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ŚWIĄTECZNE  KOLĘDOWANIE 
 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy serdecznie                          

zaprasza  na wspólne śpiewanie kolęd, pastorałek,                       

utworów w świątecznym klimacie. 

 

Wystąpią uczniowie zajęć wokalnych GOKu,                                        

zaproszeni goście oraz instruktor śpiewu  – Marta Podulka. 

  

Na wydarzenie zapraszamy 12 stycznia 2020 roku (niedziela)  – 

godz. 16.00,   Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla 

Wszechświata  w Rokietnicy. 

 

Organizatorzy: 

Parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Rokietnicy 

Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy 

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

GRAJMY RAZEM 12 STYCZNIA 2020!
W tym roku RUSZAMY o 10:00 w Rokietnickim Ośrodku Sportu.

W programie jak zawsze sporo atrakcji  
– poza naszymi wspaniałymi artystami, również goście. 

Oraz: sklepik z różnościami, kawiarenka, jedzonko, kącik zabaw 
dla dzieci, malowanie twarzy, zabawa KTO DA WIĘCEJ?

Zakończymy o:       20:00

ŚWIATEŁKO DO NIEBA
Nasi dzielni WOLONTARIUSZE  
wyruszą z puszkami o godz. 10.00.

Patronat Honorowy Wójta Gminy Rokietnica

Sztab w RokietnicySztab w Rokietnicy
ul.Szkolna 3cul.Szkolna 3c
Szef sztabuSzef sztabu

Anna JarczyńskaAnna Jarczyńska
tel. 501487135 tel. 501487135 

andzia.jar@interia.pl
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Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego pisma.

Drodzy Czytelnicy,
kolejne 365 dni za nami! Przeszłość powo-
li mija… dzisiaj nie myślę, jaki był 2019 rok, 
ale zastanawiam się, jaki chciałabym, żeby był 
ten nowy – czający się tuż za rogiem. Chcia-
łabym, żebyśmy rozpoczęli kolejny rok z na-
dzieją, że będzie lepiej, że wszystko się uda. 
Żebyśmy byli dla siebie nawzajem wyrozumia-
li, mili i dobrzy, byśmy odnosili się do siebie 
z szacunkiem!  Chciałabym, abyśmy  w no-
wym roku stali się lepszymi ludźmi dla siebie 
samych, byśmy znali swoją wartość, byśmy nie 
nienawidzili swoich wad, tylko je akceptowa-
li, pracując nad tymi, które możemy jeszcze 
przezwyciężyć, byśmy zawsze słuchali swojej 
intuicji, a nie ulegali wpływom innych oraz by-
śmy mieli swoje zdanie i nie bali się mówić 
o tym głośno. Chciałabym również, abyśmy 
mieli więcej czasu dla tych, których kochamy, 
byśmy odnosili się do siebie z szacunkiem i że-

byśmy umieli dzielić się dobrem. Znane jest 
Wszystkim pewne powiedzenie, że dobro mno-
ży się, gdy się je dzieli. Z całą pewnością moż-
na stwierdzić, że nic nie daje większej radości 
niż dzielenie się nim. Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy w 2020 roku zagra po raz 28. 
Tegoroczne hasło to „Wiatr w żagle dla Dzie-
cięcej Medycyny Zabiegowej”. Serdecznie za-
praszam mieszkańców gminy Rokietnica oraz 
gości będących w tym czasie w naszym rejonie 
do wspólnego grania, które odbędzie się Ro-
kietnickim Ośrodku Sportu, start godz. 10.00.

W ciągu 27. Finałów WOŚP Orkiestra ze-
brała i wydała na wsparcie polskiej medycyny 
sumę ponad 1 mld PLN. 
Z najlepszymi życzenia-
mi noworocznymi, niech 
to będzie dla nas wszyst-
kich DOBRY rok!

Teresa Wieczorek 
Redaktor Naczelny

 12.01. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – Rokietnicki Ośrodek Sportu,  
Rokietnica ul. Szamotulska 29, start  godz. 10.00,  wstęp wolny

 12.01. – Koncert Kolęd - Kościół Parafialny pw. Chrystusa Króla  Wszechświata w Rokietnicy,  
godz. 16:00, wstęp wolny

 14.01. – Spotkanie dotyczące źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz zapobiegania ich 
powstawaniu, godz. 17:00 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy, ul. Trakt 
Napoleoński 16 (dawne gimnazjum) Wstęp wolny

 21.01. i 22.01 – Dzień Babci i Dziadka
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Kochane Babcie,  
Drodzy Dziadkowie
Z okazji Waszego Święta 
życzymy Wam wszystkiego 
co w życiu najlepsze 
i najpiękniejsze dobrego 
zdrowia, nieustającej radości, 
spełnienia wszystkich marzeń, 
miłości, uznania oraz szacunku, jednocześnie 
dziękując za troskę, ciepło i miłość.

 Izabela Dziamska  Bartosz Derech 
 Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica Wójt Gminy Rokietnica

Wszystkim Babciom i Dziadkom - z okazji Ich święta pragniemy złożyć najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, miłości, długich lat życia oraz wszelkiej pomyślności.

 Redakcja „Rokickich Wiadomości”
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Z prac  
Rady Gminy

25 listopada 2019 r. odbyła się 
XVI sesja Rady Gminy Rokietnica:

Uchwała XVI/131/2019
w sprawie: przyjęcia aktualiza-

cji ,,Założeń do planu zaopatrze-
nia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla Gminy Rokietnica”

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/132/2019

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Poznańskiemu

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/133/2019

w sprawie: uchwalenia rocznego programu 
współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami po-
zarządowymi oraz innymi podmiotami określony-
mi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego na terenie Gminy Rokietnica, na rok 2020

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/134/2019

w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności 
oddziałów gimnazjalnych włączonych w strukturę  
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokiet-
nicy  z siedzibą ul. Szkolna 3c, 62-090 Rokietnica.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/135/2019

w sprawie: zmiany uchwały Nr L/464/2018 Rady 
Gminy Rokietnica z dnia 29 stycznia 2018  w spra-
wie: ustalenia ,,Regulaminu określającego wyso-
kość oraz szczegółowe warunki przyznawania, ob-
liczania i wypłacania nauczycielom dodatków za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wa-
runki pracy a także za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawa-
nia nagród ze specjalnego funduszu nagród dla 
nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzo-
nych przez Gminę Rokietnica”

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/136/2019

w sprawie: miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w miejscowości Przybro-
da, rejon ul. Łąkowej, ul. Kaźmierskiej, ul. Kolejo-
wej i terenów kolejowych

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/137/2019

w sprawie: miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w miejscowości: Napacha-
nie rejon ul. Tarnowskiej, ul. Poznańskiej i ul. Ko-
bylnickiej

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/138/2019

w sprawie: nabycia nieruchomości położonej 
w miejscowości Rokietnica

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/139/2019

w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upły-
wem roku budżetowego 2019

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/140/2019

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK 

GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/141/2019

w sprawie: zmiany WPF Gminy Rokietnica na 
lata 2019 - 2034

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/142/2019

w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVI/259/2016 
Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2016 
r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których nie za-
mieszkują mieszkańcy

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/143/2019

w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIX/ 274 
/2016 Rada Gminy Rokietnica z dnia 7 listopada 
2016 r. w sprawie: ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 
od domku letniskowego lub innych nieruchomo-
ści wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/144/2019

w sprawie: metody ustalania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz ustale-
nia stawki opłaty

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/145/2019

w sprawie: określenia górnych stawek opłat po-
noszonych przez właścicieli nieruchomości, któ-
rzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 
Gminy Rokietnica, za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Rokietnica

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/146/2019

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyję-
cia regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Rokietnica

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Uchwała XVI/147/2019
w sprawie: zmiany uchwały 

w sprawie szczegółowego spo-
sobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uisz-
czoną przez właściciela nierucho-
mości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/148/2019

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie termi-
nu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/149/2019

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/150/2019

w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi kompostujących biood-
pady stanowiące odpady komunalne w kompo-
stowniku przydomowym

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/151/2019

w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Rokietnicy

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/152/2019

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodo-
wego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadcze-
nia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla 
osób objętych wieloletnim rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała XVI/153/2019

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rokiet-
nica na lata 2020-2023

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

16 grudnia 2019 r. odbyły się dwie sesje Rady 
Gminy Rokietnica. Podczas Sesji XVII Rada Gminy 
uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gmi-
ny Rokietnica na lata 2019 – 2034 oraz uchwałę 
budżetową Gminy na rok 2020.

Sesja XVII Rady Gminy Rokietnica
Uchwała XVII/154/2019

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2019 - 2034

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
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Uchwała XVII/155/2019
w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokiet-

nica na 2020 rok
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 

GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Sesja XVIII Rady Gminy Rokietnica
Uchwała XVIII/156/2019

w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Rokietnica

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała XVIII/157/2019

w sprawie: ustalenia średniej ceny paliwa za jed-
nostkę na terenie Gminy Rokietnica na rok szkol-
ny 2019/2020

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała XVIII/158/2019

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/451/2014 
Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 maja 2014 roku 
w sprawie określenia przystanków komunikacyj-
nych na terenie Gminy Rokietnica, warunków i za-
sad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opła-
ty za korzystanie z tych przystanków

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała XVIII/159/2019

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Poznańskiemu

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała XVIII/160/2019

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych na 2020 rok

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała XVIII/161/2019

w sprawie: zawarcia porozumienia międzygmin-
nego dotyczącego powierzenia Gminie Oborniki 
zadania własnego w zakresie zapewnienia opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na rok 2020

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała XVIII/162/2019

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy 
Rokietnica na rok 2020

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała XVIII/163/2019
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietni-

ca na 2019 rok
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 

GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała XVIII/164/2019

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Rokietnica na lata 2019-2034

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała XVIII/165/2019

w sprawie: nieuwzględnienia petycji grupy 
mieszkańców w sprawie odrzucenia projektu 
uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie: przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowości Kobylniki, dla działek nr 157/27 i 156/25

ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne, dotyczące poszczególnych gło-
sowań oraz uchwały w pełnym brzmieniu dostępne 
są na stronie http://rokietnica.esesja.pl/.

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

Podatki na 2020 rok
Uchwała Rady Gminy Rokietnica Nr XV/126/2019 

z dnia 28 października 2019 r. opublikowana w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
dnia 13.11.2019 r. pod poz. 9532 określa stawki 
podatku od nieruchomości na 2020 rok, i tak od:

– gruntu związanego z działalnością gospodar-
czą w kwocie 0,93 zł/1m2 powierzchni,

– od gruntu związanego z budynkiem mieszkal-
nym w kwocie 0,50 zł,

– od budynków mieszkalnych – 0,78 zł/1m2 po-
wierzchni użytkowej,

– od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej – 23,20 zł,

– od budynków gospodarczych i garaży wolno-
stojących – 6,53 zł.

Podatek rolny pozostał na tym samym poziomie, 
co w latach ubiegłych. Właściciele gospodarstw rol-
nych płacą podatek rolny w wysokości 127,50 zł za 
1 ha przeliczeniowy, natomiast właściciele gruntów 
rolnych do 1 ha – nie stanowiących gospodarstwa 
rolnego w wysokości 255,00 zł od 1 ha (Uchwała 
Rady Gminy Nr XV/128/2019).

Stawka podatku leśnego w 2020 roku wynosi 
42,7328 – zgodnie z Komunikatem z dnia 18.10.2019 
r. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w spra-
wie średniej ceny sprzedaży drewna, w którym cenę 
tę ustalono na poziomie 194,24 zł za 1m3 (M.P. z 2019 
r., poz. 1018).

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych 
do czasu trwania obowiązku podatkowego, w ter-
minach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września 
i 15 listopada roku podatkowego. Jeśli podatek nie 
przekracza kwoty 100 zł, należy go zapłacić jedno-
razowo w terminie płatności 1 raty, czyli 15 marca.

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy 
wskazany w otrzymanej decyzji podatkowej lub u soł-
tysa wsi oraz kartą płatniczą w Biurze Obsługi Inte-
resanta (w terminach poboru podatku).

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spół-

ki, które nie mają osobowości prawnej, zobowiązane 
są składać deklaracje na podatek od nieruchomo-
ści na dany rok podatkowy do 31 stycznia. Jeżeli 
obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, to de-
klarację lub korektę deklaracji należy złożyć w ter-
minie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uza-
sadniających powstanie tego obowiązku. Obliczony 
w deklaracji podatek od nieruchomości – bez we-
zwania – należy wpłacać na rachunek budżetu wła-
ściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu 
trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 
dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 
stycznia. Nr rachunku Gminy: PBS w Poznaniu o/
Rokietnica nr 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001. 

Stawki podatku od środków transportowych 
w 2020 r. nie ulegają zmianie w stosunku do lat 
ubiegłych – uchwała Nr XV/127/2019 Rady Gminy 
Rokietnica z dnia 28.10.2019 r. Terminy płatności 
przypadają na 15 lutego i 15 września na numer 
rachunku ogólnego Urzędu podany wyżej.

Opłata za posiadanie psa pozostaje na poziomie 
z lat poprzednich i wynosi 30,00 zł. Płatna jest do 
15 marca danego roku podatkowego.

Od nowego roku 
w poniedziałki 
zapraszamy  
do Urzędu już od 8.30

Począwszy od 2 
stycznia 2020 r. ule-
gną zmianie godziny 
pracy Urzędu Gminy 
Rokietnica. Wydłuży-
my dla naszych klien-
tów czas działania 
w poniedziałek o 1,5 godziny. Dzięki temu złożyć 
wniosek, wnieść sprawę, uzyskać informację będzie 

można już od 8.30 aż do 18.00. W tych godzinach 
nieprzerwanie działać będzie Biuro Obsługi Intere-
santa, które od ponad półtora roku świadczy usłu-
gi dla mieszkańców w przestronnych pomieszcze-
niach budynku „C” Urzędu. Od wtorku do czwartku 
będziemy do dyspozycji mieszkańców tak jak do-
tychczas, to jest od 7.30 do 15.30. Z kolei w piątek, 
z uwagi na konieczność zrównoważenia godzin pra-
cy, Urząd czynny będzie od 7.30 do 14.00. To bo-
wiem dzień, w którym po godzinie 14.00 obserwo-
wany ruch klientów jest minimalny.

Przyjmowanie interesantów przez poszczególne 
referaty w budynku „C” (Urząd Stanu Cywilnego, 
dowody osobiste, ewidencja ludności) oraz w bu-
dynku „A” (pozostałe), będzie odbywać się w po-
niedziałki od 12.00 do 18.00, zaś w pozostałe dni 
od 8.00 do 12.00.

Decyzja o wydłużeniu godzin pracy w poniedzia-
łek podyktowana została jak najbardziej korzystnym 
dla mieszkańca rozkładem czasu działania Urzędu. 
Wiedząc, że jest to dzień „urzędowy” już od 8.30 
aż do 18.00, łatwiej zaplanować wizytę w konkret-
nej sprawie, czy zgłosić się po informację. Dzięki 
temu także dogodniej będzie organizować spotka-
nia konsultacyjne, wyłożenia czy dyskusje publicz-
ne – można je bowiem przygotować korzystając 
z dłuższego dnia pracy.

Mamy nadzieję, że  nowe rozwiązanie spotka się 
z pozytywnym odbiorem naszych klientów. 

Jednocześnie zapowiadamy bliskie uruchomienie 
szerokiego pakietu nowych usług elektronicznych, 
m. in. poprzez tzw. EBOI czyli Elektroniczne Biuro 
Obsługi Interesanta. Pozwoli to na prowadzenie wie-
lu spraw w Urzędzie praktycznie bez wychodzenia 
z domu. Szersze informacje na ten temat zostaną 
podane w kolejnym numerze „Rokickich Wiado-
mości” i oczywiście na stronie www.rokietnica.pl.

Zapraszamy.
Danuta Potrawiak

Sekretarz Gminy Rokietnica
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BUDŻET GMINY ROKIETNICA NA 2020

Jako roczny plan dochodów i wydatków stanowi podstawę gospodarki finanso-
wej każdej gminy. Obowiązek przygotowania budżetu w formie projektu uchwa-
ły i jego przedłożenia do dnia 15 listopada każdego roku Radzie Gminy, spoczy-
wa na Wójcie Gminy. To Rada Gminy bowiem posiada wyłączną kompetencję do 
uchwalania budżetu. 

Budżet powinien zostać uchwalony przez Radę 
Gminy przed rozpoczęciem roku budżetowego. 
W szczególnych przypadkach dopuszcza się, by 
przyjęcie uchwały budżetowej nastąpiło później - 
jednak datą nieprzekraczalną jest 31 stycznia dane-
go roku budżetowego. Wszystkie zasady dotyczące 
przygotowania, przyjmowania oraz wprowadzania 
zmian w już przyjętej uchwale budżetowej reguluje 
ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o fi-
nansach publicznych. 

Budżet Gminy Rokietnica na rok 2020 został 
uchwalony podczas XVII sesji Rady Gminy Rokiet-
nica w dniu 16 grudnia 2019 r. Radni przyjęli przy-
gotowany przez Wójta projekt jednogłośnie.

Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do in-
formacji publicznej, pełen tekst uchwały budżeto-
wej dostępny jest w formie elektronicznej w Biu-
letynie Informacji Publicznej w zakładce BUDŻET. 
Od roku ubiegłego jednak, dzięki przyjaznej aplika-
cji dostępnej na www.rokietnica.pl z poziomu za-
kładki DLA MIESZKAŃCA, można sprawdzić jak wy-
gląda struktura dochodów i wydatków w budżecie 
oraz przeliczyć, jaki jest udział każdego z podatni-
ków w finansowaniu gminnej oświaty, transportu, 
ochrony środowiska czy kultury. Wystarczy wpisać 
swoje wynagrodzenie w „Kalkulator mieszkańca”, 

a aplikacja sama podzieli odpowiednią kwotę na 
konkretne kategorie. Dodatkowo można również 
śledzić na mapie realizację gminnych inwestycji. 
Strona jest aktualizowana na bieżąco.

Budżet Gminy Rokietnica na rok 
2020 obejmuje:

 ▶Dochody budżetu na rok 2020 w kwocie ogółem 
127.674.258,92 zł, w tym:

  dochody bieżące w kwocie 118.942.782,75 zł;
  dochody majątkowe w kwocie 8.731.476,17 zł;

 ▶Wydatki budżetu na rok 2020 w kwocie ogółem 
136.739.049,23 zł, w tym:

 wydatki bieżące w kwocie ogółem 
111.225.965,41 zł;

 wydatki majątkowe w kwocie ogółem 
25.513.083,82 zł;

 ▶Przychody (z tytułu planowanych do zaciągnię-
cia kredytów) w kwocie 14.958.385 zł;
 ▶Rozchody (spłata zaciągniętych kredytów) w kwo-
cie 5.893.594,69 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogó-
łem a planowanymi wydatkami ogółem budżetu 
w wysokości 9.064.790,31 zł stanowi deficyt budże-
tu. Zostanie on sfinansowany przychodami z zacią-
gniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

DOCHODY BUDŻETU GMINY 
ROKIETNICA W 2020 ROKU 

ZAPLANOWANO W KWOCIE 
127.674.258,92 zł

WAŻNIEJSZE pozycje w PLANIE 
DOCHODÓW stanowią:
 » Dochody z tytułu udziału we wpływach z po-

datku dochodowego od osób fizycznych PIT – 
29.118.142 zł;

 » Część oświatowa subwencji ogólnej – 15.999.841 
zł;

 » Wpływy z podatków i opłat – 16.495.190 zł, w tym 
z podatku od nieruchomości – 11.200.000 zł;

 » Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczo-
nych na cele bieżące – 49.918.569,75 zł (w tym: 
„program 500+” – 44.534.410 zł);

 » Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków 
przeznaczonych na inwestycje – 8.731.476,17 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY 
ROKIETNICA W 2020 ROKU 

ZAPLANOWANO W KWOCIE 
136.739.049,23 zł

WAŻNIEJSZE WYDATKI BIEŻĄCE:
 » Lokalny transport zbiorowy (komunikacja gmin-

na) – 4.000.000 zł;
 » Bieżące utrzymanie dróg gminnych, zimowe 

utrzymanie dróg gminnych, zakup i montaż 
znaków drogowych – 1.682.000 zł; 

 » Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-
pożarowa (w tym: Ochotnicze Straże Pożarne, 
obrona cywilna oraz zarządzanie kryzysowe) – 
1.389.740 zł;

 » Obsługa długu publicznego (spłaty odsetek) – 
950.000 zł;

 » Opracowanie miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, niezbędnych map, de-
cyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu – 229.400 zł;

 » Wydatki bieżące przeznaczone na działalność 
Urzędu Gminy; działalność Rady Gminy; wy-
datki jednostek pomocniczych gminy (wydatki 
Sołectw); składki członkowskie przekazywane 
do stowarzyszeń; promocję gminy; organizację 
imprez gminnych, wydatki Sołectw na zadania 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 
6.960.984,39 zł; 

 » Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu 
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki 
wychowawczej, w tym m.in.:

 wydatki szkół oraz przedszkoli (w tym: wy-
datki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki 
na działalność statutową) – 23.679.749,97 zł;

  sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów 
do szkół – 395.743 zł;

  dotacje na zadania bieżące – na sfinansowanie 
kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na 
terenie Gminy Rokietnica, a uczęszczających 
do niepublicznych i publicznych przedszkoli 
w gminach Tarnowo Podgórne, Komorniki, Su-
chy Las oraz Miasta Poznania – 1.229.293 zł;
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  dotacja na realizację zadań oświatowych, 
dotyczących współdziałania Miasta Pozna-
nia z Gminą Rokietnica, w zakresie powierze-
nia zadań własnych obejmujących kształcenie, 
opiekę i wychowanie dzieci z Gminy Rokiet-
nica w Szkole Podstawowej nr 28 w Pozna-
niu – 755.000 zł;

  dotacje podmiotowe dla niepublicznych 
przedszkoli – 1.001.075 zł;

  dotacja podmiotowa dla publicznej jed-
nostki systemu oświaty prowadzonej przez 
osobę prawną inną niż jednostka samorzą-
du terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 
6.594.086 zł;

  pozostałe zadania z zakresu oświaty (m.in. fun-
dusz zdrowotny nauczycieli, organizacja kon-
kursów szkolnych, stypendia socjalne, nagro-
dy na Dzień Edukacji Narodowej) – 151.849 zł.

 » Ochrona zdrowia, zwalczanie narkomanii, prze-
ciwdziałanie alkoholizmowi – 316.169 zł;

 » Pomoc społeczna (w tym m.in.: dofinansowanie 

do Domów Pomocy Społecznej, wypłata zasiłków 
stałych, okresowych i celowych, usługi opiekuń-
cze, pomoc w zakresie dożywiania, wydatki zwią-
zane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rokietnicy, Klubu Senior+ oraz wsparcie ro-
dzin osób niepełnosprawnych, uczestniczących 
w zajęciach prowadzonych przez Stowarzysze-
nie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROK-
TAR – 2.285.568 zł;

 » Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń wy-
chowawczych – Program 500+, wspieranie ro-
dziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 
48.299.195,27 zł;

 » Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
(w tym: m.in.: utrzymanie porządku i czystości, 
utrzymanie zieleni, gospodarka odpadami ko-
munalnymi, oświetlenie ulic – 7.550.781,40 zł;

 » Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 
640.000 zł;

 » Dotacja dla Biblioteki Gminnej – 930.000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE 
ZAPLANOWANE DO 
ZREALIZOWANIA W 2020 ROKU

Wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie 
Gminy Rokietnica w kwocie ogółem 25.513.083,82 zł, 
co stanowi 18,66% ogółu planu wydatków. Kwoto-
wo zdominowane zostały przez trzy zadania: bu-
dowę Szkoły Podstawowej w Cerekwicy, budowę 
Węzła Przesiadkowego w Rokietnicy oraz realizację 
projektu odnawialnych źródeł energii na nierucho-
mościach mieszkańców.

Szczegółowy wykaz wszystkich wydatków mająt-
kowych przedstawia się następująco:

 ▶Wydatki majątkowe związane z transportem 
i łącznością wynoszą ogółem 8.791.210,20 zł, 
w tym: 

  podwyższenie kapitału zakładowego Zakła-
du Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. 
w Rokietnicy – 250.000 zł;

  kontynuacja projektu pn. „Węzeł przesiadko-
wy Rokietnica” – 6.397.516,50 zł;

  rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. 
Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do 
S11 (dokumentacja projektowa) – 80.000 zł;

  rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiato-
wej nr 2423P Mrowino-Rokietnica, polega-
jąca na budowie ciągu pieszo-rowerowego 
wraz z infrastrukturą techniczną (dokumen-
tacja projektowa) – 148.830 zł;

  udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Po-
znańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania 
nieruchomości niezbędnych na realizację in-
westycji na drogach powiatowych na terenie 
gminy Rokietnica – 70.000 zł;

  budowa chodnika w ciągu ul. Sobockiej – za-
danie realizowane w ramach funduszu sołec-
kiego przez Sołectwo Żydowo-Rostworowo – 
24.863,70 zł;

  budowa ul. Sportowej w Rokietnicy – 
1.820.000 zł.

 ▶Wydatki majątkowe związane z gospodarką 
mieszkaniową wynoszą ogółem 470.000 zł, 
w tym: 

  zakup gruntów – 460.000zł; zakup i montaż 
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klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w budynku 
komunalnym – zadanie realizowane w ramach 
funduszu sołeckiego przez Sołectwo Napacha-
nie – Dalekie – 10.000zł.

 ▶Wydatki związane z administracją publiczną wy-
noszą ogółem 62.663,70 zł, w tym:

  zakup i montaż kontenera biurowego dla So-
łectwa Kiekrz-Pawłowice – 62.663,70 zł;

 ▶Wydatki związane z bezpieczeństwem publicz-
nym i ochroną przeciwpożarową wynoszą ogó-
łem 80.000 zł, w tym:

 wykonanie zabudowy wiaty przy remizie OSP 
w Mrowinie – 50.000 zł;

  dofinansowanie zakupu lekkiego zestawu ra-
townictwa technicznego z nożyco-rozpiera-
czem, rozpieraczem kolumnowym i agrega-
tem dla OSP w Mrowinie – 30.000 zł;

 ▶Wydatki majątkowe przeznaczone na oświatę 
wynoszą ogółem 12.297.422,92zł, w tym:

  budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy – 
12.105.704,20 zł;

  „Fabryka Ekologów – edukacyjne laborato-
rium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ra-
mach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawo-
wej w Cerekwicy” – 191.718,72 zł.

 ▶Wydatki majątkowe z zakresu gospodarki komu-
nalnej i ochrony środowiska wynoszą ogółem 
3.536.123,30 zł, w tym: 

  budowa oświetlenia – 300.000 zł;
  budowa oświetlenia na ulicy Bukowej – zada-
nie realizowane w ramach funduszu sołeckie-
go przez Sołectwo Kobylniki – 16.361,55 zł;

  budowa oświetlenia na ulicy Szkolnej – zada-
nie realizowane w ramach funduszu sołeckie-
go przez Sołectwo Kobylniki – 16.361,50 zł;

  budowa oświetlenia w Sołectwie Sobota-Byt-
kowo – zadanie realizowane w ramach fundu-
szu sołeckiego przez Sołectwo Sobota –Bytko-
wo – 30.000 zł;

  budowa oświetlenia na ul. Polnej w Rogie-
rówku – zadanie realizowane w ramach fun-
duszu sołeckiego przez Sołectwo Starzyny-Ro-
gierówko – 18.000 zł;

  oczyszczanie i zagospodarowanie terenu wo-
kół stawu zadanie realizowane w ramach fun-
duszu sołeckiego przez Sołectwo Krzyszkowo 
– 42.663,70 zł;

  zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz 
z zarybieniem – zadanie realizowane w ramach 
funduszu sołeckiego przez Sołectwo Napacha-
nie – Dalekie – 19.000 zł;

  realizacja projektu „Odnawialne źródła ener-
gii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Pusz-
czykowo, Suchy Las” w ramach WRPO na lata 
2014-2020 – 3.093.736,55 zł.

 ▶Wydatki majątkowe przeznaczone na świetlice 
i kluby sołeckie wynoszą ogółem 16.000 zł, w tym:

  budowa tarasu przy świetlicy w Żydowie – 
zadanie realizowane w ramach funduszu so-
łeckiego przez Sołectwo Żydowo – Rostworo-
wo – 16.000 zł.

 ▶Wydatki majątkowe przeznaczone na kulturę fi-
zyczną wynoszą ogółem 259.663,70 zł, w tym:

  droga dojazdowa do placu zabaw – zadanie 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego 
przez Sołectwo Przybroda – 10.000 zł;

  siłownia zewnętrzna – zadanie realizowane 
w ramach funduszu sołeckiego przez Sołec-

two Przybroda – 7.000 zł;
  budowa parku wraz z jego elementami oraz 
infrastrukturą towarzyszącą w m. Rokietnica – 
zadanie realizowane w ramach funduszu sołec-
kiego przez Sołectwo Rokietnica – 27.663,70 zł;

  budowa skateparku – zadanie realizowane 

w ramach funduszu sołeckiego przez Sołec-
two Rokietnica (dokumentacja projektowa) 
– 15.000 zł;

  budowa skateparku – 200.000 zł.

Przedstawiamy również przedsięwzięcia realizowane przez Sołectwa 
w 2020 r. w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

Nazwa jednostki 
pomocniczej 
(sołectwa)

Nazwa przedsięwzięcia Kwota

Mrowino-Cerekwica

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej  13 000,00 
Zakup i montaż klimatyzacji do sali głównej świetlicy 
wiejskiej  5 000,00 

Remont schodów świetlicy wiejskiej  9 000,00 
Doposażenie placu zabaw w Mrowinie  9 000,00 
Zakup i montaż podestów pod ławki  2 000,00 
Zakup 2 namiotów  4 663,70 

   42 663,70 
Krzyszkowo Oczyszczenie i zagospodarowanie terenu wokół stawu  42 663,70 

   42 663,70 

Napachanie-Dalekie

Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w budynku 
komunalnym  10 000,00 

Zakup kosiarki  3 500,00 
Zakup namiotu  3 000,00 
Naprawa wyposażenia na placu zabaw  1 000,00 
Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z zarybieniem  19 873,40 

   37 373,40 

Kobylniki
Budowa oświetlenia na ul. Bukowej  16 361,55 
Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej  16 361,50 

   32 723,05 

Sobota-Bytkowo

Budowa oświetlenia w sołectwie Sobota-Bytkowo  30 000,00 
Organizacja spotkań integracyjnych – Dzień Dziecka, 
Grzybobranie  7 000,00 

Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa – ławy i stoły  2 677,24 
  39 677,24 

Żydowo-Rostworowo
Budowa tarasu przy świetlicy w Żydowie  16 000,00 
Zakup kontenera na pomieszczenie gospodarcze  1 800,00 
Budowa chodnika w ciągu ul. Sobockiej  24 863,70 

   42 663,70 

Starzyny-Rogierówko
Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Rogierówku  18 000,00 
Zakup namiotu  2 009,27 

   20 009,27 

Przybroda

Zakup i montaż podświetlanej tablicy informacyjnej  6 000,00 
Droga dojazdowa do placu zabaw  10 000,00 
Siłownia zewnętrzna  7 000,00 
Organizacja spotkań integracyjnych – Dzień Dziecka, Dzień 
Seniora  3 110,18 

   26 110,18 

Rokietnica
Budowa parku wraz z jego elementami oraz infrastrukturą 
towarzyszącą w m. Rokietnica  27 663,70 

Budowa skateparku  15 000,00 
   42 663,70 
Kiekrz-Pawłowice Kontener biurowy  42 663,70 
   42 663,70 

RAZEM 369 211,64
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W artykule „Budżet Gminy Rokietnica na 2020 rok” wska-
zane zostały wydatki i dochody budżetu, liczne inwestycje 
oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego. Poniżej prezentujemy natomiast dodatkowe 
inicjatywy, które zostaną podjęte w roku 2020.

Wydarzenia kulturalne zaplanowane 
na 2020 rok

Na rok 2020 zaplanowanych zostało kilka im-
prez o charakterze kulturalnym, sportowym oraz 
patriotycznym. Największą z nich niezmiennie bę-
dzie Rumpuć. Na polanie rumpuciowej będziemy 
świętować dzień tego rokietnickiego przysmaku 5 
września. Jak co roku 27 grudnia w okresie sylwe-
strowo-noworocznym odbędzie się ROSgwiazd-
ka. Kto wystąpi na każdej z nich? Na razie niech to 
pozostanie tajemnicą. W 2020 roku nie zabraknie 
również wydarzeń sportowych. Wśród nich można 
wymienić biegi – Wiosny (5 kwietnia) oraz Jesien-
ny (26 września) czy Turniej Piłkarski im. Marcina 
Matysiaka. 11 listopada obchodzić będziemy Na-
rodowe Święto Niepodległości. Staramy się spro-
stać oczekiwaniom uczestników, dlatego też planu-
jemy zmiany w formule Rokietnickich InteGRAcji 
oraz Wielkopolskiego Konkursu Koszy Wielkanoc-
nych. W okresie letnim na polanie rumpuciowej 
zagości kino plenerowe oraz food tracki. O wszyst-
kich imprezach będziemy informować na łamach 
„Rokickich Wiadomości”, www.rokietnica.pl oraz 
Rokietnica.pl na Facebooku. 

W ramach działań Referatu Ochrony 
Środowiska zaplanowano:
 » nasadzenia drzew w Pawłowicach ul. Pawłowicka,
 » nasadzenia drzew przy budowanej szkole w Ce-

rekwicy,
 » edukacja ekologiczna w ramach „Rokietnickich In-

tegracji” (kontynuacja akcji „Posadź na Swoim”),
 » edukacja ekologiczna w ramach imprezy „Rokiet-

nica zaprasza wielkopolan na rumpuć” (kontynu-
acja akcji „Posadź na Swoim”),

 » weryfikacja ilości podłączeń do nowo wybudo-
wanych odcinków kanalizacji sanitarnej w Krzysz-
kowie, Napachaniu oraz Rokietnicy os. Spokojne.

Projekty Unijne do realizacji  
w roku 2020

Projekty realizowane są w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020. Wnioski uzyskały dofinansowanie 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego.

Tytuł projektu: „Węzeł przesiadkowy 
Rokietnica”

Projekt realizowany jest od 03.03.2017 r. do 
15.12.2021 r.

Głównym celem projektu: jest stworzenie zrów-
noważonego systemu transportowego i zwiększenie 
roli niskoemisyjnego transportu publicznego w ko-
munikacji na terenie Gminy Rokietnica.

Planowane zadania w roku 2020 dotyczące Wę-
zła przesiadkowego Rokietnica to: uzyskanie po-
zwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budow-

lanych polegających na budowie budynku dworca 
kolejowego z systemem informacji pasażerskiej, 
budowę zespołu parkingów w tym typu Park&Ri-
de, Kiss&Ride i Bike&Ride, budowę i przebudowę 
dróg wewnętrznych i manewrowych oraz pętli auto-
busowej, budowę i przebudowę fragmentów dróg 
powiatowych ul. Szamotulskiej i Pocztowej z zato-
kami i wiatami autobusowymi, rozbiórkę kolidują-
cych z inwestycją budynków i obiektów budowla-
nych, jak również zagospodarowanie terenu wraz 
z obiektami małej architektury i zielenią.

*  *  *
Tytuł projektu: „Odnawialne źródła 
energii dla mieszkańców gmin: 
Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”.

Data zakończenia projektu: II kwartał 2020 r.
Planowane zadanie w roku 2020 to dostawa 

i montaż na prywatnych posesjach mieszkańców 
Gminy Rokietnica indywidualnie dobranych insta-
lacji kolektorów słonecznych 29 szt. oraz instalacji 
fotowoltaicznych 142 szt. Jest to projekt parasolo-
wy, w którym wnioskodawcą są gminy: Rokietnica, 
Puszczykowo, Suchy Las, a beneficjentami końco-
wymi mieszkańcy tych gmin.

Energia wytworzona z zamontowanych insta-
lacji powinna być zużywana przede wszystkim na 
potrzeby własne gospodarstw domowych uczest-
niczących w projekcie, czyli zasilać instalacje w bu-
dynkach mieszkalnych i gospodarczych użytkowa-
nych przez gospodarstwa domowe. Wytworzona 
z OZE energia, przyczyni się do zmniejszenia zu-
życia paliw konwencjonalnych, a co za tym idzie 
spadną koszty zaopatrzenia w energię. Realizacja 
projektu wpłynie korzystnie na jakość środowiska 
naturalnego poprzez zmniejszenie emisji CO2 oraz 
innych zanieczyszczeń. 

*  *  *
Tytuł projektu: „System Monitorowania 
Usług Publicznych – koncepcja SMUP”.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu SMUP jest „opracowanie kon-
cepcji powszechnego i kompleksowego systemu 
monitorowania usług publicznych świadczonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego w Pol-
sce”. Projekt realizowany jest przez partnerów: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, Główny Urząd Statystyczny, Związek Miast Pol-
skich, Związek Powiatów Polskich oraz Śląski Zwią-
zek Gmin i Powiatów. Gmina Rokietnica jest jedną 
z 7 Gmin Wiejskich biorących udział Grupie Wy-
miany Doświadczeń w zakresie Kultury i Oświaty 
w latach 2019-2020.

Wnioski krajowe dotyczące budowy 
i rozbudowy dróg w Gminie Rokiet-
nica, które są w trakcie oceny mery-
torycznej w Urzędzie Wojewódzkim

Gmina Rokietnica w dniu 26.08.2019 r. w od-
powiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków na 
rok 2020, dotyczące dofinasowania zadań pole-
gających na budowie, przebudowie lub remon-
cie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z Fun-
duszu Dróg Samorządowych złożyła 3 wnioski 
 o dofinansowanie:

Zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Witkowej w Rokiet-
nicy” wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczo-
wej oraz oświetleniem energooszczędnym typu LED.

Zadanie pn. „Budowa ulicy Sportowej w Rokiet-
nicy” będzie polegało na wybudowaniu nowej dro-
gi z kostki betonowej na długości 328m, chodnika, 
kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia energo-
oszczędnego typu LED.

Zadanie pn. „Rozbudowa pasa drogowego ul. Po-
znańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie chodni-
ka” będzie polegało na budowie chodnika w pasie 
drogi, budowie kanalizacji deszczowej oraz budowie 
energooszczędnego oświetlenia typu LED.

Urząd Stanu Cywilnego
Ważna zmiana nastąpi w funkcjonowaniu Urzę-

du Stanu Cywilnego, otóż od 23 grudnia 2019 roku 
będzie można złożyć wniosek o wpisanie do Reje-
stru Danych Kontaktowych numeru telefonu i ad-
resu e-mail dla osoby fizycznej, co umożliwi upo-
ważnionym podmiotom, tj: organom administracji 
rządowej i samorządowej, organom kontroli pań-
stwowej i ochrony prawa, jednostkom budżetowym 
i samorządowym, zakładom budżetowym, samo-
dzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, 
ZUS-owi, KRUS-owi, NFZ-owi, Ministrowi Cyfryzacji 
pozyskanie powyższych danych. Ułatwi to kontakt 
z obywatelami przy realizacji szeregu spraw i obo-
wiązków wymagających przestrzegania terminów 
i procedur, o których niejednokrotnie nie pamię-
tają, bądź umykają one ich uwadze. 

Możliwość taka będzie istniała również od 2020 
roku przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobi-
stego – styczeń (zgoda na wniosku), meldunku – 
kwiecień (zgoda na wniosku), czy załatwianiu spraw 
w Urzędzie Stanu Cywilnego – kwiecień.

Opracowała Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

UWAGA ROLNICY!
Urząd Gminy w Rokietnicy przypomina, że 

w terminie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 
2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do 
Wójta Gminy Rokietnica o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napędowego, 
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wnio-
sku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie), 
stanowiące dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycz-
nia 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na rok 2020.

Dorota Dolata – Referat Działalności 
Gospodarczej i Mienia Komunalnego  

UG Rokietnica
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Konsultacje 
dotyczące 
programu  
„Czyste Powietrze”

Stowarzyszenie Metropolia Poznań w ramach 
walki z zanieczyszczeniem powietrza angażuje się 
w realizację programu „Czyste powietrze” m.in. po-
przez pomoc doradczą dla mieszkańców Metropo-
lii Poznań.  

W dniach 17 lutego 2020 r. oraz 16 marca 2020 r. 
(poniedziałek) w godzinach od 14:00 do 18:00 
w Urzędzie Gminy Rokietnica (BUDYNEK B - DAW-
NE POMIESZCZENIE OPS) będzie można skorzy-
stać z pomocy specjalisty przy wypełnianiu wnio-
sku do programu Czyste Powietrze. Jednocześnie 
będą udzielane porady dotyczące tego programu. 
Zachęcamy do skorzystania z pomocy.

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONSULTACJACH JEST 
WCZEŚNIEJSZE UZGODNIENIE GODZINY SPOTKA-
NIA Z PANEM KRYSTIANEM MARGANEM (KONSUL-
TANTEM STOWARZYSZENIA METROPOLIA POZNAŃ) 
POD NR TELEFONU: 786 102 022.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń i zaintereso-
wania tą formą pomocy, zakładamy możliwość usta-
lenia kolejnego dyżuru.

Przypominamy, że program „Czyste powietrze” 
przewiduje dofinansowania m.in. na:
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów 

na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źró-
deł ciepła, spełniających wymagania programu,

• docieplenie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• instalację odnawialnych źródeł energii (kolek-

torów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

ciepła.
Więcej o programie - http://www.wfosgw.po-

znan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/
Konsultacje organizowane są przez Stowarzysze-

nie Metropolia Poznań.
Hanna Bojanowska

Referat Ochrony Środowiska UG Rokietnica

NOWA REWOLUCJA 
ŚMIECIOWA
Segregacja obowiązkowa

Dotychczas zgodnie z obowiązującymi przepisami 
musieliśmy zadeklarować, czy segregujemy odpa-
dy, czy z tego rezygnujemy i płacimy więcej. Takie-
go wyboru już nie będzie. Od 1 stycznia 2020 r. po 
wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach, śmieci będzie-
my musieli segregować, a wyższa opłata stanie się 
de facto sankcją za niewypełnianie tego obowiązku.

Sankcja za brak segregowania odpadów będzie 
wynosiła trzykrotność opłaty śmieciowej (przy obec-
nej stawce opłaty wygląda to następująco: 15 zł x 
3 = 45 zł / mieszkańca / miesiąc).

Nadal będziemy deklarować natomiast wyso-
kość opłaty w zależności od liczby mieszkańców.  
W deklaracji nie będzie już możliwości wyboru czy 
segregujemy, gdyż wszyscy będą musieli segrego-
wać śmieci.

W związku z tą zmianą prosimy właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych, którzy jeszcze nie zade-
klarowali chęci segregacji, aby jak najszybciej doko-
nali zmiany deklaracji w tym zakresie. 

Nieruchomości niezamieszkałe 
poza gminnym systemem

Do tej pory nieruchomości niezamieszkałe były 
objęte gminnym systemem gospodarki odpadami  
i właściciele tych nieruchomości ponosili na rzecz 
Gminy opłaty za odbiór odpadów komunalnych. 

Od 1 stycznia 2020 r.  w przypadku nieruchomo-
ści, na których nie zamieszkują mieszkańcy (firmy, 
budynki użyteczności publicznej, lokale gastrono-
miczne, ogródki działkowe oraz działki letniskowe  
i wykorzystywane na cele rekreacyjne), koniecz-
ne będzie podpisanie umowy z firmą, która zaj-

muje się odbiorem odpadów komunalnych. Ponie-
waż zmiana ta została wprowadzona uchwałą Rady 
Gminy, nie jest konieczne składanie tzw. deklaracji 
„0”. Obecne deklaracje z końcem roku 2019 prze-
staną obowiązywać.

Decyzja ta jest podyktowana zmianami wprowa-
dzonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, narzucającymi na samorządy stoso-
wanie zaniżonych stawek opłat za odbiór odpadów   
z nieruchomości niezamieszkałych.  

Zmiana deklaracji – więcej czasu
W przypadku zmiany danych będących pod-

stawą ustalenia wysokości należnej opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, jesteśmy 
zobowiązani złożyć nową deklarację w terminie 
do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana. W związku z powyż-
szym np. deklaracje zmieniające za miesiąc styczeń 
należy składać do 10 lutego i analogicznie w mie-
siącach następnych.

Ponadto, w ustawie o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, dodany został artykuł 6m ust. 
4, zgodnie z którym właściciel nieruchomości nie 
może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zo-
bowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi za okres wsteczny.

Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie 
deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania 
w związku ze śmiercią mieszkańca. Tutaj został wska-
zany termin − 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Przydomowy kompostownik = zniżka
Od 1 stycznia 2020 r. każdy właściciel nierucho-

mości:
1. zabudowanej budynkiem jednorodzinnym,
2. kompostujący bioodpady (odpady zielone i ku-

chenne) w przydomowym kompostowniku,
może skorzystać ze zniżki w opłacie za odpady w wy-
sokości 1 zł / mieszkańca / miesiąc.

W celu skorzystania ze zniżki musimy dokonać 
zmiany deklaracji, zgodnie ze wzorem deklaracji 
obowiązującym od nowego roku.

Zgłoszone kompostowniki, mogą zostać skontro-
lowane przez pracowników Urzędu Gminy.

Jeżeli z powodu ograniczonej pojemności kompo-
stownika powstanie nadwyżka bioodpadów, może-
my ją bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów w Bytkowie przy Oczyszczalni Ścieków. 

Korzystając ze zniżki za kompostowanie w przy-
domowym kompostowniku, nie będziemy mogli 
wystawiać pojemnika z bioodpadami. Reasumu-
jąc, wszystkie bioodpady musimy zagospodaro-
wać we własnym zakresie, a nadwyżkę przekazu-
jemy do PSZOK.

Więcej odpadów będzie można 
oddać na PSZOK

Dotychczas do Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów mogliśmy oddać papier, tworzywa sztucz-
ne, metale, szkło, odpady opakowaniowe wielo-
materiałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte ba-
terie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkoga-
barytowe, zużyte opony, odpady budowlane  
i rozbiórkowe.

Do tej listy od nowego roku dodajemy odpady 
tekstyliów i odzieży oraz odpady niekwalifikujące 
się do odpadów medycznych powstałych w gospo-
darstwie domowym w wyniku przyjmowania pro-
duktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi w szcze-
gólności igieł i strzykawek.

Spotkanie z Mieszkańcami  
Gminy Rokietnica

Urząd Gminy w Rokietnicy zaprasza Miesz-
kańców na spotkanie dotyczące źródeł zanie-
czyszczeń powietrza oraz zapobiegania ich po-
wstawaniu.

Podczas spotkania zostaną przedstawione 
m.in. regulacje prawne w zakresie spalania pa-
liw, obowiązujące na terenie województwa wiel-
kopolskiego oraz programy, wspierające wymia-
nę kotłów starego typu na kotły ekologiczne.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 stycznia 
2020 roku o godz. 17.00 w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy, ul. Trakt 
Napoleoński 16 (dawne gimnazjum).
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Stawiamy na dynamizm 
i odpowiedzialność.  Rok 2019 w PUKu.
Rzetelnie i perspektywicznie planowany rozwój sektora wodno-kanalizacyjnego to w dzisiejszych czasach 
nie tylko trend, ale zobowiązanie. Efektywność infrastruktury, długofalowość w postrzeganiu jej tworze-
nia i modernizacji obliguje nas do wytężonych działań, tak wykonawczych, jak i koncepcyjnych, by Gmina 
Rokietnica w zakresie, za który odpowiadamy jako Spółka, była dobrym i wygodnym miejscem do życia. 
Zgodnym z misją i proekologicznymi standardami, które są trudną do przecenienia wartością…

Rok 2019 był dla nas kolejnym okresem pełnym 
wyzwań, analiz, trudnych decyzji, ale też efektyw-
nego działania. Niezmiernie cieszy nas fakt skana-
lizowania tzw. starego Rostworowa. Dzięki dobrej 
współpracy z Wykonawcą (prace ukończone spo-
ro przed upływem umownego terminu) udało się 
sprawnie wybudować 5,5 km sieci kanalizacyjnej 
grawitacyjnej i tłocznej wraz z 4 pompowniami. 
Wybudowana infrastruktura pozwoliła wyłączyć 
z eksploatacji niewydajną Oczyszczalnię Ścieków 
w Żydowie i ścieki z tej miejscowości przekierować 
do nowoczesnej oczyszczalni w Bytkowie. Docelo-
wo z inwestycji będzie korzystać nawet 1000 Miesz-
kańców.  

W sektorze wodociągowym największe nadzieje, 
ale też obawy budzi rozpoczęta w 2019 roku budo-
wa Stacji Uzdatniania Wody w Mrowinie o maksy-
malnej wydajności 200 m³/h. Inwestycja, do której 
przygotowywaliśmy się długo i skrupulatnie, ma 
zostać ukończona w październiku 2020 roku. Na 
terenie dawnego Zakładu Karnego powstanie no-
woczesny obiekt z pełną infrastrukturą SUWu wraz 
z aranżacją i ogrodzeniem terenu oraz instalacją 
fotowoltaiczną. Funkcjonalnie będzie on jednym 
z najbardziej nowoczesnych w Polsce, wyposażony 
w system odzysku wód popłucznych, które w „tra-
dycyjnym” systemie są po prostu marnotrawione. 
Daje to nie tylko wymierne oszczędności w aspek-
cie finansowym, ale nade wszystko w maksymal-
nie efektywny sposób pomaga chronić wciąż kur-
czące się zasoby wód podziemnych.

Poprawie jakości zaopatrzenia w wodę Miesz-
kańców rejonu ul. Wiatracznej w Kiekrzu służyła 
budowa ok. 700 m fragmentu wodociągu, w Ro-
kietnicy w rejonie Traktu Napoleońskiego została 
wykonana spinka o długości 400 m dwóch magi-
strali wodociągowych, natomiast gospodarkę wod-
ną Bytkowa i części Rokietnicy usprawniła budowa 
wodociągu tranzytowego na linii Sobota-Bytkowo. 
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pracowników 
PUKu to zadanie udało się zrealizować w ciągu za-
ledwie jednego miesiąca. Własnymi siłami wyko-
naliśmy niemal 1,5 km tranzytu. Inwestycja w per-
spektywie czasu zoptymalizuje też produkcję wody 
na SUW Żydowo.

Nasza działalność to również tzw. działania „mięk-
kie”. W minionym roku zoptymalizowaliśmy odbiór 
frakcji odpadów BIOdegradowalnych, udało nam się 
też znacząco zminimalizować przesunięcia w har-
monogramie. W tym jednak zakresie słowa uzna-
nia kierujemy do Mieszkańców Gminy Rokietnica, 
którym idea proekologicznego funkcjonowania nie 
jest obca, a segregacja odpadów stoi na coraz wyż-
szym poziomie. Ideę tę krzewimy także podczas spo-
tkań z dziećmi i młodzieżą oraz w trakcie lokalnych 
imprez. Zawsze jesteśmy obecni tam, gdzie popra-
wie musi ulec architektura zielona, utrzymujemy 
czystość i ład na terenie naszej wspólnoty, dbamy 
o bezpieczeństwo gminnych dróg. W połowie 2019 
roku zostaliśmy też zaproszeni do prezentacji profilu 
naszego przedsiębiorstwa na łamach prestiżowego, 
ogólnopolskiego wydawnictwa pt. „Sekrety Wody”.

W roku 2020 planujemy kontynuować działania 
inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej: w Kiekrzu - Osiedle Europejskie, ul. Błę-
kitna, w Napachaniu - rejon ulic: Poznańskiej i Tar-
nowskiej, w Mrowinie i Cerekwicy - rejon ulic: Za-
chodniej, Kokoszczyńskiej i Szamotulskiej (wzdłuż 
drogi wojewódzkiej). Prace kanalizacyjne obejmą 
też modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w uli-
cach: Leśna, Szkolna i Trakt Napoleoński w Rokiet-
nicy. W związku z intensywną rozbudową tej części 
miejscowości inwestycja ta jest niezbędna zarów-
no z punktu widzenia aktualnego komfortu życia 
Mieszkańców, jak i perspektywicznego planowa-
nia. Łącznie planujemy wykonać ok. 6,4 km sieci 
kanalizacji sanitarnej i 156 przyłączy. W branży wo-
dociągowej natomiast powstanie nowa magistrala 
wodociągowa w ramach wymiany rur azbestoce-
mentowych: Rostworowo-Krzyszkowo o długości 
1,5 km. W dalszym ciągu będziemy kontynuować roz-
poczętą w 2018 roku akcję wymiany wodomierzy na 
takie, które umożliwiają ich zdalny radiowy odczyt.

ROK 2019 W LICZBACH:
• dostarczyliśmy Państwu ok. 1 000 000 m³ wody,
• oczyściliśmy blisko 800 000 m³ ścieków,
• odebraliśmy ok. 8 000 ton odpadów.

Budowa magistrali wodociągowej Sobota-Bytkowo

Nasadzenia na rondzie w Rokietnicy, Trakt Napoleoński - Szkolna Roboty kanalizacyjne w Rostworowie

Dbamy o architekturę zieloną

Budowa SUW Mrowino - fundamenty
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Kontynuacja programu  
„PRZYŁĄCZ SIĘ – To się opłaca” 

W związku z realizacją projektu „Poprawa gospo-
darki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Ro-
kietnica” w Napachaniu, Krzyszkowie i Rokietnicy 
(„osiedla Spokojnego”), mieszkańcy doczekali się 
tak długo wyczekiwanej kanalizacji. Część miesz-
kańców prawie od razu podjęła decyzję o podłą-
czeniu się do sieci. Jest to zrozumiałe, dla każdego 
kto zgodnie z prawem i swoim sumieniem musiał 
kiedykolwiek borykać się z problemem szamba na 
posesji. Nieustające pilnowanie, aby się nie przela-
ło, aby wóz asenizacyjny przyjechał na czas i wresz-
cie comiesięczne koszty. 

Pozostała część, a jest to połowa osób, które po-
winny się podłączyć, odwleka decyzję o wykonaniu 
przyłącza do dnia dzisiejszego.

Urząd Gminy ciągle odbiera zgłoszenia o niesz-
czelnych zbiornikach bezodpływowych, o skażonych 
studniach, o tym, że w rowie zamiast wody pły-
ną fekalia. Najskuteczniejszą metodą walki z tymi 
zagrożeniami jest właśnie skanalizowanie coraz to 
większej części gminy. Jest to inwestycja tworzo-
na przede wszystkim z myślą o mieszkańcach i ich 
bezpieczeństwie. 

Dlatego będziemy mobilizować wszystkich, któ-
rzy mają ku temu sposobność, a nie wykazują chę-

ci, aby skorzystali z tak ogromnego udogodnienia, 
jakim jest kanalizacja sanitarna. 

W związku z koniecznością uzyskania efektu eko-
logicznego dla ww. projektu w I kwartale 2020 roku 
zostaną wszczęte procedury, mające na celu naka-
zanie podłączenia do kanalizacji tych nieruchomo-
ści, których właściciele nie zrobili tego dobrowolnie. 

Liczymy, że część osób już zdecydowała o wyko-
naniu przyłącza i samodzielnie wystąpi do Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych z wnioskiem o re-
alizację podłączenia. 

Dla tych, którzy się jeszcze wahają, najważniejsze 
zalety kanalizacji sanitarnej wymieniliśmy poniżej:

Dlaczego WARTO  
podłączyć się do kanalizacji
1. ZYSKUJESZ KOMFORT I WYGODĘ

Skanalizowana posesja to koniec kłopotów z prze-
pełnionym szambem, to również koniec nieprzy-
jemnych zapachów, towarzyszących opróżnianiu 
szamba.
2. OSZCZĘDZASZ PIENIĄDZE

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej rozwiązu-
je problem odprowadzania ścieków i pozwala ob-
niżyć koszty związane z odprowadzaniem ścieków 

prawie o 1/3.
3. PODNOSISZ WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

Wraz z podłączeniem posesji do kanalizacji sa-
nitarnej podnosi się jej standard, co ma wpływ na 
wartość nieruchomości i jest jej dodatkowym atu-
tem w przypadku ewentualnej sprzedaży.
4. CHRONISZ ŚRODOWISKO NATURALNE

Podłączając posesję do sieci kanalizacyjnej, chro-
nisz wody gruntowe oraz lokalne rzeki, ponieważ 
stare nieszczelne szambo może powodować infil-
trację zanieczyszczeń do wód gruntowych. 
5. SKORZYSTAJ Z USŁUG PUK Sp. z o.o.

Oczywiście przyłącze można wykonać we wła-
snym zakresie lub zlecając odpowiedniej firmie. My 
zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych usług 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., któ-
re oferuje między innymi odpłatne wykonanie przy-
łączy. Dzięki temu nie muszą Państwo poświęcać 
dodatkowego czasu związanego z odbiorami oraz 
ponosić kolejnych kosztów. 

Aby dowiedzieć się jak KROK PO KROKU podłą-
czyć się do sieci kanalizacyjnej należy skontakto-
wać się z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Bytkowie ul. Topolowa 6, 62-090 Ro-
kietnica, tel. 618145743, email: info@puk.com.
pl. Pomocą służy również Urząd Gminy w Rokiet-
nicy tel. 618960616, email: katarzyna.lokke@ro-
kietnica.pl.

Katarzyna Lokke
Referat Ochrony Środowiska UG Rokietnica

Afrykański pomór świń (ASF). Afrykański pomór świń (ASF). 
Czy nam, ludziom zagraża?Czy nam, ludziom zagraża?

ASF jest chorobą wirusową świń. Dzik popularnie 
występujący w naszych lasach należy też do tego 
samego gatunku i może być zarażony wirusem ASF. 
To niezwykle groźna i śmiertelna choroba świń, na 
którą jak dotąd nie wynaleziono żadnych leków. 
Wiele krajów europejskich, afrykańskich i azjatyc-
kich boryka się z tym problemem. Jak dotąd jedy-
nym sposobem zapobiegania rozprzestrzeniania 
się tej choroby jest bioasekuracja.

Najbardziej zaniepokojone są kraje hodujące na 
skalę przemysłową trzodę chlewną, w tym przede 
wszystkim Polska, największy europejski producent 
i eksporter wieprzowiny.

Wirus ASF przedostał się do Polski przez wschod-
nią granicę. Mimowolnym „winowajcą” jest Gruzja. 
Celem polepszenia rasy świni domowej sprowadzo-
no tam świnię afrykańską. Niestety, kilka sztuk było 
nosicielami wirusa. I tak się zaczęło. Wirus został 
zawleczony do lasu, a ofiarami stały się dziki. Przy 
niskim poziomie bioasekuracji choroba w szybkim 
tempie przekraczała kolejne granice, kierując się 
w stronę środkowej i zachodniej Europy.

Przenosili ją ludzie i zwierzęta, w tym i dziki. 
W wielu krajach, najpierw w Gruzji postanowio-
no zlikwidować całą populację dzików. Dziki wy-
bito, a choroba rozwijała się w najlepsze, a więc 
nie tędy droga. Afrykański pomór świń w Polsce 
pojawił się wpierw na Podlasiu. Niepomni gruziń-
skich doświadczeń nasi urzędnicy wbrew opiniom 
naukowców postanowili także zlikwidować dzika, 
rzekomego sprawcę pomoru. Nagle niedobrzy my-
śliwi, mordercy niewinnych zwierząt zostali przy-
muszeni do rzezi w kniei w imię celów „wyższych”. 

Miały być mordowane nawet lochy karmiące, co 
było w jaskrawej sprzeczności z etyką łowiecką. Na 
szczęście ministerstwo wycofało się rakiem z tego 
absurdalnego zarządzenia. W tym rejonie zmniej-
szono znacznie populację dzika, a choroba zbiera-
ła coraz większe żniwo w chlewniach.

W Polsce nadal uważa się dzika za winowajcę. 
W rzeczywistości dzik stał się ofiarą. To dziki za-
raziły się do świni domowej. To osoby stykające 
się bezpośrednio z trzodą chlewną na skutek kary-
godnych zaniedbań sanitarnych zawlokły na swych 
butach, ubraniu wirusa ASF do lasu. Prawdą jest, 
że zainfekowane dziki mogą przyczynić się do roz-
przestrzeniania się tej choroby. Nie tylko dziki. Wi-
rus może być przenoszony przez migrujące dzikie 
ptactwo, przez wilki, które żywiąc się upolowany-
mi chorymi dzikami roznoszą wirusa na sierści, 
w pysku i odchodach. Wataha wilcza może w cią-
gu doby przemieścić się nawet o 100 km, jawi się 
więc nam główny, zwierzęcy sprawca przenosze-
nia ASF w lesie. 

W ostatnich dniach zapanował niepokój wśród 
wielkopolskich hodowców trzody chlewnej produ-
kujących prawie 40% wieprzowiny w Polsce. Zano-
towano pierwsze przypadki wystąpienia wirusa ASF. 
Ponieważ nie ma żadnego leku na tę chorobę, po-
zostaje bezwzględne przestrzeganie podstawowych 
zasad higienicznych, czyli kompleksowa bioaseku-
racja. Wszyscy myśliwi zostali przeszkoleni w tym 
zakresie przez lekarzy weterynarii. Warunkiem po-
lowania jest stosowne przeszkolenie. Właściciele 
dużych ferm hodowlanych też przestrzegają suro-
wych poleceń w zakresie bioasekuracji. A pozostali 
drobni hodowcy świni domowej? Według szacun-
ków ok. 75% nie stosuje żadnych środków zarad-
czych. Wystarczy, że po wyjściu z chlewika pójdzie 
do lasu na grzyby i nieszczęście gotowe.

W związku z tą epidemią grupa rolników prote-
stowała przed paru dniami w Warszawie przed sie-
dzibą Polskiego Związku Łowieckiego. To zły adres. 
Właściwym jest Ministerstwo Rolnictwa i Minister-
stwo Ochrony Środowiska. Myśliwi są tylko wyko-
nawcą poleceń owych ministerstw.

Czy należy się obawiać o swe 
zdrowie lub życie w związku z ASF?

Wirus ASF jest całkowicie niegroźny dla organi-
zmu ludzkiego. Bez żadnych konsekwencji zdrowot-
nych można spożywać mięso i wyroby zainfekowa-
ne wirusem ASF. Człowiek, jak każde inne zwierzę 
może jednak przenosić tego wirusa. Dlatego lepiej 
nie mieć styczności z zarażonym mięsem.

Wirusa ASF zawleczono z chlewni do lasu. Mimo 
dowodów na to, jednym ze środków zapobiegaw-
czych byłoby ograniczenie swobodnego wstępu do 
lasu. Po drugie: ministerstwo powinno stanowczo 
zająć się bioasekuracją producentów świń w małych 
chlewikach i dostarczyć darmowo środki ochrony 
przed wirusem. Myśliwi są przeszkoleni.

Alternatywą jest całkowity zakaz hodowli świń 
przez 2-3 lata. Może się to nie podobać producen-
tom, choć na świecie kilkaset milionów ludzi wcale 
nie jada wieprzowiny i żyje się im dobrze.

Na zakończenie: Wirus ASF nie zagraża nasze-
mu życiu i zdrowiu. Przeciętny obywatel nie będący 
producentem wieprzowiny nie powinien czuć nie-
pokoju. A dziki? One sobie poradzą. Badania od-
strzelonych osobników wykazały już obecność an-
tyciał ASF. Zatem: częściowa redukcja dzika – tak 
(wyrządza szkody w uprawach rolnych), całkowita 
eksterminacja – nie. W lesie dzik jest jedyną, poży-
teczną zwierzyną. Całkowity odstrzał dzika wpłynie 
negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie leśne-
go środowiska. adeck.
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Koncert 
Andrzejkowy

 26 listopada 2019 r.  w Restauracji „Pod Gru-
szą” można było usłyszeć przepiękne utwory, za-
prezentowane przez młodych wykonawców 
– solistów z Gminnego Ośrodka Kultury w Rokiet-
nicy, zaproszonych gości oraz instruktorkę śpiewu  
– Martę Podulkę.

Koncert był niesamowity!
Serdecznie dziękujemy Wszystkim występują-

cym w tym.
Dziękujemy Pani Marcie za przygotowanie mło-

dych wokalistów do tego wydarzenia. 
Licznie przybyłym gościom dziękujemy za uczest-

nictwo w tym pięknym koncercie.
Fotografie - Adam Michta. Wielkie dzięki!

GOK Rokietnica

Amelia Kurantowicz z Grupą VOX 
na koncercie Stowarzyszenia Na Tak

Już po raz czwarty Amelia uczestniczyła w kon-
cercie Charytatywnym dla Stowarzyszenia Na Tak. 
Jest to instytucja, która wspiera osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną i ich rodziny, umożliwia 
im m.in. rozwój własnych zainteresowań i talen-
tów oraz kompleksową pomoc w specjalistycznych 
placówkach. 

Dnia 9 grudnia 2019 roku w Auli Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się Jubi-
leuszowy Koncert , na którym spotkali się rodzice, 
podopieczni, pracownicy i członkowie Stowarzysze-
nia Na Tak, aby wspólnie świętować 30-lecie istnienia 
działalności Stowarzyszenia. W programie koncertu 
było wiele niespodzianek i wspaniałych występów. 

Na początek wystąpiła Grupa VOX, z którą w jed-
nym z utworów na scenie pojawiła się Amelia Ku-
rantowicz. Artyści wspólnie wykonali znany utwór 
pt. „O Magdaleno”, a refreny śpiewała z nimi cała 
sala. Kolejną niespodzianką artystyczną był kon-
cert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych 
oraz specjalnego gościa – Jacka Wójcickiego. Aula 
UAM wypełniła się pięknymi dźwiękami, a zgroma-
dzeni goście porwali się do tańca. Na koniec trady-
cji stało się zadość i Orkiestra zagrała ostatni utwór 
tego wieczoru pod batutą podopiecznego Fundacji 
Jakuba Rucińskiego. 

Dla Amelii ten dzień był też okazją do spotkania 
ze znanym i lubianym dziennikarzem, przyjacielem 
Fundacji Tomaszem Wolnym, który poprowadził Ju-
bileuszowy Koncert . Na co dzień jest on jednym 
z prowadzących poranny program w TVP2 „Pyta-
nie na śniadanie”, w którym Amelia miała już oka-
zję gościć w zeszłym roku w grudniu.

Ten piękny wieczór przyniósł wszystkim wiele ra-
dości, wzruszeń i na długo pozostanie w sercach. 

GOK
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ROSgwiazdka z zespołem Pectus
Rokietnickie Wierzby 2019 przyznane

Rokrocznie 27 grudnia w Rokietnicy odbywa się 
jedno z największych lokalnych wydarzeń – ROS-
gwiazdka. Jako support z utworami sylwestrowo-
-noworocznymi wystąpiła Rokietnicka Orkiestra 
Dęta. Podczas uroczystej gali wójt gminy Rokietni-
ca Bartosz Derech posumował mijający rok 2019 
oraz przedstawił plany na rok kolejny. Tradycyjnie 
wręczono również statuetki Rokietnickiej Wierzby 
w trzech kategoriach: Społeczna Odpowiedzialność 
Biznesu, Osobowość i Społecznik. Laureatami tego 
wyróżnienia są osoby zasłużone dla gminy, a nie-
rzadko również dla indywidualnych mieszkańców. 
Cechuje ich wrażliwość społeczna i wyjątkowe po-
dejście do otaczającej rzeczywistości.

Statuetkę Rokietnickiej Wierzby 
2019 otrzymali:

Kategoria Społeczna Odpowiedzialność Bizne-
su: Zakład poligraficzny Natalii Sp. z o.o., założony 
w 1985 roku przez Genowefę i Tomasza Nowaczy-
ków, dziś jest jednym z największych producentów 
etykiet i taśm samoprzylepnych w Polsce. To spółka 
rodzinna w 100% oparta na polskim kapitale. Fir-
ma konsekwentnie inwestuje w nowoczesny park 

maszynowy, a produkcja utrzymywana jest na nie-
zmiennie wysokim poziomie, by sprostać oczekiwa-
niom najbardziej wymagających klientów zarówno 
z kraju, jak i zagranicy. Zakład wspiera lokalne dzia-
łania, w tym m.in. imprezę plenerową pn. „Rokiet-
nica zaprasza Wielkopolan na rumpuć”. Otrzymał 
certyfikat „Wielkopolska Jakość”, jest również kil-
kukrotnym laureatem konkursu Gazeli Biznesu oraz 
nagród przyznawanych przez Towarzystwo im. Hi-
polita Cegielskiego.

Kategoria Osobowość: Joanna Sosnowska – na-
czelna pielęgniarka Ginekologiczno – Położniczego 
Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego przy ul. Polnej w Pozna-
niu. Mieszkanka Rokietnicy od ponad 10 lat. Zarzą-
dza zespołem pielęgniarek i położnych, jednocze-
śnie dbając o ich rozwój zawodowy. Jest inicjatorką 
i współtwórczynią pierwszego w Wielkopolsce Ban-
ku Mleka Kobiecego, dedykowanego wcześniakom 
i noworodkom. Celem działalności Banku jest po-
moc dzieciom, których matki z różnych powodów 
nie są w stanie zapewnić im pokarmu w pierwszych 
chwilach życia. Pani Joanna aktywnie uczestniczy 
w pracy Szkoły Rodzenia oraz zajęciach dydaktycz-

nych na kierunku Położnictwo na Uniwersytecie 
Medycznym. Zaangażowana w remont najwięk-
szej w Wielkopolsce „porodówki”, która stała się 
miejscem jeszcze bardziej przyjaznym pacjentkom.

Kategoria Społecznik: Ochotnicza Straż Po-
żarna w Mrowinie – Z przekazu ustnego przyj-
muje się powstanie Towarzystwa Ogniowego we 
wsi Mrowino już w 1900 roku. Obecnie w szere-
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gach jednostki funkcjonuje 25 druhów czynnych 
oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. OSP Mro-
wino posiada trzy wozy bojowe – jeden GBA i dwa 
SLRT. Bierze udział nie tylko w działaniach ratowni-
czych, ale również w różnych akcjach społecznych 
i charytatywnych. W 2017 r. OSP Mrowino zostało 
zwycięzcą I Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 
na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych 
z udziałem OSP i Samorządów w kategorii „Aktywi-
zowanie seniorów i współpraca pokoleń”. 

Finałem wydarzenia był koncert gwiazdy. W tym 
roku zagrał i zaśpiewał zespół Pectus. Muzycy zapre-
zentowali zarówno autorski repertuar, jak i własne 
aranżacje znanych przebojów. Na scenie królowały 
świąteczne piosenki i nastrojowe ballady. Wpada-
jące w ucho melodie i otwartość wokalisty sprawi-
ły, że zespół szybko zyskał sympatię publiczności, 
która bawiła się dobrze do samego końca koncer-
tu. Po występie można było zdobyć autografy braci 
Szczepaników oraz wykonać pamiątkowe zdjęcie.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, zaanga-
żowali się w organizację tego wydarzenia. Są to:
• Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o. w Rokiet-

nicy wraz z załogą
• Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy
• Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konop-

nickiej w Rokietnicy
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

w Bytkowie
• Rokietnicka Orkiestra Dęta
• Cukiernia „u Kamilka”, Artur Lisiak
• Restauracja „Pod Gruszą”, Józef Gawron
• Kwiaciarnia „Zakątek”, Małgorzata Karpiczak – 

Ostrowska
• Józef Fudala, Zdzisław Szatkowski i Sylwester 

Grolewski
• Druhowie jednostek Ochotniczych Straży Po-

żarnych
• Funkcjonariusze Policji

Katarzyna Sokulska 
Referat Organizacyjny i Promocji  

UG Rokietnica
Fot. Adam Michta, Rafał Depta
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Uroczyste rozświetlenie choinki
1 grudnia 2019 r. przed halą ROS zorganizowano 

przedświąteczne wydarzenie artystyczne, którego 
punktem kulminacyjnym było Rozświetlenie prze-
pięknej choinki. Na scenie można było wysłuchać 
solistów z Gminnego Ośrodka Kultury oraz uczest-
niczki z Zespołu FAMA. Mieliśmy okazję zobaczyć 
także pokaz zumby z Rokiciakami czy też fantastycz-
ny występ w wykonaniu pań na szpilkach - uczest-
niczek zajęć Ladies Dance. Wokół sceny Śnieżynka 
i Mikołaj na szczudłach wręczali dzieciom cukier-
ki. Specjalnie dla naszych najmłodszych gości od-
było się świąteczne przedstawienie oraz animacje. 
Niespodzianką dla Wszystkich uczestników był tak-

że niesamowity pokaz przepięknych fajerwerków. 
Wystrzałową niespodzianką dla mieszkańców i go-
ści ufundował Rokietnicki Ośrodek Sportu.

Każdy zainteresowany mógł przy okazji nabyć prze-
piękne dekoracje, upominki świąteczne oraz smako-
łyki na zorganizowanym jarmarku przedświątecznym. 
Serdecznie dziękujemy Wszystkim za tak liczne przy-
bycie na Nasze wydarzenie. 

Dziękujemy fotografom z Rokietnickiego Klubu 
Fotograficznego za piękne relacje z imprezy.

Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy
Biblioteka Gminna w Rokietnicy

Taneczne Mikołajki

W Rokietnicką tradycję, od pewnego czasu wkom-
ponowuje się nowa forma rodzinnego spędzania 
czasu w dniu 6 grudnia czyli dniu, który najbardziej 
przypada do gustu dzieciom, a rodzice są najszczę-
śliwsi wtedy, gdy ich dzieci czerpią z owego dnia ra-
dość i uśmiech. Tym razem nie było inaczej, gdyż 
znana, lubiana i zawsze wkładająca całą swoją ener-
gię, Magdalena Andrzejewska, wraz z grupą zaprzy-
jaźnionych osób organizowała w gmachu dawnego 
Gimnazjum, obecnie Szkoły Podstawowej w Rokiet-
nicy, „Taneczne Mikołajki”. Tuż przed godziną 17 na 

miejsce imprezy zmierzały spore grupy mieszkań-
ców naszej gminy, ale nie tylko, co było zauważal-
ne już wewnątrz, po ilości uczestników, ale też po 
zapełniających się w szybkim tempie skrzynkach 
z czekoladą, bo i cel imprezy oprócz dobrej zaba-
wy był bardzo szczytny. „Mikołajki” bowiem, mia-
ły charakter imprezy charytatywnej, gdyż „biletem 
wstępu” na nią, były czekolady lub inne słodkości, 
które miały zostać przekazane jako upominki dla 
podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej „PRZYJACIEL” z Obor-
nik. Podczas tego wydarzenia, dzieci uczestniczy-
ły w maratonie Zumby, który Magda prowadziła 
w towarzystwie instruktorek, nie po raz pierwszy  
zachęcających do tańca podczas różnych rokiet-
nickich imprez, Ani Hanysz oraz Dajany Wiśniew-
skiej. Oprócz świetnej taneczno-muzycznej zabawy, 
przygotowano szereg innych atrakcji dla dzieci, ta-
kich jak  „dmuchańce” z firmą NANA Anny i Paw-
ła Dankowskich, gry i zabawy zorganizowane przez 
Smart Academy, pokaz tańca nowoczesnego RO-
KICIAKÓW przygotowanych przez współpracującą 
z Magdą Julię Wiśniewską, animacje dla dzieci od 
„Baloniaków” i spotkanie z sympatycznym czwo-

ronogiem, zorganizowanym przez Annę Scholz Do-
goterapia „Czarna Wadera” oraz wiele innych. Na 
zakończenie imprezy, w końcu pojawił się wycze-
kiwany przez najmłodszych i wywołany piosenką 
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w ich wykonaniu, Święty Mikołaj, którego nie mo-
gło zabraknąć, w rolę którego wcielił się tym razem 
radny Gminy Rokietnica, Michał Cieciora. Drobne 
upominki otrzymały wszystkie zgromadzone dzie-
ci, które zjawiły się w liczbie ponad 360-ciu, zresztą 
wszystkie tak grzeczne, że Mikołaj nawet rózgi z La-
ponii nie zabrał. Mikołaj oczywiście mógł napełnić 
worek z prezentami dzięki niezawodnym darczyń-
com, którymi w tym roku byli: Powiat Obornicki, 
Juupi Rokietnica, Wydawnictwo Poznańskie, Nowa 
Literka, Kawiarnia Familijna „Słone Karmelove”, Fil-
harmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego, 
Restauracja „Paleta Smaku”, Kwiaciarnia „Flowers 
& People” oraz Sołtys Rokietnicy Józef Fudala wraz 
z Radą Sołecką. O uwiecznienie imprezy na ponad-
czasowych fotografiach  zadbali Leszek Książkiewicz 
– ABC FOTO Rokietnica oraz Krzysztof Michta - NA-
SZA ROKIETNICA. Podczas tego wydarzenia obecni 
byli, oczywiście także z prezentami, przedstawiciele 
Rady Gminy Rokietnica, Przewodnicząca Rady Pani 
Izabela Dziamska oraz Wiceprzewodniczący Rady 
Pan Piotr Hałas. Swoje serce i zaangażowanie nie-
zbędne do przygotowania i przeprowadzenia „Ta-
necznych Mikołajek” podarowały także współpra-
cujące z Magdą Andrzejewską: Izabela Śniegoska, 
Katarzyna Poborska, Anetta Plenzler, Weronika Ma-
tysiak oraz wolontariuszki i wolontariusze ze Szko-
ły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy. 
W imprezie uczestniczyły również Członkinie Zarządu 
Stowarzyszenia PRZYJACIEL. Dziękujemy także Dy-

rekcji Szkoły za życzliwość i udostępnienie placówki 
w celu przeprowadzenia mikołajkowej zabawy. Na-
stępnego dnia główna organizatorka tego warto-
ściowego i wspaniałego wydarzenia, Magda, mogła 
sprawić radość niepełnosprawnym podopiecznym 
stowarzyszenia, które organizowało w Obornikach 
świąteczne spotkanie, przekazując 6 skrzynek sło-
dyczy, w których znajdowało się ponad 800 słod-
kości przyniesionych przez uczestników rokietnic-

kich „Tanecznych Mikołajek”. Po raz kolejny impreza 
udowodniła, że można bawić się i cieszyć  napraw-
dę wspaniale, niosąc jednocześnie pomoc i radość 
innym oraz pokazała jak wspaniałych mieszkańców 
i gości ma Gmina Rokietnica, którzy zawsze chcą 
dawać coś innym od siebie.

Zdjęcia wykonał: Leszek Książkiewicz  
ABC FOTO ROKIETNICA

MC

PODZIĘKOWANIE
 […] biblioteka, […] otwarta jest dla publiczno-

ści i podaje młodzieży szczęśliwą przynętę, star-
com – źródło przyjemności życia, bezczynnym – 
widowisko, tym, co kochają pracę – odpoczynek, 
uczniom – obfite zbiory wiadomości, a wszyst-
kim – wystawia pamiątkę, która unieśmiertel-
ni Założyciela. 

Anonim (fragment napisu z 1747 r.  
na Bibliotece Załuskich w Warszawie)

Szanowni Państwo,
składamy serdeczne podziękowania użytkow-

nikom, czytelnikom i przyjaciołom biblioteki, za 
wspólnie spędzony rok 2019. Dziękujemy, że byli-
ście z nami podczas spotkań autorskich, propago-
wanych konkursów, akcji „Nie wyrzucaj – Odkręć 
– Oddaj”,  mnóstwo lekcji bibliotecznych oraz wie-
lu innych wydarzeń kulturalnych.

Gorące podziękowania kierujemy do Wszystkich 
Ofiarodawców, którzy w ostatnim czasie przekazali 
dla naszej biblioteki dary książkowe.

Cieszy nas fakt, że w naszej bibliotece obsługuje-
my na co dzień Czytelników, dla których księgozbiór 

biblioteki nie jest obojętny i potrafią podzielić się 
tym co posiadają. Te miłe gesty pozostają na dłu-
go w naszej pamięci, a podarowane książki z pew-
nością służyć będą Czytelnikom przez długie lata.

Serdecznie Państwu dziękujemy, życzymy wielu 
przygód czytelniczych w 2020 roku i zapraszamy 
do odwiedzania Biblioteki Gminnej im. M. Konop-
nickiej w Rokietnicy.

Z wyrazami wdzięczności,
Teresa Wieczorek                                                                                                                            

Dyrektor BG w Rokietnicy
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Żłobek  
Myszka Miki

Grudzień to niezwykły miesiąc, w którym każdy 
zagłębia się w świąteczne przygotowania. U nas 
w żłobku też ich nie zabrakło. Nasi podopieczni przez 
cały czas poznawali piosenki, wierszyki, zwyczaje 
i obyczaje Bożonarodzeniowe.

Choć w grudniu nie było jeszcze śniegu to czę-
sto wypatrywaliśmy za oknem Świętego Mikoła-
ja. 6.12. dzieci w grupach wyczyściły swoje buty 
i przed drzemką postawiły je przy swoim łóżeczku. 
Mikołaj o nich nie zapomniał i gdy wstały zobaczy-
ły piękną zabawkę.

Nasi Żeglarze doskonale poznali Mikołaja, zrobili 
piękne portrety, które dekorują nasz żłobek. Przed 
nami święta, a więc czas pomyśleć o choince, mali 
Żeglarze wykonali je z papieru.

Chociaż na dworze śniegu brak to w grupie Ka-
czuszek go nie brakuje. Chociaż jest sztuczny faj-
nie jest się nim pobawić. Można też zrobić bałwa-
na, który nigdy się nie roztopi.

W tym miesiącu nie zabrakło także dobrej zabawy 
u Tygrysków. Zorganizowali oni „Bal Mikołajkowy”. 

Dzieci w ten dzień tańczyły, uczyły się kolęd, a tak-
że wierszyków Bożonarodzeniowych. Nie zabrakło 
również przekąsek i świetnej zabawy.

Żyrafki również miały bardzo pracowity miesiąc. 
Jak tylko sprzyjała im pogoda chodzili na spacery 
wypatrując Świętego Mikołaja. Obchodzili oni rów-
nież Barbórkę, już wiedzą czym zajmują się górni-
cy.  Żyrafki poznały oznaki zimy i wykonały piękne 
śnieżynki, które zdobią naszą placówkę.

U nas w Żłobku naprawdę dużo się dzieje.

Promocja
Drodzy Rodzice tylko do końca stycznia zapisu-

jąc dziecko do  Żłobka Myszki Miki w pierwszym 
miesiącu uczęszczania dziecka  do naszej placówki 
zostaniecie zwolnieni z opłaty za wyżywienie. Nie 
zwlekaj. Zapisy pod nr telefonu 884814542.

Wszystkim czytelnikom Gazety Rokietnickiej cała 
kadra Niepublicznego Żłobka Myszki Miki życzy zdro-
wych, spokojnych, spędzonych w rodzinnym gronie 
Świąt Bożego Narodzenia, oraz sukcesów w nad-
chodzącym Nowym Roku.

Przedszkole  
Ptyś

W listopadzie realizowaliśmy kolejny moduł w ra-
mach projektu „Magiczna moc bajek”. Zadania, któ-
re wykonaliśmy to: organizacja warsztatów z języka 
migowego, nić życzliwości oraz tańce i pląsy. Ser-
decznie dziękujemy pani Gosi za odwiedziny i na-
ukę tak trudnego języka jakim jest język migowy. 
Pani Małgosia poświęciła nam bardzo dużo czasu 
pokazała różne harcerskie tańce i przyśpiewki. Czas 
minął nam szybko a wspomnienia pozostaną na 
bardzo długo. 

W ramach projektu „Piękna nasza Polska cała” 
wykonaliśmy następujące zadania: apel z okazji 11 
listopada, wspólne odśpiewanie czterech zwrotek 
hymnu o godzinie 11:11 oraz tydzień recyklingu. 
Nauczyliśmy się jak można wykorzystać stare za-
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bawki, ubrania. Projektowaliśmy ubrania, które mo-
gliśmy zaprezentować podczas Ptysiowego pokazu 
mody. Oj co tu się działo, za kilkanaście lat nasi pod-
opieczni będą twarzami nowych edycji Top Model. 

Andrzejki
Wróżka, magia i przepowiadanie przyszłości to 

wszystko kojarzy nam się z wyjątkowym wieczorem 
– Andrzejki. Jest to wieczór wróżb odprawiany z 29 
na 30 listopada. 28 listopada był, w naszym przed-
szkolu, idealną okazją do wróżenia przyszłości, ale 
i ostatnią szansą przed Adwentem, aby zrobić bal. 
Na imprezie gościliśmy wróżki z kotkami. A co ro-
biliśmy ? Laliśmy wosk, były kartki z zawodami, wy-
ścigi butów no i oczywiście dużo tańca i uśmiechu. 
Nasi milusińscy w przyszłości będą lekarzami, akto-
rami, modelkami ale również strażakami czy poli-
cjantami. A po Andrzejkach czas na dekorowanie 
sali i ubieranie choinki. 

Atmosferę świąt poczuliśmy już 2 grudnia, kiedy 
to zaczęliśmy robić bombki na choinkę. Ale to nie 
są zwykłe bombki, w tym roku zrobiliśmy je z pla-
strów drewna. Malowaliśmy na nich bałwanki, Mi-
kołaje i różne inne kolorowe rzeczy. Cały tydzień był 
iście świąteczny ale największą atrakcją był wyciecz-
ka do Chatki św. Mikołaja i krainy Elfów do Mosi-
ny. Jazda autokarem była sama w sobie ekscytu-
jąca ale to co działa się na miejscu przeszło nasze 
najśmielsze oczekiwania. Na nudę nie było czasu. 
Przed wejściem do Chatki czekała na nas pani Elf, 
która z radością wprowadziła nas do świątecznej 
krainy. Następnie Elf Tobiasz opowiedział historyjki 
związane z Bożym Narodzeniem i problemami jakie 
napotkał Kaczor Donald, Myszka Miki i inni podczas 
przygotowań do świąt. Podczas opowiadania mie-

liśmy możliwość puszczać bańki, bawić się sztucz-
nym śniegiem a na koniec zrobić sobie zdjęcie ze 
św. Mikołajem. Ale to nie był koniec niespodzianek, 
które przygotował dla nas Tobiasz – zamienił się on 
w magika. Sztuczki, które nam pokazał były niesa-
mowite. Wydawać by się mogło, że nie może być 
nic lepszego ale było. Jedliśmy brodę św. Mikołaja, 
śnieżynki, ozdabialiśmy pierniki i stworzyliśmy wła-
sne bombki. Elfy przygotowały dla nas dmuchańce 
i przejażdżkę ekspresem polarnym. A na koniec tak 
ekscytującego dnia, każde dziecko otrzymało dyplom 
pomocnika św. Mikołaja i co poniektórzy zamienili 
się w renifery. Och co to był za dzień. 

Atmosfera świąt udzieliła się również naszym naj-
młodszym podopiecznym z Punktu Opieki Dziennej. 
Ciocie wspólnie z dziećmi ubrały choinkę i udekoro-
wały sale. Było tańce, hulańce, świąteczne śpiewy 
i prace plastyczne. Dzieci doceniły starania cioć i z 
radością i ogromną chęcią brały udział w każdym 

zadaniu. Jeśli zastanawiają się Państwo czy zapisać 
swoje dziecko do żłobka, czy Punktu Opieki Dziennej 
zapraszamy do nas w odwiedziny. Zobaczą Państwo 
jak organizujemy czas aby dzieci czuły się u nas jak 
w domu, staramy się aby każdy dzień był inny, a każ-
de dziecko czuło się wyjątkowe i kochane. 

Przed świętami czeka nas jeszcze sporo atrak-
cji. Warsztaty z rodzicami, spektakl teatralny i wi-
zyta wspaniałego gościa – ale o tym przeczytacie 
już w nowym roku. 

A dziś życzymy Państwu:
Szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie ze 

światem i z sobą samym, pełnych życia i miłości świąt 
Bożego Narodzenia oraz niesamowitego, pełnego 
sukcesów i szczęśliwego Nowego Roku.

Życzy dyrekcja i personel Przedszkola Ptyś.

Andrzejki
Imieniny Andrzeja wypadają w dniu 30 listopada, 

ale już w przeddzień tj. 29 listopada wszystkie grupy 
bawiły się,  wróżąc na różne sposoby, w tym lejąc 
roztopiony wosk przez metalowy klucz do zimnej 
wody. Wyczarowane zostały z wosku i z dziecięcej 
wyobraźni postacie zwierząt, obiektów kosmicz-
nych i dinozaurów. Zabawy i śmiechu nie brakowało. 

Odwiedziny iluzjonisty
Nasza Rada Rodziców aby atrakcji nam nie bra-

kowało. Sprawiła, że  dniu 12 grudnia do Sali Od-
krywców przybył znawca iluzji i magii Pan Zbigniew 
Brzozowski BROZI . Półfinalista programu telewizyj-
nego Mam Talent z rękawa wyczarował kolorowe 
gołębie i papugi. Wszyscy byli zachwyceni i oczaro-
wani. Na środek sali zaprosił do współpracy Panią 
Dyrektor i Panią Melanię oraz najodważniejszych 
przedszkolaków. 

Zdobienie świątecznych pierników
Zbliżają się radosne święta Bożego Narodzenia. 

Nadszedł czas pracowitych przygotowań. Wszyscy 
wzięli się do pracy. W ruch poszedł cukier puder, 
mleko i kolorowe posypki. Brązowe, wypieczone 
pierniki stały się wielokolorowe i błyszczące. 

Jasełka
Miniony piątek to dzień radosnych jasełek. 

Wszystkie  grupy dla najbliższych zaprezentowa-
ły swoje  talenty muzyczne i aktorskie. Odwagi na-
szym milusińskim nie brakowało. Chętnie śpiewa-
ły i recytowały pracowicie przygotowane piosenki 
i teksty. Szczególnie zabłysnęła dosłownie i w prze-
nośni grupa PODRÓŻNIKÓW.  

Odwiedziny Mikołaja
 Kadra pedagogiczna pracowicie i z talentem,  na 

dzień 6 grudnia, przygotowała dla dzieci przedsta-
wienie p.t. :„O przybyciu Świętego Mikołaja”. W tym 

dniu odwiedził nas miły i bogaty  Mikołaj. Święty 
odwiedził każdą salę, dzieci śpiewały przygotowa-
ne dla niego piosenkę zespołu Śpiewające Brzdą-
ce ” p.t.: „Kochany Mikołaj”.  Chętnie  „przybijały 
z nim piątki” i z uśmiechem  przyjmowały  prezenty.  

Świąteczne warsztaty Montowni 
Pasji

Na przełomie listopada i grudnia odwiedziła nas 
kilka razy Pani Ania. Przyniesione przez Panią  Anię, 
przygotowane  z cieniutkiej brzozowej sklejki bomb-
ki, przedszkolaki pieczołowicie ozdabiały rozmaity-
mi materiałami.  Ozdobione bombki trafiły do ro-
dziców po przedstawieniu jasełkowym.  

Opracowała: Izabela Noskowiak
15.12.2019

Przedszkole  
Logicus
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Przedszkole Mrowino-Napachanie

Wiadomości  
z Przedszkola w Mrowinie

Dzień Postaci z Bajek
7.11.2019  - w tym dniu obchodziliśmy w na-

szym przedszkolu  Międzynarodowy  Dzień Posta-
ci z Bajek. Przedszkolaki  wzięły udział w bajkowym 
spotkaniu, podczas którego opowiadały o swoich 
ulubionych bajkowych postaciach. Dzieci rozwiązy-
wały zagadki, rozpoznawały bajki po przeczytaniu 
fragmentu książki. Były też muzyczne zgadywanki 
bajkowe, zabawy ruchowe oraz prezentacja dzie-
cięcych bajkowych przebrań. Z tej też  okazji dzieci 
ze świetlicy przygotowały dla przedszkolaków krót-
kie przedstawienie.

Święto Niepodległości
8.11.2019 -  z okazji  narodowego święta  Od-

zyskania Niepodległości, dzieci  wraz  wychowaw-
czyniami odśpiewały uroczyście hymn polski, za-
poznały się z wydarzeniami z tamtego okresu oraz 
wykonały prace plastyczne w barwach narodowych.

Dzień Pluszowego Misia
W poniedziałek, 25 listopada obchodziliśmy 

ulubione święto przedszkolaków – Święto Pluszo-
wego Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło do 
przedszkola ze swoim ulubionym misiem.  W cza-
sie wspólnych zabaw dzieci miały okazję wysłuchać 
wierszy o misiach, obejrzeć bajki,  w których głów-
nymi bohaterami były misie, a na koniec mogły za-
tańczyć ze swoimi misiami. Dzieci dowiedziały się 
również  o historii powstania tego święta, o misiach 
występujących  w bajkach ich rodziców i o misiach 
współczesnych.

Andrzejki
29.11.2019  W tym dniu w naszym przedszko-

lu odbyły się „Andrzejki”. Zabawa rozpoczęła się 
od zaprezentowania przez dzieci swoich strojów 
andrzejkowych na  „czerwonym dywanie”. W sali 
wróżb, przedszkolaki  poznawały swoją przyszłość, 
którą przepowiadały wróżki. Wróżka Sofia (p.Mar-
ta)  za pomocą magicznej kuli odgadywała przy-
szłość , wróżyła co przyniesie los. Zwieńczeniem 
tego dnia były zabawy oraz tańce w rytm znanych 
dzieciom przebojów.

Wychowawczynie z Mrowina

Wiadomości  
z Przedszkola w Napachaniu

Pasowanie na Przedszkolaka
Krasnoludki to najmłodsza grupa w naszym przed-

szkolu. 6 listopada miało miejsce bardzo ważne wy-
darzenie dla naszych 3-latków. Tego dnia odbyło się 
pasowanie na przedszkolaka. Dzieci zaprosiły swo-
ich rodziców oraz Panie Dyrektor i zaprezentowały 
program artystyczny. Recytowały wiersze, pięknie za-
śpiewały piosenki, a także wykonały jesienny taniec 

z chustami. Następnie Krasnoludki złożyły przysię-
gę, a Pani Dyrektor pasowała ich ogromnym ołów-
kiem na prawdziwych przedszkolaków.

Dzień Niepodległości Narodowej
8 listopada wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do 

hymnu”, która polegała na odśpiewaniu czterech 
zwrotek hymnu narodowego o godzinie 11:11. 
Wszystkie grupy spotkały się na korytarzu przed-
szkola i uroczyście zaśpiewały hymn. Kolejnym ak-
centem obchodów tego święta był uroczysty apel, 

który odbył się 12 listopada. Został on zorganizo-
wany przez najstarszą grupę – Tropicieli.

Z wizytą u weterynarza
14 listopada Krasnoludki wybrały się na wyciecz-

kę do przychodni weterynaryjnej „LORWET” w Na-
pachaniu. Pan Łukasz zapoznał dzieci z tajnikami 
zawodu weterynarza. Na pluszowym pacjencie 
pokazał jak wygląda badanie chorego pieska oraz 
oprowadził po przychodni. Przedszkolaki zobaczyły 
jak wygląda aparat do robienia USG, aparat do ba-



21Rokickie Wiadomości  styczeń 2020

dania krwi oraz zdjęcie rentgenowskie psa. Każde 
z dzieci za pomocą stetoskopu mogło posłuchać bi-
cie serca kolegi lub koleżanki oraz zważyć się. Dzie-
ci do przedszkola wróciły bardzo zadowolone. Bar-
dzo dziękujemy Panu Łukaszowi Lorkiewiczowi za 
możliwość spotkania.

Dzień Pluszowego Misia
25 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy 

Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko 
przyszło do przedszkola ze swoim ukochanym plu-
szakiem oraz wcześniej przygotowaną opaską z wi-
zerunkiem misia. Bawiliśmy się i tańczyliśmy z bo-
haterami tego święta w rytm znanych i lubianych 
piosenek. Ponadto obejrzeliśmy bajkę o Kubusiu 
Puchatku i jego przyjaciołach ze Stumilowego Lasu. 

Również wykonywaliśmy prace plastyczne, których 
głównym bohaterem był miś. Wspólna zabawa i ra-
dość trwała przez cały dzień.

Andrzejki
29 listopada obchodziliśmy Andrzejki. Nauczycie-

le zabrali dzieci w świat magii i czarów. Za pomocą 
wróżb przedszkolaki dowiedziały się co może spo-
tkać je w przyszłości. 

Dzieci przekuwały szpilką papierowe serduszka 
i poznawały imiona swoich przyszłych żon i mężów. 
Ustawiały buty, by dowiedzieć się kto pierwszy sta-
nie na ślubnym kobiercu. Sprawdzały jaki zawód 
będą wykonywać w przyszłości oraz dowiedziały 
się jakie spotka ich życie, lekkie jak piórko, a może 
ciężkie jak kamień lub słodkie jak cukierek. Przed-
szkolaki również rzucały monetą do miski z wodą, 
by spełniło się ich najskrytsze marzenie. Czy wróż-
by się spełnią - czas pokaże. Pewne jest to, że był 
to dzień pełen radości i wesołej zabawy.

Miłą niespodziankę przygotowała dla przedszko-
laków Pani Ewelina z grupy Tropicieli. Wykonała eks-
perymenty z wykorzystaniem suchego lodu. Dzieci 
były pod ogromnym wrażeniem efektów końcowych 
wykonanych doświadczeń.

Wycieczka grupy Żabek i Tropicieli 
do Fabryki Bombek w Gnieźnie

28 listopada nasze przedszkolaki z grupy Żabek 
oraz Tropicieli, udały się na wycieczkę do Fabryki 
Bombek w Gnieźnie. W prawdziwym bożonarodze-
niowym klimacie, mogliśmy poznać tajniki powsta-
wania świątecznych ozdób i bombek, z którymi za-
znajomili nas pomocnicy świętego Mikołaja. Było 
przy tym dużo pytań i fascynacji błyszczącymi deko-
racjami. Na koniec zwiedzania zostaliśmy zaproszeni 
na warsztaty bombkowe, gdzie każdy przedszkolak 
mógł własnoręcznie wykonać zdobienie bombek. 
Z pięknymi, dziecięcymi dziełami i uśmiechami na 
twarzach powróciliśmy do przedszkola pełni świą-
tecznych, niezapomnianych przeżyć.
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Tydzień Zdrowia Psychicznego – 
innowacja pedagogiczna w Szkole 
Podstawowej w Rokietnicy

W dniach 21 – 25.10.2019 r. w naszej szkole po 
raz pierwszy obchodziliśmy Tydzień Zdrowia Psy-
chicznego. Inspiracją dla tej imprezy był obchodzo-
ny w dniu 10 października Światowy Dzień Zdrowia 
Psychicznego, który ma na celu zwrócenie uwagi na 
konieczność zadbania o swoje samopoczucie psy-
chiczne. W trakcie obchodów TZP w klasach 4 – 8 
naprawdę sporo się działo! 

Drzwi oraz okna budynków A i B, zostały udeko-
rowane wspaniałymi plakatami, stworzonymi przez 
naszych uczniów, które przedstawiały skojarzenia 
dotyczące życzliwości, przyjaźni, optymizmu, szcze-
rości oraz wdzięczności, czyli emocji i postaw tak 
ważnych dla naszego prawidłowego funkcjonowa-
nia na co dzień. Nauczyciele języków obcych wraz 
z uczniami stworzyli natomiast  afirmacje  anglo 
i niemieckojęzyczne, mające na celu wzmocnienie 
pozytywnego myślenia o sobie. 

Na holu naszej szkoły pojawiła się również specjal-

na skrzynka, do której każdy z nas (zarówno dziec-
ko, jak i dorosły) mógł wrzucić karteczkę ze swoim 
marzeniem. Ważne jest bowiem, by pamiętać, że 
marzenia się spełniają – pod warunkiem, że od-
rzucimy wszelkie przekonania, takie jak: „to się nie 
uda” czy „to jest niemożliwe”. 

W dniu 22 października odbyło się także szko-
lenie dla rodziców uczniów klas 4 na temat:  „Jak 
mówić do dzieci, żeby się uczyły?”. W jego trakcie 
omówiono, przede wszystkim, podstawowe sposo-
by konstruktywnej komunikacji (szczególnie tej do-
tyczącej emocji) oraz sposoby motywowania dzieci 
– nie tylko do wykonywania obowiązków szkolnych. 
Efektywna komunikacja, jest bowiem podstawą do 
tworzenia zdrowych relacji - zarówno w rodzinie, 
jak i w szkole. 

W dniu 23 października Stowarzyszenie Zdrowi-
-My przeprowadziło na terenie szkoły warsztaty pt.  
„Profilaktyka  uzależnień, przemocy rówieśniczej 
oraz cyberprzemocy wśród młodzieży w szkołach 
podstawowych”. W trakcie zajęć uczniowie wybra-
nych klas 6-8 mieli okazję wzmocnić swoje kompe-

tencje w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami, 
postawę asertywną (w tym umiejętność odmawia-
nia oraz zwracania się o pomoc), konstruktywnego 
reagowania w sytuacji kryzysowej oraz budowania 
poczucia własnej wartości.

Jednocześnie 23 i 25 października, uczniowie klas 
czwartych, mogli posłuchać bajek terapeutycznych, 
czytanych przez panie z biblioteki szkolnej. „Bajki-
-pomagajki”, jak się je potocznie nazywa, to wyjąt-
kowe historie, pozwalające dzieciom odkryć w so-
bie uczucia czy trudności, z którymi borykają się 
one na co dzień, przy czym wskazujące jednocze-
śnie często, jak poradzić sobie z danym problemem. 

Lekcje wychowania fizycznego, w ciągu Tygodnia 
Zdrowia Psychicznego,  również przyjęły nieco inną 
niż zazwyczaj formę. Uczniowie mieli bowiem oka-
zję podjąć, między innymi, takie aktywności jak ae-
robik, jazda na rowerkach stacjonarnych, ćwiczenia 
z ciężarkami, czy też relaksacja. A wszystko po to, 
by zwrócić uwagę na konieczność zadbania o zdro-
wie fizyczne, które jest integralną częścią naszego 
zdrowia psychicznego. Pamiętajmy: „w zdrowym 
ciele -  zdrowy duch”!

Dodatkowo w dniach 24 – 25. 10. zarówno ucznio-
wie, jak i nauczyciele, mogli skorzystać z sali relak-
sacyjnej, gdzie spokojna muzyka i ćwiczenia relak-
sacyjne (mindfulness), pomagały im oderwać się na 
chwilę od bieżących problemów czy spraw.

Tydzień Zdrowia Psychicznego miał na celu uświa-
domić nam, jak ważne jest zadbanie zarówno o zdro-
we ciało, jak i zdrowego ducha oraz fakt, że – tak 
naprawdę – to od nas w dużym stopniu zależy, jak 
będziemy sobie radzić z codziennością – jej wyzwa-
niami, problemami, ale i celami, które sobie wyzna-
czamy. Dziękujemy wszystkim  za wspólną pracę i – 
przede wszystkim – zabawę!

Koordynatorki Tygodnia Zdrowia Psychicznego.
Autor: Marta Maklakiewicz

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

Mikołajkowy Międzyszkolny 
Konkurs SKO

9 grudnia w siedzibie głównej poznańskiego 
banku PKO odbył się mikołajkowy międzyszkolny 
konkurs SKO. Uczniowie zmagali się z obliczeniami 
finansowymi, łamigłówkami ekonomicznymi i po-
wiedzeniami związanymi z oszczędzaniem. To było 
nie lada wyzwanie ! Po części konkursowej zwie-
dziliśmy bank oraz skarbiec, który wszystkim naj-
bardziej się spodobał.

Nasza reprezentacja zdobyła 2 miejsce. Gratulu-
jemy wszystkim współzawodnikom  !!!

Opiekunowie SKO w S.P.Rokietnica
A.Jarczyńska, M.Pawlisiak, M.Przynoga
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Nowy projekt Erasmus + w naszej szkole

„Jump on Board – JOB!”
1 września 2019 roku, z początkiem bieżącego 

roku szkolnego, rozpoczął się  w naszej szkole nowy 
projekt sponsorowany ze środków Unii Europejskiej . 
Tytuł projektu to „Jump on Board- JOB”, czyli „Wska-
kuj na pokład”. Biorą w nim udział trzy szkół: Szko-
ły Podstawowej im. Jana Brzechwy w  Rokietnicy, 
Schule am  Meer w Travemünde-Luebeck  (Niem-
cy) oraz w Hemnes  Sentralskole w Hemnesberget 
(Norwegia). Działania rozłożone są na dwa lata, od 
1 września 2019r. do 31 sierpnia 2021roku.

Projekt został zaplanowany mając na uwadze 
problemy młodzieży w Europie związane z  reali-

zowaniem  własnych 
marzeń i planów za-
wodowych, włącza-
jąc  liczne  trudności 
z wyborem właści-
wych szkół oraz oka-
zjonalnie porzucanie 
procesu edukacji.  Pro-
blemy te wiążą się ściśle z brakiem motywacji do 
nauki i ostatecznie poczuciem wyobcowania na 
europejskim rynku pracy, które dotyczy zwłaszcza 
uczniów z małych miejscowości, właśnie takich, jak 
szkoły biorące udział w projekcie. W czasach wy-
magającego i opartego na konkurencji rynku pra-
cy w Europie, wielu młodych ludzi ma problem ze 
znalezieniem zatrudnienia po ukończonych szko-
łach, nie zdając sobie czasem sprawy z wymagań 
formalnych pracodawców. Projekt „JOB!” chce się 
koncentrować na roli, jaką system edukacji może 
w tej sytuacji odegrać. Ta rola może być bardzo po-
zytywna-  naświetlenie możliwości i korzyści płyną-
cych z bycia członkiem europejskiej społeczności. 

Trzy szkoły podstawowe biorące udział w projek-
cie charakteryzują: duży przedział grup wiekowych, 
różnice kulturowe i tradycje, które można dodać  
do wspólnych dla wszystkich szkół wartości. Szkoły 
brać będą udział w dzieleniu się dobrymi praktykami 
związanymi z doradztwem zawodowym, nadzieja-
mi, marzeniami dotyczącymi przyszłych zawodów, 
wiedzą o lokalnych rynkach pracy, a wszystko to 
w języku angielskim, przy użyciu wspólnej strony 

internetowej i innych narzędzi   cyfrowych. Koor-
dynatorzy projektu zamierzają zorganizować „tygo-
dnie kariery” w każdej szkole partnerskiej, w które 
zaangażują się uczniowie i pracownicy szkół. We-
zmą w nich udział także lokalne instytucje, takie, jak:  
centra doradztwa zawodowego, sąsiedzkie szkoły 
wyższe oraz lokalni przedsiębiorcy. Podczas projek-
tu przedstawiać będziemy nasze lokalne tradycyj-
ne zawody i identyfikować współczesne potrzeby 
rynkowe, aby wyposażyć naszych uczniów w wie-
dzę służącą do osiągania sukcesów zawodowych 
w przyszłości.  Naszym celem jest podnieść wiedzę 
uczestników w różnych obszarach, takich jak: języ-
kowy, dotyczący  swoich możliwości i predyspozy-
cji oraz wymagań rynku pracy. W czasie między wi-
zytami międzyszkolnymi uczniowie wymieniać się 
będą wiadomościami o sobie samych, swoich szko-
łach, lokalnych tradycjach i rynkach pracy. Uświada-
miać sobie będą, że są podobni mimo różnic naro-
dowych. Mamy nadzieję, że wzajemnie zmotywują 
się do sięgania po lepszą przyszłość.    

Anna Tylczyńska- szkolny koordynator projektu            

SZKOŁA  
W MROWINIE

Dzień Życzliwości
Zawsze warto być życzliwym. W naszej szkole 

obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Życzliwości 
21 listopada. Uśmiechaliśmy się do siebie, mówili-
śmy sobie same miłe słowa. Wrzucaliśmy karteczki 
z serdecznymi życzeniami do ustawionej w szkole 

skrzynki, aby sprawić przyjemność tym, których lu-
bimy. Podczas jednej z przerw międzylekcyjnych 
utworzyliśmy na boisku wraz z koleżankami i kole-
gami z innych klas wielkie serce, którego ważnym 
elementem była długa nić trzymana w naszych dło-
niach - symbol jedności i życzliwości. Będziemy sie 
starać, aby życzliwość nie opuszczała nas przez cały 
rok i była znakiem rozpoznawczym naszej szkoły.

Dzień Pluszowego Misia
Wszyscy kochamy misie. 25 listopada obchodzony 

jest Dzień Pluszowego Misia, który postanowiliśmy 
również uczcić. Przynieśliśmy do szkoły naszych ulu-
bieńców. Każdy opowiedział o swoim pluszaku kil-

ka ciekawostek. Dowiedzieliśmy się skąd się wzięło 
to święto. Wykonaliśmy karty pracy o misiowej te-
matyce, obejrzeliśmy książki o misiach, narysowali-
śmy piękne misie i wzięliśmy udział we wspólnym 
słuchaniu czytanej przez panią Elę – bibliotekarkę 
książki na korytarzu szkoły. Obejrzeliśmy również 
bajkę z udziałem najpopularniejszego misia w Pol-
sce - Misia Uszatka. Młodsze klasy wykonały także 
wystawę swoich prac poświęconych misiom. 

Andrzejki
W szkole nie może zabraknąć wróżb andrzejko-

wych. 29 listopada postanowiliśmy przypomnieć 
sobie, kim był święty Andrzej. Nie zabrakło trady-

Zespół Szkół  
Mrowino–Napachanie
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cyjnego lania wosku przez dziurkę od najprawdziw-
szego klucza. Co nas czeka sprawdzaliśmy w wie-
lu klasach, przyglądając się cieniom, jakie rzucał 
odlany wosk. Niektórzy zakręcili również ruletką 
koła fortuny. Było sporo śmiechu, 
bo przepowiednie były zaskaku-
jące. Oczywiście, chłopcy marzy-
li o tym, by zagrać w przyszło-
ści z Robertem Lewandowskim, 
a dziewczyny o byciu księżniczką. 
W starszych klasach priorytety 
były oczywiście nieco inne.

Mikołajki
Mikołajki kojarzą sie wszystkim 

z prezentami. Wszyscy zaczynamy 
odczuwać magię zbliżających się 
Świąt. W klasach przybliżyliśmy so-
bie postać Świętego Mikołaja. Były 

pierniki upieczone przez dzieci i rodziców, prezenty 
w postaci gier planszowych, słodycze i oczywiście 
żywa, pachnąca lasem choinka. Mieliśmy okazję 
uczestniczyć w animacjach mikołajkowych. Wszy-

scy byli chyba grzeczni, bo każde dziecko znalazło 
coś w swoim bucie, po przebudzeniu się rano. Tak 
przynajmniej wynika z wielu relacji. Drogi Mikoła-
ju, do zobaczenia za rok! W takim klimacie nie mo-
gło zabraknąć kiermaszów o tematyce świątecznej. 
Prace wykonane przez dzieci i ich rodziców będą 
zdobić stoły w wielu naszych domach. W ostatnim 
dniu szkolnym starego 2019 roku odbyły się w kla-
sach Wigilie. Wszyscy odświętnie ubrani łamaliśmy 
się opłatkiem, częstowaliśmy się piernikami, a po-
tem wspólnie na korytarzu rozpoczęliśmy śpiewanie 
kolęd. Rozstrzygnięto również konkurs na najpięk-
niej upieczony i udekorowany piernik. Zwycięzcom 
gratulujemy!

W nadchodzącym 2020 roku życzymy Wam po-
myślności, zdrowia i realizacji wszystkich marzeń na 
każdej płaszczyźnie życia. Powodzenia!

Sylwia Kiejnich

Idzie zima, czas 
przygotować karmniki

Zadania tego podjęły się nasze 
dzielne pierwszaki. Podeszły do 
sprawy profesjonalnie, zapraszając 
do szkoły prawdziwego stolarza, 
który udzielił im fachowych wska-
zówek. Efekt? Wspólnie zbudowa-
li piękne karmniki, które umieści-
li nieopodal naszej szkoły. Brawo!

Do You Speak English 
Or… Chinese?

Rozbrzmiewało na korytarzu na-
szej szkoły za sprawą dwójki sym-
patycznych wolontariuszy, którzy 
odwiedzili Zespół Szkolno-Przedszkolny w grudniu. 
Trafili do Mrowina dzięki programowi wymiany or-
ganizowanej przez międzynarodową organizację 
AIESEC. Hans i Betty, bo o nich mowa, przygotowa-
li dla nas ciekawe lekcje, podczas których opowia-
dali o Chinach (i specjalnym statusie Hongkongu), 
uczyli podstawowych chińskich zwrotów, a nawet 
zdradzali tajniki tamtejszej kuchni. Poznawaliśmy 
kulturę Państwa Środka, a przy okazji szlifowaliśmy 
angielski. Nasi goście, prawdziwi obywatele świata, 
którzy studiują aktualnie w Anglii (Betty) i Australii 
(Hans), pokazali nam, że warto znać języki obce. Te-
raz czekamy na kolejnych anglojęzycznych wolonta-
riuszy, którzy zawitają do Mrowina już w styczniu.

Święta, Święta tuż, tuż!
Wszyscy wiedzą, że do świąt warto się przygoto-

wać. Posłuchajcie jak aktywnie grudniowe dni wy-

korzystała nasza klasa 1b: „Ten radosny czas rozpo-
częliśmy wizytą w Muzeum Archeologicznym na 
mikołajkowych warsztatach. Dowiedzieliśmy się tam 
skąd wywodzi się święty Mikołaj, kto jest jego pier-
wowzorem, a nawet kto wymyślił dla niego strój. 
W muzeum pan archeolog opowiedział nam tak-

że jakie obchodzili święta nasi przodko-
wie żyjący tysiące lat temu i z czym były 
związane. Była to ciekawa lekcja historii 
i wiedzy o tradycjach bożonarodzeniowych 
w Polsce i na świecie. Następnie wykona-
liśmy własnoręcznie bombki i ozdoby pa-
pierowe na choinkę oraz pisaliśmy list do 
świętego Mikołaja. W klasie wykonaliśmy 
ozdoby na nasza choinkę, którą następ-
nie wspólnie stroiliśmy. Zaprosiliśmy ro-
dziców na wspólne warsztaty, na których 
przygotowywaliśmy przy śpiewie kolęd, 
wspaniałe stroiki i dekoracje na świąteczny 
kiermasz, który odbył się w naszej szkole. 
Czekamy teraz na wspólną klasową Wigi-
lię i na …Gwiazdora.” W tajemnicy doda-
my, że Gwiazdor docenił starania pierw-

szaków (oraz ich starszych kolegów) i  przygotował 
dla wszystkich wspaniałe upominki.

Sylwia Ciborska, Bożena Lisiak,  
Mariola Sudoł-Szczepaniak
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Projekt Gotowi do pracy... 
realizowany w ZS  
im. J. W. Zamoyskich w Rokietnicy 

Powiat Poznański realizuje projekt dofinanso-
wany z Funduszy Europejskich „Gotowi do pracy 
– rozwój infrastruktury placówek kształcenia za-
wodowego, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Poznański”.

Projekt polega na wyposażeniu 5 szkół ponad-
gimnazjalnych z terenu Powiatu Poznańskiego w no-
woczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki 
zawodu. W poszczególnych szkołach zostaną wy-
posażone następujące pracownie tematyczne: ZS 
w Bolechowie: hotelarska (jednostka mieszkalna 
i recepcja), warsztaty gastronomiczne, 2 pracownie 
logistyczne i pracownia informatyczna; ZS w Kórni-
ku: komunikacji w języku obcym, gospodarki ma-
teriałowej, środków transportu, logistyki; ZS nr 1 
w Swarzędzu: informatyczna programowania CAD/
CAM/CNC, obsługi urządzeń sterowanych numerycz-
nie CNC, techniczna - krajalnia metali, eksploatacji 
urządzeń i systemów mechatronicznych; ZS w Mosi-
nie: laboratorium logistyczne, fryzjerska, kompute-
rowa, doradcy zawodowego, kulinarna przyrodnicza, 
elektryczna; ZS w Rokietnicy: hotelarska, komunika-
cji w języku obcym, sprzedaży usług reklamowych, 
multimedialna, plastyczno-techniczna, lokalnych 
sieci komputerowych i sieciowych systemów ope-
racyjnych, aplikacji internetowych, projektowania 
architektury krajobrazu, warsztat szkolny i rysun-
ku technicznego.

Celem projektu jest podniesienie efektywności 
nauczania, poprawa warunków oraz wzrost szans 
edukacyjnych uczniów. Realizacja inwestycji pozwo-
li na wzbogacenie i poszerzenie oferty edukacyjnej 
szkół oraz zapewni dogodne warunki dla wszech-
stronnego rozwoju młodzieży.
Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Pro-
gram Operacyjny na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priory-
tetowej: 9.Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Numer i nazwa 
Działania: 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyj-
nej i szkoleniowej. Numer i nazwa Poddziałania: 9.3.4. Inwe-
stowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ra-
mach ZIT dla MOF Poznania. Dofinansowanie projektu z UE: 
4 427 213,81 zł. Całkowita wartość projektu: 5 208 486,85 zł. 
Okres realizacji projektu: 01-03-2017 do 29-06-2018

www.mapadotacji.gov.pl

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego 
w Piłce Ręcznej Dziewcząt

13.11.19. Na Hali ROS-u rozegrane zostały Mi-
strzostwa Powiatu Poznańskiego w Piłce Ręcznej 

Dziewcząt. Po zaciętej rywalizacji, meczach syste-
mem każdy z kazdym i trzech dogrywkach, ostatecz-
nie zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół nr 1 w Swa-
rzędzu ( przewagą jednej bramki) 

i to one zapewniły sobie przepustkę do fazy rejo-
nowej. II miejsce zajęła ekipa Zespołu Szkół w Ro-
kietnicy, III miejsce LO Puszczykowo, IV miejsce ZS 
w Mosinie. 

Więcej na stronie: powiat.poznan.pl/szczypior-
niak-w- rokietnicy 

Gratulujemy! 
M.Statucka

Konkurs Piosenki Niemieckiej 
„Jeder kann singen”

 
W czwartek 14 listopada 2019 w Zespole Szkół nr 

1 w Swarzędzu odbył się Konkurs Piosenki Niemiec-
kiej „Jeder kann singen”. Celem imprezy była pre-
zentacja umiejętności wokalnych, połączona z mo-
tywowaniem uczniów do nauki języka niemieckiego, 
jak również promocja młodych talentów. W impre-
zie wzięło udział 11 wykonawców szkół średnich i 7 
uczestników szkół podstawowych. Uczestnicy kon-
kursu reprezentowali bardzo wysoki poziom umie-
jętności wokalnych, językowych i scenicznych. Ze-
spół Szkół Zamoyskich z Rokietnicy reprezentowały 
Oliwia Marciniak (wokal) oraz Sandra Piaskowska 
(gitara akustyczna). Uczennice klasy IV TI zaprezen-
towały utwór „Tage wie diese” zespołu die Toten 
Hosen we własnej balladowej interpretacji.
Link do występu: https://youtu.be/bsZ1-Bm5hxw

Dziewczynom gratuluję odwagi zmierzenia się 
z niełatwym repertuarem niemieckojęzycznym!

Monika Hofman

19 dni przeciwko przemocy 
i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Co roku przez 19 dni listopada Fundacja po DRU-
GIE we współpracy z innymi organizacjami, instytu-
cjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą 
bierze udział w światowej kampanii 19 dni prze-
ciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynen-
tach, we wszystkich krajach świata. Na początku li-
stopada mówimy o prawach dziecka, godności, sza-
cunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy

i uczymy się o tych wartościach, które są niezbęd-
ne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Sym-
bolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Po-
marańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone 
w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwra-
cać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Nasza szkoła przystąpiła do programu a efektem 
tej decyzji są odbywające się w różnych klasach 
warsztaty dotyczące funkcjonowania mitów na te-

mat przemocy, typów przemocy, informacji gdzie 
możemy szukać pomocy. O procedurze niebieskiej 
karty i trudnościach jakie rozwiązuje Zespół Interdy-
scyplinarny przy OPS Rokietnica mówił też ostatnio 
zaproszony gość, pani Agnieszka Mosiężna-Wasyl, 
za co bardzo dziękujemy.

Anita Durowicz
psycholog

MIT 2019 konferencja 
o przekraczaniu granic

22 listopada klasa I TR wzięła udział w konfe-
rencji Marketing i technologia skierowanej do pa-
sjonatów nowoczesnych technologii i marketingu. 
Wydarzenie miało miejsce w Collegium da Vinci 
– uczelni wyższej, która oferuje innowacyjne kie-
runki studiów. Tuż po oficjalnym rozpoczęciu kon-
ferencji wszyscy uczestnicy wzięli udział w małej 
rozgrzewce. Spróbowali swoich sił w słynnej grze 
kamień, papier, nożyce. Prowadzący chcieli w ten 
sposób pokazać, że każdą granicę da się przekro-
czyć, nawet grając z 300 innymi uczestnikami. Pre-
legenci referowali jak tradycyjny marketing kore-
sponduje z nowoczesnymi technologiami. Odnieśli 
się do etyki w zawodzie marketingowca, pokazali 
wyzwania jakie kryją się pod pojęciami komunika-
cji hardware’u i software’u oraz zaprezentowali jak 
kreatywnie i ze świeżością można przekraczać gra-
nice w tym zawodzie. Uczniowie uczący się w klasie 
o profilu technik reklamy mieli możliwość poznania 
inspirujących pasjonatów marketingu i technologii. 
Konferencja okazała się świetnym zastrzykiem przy-
datnej wiedzy. Byli zachwyceni i z wielką przyjem-
nością wezmą udział w przyszłym roku.

Kinga Durzewska

Świąteczne klimaty w internacie 
Początek grudnia to początek świątecznej atmos-

fery. W naszym internacie znów zapachniało wypie-
kami a to dlatego, że postanowiliśmy kultywować 
tradycje bożonarodzeniowe i upiec tradycyjne pier-
niki świąteczne. Na korytarzach pojawiły się rów-
nież kolorowe ozdoby, oraz choinki. Święta tuż tuż…

Mateusz N., Izabela Ch.

Zbiórka dla zwierząt ze schroniska
Uczniowie naszej szkoły przez pierwsze tygodnie 

listopada zbierali karmę oraz przybory dla zwierząt 
ze schroniska w Przyborówku. Zbiórkę wspomo-
gli szczególnie uczniowie architektury krajobrazu, 
którzy samodzielnie podczas swych zajęć wykonali 
domek dla kotka. Dary zostały przekazane potrze-
bującym zwierzakom, które z radości wdzięcznie 
pomerdały ogonkiem.

Alicja Dąbrowska
Opiekun SU

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
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Budka na zimę dla kota
 W tym roku szkolnym klasa IV architektury kra-

jobrazu, w ramach zajęć uwzględniających tematy-
kę drewna, postanowiła czynnie przyłączyć się do 
akcji charytatywnej na rzecz schroniska dla zwie-
rząt. Dzięki hojności i wielkiemu sercu ucznia kl. 
IV Mateusza Antkowiaka pozyskaliśmy materiały 
na budowę zimowej budki dla kotka. Drugą budkę 
wybudowaliśmy dla kotka szkolnego, który błąkał 
się po naszym parku. Kotek znalazł wspaniały dom 
u jednego z naszych uczniów - Wiktora Hemmerlin-
ga. Prace nad budkami sprawiły nam wiele radości. 
Uczennica Malwina Świniarska wraz z koleżanka-
mi z klasy pojechała zawieźć budkę do schroniska.

 Paulina Dębska

Twórczo w świątecznej atmosferze
Dla Klubu Młodych Florystów okres przedświą-

teczny był pracowity. W ramach zajęć uczniowie 
wykonywali różnego rodzaju formy dekoracji zwią-
zanych z Adwentem i Bożym Narodzeniem. Jedno 
ze spotkań odbyło się 4 grudnia w Poznaniu na za-
proszenie Koła Naukowego Studentów Wydziału 
Studiów Edukacyjnych UAM. Była to okazja do wy-
konania elementów świątecznej dekoracji do więk-
szych pomieszczeń. 

Przygotowanie świątecznych dekoracji wspaniale 
wprowadzało w atmosferę nadchodzących Świąt, 
a nabyte umiejętności z pewnością zostały wyko-
rzystane przy tworzeniu dekoracji w domu.

Maria Matuszczak
Dekoracje świąteczne

Jak co roku w okresie przedświątecznym, klasy ar-
chitektury krajobrazu ruszyły do pracy nad ozdoba-
mi świątecznymi. W tym roku postawiliśmy przede 
wszystkim na materiały naturalne- szyszki, żołędzie, 
drewno, suszone pomarańcze. W Pałacu stanęła 

choinka i świąteczny kominek. Mamy nadzieję, że 
nasze stroiki wprowadzą Was w magiczny nastrój 
Świąt Bożego Narodzenia.

Paulina Zakolska- Dębska,  
Marlena Solarz-Nowak

Mikołajki u Zamoyskich
6 grudnia naszą szkołę odwiedził Św. Mikołaj, któ-

ry wszystkich grzecznych uczniów, nauczycieli i pra-
cowników szkoły obdarował słodkościami ufundo-
wanymi przez Radę Rodziców.

Alicja Dąbrowska
opiekun SU

Szlachetna Paczka od Zamoyskich
Pierwszy tydzień grudnia dla uczniów naszej 

szkoły był prawdziwym testem altruizmu i empa-
tii. Z pomocą dziesiątek wielkich serc udało się nam 
przygotować Szlachetną Paczkę dla wielodzietnej 
rodziny z Szamotuł. Wśród trwałej żywności, środ-
ków czystości, przyborów szkolnych, nie zabrakło 
indywidualnych upominków dla każdego członka 
wybranej rodziny – spełnienie ich skrytych marzeń. 
Dzięki wsparciu nauczycieli udało się zakupić odku-
rzacz i pralkę. Wszystkim serdecznie dziękujemy za 
okazane dobro.

Alicja Dąbrowska – opiekun SU

Zamoyscy w świecie kultur
 „Świat umiera, a my nawet tego nie zauważa-

my. Nie zauważamy, że świat staje się zbiorem rze-
czy i wydarzeń, martwą przestrzenią, w której po-
ruszamy się samotni i zagubieni, miotani czyimiś 
decyzjami, zniewoleni niezrozumiałym fatum, po-
czuciem bycia igraszką wielkich sił historii czy przy-
padku” - napisała Olga Tokarczuk w swojej mowie 
noblowskiej.

 Słowa te mogą być mottem sztuki teatralnej, 
którą obejrzeliśmy w Teatrze Nowym 6 grudnia - 

„Dziewczynka z/za przyszłość, boli tylko raz”, w re-
żyserii Mariusza Zaniewskiego.

 Nadszedł czas zagłady, przed nadchodzącą apo-
kalipsą uchronił się tylko współczesny bogacz – Noe 
– który uciekł na inną planetę...

 Uczniowie wyszli z teatru poruszeni i zachwyce-
ni. Przedstawienie dotykało bowiem rzeczy aktual-
nych, spraw, o których słyszymy, do których musimy 
się ustosunkować – kwestii konsumpcjonizmu i za-
grożenia środowiska. Sztuka zmusiła nas do myśle-
nia – czy jeden człowiek może zmienić losy świata, 
czy odpowiedzialność za środowisko to sprawa jed-
nostek, które jedzą mięso, a do sklepu chodzą bez 
torby; czy może to wielcy i bogaci musieliby wyrzec 
się choćby części swoich zysków, a sprawujący wła-
dzę na chwilę zapomnieć o sobie i ustanowić nowe 
prawa, które będą służyć planecie, a nie jej zniszcze-
niu. Czy w dzisiejszym świecie - my - możemy coś 
zrobić, aby wpłynąć na jego losy? Zgubić lub zbawić.

 Autorzy sztuki poruszyli także temat determi-
nizmu społecznego, ekologii i wychowania - w XIX 
wieku i dzisiaj.

 Kolejnym ważnym wydarzeniem, w którym wzię-
liśmy udział było „Wielkie czytanie Olgi Tokar-
czuk”, zorganizowane przez UAM w dniu wręcze-
nia pisarce Nagrody Nobla. Było bardzo dostojnie, 
w pięknej Auli Lubrańskiego, w Collegium Minus 
mogliśmy wysłuchać wykładu profesora Przemy-
sława Czaplińskiego, który wyjaśnił nam, dlaczego 
nie wszyscy cieszą się z przyznania nagrody pisarce, 
omówił jej pisarską drogę i problematykę twórczości.

 Kolejne części spotkania były poświęcone czyta-
niu fragmentów powieści i oglądaniu filmów oraz 
wywiadów z Olgą Tokarczuk . Dopełnieniem wyda-
rzenia była muzyka jazzowa grana na żywo, która 
spoiła kolejne elementy wydarzenia w spójną, pełną 
refleksji i intelektualnych uniesień całość.

Agnieszka Olejniczak-Gros 
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Gala Świąteczno-Noworoczna 
Stowarzyszenia Rokietnica 2000

W gościnnych progach Państwa Edyty i Józe-
fa Gawronów i ich restauracji, która obchodzi 55 
rocznicę istnienia,Gminne Stowarzyszenie Rokiet-
nica 2000 zorganizowało Galę świąteczno - nowo-
roczną. Gościliśmy wielu znamienitych gości: Pana 
Piotra Zalewskiego członka zarządu Powiatu po-
znańskiego, Pana Bartosza Derecha Wójta Gminy 
Rokietnica, dyrektorów Starostwa poznańskiego, 
radnych Powiatowych, radnych Gminy Rokietnica, 
Prezesów spółek gminnych, Szefów i właścicieli firm, 
restauratorów, przedstawicieli Stowarzyszeń i człon-
ków Stowarzyszenia Rokietnica 2000 oraz wielu, 
wielu innych.

Rokietnica 2000 jest miejscem dla ludzi z otwar-
tą głową, którzy mają pomysł,chcąc coś zmienić. To 
miejsce dla ludzi, którzy patrzą dalej w przyszłość. 
Niemożliwe jest możliwe. To motywuje i sprawia,-
że tworzenie jest sensem życia. Mam poczucie,-
że udało nam się zbudować stowarzyszenie ludzi 
przedsiębiorczych. Ciężko zapracowaliśmy na ten 
sukces, i na to w jakim miejscu dziś jesteśmy. Nie 
ma znaczenia,w jakiej branży pracujemy tylko to, 
jakimi jesteśmy ludźmi. Czy jesteśmy wyrozumia-
li, gospodarni, czy szanujemy drugiego człowieka, 
czy potrafimy mu pomóc. Ma to największe zna-
czenie w codziennym życiu. Pamiętajmy,że trzeba 
wykazać się odwagą i wyjść przed szereg. Od paź-

dziernika pomagamy trzem młody osobom, które 
z różnych względów nie mogą rozwijać swojej pa-
sji i talentu. Nadia – niepełnosprawna,ale pełna 
radości i wiary 8 letnia dziewczynka utalentowana 
plastycznie. Rozwija swój talent w Montowni Pasji 
w GOK w Rokietnicy. Michał – lat 13 utalentowa-
ny jak Lewandowski trenuje w klubie Rokita Ro-
kietnica. Trzecim młodzieńcem jest 15 letni Dawid 
z Ukrainy, który w języku angielskim szuka nadziei 
na lepsze życie. Uczęszcza do Cool School Academy 
w Rokietnicy. Ufundowaliśmy dla 80 osób nagrody 
w konkursie Soleckie potyczki, na naszym rokiet-
nickim Rumpuciu. Przygotowaliśmy i wręczyliśmy 
paczki świątecznie dla trzech rodzin z terenu na-
szej gminy. Zarząd Stowarzyszenia ustanowił nagro-
dę PRO OMNIBUS BONIS (DLA DOBRA WSPÓLNE-
GO). Laureatką tegorocznej nagrody jest Bernadeta 
Gliszczyńska z Filharmonii Poznańskiej za dobroć 
i bezinteresowną pomoc ludziom. Uczy nas jak być 
dobrym. Chcieliśmy też szczególnie podziękować 
i uhonorować Państwo Edytę i Józefa Gawronów 
w 55 rocznicę istnienia Restauracji Pod Gruszą. 
Zawsze można na nich liczyć. Wydaje się,że mają 
do spełnienia ważną misję. Uhonorowaliśmy też 
Pana Henryka Pietrusińskiego, naszego od 21 lat 
członka Stowarzyszenia. Potrafię więcej” - chciał-
bym, by hasło to towarzyszyło nam w 2020 roku. 

Przed nami nowe wyzwania. Wierzę, że nimi spro-
stamy. Chciałbym też podziękować naszym artystom, 
za ich cudny, pełen wzruszeń występ. Dziękuję Zuzi 
Talkowskiej, Amelii Kurantowicz i Maurycemu Ma-
jewskiemu oraz szczególnie naszej gwieździe wie-
czoru Pani Marcie Podulce, którzy umilili nam ten 
miły, grudniowy wieczór. Niech nowy rok przyniesie 
Państwu wszelką pomyślność, wiele uśmiechu, zdro-
wia i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do re-
alizacji tej Gali. Dziękuję szczególnie:

Bajerbud Ewa i Witold Bajerlein, Maciej Szulc 
Pro Art Technika estradowa, Monika i Adam Pacz-
kowscy, Restauracja Pod Gruszą Edyta i Józef Ga-
wronowie, Restauracja Przystań Roman Kałużny, 
Restauracja Biesiadna Piotr Grabiak, Katarzyna i Ro-
man Gorajowie, Shark Danuta i Bogdan Błaszczyk, 

Włodzimierz Czyż & Roman Słuszczak, Piekarnia 
Rokietnica Piotr Łakomy, Lewiatan Kiekrz Rafał 
Starosta, Chata Polska Rokietnica Sebastian Zy-
snarski & Grzegorz Wojciechowski, Jolanta i Ma-
rek Pankowscy, Izabela i Norbert Dziamscy,Syl-

wia i Przemysław Kiejnich, Renowacja starych 
samochodów Krzyszkowo Piotr Hofman & Mar-

cin Szczepański, Centrum Ubezpieczeń Rokietnica 
Kinga Wojtasz, Anita Kurantowicz, @Adam Michta 
photography, Darek Suszka oraz członkom zarządu 
i wielu innym niewymienionym. Bez Was ta Gala 
nie mogła się udać. Raz jeszcze Państwu dziękuję.

 Tomek Wierzbicki
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„Bardzo się cieszyli”
W tym roku także nie zabrakło ludzi dobrej woli 

oraz organizacji, które postarały się aby w świą-
tecznym czasem cieszyli się wszyscy, a zwłaszcza 
dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej.

Dziękuję członkom Stowarzyszenia Rokietnica 
2000 za przygotowanie paczek świątecznych dla czte-
rech rodzin wielodzietnych. Wśród przyjaciół naszej 
gminy znalazła się również Pani Karolina Murdzia 
z Warszawy, która wśród przedstawicieli świata biz-
nesu wraz ze swoimi przyjaciółmi z Warszawy i Po-
znania (szczególnie dziękujemy Pani Magdzie oraz 
Pani Joannie) za  przygotowanie zindywidualizowa-
nych paczek świątecznych dla 130 osób z naszej gmi-
ny, często spełniając ich największe marzenia doty-
czące otrzymanych prezentów. Wśród darczyńców 
była również klasa czwarta oraz grupa przedszkolna 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu. 
Rodzice wraz z dziećmi przygotowali paczki świą-
teczne pełne kosmetyków oraz dwie ogromne nie-
spodzianki dla najbardziej potrzebujących mieszkań-
ców naszej gminy. Ponadto, szczególnie dziękujemy: 
Pani Ani z firmy Lisner , Pani Annie, Pani Justynie 

i Pani Magdzie które zgłosiły swoją chęć pomocy 
i obdarowały wybranych przez pracowników so-
cjalnych seniorów. Paczki bezpłatnie dostarczyła 
firma ROHLIG SUUS Logistics SA Oddział Poznań. 
Szczególnie dziękuję Panu Michałowi Stachowiako-
wi koordynatorowi transportu wymienionej firmy.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim wymienionym 
ofiarodawcom, którzy za naszym pośrednictwem 
przekazywali prezenty świąteczne dla najbardziej po-
trzebujących mieszkańców naszej gminy, co świad-

czy o tym, że duch życzliwości i chęć niesienia po-
mocy innym nadal  nie opuszcza ludzi.

W imieniu wszystkich obdarowanych serdecznie 
dziękujemy. Swoje podziękowania obdarowane dzie-
ci wyraziły poprzez wykonane kartki świąteczne. 

Rafał Michalski
Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rokietnicy

Jesienne spotkanie sadownicze  
w R-SGD Przybroda

19 listopada 2019 roku w Rolniczo - Sadowni-
czym Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda, 
odbyło się seminarium sadownicze, zorganizowa-
ne przez R-SGD Przybroda oraz firmę SynthosAgro 
przy współpracy Koła Sadowników Wielkopolskiego 
Związku Ogrodniczego. Celem spotkania było omó-
wienie aktualnej sytuacji sadowniczej oraz przed-
stawienie szerokiej gamy środków ochrony roślin 
firmy SynthosAgro.

Przybyłych gości przywitali, gospodarz spotkania 
Dyrektor R-SGD mgr inż. Filip Mazur, Prezes Syn-
thosAgro Agnieszka Sarkowicz oraz Prezes Koła Sa-
downików Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego  
Karolina Dębska - Zeidler. Na wstępie krótko pod-
sumowano obecny sezon oraz sytuację na rynku 
owoców i w wielkopolskich sadach. Prezes Koła po-
informowała o postępach w toczących się pracach 

mających na celu promocję oraz ochronę nazwy 
„Jabłka Wielkopolskie”.

Następnie Magdalena Kostecka - Product Ma-
nager SynthosAgro, zaprezentowała portfolio pro-
duktów na 2020 rok dedykowanych kompleksowej 
ochronie jabłoni przed parchem i mączniakiem oraz 
zapowiedziała kolejne nowości na przyszłość.

Kolejnym tematem, który przedstawił Dyrektor 
działu R&D w firmie SynthosAgro Piotr Paleń było 
omówienie rodzajów formulacji dostępnych środ-
ków ochrony, w odniesieniu do prowadzonych za-
biegów sadowniczych, co ma istotny wpływ na ja-
kość i późniejsze efekty zabiegów wykonywanych 
przez sadowników.

Po krótkiej przerwie, Kierownik działu sprzedaży 
SynthosAgro - Dariusz Rzymowski omówił wyniki 
wieloletnich doświadczeń prowadzonych w przy-

brodzkim sadzie. Uczestnicy mogli zaobserwować 
jak na przestrzeni trzech lat zmieniały się potrzeby, 
warunki i okresy zastosowania konkretnych środ-
ków ochrony roślin SynthosAgro  uzyskując przy 
tym pełną skuteczność.

Ostatnim zagadnieniem konferencji było wystą-
pienie Dariusza Szymczaka reprezentującego firmę 
Korbanek Sp. z o. o. – dystrybutora ciągników sa-
downiczych nowej na rynku polskim marki Arbos 
oraz firmy Krukowiak – polskiego producenta sadow-
niczych opryskiwaczy zawieszanych i zaczepianych. 
Po krótkim omówieniu szerokiej gamy oferowane-
go sprzętu sadowniczego, zaproszono zgromadzo-
nych gości na prezentację wybranych maszyn i cią-
gników do sadu R-SGD Przybroda.

Konferencja przebiegła w bardzo miłej atmos-
ferze, a na jej zakończenie odbył się konkurs z na-
grodami.  Uczestnicy opuszczali spotkanie w do-
brych nastrojach.

Adam Maciejewski
Specjalista produkcji sadowniczej

R-SGD Przybroda
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„Nie liczy się to ile posiadasz,  
ale ile dajesz innym  i jak się z nimi dzielisz”

Dnia 12 grudnia 2019 roku, po raz pierwszy uczest-
niczyliśmy w rozstrzygnięciu siódmej już edycji Kon-
kursu „Barwy Wolontariatu 2019”, który jest orga-
nizowany przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną 
Związek Organizacji Pozarządowych przy wsparciu 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Uro-
czystość ta odbyła się w Sali Ziemi, na terenie Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu. 
Byliśmy na tej uroczystości ze względu, na naszego 
wolontariusza Rafała Gęgotka, którego zgłosiliśmy 
do Konkursu „Barwy Wolontariatu 2019” w kate-
gorii WOLONTARIUSZ ROKU. Kapituła konkursowa 
przyznała Rafałowi wyróżnienie w regionalnym eta-
pie konkursu! Gratulujemy!!! Miłą niespodzianką 
na koniec uroczystości był występ Ani Wyszkoni, 
przy którym dobrze się bawiliśmy. A teraz kilka słów 
o naszym wyróżnionym wolontariuszu.

Rafał Gęgotek jest mieszkańcem gminy Rokiet-
nica, a ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin ROKTAR jest związany od 2010 
roku, kiedy jako 11 letni chłopiec, pod opieką swo-
jej mamy, wziął po raz pierwszy udział w wycieczce 
Stowarzyszenia „Szlakiem Piastowskim”. W kolej-
nych latach, również pod opieką rodziców, uczest-
niczył bardziej jako „obserwator” w wyjazdach or-
ganizowanych przez Stowarzyszenie. Z roku na rok 
angażował się w działalność i życie Stowarzysze-
nia, poznawał specyfikę pracy w naszej Organizacji 
i Warsztacie Terapii Zajęciowej. Tym samym powo-
li stawał się naszym wolontariuszem. Obecnie Ra-
fał jest uczniem IV klasy o specjalności cukiernik/
piekarz/wędliniarz Technikum Przemysłu Spożyw-
czego w Poznaniu, w Zespole Szkół Przemysłu Spo-
żywczego Im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Pomimo 
wielu obowiązków związanych z nauką i przygoto-
wywaniem się do licznych konkursów, w których 
reprezentował swoja szkołę, znalazł czas i chęci,  
aby zaangażować się w działalność, życie i pomoc 
naszemu Stowarzyszeniu.  Na początku tego roku 
Rafał wziął aktywny udział w przygotowywaniu za-
wodów sportowych, współorganizowanych przez 
Stowarzyszenie i Olimpiady Specjalne. Był to „VII 
Regionalny Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych – 
Rokietnica 2019”. Rafał pracował przy przygotowy-
waniu stoisk Stowarzyszenia podczas różnorodnych 
imprez plenerowych, w których uczestniczy Stowa-
rzyszenie (między innymi Rokietnickie InteGRAcje, 
Dożynki u Księdza za płotem w Lusowie, Rokietni-
ca zaprasza Wielkopolan na Rumpuć). Najbardziej 
jednak zaangażował się  i pokazał swoją kreatyw-
ność i talent  podczas przenoszenia Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej  do nowej siedziby oraz w czasie za-
gospodarowywania dużych przestrzeni w nowych 

pracowniach. Pomimo wakacji i odpoczynku od na-
uki, poświęcał swój czas i codziennie do późnych 
godzin wieczornych pracował, pomagając funkcjo-
nalnie urządzić pomieszczenia w nowej placówce. 
Według jego oryginalnych pomysłów i spod jego rąk 
wyszły przydatne półki i regały do pracowni. Umie-
jętnie angażując uczestników do pracy, wspólnie z  
nimi, wykonał meble ogrodowe (stoły i siedziska), 
kwietniki oraz stojaki na narzędzia ogrodnicze z pa-
let, które otrzymaliśmy od darczyńców. Wielokrotnie 
sam wychodził z inicjatywą i służył radą jak funkcjo-
nalnie wykorzystać materiały, którymi dysponował 
warsztat. Sprawnie i z pomysłem rozwiązywał wie-
le problemów technicznych. Rafał jest osobą wraż-
liwą na potrzeby innych osób, ma wiele empatii, 
zna potrzeby i ograniczenia naszych podopiecznych 
(np. osoby niewidome), dlatego cały czas starał się 
udoskonalić  przestrzeń i otoczenie nowych warsz-
tatów. Jest na przykład pomysłodawcą i wykonaw-
cą obramowania ogródka warzywnego za pomocą 
otrzymanej cegły, które osobom niewidomym pomo-
że lepiej poruszać się po naszym ogrodzie. Z uwagi 
na mało przestrzeni do przechowywania materia-
łów potrzebnych do terapii, wymyślił i zbudował 
w wysokim pomieszczeniu antresolę, wygospoda-
rowując dodatkowe miejsce do przechowywania, 
nie ograniczając tym samym przestrzeni do spraw-
nego przemieszczania się uczestników. 

Rafał realizował powierzone zadania z należy-
tą starannością i zaangażowaniem. Wykazywał się 
również otwartością oraz umiejętnością współpra-
cy w zespole i komunikacji. Odwołując się do cytatu 
„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym  
i jak się z nimi dzielisz”, Rafał jest osobą młodą i ktoś 
może powiedzieć, co taka osoba posiada i może dać 
innym? Z naszego doświadczenia, wiemy że może 

dać więcej niż oczekujemy – swój czas, bezintere-
sowność, pomysły, zaangażowanie, umiejętności, 
„zrobić coś z niczego” i po prostu być.  

Zgłaszając kandydaturę Rafała do Konkursu Bar-
wy Wolontariatu, chcieliśmy podziękować Mu za 
dotychczasowe zaangażowanie, wsparcie i bezin-
teresowną pomoc oraz przyczynić się do popula-
ryzowania idei wolontariatu wśród młodych ludzi 
i zachęcić ich do bezinteresownego działania opar-
tego na chęci niesienia pomocy innym i czerpania 
satysfakcji z takiej działalności. Cieszymy się bar-
dzo, że praca naszego Wolontariusza została doce-
niona i wyróżniona w Konkursie. Rafale gratuluje-
my jeszcze raz i życzymy sobie dalszej, tak owocnej 
współpracy z Tobą i nowymi wolontariuszami. Gra-
tulacje kierujemy jeszcze dla Rodziców Rafała, za 
wzorowe wychowanie Syna i uwrażliwienie Go na 
potrzeby innych ludzi. 

Elżbieta Kram
Kierownik WTZ

Stowarzyszenie ROKTAR
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Wystawa w Klubie Senior+
 5 grudnia siedziba Klubu Seniora Senior+ w Ro-

kietnicy zamieniła się w galerię sztuki ,w której speł-
niają się marzenia. 

 Odbyła się tam wystawa prac naszej koleżanki 
seniorki Pani Longiny Teisner, mieszkanki Krzyszko-
wa, która w tym roku skończyła 82 lata.

Pani Longina Teisner po ukończeniu Liceum Ogól-
nokształcącego kontynuowała naukę w Studium Na-
uczycielskim. Mając ukończone również studia za-
wodowe podjęła pracę w szkole podstawowej we 
Wrocławiu gdzie przez 15 lat pracowała jako nauczy-
cielka plastyki i zajęć praktycznych. Szeroko pojęte 
działania artystyczne towarzyszyły Jej od zawsze. 

Wystawione dzieła sztuki to efekt wielkiej pasji 
Pani Longiny liczącej ponad 40 lat.

Haft gobelinowy to technika ,którą wykonane 
były wszystkie zaprezentowane tam dzieła.

Jak to się zaczęło…
Jak twierdzi Pani Longina – jej mama nigdy nie 

potrafiła nawet zacerować małej dziurki. Natomiast 
Ona od najmłodszych lat interesowała się włócz-
ką. Sama nauczyła się robić na szydełku. Na począt-
ku wykonywała ubranka i sukienki dla lalek. Od 15 
roku życia haftowała serwetki i robiła swetry na 
drutach dla całej rodziny. Na początku wykonywa-
nie swetrów na drutach było dość męczące i trud-
ne, gdyż wtedy druty były bardzo ciężkie. Dopiero 
gdy otrzymała sprowadzone bambusowe i bardzo 
lekkie druty z Francji dzierganie stało się łatwiejsze. 
Kolejnym ważnym etapem pasji Pani Longiny było 
pojawienie się drutów plastikowych połączonych 
żyłką. To wówczas wykonywała bardzo duże ilości 
swetrów i odzieży ,które trafiały do sklepu odzieżo-
wego i cieszyły się wielkim zainteresowaniem klien-
tów. W tym czasie wykonywała również na zamó-
wienia obrusy, serwety i firanki. Ważnym okresem 
w dorobku Pani Longiny było dzierganie serwetek 
na szydełku na zamówienie Cepelii ,które były wy-
syłane do USA. Były one wykonane bułgarską tech-
niką szydełkowania zdobytą podczas wyjazdów na 
wczasy do Bułgarii.

 Dzieląc się historią swojego życia Pani Longina 

mówi, że „gdy wszyscy już smacznie spali to ona 
zabierała się do pracy”.

Po 40 tym roku życia zaczęła się fascynacja bar-
dzo trudną techniką jaką jest haft gobelinowy. Pasja 
ta trwa do dziś. Początki nie były łatwe ,ponieważ 
na rynku nie można było zdobyć wzorów tego ha-
ftu. Tylko z trudem zdobyte czasopisma niemieckie 
drukowały takie wzory, które trzeba było rozszyfro-
wywać przy użyciu lupy. Milowym krokiem w sztu-
ce haftowania było pojawienie się w polskich pa-
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KOPERTA ŻYCIA
W związku z ukazaniem się w numerze 12/2019 

Rokickich Wiadomości artykułu (listu) mieszkanki 
naszej gminy, w którym opisuje jak przeżyła dzięki 
Kopercie Życia informuję tych mieszkańców naszej 
gminy, którzy nie posiadają jeszcze przedmiotowej 
koperty, że Koperty Życia można pobrać (bezpłat-
nie) w następujących miejscach:
1. w Urzędzie Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1,
2. Kościół pw. Chrystusa Króla - przy wejściu w kie-

runku na plebanię,

3. Apteka „Vita Salus” obok Restauracji „Pod Gru-
szą” ,

4. Przychodnia ROK MED., ul. Koszycy 15
5. Osiedle Kalinowe: 
• gabinet rehabilitacyjny 
• gabinet optyk 
• apteka
6. Kiekrz:
• Przychodnia „Familia” 
• Apteka „Vita Salus” (budynek Przychodni „Fa-

milia”).
Przykład naszej mieszkanki pokazuje, że war-

to mieć w domu Kopertę Życia. Zachęcam tych 
mieszkańców, którzy jeszcze nie posiadają przed-

miotowej koperty do jej pobrania w miejscach, 
które wyżej podałem.

Jednocześnie informuję, że druk w kopercie nale-
ży tyle razy skserować ilu jest członków w rodzinie 
– każdy wypełnia swój druk. Następnie po włożeniu 
wypełnionych druków do foliowej koperty należy 
ją umieścić w drzwiach lodówki. Dołączone dwie 
nalepki należy nalepić na drzwiach wejściowych 
do budynku mieszkania szt.1 oraz na drzwiach od 
lodówki również sz. 1.

Życzę zdrowia!
Władysław Mielcarek  

Radny Gminy Rokietnica

Piernikowe 
spotkanie

Święta Bożego Narodzenia nieodłącznie kojarzą 
się wszystkim z zapachem i smakiem pierników.

Prawdziwe piernikowe szaleństwo towarzyszyło 
spotkaniu seniorów z Klubu Senior+ w Rokietnicy 
z dziećmi z grupy „Minionki” z przedszkola Bajeczka.

W ramach integracji międzypokoleniowej seniorzy 

z dziećmi ozdabiali pierniki , upieczone i przygotowa-
ne przez seniorów wcześniej na tę plastyczną akcję. 

Kreatywność i artystyczna fantazja były nieogra-
niczone a efekt w postaci kolorowych, smacznych 
świątecznych pierników był zadziwiający.

 Spotkanie zakończyło się krótkim występem dzie-
ci oraz wspólnym kolędowaniem.

 Seniorzy dziękując dzieciom obdarowali wszyst-
kich pięknie zapakowaną paczką pachnących, ko-
lorowych pierników.

Za zorganizowanie spotkania dziękujemy naszej 

seniorce z Klubu Senior+ Pani Krystynie Jankowskiej 
oraz Pani Marcelinie Sadowskiej – mamie jednego 
z przedszkolaków, która reprezentowała poznański 
ROPS oraz Paniom wychowawczyniom „Minionków” 
– Hannie Augustyniak i Annie Górskiej.

Było to pierwsze międzypokoleniowe spotkanie. 
Następne już w nowym roku.

Wszystkiego co najlepsze w Nowym 2020 Roku 
czytelnikom „Rokickich Wiadomości” życzy Klub Se-
niora Senior+ w Rokietnicy!

 Ireneusz Lesicki 

smanteriach kanwy z nadrukiem 
wzorów. To właśnie wtedy pasja 
Pani Longiny nabrała zawrotne-
go tempa i piękne prace zaczę-
ły się mnożyć.

Na wystawie można było po-
dziwiać dziesiątki prac w różnych 
formatach i o różnej tematyce 
a także serwety i damskie bluzki.

Wielkie zainteresowanie 
wszystkich wzbudziły dwa obrazy 
klamrujące wystawę – pierwszy 
wyhaftowany przez Panią Longi-
nę to „Bukiet kwiatów” wykonany podczas urlopu 
macierzyńskiego po urodzeniu córki oraz ostatni 
obraz artystki- wizerunek „Matki Boskiej Ostro-

bramskiej”.
Wystawa dla Pani Longiny Teisner była spełnie-

niem Jej wielkiego marzenia.

 Do jej zorganizowania zaanga-
żowali się wszyscy seniorzy z klu-
bu Senior+ oraz koordynatorzy. Na 
wernisażu i wystawie gościliśmy 
Panią Teresę Wieczorek dyrektor-
kę Biblioteki Gminnej i Pana Rafała 
Michalskiego kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rokietnicy.

Wystawa połączona była ze 
świętem kapelusza i odpowied-
nim do niego strojem.

Wszyscy wyglądali bardzo stylo-
wo, elegancko i oryginalnie.

Dziękujemy i gratulujemy Pani Longinie życząc 
dużo zdrowia i radości z pięknej pasji. 

Ireneusz Lesicki 
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Wkraczamy 
w Nowy Rok

Przepełnieni optymizmem wkraczamy w Nowy 
Rok. Z tej okazji składamy wszystkim naszym człon-
kom, sympatykom seniorom stowarzyszonym i tym 
niestowarzyszonym życzenia, by nastający, prze-
stępny rok był ciekawy, obfitujący w wiele pozy-
tywnych wydarzeń. Przede wszystkim, by darzył 
nas należytym zdrowiem przystającym do posia-
danego PESELU.

Ostatni miesiąc roku obfitował w ciekawe wyda-
rzenia. 11. grudnia w sali OSP były pierwsze z cyklu 
planowanych warsztaty „rękoczynów” artystycznych. 
Tematem wiodącym były rękodzieła nawiązujące do 
świąt Bożego Narodzenia. Warsztaty prowadziła na-
sza koleżanka Wanda. Wszyscy przynieśli (a było nas 

dwudziestu) sporo materiałów: korę, stroisz, kleje, 
farby i wszystko, co mogłoby się nadać na stroiki 
bożonarodzeniowe.

18. grudnia w restauracji Pod Gruszą spotkali 
się członkowie Stowarzyszenia AWD.

Okazją nadzwyczajną były zbliżające się święta 
Bożego Narodzenia. Z zaproszenia skorzystało ponad 
40 naszych koleżanek i kolegów. Opłatkiem podzielili 
się z nami panie: Izabela Dziamska, przewodnicząca 
Rady Gminy, Bogusława Rzepka, prezes Rokietnic-
kiego Klubu Seniorów, Teresa Wieczorek, dyrektor 
Biblioteki Gminnej. Przy typowych daniach wigilij-
nych szybko, w świątecznej i przyjaznej atmosferze  
i śpiewaniu kolęd szybko uciekał nam czas. Z więk-
szością spotkamy się tutaj w środę, 8. stycznia na 
Senioralnym Wieczorku Tanecznym.

Zarząd spędził pracowicie ostatnie dni minio-
nego roku przy sporządzaniu wniosków do gminy 
i powiatu o dofinansowanie statutowej działalno-

ści. Mamy gotowe, atrakcyjne plany i propozycje 
dla seniorów, a ich realizacja będzie w dużej mie-
rze zależeć od otrzymania środków finansowych.

Komunikaty Akademii 
Wieku Dostojnego

Przypominamy: zajęcia „zdrowy kręgosłup” od-
bywają się w poniedziałki i czwartki, godz. 19.00 
w sali OSP. Zachęcamy do udziału. Zajęcia są czę-
ściowo odpłatne – 7 zł za 1. godz.

Pierwsze zajęcia gratis, należy zabrać ze sobą 
matę do ćwiczę i dobry humor. Deklarację przy-
stąpienia (gratis!) można wypełnić na miejscu, zaś 
opłata członkowska wynosi zaledwie 5 zł/mies.

Informacje dodatkowe można uzyskać tele-
fonicznie tel. 606 365 798, także w Bibliotece 
Gminnej.
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Wycieczka seniorów na Świętą Górę  
i do Borku Wlkp. 23. listopada 2019 r.

Organizatorami niecodziennej pielgrzymki byli : 
Akademia Wieku Dostojnego wspólnie z Biblioteką 
Gminną. To pierwsza z cyklu planowanych wycieczek 
turystyczno – krajoznawczych pt. Znasz li ten kraj”.

 Naszej autokarowej wyprawie przyświecały dwa 
cele : zwiedzanie największego w Poznańskiej Ar-
chidiecezji Sanktuarium Maryjnego i niejako przy 
okazji odwiedziny, oraz  złożenie spóźnionych ży-
czeń imieninowych księdzu kanonikowi Tadeuszo-
wi Lorkowi wraz z podziękowaniem za wspaniałą, 
owocną 10 letnią pracę duszpasterską w rokietnic-
kiej parafii. Jednak inspiracją i impulsem do zorga-
nizowania wycieczki było to drugie.

W sobotę, 23 listopada pięknym autokarem z ROS 
u 42 uczestników wyruszyło punktualnie o godz. 
7.00. Pogoda słoneczna, mimo to nie było najcie-
plej. W szybkim tempie znaleźliśmy się w Gostyniu 
na parkingu Świętej Góry. Troszkę za wcześnie, ale 
czekał już na nas przewodnik, ks. Filip, nomen omen 
z zakonu Filipinów. Samo sanktuarium podniesio-
ne przez Jana Pawła II do rangi bazyliki mniejszej 
zwiedzaliśmy i podziwialiśmy przez godzinę. Z za-
ciekawieniem wysłuchaliśmy historię kościoła i cu-
downego obrazu Matki Boskiej. Wrażenie szczegól-

ne wywarło na nas wnętrze bazyliki zbudowane na 
planie koła. Budowla jest zwieńczona ogromną ko-
pułą o średnicy 18m, jedną z największych w Pol-
sce. Podziwialiśmy m. innymi unikatową ambonę 
symbolizującą kulę ziemską, którą dźwiga na bar-
kach anioł. Będąc przy ołtarzu głównym nasz prze-
wodnik posługiwał się mikrofonem, a słyszalność 
była średnia. Natomiast będąc w środku bazyliki 
była tak świetna akustyka, że mikrofon był zbęd-
ny. Tak kiedyś projektowano obiekty nie tylko sa-
kralne, by głos docierał wszędzie. Dzisiejszym ar-
chitektom, mimo postępowi technicznemu jakoś 
to nie wychodzi. Ciekawostką rzucającą się w oko 
zwiedzających jest spora (ok. 30) liczba zabytko-
wych konfesjonałów. Tradycyjnie przed świętami 
zjeżdża się tutaj  ogromna liczba wiernych pragną-
cych wyspowiadać się w Maryjnym Sanktuarium, 
bo podobno spowiadając się tutaj są odpuszczone 
wszystkie grzechy.

Następnie ks. Filip (w rzeczywistości kleryk IV 
roku) sprowadził nas do podziemia. Ogromna piw-
nica o powierzchni bazyliki w rzeczywistości była 
cmentarzem. Chowani byli i są tutaj mnisi, darczyń-
cy. Ostatni pochówek był w roku 2018. Od wieków 

obowiązuje ta sama procedura – trumnę ze zwło-
kami zamurowuje się w piwnicy na 100 lat. Tam 
ulega naturalnej mumifikacji.  Potem trumny wyj-
muje się ze ściany i ustawia w wolnych miejscach 
piwnicznego cmentarza. Wrażenia przeogromne.

Po zwiedzaniu zaopatrzyliśmy się w pamiątki ze 
Św. Góry. Naszemu przewodnikowi na zakończenie 
i podziękowanie za profesjonalną opiekę wręczyli-
śmy kopertę z datkami „co łaska”. Pieniądze przy-
dadzą się na remont wieży Bazyliki. Warto nadmie-
nić, że również co łaska były WC, a pamiątki w cenie 
raczej symbolicznej.

 Usatysfakcjonowani wyruszamy do Borku. Po 20 
minutach jesteśmy przed kościołem, a tam w bramie 
czekał już na nas ks. Tadeusz. Jak zwykle z uśmie-
chem i rozłożonymi ramionami witał nas serdecz-
ne. Nagle poczuliśmy się tak, jakby czas się cofnął. 
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Wprawdzie minęło prawie 5 miesięcy, 
od pożegnania, a odnieśliśmy wraże-
nie, że to było wczoraj. Kościół – Sank-
tuarium Matki Bożej Pocieszenia zbu-
dowany w II poł. XVII wieku jest trzecią 
budowlą (dwie pierwsze uległy zniszcze-
niu). Pierwszy został wzniesiony pod ko-
niec XIV wieku i z tego okresu pochodzi 
cudowny obraz Matki Boskiej namalo-
wany  na desce przez nieznanego arty-
stę. Z dala prezentuje okazale swą bryłę 
architektoniczną. Oglądając z bliska do-
znajemy mieszanych uczuć. Tak, jak z ze-
wnątrz piękny, tak wymagający solidne-
go remontu.

Gospodarz parafii wprowadza nas do 
wnętrza. Już na pierwszy rzut oka targają nas też te 
same, mieszane uczucia. Ołtarz zasłonięty ruszto-
waniami, bo odbywają się właśnie prace konserwa-
torskie, nadzorowane osobiście przez ks. Tadeusza. 
Na szczęście cudowny obraz nie został zasłonięty. 
Wspólnie wysłuchaliśmy historii kościoła i cudow-
nego obrazu. Piękne wnętrze, malowidła ścienne, 
ołtarze, unikatowa, zabytkowa zakrystia. Wszystko 
wymaga solidnej renowacji.

No, tak: ksiądz Tadeusz tutaj na pewno nie od-
pocznie. Mała parafia (Borek liczy 2.5 tys. miesz-
kańców) nie jest w stanie udźwignąć ciężaru ko-
niecznej, natychmiastowej renowacji.

Tutaj nie wystarczy talent i zdolności organiza-
cyjne nowego proboszcza.

Nasyceni duchowo udajemy się do salki para-
fialnej. Uczestnicy wycieczki odśpiewali spóźnione 
100 lat solenizantowi. Nie obyło się bez kwiatów 
i szczególnego prezentu - Krucyfiks – rękodzieło ar-
tystyczne wykonane z poroża jelenia.

Gorąca kawa czekała już na nas, my zaś zabra-
liśmy się do krojenia placków przywiezionych ze 
sobą. Właściciel cukierni dowiedziawszy się o prze-
znaczeniu placków sprawił nam przy odbiorze nie-
spodziankę – tort dla solenizanta z dedykacją od 
personelu Kamilka. Kilka pań zabrało ze sobą sma-

kowite, własnoręczne wypieki.
Miłą atmosferę zakłócił niepokojący in-

cydent. Przed oknami na sygnale i miga-
jącymi światłami zatrzymał się wóz bo-
jowy straży pożarnej. Czyżby pożar? Nie, 
to niezapowiedziana niespodzianka. Wła-
śnie przyjechał wóz Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Rokietnicy z 6 osobową zało-
gą na pokładzie.

Zaskoczony i wzruszony ks. Tadeusz 
został obdarowany kwiatami i figurą św. 
Floriana przez rokietnickich strażaków. 
To był niecodzienny wyraz podziękowa-
nia za osobiste zaangażowanie ówczesne-
go proboszcza rokietnickiej parafii przy 
zbieraniu funduszy na zakup właśnie tego 

wozu bojowego.
Wypadało zatem poświęcić ten pojazd, co nie-

bawem ( ks. Tadeusz musiał przebrać się w „służ-
bowe” odzienie) nastąpiło. Jeszcze wspólne, po-
żegnalne zdjęcie ze strażakami, oczywiście na tle 
wozu bojowego i w powrotną drogę.

Szanowny księże Tadeuszu. Dziękujemy za spo-
tkanie, na którym znów poczuliśmy się „kochany-
mi aniołkami”. Warto było tu przybyć. Choćby po 
to, by znów te słowa usłyszeć. W drodze powrot-
nej postanowiliśmy, że za rok też wybierzemy się 
też z plackiem na Imieniny Tadeusza.

Andrzej Deckert

Rokietnicki  
Klub  
Seniorów 

Grudniowe spotkanie klubowe w dniu 3 grud-
nia 2019r. przebiegło w Mikołajkowych nastrojach. 
Członkowie Rokietnickiego Klubu Seniorów otrzymali 
upominek w postaci Fotoksiążki 2019. Zamieszczone 
zostały w niej nasze zdjęcia ze spotkań, koncertów, 
wyjazdów i różnych inicjatyw organizowanych przez  
stowarzyszenie w minionym roku, który był jedno-
cześnie pierwszym rokiem działalności Rokietnickie-
go Klubu Seniorów. Ponadto opakowanie stanowiła 

ekologiczna, bawełniana torba zakupowa z nadru-
kowanym Logo klubu. Zdjęcia zawarte w publika-
cji będą stanowiły miłą pamiątkę, będziemy mogli 
do niej często zaglądać i z sentymentem powracać 
w przyszłości. Mikołajkowy prezent w postaci Fo-
toksiążki wraz z opakowaniem  mogliśmy zrealizować 
dzięki wsparciu finansowemu sponsorów, którym 
w tym miejscu składam serdeczne podziękowania. 

Podczas spotkania Mikołajkowego mieliśmy przy-
jemność wysłuchać koncertu Szymona Siewierskie-
go, młodego pianisty, klawiszowca, klarnecisty oraz 
kompozytora, który obecnie tworzy muzykę do spek-
takli teatralnych oraz filmów. Ponieważ grudzień 
to też czas zbliżających się Świąt Bożego Narodze-
nia, nie zabrakło również kolęd w wykonaniu na-
szego artysty. 

W rozpoczynającym się właśnie Nowym Roku 
2020 składam wszystkim najserdeczniejsze życze-
nia – zdrowia, szczęścia i radości. 

* * *
Informacje: 

W niedzielę 5 stycznia 2020r. wyjazd do Szamo-
tuł na Koncert Noworoczny o godz. 15:00.

W piątek 10 stycznia 2020r. wyjazd do Nowego 
Tomyśla o godz. 12:30.

Od 21 stycznia 2020r. wznawiamy wyjazdy na 
pływalnię do Tarnowskich Term – zapraszam zain-
teresowane osoby na godz. 9:10.

Bogusława Rzepka
Prezes  Rokietnickiego Klubu Seniorów
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Sołectwo Krzyszkowo
W świątecznym 
nastroju

W grudniowe popołudnia odbyły się spotkania 
najstarszych i najmłodszych mieszkańców Krzysz-
kowa. Już tradycyjnie Mikołaj przybył zaprzęgiem 
konnym obdarowując dzieci prezentami. W oczeki-
waniu na przyjazd Mikołaja goście „przenieśli się do 
krainy wyobraźni” uczestnicząc w spektaklu teatral-
nym „Wigilijna opowieść”. Magiczna moc spektaklu 
wprowadziła świąteczny i wyjątkowy nastrój. Miko-
łaj po odwiedzinach w Krzyszkowie udał się w dalszą 
drogę, aby obdarować upominkami wszystkie dzieci. 

W przedświątecznym czasie spotkali się także naj-
starsi mieszkańcy. W tym roku spotkanie Seniorów 
z Krzyszkowa, odbyło się po raz pierwszy w „Restau-
racji Przystań” w  Mrowinie. W świątecznym nastro-
ju i niepowtarzanej atmosferze seniorzy wspólnie 
spędzili grudniowe popołudnie.

Drodzy Seniorzy. Życzę Państwu zdrowia na dal-
sze lata życia, pogody ducha, nieustającej ener-
gii, radości z małych rzeczy oraz dużo ciepła i ser-
deczności ze strony bliskich i otoczenia.
Niech omijają Państwa troski dnia codziennego, 
a optymizm życiowy nigdy nie opuszcza.

Sołtyska Maria Chojnacka

Wieści z Przybrody
23 listopada podtrzymaliśmy naszą coroczną tra-

dycję, jaką są obchody Dnia Seniora. Swoją obec-
nością zaszczyciło nas 35 gości, na których czekał 
słodki poczęstunek, tańce oraz uroczyście odśpie-
wane sto lat. Z tego miejsca pragniemy serdecznie 
podziękować Pani L. Szkudlarek, M. Pietrzak, M. 
Kurczewskiej oraz Panu E. Fogiel za okazaną po-
moc podczas organizacji tego dnia.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
Rada Sołecka wraz z Sołtysem zorganizowała słod-
ki prezent dla mieszkańców Przybrody powyżej 70 
roku życia. Każdy z seniorów otrzymał czekoladę 
wraz z życzeniami świątecznymi.

W grudniu przed świetlicą i nowym obiektem, ja-
kim jest remiza OSP, rozbłysła pięknie przystrojona 
choinka, którą przyozdobiła sekcja młodzieżowa OSP 
w Przybrodzie pod kierunkiem Pani Sandry Pietrzak.

Ryszard Jankowiak
Sołtys Sołectwa Przybroda
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Sołectwo  
Żydowo-Rostworowo 
Wielkie pieczenie 
pierników

W dniu 3 grudnia 2019 na świetlicy w Żydowie 
odbyło się wielkie pieczenie pierników. Wspaniałe 
pierniki upiekły Panie z Żydowa, które poświęciły 
swój czas, aby 13 grudnia 2019, najmłodsi miesz-
kańcy naszego Sołectwa mogły je pięknie udeko-

rować. W dekorowanie pierników towarzyszyła do-
bra zabawa, oraz miła atmosfera. Patrząc na dzieła 
naszych małych artystów, można było poczuć Świą-
teczną atmosferę. Szczególne podziękowania kie-
ruję do pań: Krystyny, Anny, Irki, Stefanii, Kazimie-
ry, Jadwigi, Marleny, Marii, Geni, Honoraty, które 
upiekły pyszne pierniki. Dziękuję pani Julii, która 
w stroju aniołka zabawiała dzieci. Swoją obecnością 
zaszczycił nas Pan Radny Piotr Hałas,który pomagał 
rozdawać paczki dzieciom. Dziękuję Panu Pawłowi 
ze sklepu Kontener przy Stawie za dar serca oraz 
Radzie Sołeckiej za pomoc.

Sołtys Elżbieta Wencka

W Nowym Roku 2020 składam życzenia 
Zdrowia - gdy ono jest, możemy wszystko. 
Miłości, bo to ona uskrzydla i daje ciepło. 
Radości, bo z uśmiechem łatwiej się żyje.

Życzę także pieniędzy, bo choć szczęścia nie 
dają, ułatwiają wiele rzeczy.

Niech każdy dzień Nowego Roku będzie 
słoneczny i ciepły 

życzy Elżbieta Wencka
Sołtys Żydowo-Rostworowo  

wraz z Radą Sołecką

Podziękowanie
Sołtys Józef Fudala i Rada Sołecka 

Sołectwa Rokietnica dziękują władzom 
Gminy Rokietnica, Policji oraz ludziom 

dobrej woli za pomoc w dążeniu do 
poprawy bezpieczeństwa i lepszego 
komfortu życia na terenie naszej 

miejscowości. 
Życzymy, aby NOWY ROK 2020 był 
okresem radości, zadumy nad tym, 

co minęło i troski o to, co przed nami. 
Życzymy dużo optymizmu i wiary 

w dobre jutro.
Sołtys i Rada Sołecka  
Sołectwa Rokietnica 
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IX Jesienny Turniej Bocci o Puchar Wójta 
Tarnowa Podgórnego już za nami

28 listopada br. już po raz dziewiąty, Stowarzy-
szenie ROKTAR we współpracy ze Szkołą Podstawo-
wą nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym, 
pod patronatem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 
i przy wsparciu Wójta Gminy Rokietnica, zorganizo-
wało IX Jesienny Turniej Bocci. Na tegoroczny tur-
niej zgłosiło się 10 organizacji, działających na te-
renie powiatu poznańskiego, które miały w swojej 
reprezentacji jedną lub dwie drużyny, składające się 
z trzech lub czterech zawodników.  W sumie w roz-
grywkach brało udział 19 drużyn. Turniej rozpoczął 
się od uroczystego wprowadzenia drużyn przez wo-
lontariuszy, uczniów siódmej klasy Szkoły Podsta-
wowej. Na płycie boiska pojawiali się kolejno re-
prezentanci: Środowiskowego Domu Samopomocy 
Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie (1 dru-
żyna), Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepeł-
nosprawnych TARSON w Tarnowie Podgórnym (2 
drużyny), Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ)  przy 
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” – Konarzewo (2 drużyny), WTZ przy Sto-
warzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Wspólna Droga” – Luboń (2 drużyny), WTZ przy Go-
ślińskim Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełno-
sprawnych Murowana Goślina (2 drużyny), WTZ przy 
Wielkopolskim Związku Inwalidów Narządu Ruchu 
– Owińska (2 drużyny), WTZ przy Stowarzyszeniu 
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Amikus” – 
Poznań (2 drużyny), WTZ przy Stowarzyszeniu Przy-
jaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka – 
Swarzędz - 2 drużyny, Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym (2 drużyny), 
WTZ przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin „ROKTAR” w Tarnowie Podgórnym (2 
drużyny). Następnie pani Wanda Koralewska Pre-
zes Stowarzyszenia, przywitała wszystkich przyby-

łych gości: pana Tadeusza Czajkę – Wójta Gminy 
Tarnowo Podgórne, pana Arkadiusza Klapińskiego 
– Zastępcę Wójta Gminy Rokietnica,  panią Magda-
lenę Gawrońską – Garstkę Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgór-
nym, panią Izabelę Dziamską – Przewodniczącą Rady 
Gminy Rokietnica, pana Rafała Michalskiego – Kie-
rownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy, 
a przede wszystkim zawodników, rodziców i opie-
kunów. Przekazała również serdeczne pozdrowie-
nia i życzyła samych wygranych meczy dla wszyst-
kich zawodników od Przewodniczącej Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne pani Krystyny Semba, która ze 
względu na inne obowiązki, nie mogła być z nami, 
ale jest z nami całym sercem.

Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał pan Ta-
deusz Czajka, który życzył wszystkim zawodnikom 
wygranych meczy i dobrej zabawy. Po przedstawie-
niu zasad turnieju przez sędzinę główną, panią Ali-
cję Nazaruk, przyszedł czas na krótki występ arty-
styczny. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Tarnowie Podgórnym zaprezentowali dwa utwo-
ry wokalne. Pierwszy utwór „Początek” z repertu-
aru Męskie Granie wykonali Kinga, Krzysztof i Piotr. 
Następnie Krzysztof zaśpiewał solo „Do boju Boc-
cia…”. Po występie artystycznym przyszedł czas na 
pierwszą turę rozgrywek. Mecze były rozgrywane 
równocześnie na czterech boiskach. Zawody były 
prowadzone w systemie pucharowym. W wyniku 
losowania drużyny zostały przydzielone do 4 grup, 
gdzie każda drużyna grała z każdą. Następnie dru-
żyny zajmujące pierwsze i drugie miejsca w grupie 
przechodziły do ćwierćfinałów. Wygrane drużyny do 
półfinałów, które zostały rozegrane po regeneracyj-
nej przerwie na posiłek. Po emocjonującym meczu 
o pierwsze miejsce, wszyscy zawodnicy ponownie 

ustawili się na płycie boiska gotowi do uroczystego 
zakończenia turnieju. W pierwszej kolejności pan 
Piotr Kaczmarek Zastępca Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne, pani Magdalena Gawrońska – Garstka 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła 
II w Tarnowie Podgórnym i pan Ryszard Lubka Wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy Rokietnica, wręcza-
li drużynom nagrody i dyplomy za udział w turnie-
ju. Następnie zostały wręczone dyplomy i puchary 
za poszczególne miejsca. V miejsce zajęła drużyna 
z WTZ z Murowanej Gośliny – drużyna I, IV miej-
sce WTZ Owińska – drużyna I, III miejsce drużyna 
I z WTZ „Promyk” w Konarzewie, II miejsce zaję-
ła II drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarno-
wie Podgórnym. Na najwyższym stopniu podium 
stanęła drużyna II z WTZ „Promyk” w Konarzewie. 
IX Jesienny Turniej Bocci o Puchar Wójta Tarnowa 
Podgórnego zamknął pan Piotr Kaczmarek, a pani 
Dyrektor zaprosiła wszystkich zawodników na przy-
szłoroczny X Jubileuszowy Turniej. Następnie, już 
tradycyjnie, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. 

Turniej odbył się przy wsparciu sponsorów: Wójta 
Tarnowa Podgórnego, który ufundował puchary za I, 
II, III miejsce oraz posiłek regeneracyjny, SP nr 1 im. 
Jana Pawła II, która ufundowała puchar za IV miejsce, 
Rady Gminy Rokietnica, która ufundowała puchar za 
V miejsce, Wójta Gminy Rokietnica, który ufundował 
nagrody dla zawodników, oraz firmy KOMPLET Pol-
ska, która ufundowała smaczne pączki. Dziękujemy 
sponsorom, rodzicom, opiekunom, a także wolon-
tariuszom, którzy chętnie angażowali się w pracę 
i pomagali zawodnikom podczas całego Turnieju.  
Dziękujemy również za miłe słowa od trenerów i za-
wodników przekazywanych nam e-mailem i tele-
fonicznie. 

„Serdecznie dziękujemy za możliwość udziału 
w dzisiejszym turnieju w bocci. Miła atmosfera oraz 
profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie za-
wodów sprawiło, że czuliśmy się dobrze i bezpiecz-
nie. Zmagania sportowe dały nam dużo satysfakcji, 
a osiągnięte wyniki wiele radości. Pozdrawiam ser-
decznie.” Małgorzata Gasek, WTZ Amikus. 

Do zobaczenia za rok na X Jesiennym Turnieju Bocci.

Elżbieta Kram 
Stowarzyszenie  

ROKTAR
 

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica



38

3 ROSbieg Niepodległości – relacja 
11 listopada 2019 r., godzina 11:11 – to ten mo-

ment, kiedy wystartował 3. ROSbieg Niepodległo-
ści – impreza biegowa, która z roku na rok cieszy 
się coraz większym powodzeniem. Cieszy nas to 
niezmiernie, bo chcemy, aby na stałe wpisała się 
w biegowy, wielkopolski krajobraz, przyciągając ka-
meralnością i jakością organizacji.

Biuro zawodów wystartowało równo o 9:00 i od 
razu miało pełne ręce roboty. Hala Rokietnickiego 
Ośrodka Sportu szybko zapełniała się biegaczami 
i kijkarzami – w tym roku po raz pierwszy zapro-
siliśmy do rywalizacji zawodników nordic walking. 
Biegacze, po odebraniu pakietów z niespodzianka-
mi od sponsorów, ruszali na ostatni rozruch przed 
zawodami. 

Dzięki naszemu spikerowi – w tę rolę kolejny raz 

wcielił się bardzo udanie Tomasz Barylski – czas do 
startu upływał bardzo szybko. Tuż przed godziną 11 
niezastąpione dziewczyny z ROSfitu przeprowadzi-
ły rozgrzewkę, która wprowadziła biegaczy w od-
powiedni rytm. Zaraz po godzinie 11:00 nastąpiło 
odśpiewanie hymnu przez uczestników zawodów 
wraz z wiodącą swoim pięknym głosem Wiktorią 
Gawron oraz uroczyste otwarcie biegu przez Wój-
ta Gminy Rokietnica Bartosza Derecha. Chwilę póź-
niej zawodnicy pojawili się już na trasie – w tym 
roku ze względu na remonty – trochę zmienionej, 
ale równie szybkiej.

Od samego początku na przód wybiła się grup-
ka kilku zawodników, którzy między sobą rozstrzy-
gali walkę o podium. Walka była zacięta, a różnice 
czołówki na mecie to zaledwie kilkanaście sekund.

Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:
BIEGACZE:
Mężczyźni OPEN
1. Piotr Tomczyk 34:06
2. Dawid Dworak 34:23
3. Michał Domowicz 34:32
Kobiety OPEN
1. Violetta Maciołek 38:06
2. Hanna Jaraszkiewicz 40:01
3. Zofia Wawrzyniak-Waćko 42:25
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Najszybsi w Gminie Rokietnica:
Mężczyźni
1. Piotr Tomczyk
2. Dawid Dworak
3. Daniel Lorenz
Kobiety
1. Agnieszka Zakrzewicz-Podlecka
2. Justyna Wysokińska
3. Roma Kowalska
NORDIC WALKING:
Mężczyźni OPEN
1. Rafał Woźnica 31:11
2. Robert Adamski 32:52
3. Edward Tomczyk 33:1
Kobiety OPEN
1. Wiesia Janur 35:07
2. Arleta Kowalewska 35:26
3. Sylwia Stefańska 35:27
Najszybsi w Gminie Rokietnica:
Mężczyźni
1. Dariusz Kosicki
2. Piotr Kłaniecki
3. Sebastian Skolarus
Kobiety
1. Joanna Migas
2. Natalia Skolarus
3. Monika Arcimowicz

Pełne wyniki biegu znajdują się na stronie ht-
tps://foxter-sport.pl/uploads/results/item_1537.pdf 

W tym roku na mecie na szyjach wszystkich 
uczestników kolejny raz zawisnął wyjątkowy me-
dal nawiązujący wzorem i kolorami do rocznicy od-
zyskania niepodległości. 

Ponadto każdy biegacz na mecie otrzymał prze-
pyszny posiłek regeneracyjny: rogale świętomarciń-
skie, rumpuć oraz ciasta (te ostatnie własnoręcz-
nie przyrządzone przez biegaczy ze Stowarzyszenia 
Rokietnica Biega i Stowarzyszenia Nordic Walking 
Roxkije Rokietnica). 

Na mecie widzieliśmy wiele uśmiechów zawod-
ników, słyszeliśmy pozytywne opinie – dzięki temu 
wiemy, że ciężka praca przyniosła efekty. Kolejny raz 
możemy powiedzieć, że współpraca Stowarzyszenia 
Rokietnica Biega, Rokietnickiego Ośrodka Sportu 
oraz Urzędu Gminy Rokietnica i pierwszy raz Stowa-
rzyszenia Nordic Walking Roxkije Rokietnica zakoń-
czyła się sukcesem. Niezmiernie nam miło, że ROS-

bieg Niepodległości wpisał się w tradycję obchodów 
rocznicy odzyskania niepodległości. Już teraz obie-
cujemy, że za rok wrócimy do Was z 4. edycją bie-
gu bogatsi o kolejne doświadczenia!

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się 
w organizację wydarzenia. Są to:
• rokietniccy harcerze z drużyn Dziupla i Puzzle
• ROSfit
• Funkcjonariusze Policji z Rokietnicy, Tarnowa Pod-

górnego oraz Poznania
• Druhowie jednostek Ochotniczej Straży Pożar-

nej z naszej gminy
• Adam Nosal
• Sołtys Józef Fudala
• Ryszard Lubka   
• Rokietnicki Klub Fotograficzny (Damian Nowicki 

i Rafał Depta) + Krzysztof Michta
• KLAUS – nagłośnienie
• Foxter Sport – elektroniczny pomiar czasu
• Motocyklowa Grupa Medialna Hornet, jako pi-

lot Adam Michta 
Odrębne podziękowania dla naszych sponsorów:
• Rokietnicki Ośrodek Sportu 
• EkaMedica
• Ice Power Polska za pośrednictwem Grupa Pofam
• Projekt Hekiełko
• Xpattern
• Fizjo In Touch
• Instytut Piękna DEA
• PetMania

• Dandelion Studio Pole Dance
• TEATR WIELKI - OPERA POZNAŃ
• Jakon
• Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybu-

cji SA
• CCL Label
• Natalii Drukarnia Etykiet w Rokietnicy
• Restauracja Pod Gruszą
• Instytut Rodzicielstwa
• TRIATHLONISTA.com
• Trifff - Frame For Fame - Ramy na medale
• ZAZA Odzież dziecięca i damska
• HartRok
• Studio Fryzur Anna Oleszuk
• Studio urody Sandra Gronowska
• REHAU Crossactive
• Gajowa 12 Restauracja, drink bar i kręgielnia
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Rokietnica Biega, 
Rokietnicki Ośrodek Sportu, Urząd Gminy w Rokietni-
cy, Stowarzyszenie Nordic Walking Roxkije Rokietnica

Patronat Honorowy: Wójt Gminy Rokietnica – 
Bartosz Derech

Pełna relacja fotograficzna znajduje się na stronie 
wydarzenia 3 ROS-
bieg Niepodległo-
ści na Facebooku.

Stowarzyszenie 
Rokietnica Biega
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Kolejne zawody i zwycięstwa karateków z UKS Błyskawica
Puchar Polskiej Unii Karate 
Krotoszyn 2019-12-15

W dniu 23.11.2019 w Krotoszynie odbyły się za-
wody Puchar Polskiej Unii Karate Krotoszyn 2019 
w których udział wzięło około 496 zawodników z 55 
klubów całej Polski ( między innymi z Wrocławia, 
Torunia, Łodzi, Bydgoszczy czy Grodziska Mazowiec-
kiego ). Podopieczni Jarosława Kuca tym razem bez 
medali , ale z bardzo dużym doświadczeniem zakoń-
czyli ten turniej. Startujący zawodnicy-Julia Suszka, 
Paweł Grochowski , Michał Weber, Dominik Susz-
ka tym razem po ciężkich walkach o trzecie miej-
sce ostatecznie stanęli poza podium. Zabrakło może 
troszkę szczęścia , ale każdy z zawodników wrócił 
z uśmiechem na ustach. Mimo tego gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Ogólnopolski Turniej Karate WKF 
Bushi-do Cup Bydgoszcz

W dniu 07.12.2019 odbyły się zawody Ogólno-
polski Turniej Karate WKF Bushi-do Cup w Bydgosz-
czy, w których udział wzięło udział 300 zawodników 
z 21 klubów. Tym razem nasi zawodnicy z tak du-
żych zawodów przywieźli 4 medale w tym -1 złoty, 
1 srebrny i 2 brązy. Złoty medal wywalczył Paweł 

Grochowski w konkurencji kata indywidualne chłop-
ców 12-13 lat, srebrny medal wywalczyła Julia Bar-
tecka w konkurencji kata indywidualne dziewcząt 
10-11 lat, brązowy medal wywalczyli Michał Weber 
w konkurencji kata indywidualne chłopców 12-13 
lat oraz nasz drużyna w składzie ( Paweł Grochow-
ski, Szymon Śniegocki i Michał Weber ). Ponadto 
w zawodach udział wzięli Hanna Weber i Antoni 
Kobusiński którzy po zaciętych walkach ostatecz-
nie zajęli miejsce poza podium. Wszystkim gratu-
lujemy sukcesu. 

Swarzędzkie Mistrzostwa Karate 
o Puchar Burmistrza miasta i gminy 
Swarzędz

W dniu 14.12.2019 w miejscowości Swarzędz 
odbyły się Swarzędzkie Mistrzostwa Karate o Pu-
char Burmistrza miasta i gminy Swarzędz w któ-
rych udział wzięło 137 zawodników z 13 klubów 
w tym klub z Czech. Podopieczni trenera Jarosła-
wa Kuca z tak prestiżowych zawodach zorganizo-
wanych przez Polski Związek Karate zdobyli 10 me-
dali w tym -6 złotych, 3 srebra i 1 brąz. W trakcie 
zawodów prowadzona była punktacja medalowa , 
w której nasz klub UKS Błyskawica zajęła ostatecz-

nie drugie miejsce. Złote medale wywalczyli –Ju-
lia Suszka w konkurencji kumite juniorek i juniorek 
młodszych, Szymon Śniegocki w konkurencji kata 
indywidualne chłopców 2008-2007 , Julia Bartecka 
w konkurencji kata indywidualne dziewcząt 2008-
2007 , Hanna Weber w konkurencji kata indywi-
dualne dziewcząt 2010-2009  oraz nasza drużyna 
w składzie ( Paweł Grochowski, Szymon Śniegocki 
i Michał Weber ). Srebrny medal wywalczył Anto-
ni Kobusiński w konkurencji kata indywidualnego 
chłopców 2010-2009 , Michał Weber w konkuren-
cji kata indywidualnego chłopców 2008-2009 , Pa-
weł Grochowski w konkurencji kata indywidualne-
go chłopców 2006-2005. Brązowy medal wywalczył 
Antoni Kobusiński w konkurencji kumite indywidu-
alne chłopców 2009-2008 open. Ponadto w klasy-
fikacji medalowej indywidualnej Julia Suszka zajęła 
3 miejsce, Szymon Śniegocki 18 miejsce, Julia Bar-
tecka i Hanna Weber 24 miejsce, Antoni Kobusiński 
35 miejsce, Paweł Grochowski i Michał Weber 40 
miejsce na 137 startujących zawodników. Były to 
ostatnie zawody kończące ten rok. Wszystkim za-
wodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów w nadchodzącym nowym rokiem. 

D.S. 

IX Mistrzostwa Gminy Amatorów w tenisie stołowym
pod honorowym patronatem wójta gminy Rokietnica

7 grudnia 2019 r. odbyły się IX Mistrzostwa Gmi-
ny Amatorów w tenisie stołowym pod honorowym 
patronatem wójta gminy Rokietnica. 

A oto wyniki: 
W kategorii mężczyzn do 18. roku życia: 
1. Krzysztof Gościniak; 2. Krzysztof Szczepaniak; 

3. Mikołaj Szeszuła
W kategorii kobiet: 1. Zofia Gizińska; 2. Zofia Kacz-
marek; 3. Wiktoria Witkowska
W kategorii mężczyzn powyżej 18. roku życia: 
1. Krzysztof Gościniak; 2. Paweł Marszałkiewicz; 
3. Zofia Gizińska

Gratulujemy! Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za przybycie oraz za sportową postawę. Pięk-
ne puchary zostały ufundowane przez wójta gmi-
ny Rokietnica pana Bartosza Derecha, natomiast 
nagrody rzeczowe – przez Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu. Bardzo dziękujemy i zapraszamy za rok.

Karina Gizińska 
UKS „Słowian” 

Mrowino G
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Kochani Czytelnicy,
W kalendarzu styczeń, wkroczyliśmy w nowy rok, 

za chwilę rozpoczną się ferie zimowe. Zazwyczaj o tej 
porze podrzucam jakieś propozycje książek, które 
stanowią doskonałą odskocznię od lektur szkolnych. 
Tymczasem dzisiaj wszystko będzie odwrotnie. Otóż 
na chwilę chciałabym wrócić do wydarzenia, które 
miało miejsce w pewnej szkole, w grudniu ubiegłe-
go roku. W dodatku od razu zaznaczam, że będzie 
mało książkowo, przynajmniej z pozoru. Najpierw 
oddam głos uczennicy kl. 4 Basi Ginter i jej mamie 
Pani Violetcie, które przygotowały krótką relację 
z kiermaszu świątecznego w Mrowinie, a potem 
wyjaśnię dlaczego zamieściłam ją akurat w kąciku 
czytelniczym. Posłuchajcie:

„13 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Mro-
winie już po raz szósty odbył się kiermasz bożona-
rodzeniowy organizowany przez Radę Rodziców. 
Warto podkreślić, że drugi rok z rzędu miał on for-
mułę świątecznego spotkania nie tylko społeczno-
ści szkolnej, ale również okolicznych mieszkańców. 
Przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęły się 
wiele tygodni temu. Wtedy to rodzice, spędzając 
popołudnia w szkole, wykonali piękne stroiki, wień-
ce, bombki, kartki świąteczne i wiele innych niepo-
wtarzalnych ozdób i upominków. Również uczniowie 
naszej szkoły podczas zajęć plastycznych przygoto-
wywali świąteczne dekoracje.

Tego dnia szkolne korytarze zmieniły się nie do po-
znania. Magia świątecznego czasu na dobre w nich 
zagościła. Słychać było kolędy, pastorałki i świątecz-
ne piosenki. Zapach domowych wypieków wypełnił 
całą szkołę. Klasa trzecia odegrała piękne jasełka, 
Rokiciaki zatańczyły dla nas w świątecznym nastro-
ju, a uczniowie pozostałych klas wraz ze swoimi 
wychowawcami i paniami ze świetlicy przygotowa-
li artystyczne występy. Niezwykle miło było nam, 
gdyż nasze szkolne wydarzenie swoim występem 

uświetnił chór „Pod Kasztanem” (wielkie bra-
wa!). Świąteczne kramiki z własnoręcznie wyko-

nanym rękodziełem przyprawiały o zawrót głowy.
Bardzo ucieszył nas również udział w kierma-

szu naszych sąsiadów i mieszkańców pobliskich 
miejscowości. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do jego organizacji: 
Pani Dyrektor, nauczycielom, rodzicom i naszym 
wspaniałym uczniom. Mamy nadzieję, że kiermasz 
w tej nowej formule na stałe wpisze się w kalen-
darz świątecznego czasu i co roku będziemy mogli 
się spotkać na wspólnym kolędowaniu.” 

Tyle ze strony Basi i Jej Mamy. Zgadzam się prawie 
z każdym zdaniem powyższej relacji, no może poza 
ostatnim stwierdzeniem. Otóż ja nie mam wątpli-
wości, że to wydarzenie już nie tylko na stałe wpi-
sało się w kalendarz szkolny, ale również spotkało 
się z życzliwym przyjęciem ze strony mieszkańców, 
którzy mają niewiele wspólnego ze szkołą. Dzięki 
formule, którą zaproponowała dwa lata temu Rada 
Rodziców, z kolejnego „standardowego” kiermaszu 
szkolnego świąteczne kolędowanie stało się wyda-
rzeniem integrującym społeczność lokalną. Gratu-
luję pomysłu, podziwiam wysiłek organizatorów 
i trzymam kciuki za kolejne lata. 

Dobrze, tylko co do tego mają KSIĄŻKI, ktoś za-
pyta? W odpowiedzi powiem, że wszystko zaczęło 
się od książek właśnie. Otóż pomysł mrowińskiego 
kiermaszu świątecznego narodził się kilka lat temu 
z potrzeby odnowienia zasobów bibliotecznych, któ-
re pozostawiały wtedy wiele do życzenia. Wszyst-
kie zgromadzone w ten sposób 
środki zostały przeznaczone na 
książki z listy marzeń przygoto-
wywanej solidarnie przez dzie-
ci, nauczycieli i rodziców. Do 
dziś pamiętam uczniów, którzy 
proponowali wszelką pomoc, 
żeby tylko w bibliotece znalazły 

się kolejne tomy „Dziennika cwaniaczka” albo słyn-
ne Widmarkowe „Biuro detektywistyczne”. Potem 
doszły Jędrki, liczące wiele pięter „Domki na drze-
wie”, Zuzy-łobuzy i książki z serii „Czytam sobie”. 
Do dziś tradycją jest, że Rada Rodziców wspiera 
czytelnictwo na różne sposoby i zaopatruje biblio-
tekę szkolną w Mrowinie w nowe tytuły z ulubio-
nych uczniowskich serii. W dużej mierze przyczy-
nia się do tego również kiermasz. Nie inaczej będzie 
w tym roku. Nowe tytuły przydadzą się w sam raz 
na ferie. Wśród nich znajdą się m.in. „Wojownicy” 
Erin Hunter (Gabrysiu, dziękuję za pomysł!), kolej-
ne książki Davida Williamsa (po te pewnie zgłosi się 
Zosia), komiksy o przygodach Lucky Luke’a (na liście 
życzeń Krzysia), ciąg dalszy przygód mieszkańców 
Baśnioboru (dla wielbicieli z 5a) oraz nowe książ-
ki z serii „Czytam sobie”, którą na wyścigi czytają 
pierwszaki. Mimo najszczerszych chęci nie da się 
na razie spełnić życzeń uczniów klas drugich. Ci 
oczywiście pytają o kolejne „Tajemnice”, ale to już 
sprawa do samego autora. Rada Rodziców zrobiła 
co mogła. Zaopatrzyła bibliotekę we wszystkie do-
stępne „Widmarki”, a nowy tytuł tradycyjnie uka-
że się dopiero we wrześniu. W oczekiwaniu na ko-
lejne przygody Lassego i Mai nie pozostaje mi nic 
innego jak ogłosić wyniki naszego ostatniego je-
siennego konkursu. Z przyjemnością informuję, że 
listopadowymi laureatami zostali: Paulina Byczyk, 
Malina Fudala oraz bracia Franek i Antoni Hau-
ke. Gratulujemy!

Pozdrawiam noworocznie,   
Mariola Sudoł-Szczepaniak
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Rok w lodzie – jak wygląda podróż 
na wyspę Króla Jerzego

Mija dzień 32. W naszej spiżarni skończył się ket-
chup, od dawna nie ma już świeżych warzyw i skle-
powego piwa. Na dworze zamieć śnieżna, wyjść bez 
rękawiczek i okularów się nie da. Wieje tak mocno, 
że lekkie kobiety po prostu latają, a śnieg i kawałki 
lodu tną zmrożoną twarz. Jest początek Antarktycz-
nej wiosny, za oknem mróz i metrowe zaspy śnie-
gu. Przez okno widzę kawał zatoki i latarnię morską 
na skale. Dziś niedziela, dlatego zostajemy w ba-
zie i każdy robi, co chce. Poza tym nie ma pogody 
na zewnętrzne akcje. W takiej śnieżycy ciężko się 
stoi, a co dopiero idzie czy wspina, ale może póź-
niej coś się poprawi. 

Cofnijmy się troszkę w czasie. Koniec lipca jak co 
roku spędzałem prawie na biegunie Północnym, 
przed wyjazdem informacja, jaka dotarła do mnie, 
była zaskakująca, bo przyspieszyła mój wyjazd o trzy, 
i tak bardzo intensywne, miesiące. Mówią, że bile-
tu w kosmos się nie odmawia. Antarktyda brzmi jak 
kosmos, więc i ja nie odmówiłem. Trzy tygodnie po 
powrocie ze Spitsbergenu byłem już w samolocie 
do Chile. Zajęliśmy miejsca i w siedem osób ruszy-
liśmy na długą przygodę życia. Przystanek w Paryżu 
i Santiago de Chile były zbyt krótkie, żeby zwiedzać 
miasta. Lot był spokojny, dostaliśmy całkiem dobre 
jedzenie i trochę napojów. Po dwudziestu ośmiu go-
dzinach podróży dotarliśmy do Punta Arenas. Na 
lotnisku stał pan z kartką z moim nazwiskiem. Po 
raz pierwszy taka sytuacja i to tak daleko od domu. 
To było tak niespodziewane. Mieliśmy łącznie dwa-
dzieścia jeden dużych toreb, skrzyń i plecaków pod-
ręcznych. Mnóstwo ciężkiego bagażu o dość spo-
rej wartości. Różne sondy, czujniki i drony, w sumie 
około miliona złotych na lotniskowych wózkach. 
Wrzuciliśmy wszystko do bagażnika dostawczego sa-
mochodu i ruszyliśmy w stronę hotelu. Nasze apar-
tamenty ulokowane w centrum Punta zajęliśmy na 
cztery noce. Pierwszego dnia zwiedziliśmy miastecz-

ko, drugiego poszliśmy do muzeum na obrzeżach, 
a trzeciego mieliśmy jechać na koniec świata „Fin 
del Mundo”. Realia były inne. Kaucja za samochód 
była wysoka, a nikt z nas tylu tysięcy na koncie nie 
miał przed wyjazdem, więc utknęliśmy w mieście. 
Zrobiliśmy tour po innej części miasta, poszliśmy 
na plażę oglądać ptaki i cieszyć się lokalnymi trun-
kami. Ostatnimi prawdziwymi. 

Przyszła informacja, że nasz lot jest według pla-
nu. To najbardziej wrażliwy moment tego wyjazdu, 
planowany od kilku zaledwie miesięcy i najmniej 
pewny. Rano nasze bagaże przenosiliśmy pod ho-
tel, gdzie zatrzymało się brazylijskie wojsko. To wła-
śnie z nim mieliśmy lecieć na wyspę Króla Jerzego. 
O ósmej trzydzieści meldujemy się z torbami przed 
hotelem. Autobus zostaje zapakowany, my udaje-
my się do urzędu imigracji, żeby wbili nam do pasz-
portu pieczątki o wyjeździe z kraju. Udało się bez 
łapówki i to dość szybko. Wróciliśmy pod autobus, 

ale go już nie było. Zawiózł część żołnierzy na lotni-
sko i po chwili wrócił po nas. Pojechaliśmy wspólnie 
z resztą wojska. W drodze poproszono nas o to, by 
nie robić zdjęć na terenie lotniska i słuchać pole-
ceń. Poczuliśmy się jak w armii, choć przez chwilę. 
Zapakowaliśmy nasze bagaże do bagażnika Herku-
lesa i weszliśmy do środka. Dla mnie nie było za-
skoczenia, ale dla części z naszej desantowej grupy, 
bo tak nas nazwali, było to szaleństwo. Sto miejsc 
rozłożonych w czterech rzędach, wzdłuż samolotu, 
bokiem do kierunku lotu. Lecieliśmy cztery godzi-
ny w niewygodnych kojach. Takie leżaczki trochę 
z pasów, trochę ze sznurków, a nasze nogi musia-
ły wchodzić między nogi innych towarzyszy. Plu-
sem tego lotu było najlepsze jedzenie podczas ca-
łej podróży. Dobre brazylijskie mięsko i pyszny sos, 
a na deser cudowny mus czekoladowy z malinami. 
Część lotu przespaliśmy. Okazało się, że można było 
przejść się po samolocie. To była pierwsza w histo-
rii polskiego polarnictwa akcja przerzucania ludzi 
zimą do Antarktyki, więc na zbyt wiele nie mogli-
śmy sobie pozwolić. Widok cargo przypiętego pa-
sami nieodgrodzonego od ludzi, hałas silników, wi-
dok niezabezpieczonych kabli i sworzni, wszystko to 
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robiło ogromne wrażenie. Totalna prehistoria lot-
nictwa w wojskowym samolocie. Po ponad trzech 
godzinach zapaliła się czerwona lampka i zawyła sy-
rena. Wszyscy wrócili na miejsca i zaczęli się ubie-
rać. Wszystko wyglądało tak, jakby mieli otworzyć 
klapę bagażnika i wyrzucić nas ze spadochronami. 
Wylądowaliśmy, zrobiło się zimno, otwarte drzwi 
i bagażnik, minus piętnaście stopni na zewnątrz, 
niskie chmury i wielka ekscytacja. 

Jestem, jestem tam, gdzie marzyłem od kilku lat, 
to była walka o to, by dotrzeć na te wyspę, w to 
miejsce. Wszystko otacza lód, śnieg i wiatr. Jestem 
na końcu świata, kolejnym swoim końcu świata. 
Będę tu długo. Uśmiech nie schodzi mi z twarzy, 
czuję Antarktyczny podmuch zimna, wszędzie biało, 
prawie płaczę ze szczęścia. Po raz kolejny udowod-
niłem sobie, że można, że cele się spełnia, a może 
to zrobić każdy z nas, trzeba chcieć, ja chciałem. 
Wrócimy do tego, co się dalej działo. Rozładowali-
śmy samolot, bagaże wrzuciliśmy na nowego Hilu-
x’a, który zamiast kół miał gąsienice. Pojechaliśmy 
do małego budynku obok hangaru. Zjedliśmy cia-
steczko, wypiliśmy herbatkę i oczekiwaliśmy na 
dalsze decyzje. Wylądowaliśmy w chilijskiej stacji 
wojskowo-naukowej na wyspie Króla Jerzego. Do 
docelowego miejsca zostało nam pół godziny dro-
gi, ale drogi śmigłowcem. Zanim to nadeszło, do-
staliśmy lokum w jednym z domków INACHu, czyli 
Chilijskiego Instytutu Antarktycznego. Spędziliśmy 
tam miło czas. W trakcie wieczoru zjedliśmy kolację 
i obejrzeliśmy prezentację zdjęć jednego z szefów 
tamtejszej bazy. Tego dnia transportowaliśmy jesz-
cze nasze torby do domków. Przy jednym przejeź-
dzie nasz gąsienicowy potwór źle wjechał w zakręt 
i „koło” wykrzywione wbiło się w zderzak. Pojazd 
zapadł się w śniegu. Mały wypadeczek na początek 
wyjazdu to chyba dobra wróżba. Jakoś dojechali-
śmy do domku. Musiałem jeszcze pojechać po dwie 
torby, jedną z warzywami, a drugą z butelkami po-
żądanych na wyspie płynów. Do tej trasy użyliśmy 
quada na gąsienicach. To była jazda. Śnieg sypał po 
twarzy, mróz ciął czoło, ale frajda ogromna – gór-
ka, dół, lewo, prawo. Śpieszyliśmy, jakbyśmy ucie-

kali z napadu na bank, a nikt nas przecież nie gonił. 
Kolejny dzień miał być bardzo ekscytujący, pięk-

na pogoda, całkiem dobre śniadanie. Od rana pra-
cowaliśmy nad pakowaniem i znowu transportem 
rzeczy na lotnisko. Podzieliliśmy się na dwie gru-
py. Śmigło mogło zabrać maksymalnie cztery oso-
by i 350 kg zaopatrzenia. Pomysł chilijskiego wojska 
był taki, że najpierw pojedziemy my, potem cargo. 
Znając południowy charakter, nie zgodziliśmy się na 
to. Część nas, część bagażu, dwie tury. Na pierwszy 
strzał poszły osoby, które były już na stacji i znały lu-
dzi. Obserwowaliśmy start naszej czerwonej strzały, 
robiła ogromne wrażenie. Moc śniegu, jaki się pod-
niósł w trakcie startu, była ogromna, chwila moment 
i nastała cisza. Odlecieli. Czekaliśmy ponad godzinę 
zanim wrócili. Ostatnia herbatka w „Chile” i nasza 
kolej. Bagaże zważone, trochę przekraczamy masę, 
ale nasz Tom Cruise powiedział „No Problemo Ami-
gos”. Z uśmiechem weszliśmy do maszyny. Dostali-
śmy profesjonalne wygłuszające nauszniki M3, roz-
miar uniwersalny. Zapanowała cisza. Pilotem była 
Valentina. Oj, cudo kobieta. Piękna i z takimi umie-
jętnościami w rękach, że niejeden facet oddałby za 
nią wszystko. Przełączniki nad kokpitem załączone, 

elektryka, liczniki. Sceny jak z filmów. Podłączony 
do prądu śmigłowiec zaczyna kręcić. Turbina wy-
brzmiała, warkot silnika zrobił gigantyczne wraże-
nie, śnieg po raz kolejny lata, nie wiedząc, w którą 
stronę powinien. Czuć było wibracje, ciarki przecho-
dziły po plecach. Na bezdechu słuchaliśmy, jak tur-
bina rozpędza śmigła. Wszystko wirowało, wirował 
też mój umysł. Byłem trochę podniecony. Oderwa-
liśmy się od ziemi, emocje opadły. Po prostu lecie-
liśmy. Widoki były nieziemskie. Dobra widoczność, 
lodowce, zamarznięta zatoka i bezkres nietkniętej 
planety. Poczucie wolności i spełnienia kolejnych 
marzeń powoli docierało do głowy. Człowiek z małej 
wsi wisi nad oceanem południowym i ogląda miej-
sca, gdzie za dwa tygodnie będą tysiące pingwinów. 
Lecieliśmy 25 minut spokojnie wzdłuż wybrzeża. 
Zobaczyliśmy stacje, kilka żółtych budynków. Ser-
ce zaczęło raz jeszcze bić mocniej, to mój dom na 
kolejne półtora roku. Wszystko wyglądało dookoła 
pięknie i czysto – po prostu biało. Ta pozorna cisza 
skończyła się w momencie, kiedy Valentina spoj-
rzała w oczy Toma Cruisa. Zaczęło się. Drążek od-
dany, my spadamy. W przedniej szybie ukazują się 
kry zamarzniętego lodu na wodzie. Dwie sekundy 
później dociska nas już w fotele i kry są w lewym 
oknie, a my przechyleni siedzimy bokiem do świa-
ta. Kręcimy się w kółko po czym zmieniamy stronę 
i na drugi bok. Jesteśmy już centymetry nad lodem, 
lecimy nisko i bardzo szybko. Drążek zaciągnięty, 
wznosimy się kilkaset metrów w górę i widzimy 
wszystko. Nisko przelecieliśmy nad stacją, jeszcze 
dwa kółeczka i podejście do lądowania. Dzień do-
bry, mój nowy domie. 

Spędzę tu ponad półtora roku. Szczęśliwy jestem 
bardzo, bo widzę rzeczy, których nie można zoba-
czyć nawet w Animal Planet. Robię to, co lubię i jesz-
cze mi za to płacą. Jak dobrze pójdzie, co jakiś czas 
uda mi się coś więcej napisać i opowiedzieć o tym 
miejscu. Polska Stacja Antarktyczna to cudowne 
miejsce. Zdjęcia z Antarktyki można zobaczyć na 
Instagramie @TomaszKurczaba.

Tomasz Kurczaba
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TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek 
KARDIOLOG 
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29
tel. 662 950 068

UWAGA: GABINET KARDIOLOGICZNY WZNOWI 
DZIAŁALNOŚĆ Z POCZĄTKIEM 2020 ROKU.  

Za powstałe utrudnienia P.T. Pacjentów przepraszamy.
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

USŁUGI SZKLARSKIE 
Od pomiaru do montażu

lustra • szkło malowane  
• drzwi i ścianki  szklane  

• kabiny prysznicowe • balustrady  
• inne wyroby ze szkła

NA WYMIAR

ZAPRASZAMY
www.staglass.pl

510 338 238 

PRYWATNA PRAKTYKA 
PSYCHOLOGICZNA

R O K I E T N I C A
Anita Durowicz 

Sylwia Kędziora-Nawrot

 Konsultacje  
 Terapia indywidualna dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych  Terapia 

uzależnień  Terapia par

519 145 118 | 500 296 926

NAWET NAJDŁUŻSZA PODRÓŻ  
ZACZYNA SIĘ OD PIERWSZEGO KROKU

FOTOWOLTAIKA  
DOBRA ENERGIA DLA DOMU I FIRMY  

PSP 
P R E M I U M  S O L A R  P O W E R  

projektowanie       montaż       sprzedaż 
w w w . p r e m i u m s o l a r p o w e r . p l           

t e l .  6 0 6  7 3 3  0 2 6                                
Ul. Obornicka 71, Suchy Las  

Firma MOL Sp. z o.o. jest czołowym 
producentem przesłon okiennych 
na terenie całej Europy. Swoją 
działalność rozpoczęła w 1991 roku 
w Poznaniu i od 25 lat pozostaje 
liderem w swej branży.

W związku z nadchodzącym sezonem 2020  
na rolety, markizy, moskitiery oraz rozbudową 

firmy w Suchym Lesie poszukujemy: 
S T U D E N T Ó W do pracy na produkcji. 

Praca lekka  polegająca na pomocy przy montażu rolet, 
moskitier, markiz oraz pakowaniu wyrobów gotowych.

Umowa na zlecenie ze stawką 18,00 PLN netto na godzinę. 
CV prosimy przysyłać na adres: praca@mol.net.pl
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Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

NASIONA TRAWY

PRODUCENT:
Gospodarstwo rolne Magdalena i Leszek Kierzek
ul. Rokietnicka 63; 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 502 681 117

ARETA
KOSTRZEWA CZERWONA GAZONOWA

wysiew nasion: 1kg na 30-40 m2

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 tel. 502 320 647 

61 8145 42661 8145 426

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

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

tel. 513 127 853  512 297 145
ul. SZAMOTULSKA 23  62-090 ROKIETNICA

Salon „Twój Czas” zaprasza
ul. Pocztowa 1, 62-090 Rokietnica

Podaruj sobie  
odrobinę piękna

KOSMETOLOGIA  PODOLOGIA 
FRYZJER DAMSKO-MĘSKI

ZAPISY: 
salon.twojczas@wp.pl telefon:  501 056 451

• koncepcje urbanistyczne  
i plany miejscowe

• procedury administracyjne, 
warunki zabudowy

• analizy możliwości zabudowy
• obrót nieruchomościami

POMAGAMY  
FACHOWO I SKUTECZNIE
(61) 624 22 00
www.kancelariaurbanistyczna.pl

PROTEZY ZĘBOWE

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77  tel. 518-268-039 (po 14:00)

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  ZĘBY: WYSOKA ESTETYKA i TWARDOŚĆ

Pracownia czynna:  
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00

PRACOWNIA PROTETYCZNA

 Szukam pracy 

Inżynier produkcji poszukuje pracy / 
angażu / zleceń jednorazowych z za-
kresu: Inżynierii Produkcji, Zarządzania 
Jakością, Organizacji i Ekonomiki Przed-
siębiorstw. Doświadczenie, znajomość j. 
ang., prawo jazdy. Tel.:  601 964 162.

MALOWANIE
czysto | szybko | solidnie

Ceny konkurencyjne
604-345-047
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ul. Obornicka 1b, 62-090 Rokietnica

Zapraszamy

pn-pt 8:00-19:00
sb 8:00-15:00

Tuż obok 
marketu Dino

Obornicka

Szamotulska

D
w

orcow
a

Wędliny naturalne od Nowickiego 

Mięso ze świni rasy złotnickiej 

Nabiał od Mariana Nowaka z Grabowa 

Nabiał ze Strzałkowa 

Sery Łomnickie, Ślesińskie, Korycińskie 

Gouda prawdziwa holenderska

Pstrągi wędzone i w zalewach z Tarnowa 

Przetwory owocowe z Cieleśnicy i Spichlerza 

Mąki i ziarna z młyna w Anielinie 

Kawy i oliwy z Toskanii 

Ekologiczne przyprawy z Podlasia 

Pierogi i lody z Wronek 

Produkty bezglutenowe i wegańskie
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ul. Kasztanowa 1b/11

Rokietnica

tel. 660 588 196 Szafonierka & Brafitting Rokietnica

♥ Bielizna damska, męska polskich  
renomowanych producentów (do  
rozmiaru 7XL) ♥ Biustonosze do miski O  
♥ Usługi Brafittingu
Galeria Napoleońska (pasaż) – Rokietnica Trakt Napoleoński 11Galeria Napoleońska (pasaż) – Rokietnica Trakt Napoleoński 11

Szafonierka 
Salon Bielizny  
i Brafittingu

Sprzedaż  
i Wynajem:
 Domów  Mieszkań

 Działek  Lokali Usługowych
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Sprzedaż projektów domów jednorodzinnych

ul. Szamotulska 36
62-090 Rokietnica

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

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

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

 

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

Zapraszamy!
Rokietnica tel.: 570 150 130 
ul. Szkolna 29 www.autowolf.pl
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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

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

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”Kwiaciarnia „Zakątek”

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

Należymy do 
międzynarodowej sieci  

Poczty Kwiatowej

            

 SKŁAD OPAŁU                                  
WARGOWO  II     81                                                                                    
Tel. 530-130-159  ANDRZEJ LIPKA 
                               Oferujemy  

- węgiel najwyższej jakości z Polskich Kopalni,                       
(dowóz GRATIS powyżej 1 tony do 25 km) 
 
    ( dowóz Gratis powyżej 1 tony do 25 km ) 

 

 

- drewno kominkowe, 

- transport drogowy do 25 t, 

- usługi rolnicze 

www.lipka-wegiel-wargowo.pl                                        
UCZCIWY  SPRZEDAWCA TO ZAWSZE ZADOWOLONY KLIENT!                                     

 

SKŁAD OPAŁU                                  
WARGOWO  II  81                                                   

Tel. 530-130-159  ANDRZEJ LIPKA 

tel.: 798-320-555 lub 502-596-291 Kiekrz ul. Portugalska 5a
w w w.rok ick iecentrumnieruchomosci .pl

Nieruchomości opowiedziane naszym piórem, 
Nieruchomości opakowane naszymi emocjami, 
Zyskują na wartości! Zyskaj i Ty.

Wycena oraz pośrednictwo sprzedaży nieruchomościWycena oraz pośrednictwo sprzedaży nieruchomości


