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Z a p r a s z a m y !
Rokietnica tel.: 570 150 130 
ul. Szkolna 29 www.autowolf.pl
poniedziałek-piątek 8:00-18:00 | sobota 8:00-15:00

 

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

 PJ SA AR FRYZJER 

DLA ZWIERZĄT
strzyżenie kąpiel

trymowanie

wyczesywanie

pielęgnacja oczu, uszu i zębów

przycinanie pazurów

higiena i dezynfekcja

Umów wizytę: +48 606 434 446 
ul. Szamotulska 7, 62-090 Kobylniki 

https://rajpsa.pl e-mail: salon@rajpsa.pl 

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

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

Ginekolog
dr n. med. Emilia Gąsiorowska

G astrolog
lek. med. Magdalena Szewczuk

ul. Trakt Napoleoński 13G/2 
Rokietnica tel. 508 555 339

w w w. l e k a r z e k l i n i c z n i . p l
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Jak pracuje URZĄD 
 – nowe otwarcie od 1 czerwca 

Bezpośrednia obsługa interesan-
tów została wznowiona w Urzę-
dzie Gminy Rokietnica 1 czerwca 

2020 r1. Umożliwiły ją nasze wcześniej-
sze przygotowania oraz nowe wytyczne za-
warte w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem sta-
nu epidemii. 

Przygotowanie określonych reguł ob-
sługi uwzględnia obowiązującą nadal 
zasadę dystansu społecznego. Dodatkowo 
dla administracji publicznej wprowadzony 
został dopuszczalny limit interesantów 
przebywających w tym samym czasie 
w jednym pomieszczeniu. Ich liczba nie może 
być większa niż 1 osoba przypadająca na 
jedno stanowisko obsługi.  

Aby maksymalnie ułatwić załatwianie 
spraw przez mieszkańców, nadal utrzy-

1	 	Zarządzenie	nr	47/2020	Wójta	Gminy	Rokietni-
ca	z	dnia	29	maja	2020	roku	w	sprawie:	wprowadze-
nia	określonych	ograniczeń	w	obsłudze	interesantów	
Urzędu	Gminy	Rokietnica:	http://bip.rokietnica.pl/
public/get_file_contents.php?id=504785 

maliśmy zasadę ograniczenia bezpośred-
niej obsługi do zadań niezbędnych. Ich ka-
talog jest bardzo szeroki i obejmuje sprawy 
z zakresu: 
• rejestracji stanu cywilnego, 
• ewidencji ludności i dowodów osobi-

stych, 
• usług komunalnych, 
• decyzji o warunkach zabudowy, ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
• ochrony środowiska (decyzja środowi-

skowa, wycinka drzew), 
• lokalizacji infrastruktury telekomunika-

cyjnej w pasie drogi.

Biuro Obsługi interesanta – BUDYNEK C
W Biurze Obsługi Interesanta, znajdują-

cym się w budynku C Urzędu, jednocześnie 
mogą być przyjęte maksymalnie 3 osoby. 
Obsługa trwa tutaj codziennie w godzinach 
pracy Urzędu tj.:
• w poniedziałek od 8.30 do 18.00, 
• od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 
• oraz w piątek od 7.30. do 14.00.

Wszystkie pisma i wnioski w formie pa-
pierowej, ze względu na 24-godzinną kwa-

rantannę dokumentów,  przyjmowane są 
nadal wyłącznie za pośrednictwem urny, 
z podaniem podstawowych danych kontak-
towych (telefon i/lub adres e-mail). Urna 
znajduje się w BOI w budynku C.

Umożliwia to także złożenie dokumen-
tów tym, którzy nie potrzebują wsparcia 
merytorycznego, korzystają z gotowych for-
mularzy, czy zostawiają w ten łatwy spo-
sób korespondencję kierowaną do Urzędu 
w jakiejś sprawie, chcąc uniknąć pośred-
nictwa poczty.

Stanowiska merytoryczne  - BUDYNEK A I C
Bezpośrednia obsługa interesantów na 

stanowiskach merytorycznych w Budynku 
A i C Urzędu odbywa się wyłącznie przy sta-
nowisku obsługi, zlokalizowanym w holu 
Budynku A oraz przy stanowiskach w bu-
dynku C, w godzinach przyjmowania in-
teresantów tj.: 
• w poniedziałki od godziny 12.00 do 18.00 

Wydawca: 
Biblioteka Gminna im.M.Konopnickiej

Adres:  ul.Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica 
tel. 61 814 52 12

www.rokickiewiadomosci.com.pl
Redaktor naczelny: Teresa Wieczorek 

Zespół redakcyjny: Agnieszka Kępa (Redaktor 
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prosimy dostarczyć do 15.07.2020 r.
Zachęcamy i zapraszamy  

do współredagowania naszego pisma.

Drodzy 
Czytelnicy,
za oknem coraz cieplej, matury napisane, 
świadectwa szkolne rozdane. W tym roku 
wszystko jest inne – zajęcia w szkołach 
były inne, bo zdalne, matury były inne, bo 
w czerwcu i w reżimie sanitarnym i wybo-
ry prezydenckie będą inne, bo w warun-
kach i terminie, jakich dotąd nie było. Tyl-
ko lato przyszło niezmiennie po wiośnie. 
Lato wyborów. Czas, kiedy będziemy wybie-
rać głowę państwa, będziemy podejmowali 
trudniejszą, niż zwykle decyzję, jak i gdzie 
spędzić wakacje, a niektórzy z nas posta-
nowią, gdzie będą kontynuowali naukę, co 
może rozstrzygnąć o ich całej przyszłości. 
W każdym z tych przypadków wybieraj-

my rozsądnie, gdyż nasze działania mogą 
mieć ogromne konsekwencje. 

Opublikowane w tym numerze Rokickich 
Wiadomości artykuły nie zasugerują na kogo 
głosować, nie podpowiedzą, jaką szkołę czy 
uczelnię wybrać, ale być może wskażą choć-
by sposób spędzenia wolnego czasu podczas 
wakacji. Mamy też kilka propozycji – udział 
w konsultacjach społecznych długo oczeki-
wanego Skate Parku, Zielony konkurs z na-
grodami, zachętę do powspominania tego, 
co przez ostatnie 30 lat wolnej, samorząd-
nej Polski udało nam się osiągnąć. Dla tych, 
którzy postanowią spędzić lato w Rokietni-
cy, zamieściliśmy lokalną ofertę wakacyjną. 

Życzę wszystkim udanego i bezpieczne-
go wypoczynku!

Agnieszka Kępa
Redaktor prowadzący

UG Rokietnica

Lato 2020
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Wznowienie zajęć indywidualnych 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Rokietnicy

W czerwcu, po otrzymaniu decyzji po-
zytywnej z Sanepidu odnośnie wznowie-
nia warsztatów indywidualnych, rozpo-
częliśmy ten miesiąc bardzo muzycznie.

Instruktorzy zajęć wokalno-instru-
mentalnych, z zachowaniem zasad bez-
pieczeństwa prowadzą swoje lekcje 
w wersji 1 : 1.

Uczestnicy biorą udział w indywidu-
alnych lekcjach: śpiewu, gry na gitarze, 
pianinie, perkusji, w poszczególnych sek-
cjach muzycznych Rokietnickiej Orkiestry 
Dętej ćwiczą grę na : puzonie, tubie, trąb-
ce, klarnecie, perkusji, flecie, saksofonie.

Biblioteka Gminna w Rokietnicy
Informujemy, że od 15 czerwca w Bi-

bliotece Gminnej w Rokietnicy wznawia-
my wypożyczenia czasopism oraz prasy 
codziennej. W dalszym ciągu wszystkie 
zbiory, które wracają od Czytelników 
będą podlegały 10-cio dniowej kwaran-
tannie w wydzielonym miejscu.

Gorąco zapraszamy Czytelników tak-
że do zamówień zbiorów drogą mailową 
biuro@bibliotekarokietnica.pl, po wcze-
śniejszym odszukaniu w naszym KATA-
LOGU ON-LINE interesujących pozycji 
(opcja koszyka w katalogu nie jest ak-
tywna, dlatego prosimy o zamówienia 
mailowe).

Strona Biblioteki Gminnej w Rokietni-
cy www.bibliotekarokietnica.pl

• oraz od wtorku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 12.00 

po wcześniejszym telefonicznym umó-
wieniu wizyty:
• Urząd Stanu Cywilnego – 61 8960 627;
• Ewidencja ludności – 61 8960 626;
• Dowody osobiste – 61 8960 602;
• Podatki – 61 8960 624;
• Inwestycje, drogi – 61 8960 625;
• Zagospodarowanie przestrzenne – 61 

8960 628;
• Działalność gospodarcza – 61 8960 622;
• Ochrona środowiska – 61 8960 616;
• Fundusze zewnętrzne – 61 8960 619.
Zasada	 ta	 pozwala	 nie	 tylko	 uniknąć	
tłoku	przed	wejściem	do	Urzędu,	ale	
także	 zapewnia	 naszym	 klientom	
bezpieczną	i	pewną	obsługę.	

Korespondencja zwrotna 
Korespondencja zwrotna, tak jak dotych-

czas, będzie przesyłana na adres podany 
w złożonym do Urzędu wniosku czy piśmie. 
Odbiór osobisty będzie możliwy w Budynku 
C i A Urzędu, jednak jedynie w godzinach 
przyjmowania interesantów, po uprzed-
nim kontakcie telefonicznym.

Dyżury Wójta 
Od 1 czerwca wznowione zostały także 

dyżury Wójta Gminy Rokietnica. Odbywać 
się będą w czwartki od godziny 10.00 do 
12.00, wyłącznie po umówieniu poprzez 
nr tel.: 61 89 60 634.

Skorzystaj z E-administracji, zadzwoń lub 
napisz zamiast wychodzić z domu

Zdobyte w czasie pełnej izolacji doświad-
czania pozwoliły przekonać się, że bardzo 
wiele spraw można załatwić w Urzędzie 
„fizycznie” do niego nie przychodząc. Dzię-
kujemy wszystkim za wspólną gotowość 
do wdrażania nowych rozwiązań i prze-
łamywania barier. Nadal, jeśli tylko jest to 
możliwe, bardzo prosimy Państwa o kon-
takt telefoniczny, mailowy, poprzez plat-
formę ePUAP bądź e-BOI (Elektroniczne 
Biuro Obsługi Interesanta eboi.rokietnica.
pl). Tą drogą można złożyć pismo, wnio-
sek, oświadczenie, czy zawiadomienie nie 
wychodząc z domu. Takie rozwiązanie za-
pewnia nam wszystkim bezpieczeństwo, 
a Państwu dodatkowo wygodę i oszczęd-
ność czasu.

Pakiet usług dostępnych poprzez Elek-
troniczne Biuro Obsługi Interesanta za-
wiera:
1) Deklarację na podatek od środków 
transportowych,
2) Wniosek o ustalenie numeru porząd-
kowego budynku,

3) Wniosek o jednorazowe zezwolenie na 
sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
4) Wniosek o wydanie zezwolenia na 
sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 
w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
5) Informację o wyrobach zawierających 
azbest (na bazie pisma ogólnego),
6) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu 
z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego,
7) Wniosek o wydanie zaświadczenia 
o przeznaczeniu działki, informacji doty-
czącej Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz in-
formacji o obszarze rewitalizacji,
8) Wniosek o ustalenie lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego,
9) Zawiadomienie o zgromadzeniu pu-
blicznym,
10) Zawiadomienie o zamiarze przepro-
wadzenia imprezy rozrywkowo-artystycz-
nej,
11) Wniosek o wydanie zaświadczenia 
z rejestru mieszkańców Gminy,
12) Wniosek o wydanie zaświadczenia o fi-
gurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji 
podatkowej, o posiadaniu nieruchomości 
/ gospodarstwa rolnego oraz o powierzch-
ni gospodarstwa w hektarach fizycznych / 
przeliczeniowych,
13) Wniosek o wydanie zezwolenia na 
przeprowadzenie imprezy masowej,
14) Wniosek o wydanie zaświadczenia 
o niezaleganiu w podatkach i opłatach lo-
kalnych lub stwierdzającego stan zaległości,
15) Wniosek o przyznanie Patronatu Ho-
norowego Wójta Gminy Rokietnica,
16) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 
przez osoby fizyczne,
17) Wniosek o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów,
18) Oświadczenie o posiadaniu lub nie-
posiadaniu psa,
19) Wniosek o wydanie zezwolenia na za-
jęcie pasa drogowego,
20) Wniosek o cofnięcie upoważnienia do 
konta przedsiębiorcy na platformie eBOI, 
21) Wniosek o nadanie upoważnienia do 
konta przedsiębiorcy na platformie eBOI, 
22) Pismo ogólne,
23) Wniosek o udostępnienie danych 
z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz 
ewidencji wydanych i unieważnionych 
dowodów osobistych,
24) Deklarację na podatek leśny,
25) Deklarację na podatek od nierucho-
mości,
26) Deklarację na podatek rolny,
27) Informację o lasach,
28) Informację o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych,
29) Informację o gruntach,

30) Wniosek o ustalenie warunków za-
budowy - dotyczy budownictwa mieszka-
niowego,
31) Wniosek o ustalenie warunków zabu-
dowy - nie dotyczy budownictwa miesz-
kaniowego.

Przypominamy o sposobie dostępu:
poprzez stronę https://eboi.rokietnica.pl/ 
dostępną bezpośrednio również ze strony 
startowej Urzędu www.rokietnica.pl, w tym 
przez zakładkę KONTAKT

Jeśli to możliwe, zamiast osobistej wi-
zyty w Urzędzie skorzystaj z elektro-
nicznych usług eBOI lub Epuap, bądź 
wybierz kontakt telefoniczny lub mai
lowy. Wszystkie dane na www.rokiet-
nica.pl w zakładce KONTAKT.

Przypominamy, że w urzędach należy 
nosić maseczkę oraz dezynfekować 

ręce przy wejściu.
Danuta Potrawiak 

Sekretarz Gminy Rokietnica
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Zdjęcie 3. Ul. Szamotulska 29. Dziś pod tym adresem mieści się  
Rokietnicki Ośrodek Sportu i Biblioteka Gminna im. Marii Konopnickiej.

Zdjęcie 1. Widok z ul. Trakt Napoleoński w kierunku drogi S11. Obecnie w tym miejscu 
jest rondo, na którym krzyżują się ul. Szkolna i ul. Trakt Napoleoński. 

Zdjęcie 2. Ul. Trakt Napoleoński. Po prawej stronie widoczny budynek Galerii Napo-
leońskiej (Chata Polska). Obecnie po lewej stronie stoi budynek Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Rokietnicy (budynek byłego Gimnazjum im. Noblistów).

10 marca br. minęła 30. rocznica uchwa-
lenia ustaw samorządowych. Dzięki nim 
możliwa była decentralizacja władzy, wy-
bory do rad gmin, a tym samym, oddanie 
części władzy obywatelom, którzy mają 
największą wiedzę o swoim lokalnym 
środowisku, angażują się w jego rozwój i 
znają najpilniejsze miejscowe potrzeby. 

Te 30 lat to czas wielkich inwestycji, 
rozbudowy, poprawy jakości życia 
Polaków. W naszych małych ojczy-

znach zaszły ogromne zmiany, nie tylko 
pod względem infrastruktury, ale również 
mentalności ludzi. Wreszcie mieszkańcy 
dostali w swoje ręce stery nad otaczającą 
ich rzeczywistością. Powstały organizacje 
pozarządowe, których celem jest aktywi-
zowanie ludzi do działania, zamiast bier-
nego przyjmowania tego, co przyniesie 
przyszłość. A jeśli pomyśleć o naszej gmi-
nie, jakie zmiany zaszły, bez których nie 
można by było już sobie wyobrazić życia? 
Co Wam, Drodzy Mieszkańcy, dał przez te 
30 lat samorząd? Które z wykorzystanych 
możliwości okazały się Waszym zdaniem 
najważniejsze?

Na Wasze odpowiedzi czekamy do koń-
ca lipca br. Wypowiedzi tekstowe, rysunki 
(nie tylko w wykonaniu dzieci) wysyłajcie 
na adres: promocja@rokietnica.pl. W tytu-
le maila wpiszcie: „Mój samorząd”. Wybra-
ne wypowiedzi będą opublikowane na ła-
mach miesięcznika „Rokickie Wiadomości”.

A obok zagadka i zachęta nie tylko do 
wspomnień – potraficie rozpoznać te miej-
sca? ☺

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji

UG Rokietnica

Co nam dałeś samorządzie?
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Wybory prezydenckie 28 czerwca 2020 r.
Szanowni Państwo,  
Drodzy Mieszkańcy,
tegoroczne wybory prezydenckie pozosta-
ną na długo w naszej pamięci: zmiana ter-
minu i niepewność co do ostatecznej daty, 
dyskusje na temat głosowania korespon-
dencyjnego, kolejne nocne sejmowe batalie, 
bardzo wątpliwe od strony prawnej politycz-
ne „porozumienia”, kampania prowadzona 
przez kandydatów w samotności, w symbo-
licznych maseczkach, czy wreszcie zbiera-
nie podpisów w rekordowo krótkim termi-
nie. Dzisiaj choć o tych wszystkich bardzo 
ważnych faktach pamiętamy, to w kontek-
ście znanych już dat wyborów – 28 czerw-

ca i 12 lipca 2020 r., nabierają one innego 
znaczenia. 

Dlatego z jeszcze większą prośbą i oso-
bistym zaangażowaniem, zwracam się do 
Państwa z apelem o udział w wyborach – 
o podjęcie decyzji i przede wszystkim o od-
danie swojego ważnego głosu. Jego wpływ 
na naszą przyszłość będzie miał ogromną 
wagę i znaczenie. 

Jednocześnie w trosce o Państwa bezpie-
czeństwo proszę o zachowanie wszystkich 
wytycznych sanitarnych. Z tych samych po-
wodów podjąłem starania o zmianę lokali-
zacji obwodowych komisji wyborczych dla 
mieszkańców miejscowości Rokietnica. Obie 
będą się znajdowały w hali Rokietnickie-

go Ośrodka Sportu przy ul. Szamotulskiej 
w Rokietnicy, a nie jak dotąd w salach SP 
przy ul. Szkolnej, gdzie, dbając o wyborców 
i członków komisji, trudno byłoby zacho-
wać sanitarne standardy. Proszę Państwa 
o uważne śledzenie komunikatów i ozna-
czeń. Wszystkie istotne informacje i wska-
zówki na bieżąco zamieszczamy na www.
rokietnica.pl.   

Wierzę, że po raz kolejny Gmina Rokietni-
ca odnotuje wysoką frekwencję, która przez 
następnych pięć lat pozwoli nam wspólnie 
być dumnymi z podjętej decyzji.

Bartosz Derch
Wójt Gminy Rokietnica

https://www.facebook.com/Derech

KALENDARZ 
WYBORCZY
Głosowanie korespondencyjne 
w Gminie Rokietnica

Zamiar głosowania korespondencyjne-
go należało zgłosić komisarzowi wybor-
czemu za pośrednictwem Urzędu Gminy 
Rokietnica najpóźniej do dnia 16 czerw-
ca 2020 r. 

Takie zgłoszenie dotyczy także ponow-
nego głosowania (ewentualnej II tury wy-
borów).

Osoby niepełnosprawne mogły w zgłosze-
niu zażądać:
• dołączenia do pakietu wyborczego na-

kładki na kartę do głosowania sporzą-
dzonej w alfabecie Braille’a,

• dostarczenia pakietu wyborczego do 
drzwi lokalu, którego adres wskazany 
został w zgłoszeniu.

Dostarczenie pakietu wyborczego nastąpi:
• za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
• przez upoważnionego pracownika urzę-

du gminy lub
• odbiór osobisty w urzędzie gminy, jeśli 

zadeklarowano to w zgłoszeniu zamiaru 
głosowania korespondencyjnego.
Wyborcy podlegającemu obowiązkowej 

kwarantannie, izolacji lub izolacji w warun-
kach domowych pakiet wyborczy zostanie 
doręczony za pośrednictwem Poczty Pol-
skiej lub przez upoważnionego pracowni-
ka urzędu gminy.

Postępowanie wyborcy głosującego 
korespondencyjnie 

„Na karcie do głosowania wyborca od-
daje głos, w sposób określony w informa-
cji znajdującej się w dolnej części karty do 
głosowania. 

Po oddaniu głosu, kartę do głosowania 
należy umieścić w kopercie z napisem „Ko-
perta na kartę do głosowania” i kopertę tę 
zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do 
głosowania spowoduje, że karta do głoso-
wania nie będzie uwzględniona przy usta-
laniu wyników głosowania. 

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowa-
nia należy włożyć do koperty zwrotnej. Na 
kopercie zwrotnej umieszczony musi być 
adres i numer właściwej obwodowej ko-
misji wyborczej. 

Na formularzu oświadczenia o osobistym 
i tajnym oddaniu głosu umieszczone mu-
szą być dane wyborcy: 

1) imię i nazwisko; 
2) numer ewidencyjny PESEL; 
3) własnoręczny podpis. 
Wyborca musi upewnić się, że wszystkie 

wskazane wyżej dane umieszczone zosta-
ły na formularzu oświadczenia. 

Oświadczenie wkłada się do koperty 
zwrotnej (z adresem obwodowej komisji 
wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do 
koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub 
niepodpisanie spowoduje, że karta do gło-
sowania nie będzie uwzględniona przy usta-
laniu wyników głosowania. 

W przypadku głosowania w kraju koper-
tę zwrotną zawierającą: 

1) zaklejoną kopertę z kartą do głoso-
wania; 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie 
o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy 
zakleić i najpóźniej dnia 26 czerwca 2020 r.: 
• wrzucić do znajdującej się na terenie gmi-

ny, w której zlokalizowana jest obwodowa 
komisja wyborcza właściwa dla danego 

wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej 
Poczty Polskiej, 

• osobiście lub za pośrednictwem innej 
osoby dostarczyć kopertę zwrotną do 
właściwego urzędu gminy (w godzinach 
pracy urzędu). 
Wyborca może w dniu wyborów, do cza-

su zakończenia głosowania, osobiście lub 
za pośrednictwem innej osoby dostarczyć 
kopertę zwrotną do obwodowej komisji wy-
borczej w obwodzie głosowania, w którym 
jest wpisany do spisu wyborców. 

Głosować korespondencyjne nie mogą 
wyborcy: 

1) umieszczeni w spisach wyborców 
w odrębnych obwodach głosowania utwo-
rzonych w zakładach leczniczych, domach 
pomocy społecznej, domach studenckich 
oraz zespołach domów studenckich, za-
kładach karnych, aresztach śledczych oraz 
w oddziałach zewnętrznych takiego zakła-
du i aresztu; 

2) umieszczeni w spisach wyborców 
w obwodach głosowania utworzonych na 
polskich statkach morskich; 

3) niepełnosprawni, którzy udzielili peł-
nomocnictwa do głosowania; 

4) którzy otrzymali zaświadczenie o pra-
wie do głosowania w wybranym przez sie-
bie obwodzie. 

Głosowania korespondencyjnego nie 
przeprowadza się także we wskazanych 
przez Ministra Spraw Zagranicznych ob-
wodach głosowania w państwach, w któ-
rych ze względu na sytuację epidemiczną 
nie będzie możliwości prowadzenia głoso-
wania w takiej formie. Informacja w tym 
zakresie będzie dostępna na stronie inter-
netowej właściwego konsula.”

Źródło: Informacja Państwowej Komisji 
Wyborczej z dn. 3 czerwca 2020 r. o moż-
liwości skorzystania przez każdego wybor-
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Drodzy Mieszkańcy, w dniu wyborów 28 czerwca 2020 r.  
możliwy będzie dojazd do lokali wyborczych autobusami linii specjalnej.

I TRASA
ROGIERÓWKO	FORTE 09:20 11:35 13:50
PAWŁOWICE	PĘTLA 09:32 11:47 14:02
STARZYNY	PĘTLA 09:47 12:02 14:17
ROKIETNICA	SZKOŁA 10:02 12:17 14:32
KOBYLNIKI	WIELKIE 10:15 12:30 14:45
NAPACHANIE	SZKOŁA 10:20 12:35 14:50

II TRASA
NAPACHANIE	SZKOŁA 10:30 12:45 15:00
KOBYLNIKI	WIELKIE	 10:35 12:50 15:05
ROKIETNICA	SZKOŁA 10:48 13:03 15:18
STARZYNY	PĘTLA 11:03 13:18 15:33
PAWŁOWICE	PĘTLA 11:18 13:33 15:48
ROGIERÓWKO	FORTE 11:30 13:45 16:00

cę z korespondencyjnego trybu głosowania 
oraz sposobie realizacji tego prawa w wy-
borach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zaświadczenia  
o prawie do głosowania.

Dla wyborcy, który zmienia miejsce po-
bytu przed dniem wyborów, urząd gminy, 
który sporządził spis wyborców, wydaje 
zaświadczenie o prawie do głosowania. 
Z zaświadczeniem takim można głosować 
w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, 
za granicą lub na polskim statku morskim.

Wymagane dokumenty:
• wniosek o wydanie zaświadczenia o pra-

wie do głosowania (do pobrania na stro-
nie www.rokietnica.pl);

• dowód osobisty lub inny dokument ze 
zdjęciem potwierdzający tożsamość (do 
wglądu),

• upoważnienie (do pobrania na stronie 
www.rokietnica.pl) do odbioru zaświad-
czenia o prawie do głosowania – w przy-
padku odbioru zaświadczenia przez inną 
osobę. Pełnomocnik musi okazać się do-
wodem osobistym lub innym dokumen-
tem ze zdjęciem potwierdzającym toż-
samość.
Zaświadczenia o prawie do głosowania 

wydawane będą do 26 czerwca 2020 r. w 
Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek C 
w godzinach przyjmowania interesan-
tów  (pon. w godz. 12:00 -18:00, wt.- pt. 
8:00 -12:00).

W przypadku przeprowadzenia ponow-
nego głosowania (II tura) zaświadczenia 

o prawie do głosowania wydawane są do 
10 lipca 2020 r.

Złożenie wniosku o wydanie zaświadcze-
nia o prawie do głosowania przed dniem 
pierwszego głosowania skutkuje wyda-
niem także zaświadczenia o prawie do 
głosowania na dzień ponownego głoso-
wania (II tura).

Dopisanie do spisu wyborców.
Wyborca, który będzie przebywać na te-

renie Gminy Rokietnica w dniu wyborów 
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
– 28 czerwca 2020 r. – mógł dopisać się 
do spisu wyborców do 23 czerwca 2020 r.

Dopisanie do spisu wyborców skutkuje 
na dzień pierwszego głosowana oraz, jeśli 
będzie II tura, również na dzień ponowne-
go głosowania (II tura).

OBWODY GŁOSOWANIA

Obwód Nr 1 – Hala Rokietnickiego Ośrodka 
Sportu, Rokietnica, ul. Szamotulska 29 (lokal do-
stosowany do potrzeb os. niepełnosprawnych) 
miejscowość: ROKIETNICA (ulice: Aleksandra 
Fredro, Borowikowa, Bukowa, Cedrowa, Cze-
remchowa, Czesława Miłosza, Dębowa, Fran-
cuska, Gen. Józefa Bema, Gajowa, Grzybowa, 
Huzarów, Jagodowa, Klonowa, Kosynierów, Ko-
szycy, Kościuszkowców, Księcia Józefa Ponia-
towskiego, Legionów Polskich, Leszka, Leśna, 
Lubomira, Łąkowa, Mahoniowa, Mickiewicza, 
Migdałowa, Modrzewiowa, Noblistów, Ogrodo-
wa, Orzechowa, Parkowa, os. Kalinowe, Pary-
ska, Przy Trakcie, Reja, Reymonta, Rydzowa, 
Słowackiego, Sowia, Spacerowa, Spor towa, 
Szamotulska od nr 30 wzwyż, Szkolna, Szwo-
leżerów, Trakt Napoleoński, Ułanów, Wyspiań-
skiego)

Obwód Nr 2 - Hala Rokietnickiego Ośrodka Spor-
tu, Rokietnica, ul. Szamotulska 29 (lokal dostoso-
wany do potrzeb os. niepełnosprawnych) miej-
scowość: ROKIETNICA (ulice: Akacjowa, Błękitna, 
Boczna, Brzozowa, Chabrowa, Cicha, Cypryso-
wa, Daglezjowa, Dobra, Dworcowa, Działkowa, 
Gminna, Golęcińska, Graniczna, Jasna, Jaśmino-
wa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Kolejowa, 
Konwaliowa, Kręta, Krótka, Księżycowa, Lipowa, 
Łanowa, Magazynowa, Makowa, Miła, Obornic-
ka, Olszynowa, Perłowa, Platynowa, Pocztowa, 
Podgórna, Pogodna, Polna, Poranek, Promienna, 
Przyjemna, Rolna, Rubinowa, Sasankowa, Sen-
na, Serwisowa, Sielska, Słoneczna, Spichrzowa, 
Spokojna, Srebrna, Szafirkowa, Szamotulska do 
nr 29, Świt, Tęczowa, Topolowa, Urocza, Wesoła, 
Wierzbowa, Witkowa, Wrzosowa, Wspólna, Zaci-
sze, Zakątek, Zielona, Złota)

Obwód Nr 3 - Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy, Rokietnica, ul. Trakt Napoleoński 16 (lo-
kal dostosowany do potrzeb os. niepełnospraw-
nych) miejscowości: KIEKRZ, PAWŁOWICE

Obwód Nr 4 - Klub Sołecki, Cerekwica, Sza-
motulska 7 (lokal niedostosowany do potrzeb os. 
niepełnosprawnych) miejscowości: CEREKWICA, 
MROWINO, PRZYBRODA

Obwód Nr 5 - Świetlica wiejska, Krzyszkowo, ul. 
Koszycy 107 (lokal niedostosowany do potrzeb os. 
niepełnosprawnych) miejscowość: KRZYSZKOWO

Obwód Nr 6 - Świetlica wiejska, Żydowo, ul. 
Rostworowska 5 (lokal niedostosowany do po-
trzeb os. niepełnosprawnych) miejscowości: ŻY-
DOWO, ROSTWOROWO

Obwód Nr 7 - Zespół Szkolno-Przedszkolny, Na-
pachanie, ul. Poznańska 26 (lokal dostosowany 
do potrzeb os. niepełnosprawnych) miejscowo-
ści: DALEKIE, KOBYLNIKI, NAPACHANIE, ROGIE-
RÓWKO, STARZYNY

Obwód Nr 8 - PUK Sp. z o.o., Bytkowo, ul. Topo-
lowa 6 (lokal dostosowany do potrzeb os. niepeł-
nosprawnych) miejscowości: BYTKOWO, SOBOTA

U w a g a !  Z m i a n a

WYBORCO! W trosce o wzajemne bezpieczeństwo:
█ zachowaj BEZPIECZNY ODSTĘP  - w lokalu wyborczym jednocześnie nie może znajdować się więcej niż jedna osoba 
na 4 m2 powierzchni █ przyjdź w MASECZCE lub PRZYŁBICY █ wchodząc do lokalu ZDEZYNFEKUJ RĘCE; wszystkie lokale 
wyborcze zostaną wyposażone w środki do dezynfekcji █ w miarę możliwości, przynieś ze sobą i używaj WŁASNEGO długopisu  
█ po głosowaniu niezwłocznie opuść lokal wyborczy wskazanym WYJŚCIEM, unikając tworzenia skupisk ludzi.
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Wydarzenia i imprezy gminne od zaplecza

Każdego roku Urząd Gminy Rokietni-
ca organizuje kilka wydarzeń, które 
już na stałe wpisały się w kalendarz 

mieszkańców. Większość z nich to imprezy 
plenerowe, dlatego odbywają się w miesią-
cach, w których istnieje największe praw-
dopodobieństwo na sprzyjającą pogodę. 
Warunki atmosferyczne to ten element, na 
który organizatorzy nie mają wpływu. Po-
zostałe aspekty – mniej lub bardziej – zale-
żą od organizatorów. Uczestnicy wydarzeń 
przychodzą skorzystać z możliwości zaba-
wy, zakupu gminnych wyrobów, z okazji do 
podziwiania lokalnych talentów, a podczas 
dwóch wydarzeń – Rumpucia i ROSgwiazd-
ki – wzięcia udziału w koncercie gwiazdy. 
Żeby wszystkie zaplanowane atrakcje były 
zgrane w czasie, żeby każdy, komu na tym 
zależało, miał swoje 5 minut (a zdarza się, 
że i godzinę!) na scenie, żeby handlowcy 
mieli swoją przestrzeń, z której będą za-
dowoleni, potrzebny jest szczegółowy har-
monogram, scenariusz, mapy i plan działań 
z podziałem na całą grupę ludzi, których za-
daniem jest dopilnowanie całości.

Większe imprezy, takie jak Rumpuć i ROS-
gwiazdka, mimo, że odbywają się jesienią 
i zimą, wymagają rozpoczęcia planowa-
nia już na początku danego roku. To jest 
czas, kiedy zapada decyzja o tym, kto za-
gra i zaśpiewa uczestnikom wydarzeń, jako 
gwiazda wieczoru. Kalendarze artystów są 
na tyle napięte, że nie ma tutaj miejsca na 
wątpliwości. Zdarza się, że rozmowy na te-
mat wyboru gwiazdy na kolejny Rumpuć 
rozpoczynają się krótko po tym, jak Pola-
na Rumpuciowa zostaje uprzątnięta po po-
przedniej imprezie. Szybko też trzeba pod-
pisać umowę, aby zarezerwować termin. 

Umowy podpisywane są także z każdym 
handlowcem i właścicielem punktu gastro-
nomicznego, który chce wystawić swoje sto-
isko. Oczywiście, nie dla wszystkich starcza 
miejsca – Polana Rumpuciowa, choć wydaje 
się wielką przestrzenią – ma też swoje ogra-
niczenia. Stąd często już w lipcu osoby, któ-
re dzwonią w sprawie podjęcia współpracy 
podczas Rumpucia, spotykają się z odmo-
wą. Jest to również kwestia bezpieczeństwa 
– przestrzeń musi być tak zorganizowana, 
żeby w razie jakiejkolwiek sytuacji zagraża-
jącej zdrowiu lub życiu uczestników, możli-
wa była natychmiastowa interwencja. Tym 
bardziej, że wydarzenia te mają status im-
prez masowych, podlegających rygorystycz-
nym przepisom, wymagających uzyskania 
odpowiednich opinii i zgód.

Do imprez takich, jak Bieg Wiosny i Bieg 
Jesieni przygotowania rozpoczynają się tak-
że na kilka miesięcy przed wyznaczoną datą 
wydarzenia. Wszystko to jest podyktowane 
konkretnymi wytycznymi odnośnie organi-
zacji biegów na trasach wyznaczonych na 
drogach powiatowych, czy wojewódzkich. 
Niejednokrotnie na zgodę lub pozwolenie 
czeka się miesiąc (o ile nie okaże się, że nie-
zbędne są uzupełnienia we wniosku). Ze-
zwolenie potrzebne jest także w przypad-
ku trasy biegnącej przez las. 

Każde z większych wydarzeń potrzebuje 
zabezpieczenia medycznego oraz ochrony.

Dzięki temu, że rokietnickie imprezy od-
bywają się w terminach powtarzalnych 
i powszechnie znanych wszystkim miesz-
kańcom, każdy, kto chciałby aktywnie przy-
łączyć się w ich organizację (np. wystąpić 
na scenie, zorganizować własne stoisko) ma 
czas, aby przygotować się i poinformować 

o swoim zamiarze głównego organizatora, 
czyli Urząd Gminy Rokietnica. Niezawodnie 
zawsze możemy liczyć na udział Sołectw, 
przedszkolaków, uczniów gminnych szkół, 
klubów sportowych, Rokietnickiej Orkiestry 
Dętej czy też wokalistek Gminnego Ośrodka 
Kultury. Ich przygotowania, próby, ćwicze-
nia i treningi także wymagają wielu mie-
sięcy wytężonej pracy.

Z roku na rok obserwujemy, jak imprezy 
gminne mają coraz szerszy rozmach i cie-
szą się coraz większym zainteresowaniem 
– co roku (czasem mimo deszczu) na Rum-
puć przyjeżdża więcej gości, również spo-
za naszej gminy, a bilety na ROSgwiazdkę 
rozchodzą się w takim tempie, że chciałoby 
się powiększyć halę Rokietnickiego Ośrod-
ka Sportu, żeby zmieścić wszystkich zain-
teresowanych.

W tym roku z powodu zakazu organizo-
wania imprez masowych i gromadzenia się 
w większych skupiskach ludzkich, byliśmy 
zmuszeni przełożyć zaplanowane wydarze-
nia na dalsze terminy. Mamy nadzieję, że 
sytuacja do przyszłego roku znacząco się 
poprawi i pozwoli na to, abyśmy mogli po-
nownie spotkać się podczas Biegów Wiosny 
i Jesieni, zjeść rumpuć z naszego słynnego, 
wielkiego garnka na Polanie Rumpuciowej, 
wziąć udział w profesjonalnych koncertach 
i integrować się na Rokietnickich InteGRA-
cjach. Ze swojej strony możemy dodać, że 
głowy mamy pełne pomysłów, które po czę-
ści miały być zrealizowane w tym roku. Jed-
nak nic straconego! Kiedy zobaczymy się 
na którymś z naszych wydarzeń, będziecie 
nie tylko zadowoleni, ale też zaskoczeni ☺

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji

UG Rokietnica
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Rosfit ponownie otwarty
Rozmowa z menedżer klubu Rosfit – Eweliną Domagała 
o zamknięciu klubu oraz o jego ponownym otwarciu  
na innych niż dotychczasowe zasadach

Katarzyna Sokulska: Jak wiadomo, si-
łownie i kluby fitness, a więc również 
Rosfit, były zamknięte przez prawie 
trzy miesiące. Jak załoga klubu radzi-
ła sobie przez ten czas?
Ewelina Domagała: Sytuacja, w której 

się znaleźliśmy, była dla nas wszystkich 
bardzo niespodziewana i trudna. Pomi-
mo braku dochodów z działalności klubu 
nie pozostawiliśmy naszego personelu bez 
środków do życia. Skupiliśmy się na całko-
witej dezynfekcji obiektu, sprzątaniu oraz 
konserwacji maszyn, żeby po powrocie do 
nowej rzeczywistości świadczyć usługi na 
niezmienionym poziomie. Powstała też gru-
pa na Facebooku, w której wszyscy zainte-
resowani mogli ćwiczyć online z naszymi 
instruktorami. 

K.S. Skąd decyzja o uruchomieniu za-
jęć online?
E.D. Robiliśmy wszystko, co w naszej 

mocy, żeby uchronić klub przed negatywny-
mi skutkami czasowego zamknięcia obiek-
tu. Rozumieliśmy też rozgoryczenie naszych 
klubowiczów, dla których klub Rosfit jest 
nie tylko miejscem na trening, ale dla wielu 
też odskocznią od codzienności i miejscem, 
w którym możemy spotkać się z ulubiony-
mi instruktorami, paniami z recepcji oraz 
innymi uczestnikami zajęć. Pragnęliśmy za-
pewnić każdemu dalszą możliwość prowa-
dzenia aktywnego trybu życia. 

K.S. Czy zainteresowanie zajęciami on-
line wśród klubowiczów było duże?
E.D. Bardzo… Liczba uczestników pozy-

tywnie mnie zaskoczyła, ponieważ w pierw-
szym miesiącu przekroczyliśmy 80 osób. 

K.S. Czy planujecie ich kontynuację 
czy wracacie wyłącznie do tradycyj-
nej formy uczestnictwa?

E.D. Kontynuujemy dalej zajęcia online. 
Wielu uczestników pisało do mnie z prośbą 
o pozostawienie tej formy zajęć ze wzglę-
du na brak możliwości dojazdu do nasze-
go klubu, ponieważ ćwiczą z nami osoby 
nawet z innych województw. Bardzo nas 
cieszy i motywuje to, że z tak licznych i bo-
gatych ofert klubów fitness ludzie wybie-
rają właśnie nas ☺

K.S. Jakie zasady obowiązują od cza-
su ponownego otwarcia klubu? Ilu 
uczestników może wziąć udział w za-
jęciach grupowych, a ilu może przeby-
wać na siłowni? Z jakimi ogranicze-
niami muszą liczyć się klubowicze?
E.D. Zawsze priorytetem było dla nas bez-

pieczeństwo i zdrowie klubowiczów. Pilno-
waliśmy, żeby przed korzystaniem z wybra-
nego sprzętu lub maszyny, ćwiczący używali 
płynów do dezynfekcji oraz zachęcaliśmy do 
rozkładania podczas ćwiczeń na maszynie 
swojego ręcznika. Dodatkowo wdrożyliśmy 
całkowitą dezynfekcję klubu przynajmniej 
co dwie godziny, blat recepcji czyszczony 
jest po każdym klubowiczu, wprowadzi-
liśmy, zgodne z zaleceniami Ministerstwa 
Zdrowia, ograniczenia osób przebywają-
cych jednocześnie w klubie do 32. Na si-
łowni w tym samym momencie może ćwi-
czyć 7 osób, na cardio 16 osób, a podczas 
zajęć fitness 9 osób. Każdy mały krok na-
przód daje nam radość! 

K.S. Z obliczeń Instytutu Nauk o Żywie-
niu Człowieka SGGW wynika, że epide-
mia koronawirusa sprzyja przybiera-
niu na wadze – Polacy tyją średnio pół 
kilograma tygodniowo. Podobno pod-
czas izolacji mogliśmy przytyć śred-
nio 2 – 4 kilogramów. Jak wyglądały 
pierwsze dni po ponownym otwarciu 
klubu? Klubowicze szturmem ruszyli 

na sale czy na razie z rezerwą podcho-
dzą do udziału w zajęciach?
E.D. Obawiałam się pierwszych dni po po-

nownym uruchomieniu obiektu ze wzglę-
du na strach klubowiczów związany z roz-
przestrzenianiem się koronawirusa. Mój 
niepokój wzbudzał również fakt, że klubo-
wicze mogą wstrzymać się z wydawaniem 
pieniędzy na potrzeby, które związane są 
z samorealizacją, pracą nad sobą i własną 
sylwetką. Jako jedni z nielicznych otworzy-
liśmy klub już pierwszego dnia, w którym 
tylko było to możliwe (6.06.2020 r.), co oka-
zało się dobrą decyzją, ponieważ chętnych 
do ćwiczeń nie brakowało. Frekwencja na 
zajęciach zorganizowanych była 100%. Na 
siłowni oraz strefie cardio również mieli-
śmy pełne obłożenie, które utrzymuje się 
do dnia dzisiejszego, co napawa nas dumą.

K.S. Czy po powrocie do normalności 
zmieni się coś w funkcjonowaniu klu-
bu? Czy jego zamknięcie przyniosło ja-
kieś rozwiązania, które będzie można 
wykorzystać w przyszłości?
E.D. Zamknięcie klubu uświadomi-

ło wszystkim, jak ważny i potrzebny jest 
nam kontakt z drugim człowiekiem. Wielu 
osobom przypomniało też, jak istotne jest 
dbanie o nasze zdrowie, o którym często 
w pędzie życia zapominamy i odkładamy na 
później rzeczy, które powinniśmy zrobić dla 
siebie. Nasze ciało potrzebuje ruchu, jeśli 
zastyga zaczynamy czuć się gorzej, dopada 
nas przygnębienie. Ruch jest lekarstwem 
na wiele schorzeń, pozwala zrzucić zbędne 
kilogramy, zmniejsza stres oraz buduje na-
szą odporność i sprzyja lepszemu samopo-
czuciu. Mam nadzieję, że nasz klub stanie 
się dla ćwiczących drugim domem i nadal 
wspólnie będziemy tworzyć społeczność, 
dla której regularna aktywność to nie przy-
mus, a zdrowy nawyk na całe życie! 

Trzymajcie się zdrowo! 
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Finanse samorządowe  
– wywiad z Bartoszem Derechem 
Wójtem Gminy Rokietnica

Agnieszka Kępa: W poprzednim wywia-
dzie wspomniał pan o zmniejszonych do-
chodach gminy z podatku dochodowego 
PIT. Z oczekiwanych prawie 3 milionów 
złotych, gmina otrzymała 1,7 miliona. Czy 
w czerwcu ta tendencja utrzymała się?
Bartosz Derech Wójt Gminy Rokiet-

nica: Nie. W czerwcu troszeczkę się po-
prawiło. Wpływy, rok do roku, były nawet 
na trochę wyższym poziomie. Natomiast, 
nie zmienia to faktu, że na przestrzeni pię-
ciu miesięcy mamy wpływy mniejsze o ok. 
30%. Jest to dotkliwy spadek szczegółowej 
analizie możemy mówić o dwóch rzeczach. 
Pierwsza, że niezależnie od nadchodzącej 
pandemii, już w styczniu i lutym było widać 
ochłodzenie w gospodarce. Już wtedy wpły-
wy do budżetu gminy były mniejsze. Oczy-
wiście, najgorsze były te miesiące, kiedy 
wprowadzono stan epidemiczny i związane 
z nim ograniczenia. Jednak, żeby pokusić się 
o rzetelną analizę, musimy jeszcze chwilę 
poczekać. W Gminie mamy w tej chwili spa-
dek o 30%, o czym wcześniej wspomnia-
łem, a z danych z budżetu państwa wynika, 
że w skali kraju spadek dochodów z PITów 
jest na poziomie 10% w kwietniu. Wiado-
mo zatem, że dochody na pewno będą niż-
sze niż zakładaliśmy na początku roku, niż 
zakładało także ministerstwo.

A.K.: Mówił pan również, że dla samo-
rządów nie ma żadnych rekompensat 
w związku ze stanem pandemii, a środ-
ki z Unii Europejskiej oczywiście są wy-
korzystywane w konkretnych celach usta-
lonych w umowach. Zatem, jeśli nie ma 
milionowych oszczędności, czy koniecz-
ne będzie wzięcie kredytu?
B.D.: Chcielibyśmy tego uniknąć. Biorąc 

pod uwagę, że większość dużych inwesty-
cji mamy już zakontraktowanych, jeżeli 
będzie taka potrzeba, to będziemy musie-
li wziąć kredyt. Aczkolwiek należy pamię-
tać o tym, że chociaż możemy sobie na to 
pozwolić, zwiększenie zadłużenia wyma-
ga konsekwentnego spłacania go w następ-
nych latach. Zmniejszylibyśmy w ten spo-
sób nasze możliwości inwestycyjne na lata 
2021 – 2022, a na to nie chciałbym pozwo-
lić. Z całą pewnością to, co się dzieje w tej 
chwili, należy określić mianem kryzysu i po 
raz pierwszy może się okazać, że w Polsce, 
zamiast wzrostu, będziemy mieli spadek 
PKB rok do roku. Jeżeli taka sytuacja bę-
dzie miała miejsce, istnieje możliwość, że 
będziemy musieli ratować się kredytem, ale 

na ten moment nie za-
kładamy takiej potrzeby.

A.K.: Z powodu stanu 
epidemicznego wpro-
wadzono nowe prze-
pisy, na mocy których 
możliwy pułap zadłu-
żenia samorządów zo-
stał podniesiony. Co 
pan o tym sądzi?
B.D.: Jest to wyjście 

z sytuacji przede wszyst-
kim dla tych gmin, któ-
re zadłużenie już teraz 
miały na granicy do-
puszczalnego poziomu. 
W czasie, kiedy pojawił 
się kryzys, takie gminy 
miałyby bardzo duży 
kłopot. My takiego problemu nie mamy, 
o czym wspomniałem w odpowiedzi na po-
przednie pytanie. Warto jednak pamiętać, 
że kryzys oprócz utrudnień, daje też pew-
ne możliwości. I my te możliwości w samo-
rządzie też widzimy. Na przykładzie dwóch 
przetargów – na ulicę Sportową i na chodnik 
w ciągu ulicy Poznańskiej – wartości inwe-
stycji po przetargu osiągnęły 60% warto-
ści kosztorysu, jasnym jest więc, że w ubie-
głym roku zapłacilibyśmy po prostu więcej. 
Stąd wniosek, że jest to moment, kiedy mo-
żemy w niektórych przypadkach wykorzy-
stać sytuację i zrobić część rzeczy taniej, 
niż w czasie koniunktury. 

A.K.: W jaki sposób gmina zamierza ra-
dzić sobie w czasie, kiedy chociażby po 
wzrastających cenach, można spodzie-
wać się coraz większej inflacji?
B.D.: W zakresie inflacji to też nie jest 

tak, że budżet rozpadnie się z miesiąca na 
miesiąc. Wiadomo, że wszelkie wzrosty 
kosztów będziemy odczuwać, ale należy 
też uczciwie powiedzieć, że w okresie pan-
demii pojawiają się pewne oszczędności. 
Wystarczy wspomnieć o tym, że szkoły nie 
funkcjonowały w pełnym zakresie, nie było 
na przykład włączone ogrzewanie, mniej-
sze były rachunki za prąd, zmniejszono za-
kup materiałów eksploatacyjnych. Nie mia-
ły też miejsca żadne wydarzenia kulturalne 
na terenie gminy, więc zaplanowane na ten 
cel środki finansowe nie zostały wydane. 
Oczywiście to nie są kwoty, które mogą po-
kryć dziurę w budżecie, jeśli ta w najczar-
niejszym scenariuszu się pojawi. 

Osobiście mniej obawiam się inflacji niż 
fizycznego braku wpływu środków, ponie-
waż jeżeli założymy, że dochody z PITów 
będą mniejsze o ok. 10%, to nawet wzglę-
dem inflacji 3 – 4%, w przypadku naszych 
możliwości, nie jest to wielka przepaść w fi-
nansach.

A.K.: Czy przewidywane są podwyżki 
czynszów, podatków?
B.D.: Podwyżki podatków mogą być 

wprowadzane raz do roku uchwałą Rady 
Gminy. Stawki są też ograniczone centralny-
mi przepisami. Istnieją zatem widełki, w ra-
mach których możemy się poruszać. Decy-
zja o tym, czy podatki będą podwyższane, 
nastąpi więc dopiero pod koniec roku. To 
po pierwsze. Po drugie, są one wprost po-
wiązane z inflacją, więc jeżeli będzie wyż-
sza inflacja, to w konsekwencji podnoszone 
są widełki i gminy podwyższają podatki. To 
nie jest tak, że mamy zupełnie wolną rękę. 
Na przykład nie możemy ot tak przyjąć, że 
stawkę podatku za metr kwadratowy od 
mieszkania podniesiemy do 10 zł. Mamy li-
mity wynikające z ustawy, które co roku są 
podnoszone przez Rząd o wskaźnik inflacji. 

A.K.: Czy wielu przedsiębiorców złoży-
ło wnioski o zmniejszenie danin na rzecz 
gminy?
B.D.: Relatywnie tych wniosków jest nie-

dużo. W tej chwili je rozpatrujemy. Odnoszę 
wrażenie, że wśród wnioskujących jest też 
jakaś bariera administracyjna. Natomiast 
żebyśmy jako gmina, mogli podjąć decyzję, 
że komuś odraczamy czy umarzamy po-



11Rokickie Wiadomości  lipiec 2020

datek, musi on złożyć kompletny wniosek. 
W tym miejscu zwracam się z apelem, żeby 
pamiętać, że przy całej dobrej woli z naszej 
strony, jesteśmy związani obowiązującymi 
przepisami ordynacji podatkowej. Jeżeli ko-
goś prosimy o dostarczenie dokumentów, 
to proszę tego nie traktować jako niechę-
ci do umorzenia podatku, tylko wskazane 
braki po prostu uzupełnić. Taka koniecz-
ność wynika wprost z ustawy. Jeżeli wnio-
skujący nie spełni tych wymogów, nie bę-
dziemy mogli wydać decyzji, która będzie 
korzystna dla naszego mieszkańca.

A.K.: Podczas naszej ostatniej rozmowy 
mówił pan, że będzie konieczna rezygna-
cja z niektórych inwestycji. Jakie plany 
w takim razie będą musiały być odsu-
nięte w czasie?
B.D.: Na razie przyjęliśmy zasadę, że reali-

zujemy te wszystkie inwestycje, w przypad-
ku których mamy podpisane umowy, albo 
otrzymujemy dofinansowanie zewnętrz-
ne. Część wydatków mamy zamrożonych. 
Na ten moment są to nakładki na drogach 
i fundusze sołeckie, ale liczę, że przynaj-
mniej w części będziemy mogli te inwesty-
cje odmrozić. 

Patrząc na historię naszej gminy, należy 
pamiętać, że najlepsze inwestycje realizo-
waliśmy w czasie kryzysu, płacąc za ich re-
alizację mniej. Mam na myśli między innymi 
halę sportową w Rokietnicy, ulicę Trakt Na-
poleoński, czy pierwszy etap budowy gim-
nazjum. Te inwestycje budowaliśmy kiedy 
był kryzys, dzięki czemu zapłaciliśmy mniej. 
Uważam, że zawsze postępowaliśmy bardzo 
rzetelnie i przemyślanie, jeśli chodzi o wy-
dawanie środków publicznych. Chciałbym, 
abyśmy w miarę możliwości i teraz wyko-
rzystali ten moment. 

A.K.: Jakie są sposoby na zachowanie ba-
lansu między dofinansowaniami, plano-
waniem kolejnych inwestycji, a ostrożno-
ścią w wydatkach? 
B.D.: Przed realizacją inwestycji, które 

są dofinansowane trzeba sobie odpowie-
dzieć na dwa podstawowe pytania. Pierw-
sze z nich brzmi następująco: czy chcemy tę 
inwestycję zrealizować dlatego, że jest ona 
potrzebna, czy tylko i wyłącznie dlatego, 
że jest dofinansowana. Jeżeli oba parame-
try są spełnione, czyli są środki zewnętrz-
ne, ale przede wszystkim istnieje potrzeba, 
to warto tę inwestycję realizować. Na pew-

no nie warto robić czegoś tylko dlatego, że 
można uzyskać dofinansowanie. 

Drugie pytanie dotyczy wkładu własne-
go. Czasami nawet jeśli chodzi o inwesty-
cję, która jest potrzebna, ale mogłaby być 
dofinansowana tylko do wysokości 15% 
zaś 85% muszą stanowić środki własne, to 
musimy sobie odpowiedzieć czy pod wzglę-
dem priorytetów to przedsięwzięcie jest 
dla naszej gminy w tej chwili najważniej-
sze i czy chcąc skupić się na nim warto re-
zygnować z reszty. 

A.K.: Czy chciałby pan dodać coś jeszcze?
B.D.: Tak, chciałbym podzielić się wnio-

skiem, który wypływał z rozmów z wszyst-
kimi naszymi jednostkami organizacyjny-
mi, a który dotyczy też i naszych budżetów 
domowych – ważne jest, żebyśmy wydając 
każdą złotówkę dobrze się zastanowili, ale 
ważne jest także to, by w naszych oczach 
nie gościł tylko i wyłącznie strach związa-
ny z kryzysem. Trzeba pamiętać, że zastój 
gospodarczy daje też pewne możliwości. 
Żeby móc z nich skorzystać, z czegoś też 
trzeba zrezygnować.

A.K.: Dziękuję bardzo.
B.D.: Bardzo dziękuję.

Ulica Sportowa w Rokietnicy
Trwa realizacja zadania  

pn. „Budowa ul. Sportowej w Rokietnicy”

Inwestycje Gminne

Przedsięwzięcie obejmuje budowę 
nawierzchni drogowej i chodników 
z kostki betonowej na długości 328 m 

wraz odwodnieniem, oświetleniem energo-
oszczędnym typu LED i elementami uspo-

kojenia ruchu. Zakończenie zadania plano-
wane jest na koniec sierpnia br. Zadanie 
uzyskało dofinansowania Funduszu Dróg 
Samorządowych w  wysokości 427 258,66 
zł. Nowo wybudowana droga zwiększy 

przede wszystkim bezpieczeństwo oraz 
komfort dojazdu lub dojścia do obiektów 
użyteczności publicznej, tj. Biblioteki Gmin-
nej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Ro-
kietnickiego Ośrodka Sportu.
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Czy segregacja odpadów ma sens?
Każdy mieszkaniec naszej gminy wytwarza pięć podstawowych kategorii 
odpadów: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady oraz odpady 
zmieszane. Każdy odpad powinien znaleźć się w pojemniku o odpowiednim 
kolorze. Papier wrzucamy do niebieskiego pojemnika, metale i tworzywa 
sztuczne do żółtego, szkło ląduje w zielonym pojemniku, bioodpady 
w brązowym, a zmieszane w osobnym pojemniku przeznaczonym do tego celu. 

Zasady gospodarowania odpadami do-
tyczą wszystkich, ponieważ każda jed-
nostka wytwarza odpady, w związku 

z czym jest zobowiązana do właściwego 
z nimi postępowania. Każdy, kto powoduje 
działania, w których wyniku powstają lub 
mogą powstawać odpady, powinien tego 
typu czynności racjonalnie planować, ma-
jąc na uwadze ochronę środowiska i zdro-
wia ludzkiego. 

Od 1 stycznia 2020 r. w całym kraju obo-
wiązują nowe zasady dotyczące szeroko po-
jętego tematu wywozu i kategoryzowania 
odpadów. Każdy obywatel, niezależnie od 
tego, czy mieszka w bloku, domku jedno-
rodzinnym czy kamienicy, posiada obowią-
zek sortowania śmieci do pięciu pojemni-
ków o ściśle określonym przeznaczeniu. 

Do tej pory wyglądało to tak, że miesz-
kańcy mieli do wyboru – segregować i pła-
cić mniej albo nie segregować i płacić tro-
chę więcej. Teraz wyboru nie ma, ponieważ 
Polska musi spełniać coraz bardziej rygo-
rystyczne normy dotyczące recyclingu. Kto 
się wyłamie – płaci od dwukrotnie do czte-
rokrotnie więcej, niż wynosi stawka podsta-
wowa. W przypadku np. bloku mieszkalne-
go odpowiedzialność może być zbiorowa, 
wszystko zależy od zarządcy.

Można by zadać pytanie: jaki jest tak na-
prawdę sens segregacji? Wyselekcjonowa-
ne odpady stanowią wartościowe surow-
ce wtórne, które po przetworzeniu zyskują 
„drugie życie” w takiej samej lub zupełnie 
innej postaci. Dzięki temu oszczędzamy za-
soby przyrody, energię oraz zmniejszamy 
ilość odpadów wywożonych na wysypiska 

śmieci. Świadoma segregacja to zapobiega-
nie nadmiernej ilości odpadów, co powodu-
je zmniejszenie kosztów funkcjonowania 
gminnego systemu odpadowego.

Od momentu wprowadzenia obowiązko-
wej segregacji śmieci dla wszystkich, można 
dostrzec na terenie naszej gminy pojawiają-
cy się pozytywny trend w zmniejszaniu się 
ilości odpadów zmieszanych oraz wzrost 
ilości odpadów zbieranych selektywnie, co 
pokazuje Rys. nr 1. „Porównanie odebra-
nej masy odpadów od mieszkańców gminy 
Rokietnica w okresach: styczeń-maj 2019 
do styczeń-maj 2020.”

W okresie styczeń-maj 2019 r. PUK 
Bytkowo odebrał od mieszkańców łącz-
nie 3215 ton wszystkich odpadów z cze-
go odpady zmieszane w ilości 2075 ton 
stanowiły 64,5%. W analogicznym okre-
sie br. gminna Spółka Komunalna odebra-
ła 3127 ton wszystkich odpadów z czego 
odpady zmieszane w ilości 1762 t stano-
wiły 56,3%. Ilość odpadów zmieszanych 
spadła o 15% przy jednoczesnym wzro-
ście odpadów zbieranych selektywnie: bio-
odpadów o 31% (2019 r. – 490 t, 2020 r. 

Szkoła Podstawowa w Cerekwicy

Realizacja zadania pn. Budowa szko-
ły podstawowwej na ul. Przybrodz-
kiej 1 w Cerekwicy zmierza ku koń-

cowi. Znaczna część robót budowlanych 
została wykonana. Całość inwwestycji re-
alizowana jest ze środków własnych Gminy 
Rokietnica. Przy szkole powstanie ogólno-
dostępne wielofunkcyjne boisko sportowe 
(w tym bieżnia ogólna trzytorowa, bieżnia 
prosta, wyskok do skoku w dal, pole do gry 
w piłkę ręczną, dwa boiska do koszyków-
ki, rzutnia do pchnięcia kulą, boisko do gry 
w piłkę nożną i boisko do siatkówki).

W obiekcie zastosowano rozwiązania 
proekologiczne, oszczędzające energię elek-
tryczną. Została przygotowana instalacja do 
przyszłościowego zamontowania paneli fo-
towoltaicznych. Wody opadowe i roztopowe 
z terenów utwardzonych będą oczyszczane 
i zbierane do podziemnego zbiornika, a na-
stępnie wykorzystywane do obsługi sani-
tariatów. Część pokrycia dachowego zosta-
ła wykonana w fromie zielonego ogrodu, 
który pozwoli na retencję wody, regulację 
temperatury, izolację dźwiękową, a także 
oczyszczanie powietrza poprzez różnorod-
ność biologiczną.

Obecnie trwają  procedury przetargowe 
związane z wyborem wykonawców na do-
stawę wyposażenia szkoły. Wyposażenie 
szkoły obejmuje: 

1. Dostawę mebli takich, jak;
• meble ruchome – tj. ławki, krzesła, biurka,
• meble stałe – meblościanki,
• elementy dodatkowe – np. tablice ma-

gnetyczne, lampy, lustra, kosze na śmieci 
i do segregacji odpadów i inne szczegó-
łowo opisane w warunkach przetargu;
2. Dostawę sprzętu teletechnicznego np. 

monitory interaktywne z oprogramowa-

niem, komputery, wykonanie nagłośnie-
nia, dostawę telefonów i inne elementy;

3. Wyposażenie kuchni.
Podpisanie umów na dostawy planowa-

ne jest jeszcze w czerwcu br., natomiast re-
alizacja zamówienia i odbiory przewidzia-
ne są na sierpień br. 

Szczegółowe informacje dotyczące za-
kresu zamówienia zamieszczone są na str. 
bip.rokietnica.pl / zakładka zamówienia 
publiczne 2020.

Pracownikami Szkoły Podstawowej w Ce-
rekwicy będą m.in. nauczyciele oraz obsłu-
ga i administracja Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Napachaniu. 

Inwestycje Gminne
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Rys. nr 1. Porównanie odebranej masy odpadów od mieszkańców 
gminy Rokietnica w okresach: styczeń-maj 2019 do styczeń-maj 2020.

Rys. nr 2. Ilość deklaracji w gminie Rokietnica stan na 31.05.2019 
i 31.05.2020.

– 644 t) i 11% wzroście pozostałych zbie-
ranych selektywnie frakcji (papier, tworzy-
wa, szkło, wielkogabaryty, gruz, elektroni-
ka, farby, leki itd.) z 648 t w 2019 roku do 
720 t w 2020 roku. 

Należy nadmienić,  że pomiędzy 
31.05.2019 r. a 31.05.2020 r. wzrosła ilość 
złożonych deklaracji przez mieszkańców, 
korzystających z systemu odbioru odpa-
dów o 8%, co pokazuje Rys. nr 2, a spa-
dła ilość wytworzonych ogółem odpadów 
o ok. 2,7 %!

Przyczyną tak pozytywnego stanu rzeczy 
jest zdyscyplinowanie mieszkańców gminy 
Rokietnica w podejściu do segregacji oraz 
działania edukacyjne i kontrolne pracow-
ników Urzędu Gminy w Rokietnicy i Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o 
z Bytkowa, prowadzone szczególnie na po-
sesjach zabudowanych budynkami wieloro-
dzinnymi oraz najprawdopodobniej (trudno 
w tak krótkim czasie to ocenić) kwarantan-
na społeczna wywołana koronawirusem.  

Jednakże wciąż spotykamy się z sytu-
acjami, że nie wszyscy mieszkańcy gminy 
Rokietnica podporządkowali 
się odgórnemu obowiązkowi 
segregacji odpadów i do dnia 
dzisiejszego pojawiają się wy-
jątki, np. niektóre posesje nie 

posiadają kompostownika i nie posiadają 
pojemnika na bioodpady. Właściciele takich 
posesji, sprzecznie z obowiązującym pra-
wem, wrzucają bioodpady do pojemnika 
na odpady zmieszane. Przez takie działanie 
zwiększają się koszty zagospodarowania 
odpadów – utylizacja odpadów zmiesza-
nych wynosi ok. 486 zł brutto/Mg, a bio-
odpadów ok. 250 zł brutto/Mg i zmniejsza 
się wskaźnik odzysku odpadów, który na 
2020 rok wynosi minimum 50%. Jeśli gmi-
ny nie osiągną tego wskaźnika, narażą się 
na kary finansowe, które, koniec końców, 
uderzą po kieszeni mieszkańców. Dlatego 
wprowadzone zostaną wzmożone kontrole 
na terenie Gminy Rokietnica, w celu zloka-
lizowania opisanych wyższej przypadków. 

Należy wspomnieć, że właściciele domów 
jednorodzinnych mogą obniżyć swoje opła-
ty za wywóz odpadów o 1 zł/m-c na do-
mownika, gdy zdecydują się na założenie 
przydomowego kompostownika. Pozwala 
to zaoszczędzić nawet do kilku złotych mie-
sięcznie na posesję, co w skali roku daje kil-
kadziesiąt złotych, które mieszkańcy mogą 

zaoszczędzić. Dodatkowym atutem kompo-
stowników jest to, iż można go traktować 
jako naturalny nawóz do przydomowych 
ogródków, dzięki czemu „odpady” przesta-
ją być odpadami i zyskują drugie życie. To 
właśnie jest sens segregacji.  

Zdyscyplinowanie mieszkańców i nad-
zór nad prawidłowo wykonaną selektyw-
ną zbiórką odpadów komunalnych oraz 
podejmowanie działań edukacyjnych, re-
alnie oddziałuje na ilość oraz jakość selek-
tywnie zebranych odpadów, co z kolei ma 
duży wpływ na koszty funkcjonowania całe-
go gminnego systemu odpadowego. Mówiąc 
wprost: wysokość opłaty za zagospodaro-
wanie odpadów w dużej mierze zależy od 
podejścia samych mieszkańców do minima-
lizacji wytwarzania odpadów (np. używanie 
torby wielorazowej zamiast jednorazówek 
foliowych),  ponownego wykorzystania od-
padów (np. kompostowniki, naprawa sprzę-
tu RTV i AGD), prowadzenia rzetelnej segre-
gacji odpadów. 

Anna Kącka – Przedsiębiorstwo  
Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Bytkowie

Oznakowanie pojemników na odpady

Urząd Gminy Rokietnica zwraca się 
z prośbą do mieszkańców o oznako-
wanie pojemników na odpady zmie-

szane lub altanek/boksów, wykorzysty-
wanych do gromadzenia pojemników na 
odpady. Dotyczy to zwłaszcza nierucho-
mości zamieszkałych wielorodzinnych/
wielolokalowych (w sytuacji, gdy każdy lo-
kal/budynek posiada osobny pojemnik na 
odpady komunalne lub altankę śmieciową 

na pojemniki). Umożliwi to sprawną we-
ryfikację prawidłowej segregacji przez fir-
mę odbierającą odpady oraz stwierdzenie 
przynależności danego pojemnika/altan-
ki śmieciowej do nieruchomości/lokalu, 
zwłaszcza w zabudowie wielorodzinnej.  

Oznakowanie pojemników na odpa-
dy polega na trwałym i widocznym (na 
przedniej części pojemnika, nie na klapie) 
oznaczeniu pojemników numerem pose-

sji, a w przypadku nieruchomości wielo-
rodzinnych/wielolokalowych również 
numerem lokalu, do którego przynależy 
pojemnik. W przypadku altanek/boksów 
śmieciowych należy je trwale oznaczyć nu-
merem budynku/lokalu, do którego przy-
należy dana altanka/boks. 

Małgorzata Weymann
Kontrola Terenowa

Referat Ochrony Środowiska
UG Rokietnica



14

Stacja Uzdatniania Wody Mrowino 
Prace inwestycyjne na najnowocześniejszej Stacji Uzdatniania Wody na terenie 
gminy Rokietnica, dzięki ciężkiej pracy i wsparciu wielu osób, idą zgodnie 
z harmonogramem. 

Przypomnijmy, inwestycja jest zlokali-
zowana na terenie dawnego Zakładu 
Karnego w Mrowinie. Prace wyburze-

niowe i porządkowe rozpoczęły się tam już 
w 2016 roku. Teraz na przygotowanym te-
renie od podstaw powstanie nowoczesny 
i wydajny obiekt, który w zasadniczy spo-
sób usprawni gospodarkę wodną na tere-
nie gminy Rokietnica, a w szczególności 
w miejscowościach Mrowino, Cerekwi-
ca, Przybroda, Dalekie. Łączna pojemność 
dwóch zbiorników retencyjnych na wodę 
uzdatnioną wyniesie 400 m3, a maksymalna 
wydajność Stacji – 200 m3/h. Pobór wody 
surowej będzie następował 
z czterech nowych studni, 
zlokalizowanych na tere-
nie Stacji oraz trzech ist-
niejących – do tej pory eks-
ploatowanych przez stary 
SUW w Cerekwicy.

Na jakim etapie jest 
budowa

Do połowy czerw-
ca br. wykonana zosta-
ła cała konstrukcja bu-
dynku hali filtrów (ściany 
i dach) wraz z jej ocieple-
niem, wewnętrznym otyn-
kowaniem. Zamontowano 
w hali: filtry do odżelazia-
nia i odmanganiania, in-
stalację do uzdatniania 
wód popłucznych a na ze-
wnątrz budynku powstały 
ściany zbiorników reten-

cyjnych z prefabrykatów i odstojnik wód 
popłucznych, wykonano rurociąg tłocz-
ny wody uzdatnionej z PE o średnicy 250 
mm. Na dzień pisania artykułu trwały pra-
ce między innym przy próbie szczelności 
zbiorników retencyjnych i budowie w ul. 
Pałacowej dwóch rurociągów o średnicy 
160 i 125 mm do przesyłu wody surowej, 
z istniejących ujęć z Cerekwicy i Zmysło-
wa, na nową Stację.

Wyłonionym w postępowaniu przetar-
gowym Wykonawcą jest firma ROSMOSIS-
-Wawrzyniak Sp. z o.o. sp. k. ze Zdun. Prace 
mają się zakończyć do 31.10.2020 r. Umo-

wa opiewa na kwotę 5 228 121 zł netto. 
Całość inwestycji zostanie sfinansowana 
pożyczką z NFOŚiGW w ramach programu 
„Adaptacja do zmian klimatu oraz ograni-
czanie skutków zagrożeń środowiska” na 
bardzo preferencyjnych warunkach: opro-
centowanie 2%, 15 lat spłaty, umorzenie 
30% czyli ponad 1,5 mln zł! Bardzo dzię-
kujemy Panu Wójtowi Bartoszowi Derecho-
wi, Pani Skarbnik Katarzynie Paulus i ca-
łej Radzie Gminy Rokietnica za udzielone 
poręczenie dla przedmiotowej pożyczki – 
bez tej formy zabezpieczenia nie zostałaby 
nam przyznana na tak dobrych warunkach!

Anna Kącka 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

Sp. z o.o. w Bytkowie
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Szanowni Mieszkańcy. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe-
go odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rokietnica, zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją nr PO.RET.070.441.2.2018.ZG z dnia 14 maja 2018 roku, 
od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.05.2021 r. obowiązują następujące stawki:

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 
od 1 czerwca 2020 r.  do 31 maja 2021 roku

Oznaczenie 
grupy Opis taryfowej grupy odbiorców Cena brutto 

[ w zł/m³]

Stawka opłaty  
abonamentowej brutto 

[w zł/mc]

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych  
na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich

G1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,99 7,25

G2 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocze-
śnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,99 5,21

G3

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający 
z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie 
wodomierza lokalowego

4,99 4,10

G4

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocze-
śnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, korzy-
stający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na pod-
stawie wodomierza lokalowego

4,99 2,05

Woda przeznaczona do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych  
substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

G5 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jed-
nocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 5,02 7,25

G6 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocze-
śnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 5,02 5,21

Woda przeznaczona do pozostałych celów

G7 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 5,04 7,25

G8 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocze-
śnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 5,04 5,21

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 roku

Oznaczenie 
grupy Opis taryfowej grupy odbiorców Cena brutto 

[ w zł/m³]

Stawka opłaty  
abonamentowej brutto 

[w zł/mc]

Grupa 1 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 9,36 11,13

Grupa 2 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jedno-
cześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 9,36 9,09

Grupa 3

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jedno-
cześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzy-
stający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na pod-
stawie wodomierza lokalowego

9,36 2,05
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Nowa baza transportowa  
ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o. w Rostworowie

Po 16 miesiącach ciężkiej i wytężonej 
pracy zakończyła się budowa nowej 
siedziby Zakładu Usług Komunikacyj-

nych „ROKBUS” Sp. z o.o. w Rostworowie. 
Projekt został zrealizowany w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020, oś prioryte-
towa 3 „Energia”, działania 3.3 „Wspieranie 
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność 
miejska”, poddziałania 3.3.3. „Wspieranie 
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność 
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. 
Liderem projektu pt.: „Węzeł przesiadko-
wy Rokietnica” była Gmina Rokietnica, 
jej partnerem Powiat Poznański, zaś Za-
kład Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” – 
uczestnikiem. Głównym celem tegoż pro-
jektu było stworzenie zrównoważonego 
systemu transportowego i zwiększenie roli 
niskoemisyjnego transportu publicznego 
w komunikacji na terenie Gminy Rokiet-
nica, a w jego ramach realizowane są m.in. 
budowa nowej bazy transportowej z za-
pleczem warsztatowym i socjalnym oraz 
zakup 4 szt. autobusów niskoemisyjnych. 

ZUK „ROKBUS” przeprowadził się wraz 
z końcem kwietnia 2020 r. do Rostworo-
wa. Dotychczasowa siedziba firmy mieściła 
się przy ul. Rolnej 39 w Rokietnicy i w tym 
miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować 
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rokietni-
cy za gościnę na swoim terenie przez zgo-
ła 21 lat. Plany odnośnie budowy Spółka 
snuła właściwie od początków swojej dzia-
łalności, ale dopiero przy wsparciu, jakie 
otrzymaliśmy z Unii Europejskiej, stało się 
to możliwe. Budowa takiego budynku i za-
gospodarowanie terenu wokół wiąże się 
z ogromnymi kosztami. Ostateczne łączne 
koszty zamknęły się w kwocie 6 776 568,29 
zł netto. Prognozowane zaś dofinansowa-
nie z funduszy UE to 52,6% tej kwoty, tj. 
3 562 741,30 zł.

Po wielu wysiłkach udało się. Dziś już je-
steśmy w nowym miejscu. Skok jakościowy, 
jaki sobie zapewniliśmy, jest nie do porów-
nania. Wygoda, funkcjonalność, jakość – na 
te trzy filary stawialiśmy, takie też priory-
tety przyświecały projektantom: Pani Mar-
cie Walisiak – głównej projektantce budyn-
ków oraz Panu Gniewomirowi Dziadkowi 
– projektantowi terenu wokół budynków. 
To dzięki ich wizji mogliśmy stworzyć to 
nowe miejsce na ziemi. Wspólnymi siłami 
wraz z budowniczymi, tj. Zakładem Pro-
dukcyjno-Handlowo-Usługowym Sławomir 
Lisiewicz i nieocenionymi inspektorami – 
Panem Andrzejem Dłutkowskim i Panem 
Jerzym Żmudą Trzebiatowskim udało nam 
się zrealizować wszystkie plany i cele, ja-
kie sobie założyliśmy.

Szczególnie dumni jesteśmy z nowego 
zaplecza technicznego, które stanowi ser-
ce każdej bazy transportowej, zaplecza wy-
posażonego w nowoczesne narzędzia czy 
usprawnienia służące w codziennej obsłu-

dze pojazdów. 394 m2 hali warsztatowej 
pomieści 2 przegubowe autobusy MEGA 
lub 4 autobusy klasy MAXI. Dysponujemy 
też placem manewrowym, dzięki któremu 
zyskaliśmy bezpieczne i przyjazne warun-
ki do stacjonowania naszej floty. 27 miejsc 
postojowych, zaprojektowanych dla 18-me-
trowych autobusów przegubowych, daje 
niespotykane w historii firmy możliwości 
dalszego rozwoju.

Możliwość obsługi taboru autobusowe-
go każdego typu na odpowiednio wysokim 
poziomie jest dla nas priorytetem i prze-
łoży się ostatecznie na jakość świadczo-
nych usług.

Wszystkim, którzy nas wspierali i wierzy-
li, że nam się uda – serdecznie dziękujemy.

Eliza Nowakowska-Fischer 
Zakład Usług Komunikacyjnych  

ROKBUS Sp. z o.o.

Widok na budynek bazy, Rostworowo. Fot. Adam Michta

Hala warsztatowa. Fot. Piotr Stasiak
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Stało się. 27 maja przejechały przez na-
szą bramę cztery nowe, lśniące Sola-
risy Urbino 12. Są niskopodłogowe, 

wyposażone w przyklęk i rampę do wóz-
ka inwalidzkiego, w pełni klimatyzowane, 
mają wyodrębnione miejsce dla osoby nie-
pełnosprawnej, poruszającej się na wózku 
inwalidzkim oraz miejsce do przewozu wóz-
ka dziecięcego. W każdym pojeździe znaj-
dują się 3 ładowarki USB z podwójnymi 
gniazdami, naprzeciwko środkowego wej-
ścia (zastosowano drzwi w układzie 2-2-2) 
umieszczono wyświetlacz z trasą podróży, 
a z głośnika wybrzmiewają zapowiedzi gło-
sowe, informujące o przystankach, na ja-
kich zatrzymuje się autobus. Kierowcy, któ-
rzy mieli już to szczęście wyjechać nowymi 
pojazdami w trasy, są pod wrażeniem ich 
wyposażenia. Jednym z nich jest Pan Jerzy 
Balcerowiak, pracujący w ZUK „ROKBUS” od 
początku istnienia firmy. Razem ze swoim 

zmiennikiem, Panem Grzegorzem, bardzo 
dbają o każdy powierzony im pojazd. Tym 
razem dostali pod swoje skrzydła zupełnie 
nowy autobus. Zachwyca przede wszyst-
kim kabina kierowcy, jest ona typu półza-
mkniętego, szyba z otworem do sprzedaży 
biletów zapewnia odseparowanie kierow-
cy od pasażerów, a zanim autobus w ogó-
le ruszy w trasę następuje kontrola trzeź-
wości prowadzącego – bez tej weryfikacji 
przekręcenie kluczyka w stacyjce nie uru-
chomi silnika. Kabina jest wyposażona tak-
że w mikrofon, dzięki czemu istnieje moż-
liwość kontaktu z osobami znajdującymi się 
w pojeździe. Przestrzeń pasażerska także 
zadowoli każdego doń wsiadającego: sza-
ra gładka wykładzina podłogowa, przyciski 
STOP, w tym także oddzielny przy stano-
wisku inwalidzkim, jasnoniebieskie obi-
cia foteli. Wszystkich miejsc siedzących 
w pojeździe jest 28, dodatkowe 62 miej-

sca przeznaczono dla osób stojących. Au-
tobusy spełniają najbardziej rygorystycz-
ne wymogi emisji spalin - zamontowany 
jest w nich silnik Diesla o normie czysto-
ści spalin Euro VI. Są ekologiczne, wypo-
sażone w system rekuperacji energii (ma-
gazynowanie energii odzyskanej podczas 
hamowania oraz jazdy bez napędu) i sys-
tem ogniw fotowoltaicznych (zastosowane 
w celu poprawy bilansu energetycznego). 
Łączny koszt tej inwestycji, którą poczy-
niliśmy, to kwota rzędu prawie 5 mln zło-
tych brutto. Projekt został zrealizowany 
w ramach Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, oś priorytetowa 3 „Energia”, działania 
3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych 
w tym mobilność miejska”, poddziałania 
3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych 
w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla 
MOF Poznania”. W ramach tego programu 
wybudowaliśmy także naszą nową siedzi-
bę w Rostworowie. Cieszymy się ogromnie, 
że tak duże inwestycje udało się nam do-
prowadzić do szczęśliwego finału. Mamy 
nadzieję, że cały nasz wysiłek i poniesione 
nakłady finansowe zwrócą się poprzez za-
dowolenie naszych klientów – wszystkich 
tych, którzy na co dzień korzystają z komu-
nikacji publicznej. Szerokiej drogi Państwu 
(i sobie) życzymy.

Eliza Nowakowska-Fischer 
Zakład Usług Komunikacyjnych  

ROKBUS Sp. z o.o.
Zdj.: Adam Michta
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RAPORT O STANIE GMINY
– sprawozdanie  
z pracy Wójta i jej ocena

Po co w gminie RAPORT? 
Instytucja RAPORTU wprowadzona została do życia publiczne-

go ustawą z 11 stycznia 2018 r. W swej dość długiej i na pewno 
mało przyjaznej nazwie określiła cel, dla którego została podjęta. 
Miało nią być „zwiększenie udziału obywateli w procesie wspiera-
nia, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicz-
nych” - jakich i w jakim zakresie, określono w ustawach ustrojo-
wych. W przypadku gmin – w ustawie o samorządzie gminnym.

Bardzo urzędowa nazwa nie oddaje ani ducha, ani możliwości 
społecznego udziału, zaś słowo „RAPORT” nasuwa jedynie istnie-
nie jakiegoś dokumentu, który musi powstać, żeby spełnić praw-
ny wymóg. Zachęta obywateli do uczestniczenia w życiu publicz-
nym wydaje się zatem jakimś kolejnym nietrafionym pomysłem. 

Jeśli wczytać się w dość lakonicznie ujęte przepisy okaże się 
jednak, że Raportom o stanie gminy została nadana bardzo istot-
na ranga. Wójt bowiem, oprócz obowiązku zdania sprawy z całej 
swojej działalności w minionym roku, obejmującej praktycznie 
wszystkie zadania i posiadane kompetencje, w trakcie procedowa-
nia Raportu, poddany zostaje ocenie. I to na jej wynik mogą mieć 
pośredni wpływ właśnie mieszkańcy. Jak zatem to się odbywa?

RAPORT a WOTUM ZAUFANIA dla Wójta
Po złożeniu Raportu radzie gminy (do 31 maja każdego roku), 

w dalszej kolejności podlega on rozpatrzeniu. Odbywa się to pod-
czas jednej z najważniejszych sesji rady gminy, w trakcie której wój-
towi udzielane lub nieudzielane jest absolutorium1. Raport proce-
dowany jest w pierwszej kolejności – przed oceną sprawozdania 
finansowego z wykonania budżetu gminy w minionym roku. To-
warzyszy temu  obowiązkowa debata. Uczestniczą w niej zarówno 
radni, z nieograniczonym prawem do zabierania głosu, jak i chętni 
mieszkańcy. I tutaj można wskazać na pewien mankament: trudno 
mówić o zainteresowaniu debatą przez mieszkańców, skoro muszą 
się oni do niej wcześniej „zapisać”, zbierając przy tym obowiązkowy 
pakiet podpisów z poparciem innych mieszkańców. W przypadku 
gminy do 20 tyś. mieszkańców – co najmniej 20. Ustawa dodatko-
wo wprowadziła limit: w debacie może wziąć udział pierwszych 
15 zgłoszonych mieszkańców. Można także ograniczyć czas ich 
wypowiedzi. Wystąpienie w trakcie debaty na sesyjnym forum 
(bez prawa głosowania) jest zatem pewnym elementem społecz-
nego udziału obywateli w życiu gminy, ale doświadczenie wska-
zuje, że pokonanie barier formalnych raczej do tego nie zachęca. 

Procedowanie raportu o stanie gminy kończy głosowanie rad-
nych nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Decyzja ta musi 
zostać podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego skła-
du rady. Wynik negatywny równoznaczny jest z nieudzieleniem 
wotum zaufania i rodzi poważne konsekwencje: w przypadku nie-
udzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, 
rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum 
w sprawie odwołania wójta. 

Podsumowując ten wątek, warto więc podkreślić, że każdy wy-
nik głosowania nad raportem, zarówno ten pozytywny jak i ne-
gatywny, poza oczywistym dowodem stanu relacji z radą gminy, 

1	 	Udzielenie	absolutorium	oznacza	stwierdzenie,	że	działania	finanso-
we	organu	wykonawczego,	np.	wójta	gminy,	są	w	danym	okresie	czasu	pro-
wadzone	prawidłowo.

jest także obrazem relacji społecznych w gminie – w bardzo sze-
rokim kontekście. 

Zawartość RAPORTU 
Pierwsze raporty o stanie gmin zostały przygotowane w roku 

ubiegłym. Lakoniczne przepisy wskazują jedynie, że dokument ma 
być krótki i syntetyczny, o co trudno, skoro obejmować powinien 
wszystkie elementy życia gminy i jej mieszkańców i to w sferze 
zarządczej, decyzyjnej, organizacyjnej i finansowej. 

Raport o stanie Gminy Rokietnica w 2019 r., podobnie jak doku-
ment ubiegłoroczny, jest dokumentem kompleksowym, zawiera-
jącym informacje o wszystkich obowiązujących programach oraz 
najważniejszych obszarach działania gminy. Najważniejsze zesta-
wienie, dzięki wskaźnikom odnoszącym się do roku bazowego 
(2014) oraz roku 2018 i 2019, prezentuje stopień realizacji Stra-
tegii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2014-2020. 

Jak zapoznać się z RAPORTEM?
W wielu gminach przygotowanie Raportu jest zlecane podmio-

tom zewnętrznym. Raport o stanie Gminy Rokietnica, zarówno 
w roku ubiegłym jak i w obecnym, został w całości przygotowany 
w naszym Urzędzie. Wymagał wysiłku i zaangażowania całego ze-
społu. Dzięki temu jest w pełni dokumentem autorskim. 

Ustawa wymaga, aby Raport został upubliczniony. Tak jest i w na-
szym przypadku – można go łatwo znaleźć na stronach Biuletynu 
Informacji Publicznej (PRAWE MENU) w dedykowanej zakładce 
GMINA, podzakładka RAPORT O STANIE GMINY. Dokument posia-
da aktywny spis treści, który ułatwia jego analizę i odesłanie do 
odpowiedniego fragmentu. Zachęcamy do zapoznania się z przy-
gotowanym materiałem. 

W chwili panującego na terenie kraju stanu epidemii, trudno za-
praszać mieszkańców do osobistego udziału w debacie towarzyszą-
cej rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Rokietnica w 2019 roku. 
Jej termin został wstępnie zaplanowany na lipiec br., oczywiście 
w trakcie sesji absolutoryjnej. O jej dokładnej dacie będziemy na 
bieżąco informować poprzez stronę www.rokietnica.pl. Jednak 
na chwilę obecną, z racji obowiązujących reżimów sanitarnych, 
będzie musiała przebiegać zgodnie z obostrzeniami limitującymi 
bezpośrednią obecność. Niełatwy czas epidemii nauczył nas ko-
rzystać także z innych form kontaktu, do których, także w sferze 
dyskusji nad Raportem, gorąco zachęcamy.

W roku 2019, Wójt Gminy Rokietnica, w trakcie XII Sesji Rady 
Gminy Rokietnica, jednogłośnie otrzymał wotum zaufania (Uchwa-
ła nr XII/94/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.). 

Danuta Potrawiak 
Sekretarz Gminy Rokietnica
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy 
– praca na zwiększonych obrotach

Czas pandemii koronawirusa stano-
wi wyzwanie dla wszystkich in-
stytucji publicznych. Wśród tych, 

które działają na pierwszej linii, znajduje się 
pomoc społeczna, również w naszej gminie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy 
jest na dzień dzisiejszy jednostką wielodzia-
łową, wykonującą różne zadania z zakresu 
polityki społecznej. Jednak w czasach trud-
nych, kryzysowych, szczególną rolę pełni 
Dział Pracowników Socjalnych w naszym 
Ośrodku. Pracownicy socjalni zajmują się 
bowiem zabezpieczeniem podstaw byto-
wych osób i rodzin, bezpośrednim roz-
wiązywaniem problemów społecznych, 
pomaganiem w sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych, wzmacnianiem samodziel-
ności i równowagi życiowej.

W czasie pandemii koronawirusa pracow-
nicy socjalni muszą wykonywać dodatko-
we zadania, ale pojawiły się również nowe 
wyzwania i problemy, które muszą rozwią-
zywać. Pierwszy problem, który się poja-
wił, to jak w bezpieczny sposób przepro-
wadzać postępowania, które opierają się 
na rodzinnych wywiadach środowisko-
wych, zachowując dystans i brak fizycz-
nego kontaktu z klientem. Pełne rozwią-
zanie tego dylematu przyniosła nowelizacja 
specustawy z dnia 31 marca 2020 r., która 
wprowadziła możliwość ustalania sytuacji 
osób i rodzin na podstawie rozmowy tele-
fonicznej i kopii dokumentów przesyłanych 
droga elektroniczną. To rozwiązanie po-

zwoliło już bez wątpliwości prawnych na 
realizowanie nowego zadania nałożonego 
na Ośrodki Pomocy Społecznej w postaci 
możliwości finansowania zakupów dla osób 
i rodzin, znajdujących się na kwarantannie. 
Nie oznacza to jednak, że każdej osobie, czy 
rodzinie znajdującej się na kwarantannie, 
taka pomoc przysługuje. W zdecydowanej 
większości osoby, czy rodziny, które znala-
zły się w takiej sytuacji w gminie Rokiet-
nica korzystały z pomocy znajomych, czy 
niezamieszkałych z nimi członków rodziny, 
którzy dostarczali im pod drzwi potrzebne 
produkty. Jednak niewątpliwie wsparciem 
w sytuacji izolacji i niemożności wychodze-
nia z domu są wykonywane do tych osób 
telefony pracowników socjalnych z zapy-
taniem, w jakich sprawach można pomóc. 
Czasem taką pomocą okazała się sama roz-
mowa o życiu w czasach pandemii.

Kolejnym zadaniem, z którym na nowo 
trzeba było się zmierzyć, to pomoc szcze-
gólnie zagrożonej grupie, jaką są seniorzy. 
Konieczne było bezpieczne zapewnienie im 
usług opiekuńczych, wsparcia psychicznego 
oraz kontaktowania się z członkami grup 
samopomocowych, które dokonywały za-
kupów żywności dla seniorów, obawiają-
cych się zakażenia.

Szczególnym zainteresowaniem pracow-
nicy socjalni obejmują również dzieci z ro-
dzin przeżywających problemy opiekuńczo 
– wychowawcze. Ważne jest czy radzą so-
bie z nauką w warunkach zdalnych, czy nie 

mają problemów ze sprzętem komputero-
wym i internetem. W tym zakresie pracow-
nicy socjalni ściśle współpracowali z pra-
cownikami oświatowymi.

W okresie zamrożenia gospodarki zaczę-
ły pojawiać się również problemy ekono-
miczne osób do tej pory niekorzystających 
z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej oraz pogorszenie się sytuacji finan-
sowej osób, które wcześniej z tej pomocy 
już korzystały.  Często kontakt z pracow-
nikiem socjalnym polegał na poinformo-
waniu takich osób o możliwości uzyskania 
świadczenia postojowego, a nawet kontak-
cie z pracodawcami w celu poinformowa-
nia, jak o takie świadczenie do ZUS-u wy-
stąpić. Jednak w niektórych przypadkach 
osobom i rodzinom, którym sytuacja eko-
nomiczna w wyniku zamrożenia gospodarki 
bardzo się pogorszyła, trzeba było pomocy 
finansowej udzielić. Niewątpliwie wspar-
ciem finansowym dla rodzin była zamia-
na pomocy w formie posiłków dla dzieci 
w placówkach oświatowych, z której i tak 
nie mogli korzystać, na świadczenie pie-
niężne dla ich rodzin.

Czasy pandemii wywołały różne nega-
tywne skutki i utrudnienia, ważne jest jed-
nak, abyśmy mogli liczyć na wzajemną po-
moc i wsparcie w warunkach społecznej 
izolacji. 

Mam nadzieję, że pozytywną rolę odgry-
wają w tym również pracownicy socjalni 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy.

Rafał Michalski
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rokietnicy

Czas pandemii 
w oczach 
psychologa

Czasy pandemii koro-
nawirusa przyniosły 
ze sobą nie tylko ne-

gatywne skutki dla gospodarki, 
ale w ogromny sposób wpłynę-
ły na szeroko rozumiane zdrowie 
psychiczne. Z jednej strony mia-
ły wpływ na pogłębienie się objawów psy-
chotycznych u osób chorych psychicznie, 
w tym tych, którym pomaga Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Rokietnicy. Zaostrzy-
ło się w nich poczucie lęku, przekonanie 
o nieuchronności zakażenia, czy przeko-
nanie o byciu zakażonym. Z drugiej strony 
niepokój, stany depresyjne, obawy przed 
utratą pracy, zachorowaniem, poczucie bez-

silności, brak sprawstwa, drażliwość, lęk 
przed zakażeniem siebie lub bliskich, poja-
wiły się u ludzi, którzy na żadne psychozy 
nie cierpią i problemów ze zdrowiem psy-
chicznym dotychczas nie miały. Taki stan 
w większym czy mniejszym stopniu dotknął 
nas wszystkich. Poczucie niepewności, za-
grożenia i trudności z koncentracją uwagi 
zaobserwowałam również u dzieci.

Czas długotrwałego przebywa-
nia w domu wszystkich członków 
rodziny wpływał na pogorszenie 
relacji między małżonkami, czy 
partnerami i ich dziećmi, którzy 
wcześniej mieli problemy w ko-
munikowaniu się. Skutkowało to 
także wszczynaniem przez policję, 
wzywaną na interwencję, proce-
dury „Niebieskiej Karty”. Z drugiej 
strony zaobserwowałam także po-
prawy relacji małżonków, wzajem-
ną pomoc w opiece nad dziećmi.

Czas pandemii to trudny okres 
wpływający na funkcjonowanie nas, jako 
ludzi, w wielu aspektach. Czeka nas nie tyl-
ko odbudowa zamrożonej gospodarki, ale 
także odbudowa naszego zdrowia psychicz-
nego i często nadwyrężonych więzi mię-
dzyludzkich.

Ewa Witkoś 
psycholog w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Rokietnicy
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Matura 2020 
u Zamoyskich

Nauka jest jak niezmierne morze... Im wię-
cej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony! 

Stefan Żeromski

Egzamin maturalny, nazywany egzami-
nem dojrzałości, stanowi symbolicz-
ny moment wkroczenia w dorosłość. 

W tym roku, zważywszy na okoliczności 
związane z pandemią koronawirusa, ma-
tura odbyła się w czerwcu. Maturzyści od 
1 czerwca br. uczęszczali na konsultacje 
przeprowadzane przez nauczycieli naszej 
szkoły. Do egzaminów w Zespole Szkół im. 
J. i W. Zamoyskich przystąpiło 62 uczniów. 
Abiturienci swoje zmagania rozpoczęli 8 
czerwca egzaminem z języka polskiego, 9 
czerwca zmierzyli się z matematyką, a 10 
czerwca z językiem angielskim. Zgodnie 

z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej oraz Ministerstwa Zdrowia, szko-
ła zapewniła wszelkie środki sanitarne po-
trzebne do bieżącego funkcjonowania oraz 
zaopatrzyła pracowników w indywidualne 
środki ochrony osobistej: jednorazowe rę-
kawiczki oraz maseczki. Ponadto, podczas 
konsultacji oraz przeprowadzanych ma-
tur Dyrektor Szkoły i wyznaczeni koordy-

natorzy monitorowali prace porządkowe, 
ze szczególnym uwzględnieniem utrzyma-
nia czystości w salach, w których przepro-
wadzone zostały egzaminy maturalne – 
dokonana została całkowita dezynfekcja 
powierzchni dotykowej. Przy wejściu do 
szkoły oraz na każdym piętrze znajdowa-
ły się płyny do dezynfekcji rąk. Dodatkowo 
uczniowie mieli zasłonięte usta i nos, aż do 
momentu zajęcia miejsca w sali, a ławki dla 
zdających zostały ustawione tak, by odstęp 
między nimi wynosił co najmniej półtora 
metra. Wyjątkowo tegoroczne egzaminy 
mają wyłącznie formę pisemną. Z uwagi na 
panujący reżim sanitarny, nie odbędą się eg-
zaminy ustne. Świadectwa dojrzałości oraz 
wyniki matur zostaną przesłane do szkół 
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne 
do 11 sierpnia 2020 r.

Dziękujemy wszystkim maturzystom za 
dostosowanie się do wytycznych Minister-
stwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Życzymy Wam połamania piór 
na kolejnych egzaminach oraz dużo wiary 
we własne siły! 

Kinga Durzewska
nauczyciel języka polskiego w ZS  

im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy

Landscaping & IT English 
Vocabulary Contests 

20 maja br. uczniowie Technikum Archi-
tektury Krajobrazu oraz Technikum 

Informatycznego mieli okazję sprawdzić 
swoją znajomość angielskiego słownictwa, 
wykorzystywanego w ich branży. Uczest-
nicy konkursów Landscaping & IT English 
Vocabulary Contests musieli rozwiązać test 
online, w którym na wskazanie prawidłowej 
odpowiedzi mieli zaledwie kilka sekund!  

Zestaw pytań dla Architektów Krajobrazu 
sprawdzał znajomość słownictwa z zakresu 
narzędzi i sprzętu ogrodniczego. Informa-
tycy natomiast musieli wykazać się w dzie-
dzinie sprzętu komputerowego i oprogra-
mowania.

Wśród Architektów Krajobrazu 1 miej-
sce ex aequo zajęła trójka uczniów: Klau-
dia Całek i Teresa Karwacka z klasy 3 TAK 

oraz Jakub Badziński z klasy 2 TAK. Najlep-
szymi wśród Informatyków okazali się Jan 
Dymek i Mikołaj Pieklak z klasy 1 TI5.

Oprócz oceny z przedmiotu, po powro-
cie do szkoły na laureatów będzie czekać 
dyplom oraz drobny upominek ufundowa-
ny przez Radę Rodziców. 

Gratulujemy wyników oraz życzymy, aby 
zapał do zgłębiania branżowego słownic-
twa nigdy się nie wyczerpał!

Anna Maciejewska
Nauczyciel języka angielskiego

Konkursy językowe u Zamoyskich 

W okresie zdalnego nauczania nauczy-
ciele języków obcych dbali o rozwi-

janie umiejętności językowych swoich 
uczniów. Oprócz realizacji podstawy pro-
gramowej w formie lekcji online, zadań lek-
sykalno-gramatycznych, plakatów, projek-

tów czy vlogów organizowali dla swoich 
uczniów również konkursy językowe.

W maju odbył się w formie online kon-
kurs czytelniczy dla klas drugich ze zna-
jomości książki „Heiße Spur in München”. 
Młodzież miała możliwość sprawdzenia 
swojej wiedzy na formularzu gogle, odpo-
wiadając na pytania zamknięte i otwarte 
do przeczytanej lektury.

Zwycięzcą został Mateusz Golon z klasy 2 
TI, 2. miejsce zajęła Julita Kubiś z klasy 2 
TAR, 3. miejsce ex aequo zajęły Gabriela 
Szmyt oraz Aleksandra Potocka z klasy 2 TH.

Serdeczne gratulacje dla zwycięzców!
Młodzież otrzymała oceny z przedmiotu 

oraz nagrody książkowe ufundowane przez 
Radę  Rodziców, ale ich przekazanie nastą-
pi po powrocie do szkoły.

Monika Hofman
Anna Maciejewska 
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Pierwszy egzamin ósmoklasisty  
w ZSP w Napachaniu

Dla jednych długo oczekiwany, inni li-
czyli, że może się jednak nie odbę-
dzie – egzamin ósmoklasisty. 

W tym roku, w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Napachaniu, egzaminy zda-
wało 45 uczniów klas ósmych. Wyjątkowo 
w czerwcu, a nie w kwietniu, w masecz-
kach, przyłbicach, z pomiarem tempera-
tury, dezynfekcją rąk i z zachowaniem od-
ległości, codziennie od 16-18 czerwca br., 
uczniowie klas ósmych ze Szkoły Podsta-
wowej w Mrowinie, ale w budynku Szkoły 

w Napachaniu, przystępowali do swojego 
pierwszego poważnego egzaminu. Mierzy-
li się kolejno z arkuszami z języka polskie-
go, matematyki oraz języka angielskiego. 
Jak zwykle był stres, pytania: „Co będzie 
na polskim?”, „Czy sobie poradzę z mate-
matyką?” i najczęściej powtarzane stwier-
dzenia, że: „Język angielski najłatwiejszy”. 

Na szczęście egzaminy w naszej szko-
le przebiegały spokojnie, czyli bez żad-
nych nieprzewidzianych sytuacji. Ucznio-
wie codziennie mieli zapewnioną opiekę 

pielęgniarską dzięki paniom: Joannie So-
snowskiej i Jolancie Kaczmarek, które 
zupełnie bezinteresownie zaofiarowa-
ły nam swoją pomoc w dniach, w których 
nasza pielęgniarka pani Sonia Maruszew-
ska musiała być w innych szkołach. Bardzo 
serdecznie DZIĘKUJEMY!

To wszystko już za nami, teraz tylko cze-
kamy na wyniki: uczniowie, rodzice i na-
uczyciele. Głęboko wierzymy, że będą jak 
najwyższe, a przede wszystkim na miarę 
możliwości każdego ucznia. Życzymy też, 
aby pozwoliły dostać się do wymarzonych 
szkół i mocno trzymamy za to kciuki. Po-
wodzenia!

Ewa Welman 
Wicedyrektor ZSP w Napchaniu
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HISTORIA SZKOŁY 
W MROWINIE

Początki szkoły w Mrowinie sięgają 
pierwszej połowy XIX wieku, a więc 
czasów zaborów. W 1830 roku zosta-

ła założona „Szkoła niemiecka dla dzieci 
polskich” wyznania rzymskokatolickiego 
z Mrowina, Cerekwicy, Przybrody i Krzysz-
kowa. Pierwszy budynek szkolny był muro-
wany i kryty słomą, i posiadał tylko jedną 
izbę lekcyjną oraz mieszkanie dla nauczy-
ciela. Zgodnie z polityką ówczesnych władz 
niemieckich, szkoła ta miała być narzę-
dziem służącym do pogłębiania germani-
zacji Wielkopolski. Dzieci uczono głównie 
języka niemieckiego, w mniejszym stopniu 
rachunkowości i religii. Język polski stara-
no się eliminować. W roku 1903 na sku-
tek pożaru spłonął cały budynek szkolny. 
W latach 1903-1905 wybudowano nową 
szkołę, z trzema izbami lekcyjnymi i dwoma 
mieszkaniami dla nauczycieli. To właśnie 
ten budynek istnieje do dnia dzisiejszego. 
Na jego froncie widnieje rok 1905, który 
stanowi początek historii Szkoły Podsta-
wowej w Mrowinie, przy ulicy Szkolnej 2.

 Do 1920 roku szkoła funkcjonowała jako 
dwuoddziałowa, w latach 1920-1928 jako 
trzyoddziałowa, a od 1928 roku w Mrowi-
nie zorganizowano 6-klasową szkołę dla 
dzieci nie tylko z Mrowina, ale także z Ro-
kietnicy i Krzyszkowa. W roku 1931 Ku-
ratorium Okręgu Szkolnego Poznańskie-
go postanowiło utworzyć dwie oddzielne 
placówki: w Mrowinie dla dzieci z Mrowina 
i Cerekwicy oraz w Krzyszkowie dla dzieci 
z Rokietnicy i Krzyszkowa.

W tym czasie w naszej szkole uczyło się 
około 150 dzieci. Szkoła posiadała 3 ob-
szerne sale lekcyjne i pełniła podobne do 
dzisiejszych funkcje dydaktyczno – wycho-
wawcze oraz stanowiła ośrodek życia kul-
turalno – społecznego dla dzieci, młodzieży 
i mieszkańców. To tu miały miejsce ćwicze-
nia śpiewu Towarzystwa Śpiewaczego im. 

I.J. Paderewskiego. To tu również odbywały 
się wykłady prowadzone przez nauczycieli 
i asystentów Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
i Szkoły Rolniczej dla wszystkich chętnych 
i zainteresowanych oraz wykłady, zebra-
nia i pokazy Związku Pszczelarzy. Szkoła 
była również miejscem ćwiczeń członków 
Przysposobienia Wojskowego oraz zebrań 
Związku Strzeleckiego. W okresie między-
wojennym, po odzyskaniu niepodległości, 
w szkole organizowano uroczystości naro-
dowe oraz przedstawienia teatralne. Szkoła 
w Mrowinie była wtedy jednym z najważ-
niejszych ośrodków kulturalno – oświato-
wych we wsi oraz miejscem, które jedno-
czyło pokolenia mieszkańców. 

Wybuch II wojny światowej na zawsze od-
cisnął swoje piętno w historii naszej szkoły. 
Dzieci polskie z Mrowina nie mogły pobie-
rać żadnej nauki, a w szkole najpierw za-
kwaterowano żołnierzy niemieckich, a na-
stępnie zorganizowano szpital wojskowy. 
W późniejszym czasie otwarto dla naszych 
dzieci szkołę niemiecką w Napachaniu i w 
Kokoszczynie. 

Po ucieczce Niemców w styczniu 1945 
roku szkoła ponownie rozpoczęła swoją 
działalność dydaktyczno-wychowawczą. 
Od 22 lutego 1945 roku w szkole w Mro-
winie naukę zaczęło pobierać 193 uczniów 
z roczników 1931 do 1937. Tego samego 
roku, w czerwcu, przeprowadzono dokład-
ny spis dzieci i młodzieży z obwodu szkol-
nego, obejmujący roczniki od 1926 do 1945. 
Okazało się, że liczba ta wynosi 462 oso-
by. Dla wielu zorganizowano wtedy odpo-
wiednie kursy, umożliwiające uzupełnie-
nie wiedzy. 

Do roku szkolnego 1946/1947 dzieci 
uczyły się w 6-klasowej szkole. Od roku 
szkolnego 1947/1948, zarządzeniem Po-
znańskiego Inspektoratu Szkolnego, Szkoła 
Podstawowa w Mrowinie stała się szkołą 
7-klasową. W tym czasie zaczynało się nor-
malizować życie społeczne. W 1950 roku, 
z uwagi na problemy dydaktyczno – wy-
chowawcze dzieci i młodzieży spowodo-
wane traumatycznymi przeżyciami wojen-

nymi, otworzono świetlicę szkolną. Zaczął 
też prężnie działać Komitet Rodzicielski, 
co wiązało się np. z zakupem z własnych 
środków ławek szkolnych. Lata 1960-1970 
w historii szkoły charakteryzuje wzmożo-
na działalność dydaktyczno – wychowaw-
cza zainicjowana przez kadrę nauczyciel-
ską, która dostrzegała potrzebę szerzenia 
oświaty wśród lokalnej społeczności. I tak 
od 1.12.1960 r. do 30.04.1961 r., a potem po-
nownie w roku szkolnym 1962/1963 dzia-
łał Uniwersytet dla Rodziców, którego celem 
było prowadzenie wykładów z pedagogiki 
i psychologii oraz poruszanie ważnych te-
matów społeczno – kulturalnych. 

Rok 1962 przyniósł reformę oświaty, któ-
ra polegała na wprowadzeniu 8-klasowej 
szkoły podstawowej. To obligatoryjne za-
rządzenie oznaczało, że rocznik 1955 zo-
stał objęty nowym programem edukacyj-
nym. Pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły 
podstawowej ukończyli edukację w roku 
szkolnym 1966/1967. W latach 60-tych bu-
dynek szkolny z trzema izbami lekcyjnymi 
oraz 60-letnim stażem zaczął wymagać re-
montów i modernizacji, stał się też za cia-
sny. Lokale zastępcze znaleziono w pałacu 
w Cerekwicy. Komitet Rodzicielski zadbał 
o doposażenie szkoły w niezbędne pomo-
ce dydaktyczne, zakupiono telewizor, ma-
gnetofon i maszynę do pisania. Nauczycie-
le wraz z rodzicami zaczęli organizować 
pierwsze wielodniowe wycieczki. Zadbano 
też o wychowanie kulturalne dzieci i mło-
dzieży poprzez wyjazdy do poznańskich 
teatrów, kin i muzeów. Zaczęto organizo-
wać różne konkursy, wystawiano insceni-
zacje teatralne. Istniała też szkolna orkie-
stra. W 1968 roku założono 31 Drużynę 
Harcerzy, 29 Drużynę Harcerek i Druży-
nę Zuchów, które działały do lat 90-tych.

Z roku na rok wzrastała liczba nauczycie-
li o różnych specjalnościach. Na początku 
lat 70-tych najbardziej poszukiwaną spe-
cjalnością nauczycielską było wychowanie 
przedszkolne. 

W 1971 roku utworzono ognisko przed-
szkolne, do którego uczęszczało 23 dzie-
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ci 6-letnich. W latach 70-tych przeprowa-
dzono remont części budynku szkolnego, 
poszerzono boisko szkolne i zbudowa-
no wiatę na rowery. Szkołę wyposażono 
w komplety ławek, szaf i pomoce nauko-
we. W roku szkolnym 1978/1979 nastąpi-
ły zmiany w systemie nauczania. Zarządze-
niem władz oświatowych wprowadzono 
10-latkę, co oznaczało, że uczniowie mie-
li pobierać naukę w szkole podstawowej 
przez 10 lat. Z tego pomysłu wkrótce się 
wycofano, ale na skutek tej reformy Szko-
ła Podstawowa w Mrowinie stała się filią 
Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Rokietnicy. 

Lata 80-te i 90-te to czas modernizacji 
budynku szkolnego oraz jego rozbudo-
wy z uwagi na powiększającą się liczbę 
uczniów, którym należało zapewnić go-
dziwe warunki do nauki. Pierwsza część 
projektu rozbudowy szkoły została wyko-
nana w 1986 roku. Do użytku oddano tzw. 
część socjalną, na którą składały się nowe 
sanitariaty, sekretariat z gabinetem dyrek-
tora oraz ciąg komunikacyjny, łączący sta-
ry budynek szkolny z zaplanowanym frag-
mentem nowego budynku. Do rozbudowy 
szkoły przystąpiono 30 kwietnia 1991 roku, 
kiedy to został założony Społeczny Komitet 
Rozbudowy Szkoły. Dzięki niezwykłemu za-
angażowaniu wielu ludzi, zwłaszcza miesz-
kańców Mrowina, Cerekwicy i Przybrody, 
już po 20 miesiącach intensywnych prac 
zakończono rozbudowę. Dnia 22 grudnia 
1992 roku odbyło się uroczyste otwarcie 
nowego budynku szkolnego. Szkoła w Mro-
winie powiększyła się o 5 sal dydaktycz-
nych, kuchnię, świetlicę i salę gimnastyczną.

Koniec lat 90-tych to kolejna reforma 
oświaty. W 1999 roku edukację w mrowiń-
skiej szkole zakończyły 2 roczniki absol-
wentów: klasa 8 oraz klasa 6, która zgodnie 
z reformą od nowego roku miała zacząć na-
ukę w gimnazjum. Ostatni absolwenci 8-let-
niej szkoły podstawowej opuścili jej mury 
w roku szkolnym 1999/2000. Od tej pory 
szkoła w Mrowinie stała się także obwodo-
wą szkołą podstawową dla dzieci z Napa-
chania, Kobylnik i Dalekiego. W 2008 roku 
Uchwałą Rady Gminy w Rokietnicy utwo-
rzono w budynku szkoły w Mrowinie filię 
Przedszkola Bajeczka z Rokietnicy, która to 
filia rok później stała się na mocy uchwa-
ły Rady Gminy  Przedszkolem Publicznym 
w Mrowinie z siedzibą w Szkole Podstawo-
wej w Mrowinie. Z dniem 1 września 2009 
roku Szkoła Podstawowa w Mrowinie razem 
z Przedszkolem w Mrowinie oraz Gimna-
zjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napa-
chaniu weszła organizacyjnie w skład Ze-
społu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
w Napachaniu. W takiej formie funkcjono-
wała przez dwa lata. 

Od 1 września 2011 roku Szkoła Pod-
stawowa w Mrowinie razem z Przedszko-
lem w Mrowinie stanowią część Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu, 
powiększając się o oddziały zamiejscowe 
w Napachaniu. W tym czasie szkoła prze-
szła kolejne remonty i modernizacje, prze-
budowano boisko i parking szkolny, zmo-
dernizowano salę gimnastyczną, założono 
radiowęzeł, wzbogacono wyposażenie sal 
lekcyjnych w tablice interaktywne, monito-
ry i projektory. W obecnym roku szkolnym, 
w samym tylko budynku szkoły w Mrowinie 
naukę pobierają dzieci w wieku od trzech 
do czternastu lat, w 9 oddziałach szkolnych 
i trzech oddziałach przedszkolnych, w su-
mie 274 dzieci. 

Tak wygląda rys historyczny naszej szko-
ły – Szkoły Podstawowej w Mrowinie. Ale 
nie można poprzestać tylko na faktach, da-
tach i remontach. Szkoły by nie było, gdy-
by nie ludzie, zwłaszcza Ci, którzy stali na 
jej czele i umiejętnie, z sercem i wielkim 
zaangażowaniem kierowali tą placówką, 
wzbudzając zaufanie dzieci, rodziców, na-
uczycieli i mieszkańców. Oto kadra kierow-
nicza Szkoły Podstawowej w Mrowinie:
• Feliks Kolbusz – przedwojenny kierow-

nik szkoły od roku 1930 do 1939 r. oraz 
w latach 1945-1949,

• Józef Libera – kierownik szkoły przez rok 
szkolny 1949/1950,

• Tomasz Grunwald – 1950 r. do 1961 r. – 
pełnił swoją funkcję przez 11 lat,

• Jerzy Grunwald – był kierownikiem w la-
tach 1961-1963,

• Stanisław Stanek – pełnił swoją funkcję 
w latach 1963-1973, czyli przez 10 lat,

• Kazimierz Łukasik – kierownik szkoły 
w latach 1973-1977,

• Józef Kurczewski – dyrektor szkoły w la-
tach 1977-2004,

• Bożena Lisiak – dyrektor szkoły w latach 
2004-2009,

• Jacek Welman – dyrektor szkoły w latach 
2009-2011,

• Małgorzata Łopatka – dyrektor szkoły 
w latach 2011-2020.

Rok szkolny 2019/2020 okazał się 
rokiem, w którym po raz ostatni roz-
brzmiewał dzwonek w budynku przy 
ulicy Szkolnej 2. Ale to nie jest smutna 
wiadomość. Szkoła w Mrowinie ma swo-
ją piękną historię, jest nierozerwalnie 
związana z miejscowością i jej mieszkań-
cami. Stanowi wspaniałe źródło wspo-
mnień, jest swojego rodzaju pomnikiem 
i świadkiem zdarzeń z ostatnich 115 lat 
swojego istnienia. Nie da się zbudować 
niczego wartościowego, nie sięgając do 
dorobku naszych przodków. I w takim 
kontekście szkoła w Mrowinie może 
stanowić piękny początek nowej Szko-
ły Podstawowej w Cerekwicy, może być 
dla niej wzorem i inspiracją, może reali-
zować przesłanie A. Asnyka:

Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!
 
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!

Małgorzata Łopatka
Dyrektor Szkoły w Mrowinie
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu  
kończy swoją działalność (2011-2020)

1 września 2011 roku uchwałą Rady 
Gminy Rokietnica został utworzo-
ny Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Napachaniu. W jego skład weszła Szko-
ła Podstawowa w Mrowinie i Przedszkole 
w Mrowinie, z dodatkową lokalizacją w Na-
pachaniu. W pierwszym roku działalności 
naukę pobierało tu 186 uczniów w 9 od-
działach szkolnych (6 w Mrowinie i 3 w Na-
pachaniu) oraz 163 dzieci w 8 oddziałach 
przedszkolnych (3 w Mrowinie i 5 w Na-
pachaniu). Liczba pracowników wynosi-
ła 67, z czego 40 to wykwalifikowana ka-
dra pedagogiczna. Dzisiaj w naszej szkole 
uczy się 495 uczniów w 24 oddziałach (9 
w Mrowinie i 15 w Napachaniu), a w na-
szym przedszkolu 150 dzieci w 7 oddziałach 
(3 w Mrowinie i 4 w Napachaniu). Liczba 
wszystkich zatrudnionych pracowników 
wynosi 103, z czego 81 stanowią pracow-
nicy pedagogiczni. 

Na przestrzeni tych dziewięciu lat budyn-
ki szkoły w obu lokalizacjach przechodzi-
ły liczne remonty i modernizacje, by stwo-
rzyć dzieciom i nauczycielom, jak najlepsze 
warunki do pracy i nauki. W szkole w Mro-
winie m.in. przebudowano boisko szkolne 
wraz z parkingiem, zamontowano integra-
cyjny plac zabaw, zabudowano wejście do 
szkoły, zmodernizowano salę gimnastycz-
ną. W obu szkołach wybudowano sieć in-
ternetową, zainstalowano radiowęzeł, wy-
posażono sale dydaktyczne w projektory, 
tablice interaktywne, zmodernizowano pra-

cownie komputerowe. W 2017 roku roz-
poczęła się największa inwestycja związa-
na z naszą placówką – rozbudowa szkoły 
w Napachaniu. W 2019 roku mogliśmy się 
cieszyć z nowo otwartej części, w której zna-
lazła się m.in. sala gimnastyczna, bibliote-
ka, trzy nowe sale dydaktyczne i pokój na-
uczycielski. 

W krótkiej historii naszej placówki są też 
trudne momenty, takie jak zalanie sali gim-
nastycznej w Mrowinie na skutek pęknię-
cia rury czy pożar w nowej części szkoły 
w Napachaniu na skutek zwarcia instala-
cji elektrycznej. Za każdym razem w tych 
ciężkich chwilach mogliśmy liczyć na po-
moc wielu ludzi, dzięki którym udało się 
w krótkim czasie doprowadzić budynki do 
stanu zapewniającego bezpieczne i higie-
niczne warunki do pracy i nauki. W wyniku 
zmian w systemie oświaty, jakim był powrót 
do 8-klasowej szkoły podstawowej oraz 
zwiększającej się z roku na rok liczby dzieci, 
w roku 2017 byliśmy zmuszeni przenieść 
uczniów klas 7-ych do szkoły w Rokietnicy, 
a dla dzieci przedszkolnych utworzyć do-
datkowy oddział w klubie sołeckim w Ce-
rekwicy. W tym miejscu za okazaną pomoc 
i wsparcie należą się szczególne podzięko-
wania organowi prowadzącemu a przede 
wszystkim wójtowi Panu Bartoszowi De-
rechowi i wice wójtowi Panu Arkadiuszowi 
Klapińskiemu, radnym i sołtysom gminy Ro-
kietnica – w szczególności Panu Ryszardowi 
Lubce, Panu Mirosławowi Skrzypczakowi, 

Pani Róży Lubce, Pani Agnieszce Kram, dy-
rektorom placówek oświatowych – przede 
wszystkim Panu Jackowi Welmanowi, Pani 
Emilii Świst i Pani Karolinie Nawrockiej, 
pracownikom Gminnej Jednostki Oświato-
wej – a zwłaszcza Pani Beacie Fudali, pre-
zesom spółek, straży pożarnej z Mrowina 
i Napchania, księżom z parafii Cerekwica 
i Rokietnica, policji i wszystkim tym, któ-
rym nasza placówka nie była obojętna. Do-
ceniamy i jesteśmy wdzięczni. Wasza po-
moc była i jest nieoceniona.

Od samego początku funkcjonowania 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Na-
pachaniu zależało mi, aby stworzyć szko-
łę, w której najważniejsi będą ludzie, w któ-
rej zamiast rywalizacji będzie współpraca. 
Starałam się połączyć obie szkoły i oba 
przedszkola w jedną całość, co okazało się 
trudnym wyzwaniem. Chciałam, by Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w Napachaniu był 
placówką poszukującą nowych rozwiązań, 
wykorzystującą indywidualne predyspo-
zycje i umiejętności nauczycieli, skupiają-
cą wszystkich wokół wspólnych zadań. Za-
leżało mi też na postrzeganiu szkoły jako 
miejsca „dobrych relacji międzyludzkich, 
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w której dziecko czerpie radość z wszech-
stronnego rozwoju”, a nie tylko miejsca 
w tabelach rankingowych. Chciałam, aby 
codzienne przychodzenie do szkoły nie ko-
jarzyło się dzieciom z ocenami i strachem, 
a nauczycielom z obowiązkiem realizacji 
podstawy programowej. Próbowałam za-
stąpić krytykowanie, oskarżanie, wytyka-
nie błędów – wspieraniem, docenianiem 
i chwaleniem. Zależało mi, aby zmienić 
rolę nauczyciela, który dziś powinien być 
postrzegany jako przewodnik, który daje 
wskazówki, podpowiada, wyznacza grani-
ce, pozwala uczniom poszukiwać i odkry-
wać, ma autorytet i autonomię, jest otwar-
ty i kreatywny.

Chciałam, abyśmy w naszej placówce 
potrafili spojrzeć na każde dziecko, jak 
na małego odkrywcę o wielkim potencja-
le. Dlatego postanowiliśmy zacząć już od 
najmłodszych przedszkolaków. Wprowadzi-
liśmy do nauczania elementy planu daltoń-
skiego, który stawia na odpowiedzialność 
i współpracę, ale daje możliwość wyboru  
i decydowania. Opracowaliśmy i wdrożyli-
śmy plan współpracy między szkołą i przed-
szkolem. Dla dzieci szkolnych wprowadzili-
śmy ocenianie kształtujące. To metoda nie 
tylko oceniania, ale przede wszystkim na-
uczania, która jest uznawana na świecie za 
jedną z najbardziej efektywnych. Starali-
śmy się ciągle uatrakcyjniać życie szkol-
no – przedszkolne, organizując różne ak-
cje i przedsięwzięcia, proponując uczniom 
udział w różnych konkursach, projektach 
i akcjach charytatywnych, dając im możli-
wość swobodnego wypowiadania się na 
różne tematy, szanując ich zdanie i poglądy. 

Współpracowaliśmy z uczelniami wyższy-
mi, m.in. braliśmy udział w projekcie Aktyw-
ny Uniwersytet Latający – przy współpra-
cy z UAM w Poznaniu, gościliśmy w naszej 
szkole m.in. prof. Annę Brzezińską i sędzię 
Annę Marię Wesołowską. Realizowaliśmy 
projekty unijne: Comenius, eTwining, Skarb 
Malucha, Edukację Przyszłości, Kolorowe 
Przedszkole. Otrzymaliśmy tytuł Szkoła 
w ruchu, Szkoła Tolerancji, Radosne Przed-
szkole. Braliśmy udział w projekcje Eko – 
klasa i w licznych kampaniach społecznych. 
Stworzyliśmy teatr „Taka Sytuacja”, w któ-
rej aktorami byli pracownicy i rodzice. Za-
leżało nam, by nasi uczniowie po prostu 
lubili szkołę. 

Z dniem 31 sierpnia 2020 Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Napachaniu na mocy 
uchwały Rady Gminy zostaje rozwiązany. 
Ponieważ ze względu na panującą sytuację 
nie mogę osobiście w dniu zakończenia roku 
szkolnego podsumować jego działalności 
i podziękować wszystkim, którzy w jakiś 
sposób byli z nim związani, czynię to tu i te-
raz. Zacznę od kadry pedagogicznej. Chcę 
podkreślić, jak bardzo doceniam ogromny 
wkład moich nauczycieli, każdy ich pomysł, 
inicjatywę, sposób, by dotrzeć do ucznia. 
Dziękuję im za każdą wskazówkę, konstruk-
tywną krytykę, ale przede wszystkim za to, 
że dali mi poczucie, że mogę na nich polegać 
w każdej sytuacji, a to jest bezcenne. Byli 
i są wyjątkowi. Wyrazy uznania należą się 
też wszystkim pracownikom obsługi i ad-
ministracji. Ich samodyscyplina i odpowie-
dzialność za powierzone zadania są godne 
naśladowania. Pokazali mi, że potrafią pra-
cować bez ciągłej kontroli na najwyższym 

poziomie. Wszystkim pracownikom Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu 
jestem wdzięczna za to, że nigdy nie czu-
łam się w szkole sama i samotna.

Cała koncepcja funkcjonowania Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Napachaniu 
nie miałaby szansy bez współpracy i zaan-
gażowania Rady Rodziców. To wielka przy-
jemność i zaszczyt móc spotkać na swojej 
drodze tak oddanych, rzeczowych i wspie-
rających rodziców, którym zależy nie tyl-
ko na własnym dziecku, ale na całej spo-
łeczności i wizerunku placówki. Dziękuję 
za pomysły, wspólne przedsięwzięcia, za 
działalność w Kreatywnych Rodzicach, za 
każdy telefon, napisaną wiadomość i do-
bre słowo. 

No i wreszcie najważniejsze osoby, 
bez których szkoła nie ma sensu, czyli 
uczniowie (myślę tu także o przedszko-
lakach). Byliście i jesteście sercem szko-
ły. Dziękuję Wam za każde Dzień Dobry, 
za każdy uśmiech i przybitą piątkę, za 
ambicje, motywacje i nieoczywiste po-
czucie humoru. Wierzę, że w przyszłości 
skutecznie wykorzystacie zdobytą wie-
dzę i umiejętności, staniecie się dobry-
mi, szczęśliwymi ludźmi, i odnajdziecie 
swoje miejsce na ziemi.  Jako przesła-
nie dedykuję Wam słowa piosenki gru-
py Dżem: „Żyj z całych sił i uśmiechaj się 
do ludzi, bo nie jesteś sam”.

Cała społeczność szkolno-przedszkolna 
już na zawsze zostanie w mojej pamięci.

Małgorzata Łopatka
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Napachaniu
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Wypoczynek w kraju czy za granicą?

I oto nadeszło lato. Tak, jak w zupełnie 
inny sposób oczekiwaliśmy tych waka-
cji, tak i to lato może okazać się całkiem 

inne od pozostałych. Zazwyczaj, zmęczeni 
szkołą, zabiegani w pracy z utęsknieniem 
wyglądamy czasu, kiedy będzie można 
gdzieś wyjechać, zmienić otoczenie, albo 
chociaż w spokoju posiedzieć w domu. 
W tym roku wielu z nas pragnie wyrwać 
się z domowego zacisza, w którym byliśmy 
zmuszeni pozostawać przez ostatnie mie-
siące. W związku z różnym podejściem do 
tematu pandemii, każdy stanie przed decy-
zją czy zostać w domu, czy wyjechać, a je-
śli udać się w podróż, to dokąd?

Otwarcie granic i wymogi 
w poszczególnych krajach

Od 13 czerwca br. Polacy po powrocie 
do kraju oraz obywatele Unii Europejskiej 
odwiedzający Polskę nie muszą przecho-
dzić kwarantanny. Kontrole na granicach 
odbywają się wyrywkowo tak, jak przed 
stanem pandemii. Komisja Europejska re-
komendowała, aby znieść kontrole granic 
wewnętrznych w UE od 15 czerwca 2020 
r. Oznacza to, że od tego dnia możemy swo-
bodnie przekraczać granice w ramach Unii. 
Jednak wybierając się na wakacje do innego 
kraju, warto sprawdzić, jakie obostrzenia 
obowiązują w miejscu docelowym w da-
nym czasie, aby przygotować się do ich 
przestrzegania.

Aktualne informacje można znaleźć na 
stronie Komisji Europejskiej pod adresem: 
www.reopen.europa.eu/pl 

Przykładowo przyjeżdżając do Chor-
wacji będziemy zobligowani do odbycia 
14-dniowej kwarantanny, na Cyprze wy-
magany jest wynik testu na obecność ko-
ronawirusa wykonany nie dawniej niż 72 
godziny od momentu pojawienia się na te-
renie Cypru; lista państw, z których obywa-
tele muszą okazać taki wynik testu jest ak-
tualizowana co tydzień i publikowana na 
stronie cypryjskiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. W przypadku Czech granica 
jest otwarta dla wszystkich mieszkańców 

UE, poza Szwedami, Portugalczykami i Po-
lakami mieszkającymi na Śląsku, natomiast 
Niemcy wprowadzili swobodny ruch po-
dróżnych dla obywateli Unii Europejskiej. 

W większości krajów Unii nadal obo-
wiązują podstawowe zasady zachowania 
reżimu sanitarnego – częste mycie i dezyn-
fekcja rąk, noszenie maseczki, utrzymywa-
nie minimum 2-metrowego dystansu od 
innych ludzi.

Mimo otwarcia granic, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych na swojej stronie in-
ternetowej apeluje o unikanie wszelkich po-
dróży zagranicznych, a w przypadku decyzji 
o wyjeździe o monitorowanie i stosowanie 
się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sa-
nitarnego oraz sprawdzanie komunikatów 
Światowej Organizacji Zdrowia.

Zniesiony zakaz lotów 
międzynarodowych

16 czerwca br. zniesiony został zakaz lo-
tów międzynarodowych z Polski, jednak 
zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora 
Sanitarnego prawdopodobnie zajęta będzie 
mogła być tylko połowa miejsc w samolo-
tach. Jeżeli rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów utrzyma to zalecenie, może się 
okazać, że ceny biletów lotniczych zosta-
ną podwojone, w celu zrekompensowania 
strat za puste miejsca.

W związku z ograniczeniami i ciągłymi 
zmianami w obowiązujących obostrze-
niach w europejskich krajach, wielu Pola-
ków prawdopodobnie wybierze spędzenie 
urlopu w ojczyźnie. Należy jednak pamię-
tać, że i do takiego wyjazdu trzeba się od-
powiednio przygotować, ponieważ mimo 
znoszenia kolejnych obostrzeń, odmrażania 
gospodarki i ogólnego poczucia, że wszyst-
ko wraca do normy, w Polsce nadal obowią-
zuje stan epidemii, a co za tym idzie, wciąż 
musimy przestrzegać zasad higieny i reżi-
mu sanitarnego. 

Zasady higieny i reżimu sanitarnego
1. Nakaz utrzymania co najmniej 2-metro-

wej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:
• rodzice z dziećmi wymagającymi 

opieki (do 13. roku życia),
• osoby wspólnie mieszkające lub go-

spodarujące,
• osoby niepełnosprawne, niemogą-

ce się samodzielnie poruszać, osoby 
z orzeczeniem o potrzebie kształce-
nia specjalnego i ich opiekunowie,

• osoby, które zasłaniają usta i nos.
2. Nakaz zasłaniania ust i nosa w miej-

scach publicznych.
Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek 

lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa 
w sytuacji, gdy nie można zachować 2-me-
trowej odległości od innych.

Na czym polega? Usta i nos trzeba zasło-
nić w przestrzeni otwartej, gdy nie ma moż-
liwości zachowania 2 metrów odległości od 
innych, a także w przestrzeni zamkniętej – 
np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej.

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo 
nosić m.in.:
• w autobusie, tramwaju i pociągu,
• w samochodzie osobowym, jeśli jedzie się 

z kimś, z kim się nie mieszka na co dzień,
• w sklepie, banku, na targu i na poczcie,
• w kinie i teatrze,
• u lekarza, w przychodni, w szpitalu, sa-

lonie masażu i tatuażu,
• w kościele.

Wyjątki – gdzie nie trzeba zakrywać ust 
i nosa? W restauracji lub barze – gdy zaj-
miesz miejsce przy stole i jesz lub pi-
jesz. Poza czasem konsumpcji noszenie 
maseczek obowiązuje w placówkach ga-
stronomicznych także osoby siedzące 
przy stolikach. Musi być również zacho-
wana odpowiednia odległość między sto-
likami (2 m) oraz reżim sanitarny (np. de-
zynfekcja stolików). Warto o tym pamiętać, 
w kontekście wyjazdów, podczas których 
znacznie częściej korzystamy z usług re-
stauracji i barów.

Wybierz miejsca bezpieczne
Przed wybraniem hotelu wskazane było-

by upewnienie się, czy na miejscu dostęp-
ne są środki do dezynfekcji dłoni dla gości, 
a obsługa hotelowa zachowuje odpowied-
ni dystans i konieczne środki ostrożności. 
Codzienne prace porządkowe pracowni-
ków hotelu muszą obejmować częstą de-
zynfekcję ogólnodostępnych powierzchni 
dotykowych m.in. takich jak klamki, porę-
cze, uchwyty czy włączniki światła. Z ko-
lei sprzątanie pokoi powinno odbywać się 
wyłącznie na życzenie klienta.

Wszystkich zainteresowanych większą 
ilością szczegółów odsyłamy na stronę mi-
nisterialną: https://www.gov.pl/web/ko-

WAK AC JE 2020
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Ferajna – miejsce dla wszystkich dzieci

Ferajna to miejsce, w którym od po-
czątku czerwca br. mogę robić to, co 
lubię najbardziej – organizować czas 

wolny dla dzieciaków i spędzać go razem 
z nimi. Robię to zawsze w sposób twórczy, 
nie muszę zmuszać nikogo do podejmo-
wania działań, dlatego organizuję warsz-
taty w taki sposób, aby młody człowiek do-
brze się bawił i jednocześnie rozwijał swoje 
umiejętności.

Wychodzę z założenia, że najważniej-
szy jest kontakt z drugim człowiekiem. Gry 
planszowe w domu z rodziną to, oczywiście, 
świetny pomysł na spędzenie dnia, jednak 
to właśnie dzięki budowaniu relacji z rówie-
śnikami, których można spotkać na przy-
kład w Ferajnie, dzieci kształtują relacje 
społeczne, uczą się rozwiązywać konflik-
ty, poznają swoje emocje. Podczas naszych 
zajęć każdy z uczestników będzie po prostu 
czuł, że to jego miejsce, że to jego Ferajna.

Stworzyliśmy naszą świetlicę edukacyj-

ną również z tęsknoty za błogim dzieciń-
stwem. Kto z nas nie chciałby wrócić do 
czasów klocków lego, żołnierzyków, ma-

ratonów swoich ulubionych gier planszo-
wych, budowania szałasów, zabaw w cho-
wanego czy gonito? W Ferajnie możemy 
codziennie uczyć się czegoś od siebie na-
wzajem, rozwijać horyzonty, czuć się jak 
na podwórku, gdzie wszyscy się wspiera-
ją i szanują.

Często słyszę pytanie: „Nie jest pan zmę-
czony po całym dniu latania z dzieciakami?” 
Odpowiadam: „Jestem w miejscu, w którym 
się wychowałem, robię to, co kocham, ota-
czają mnie uśmiechnięci, zadowoleni, mali 
ludzie – nie mogę czuć się w takiej sytuacji 
zmęczony!”

Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z ro-
dzicami do odwiedzenia Ferajny na Mickie-
wicza 33 w Rokietnicy. Dołączcie do naszej 
wesołej drużyny, spędźcie czas z nami pod-
czas półkolonii oraz zajęć dodatkowych. 
Szczegółowy grafik można znaleźć na stro-
nie internetowej: ferajnarokietnica.pl i na 
naszym profilu na Facebooku. Do zobacze-
nia w Ferajnie!

Michał Piszora

ronawirus/aktualne-zasady-i-ogranicze-
nia, gdyż po pierwsze powyższe informacje 
to skrót, po drugie – obostrzenia są dosto-
sowywane do bieżącej sytuacji w kraju i za 
granicą.

Bez względu na decyzję, jaką podejmiecie 
– czy zostaniecie w domu, czy wyjedziecie 
nad polskie morze, w góry, czy za granicę, 
życzymy Wam udanego wypoczynku z dala 

od codziennych trosk oraz bezpiecznego 
pobytu i szczęśliwego powrotu!

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji

UG Rokietnica

Rokietnicki Klub Seniorów 

Z oczywistych względów odwołane mu-
siały zostać wszystkie zaplanowane 
na wiosnę zajęcia i wyjazdy Rokietnic-

kiego Klubu Seniorów. Ponieważ sytuacja 
dotycząca pandemii powoli się poprawia 
planujemy w miarę możliwości powracać 
do wcześniej zaplanowanych inicjatyw.
• W sobotę 1 sierpnia 2020 r. od godz. 1800 

odbędzie się Piknik Integracyjny pt. „Kon-
cert z przytupem – folklor cieszy senio-

rów”. Zapraszam do zaopatrywania się 
w wejściówki.

• W terminie 22-26 września 2020 r. w pla-
nowanym wcześniej terminie odbędzie 
się wycieczka do Krakowa i okolic. 

• Termin wiosennej wycieczki do Wrocła-
wia przeniesiono na 17-18 październik 
2020 r. 

• O terminach wznowienia zajęć grupo-
wych oraz wyjazdów na pływalnię bę-

dziemy informowali na bieżąco. W związ-
ku z tym, że zajęcia nie mogły odbywać 
się na wiosnę, jeśli to będzie możliwe, 
będą prowadzone w okresie wakacyjnym.

Wszelkich informacji udzielamy 
telefonicznie: 
• Wanda Koralewska – tel. 502 354 395
• Bogusława Rzepka – tel. 513 056 600

Bogusława Rzepka
Prezes Rokietnickiego Klubu Seniorów
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1. Warsztaty wakacyjne 2020 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Rokietnicy

W lipcu br. zapraszamy dzieci i młodzież 
do udziału w tematycznych warsztatach 
wakacyjnych:

610.07.2020 r. – tygodniowe warsz-
taty wokalno  taneczne w godz. 9.00
15.00,
1416.07.2020 r. – trzydniowe warsz-
taty wokalno  gitarowe w godz. 11.00
15.00,
2224.07.2020 r. – trzydniowe warszta-
ty wokalno  perkusyjne w godz. 11.00
15.00,
2731.07.2020 – tygodniowe warsz-
taty artystyczne z Montownią Pasji – 
w godz. 10.0013.00.

Ze względu na dostosowanie obiektu oraz 
zajęć do nowych warunków sanitarnych, 
w każdej grupie warsztatowej będzie mo-
gło uczestniczyć tylko 10 dzieci. Przed roz-
poczęciem zajęć rodzice uczestników zo-
bowiązani są wypełnić kartę uczestnictwa 
w zajęciach oraz uiścić na konto Gminne-
go Ośrodka Kultury w Rokietnicy stosow-
ną opłatę. 

NR KONTA GOK: 
41 9043 1041 3041 0024 0233 0001
Zapisy na warsztaty przyjmowane będą 

telefonicznie pod numerami: 609055694, 
697888348 oraz 603577838.

2. Wszystkich chętnych zapraszamy do 
korzystania z:
• Orlika w Napachaniu – obiekt udo-

stępniany jest mieszkańcom po go-
dzinie 16:00-22:00 w dni powsze-
dnie, 10:00-22:00 w weekend, po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
pod numerem telefonu 513 970 721,

• boiska wielofunkcyjnego w Mrowinie.

3. Parafia pw. Chrystusa Króla w Rokiet-
nicy z pomocą pedagogów ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ro-
kietnicy organizuje w lipcu półkolo-
nie dla dzieci ze szkoły podstawowej. 
Przygotowywane są 4 turnusy – każ-
dy potrwa tydzień. W jednym turnusie 
może wziąć udział 26 dzieci. Szczegó-
łowe informacje znajdują się w gablo-
tach kościelnych i na ulotkach dostęp-
nych w parafii.

4. Akademia Piłkarska Reissa 
Półkolonia piłkarska w Rokietnicy to ide-

alna propozycja dla wszystkich tych, któ-
rzy letnie wakacje chcą spędzić aktywnie. 
Półkolonie skierowane są do wszystkich 
chłopców i dziewczynek w wieku 6-14 lat. 
Zajęcia odbywać się będą w Rokietnickim 
Ośrodku Sportu przy ulicy Szamotulskiej 29.

W programie półkolonii:
• treningi piłkarskie dostosowane do po-

ziomu zawodników,
• nauka techniki piłkarskiej (zwodów, tech-

nika strzału),
• turnieje i mecze - rywalizuj i ciesz się grą!

http://obozy.akademiareissa.pl/
pl,49,strona-glowna.html

5. Instytut Rodzicielstwa 
Półkolonie w dwóch terminach 13-17 lip-

ca i 24-28 sierpnia 2020 r. Tematyka spor-
towo-plastyczna. Miejsce zajęć – świetlica 
wiejska w Żydowie.

6. Półkolonie z Ferajną 
Pierwsze dwa turnusy odbywać się będą 

w Ferajnie (ul. Mickiewicza 33, 62-090 Ro-
kietnica), kolejne cztery w Szkole Podsta-
wowej (ul.Trakt Napoleoński 16). Ferajna 
zaprasza w terminach między 29 czerwca 
a 7 sierpnia br. Więcej informacji na stro-
nie: www.polkolonie-rokietnica.pl

7. Przypominamy, że wszystkie place za-
baw i siłownie zewnętrzne na terenie 
Gminy Rokietnica są otwarte i można 

z nich korzystać, zachowując niezbęd-
ny dystans i reżim sanitarny.

8. Nasza okolica daje możliwości wybra-
nia się na wycieczkę rowerową. Pro-
ponujemy następujące trasy:

• z Rokietnicy  nad Jezioro Pamiątkow-
skie Traktem Napoleońskim  ul. Jezior-
ną przez miejscowość Przecławek;

• do malowniczego miejsca nad Jeziorem 
Małym Kierskim w Kiekrzu (teren przy 
sanktuarium Sióstr w Kiekrzu);

• do Sobocko-Pawłowickiego Obszar Chro-
nionego Krajobrazu z Sanktuarium w So-
bocie, przejazd z Soboty do Rostworowa 
przez urokliwy teren leśny;

• z Rokietnicy  Bytkowo  Pawłowice 
 Kiekrz,

• do Kiekrza  Strzeszynek  nad Rusałkę;
• po sąsiedzku: ścieżką do Szamotuł (przez 

Pamiątkowo i Kępę) a tam Baszta Halsz-
ki i Zamek Górków zlokalizowane w ład-
nym parku;

• nad jezioro w Pamiątkowie z Rokietni-
cy ulicą Trakt Napoleoński  Przecła-
wek lub z Cerekwicy ulicą Przecławską;

• wycieczka nad zalew w Radzynach (gmi-
na Kaźmierz) można dojechać rowerem 
– od Pamiątkowa do Piaskowa ścieżką 
rowerową przy drodze 184; 

• dla wprawnych rowerzystów wyjazd do 
Jankowic - urokliwe miejsce z pięknym 
parkiem ze starodrzewem (miejsca na 
piknik, grę w piłkę, świetny plac zabaw) 
i pałacem (gmina Tarnowo Podgórne); 

• wycieczka do Lusowa nad piękne jezio-
ro. Stamtąd ścieżką można dojechać tak-
że do Jankowic.

POZNAŃ
• Termy maltańskie – ponownie otwarte 

od 19 czerwca br.,
• Nowe zoo – ponownie otwarte od 19 

czerwca br.,
• Scena Letnia w Akademii Muzycznej im. 

Ignacego Jan Paderewskiego w Poznaniu 
(online https://amuz.edu.pl/),

• Kino Samochodowe Ferment ul. Głogow-
ska 248 (Wielkopolska Giełda Odzieżo-
wa) – od 21 maja – 30 września 2020 r. 
Sprawdzić repertuar czy też kupić bilet 
można na stronie www.samochodowe-
kino.pl

• Na stronie internetowej Miasta Pozna-
nia https://www.poznan.pl/mim/lato/ 
dostępny jest harmonogram wszystkich 
atrakcji przygotowanych w ramach akcji 
„Lato w mieście”. Są to m.in. tematyczne 
półkolonie, warsztaty, zajęcia sportowe, 
muzyczne, wydarzenia kulturalne. Infor-
macje są nadal aktualizowane.

W a k a c y j n a  o f e r t a  l o k a l n a
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Kto wie?  
Kto zna?

Li c z ą c  n a  t o , 
że przymuso-
we siedzenie 

w domu na coś się 
może przydać, mamy 
ogromną prośbę - 
przejrzyjcie swoje ro-
dzinne albumy i wy-
bierzcie zdjęcia, które 
moglibyśmy zeskano-
wać do naszego Ar-
chiwum. Pożyczymy, 
zeskanujemy, odda-
my i będziemy bar-
dzo wdzięczni.
• Adam – tel.  

509 929 993, Rokietnica, ul. Obornicka 18 A.
• Marita – tel. 693 936 311 
• Małgorzata –  

malgorzata@archiwum-rokietnica.pl
A póki co, potrzebujemy Waszej pomocy w opi-

saniu zdjęć, które mamy już w RAC. Liczy się każ-
da informacja. Piszcie. Pomóżcie.

Ponawiamy 
naszą prośbę

Szukamy informacji 
na temat Powstańców 
Wielkopolskich, którzy 
ówcześnie mieszkali na 
terenie naszej gminy.

Na stronie RAC - www.
archiwum-rokietnica.pl 
jest zakładka „Powstań-
cy Wielkopolscy”. Zajrzyj-
cie tam proszę i pomóż-
cie. Szukamy zdjęć, informacji o przebiegu 
służby, faktów z życia. 

Na początek potrzebujemy informacji 
dotyczących panów:
• Piotr Augustyniak, który zmarł w 1938 

roku i jest pochowany na cmentarzu 
w Cerekwicy.

• Andrzej Dukat (1882-1947) uro-
dzony i pochowany w Żydowie.

• Antoni Kulesza (1901-1981) po-
chowany w Kiekrzu.

• Władysław Sklepik (1894-1976), 
pochowany w Cerekwicy.
Na ich temat nie wiemy nic. 

Prócz tych paru dat nic nie mamy.
Jeżeli wiesz, że w Twojej ro-

dzinie była osoba biorąca udział 
w Powstaniu Wielkopolskim, masz 
pamiątki, zdjęcia, wspomnienia, 
możesz nam coś opowiedzieć, pro-

simy o kontakt.
• Małgorzata - malgorzata@archiwum-

-rokietnica.pl 
• Adam - tel. 509 929 993, Rokietnica, ul. 

Obornicka 18 A.
• Marita - tel. 693 936 311

Miejsce? Rok? Kim są?

Miejsce? Rok? Kim są?

Miejsce? Rok? Kto?

Miejsce? Rok? Kim są? Miejsce? Rok? Kim są?
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Weź udział

Konsultacje
społeczne

tel.: +48 (61) 89 60 600

www.rokietnica.pl

Na Polanie RUMPUCIOWEJ w Rokietnicy powstanie 
SKATEPARK, ROWEROWY PLAC ZABAW i system ścieżek 
– rozpoczynamy społeczne konsultacje projektu

„WIELKA RADOŚĆ Z JAZDY DLA WSZYST-
KICH POKOLEŃ!” – to hasło konsultacji spo-
łecznych, które ruszają od 29 czerwca 2020 
r.  Dotyczą planu zagospodarowania miej-
sca, które jest najbardziej kojarzone z Ro-
kietnicą – Polany RUMPUCIOWEJ. Oprócz 
imprezy plenerowej, która co roku jest tu-
taj organizowana i skupia się wokół słyn-
nego garnka z zupą RUMPUĆ, to przede 
wszystkim zielona otwarta przestrzeń 
w sercu największej miejscowości w gmi-
nie. Od lat rezerwowana i małymi krokami 
przeobrażana w miejsce czynnej rekreacji, 
dzięki inicjatywie sołeckiej, determinacji 
młodzieży popartej przez radnych z Rokiet-
nicy oraz pomysłom proponowanym przez 
projektantów i Urząd ma szansę doczekać 
się kompleksowych rozwiązań. Nie chcemy 
ich narzucać - stąd proponowane konsulta-
cje. Stosowane przez nas od lat pokazują, 
że jeśli przygotowywane inwestycje mają 
przynieść radość i zadowolenie, warto od-
wołać się do opinii i zdania ich bezpośred-
nich użytkowników.

Koncepcja Rowerowego Placu Zabaw ze 
skateparkiem i systemem ciągów komuni-
kacyjnych z placykami do odpoczynku oraz 
obiektami małej architektury w centrum 
Rokietnicy to odważny kompromis. To po-
łączenie już istniejących elementów Pola-
ny RUMPUCIOWEJ i jej kilku funkcji (zielo-
na przestrzeń, miejsce organizacji imprez, 
miejsce dla targowiska, miejsce odpoczynku 
i spacerów, teren do bezpiecznej jazdy na 
„kółkach”) z oczekiwaniami i marzeniami. 

To odpowiedź na petycje młodzieży o miej-
sce spotkań, zapotrzebowanie na teren do 
uprawiania czynnej rekreacji, umożliwienie 
odpoczynku rodzinom z małymi dziećmi, 
przygotowania bezpiecznego terenu spa-
cerów w ciekawym otoczeniu z zachowa-
niem naturalnych walorów.

Dlaczego warto tak to urządzić? 
Planowane i konsultowane przedsięwzię-

cie zakłada powstanie w południowej części 
Polany Rumpuciowej, w zielonym wąwozie 
i niedalekiej skarpie od strony os. Kalino-
wego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. 
Będzie on obejmował kilka elementów, któ-
re, z uwagi na koszty i powstające równo-
cześnie na terenie gminy Rokietnica inne 
inwestycje, zostanie podzielony na etapy.  

Przygotowana i konsultowana 
z mieszkańcami koncepcja zakłada 
w tym miejscu wykonanie:
1. Betonowego SKATEPARKU
2. Dwóch rowerowych placów zabaw 

PUMPTRACK:
• Toru dla najmłodszych i/lub po-

czątkujących(MINIPUMP) 
• Toru dla zaawansowanych (FLOW

TRACK)
3. Systemu ciągów komunikacyjnych 

z placami do odpoczynku i obiek-
tami małej architektury

Kompleks zostanie wkomponowany 
w istniejącą zieleń parkową bez ingero-

wania w aleję wysokich drzew biegnącą 
w tej części Polany. Proponowane elemen-
ty mają być rozmieszczone tak, by wyko-
rzystać naturalne ukształtowanie terenu. 
Łączą je ciągi komunikacyjne, które dodat-
kowo mogą stanowić ścieżki spacerowe.

Zaprojektowane obiekty są przezna-
czone do uprawiania tzw. „sportów ak-
cji” – bardzo popularnych wśród młodzieży. 
SKATEPARK i tory PUMPTRACK umożliwia-
ją jazdę na wszystkim co ma kółka: hulaj-
nodze, deskorolkach, rolkach, rowerach, 
rowerkach dziecięcych, rowerkach biego-
wych. Natomiast dzięki zaplanowanym 
ścieżkom i małym placykom z ławkami, 
inwestycja będzie również miejscem spo-
tkań mieszkańców w każdym wieku, umoż-
liwiając także organizację wydarzeń spo-
łecznych i sportowych. 

SKATEPARK i duży tor PUMPTRACK znaj-
dują się w sąsiedztwie, ale na tyle daleko, by 
nie prowokować do przejeżdżania na pełnej 
prędkości ze SKATEPARKU na PUMPTRACK 
po łączącym je dojściu.

Z kolei  kompleks dwóch torów 
PUMPTRACK pozwala oddzielić od siebie 
użytkowników początkujących od tych z du-
żymi umiejętnościami, wpływając pozy-
tywnie na bezpieczeństwo. Tory połączo-
ne są placykiem z ławkami. Miejsce to ma 
sprzyjać spotkaniom i nadzorowaniu za-
bawy przez opiekunów dzieci. 

Obydwa tory PUMPTRACK posiadają po 
kilka wejść pozwalających na dostęp z róż-
nych części terenu. Takie rozwiązanie mini-
malizuje także zadeptywanie zieleni. 

SKATEPARK
Jego powierzchnia to 216 m2, wymiary 

terenu 21 m x 13 m. Przygotowana kon-
cepcja zakłada maksymalne zagospodaro-
wanie wytyczonej powierzchni. Przeszko-
dy dobrano w taki sposób, aby można było 
wykonywać proste przejazdy jak i łączyć je 
w bardziej skomplikowane linie wykonu-
jąc transfery i większe skoki.

WIELKA RADOŚĆ Z JAZDY  
DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ!
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Nitka do lotów składa się z rollina wy-
sokości 1,8 m, jumpboxa wysokości 1,3 m 
z przelotem długości 2,5 m i quartera wy-
sokości 1,5 m. 

Quarter na zakończeniu skocznej nitki 
połączony jest z bankiem i kolejnym qu-
arterem. 

Centralną część parku wypełnia mała pi-
ramida z grindboxem oraz mały wulkan.

Najdłuższa krawędź skateparku za-
mknięta jest niskim quarterem, z mur-
kiem w środkowej części, dochodzącym 
do cornerbanka wysokości 1,3 m.  

PUMPTRACK
PUMPTRACK jest specjalnie stworzo-

nym torem przeszkód składającym się z gar-
bów, zakrętów profilowanych oraz małych 
„hopek” ułożonych w takiej kolejności, by 
możliwe było rozpędzanie się i utrzymy-
wanie prędkości bez konieczności pedało-
wania. Nabieranie prędkości możliwe jest 
dzięki odpowiednio wyprofilowanym prze-
szkodom (garbom), na których użytkownik 
wykonując ruchy góra-dół (tzw. pompowa-
nie) porusza się w wybranym kierunku wy-
korzystując siłę ciężkości i siłę odśrodkową.

Jazda na PUMPTRACKU nie wymaga 
monotonnych treningów, lecz jest ciągłą 
zabawą, która angażuje wszystkie gru-
py mięśniowe i jest niesamowicie wyma-
gająca fizycznie. Rowerowy plac zabaw 
PUMPTRACK pozwala małym dzieciom 
w bezpieczny sposób oswoić się z rowe-
rem na nierównościach terenu, jak i stawia 
wyzwanie doświadczonym zawodnikom.

Na Polanie RUMPUCIOWEJ zaplanowane 
zostały dwa tory PUMPTRACK z nawierzch-
nią asfaltową.

PUMPTRACK dla zaawansowanych – 
FlowTRACK
Powierzchnia utwardzona 819 m2. Dłu-

gość toru 370 m. Tor posiada 4 wejścia.
Przy południowo-zachodnim wejściu 

usytuowano górkę startową wysokości 2 m 
kierującą użytkowników na nitkę z dużymi 
przeszkodami do oddawania skoków. Pozo-
stałe wejścia prowadzą na podwyższenia 
wysokości około 1 m ułatwiające nabiera-
nie prędkości po ruszeniu. 9 zakrętów pro-
filowanych o różnych promieniach skrętu 
(z których 2 są podwójne) wkomponowa-
no w różne miejsca toru umożliwiając znaj-
dowanie alternatywnych linii przejazdu. 

Nitki toru w kilku miejscach łączą się na 
swojej szerokości, a przeszkody przenikają 
się nawzajem pozwalając robić transfery. 

Tor w żadnym miejscu nie jest niebez-
pieczny dla przypadkowych amatorów. 
Dla wprawionych riderów daje zaś moż-
liwość rozwijania dużych prędkości i od-
dawania skoków. 

SKATEPARK

PUMPTRACK

PUMPTRACK dla 
zaawansowanych 

- FlowTRACK

PUMPTRACK dla 
początkujących/
dzieci - MiniPUMP
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Likwidacja wyrobów zawierających azbest

W roku 2020, podobnie jak w po-
przednich latach, zachęcamy 
Państwa do skorzystania z pro-

gramu likwidacji wyrobów zawierających 
azbest. Rozpoczęliśmy właśnie tegoroczną 
edycję tego programu. Uprawnionymi do 
skorzystania z programu są osoby fizycz-
ne, które posiadają prawo własności lub 
zarządzające nieruchomościami na tere-
nie naszej gminy, na których znajduje się 
azbest. Kluczową informacją, którą nale-
ży podać we wniosku jest zakres prac ob-
jętych wnioskiem oraz ilość azbestu. Za-
kres prac dzieli się na:
• demontaż (w przypadku, gdy nie mamy 

możliwości ściągnięcia z budynku płyt 
azbestowych, firma wybrana do wyko-
nania tego zadania sama zdemontuje za-
legające na budynkach płyty),

• odbiór wcześniej zdemontowanych wy-
robów (ta opcja dotyczy wyrobów zło-
żonych już w jedno miejsce).

Jeśli Państwo sami dokonujecie demon-
tażu wyrobów azbestowych, a wnioskiem 
objęty jest tylko odbiór, zalecamy, aby pły-
ty azbestowe zostały wcześniej ułożone na 
palecie i owinięte folią stretch. Pozwoli to 

pracownikom odbierającym na sprawne 
przeprowadzenie akcji odbioru i zważenie 
azbestu. Szacunkowo określa się, że jedna 
płyta o wymiarze 1 m2 waży 15 kg, zatem 
aby prawidłowo określić ilość azbestu nale-
ży policzyć ilość płyt, następnie ilość sztuk 
pomnożyć razy 15 kg. Wynik tego działa-
nia to liczba kg azbestu jakie chcemy usu-
nąć. Do wniosku należy dołączyć:
• dokument potwierdzający prawo wła-

sności do nieruchomości, gdzie znajduje 
się azbest (np. kopia aktu notarialnego),

• podpisaną klauzulę RODO,
• zgodę współwłaściciela nieruchomo-

ści, z której azbest ma zostać zabrany 
(w przypadku, gdy zgłaszający posługuje 
się innym tytułem prawnym niż prawo 
własności, np. współwłasność małżeń-
ska, potrzebna jest jeszcze osobna zgo-
da małżonka),

• oświadczenie o pomocy de minimis, gdy 
wnioskodawca to osoba prowadząca dzia-
łalność rolniczą,

• pełnomocnictwo w przypadku działania 
przez pełnomocnika.

Przypominamy, że likwidacja azbestu jest 
bezpłatna, razem z Powiatem Poznańskim 

oraz NFOŚiGW dokładamy starań, aby co 
roku umożliwić Państwu pozbycie się wyro-
bów zawierających azbest, których na tere-
nie naszej gminy jest nadal około 1 687 465 
kg.  Firma odbierająca wyroby azbestowe 
zostanie wyłoniona przez Starostwo Po-
wiatowe w drodze przetargu, a sam odbiór 
azbestu nastąpi w okresie sierpnia i wrze-
śnia 2020 roku.

Chcąc ułatwić Państwu udział w progra-
mie dołączamy do Rokickich Wiadomości 
tegoroczny wniosek o udział w programie 
usuwania wyrobów zawierających azbest. 
Zachęcamy do skorzystania z tegorocznej 
edycji i możliwości bezpłatnego pozbycia 
się odpadów niebezpiecznych, jakimi są 
wyroby azbestowe. 

Wnioski można składać do 15 lipca 
2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gmi-
ny w Rokietnicy poprzez wrzucenie go do 
urny znajdującej się w budynku C, przesła-
nie  pocztą lub poprzez platformę ePUAP. 
W razie wątpliwości zachęcamy Państwa 
do kontaktu z Referatem Ochrony Środo-
wiska pod nr 61 89 60 631 lub poprzez 
e-mail: kinga.kusa@rokietnica.pl.

Kinga Kusa
Referat Ochrony Środowiska

UG Rokietnica

PUMPTRACK dla początkujących / 
dzieci – MiniPUMP
Powierzchnia utwardzona 230 m2. Dłu-

gość toru 131 m. Tor posiada 3 wejścia. 
Przeznaczony jest dla dzieci już od ok. 2 

roku życia, w tym tych na rowerkach biego-
wych. MINI PUMP dzięki niewielkim gar-
bom oraz łagodnym przeszkodom jest ide-
alnym miejscem dla małych dzieci, które 
przez bezpieczną zabawę rozwijają koor-
dynację ruchową oraz zmysł równowagi. 
Dzięki temu nie tylko ćwiczą świadomość 
własnego ciała, lecz także rozwijają umie-
jętności zachowania w grupie. Z kolei śred-
nio zaawansowani mogą uczyć się pierw-
szych skoków na małych garbach.  

Infrastruktura towarzysząca 
Nieodłączną częścią zaproponowanej 

koncepcji urządzenia części Polany RUM-
PUCIOWEJ jest system ciągów komunika-
cyjnych, dojścia oraz utwardzone place 
z elementami małej architektury takimi 
jak: ławki, stojaki na rowery, tablica regu-
laminowa, stacja obsługi rowerów i kosze 
na śmieci. Są one usytuowane w pobliżu 
nitek torów oraz SKATEPARKU z zacho-
waniem stref bezpieczeństwa. Stwarzają 
możliwość przygotowania do jazdy, odpo-
czynku oraz są zorganizowanym miejscem 
spotkań młodzieży, rodziców i opiekunów. 

Stanowią również połączenie torów ze SKA-
TEPARKIEM.

Zapraszamy wszystkich  
do udziału w konsultacjach

Będziemy je prowadzić interaktyw-
nie poprzez portal https://konsulta-
cje.rokietnica.pl/ od 29 czerwca do 13 
lipca 2020 r.

Konsultacje przeznaczone są dla miesz-
kańców Gminy Rokietnica należących do 
jednej z wymienionych grup:

a) młodzieży od 14 roku życia oraz

b) osób dorosłych posiadających dzieci 
w wieku od 2 do 13 lat.

Informacja o konsultacjach ukaże się na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietni-
ca, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej Gminy Rokietnica 
www.rokietnica.pl. 

Dzięki Wam może to być   
WIELKA RADOŚĆ Z JAZDY  

DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ !

Zespół UG Rokietnica
Oprac.: D. Potrawiak
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Wniosek należy wypełnić czytelnie – we wszystkich punktach!

Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest

1. Dane Wnioskodawcy:

Imię	i	nazwisko/nazwa

Ulica	i	numer	domu/	lokalu

Miejscowość

Kod	pocztowy	i	poczta

Nr	telefonu

e-mail

2. Szczegółowy opis nieruchomości zgłaszanej do programu: 

Adres	nieruchomości,	
na	której	znajdują	się	wyroby	

zawierające	azbest

Numer	ewidencyjny	działki,	
obręb,	gmina

Rodzaj	budynku,	z	
którego	pochodzą	wyroby	

zawierające	azbest	
(zaznaczyć	właściwe)

□	mieszkalny
□	gospodarczy
□	inny	-	jaki	……………………………………………………………….........................................

3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością  
(np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, inne - jakie):

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4. Rodzaj i ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do likwidacji:

Zakres	prac	objętych	wnioskiem Rodzaj	wyrobu	zawierającego	azbest
(płyta	falista/	płaska	lub	inny) Ilość	w	kg*

Demontaż,	zapakowanie,	transport	 
i	unieszkodliwienie

Odbiór	wcześniej	zdemontowanych	
wyrobów,	zapakowanie,	transport	 
i	unieszkodliwienie

* Szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1 m2 wynosi 15 kg



5. Oświadczam, że prowadzę działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem 
produktami rolnymi oraz jestem beneficjentem pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie (właściwe zakreślić)

  TAK   NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”, proszę podać numer NIP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

oraz rodzaj prowadzonej działalności (PKD)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

6. Uwagi i informacje dodatkowe

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

7. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z „Regulaminem określającym zasady 
likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2020”.

8. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (data i podpis wnioskodawcy)

Poświadczenie gminy przyjmującej wniosek o jego weryfikacji, poprawności i kompletności oraz ujęciu 
przedmiotowej nieruchomości w rejestrze wyrobów zawierających azbest – Bazie Azbestowej. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (data i podpis przedstawiciela gminy)

Uwagi_gminy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Załączniki do wniosku:
1. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające 

azbest: akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej albo inny,
2 . zgoda właściciela/ współwłaścicieli (w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości),
3 . pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika,
4 . wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis (jeżeli 

wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku),
5. wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku).

Uwaga!
W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia pisma w tej 
sprawie do właściwego urzędu gminy.

Rokickie Wiadomości  Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest
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Pamiętajmy, że każdy z nas ma 
wpływ na zasoby wodne w Polsce. 
Zatem, na ile to możliwe, postaraj-

my się ograniczyć podlewanie ogródków, 
trawników, a jeśli chcemy to robić, wy-
korzystujmy zgromadzoną deszczówkę. 
Zamiast rozmrażać mrożonki w misce 
z wodą, wyjmijmy je na noc z lodówki. 
Zakręcajmy kurki podczas mycia zębów 
i golenia. Uszczelnijmy spłuczki w toale-
tach oraz baterie przy zlewach, wannach 
i prysznicach. Nie wyrzucajmy śmieci 
i odpadków do toalet i zlewozmywa-
ków – ich spłukiwanie wymaga dużych 
ilości wody. Możemy także zbierać wodę, 
którą opłukiwaliśmy warzywa czy owoce 
i wykorzystać ją do podlania ogrodu. My-
jąc auto używajmy wiadra zamiast węża 
ogrodowego. Szanujmy każdą kroplę!

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji

UG Rokietnica

Susza w Polsce

W tym roku skutki suszy były odczu-
walne wcześniej niż w latach ubie-
głych. Poziom wód powierzch-

niowych i głębinowych jest niski, dlatego 
sytuacja staje się coraz bardziej poważna. 
To już trzecia susza z rzędu, a dodatkowo 
od pięciu lat występuje ciągły deficyt opa-
dów i zbyt ciepły, bezśnieżny przebieg zimy, 
co bezpośrednio zagraża wielu branżom,  
a w szczególności rolnictwu. Najbardziej do-
tkniętymi przez suszę regionami są zachodnia  
i centralna część kraju, w skład których 
wchodzą województwa; dolnośląskie, lu-
buskie, kujawsko – pomorskie, wielkopol-
skie oraz część łódzkiego. 

Do tej pory susza w naszym kraju wy-
stępowała średnio co 5-6 lat, a obecnie 
(2019 rok) ilość opadów w większości 
kraju była dużo mniejsza w porównaniu 
z latami 1990-2010. Opady, które zaob-
serwowaliśmy w maju i czerwcu bieżące-
go roku, były zbawienne, jednak poprawiły 
sytuację tylko „na chwilę” i nie wystarcza-
ły do uzupełnienia, wcześniej wykorzy-
stanych przez uprawy, rezerw. Woda jest 
niezbędna podczas całego procesu wege-
tacji roślin w ściśle określonych terminach, 
ale cały czas, niestety, obserwujemy niski 
poziom wilgotności gleby. Zmiany klima-
tyczne powodują, że na terenie całego kraju 
coraz częściej mamy do czynienia z gwał-
townymi i ekstremalnymi zjawiskami po-
godowymi. Pomimo zwiększania się śred-
niej liczby suchych dni w roku, normą stają 
się punktowe, krótkotrwałe i ulewne opady 
deszczu, które zamiast być wykorzystane 
przez rośliny, spływają powierzchniowo, 
powodując lokalne podtopienia, a nawet 
powodzie. Ponadto, ostatnio zwiększa się 
prawdopodobieństwo i częstotliwość wy-
stąpienia gwałtownych opadów gradu, po-
wodujących największe straty w uprawach 
rolniczych i sadowniczych. Kolejnym zjawi-
skiem, wyrządzającym, nie tylko w rolnic-
twie, zniszczenia jest występowanie coraz 
mocniej wiejących wiatrów i huraganów. 

Wysokie temperatury połączone z niedo-
borem wody zaburzają prawidłowy wzrost  
i rozwój roślin, wpływają na jakość kwit-
nienia, efektywność zawiązywania nasion, 
a także utrzymywania i rozwój owoców na 
drzewach w sadzie. Wymienione czynniki 
wpływają bezpośrednio na wielkość plo-
nu końcowego danej uprawy czy owoców 
w sadzie. 

Opisana wyżej sytuacja dotyka również 
kierowanego przeze mnie Rolniczo – Sa-
downicze Gospodarstwo Doświadczalne 
Przybroda, należące do Uniwersytetu Przy-

rodniczego w Poznaniu. Susza jest szczegól-
nym problemem na młodych plantacjach 
ogrodniczych i sadowniczych, gdzie nie ma 
nawadniania, dlatego wszystkie nowo za-
kładane kwatery w sadzie R-SGD Przybro-
da są wyposażone w linie nawadniające.

Ciepłe zimy, deficyt wody oraz wysokie 
temperatury powietrza (suma ciepła) mają 
również bezpośredni wpływ na zbyt szyb-
kie dojrzewanie roślin i owoców, ponadto 
powodują większą presję występowania 
szkodników, co wymusza wykonanie do-
datkowych zabiegów chemicznych oraz in-
tensywne podlewanie młodych plantacji. 
Przekłada się to na zwiększenie kosztów 
produkcji, a tym samym na wyższą cenę 
owoców. 

Podsumowując, Polska jest coraz czę-
ściej narażona na występowanie ekstre-
malnych zjawisk pogodowych, a zmiany 
te bezpośrednio oddziałują na produk-
cję rolniczą, która odbywa się w środowi-
sku przyrodniczym „w fabryce pod gołym 
niebem”, a przedsiębiorcy prowadzący go-
spodarstwa są grupą zawodową, która te-
raz i w najbliższym czasie będzie musiała 
zmienić swój sposób pracy, dostosowując 
go do nowych warunków klimatycznych, co 
z pewnością nie będzie łatwe i tanie.

Jednym z działań zapobiegających nega-
tywnym skutkom zmian klimatu będzie po-
prawa gospodarki wodnej i propagowanie 
systemów produkcji ograniczających utratę 
wody z gleby. Chodzi tu o poprawę struktury 
gleby i zwiększenie ilości materii organicznej  
w glebach, co niewątpliwie zwiększy ich 
zdolności retencyjne. Istotny będzie także 
dobór odpowiednich, nowoczesnych od-
mian roślin, dostosowanych do lokalnych 
warunków środowiskowych i odpornych na 
choroby i niedobory wody, nad czym cały 
czas pracują naukowcy i firmy hodowlane. 
Ponadto, dużą wagę będzie trzeba przywią-
zywać do stosowania nowoczesnych nawo-
zów, technik nawadniania, a także strate-
gii gromadzenia zapasów zarówno wody 

jak i pasz dla zwierząt. Ważnym aspektem 
będzie również funkcjonowanie sprawne-
go sytemu ubezpieczeń upraw rolniczych 
i sadowniczych, od skutków suszy i innych 
ekstremalnych zjawisk.

Kolejnym istotnym działaniem jest wdra-
żanie idei zrównoważonego rolnictwa, czyli 
połączenie najlepszych cech rolnictwa kon-
wencjonalnego i ekologicznego, co ma na 
celu wytworzenie odpowiedniej ilości żyw-
ności o wysokiej jakości, ale bez nadmier-
nej eksploatacji zasobów naturalnych. Nie-
odłącznym elementem zrównoważonego 
rolnictwa jest także integrowana produk-
cja i ochrona roślin, która z powodzeniem 
stosowana jest w R-SGD Przybroda. Używa-
ne zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją 
środki ochrony roślin nie zanieczyszczą śro-
dowiska, a umożliwią i pomogą utrzymać 
plony w dobrej jakości i kondycji. 

Filip Mazur
R-SGD Przybroda
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Tworzymy ogrodowy azyl  
z myślą o ludziach i owadach

Przydomowy ogród to miejsce, które 
często uważamy przede wszystkim 
za estetyczne uzupełnienie domu. Ma 

być efektowny, a jednocześnie prosty w ob-
słudze. Najczęściej powstaje ogród złożo-
ny z roślin iglastych, rozmieszczonych na 
tle gładkich powierzchni często koszonego 
trawnika. Piękna kompozycja prawie nie-
zmieniająca się wizualnie w trakcie  kolej-
nych pór roku. To cichy ogród, brak w nim 
brzęczenia owadów, głosów ptaków, szme-
rów i szelestów liści. Nie ma elementów, 
które byłyby sezonową atrakcją, niespo-
dzianką, kusząca, by wyjść z domu, spraw-
dzić co się zmieniło, co nowego zakwitło. 

Często zapominamy o tym, że przydo-
mowy ogród to przede wszystkim miejsce 
wypoczynku, przestrzeń spędzania wol-
nego czasu. Prywatny azyl pozwalający na 
kontakt z naturą – nic lepiej nie wspoma-
ga w sytuacji długotrwałego stresu. Ogród 
korzystne wpływa na nasze zdrowie, od-
działuje na wszystkie zmysły. Cieszy oczy 
barwami kwiatów i liści, zapachami, doty-
kiem różnych faktur części roślin i, oczy-
wiście, dźwiękiem. Dźwięk ogrodu, a jak 
niektórzy określają - ,,muzyka ogrodu”, to 
szmery, szelesty liści, to bogactwo odgło-
sów wody szemrzącej, szumiącej, kapiącej, 
niekiedy to również brzmienie różnych 
celowo wprowadzanych elementów, np. 
bambusowych dzwonków wietrznych. 
Przede wszystkim to jednak dźwięki ży-
jących w ogrodzie owadów i ptaków. Zależ-
nie od pory roku, dnia, ogród rozbrzmie-
wa różnymi głosami swoich mieszkańców. 

Tego lata wiele osób wybierze swój ogród 
jako miejsce bezpiecznego wypoczynku, 
wakacyjnego relaksu. Zapewni go nie tylko 
wygodna pozycja na leżaku i obserwowa-
nie z dystansu życia ogrodu, zachodzących 
w nim sezonowych zmian. Zarówno na 
zdrowie fizyczne jak i psychiczne, korzyst-
nie wpływa wszelka aktywność związana 
z założeniem i utrzymaniem ogrodu. Po-
zytywnie działa moc ogrodoterapii (horti-
terapii). Zaangażowanie się w przemyśla-
ne zmiany, wprowadzanie nowych roślin, 
a potem ich pielęgnacja to przyjemne, sa-
tysfakcjonujące zajęcie (i wciągające, uwa-
ga – grozi uzależnieniem). Sprzyja mu fakt, 
że mamy do dyspozycji coraz więcej miejsc, 
gdzie można kupić rośliny w dużym wybo-
rze. Ponieważ są to rośliny w pojemnikach, 
z ich sadzeniem nie musimy ograniczać się 
tylko do wiosny czy jesieni. Przez całe lato 
możemy uzupełniać ogród, cieszyć się jego 
metamorfozą. Obserwowanie wzrostu i roz-
woju roślin przynosi wiele satysfakcji, ra-
dości, nie tylko dorosłym. Samodzielnie 
uprawiany ogródek cieszy dzieci, wciąga, 
jednocześnie uczy kontaktu z przyrodą.

Tworząc przydomowy azyl, ogród przy-
jazny użytkownikom, powinniśmy również 
myśleć, by był przyjazny środowisku. Po-
przez stosunkowo proste działania w za-
kresie własnego ogrodu, możemy wpłynąć 
na naturalne środowisko. Wracamy do idei 
dawnych ogrodów wiejskich, przyjaznych 
życiu wielu organizmów. To były przestrze-
nie od wczesnej wiosny do późnej jesieni 
wypełnione obfitością kwitnących roślin. 
Obok gatunków ozdobnych z kwiatów, ro-

sły warzywa, zioła, drzewa i krzewy owo-
cowe, prawie cały sezon coś kwitło, przy-
ciągało pszczoły i inne owady.

Obecnie bardzo duże znaczenie ma takie 
kształtowanie doboru roślin do ogrodu, by 
stał się pożytkiem (zapewnił nektar i pyłek) 
dla pszczół oraz innych owadów zapylają-
cych. To one odpowiadają za plony wielu 
upraw (np. wyginięcie pszczół obniży plon 
jabłek o 60%, wiśni o 70%, gruszy o 90%, 
słonecznika o 70%). Środowisko przyjazne 
owadom przyciąga również ptaki, ogród 
ożywa, rozbrzmiewa wieloma głosami na-
tury. Tworząc ogród sprzyjający bioróżno-
rodności przede wszystkim myślimy o ga-
tunkach rodzimych, lubianych przez owady, 
szczególnie pszczoły i owady zapylające. 
Zdominowaną przez drzewa i krzewy zi-
mozielone kompozycję można urozmaicić 
roślinami jednorocznymi, bylinami, sadzo-
nymi pojedynczo, w grupach lub pojemni-
kach. Grupy lub chociaż pojedyncze krze-
wy przyjazne owadom możemy posadzić 
na obrzeżach ogrodu, np. na tle zimozie-
lonego żywopłotu. Mogą również tworzyć 
skupiny na tle trawnika lub przy ścianach 
budynku. 

Mamy do dyspozycji prawdziwe bo-
gactwo gatunków przyjaznych owadom, 
a szczególnie pszczołom. Zadbajmy o wpro-
wadzenie gatunków miododajnych, boga-
tych w nektar i pyłek. Do tej grupy zalicza 
się większość roślin zielarskich, przypra-
wowych, m.in. mięta, szałwia, oregano, 
tymianek. Można je uprawiać na potrze-
by ,,kuchenne” i równocześnie zapewniać 
pożytek pszczołom, przyciągać inne owa-
dy. Wystarczy pozwolić tym roślinom za-
kwitnąć. Przycięte po kwitnieniu wytwo-
rzą nowe pędy i powtórzą kwitnienie. Wiele 
gatunków roślin ozdobnych ma podobne 
właściwości, są miodo- i pyłkodajne. Jesz-
cze do niedawna współtworzyły bogaty ob-
raz wiejskich ogrodów. Niestety, zniknęły 
wraz z pojawieniem się niektórych tren-
dów ogrodowych, które zdominowały ogro-
dy przydomowe. Swoją drogą, ogrody wy-
pełnione roślinami iglastymi, trawnikami 
i powierzchniami wysypanymi korą to coś, 
co zdezaktualizowało się już dawno. Wy-
starczy przejrzeć strony festiwali ogrodo-
wych – np. Chelsea Flower Show (w tym 
roku oferowano wirtualne spacery), Festi-
wal Ogrodów w Chaumont sur Loire czy 
prezentacje niemieckich wystaw ogrodni-
czych (IGA 2017 lub BUGA, LAGA). Teraz 
ogród ma być nie tylko piękny, ma również 
sprzyjać bioróżnorodności, wpisywać się 
w troskę o naturalne środowisko, korzyst-
nie wpływać na mikroklimat. Wypełniony 
wieloma gatunkami kwitnącymi i owocują-
cymi, poddający się sezonowym zmianom, 
tworzy w każdej porze roku nowy widok. 
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Duża ilość roślin wysadzanych tak, że two-
rzą piętra, jak w naturalnym siedlisku, po-
krywa skutecznie powierzchnię gleby, nie 
daje szans rozwojowi chwastów, tym sa-
mym nie jest to ogród pracochłonny. Po-
przez ograniczenie powierzchni trawników 
i odpowiedni dobór gatunków zmniejsza 
się znacząco zużycie wody do podlewania. 
Wprowadzane są rozwiązania pozwalające 
wykorzystywać wodę z opadów, np. w ogro-
dach deszczowych. 

Wybierając rośliny przyjazne pszczo-
łom i innym owadom, zwłaszcza ,,zapyla-
jącym”, wybierajmy gatunki rodzime lub 
od dawna u nas uprawiane. Unikajmy od-
mian zmienionych w trakcie prac hodowla-
nych tak, że zwielokrotnione płatki utrud-
niają owadom dostęp do nektaru i pyłku. 
Rezygnujmy z roślin iglastych na korzyść 
liściastych krzewów i drzew o dekoracyj-
nych, miododajnych kwiatach. Zamieńmy 
fragment trawnika w łąkę kwiatową, koszo-
na 1-2 razy w trakcie sezonu. Najprostsze 
rozwiązanie – przestajemy systematycznie 
kosić, pozwalamy trawom zakwitnąć. Do-
siewamy lub dosadzamy rośliny kwitnące 
(jest wiele gotowych mieszanek nasion). 
Warto już latem pomyśleć o sadzonych je-
sienią roślinach cebulowych np. krokusach, 
które będą nie tylko zwiastunem wiosny, 
ale równocześnie pierwszym pożytkiem 
dla pszczół. 

W trosce o pszczoły i inne owady, warto 
ograniczyć chemiczną ochronę roślin, a je-
śli już stosujemy opryski, to środkami dla 
nich nietoksycznymi, wieczorem lub wcze-
śnie rano, gdy pszczoły nie latają. 

Ogród przyjazny owadom to także zapa-
chy kwiatów, ziół korzystnie działające na 
nasze zdrowie, samopoczucie, stosowane 
w aromaterapii. Wprowadzając w obsadze-
nia pojemników na tarasie lub balkonie ro-
śliny pachnące – lawendę, miętę, pelargo-
nię pachnącą fundujemy sobie codzienną 
sesję aromaterapeutyczną. Sadząc rośliny 
pachnące, trzeba pamiętać o kilku zasadach. 
Wprowadzamy je w takich miejscach, by 
zapach roznosił się w przestrzeni nasze-
go ogrodu. Po określeniu kierunku najczę-
ściej wiejącego wiatru sadzimy rośliny tak, 
by ruch powietrza przenosił zapach na te-

ren ogrodu. Posadzenie roślin przy gęstym 
żywopłocie lub ścianie ogrodzenia ,,zatrzy-
ma” zapach wewnątrz ogrodu, skumuluje 
go w określonej przestrzeni. Umieszczenie 
roślin pachnących przy nagrzewającej się 
w dzień ścianie budynku nie tylko zinten-
syfikuje zapach w trakcie dnia. Oddawane 
wieczorem i w nocy ciepło dłużej utrzy-
muje zapach roślin w otoczeniu (np. róż, 
wiciokrzewu, jaśminu). 

Poddając ogród metamorfozie, warto po-
myśleć o wodzie. Niekoniecznie w formie 
oczka wodnego z japońskim mostkiem. 
Wystarczy niewielki pojemnik spełniają-
cy równocześnie rolę poidełka dla ptaków, 
zmieniający w najbliższym otoczeniu mi-
kroklimat. Można wprowadzić wodę spły-
wającą po kamieniu, jej przyjemny szum 
działa relaksująco.

Jeżeli nie mamy przekonania do głęb-
szych zmian, warto spróbować ożywić 
ogród wprowadzając rośliny sezonowe – 
jednoroczne, które jesienią łatwo usunie-
my, przywracając pierwotny obraz ogrodu. 
Jeszcze innym tymczasowym rozwiązaniem 
jest sadzenie roślin w pojemnikach. Może 
widok kolorowych plam kwiatów wśród 
roślin iglastych skusi w kolejnym roku do 
wprowadzenia trwałych zmian. 

Maria Matuszczak
Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich  

w Rokietnicy

Informacje o gatunkach przyjaznych 
pszczołom i owadom zapylającym, miodo-

dajnych, przyciągających motyle znajdziemy 
na wielu stronach w Internecie. Załączona 
lista to propozycja atrakcyjnych, łatwych do 
zdobycia i uprawy roślin zielnych.
Byliny:
• rannik zimowy Eranthis hyemalis
• krokus uprawny Crocus sativus
• krwawnik pospolity Achillea millefolium
• krwawnik talerzowaty Achillea filipen-

dulina
• jeżówka purpurowa Echinacea purpurea
• lawenda wąskolistna Lavandula angu-

stifolia
• naparstnica purpurowa Digitalis pur-

purea
• jastrun właściwy Leucanthemum vulgare

• zawilec japoński Anemone hupehensis
• dzielżan jesienny  Helenium autumnale
• rozchodnik okazały Sedum spectabile
• rozchodnik karpacki  Sedum telephium,

Rośliny jednoroczne: 
• nagietek lekarski Calendula officinalis
• chaber bławatek Centaurea cyanus 
• kosmos podwójnie pierzasty Cosmos bi-

pinnatus
• mak polny Papaver rhoes
• facelia błękitna Phacelia tanacetifolia
• słonecznik zwyczajny Heliathus annus

Zioła: 
• szałwia, tymianek, oregano, mięta, meli-

sa, lebiodka pospolita, macierzanka

KONKURS
Ogłaszamy konkurs ogrodniczo-roślin-

ny w trzech kategoriach:
1. Najpiękniejszy balkon,
2. Najpiękniejszy ogród,
3. Najpiękniejszy zielony kąt 

w domu/mieszkaniu.
Rośliny są nieodłącznym elementem 

życia człowieka. W Rokietnicy mieszkań-
cy często przyozdabiają nimi swoje bal-
kony, tworząc piękne, przytulne miejsca, 
w których odpoczynek to sama przyjem-
ność. Podobnie w przypadku ogrodów 
– są niejednokrotnie azylem od wielko-
miejskiego szumu, ulicznego hałasu, dają 
wytchnienie przebodźcowanym zmy-
słom. Z braku kawałka ziemi, czy nawet 
balkonu w mieszkaniu, często uciekamy 
się do organizowania zielonych kątów 
w salonach, aby dać możliwość odpoczyn-
ku zmęczonym oczom, mieć choć trochę 
natury blisko siebie. 

Jeśli któreś z powyższych zdań jest bli-
skie twemu sercu, podeślij zdjęcie swoich 
roślinnych kompozycji a może właśnie 
tobie uda się wygrać nagrodę w naszym 
konkursie!

Zdjęcia wysyłajcie mailem z tytułem 
„Zielony konkurs” na adres promocja@
rokietnica.pl. Na Wasze odpowiedzi cze-
kamy do końca lipca.
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Wspomnienie

Prof. zw. dr hab.  
Włodzimierz Fiszer (1930-2020)

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęła społeczność rokietnic-
ka wiadomość, że w dniu 9 czerwca br. zmarł profesor Wło-
dzimierz Fiszer.

Urodził się w Kiekrzu. Od najmłodszych lat był związany z je-
ziorem Kierskim, tam zaczęła się jego bogata, sportowa kariera 
żeglarska. W 1949 roku utworzył Ludowy Klub Sportowy

LKS Kiekrz (dziś Ludowy, Żeglarski Klub Sportowy – LŻKS). 
Uwieńczeniem jego sportowej kariery było zdobycie w 1960 roku 
tytułu Mistrza Polski w klasie Fin. Równolegle poszerzał swe zain-
teresowania naukowe. W roku 1956 ukończył studia na Wyższej 
Szkole Rolniczej - kierunek technologia żywności i poświęcił się 
pracy naukowej na uczelni. Doktorat obronił w 1965 roku, a pra-
cę habilitacyjną w roku 1971. Tytuł profesora otrzymał w 1978 r. 
Był prorektorem Akademii Rolniczej (nowa nazwa Wyższej Szkoły 
Rolniczej) w latach 1982 - 1984, rektorem w latach 1987 - 1990. 
Był znanym i cenionym naukowcem w poznańskim środowisku, 
toteż w latach 1987 - 1990 powierzono mu zaszczytną funkcję 
Przewodniczącego Kolegium Rektorów. 

Jego bogaty dorobek naukowy to ponad 180 prac naukowych, 
w większości publikowanych w zagranicznych czasopismach na-
ukowych. Piastował zaszczytną funkcję Przewodniczącego Między-
narodowej Grupy Konsultacyjnej ds. Napromieniowania Żywno-
ści – FAO/WHO/IAEA. Był także inicjatorem i przewodniczącym 
Kapituły „Wielkopolski Rolnik Roku”.

Od lutego 2009 roku zasiadał w Dostojnej Radzie Mędrców pod-
czas Inauguracji Akademii Wieku Dostojnego im. Marii Konopnic-
kiej w Rokietnicy. Jako jedyny dotąd otrzymał specjalne wyróżnie-
nie „kalos - kaghatos”, dla tych, co w młodości zdobywali medale 
w sporcie, zaś po przekroczeniu umownej linii mety osiągnęli zna-
czące sukcesy naukowe. Kalos, kaghatos (gr. sprawny i mądry) to 
połączenie zdolności sprawnościowej i intelektualnej, propago-
wanej w starożytnej Grecji.

Pan profesor bywał stałym uczestnikiem naszych corocznych 
inauguracji. Ostatni raz był w listopadzie ub. roku na nadzwy-
czajnej uroczystości z okazji 100-lecia utworzenia Uniwersytetu 
Poznańskiego i 10-lecia Akademii Wieku Dostojnego. Żegnając 
się z nim, umawialiśmy się na następne spotkania – wykłady dla 
naszych słuchaczy. Niestety, następnego spotkania nie będzie… 

Profesor Fiszer mimo, że mieszkał w Poznaniu, to w licznych roz-
mowach wracał do swej młodości i ukochanego Kiekrza i jeziora. 
Jego marzeniem było zamieszkanie znów w Kiekrzu, nad jeziorem.

Ostatnie, ziemskie pożegnanie odbyło się w środę, 17 czerwca 
br. o godz. 12.30 na cmentarzu junikowskim.

Andrzej Deckert



39Rokickie Wiadomości  lipiec 2020

Kochani Czytelnicy,
Po raz siódmy miałam okazję święto-

wać z Wami urodziny Andresena, na któ-
rych pamiątkę ustanowiono Międzynaro-
dowy Dzień Książki dla Dzieci. Pierwszy 
artykuł w ramach projektu „Zaczytana 
Rokietnica” nieprzypadkowo ukazał się 
właśnie w kwietniu, czyli najbardziej książ-
kowym miesiącu roku (nie tylko na okolicz-
ność rocznicy urodzin słynnego duńskiego 
pisarza, ale również ze względu na przypa-
dający 23. kwietnia Międzynarodowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich). 

Jak już wielokrotnie podkreślałam, świę-
to książki dziecięcej zostało ustanowione 
w 1967 roku w celu promowania literatu-
ry pięknej i grafiki adresowanej do mło-
dych czytelników. Zgodnie z tradycją, każ-
dego roku inny kraj jest gospodarzem tego 
dnia i jest odpowiedzialny za przygotowa-
nie okolicznościowego plakatu z mottem 
oraz specjalnego „listu-przesłania”. W tym 
roku zaszczyt ten przypadł Słowenii. Auto-
rem listu pt. „Głód słów” jest Peter Svetina, 
a plakat zaprojektował Damijan Stepančič. 

Zazwyczaj, z racji wspomnianych świąt,  
kwiecień upływa pod znakiem spotkań, 
warsztatów i konferencji z książką w roli 
głównej. Wiele z tych wydarzeń koordynu-
ją Polska Sekcja IBBY i Fundacja ABC „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Z przyjemnością 
sama w biorę w nich udział i później re-
lacjonuję przebieg na łamach „Rokickich 
Wiadomości”. Tymczasem ostatnim wy-
darzeniem książkowym, w jakim miałam 
możliwość uczestniczyć, były Targi Książ-
ki w Poznaniu, które odbyły się na począt-
ku marca. Już wówczas słowo koronawi-
rus coraz częściej pojawiało się w mediach 
(zresztą efekt tego widać było po frekwencji 
w czasie targowych dni), ale jeszcze chyba 
nikt nie przypuszczał, jak rozwinie się sy-
tuacja. Tradycyjnie na targach spotkałam 
wielu wspaniałych autorów i promotorów 
czytelnictwa. Gratulowałam laureatom na-
gród PEGAZIKA, którymi w tym roku zostali: 
Marcin Szczygielski (w kategorii TWÓR-
CA KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY) 
oraz Olcha Sikorska (w kategorii PRZY-

JACIEL KSIĄŻKI). Ponadto obiecałam, że 
jako Rokietnica włączymy się w ogólno-
polskie obchody Międzynarodowego Dnia 
Książki dla Dzieci zaplanowane przez Pol-
ską Sekcję IBBY. 

Jak już wiecie, wszystko potoczyło się ina-
czej, a hasło „Głód książek” w tych okolicz-
nościach nabrało zupełnie nowego znacze-
nia. Kiedy przygotowywałam ten artykuł 
nie działały już szkoły, biblioteki, stacjonar-
ne księgarnie, instytucje kultury. Odwoła-
ne zostały wszystkie wydarzenia kultural-
ne, warsztaty książkowe. Życie czytelnika 
przeniosło się do domu i do internetu. Co 
więcej, najważniejszym hasłem, odmienia-
nym na wszelkie sposoby był apel „ZOSTAŃ 
W DOMU, CZYTAJ KSIĄŻKI”! Powtarzali 
go pisarze, księgarze i promotorzy czytel-
nictwa oraz sami czytelnicy. Żeby w jakimś 
stopniu zrekompensować czytelnikom 
zamknięcie bibliotek, pisarze zaczęli publi-
kować w internecie rozdziały swoich ksią-
żek, a sprzedawcy zachęcali do korzysta-
nia z czasowego darmowego dostępu do 
książek w wersji elektronicznej. Bibliote-
ki, teatry, muzea proponowały wirtualne 
spotkania i spektakle. Na portalach spo-
łecznościowych olbrzymią popularnością 
cieszyły się nakładki ze wspomnianym ha-

słem. Wszystko po to, aby jak najskuteczniej 
ograniczać rozprzestrzenianie się niebez-
piecznego wirusa. Mam nadzieję, że sami też 
przyłączyliście się do tego apelu i w miarę 
możliwości zostawaliście w domu z książ-
ką. Jeśli chcielibyście podzielić się wraże-
niami, co i jak czytaliście w tym trudnym 
czasie, to piszcie proszę na adres zaczyta-
narokietnica@interia.pl albo na skrzynkę 
Zaczytanej Rokietnicy na profilu fb. 

Pozdrawiam, Mariola Sudoł-Szczepaniak

Plakat pochodzi z oficjalnej strony Międzyna-
rodowej Izby ds. Książek dla Młodych (IBBY), 
www.ibby.org

ROZWIĄZANIE KONKURSU nr 61

Kochani, najwyższy czas, żeby wresz-
cie rozwiązać konkurs dotyczący ksią-
żek… o Bożym Narodzeniu! Nasza nagro-
da powędruje do Kajetana Zawodnego, 
który tak oto pięknie wytłumaczył „jak 
zachwyca, kiedy nie zachwyca” literatu-
ra o tematyce świątecznej. Zresztą po-
czytajcie sami:

„Kiedy w rubryce „Zaczytana Rokiet-
nica” zobaczyłem informację o nowym 
konkursie, natychmiast chciałem w nim 
wystartować. Potraktowałem to jak wy-
zwanie! Łatwo nie będzie, gdyż... nie się-
gam po książki o tematyce świątecznej, 
ponieważ przez cały rok w głowie mam 
wiele innych tytułów, które chcę przeczy-
tać, a czasu wciąż jak na lekarstwo. Przy-
chodzą mi do głowy zaledwie dwie „świą-
teczne” pozycje, które przeczytałem - baśń 
Hansa Christiana Andersena pt. „Dziew-
czynka z zapałkami” i „Opowieść wigilij-
na” Charlesa Dickensa. „Dziewczynkę...” 
przeczytałem w ramach szkolnego kon-
kursu wiedzy o Baśniach Andersena. Kon-
kurs wygrałem, ale...wspomniana baśń 
niezbyt mi się spodobała. Niedawno na 
lekcji języka polskiego oglądaliśmy film 
pt. „Opowieść wigilijna”. Zafascynowałem 
się tym filmem, więc postanowiłem prze-
czytać także książkę. Niestety również się 
zawiodłem – książka nie spodobała mi się 
tak bardzo jak film. 23 grudnia ukończy-
łem czytanie „Spirit Animals” tom 3 pt. 
„Więzy krwi” Gartha Nixa i Seana Wil-
liamsa. Po „Opowieść wigilijną” sięgną-
łem zaraz potem i muszę stwierdzić, że 
radość z czytania była nieporównywal-
nie mniejsza. Mimo, że lada chwila miały 
nadejść Święta... Uwielbiam czytać, więc 
wniosek mam jeden. Uważam, że to bez 
różnicy jaką książkę czytamy w daną porę 
roku. Wystarczy, że ktoś chce ją przeczy-
tać i robi to z przyjemnością!

Kajetanowi gratulujemy i zaprasza-
my po odbiór nagrody, oczywiście kie-
dy tylko sytuacja wróci do normy, cze-
go sobie i Wam, Kochani Czytelnicy, 
gorąco życzę!
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Latanie, pływanie, ryzyko, pingwiny, 
zabawa, inna rzeczywistość.
Już sześć miesięcy w Antarktycznym śnie.

Mija sześć miesięcy od przybycia w to ma-
giczne miejsce, jakim jest Antarktyka. Od 
dziecka marzyłem, by zwiedzać świat, oglą-
dać zwierzęta w naturalnym środowisku, 
być tam, gdzie innym nie jest po drodze. Po 
przylocie na wyspę trafiliśmy w okno po-
godowe, więc szybko dotarliśmy na stację. 
Pierwsze, co zrobiłem, to patrzyłem przed 
siebie, powtarzając sobie, że mogę tu zo-
stać na zawsze. Otoczony śniegiem, góra-
mi, lodem – mój mózg zbierał informacje, 
gdzie się znalazłem. Nie docierało do mnie 
to jeszcze, nie docierało do mnie też, że będę 
tu półtora roku. Czy ktoś kiedyś wyobrażał 
sobie widzieć 10 osób przez tyle czasu, nie 
móc uciec, choć na chwilę, być zależnym od 
innych? Wiele rzeczy dociera do mnie do-
piero teraz. Zanim dojdziemy to takich re-
fleksji, przenieśmy się w magiczne miejsce 
– otoczenie Antarktyki. 

Początek. Jak zawsze, na początku był cha-
os. Kilka nowych twarzy zamieszało zimo-
wy spokój osób, które spędzały tu rok. Ta 
zimowa cisza została zachwiana przez na-
pełnione pozytywną energią nowe osoby. 
Zrobiło się wartko, głośno, żywo. Jako, że 
zostawałem najdłużej ze wszystkich, mo-
głem wybrać sobie pokój. To trudne zadanie, 
bo będzie to moja ostoja prywatności przez 
resztę czasu. To cztery ściany, w których 
będę spał, pracował, prowadził video roz-

mowy i nadmiernie rozmyślał. Do wyboru 
było kilka wolnych pomieszczeń. Zdecydo-
wałem się na pokój w skrzydle z toaletami 
i łazienką oraz ładnym widokiem. Po czasie 
myślę, że to jest najlepszy pokój. Może bla-
dozielony nie jest najpiękniejszy, ale poło-
żenie jest sprzyjające. Te cztery metry kwa-
dratowe teraz mieszczą mnie, moje rzeczy 
i mnóstwo różnych emocji. Zachód słońca 
był stosunkowo wcześnie, wybraliśmy się 
na pierwszy spacer. Przeszliśmy przez po-
kryte grubą kołdrą śniegu pingwinisko. Na 
jego szczycie zmiękły mi nogi. Pamiętam, 
że uśmiechałem się do siebie, w głębi du-
szy mówiłem „Tomek, Ty… szczęściarzu.  
Po raz kolejny zrobiłeś to, o czym marzy-
łeś, jesteś tu.”. Kilkaset metrów dalej zoba-
czyłem lodowiec Ekologii. Mam bzika na 
punkcie lodowców, mogę na nie patrzeć go-
dzinami, nigdy mnie nie nudzą. Ten obraz 
zapamiętam do końca życia. Cały czas mó-
wiłem, no może tego nie przytoczę teraz, 
ale wyrażało to mój zachwyt. Podeszliśmy 
do zamarzniętej zatoczki, byłem wpatrzo-
ny jak w największe dzieło Michała Anioła. 
Słońce zachodziło leniwie, trzeba było wra-
cać. Za stacją zrobiło się czerwono. Światło, 
które wychodziło za góry, było olśniewa-
jąco piękne. Telefonem można było zrobić 
mistrzowskie zdjęcia. To były piękne po-
czątki. Tego dnia była impreza powitalna, 

gdzie również można było się zachwycić 
ilością przygotowanych przez kierownika 
wyprawy nalewek. Miał chłopak rozmach 
w procentach, a ja zostałem zapamiętany 
jako ten, który wszedł z przytupem w An-
tarktyczną historię tej stacji. 

Okres przejściowy, czyli czas między zimą 
a latem, znany jako wiosna czy jesień. Przy-
pomnę tylko, że tu, na półkuli południo-
wej, pory roku występują odwrotnie niż 
u nas w kraju, a pogoda jest niestabilna. 
Moje wyobrażenie pracy w ciężkich warun-
kach szybko zostało potwierdzone. Chwilę 
po naszym przylocie wiatr postanowił za-
wiać z rekordową tej zimy siłą. Na szczę-
ście prognozy pogody pokazują przybliżone 
scenariusze. Tego dnia zostaliśmy w stacji. 
Wiatr pędził z prędkością ponad 150 km/h. 
Dla mnie to była nowość. Z ciekawości wy-
szedłem przed samolot (określenie głów-
nego budynku stacji). Chciałem zobaczyć, 
jak to jest tańczyć tak, jak zagra tobą wiatr. 
Drobne ziarenka śniegu, bardzo zmrożone 
kawałeczki, wpadały dosłownie wszędzie. 
Każda szpara w ciuchach i w budynkach 
była wypełniona śnieżnym proszkiem. To 
uczucie, kiedy niesie cię wiatr, jest bezcen-
ne. Ale tylko w przypadku, kiedy po chwili 
morderczej walki z żywiołem możesz wejść 
do ciepłego budynku. Ten rodzaj „rozrywki” 
bardzo mi się spodobał. Przy każdej możli-
wej okazji wychodziłem na śnieg, by moje 
ciało było szarpane przez naturę. Zawsze 
wracaliśmy do środka jak bałwanki, zmar-
znięci i czerwoni. Często też przed zaśnię-
ciem, kiedy już powiedziałem do K. dobra-
noc, zastanawiałem się, czy nie obudzę się 
za chwilę bez dachu nad głową. Miałem wi-
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zję, że wyrywa dach, a mój pokój staje się 
studnią, z której lecą w górę kartki i ubrania 
zabrane na zawsze przez Antarktykę. Le-
gendy mówią, że samolot startuje przy war-
tościach powyżej 50 metrów na sekundę. 
Czasem brakowało tylko 5 metrów. Wiatr to 
nie jedyna trudność tutaj, która przeszka-
dza w egzystowaniu. Choć czasem pomaga 
wyładować nagromadzone emocje lepiej 
niż worek treningowy, ale o tym za chwilę. 

Dokładnie pamiętam dzień, w którym po 
raz pierwszy przestraszyłem się na wodzie. 
Robiłem naloty nad słoniami morskimi na 
Patelni. To miejsce na wyspie, które jest bez-
pośrednio otoczone otwartą wodą. To już 
nie zatoka, to otwarty ocean południowy. 
Podczas rozmowy przez radio z Robertem, 
który czekał na nas na wodzie, padł pomysł 
popłynięcia dalej, żeby zobaczyć inną sta-
cję. Stwierdziliśmy, że z takimi pomysła-
mi poczekamy do zakończenia prac. Po kil-
ku minutach od wypowiedzenia tych słów, 
usłyszałem szum łamiącej się fali. Dron był 
w powietrzu, można było się domyślać, że 
pogoda lada moment siądzie. Zakończyli-
śmy czym prędzej pracę, trzeba było szyb-
ko wskoczyć na zodiaka. Przybój z każdą 
falą stawał się większy, podejście do brze-
gu jest niebezpieczne, bo na dnie są duże 
kamienie. Silnik zanurzony tylko do poło-
wy w razie zahaczenia o dno nie ma 100% 
wydajności. W ręku nasze rzeczy, aparatura 
naukowa, znów stres. Dużo pieniędzy może 
utonąć. Najpierw wrzuciłem drona i pleca-
ki, potem dziewczyny na pokład, a sam mo-
kry wdrapałem się jako ostatni. Zbiegło się 
kilka czynników – przypływ, martwa fala 
z Bransfielda i silny wiatr. Woda wlewała się 
z każdą falą do środka. Ponton zalany był do 
połowy. Pierwsze objawy zdenerwowania 
przeszły po chwili, gdy udało się wylać na-

gromadzoną ciecz. Było tylko gorzej. Żeby 
wrócić do zatoki, trzeba zmieścić się w kil-
kudziesięciometrową lukę między wysta-
jącymi skałami. Zeszła mgła. Ledwo co wi-
dzieliśmy zarys brzegu, fale wzmagały się 
praktycznie z każdą minutą. Dziewczyny na 
zodiaku wyglądały na bardzo przestraszo-
ne. Nasza mała łupina skakała 6 m w górę, 
a potem w dół. Fala była ogromna. Miałem 
wtedy przerażenie w oczach i uśmiech na 
twarzy. To mój najbardziej dramatyczny, 
ale i zapamiętany rejs. Emocji, jakie towa-
rzyszyły na pontonie, nie da się przekazać. 
Totalnie złe nastroje u towarzyszy, bezna-
dziejna pogoda i ogromne prawdopodo-
bieństwo przewrócenia zodiaka. Przepły-
nęliśmy kawałek w skupieniu. Dla mnie to 
było coś niesamowitego, bo po naszej le-
wej stronie wyłoniła się goła skała, której 
nigdy nie widziałem. Fale łamały się tam, 
pokazując wrota do piekła. Na oceanie 8 
w skali Beauforta, a my na 5-metrowym 
zodiaku walczymy o przetrwanie. Z jednej 
strony ekscytacja, w końcu coś się dzieje, 
z drugiej strach, że nie zobaczę już nic wię-
cej, niż skały i piach na dnie. Woda ma tu 

zero stopni, 10 minut poza łódką i zgon. 
Pogoda zmieniła się w ciągu 35 minut. To 
jak pstryknięcie palcem, pyk i już jest dra-
matycznie źle. Takie sytuacje wiele uczą, 
trzeba być czujnym i dobrze czytać okoli-
cę i zmiany w pogodzie. 

Opowiedziałem zaledwie dwie historie, 
ale „Antarktyka” tak naprawdę zaczęła się 
od momentu ujrzenia mojego pierwszego 
pingwina. Ptaki te zaczęły pojawiać się na 
początku września. Początkowo po jednym, 
maksymalnie dwa. Nigdy przy mnie. Sły-
szałem, że tu był Gentoo, a tu była Adelka, 
a tam znowu takie i owakie. Chodziłem jak 
nakręcony, by zobaczyć mojego pierwsze-
go pingwina. Antarktyka kojarzy się z gó-
rami lodowymi i pingwinami. Byłem bar-
dzo niepocieszony. W połowie września, 
rozstawialiśmy aparaty poklatkowe na jed-
nym z pagórków niedaleko stacji, a był to 
piękny słoneczny dzień. Nosiliśmy kamie-
nie z plaży na górę, aby dociążyć statyw. 
Ktoś krzyknął, że na dole jest pingwin, rzu-
ciłem cały plecak, który zapadł się w śniegu. 
Chwyciłem aparat i sturlałem się na dół. Nie 
wierzyłem własnym oczom. Stoi – czysty, 
czarno-biały pingwin, trzy metry przede 
mną. Leżałem w śniegu, nieruchomo, po-
dziwiając go przez obiektyw, dokładnie – 
dziób, skrzydło, nogi, wszystko. Leżałem 
i patrzyłem, przez chwilę nawet nie robi-
łem zdjęć, po prostu patrzyłem. Słonecz-
ko wychodziło zza chmur, delikatne świa-
tło padało na jego pióra. Mam, strzeliłem 
pierwsze zdjęcie. Wcześniej przyrzekłem, 
że zdjęcia na Instagram (@tomaszkurcza-
ba) zacznę dodawać dopiero po sfotogra-
fowaniu pierwszego antarktycznego pta-
ka. Tak się też stało. Pingwiny przybywały 
setkami. Pływając po zatoce, baliśmy się, 
żeby ich nie rozjechać. Często skakały przed 
pontonem jak delfiny przed statkami. Fan-
tastyczny widok. Choć moim największym 
fotograficznym marzeniem, może jednym 
z tysiąca, ale w ścisłej czołówce, było zła-
panie tych zwierząt na pływającym lodzie. 
Górze lodowej, takiej dużej, bardzo dużej, 
wręcz ogromnej. Płynąc w inną część wy-
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spy, trzeba opuścić zatokę. Moment płynię-
cia bezpośrednio po oceanie południowym, 
w rejonie, gdzie wściekłe pięćdziesiątki gna-
ją jak emerytki na wieczornego brydża, do-
starcza dodatkowe emocje. Często statki 
mają problemy na tych wodach i zawraca-
ją, a tu akcja i pływanie małym pontonem. 
Fale potrafią być tak ogromne, że nie wi-
dać niczego innego niż otaczająca cię woda. 
Właśnie na Bransfieldzie widać duże góry. 
Podpłynąłem kilka razy do takiej o dużym 
potencjale fotograficznym i przygodowym 
oczywiście. Podobno dotknięcie góry lodo-
wej przynosi dużo szczęścia. Czy ktoś to 
sprawdził? Nie mogę przyznać publicznie, 
że to prawda, odpowiedzi możecie domy-
ślać się sami. Staram się cały czas podkre-
ślać, że marzenia się spełniają. Było tak też 
i tym razem, bo na górze bytowało sporo 
ptaków. Piękna błękitno-biała, pływająca 
po ciemnym oceanie góra robiła kolosalne 
wrażenie. Pingwiny na niej wyglądały jak 
z National Geographic. Obłe kształty wpaso-
wały się w układ kadru i zgrały z tłem i zwie-
rzętami. Czas płynąć dalej. Z uśmiechem 
na twarzy powiedziałem do kierownicz-
ki, tak niby żartem, że wracamy na zachód 
słońca, a ta góra zapłonie w promieniach 
chowającego się słońca. Dopilnowałem ta-
kiego czasu. Wracaliśmy grzecznie na dwa 
pontony. Promienie słońca były już tak ni-
sko, że oślepiały mnie podczas prowadze-
nia zodiaka. Kiedy policzyłem czas dopły-
nięcia do góry i czas do zajścia promieni, 
cieszyłem się, że mam mocniejszy silnik. 
Cała naprzód, 60 koni ryknęło, zostawia-
jąc za sobą coraz większą falę. Krzyknąłem 
do mojej załogi „Trzymajcie się i przepra-
szam”, a następnie już skakaliśmy na falach, 
płynąc najszybciej jak się da. Zostały trzy 

minuty do końca spektaklu, puściłem ster, 
wyskoczyłem do skrzyni po aparat i pstry-
kałem. Uśmiech nie schodził mi z buzi, ro-
biłem to, co chciałem do dłuższego czasu. 
Zgrało się wszystko – Antarktyka, góra lo-
dowa, pingwiny i zachodzące słońce.

Myślę, że to będzie ostatnia historia w tym 
wydaniu. Antarktyka jest bardzo niedostęp-
nym miejscem, niedostępnym, jeśli nie po-
siada się dużych lodołamaczy, samolotów 
i śmigłowców. Zimą można używać skute-
rów śnieżnych, ale latem nie ma tyle śniegu. 
Dostaliśmy zaproszenie na niedzielny lunch. 
Wszystko super, tylko zaproszenie było na 
statek, który stacjonował po drugiej stro-
nie wyspy. Jest opcja, żeby się tam dostać, 
to dwa-trzy dni drogi pieszo przez spękane 
lodowce. Wybiegając w przyszłość – i tak 
czeka nas taka trasa z okazji maratonu, ale 
teraz jesteśmy przy lunchu. Była niedzie-
la, większość osób wstała o 4:30 rano, bo 
o 5:30 trzeba było już pływać. Spora część 
załogi została w terenie. Zaproszenie było 

na 13, a w nim prośba o delegacje czterech 
kobiet i dwóch panów. Witamy w wojsko-
wym środowisku. Odpisaliśmy, że oczywi-
ście zjawimy się u was na statku. Żeby ta 
historia miała interesujący wydźwięk, to ka-
pitan statku przysłał po nas dwa śmigłow-
ce. Taki standardowy antarktyczny Uber. 
Około 20 min, aż tyle musieliśmy czekać na 
nasz spóźniony transport. Trwając w eks-
cytacji, bo kto na co dzień lata nad lodow-
cami helikopterami. Przyleciały dwa małe 
wariaty, piloci wyluzowani, na skurzanych 
kurtkach mieli mnóstwo naszywek, w tym 
z logo naszej stacji. Uśmiechnięci, radośni 
powiedzieli, że polecimy przez kopułę lo-
dową, bo są dobre warunki. Następnie po-
czekamy chwilę w powietrzu, aż wyląduje 
herkules na lotnisku i usiądziemy na statku. 
Moje oczy kipiały z radości. Wystartowa-
liśmy. To były dziki, taki typ ludzi, których 
podziwiam, pełen profesjonalizm, precy-
zja i wysoki próg psychicznego komfortu 
o własne życie. Ruszyliśmy, w szyku z trzy 
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metry od siebie. Lecieliśmy nisko nad wodą. 
Piękna pogoda, świeciło słońce, nie było 
wiatru. Kilkanaście metrów przed ścianą 
lodowca wyskoczyliśmy w górę, po chwi-
li ostro w dół i kółeczko. To była jak zaba-
wa w gonionego. Jeden śmigłowiec uciekał 
przed drugim. Tak minęło nam pierwsze 30 
min lotu. Zobaczyliśmy wszystkie stacje za-
chodniego wybrzeża z powietrza, zrobili-
śmy bardzo niski przelot nad pasem star-
towym, po którym helikoptery wystrzeliły 
w górę niczym fajerwerki. Przed samym 
statkiem piloci grzecznie ustawili równo 
maszyny i usiedli na lądowisku. Przywi-
tał nas kapitan oraz załoga statku. Zapro-
sili nas do środka. Okazało się, że jest tam 
cała okoliczna śmietanka generałów, oficjeli 
i wysoko postawionych person odpowiada-
jących za Antarktyczne układy i zasady gry. 
Witamy w wielkim świecie. Cały czas pod-
nieceni lotem śmigłowcem, z uśmiechem 
wkroczyliśmy na salony tego wydarzenia. 
Proporcje, o jakie prosili, były troszeczkę 
zachwiane, czterech chłopa i dwie panie. 
Jedna z nich w kaloszach, nikt nie spodzie-
wał się takiego wysokiego rangą spotkania. 
Uśmiechy, proste dialogi i w końcu wyczeki-
wany hamburger. To był pierwszy rejs tego 
statku na wody Antarktyki, duma Chilijskiej 
marynarki wojennej. Opuściliśmy zgrabnie 
ten bezalkoholowy bankiet. Penetrowali-
śmy cały statek, który był olbrzymi. Miał 
szpital, ogromny pokład, na którym można 
by organizować maratony, nawet swój we-
wnętrzny port. Co dzień zużywano 200 kg 
mięsa dla samej załogi. Musieliśmy wrócić 
na sale, bo każdej takiej imprezce towarzy-
szą oficjalne przemowy i podziękowania. 
W ramach daniny z naszej strony przekaza-
liśmy kapitanowi naszywki, ręcznie robione 
pingwiny z drewna i butelkę dobrej polskiej 
jałowcówki zrobionej na stacji. W okolicy 
naszej wyspy jałowcówka nazywana jest 
„Forest vodka”. Pożegnań nie było końca. 
Do rzeczy, trzeba było wrócić, my zostali-
śmy oddelegowani jako ostatni, bo najda-

lej trzeba było nas odstawić. Dwa dzikusy, 
uśmiech na twarzy. Załoga statku chwyci-
ła nas za plecy, pochylili głowę, dokładnie 
jak na filmach, zdecydowanie inaczej niż 
odbywało się to u nas na stacji. Oderwa-
ło się jedno śmigło, po chwili drugie i le-
cimy. Piloci zaproponowali trasę wzdłuż 
wybrzeża. Dla nas super, to dłuższa zaba-
wa o 70% trasy. Lecieliśmy dwa metry nad 
wodą i pięć metrów do drugiego śmigłow-
ca. Przez okienka widzieliśmy nasze uśmie-
chy, a w ich tle ściany lodowców. Podlecie-
liśmy trochę wyżej i nagle jeden helikopter 
przeleciał pod drugim i ustawił się do zdję-

cia na tle lodu. Ta jazda trwała około go-
dziny. W słuchawkach słychać latynoską 
muzykę oraz stwierdzenia „una fotita”. La-
taliśmy w kółko, goniliśmy siebie jak małe 
dzieci. Góra, dół, prawo, lewo, wyglądało to 
jak zawody, który śmigłowiec poleci niżej 
i dłużej wytrzyma przed zderzeniem z lo-
dem. Emocje jak na grzybach, znaczy, jak 
po grzybach na ruchliwej brazylijskiej au-
tostradzie. To był jeden z najlepszych dni 
z początku grudnia. Pierwszy raz też wi-
działem z powietrza wieloryby, które cho-
wały się pod powierzchnią wody. Z per-
spektywy czasu mogę polecić wszystkim 
taki niedzielny wypad na lunch. 

Czas mija właśnie w taki sposób, tu na 
dalekiej polskiej ziemi. Czasem jest super, 
pięknie i miło. Czasem są dni totalnie kiep-
skie i tylko uśmiech najbliższych osób po-
maga przetrwać te ciężkie warunki izolacji. 
Zostało jeszcze 10 miesięcy pracy w sta-
cji, życia w stacji, bycia w stacji. Najcięższy 
okres zimy właśnie przede mną. Zasypie nas 
śnieg, wiatr odłączy Internet. Będę mógł 
zanurzyć się w myślach i planach na przy-
szłość, zanurzyć się w głębi siebie. Człowiek 
tu może się wyciszyć, odetchnąć świeżym 
powietrzem i porozmawiać z pingwinami. 
W ostatnim tygodniu mieliśmy więcej śnie-
gu niż w Wielkopolsce było przez całą zimę. 

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

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

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 

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.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

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 tel. 502 320 647 

61 8145 42661 8145 426

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

Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

KUPIĘ 
GRUNTY

Tel.: 882 725 015

ZAPRASZAMY  
DO ZAMIESZCZANIA 

REKLAM
tel. 607 566 555  mn@kreator.com.pl
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PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 12 zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

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

Podaruj sobie  
odrobinę piękna

KOSMETOLOGIA  PODOLOGIA 
FRYZJER DAMSKO-MĘSKI

ZAPISY: telefon  501 056 451 
Godziny otwarcia: pon-pt 8-18, sob 8-14

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek 
KARDIOLOG 
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29
Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

tel. 662 950 068
Terminy przyjęć:   15 lipca 2020 
   12 sierpnia 2020
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

Wo r e c z k i  z  s i a t e c z k i  na warzywa i owoce •
 W

orki z grubego lnu na chleb • Etui na sztućce • Worki na sprzęt sportowy • Plecako-work
i •

 T
or

by
 n

a 
za

ku
py

 •
 T

or
eb

ki
 n

a 
pr

ez
en

ty
 •

 F a
r t u c h y  k u c h e n n e Szycia Szal

szyciaszal@gmail.comszyciaszal

Praktyczne
Ekologiczne

Estetyczne

Hand-Made
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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

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

ZAPRASZAMY  
DO ZAMIESZCZANIA 

REKLAM
> Studio Kwadrat 
tel. 607 566 555 

mn@kreator.com.pl

  Szukam pracy 

Wykonam wszystkie prace ogrodowe, 
potnę drewno. Tel 667 069 745

 Dam pracę 

Poszukuję krawcowej do drobnych 
prac krawieckich we własnym domu. 
Gwarantujemy atrakcyjne zarobki i miła 
atmosferę. Mile widziana własna ma-
szyna do szycia, ale nie jest to warunek 
konieczny. Nr tel. 506 481 098.

Ogłoszenia 
drobne MALOWANIE

czysto | szybko | solidnie
Ceny konkurencyjne
604-345-047

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
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Służba przygotowawcza 
– zrób pierwszy, milowy 
krok do zawodowej służby 
wojskowej

Marzenia o karierze zawodowego 
żołnierza, chęć spełnienia swoich 
aspiracji życiowych, świadomie za-

planowana ścieżka zawodowa w Wojsku 
Polskim, brak pomysłu na życie, a może 
po prostu chęć zdobycia stabilnej i pew-
nej pracy?

Rożne są powody, dla których ludzie wią-
żą swoje życie zawodowe z wojskiem. Prze-
konaj się, że służba dla Ojczyzny to także 
coś dla Ciebie! To najlepszy czas na zmia-
ny, tym bardziej, że nadarza się ku temu 
świetna okazja!

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Po-
znaniu prowadzi aktualnie nabór na III tur-
nus służby przygotowawczej planowany na 
okres 14 września- 18 grudnia 2020 r. To 
oferta dla wszystkich, którzy dotychczas 
nie odbyli szkolenia wojskowego oraz któ-
rzy nie pełnili służby wojskowej w jakiej-
kolwiek formie, a chcieliby je zrealizować 
w trybie ochotniczym. Kandydaci muszą 
jednak spełniać określone warunki. Jakie? 
Służbę przygotowawczą mogą pełnić oso-
by pełnoletnie, niekarane za przestępstwo 
umyślne, posiadające obywatelstwo pol-
skie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do 
pełnienia służby, a także odpowiednie wy-
kształcenie. W przypadku szkolenia na po-
trzeby korpusu szeregowych wymagane 
jest wykształcenie gimnazjalne lub ukoń-
czone osiem klas szkoły podstawowej.

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej za-
dbały, by odbycie przeszkolenia wojsko-
wego nie odbiło się w negatywny sposób 
na finansach ochotnika i jego najbliższych. 
W trakcie pełnienia służby przygotowaw-
czej żołnierzowi zagwarantowane jest upo-
sażenie w wysokości zależnej od stopnia 
wojskowego (dla szeregowego 1 095 zł 
brutto na miesiąc, przy czym kwota ta 
podlega opodatkowaniu w wysokości je-
dynie 17%), zwrot kosztów przejazdu do 
i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne 
zakwaterowanie, wyżywienie, umunduro-
wanie i wyposażenie oraz bezpłatna opie-
ka medyczna i stomatologiczna. Ponadto, 
przez cały okres pełnienia służby przygo-
towawczej żołnierz podlega ubezpieczeniu 
emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu, 

a po jej zakończeniu otrzymuje odprawę 
w wysokości minimalnego wynagrodze-
nia za pracę obowiązującą w 2020 roku- 2 
600 zł brutto. Ale to nie wszystko! Osoby 
posiadające na wyłącznym utrzymaniu nie-
pracującego małżonka, dzieci lub rodziców, 
otrzymują dodatkowo miesięcznie w trak-
cie pełnienia służby zasiłek w kwocie mini-

malnego wynagrodzenia za pracę obowią-
zującego w grudniu roku 2019.

Pamiętaj! Służba przygotowawcza jest 
pierwszym, milowym krokiem do zawo-
dowej służby wojskowej w Wojsku Pol-
skim. Umożliwi Ci ona zdobycie dającego 
prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem 
społecznym zawodu żołnierza. Lecz zdoby-
cie stabilnej i pewnej pracy to nie wszystko! 
W trakcie szkolenia wzmocnisz swoje cechy 
osobowe, odwagę, zdecydowanie i poczucie 
własnej wartości oraz zdobędziesz unikal-
ne kwalifikacje, które pozwolą Ci w pełni 
wykorzystać swój potencjał kompetencyj-
ny i zawodowy.

Podejmij wyzwanie i już dziś złóż wnio-
sek do służby przygotowawczej!

Więcej informacji można uzyskać w sie-
dzibie WKU w Poznaniu przy ul. Rolnej 51, 
pod nr tel. 261-573-470 lub na stronie in-
ternetowej www.wkupoznan.wp.mil.pl

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM
WOJSKA POLSKIEGO

 

ZŁÓŻ WNIOSEK
DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
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 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 

NOWY SALON OPTYCZNY 
SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

Ponad 1200 najnowszych modeli oprawNowoczesny salon
Dyplomowani optometryści Fachowy dobór opraw

NA WSZYSTKIE
OPRAWY

Umów się na BEZPŁATNE badanie wzroku
visionoptyk.pl +48 696 696 332


