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W numerze m.in.:

ROSgwiazdka  
z DE MONO
27 grudnia 2017 roku w hali ROS

W programie  
ceremonia  
wręczenia statuetek 
„Rokietnickiej Wierzby”
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Zamiatanie mechaniczne ulic, chodników i placów u Odśnieżanie oraz 
posypywanie chodników i placów u Usługi: kosą spalinową, kosiarką 

ciągnikową bijakową, piłą spalinową, rębakiem u Wywóz nieczystości 
płynnych u Dowóz wody pitnej w ilości do 6 m3.

Cennik usług dostępny jest na stronie internetowej: www.puk.com.pl 
w zakładce  „dla Klienta” lub pod numerem 61 814 57 43. 

Oferta dla firm i osób  
indywidualnych z terenu  

Gminy RokietnicaTB NIERUCHOMOŒCI
Tomasz Bojanowski

Biuro Obrotu Nieruchomoœciami

Sprzeda¿ i Wynajem:
-Domów

-Mieszkañ
-Dzia³ek

-Lokali Us³ugowych

ul. Rolna 39, lok.12
62-090 Rokietnica

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

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Sprzeda¿ projektów domów jednorodzinnych

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

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

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

Nowo otwarty

GABINET  
STOMATOLOGICZNY
lek. stom. Eliza Osuch
tel: 722-227-123
Leczenie zachowawcze,  
kanałowe, 
stomatologia dzieci,  
protetyka.

Rokietnica, ul. Trakt Napo- 
leoński 70 (przy skrzyżo- 
waniu z Szamotulską)

PROMOCJA do końca roku!
Pełne oczyszczanie 

zębów z piaskowaniem 
i fluoryzacją 100 zł.

oraz bezpłatny przegląd

ZAPRASZAMY  
DO ZAMIESZCZANIA REKLAM

Studio Kwadrat – tel. 607 566 555, mn@kreator.com.pl
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Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego pisma.

Co? Gdzie? Kiedy?
	03.12. Przedstawienie z cyklu „A w niedzielę po 

kościele” pt. „Świąteczna nauczka”- godz. 10.45 
– Hala ROS, niedziela

	04.12. „Muzyczna Bombonierka dla Basi” – 
koncert dedykowany Pani Barbarze Miecznik z 
okazji 40 - lecia pracy. Zapraszamy wszystkich, 
którzy zechcą wspólnie z nami podziękować Pani 
Basi za wieloletnią pracę. W programie m.in.: kon-
cert Rokietnickiej Orkiestry Dętej, występ solistek 
GOK. Rokietnicki Ośrodek Sportu, ul. Szamotul-

ska 29 – Sala GOK, start godz. 19.00, ponie-
działek

	11.12. AWD w świątecznym klimacie - spo-
tkanie słuchaczy i sympatyków – wykład, część 
artystyczna i towarzyska, godz.17.30 sala GOK, 
poniedziałek 

	17.12. Kiermasz Świąteczny – Zespół Szkół 
im. J. i W. Zamoyskich, w programie m.in. 
ozdoby i dekoracje świąteczne, sprzedaż ciast 
własnego wypieku oraz wspólne kolędowanie 
start godz. 9.00-15.00, niedziela

	27.12. ROSgwaizdka z DE MONO, środa.

Jest taki dzień...
...w którym gasną wszelkie spory. Dzień, zwykły 
dzień...

Wraz z nastaniem zimowej pory ogarnia nas świą-
teczna gorączka. Zaczął się grudzień, co oznacza, 
że Wigilia zbliża się wielkimi krokami. Wszyscy 
lubimy tę magiczną atmosferę, która pojawia się 
na długo przed 24 grudnia, a w tym roku trzeba 
przyznać, że wyjątkowo wcześnie zawitała do nas. 
Cieszy nas widok przepięknie ubranej choinki, jej 
zapach. Z radością wyczekujemy kultowych już 
reklam telewizyjnych, w tym znanego napoju… . 
Praktycznie we wszystkich Radiostacjach słyszy-
my piosenki o magii świąt, telewizja również nie 
odbiega, kolejny sezon z rzędu bawiąc nas przygo-
dami chłopca, który świetnie daje sobie radę sam 
w domu. Za co jeszcze kochamy święta Bo-
żego Narodzenia? Zakupy! Galerie handlowe 
przybrane girlandami, oświetlone tysiącami lam-
pek powodują, że Wszyscy jesteśmy pochłonięci 
i tacy jakby nieobecni  w tej świątecznej gorączce, 
zresztą, jak co roku... Szkoda tylko, że ten pęd do 
zakupów zaczyna nam przysłaniać to, co w świę-
tach najważniejsze. Często zapominamy o prawdzi-
wych tradycjach, które mogą być równie magiczne 

i niepowtarzalne, bo nasze, polskie.
Święta Bożego Narodzenia to kilka dni potra-

fiących czynić cuda w naszych sercach, to przede 
wszystkim chwile spędzone z najbliższą rodziną, na 
które zazwyczaj brakuje czasu, ponieważ na ogół 
mamy zbyt dużo obowiązków.  Jest wtedy niesamo-
wity nastrój, pełen pięknych chwil, pachnąca choin-
ka, prezenty, cudownie ozdobione domy. Odchodzi 
w dal nieszczęście, agresja, ból, cierpienie, po prostu 
odchodzi całe zło. Każdy stara się walczyć o chwi-
lę szczęścia. Dlaczego na świecie jest tak, że tylko 
w czasie Świąt ludzie stają się dobrzy ? Dlaczego nie 
potrafimy czynić dobra przez cały rok? Dlaczego tak 
często się ranimy? Dlaczego popełniamy tak wiele 
błędów, których potem żałujemy? Dlaczego tak pę-
dzimy, nie zważając na to, że życie jest zbyt krótkie... 
Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego… takich pytań moż-
na by zadać wiele, jednak wielu z nas nie ma na nie 
konkretnych odpowiedzi.

Niech te nadchodzące Święta nie będą tylko ty-
siącem prezentów jednego dnia, niech będą czasem 
na przemyślanie całego mijającego roku, wspomi-
nanie minionych dni…tych dobrych i tych złych.

Może gdybyśmy chcieli coś zmienić, choćby jed-

ną, maluteńką rzecz,  również w sobie - nasze ży-
cie stało by się piękniejsze, a świat przez cały rok 
mógłby być taki magiczny i wypełniony po brzegi 
ciepłem i dobrem, jak w Święta Bożego Narodzenia.   
Dajmy sobie sami taką możliwość. Bądźmy dla sie-
bie dobrzy przez cały rok. Bądźmy też dobrzy dla 
zwierząt, bo mówi się, że w Wigilię przemawiają 
ludzkim głosem. 

A co usłyszymy, zależy od nas…

Korzystając z okazji chciałabym przekazać 
Wszystkim Czytelnikom najserdeczniejsze życze-
nia świąteczne. Wykorzy-
stajcie ten okres by spę-
dzić trochę więcej czasu 
z najbliższymi. Zapo-
mnijcie o zmartwieniach 
i troskach dnia codzien-
nego. Wesołych Świąt!

Teresa Wieczorek

Wszystkim Mieszkańcom Gminy 
Rokietnica – tym, którzy już 
są lub wkrótce będą naszymi 
Klientami, tym którzy mieszkają 
tutaj „od zawsze” i choćby „od 
wczoraj”, na zbliżający się czas 
Świąt Bożego Narodzenia i cały 
Nowy Rok 2018 życzymy:
• zamiast magicznej iluzji – 
dającej satysfakcję RZECZYWISTOŚCI opartej 
na wiedzy i dobrej praktyce;

• zamiast pustych deklaracji – 
wdrożonych KONKRETÓW;

• zamiast pozorów – PRAWDY;
• zamiast konfliktów – ZGODY;

• zamiast nienawiści  
– MIŁOŚCI i DOBRA.

• I wspaniałych marzeń, które 
uskrzydla życzliwa innym  

WIARA I NADZIEJA.

Zespół Urzędu Gminy w Rokietnicy

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego  
Narodzenia oraz Nowego Roku składam Państwu serdeczne  
życzenia: Niech nadchodzące Święta będą dla Was niezapomnianym czasem 
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, aby odbyły się  
w spokoju i radości, wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich Osób.

Nowy Rok niech przyniesie zdrowie, radość i uśmiech,  
pomyślność i sukcesy, niech będzie czasem pokoju  
oraz realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń,

Wójt Gminy Rokietnica 
Bartosz Derech
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Z prac Rady Gminy
XLV Sesja 
Rady Gminy Rokietnica

W dniu 30 października 2017 r. odbyła się XLV 
sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestni-
czyło 15 radnych. Obrady sesji prowadzili: Prze-
wodniczący Rady Gminy – Adam Pioch oraz Wi-
ceprzewodnicząca –  Elżbieta Brzeźniak.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: 
radny Ryszard Lubka złożył interpelację w sprawie 
stanu ul. Żalewskiej w Cerekwicy; Przewodniczący 
Rady złożył interpelację w sprawie planu miejsco-
wego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego - li-
nia 2x400kV; Przewodniczący Rady złożył interpela-
cję w sprawie wniosków mieszkańców dotyczących 
planów miejscowych; Przewodniczący Rady złożył 
interpelację w sprawie odpowiedzi na zapytanie 
radnego o możliwość publikacji na stronach www 
Gminy; radny Mirosław Skrzypczak zadał pytanie 
odnośnie wykonania nawierzchni ul. Starzyńskiej 
w Napachaniu; radna Elżbieta Brzeźniak zgłosiła 
konieczność uwzględnienia ulic Witkowej i Srebr-
nej w tegorocznych wydatkach na bieżące utrzy-
manie dróg.

W trakcie debaty kierownik Referatu Obsługi Po-
datkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji - Violetta 
Gawenda - przedstawiła prezentację dotyczącą po-
datków i opłat lokalnych. 

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące 
uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Pra-
wo lokalne”>”Uchwały Rady Gminy”: http://bip.
rokietnica.pl/public/?id=47033]:
XLV/419/2017 w sprawie: określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na 2018 rok - 8 głosami 
„za”, 2 „przeciw” i 5 „wstrzymującymi się”;

XLV/420/2017 w sprawie: określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na 2018 rok - 
15 głosami „za”;

XLV/421/2017 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego -  15 głosami „za”;

XLV/422/2017 w sprawie: określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych - 15 głosami „za”;

XLV/423/2017 w sprawie: porozumienia międzygminne-
go pomiędzy Miastem Poznaniem a Gminą Rokietni-
ca w zakresie usług edukacyjnych - 15 głosami „za”;

XLV/424/2017 w sprawie: uchwalenia rocznego pro-
gramu współpracy Gminy Rokietnica z organizacja-
mi pozarządowymi oraz innymi podmiotami określo-
nymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na te-
renie Gminy Rokietnica, na rok 2018 - 15 głosami „za”;

XLV/425/2017 w sprawie: zaciągnięcia w roku 2018 po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie 
deficytu budżetowego w związku z realizacją przed-
sięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia drogowe-
go – Gmina Rokietnica” - 15 głosami „za”;

XLV/426/2017 w sprawie: podwyższenia kapitału za-
kładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. 
w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założyciel-
skim Spółki - 15 głosami „za”;

XLV/427/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ro-
kietnica na 2017 rok - 15 głosami „za”;

XLV/428/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017 – 2027 
- 15 głosami „za”;

XLV/429/2017 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu 
korzystania z miejsc rekreacji zlokalizowanych na te-
renie Gminy - 15 głosami „za”.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: Radny Wła-
dysław Mielcarek zwrócił uwagę na konieczność za-
sypania dziur na ul. Noblistów (na odcinku od „Ba-
jeczki” do Traktu Napoleońskiego); radny zapytał, 
czy przynajmniej raz w miesiącu prawnik nie mógł-
by nieodpłatnie przyjmować mieszkańców w bu-

dynku Urzędu. Radny Ryszard Lubka poinformował 
o utworzeniu Klubu Radnych. Radna Bogusława Rzep-
ka wskazała na uszkodzenia 3 drzew na ul. Szamo-
tulskiej (odcinek między placem zabaw, a ścieżką as-
faltową), do których doszło po ostatnich wichurach. 
Radny Paweł Dankowski zgłosił zasadność utworze-
nia dodatkowego przejścia dla pieszych na ul. Golę-
cińskiej, na odcinku pomiędzy przystankami autobu-
sowymi; radny zgłosił trudną sytuację na ul. Rolnej 
- zły stan drogi, duże natężenie ruchu, hałas; radny 
zapytał, kiedy mieszkańcy będą mogli skorzystać ze 
światłowodu, który znajduje się na terenie Gminy. 
Radny Ryszard Lubka zwrócił się do Spółki ROKBUS 
o wspomożenie inicjatywy postawienia przystanku 
autobusowego. Przewodniczący Rady zapytał, czy 
odbędzie się oficjalne pożegnanie prezesa Bogda-
na Małeckiego. Radny Krzysztof Zielonka zapytał, 
czy jest określony czas na interwencję ZDP odno-
śnie zgłoszenia uszkodzenia znaku drogowego. Soł-
tys Anna Niesiobęcka powiedziała, że mimo ustaleń, 
jakie zapadły w trakcie wspólnego posiedzenia Ko-
misji Rady, Spółki Wodne nie rozpoczęły prac. Sołtys 
Maria Chojnacka poruszyła problem trudności ko-
munikacyjnych na terenie miejscowości Krzyszkowo. 
Sołtys Agnieszka Kram zapytała, kiedy zostanie ogło-
szony przetarg na rozbudowę szkoły w Napachaniu; 
Sołtys zapytała o perspektywy budowy ul. Starzyń-
skiej. Mieszkanka przedstawiła wniosek o zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego (rej. ul. Wierzbowej) w zakresie rozszerzenia 
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej 
o nieuciążliwe usługi. Sołtys Marzenna Mruk zgło-
siła zasadność wykonania prac na ul. Pawłowickiej. 
Radny Władysław Mielcarek zwrócił się o rozpropa-
gowanie inicjatywy „Koperta Życia”.

Od 2018 roku 
JPK_VAT również dla 
mikroprzedsiębiorców

Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Spróbuj zmierzyć się 
z JPK_VAT już teraz – nie czekaj do przyszłego roku. 

Co zyskasz? Skrócimy czas zwrotu podatku VAT.
Konieczność składania JPK_VAT przez mikroprzed-

siębiorców obowiązywać będzie od 1 stycznia 2018 r. 
Jeżeli jednak prześlesz JPK_VAT już za październik, 
listopad, grudzień 2017 roku, Twój czas oczekiwa-
nia na zwrot VAT skróci się z 60 do 25 dni. Będziesz 

miał też okazję przetestować i poznać w praktyce 
funkcjonowanie aplikacji, jeszcze zanim przesyłanie 
pliku stanie się  Twoim obowiązkiem.

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsię-
biorców dołączy do grona podatników VAT, którzy 
prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli re-
jestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją 
fiskusowi jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wy-
syłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie 
od 1 stycznia 2017 r. Od nowego roku obowiązek 
dotyczyć będzie mikroprzedsiębiorców, czyli firm 
zatrudniających do 10 osób i osiągających obrót 
roczny do 2 milionów euro (w tym również jedno-
osobowe działalności gospodarcze), składających 
deklaracje VAT-7 lub VAT-7K zarówno miesięcznie 
jak i kwartalnie.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprze-
daży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. 
Informacje do utworzenia JPK_VAT są pobierane 
bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych 

firmy. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektro-
nicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. 
dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Aby ułatwić przedsiębiorcom obsługę Jednolite-
go Pliku Kontrolnego Ministerstwo Finansów udo-
stępniło Aplikację Klient JPK, która pozwala podat-
nikom na bezkosztowe generowanie i wysyłanie 
plików JPK. Należy jednak pamiętać, że aby wysłać 
plik niezbędne jest posiadanie certyfikowanego pod-
pisu elektronicznego (płatny) lub profilu zaufanego 
e-PUAP (bezpłatny).

Mikroprzedsiębiorcy mogą również liczyć na po-
moc w wypełnianiu nowego obowiązku. Na specjalnie 
utworzonej stronie www.jpk.mf.gov.pl, która znajdu-
je się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finan-
sów, podatnicy znajdą m.in. bezpłatne i bezpieczne 
narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowie-
dzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać 
(w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany) i przesłać 
gotowe pliki do administracji skarbowej.
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Wyniki konsultacji społecznych w sprawie 
projektu pn.: „Rozbudowa układu drogowego 
na os. Topolowym w Bytkowie” 
(na podstawie Zarządzenia nr 91/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5.10.2017 r.)

W dniu 25 października 2017 r. zakończyły się 
konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy układu 
drogowego na os. Topolowym w Bytkowie. W kon-
sultacjach wzięło udział 13 mieszkańców, 2 pracow-
ników Urzędu Gminy, 1 sołtys i 1 radny. Uwagi w for-
mie pisemnej na formularzu zgłosiło 8 osób.

Uczestnicy konsultacji wnioskowali m. in. o na-
stępujące elementy:
1. Wykonanie progów zwalniających na przebu-

dowywanych ulicach,
2. Wykonanie progów zwalniających w formie wy-

niesionych przejść dla pieszych w ciągu dróg 
pieszych występujących na osiedlu,

3. Zastosowanie nawierzchni ulic z betonowej 
kostki brukowej,

4. Wykonanie obustronnych chodników na prze-
budowywanych odcinkach dróg,

5. Zastosowanie nawierzchni chodnika z betono-
wej kostki brukowej niefazowanej lub wykona-
nie po jednej stronie chodnika o nawierzch-
ni asfaltowej,

6. Wykonanie chodnika na ul. Borówkowej (do 
ul. Malinowej do ul. Porzeczkowej),

7. Powiadomienie właścicieli niezabudowanych 
działek o planowanej inwestycji i konieczno-
ści wykonania przyłączy przed rozpoczęciem 
budowy dróg,

8. Uwzględnienie w projekcie istniejących nasa-
dzeń przy ul. Agrestowej/Szkółkarskiej,

9. Wykonanie nasadzeń drzew, uwzględniając do-

stępność miejsca oraz istniejące zagospodaro-
wanie działek sąsiednich,

10. Uwzględnienie zjazdu na działkę nr 114/15 oraz 
poszerzenie pasa drogi na odcinku od ul. Paw-
łowickiej do ul. Szkółkarskiej,

11. Uwzględnienie istniejącego ukształtowania te-
renu i wykonanie w najniższych punktach dre-
nażu, aby odprowadzić wody gruntowe.

Informujemy, że uwagi dotyczące projektu pn. 
„Rozbudowa układu drogowego na os. Topolowym 
w Bytkowie” zostały przekazane Projektantowi.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że wpro-
wadzenie do projektu drogi zgłoszonych uwag jest 
uzależnione od wielu czynników (m. in. uzgodnień 
z organem zarządzającym ruchem drogowym, wa-
runków technicznych, wymogów formalnych, itp.), 
zatem docelowa dokumentacja projektowa może 
nie zawierać wszystkich wnioskowanych elementów.

Referat Inwestycji i Infrastruktury
UG Rokietnica

Raport 
z gminnych 
inwestycji
Budowa oświetlenia  
– przetarg rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto przetarg na zadanie 
pn. „Budowa oświetlenia”, w ramach któ-
rego budowane będzie oświetlenie ul. Siostry 
Faustyny Kowalskiej, ul. Powstańców Wielkopol-
skich i ul. Powstańców Śląskich w Kiekrzu, a także 
ul. Jodłowej w Rostworowie oraz ul. Szafirkowej, 
Wrzosowej i ul. Konwaliowej w Rokietnicy. Do po-
stępowania przetargowego zostały złożone 2 oferty. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELTECH-POZ 
Sp. z o.o. z siedzibą w Bytkowie, ul. Obornicka 15, 
która zrealizuje zadanie za łączną kwotę 217 599,01 
zł brutto. Przewidywany termin zakończenia robót: 
15 grudnia 2017r. 

Rozbudowa ZSP Napachanie
Ogłoszono przetarg na zadanie inwestycyjne 
pn: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkol-

nego w Napachaniu”. Przedmiotem inwe-
stycji jest rozbudowa Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego polegająca na budowie 

sali gimnastycznej, części dydaktycznej 
i zaplecza socjalno-sanitarnego szkoły pod-

stawowej wraz z niezbędną infrastrukturą dro-
gową i techniczną. Roboty budowlane potrwają 

do września 2018 r. 

Mrowino, ul. Towarowa  
– rozbudowa zakończona

Zakończono zadanie inwestycyjne polegające na 
rozbudowie ul. Towarowej (odcinek o dł. 420m) 
i ul. Przemysłowej (dł. 305m) w Mrowinie. W ra-
mach inwestycji na ul. Towarowej i ul. Przemysło-
wej wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej 
i szerokości 6,00 m. Na końcu ul. Przemysłowej wy-
konano tymczasowy prostokątny plac do zawraca-
nia o nawierzchni z płyt ażurowych, a także odwod-

nienie drogi (wykonanie systemu drenażu i skrzynek 
retencyjno-rozsączających) i oświetlenie uliczne, 
które zostanie uruchomione niezwłocznie po za-
budowie licznika przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Referat Inwestycji i Infrastruktury
UG Rokietnica

Mrowino, ul. Towarowa

KOMUNIKAT

Nowe adresy poznańskich urzędów skarbowych
W okresie od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r. 5 poznańskich urzędów skarbowych 
wraz z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu zmieni swoje lokalizacje. Sprawdź, 
czy Twój urząd jest wśród nich.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz zmian 
oraz nowych adresów:
1. Pierwszy Urząd Skarbowy 
w Poznaniu

Dotychczasowy adres: ul. Chłapowskiego 17/18 
60-965 Poznań (część obsługi mieści się w bu-
dynku przy ul. Zamenhofa 138 w Poznaniu oraz 
w budynku przy ul. Dworcowej 7 w Swarzędzu)

Nowy adres od 27.11.2017 r.:  
ul. Dolna Wilda 80, 61-501 Poznań

2. Urząd Skarbowy Poznań-Wilda
Dotychczasowy adres: ul. Wierzbięcice 45, 61-

558 Poznań (część obsługi mieści się w budynku 
przy ul. Strzeleckiej 2/6 w Poznaniu)
Nowy adres od 27.11.2017 r.:  
ul. Dolna Wilda 80, 61-501 Poznań

3. Izba Administracji Skarbowej 
w Poznaniu

Dotychczasowy adres: pl. Cyryla Ratajskiego 5, 
61-726 Poznań (część Izby mieści się w budynku 
B przy ul. Bystrej 7 w Poznaniu)

Nowy adres od 04.12.2017 r.: ul. Dolna Wilda 
80, 61-501 Poznań (do marca część działów po-
zostaje w budynku przy ul. Bystrej 7 w Poznaniu)

3. Urząd Skarbowy  
Poznań-Nowe Miasto

Dotychczasowy adres: ul. Warszawska 183/185, 
61-055 Poznań

Nowy adres od 11.12.2017 r.: ul. Chłapow-
skiego 17/18, 60-965 Poznań

4. Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce
Dotychczasowy adres: ul. Juliusza Słowackiego 

22, 60-823 Poznań
Nowy adres od 18.12.2017 r.: ul. Strzelecka 

2/6, 61-845 Poznań

5. Pierwszy Wielkopolski Urząd 
Skarbowy w Poznaniu

Dotychczasowy adres: ul. H. Sienkiewicza 22, 
60-818 Poznań

Nowy adres od 29.01.2018 r.: pl. Cyryla Ra-
tajskiego 5, 61-726 Poznań
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„Węzeł przesiadkowy Rokietnica” 
ma przyznane środki unijne.  
Czekamy już tylko na podpisanie umowy 

To, że miejscowość Rokietnica ściśle wiąże się 
z koleją, daje się zauważyć niemal natychmiast. 
Centralnie położony teren wokół charakterystycz-
nych budynków, tych historycznych i tych dodanych 
z biegiem lat na zasadzie „praktycznego” przypadku, 
zdradza funkcję, która stanowi jej ważny atut: dobre 
skomunikowanie. Dziś doceniane przede wszyst-
kim ze względu na stosunkowo niedługi czas, w ja-
kim można znaleźć się w samym sercu pobliskiego 
Poznania. Renesans transportu publicznego, który 
stał się modnym kierunkiem zmian, wymaga jed-
nak nowej jakości – takiej, która pozwoli zastąpić 
bardzo wygodną dotąd, za to coraz bardziej kosz-
towną „opcję samochodową”, kuszącą alternatywą. 

Zapowiedź uruchomienia Poznańskiej Kolei Me-
tropolitarnej (PKM) staje się faktem. 50-kilometrowy 
samorządowy pierścień wokół serca Wielkopolski, 
łączący zmodernizowanymi torowiskami okoliczne 
gminy, pozwoli na wdrożenie połączeń o częstotli-
wości ruchu pociągów w godzinie szczytu co 30 mi-
nut. Pierwsze połączenia (z Poznania do Wągrowca, 
Nowego Tomyśla, Jarocina i Grodziska Wielkopol-
skiego), na razie na 4  z 9 planowanych kierunków, 
mają ruszyć już na wiosnę 2018 r. Obsłuży je samo-
rządowa spółka Koleje Wielkopolskie. Datą kończą-
cą cały projekt i obejmująca już wszystkie  kierun-
ki, w tym ten do Szamotuł, który przebiega przez 
Rokietnicę, jest rok 2021. 

„Węzeł przesiadkowy Rokietnica” (2017 – 2020) 
jest więc projektem trafionym w punkt. Kiedy bo-
wiem i tu podróżni cieszyć się będą mogli z częstych 
i komfortowych połączeń PKM (wymianie podlega 
bowiem także tabor, który finansuje samorząd wo-
jewództwa), działać będzie nowa, wygodna hala 
dworca. Połączone z nim będą bezpieczne dojścia do 
znormalizowanych peronów dla autobusów. Pobli-
ski parking (Park & Ride i Kiss & Ride) dysponować 
będzie ilością ok. 150 miejsc i związany będzie bez-
pośrednio z systemem zmodernizowanych dróg po-
wiatowych (ul. Szamotulska i Pocztowa wraz z ron-
dem). Nasz gminny przewoźnik – spółka ROKBUS, 
wzbogaci się zaś o nową bazę w Rostworowie, dając 
tym samym oddech zmęczonej ciężkimi pojazdami 
ul. Rolnej, oraz o 4 nowe, niskoemisyjne autobusy.

Perspektywa, o której wiele ostatnio piszemy, 
wydaje się w zderzeniu z dzisiejszym wizerunkiem 
centrum Rokietnicy wręcz nieprawdopodobna. Jest 
do niej jednak coraz bliżej. Projekty i wizualizacje, 
oglądane dotąd na slajdach i zdjęciach, dostały bo-
wiem ważne paliwo – cenne unijne dofinansowa-
nie. 16 listopada 2017 r. Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Wielkopolskiego opublikował oficjalną 
listę rankingową projektów z pozytywną ocenę me-
rytoryczną. Mówiąc językiem bardziej ludzkim, ozna-
cza to przyznanie im konkretnego dofinansowania. 
Przysłowiową kropką nad „i”, ostatecznie zatwier-
dzającą ponad 22 mln środków unijnych dla Rokiet-
nicy (83,64% maksymalnej liczby punktów możli-
wych do uzyskania przez projekt), będzie podpisana 
umowa. Do jej sfinalizowania zostały już tylko for-
malne aspekty. 

Dlatego nie będzie przesadą stwierdzenie, że dzi-
siejsza Rokietnica do kart swojej historii opartej na 
pobudowanej tu w 1848 r. Poznańsko-Stargardz-
kiej Linii Kolejowej, dodaje nową, ważną cegiełkę. 

Świadomość wagi projektu i jego powodzenia 
budzi respekt i stanowi odpowiedzialne wyzwanie. 
Sprzyjać mu musi nie tylko synchronizacja z PKP, nie-
co spóźniającą się z rozpoczęciem przebudowy linii 
kolejowej E-59 z Poznania do Szczecina, która wy-
posażyć ma naszą rokietnicką stację m.in. w nowe 

zadaszone perony i podziemne przejścia, ale przede 
wszystkim merytoryczna mobilizacja i dobra lokal-
na współpraca.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Przypominamy o konieczności złożenia informacji 
o wyrobach zawierających azbest

Urząd Gminy Rokietnica, Referat Ochrony Śro-
dowiska, przypomina osobom fizycznym i osobom 
prawnym posiadającym nieruchomości zlokali-
zowane na terenie gminy Rokietnica, na których 
wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, 
o konieczności złożenia informacji o miejscu i ilo-
ści posiadanego azbestu.

Wzór ankiety zawierającej informację o wyro-
bach zawierających azbest można pobrać w Urzę-
dzie Gminy Rokietnica w Referacie Ochrony Śro-
dowiska, pok. nr 6 lub na stronie internetowej: 
www.bip.rokietnica.pl.

Osoba fizyczna sporządza informację w dwóch 
egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada Wój-
towi Gminy Rokietnica, drugi egzemplarz przecho-
wuje przez okres jednego roku, do czasu sporzą-
dzenia następnej informacji.

Osoby prawne obowiązane są złożyć informa-
cję Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu. 

Informację o wyrobach zawierających azbest 
prosimy złożyć do dnia 30 stycznia 2018 roku 
w Urzędzie Gminy lub u Sołtysa.

Referat Ochrony Środowiska 

INFORMACJA
Zgodnie z Zarządzeniem NR 29/2017 Wójta 

Gminy Rokietnica z dnia 7 listopada 2017 roku 
w sprawie: zmiany rozkładu czasu pracy w Urzę-
dzie Gminy Rokietnica

Dzień 22 grudnia 2017 roku ustala się dniem 
wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Rokietnica 
w zamian za święto przypadające w sobotę 11 
listopada 2017 r.

Dzień 2 stycznia 2018 roku ustala się dniem 
wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Rokietni-
ca w zamian za święto przypadające w sobotę 
w dniu 6 stycznia 2018 r.

Wójt Gminy Rokietnica
Bartosz Derech
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Komentarz na stronie
Święto Niepodległości.  
Historia wcale nie trącąca myszką

Tegoroczny 11 listopada miał w Rokietnicy wiele 
odsłon. Towarzyszył biegaczom na pierwszym 10-
km ulicznym kryterium. Miał ważny wątek modlitwy 
podczas Mszy Św. za Ojczyznę i przy pamiątkowej ta-
bliczce z brązu zawieszonej na przydrożnym Krzyżu. 
Oddychał sportową piersią i rozdawał radość ma-
łych, osobistych zwycięstw. Mienił się w kwiatach, 
biało-czerwonych flagach i kokardach. Przeglądał we 
fleszach fotoreporterów, ogrzewał w zniczach. Pach-
niał i smakował Marcińskim rogalem o doskonałej - 
lokalnej nucie. Wreszcie brzmiał w pieśni i słowie. 

Ten ostatni akcent, gromadzący na tradycyjnym 
popołudniowym spotkaniu w hali rokietnickiego 
ROS-u wszystkich chętnych, tym razem przywdział 
historyczne szaty. Przypomniał klimat „Pana Tade-
usza” i przeniósł się do Soplicowa. Mickiewiczowskie 
nuty budowały przestrzeń planu pięknym opisem 
polskiej przyrody, symboliką wnętrz szlacheckie-
go dworu ze starym zegarem, znaczeniem każde-
go z elementów prezentowanego stroju. Wzrusza-
ły tańcem poloneza i kujawiaka. Docierały do serc 
wielobarwnym, nabrzmiałym w emocje koncertem 
Jankiela. I przemawiały w uczniowskiej parafrazie: 
wszak „szlachetność Waszmość Panie, to nie jest 
ubranie. To jest WYCHOWANIE” 

W pięknych historycznych strojach młodzież ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietni-
cy, w której swoją jakże charyzmatyczną przestrzeń 
budują nadal Gimnazjaliści, raczyła widownię barw-
ną opowieścią. Wciągała w podróż, zachęcała do 
kreślenia własnych interpretacji, szukania dróg, od-
najdywania się w trudnym „realu”. Opowieści, może 
z racji nobilitujących rekwizytów, towarzyszyło prze-
jęcie, szlachetność i ciągle mająca rację bytu duma. 
Poezji, tańcowi i prozie wtórowała pieśń wygrana 
i wyśpiewana z publicznością przez Rokietnicką Or-
kiestrę Dętą oraz zacnego gościa z operowej sceny. 
Nikogo nie dziwił jej nieco odmienny w charakterze 
i historycznym kontekście rodowód. Ważne było, że 
wzruszając budziła wzajemną sympatię.

Kontusz wdział szalik współczesnej energii. Gita-
ra zadrżała pamięcią „Białego Krzyża”. A wszystko 
splotła serdeczność - szanująca pamięć, tradycję 
i współczesne aspekty. Mimo konotacji, odniesień 
i scenariusza wcale nie trącąca myszką.

Danuta Potrawiak

Urząd Gminy w Rokietnicy w imieniu współor-
ganizatorów: Parafii pw. Chrystusa Króla Wszech-
świata w Rokietnicy, Sołectwa Rokietnica, Rokiet-

nickiego Ośrodka Sportu i Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Rokietnicy serdecznie dziękuje 
za współpracę:
• p. Zbyszkowi Staroście, Rokietnickiej Orkiestrze 

Dętej i ich gościowi specjalnemu - artyście ope-
rowemu Krzysztofowi Jahnc,

• Pani Lucynie Bigos – wicedyrektor SP Rokietnica 
za nieocenioną wyobraźnię, wrażliwość i rzeczo-
wość, zaś nauczycielkom: Katarzynie Pękosz, Ża-
necie Przebierała, Katarzynie Pohl, Ewie Lisowskiej 
oraz wszystkim uczniom-artystom z SP Rokietnica 
za życzliwość, żarliwość i pełne zaangażowanie,

• Panu Pawłowi Czachor i pocztom sztandarowym 
wystawionym przez: SP Rokietnica, klasy gimna-
zjalne SP Rokietnica, Zespół Szkół im. J i Wł. Za-
moyskich, JOSP Rokietnica, Związek Więźniów 
Politycznych Okresu Stalinowskiego,

• delegacjom składającym kwiaty, 
• Posterunkowi Policji w Rokietnicy,
• Panu Arturowi Lisiakowi Cukiernia „U Kamilka” 

i Piotrowi Łakomemu Piekarnia w Rokietnicy za 
wspaniałe rogale,

• Panu Józefowi Gawron Restauracja „Pod Gruszą” 
za pomoc logistyczną, 

• Pani Jadwidze Nadolnej-Czachor za piękne kom-
pozycje kwiatowe.



8

Co słychać w ROSie…?
W ostatnim numerze rozpisałem się na temat 

budowy biblioteki wraz z galerią handlową. Prace 
jak widać w realu i zamieszczonych zdjęciach  po-
woli zbliżają się do końca. W pierwszym tygodniu 
grudnia zamierzamy uzyskać pozwolenie na użyt-
kowanie lokali handlowo-usługowych, gdzie trwają 
prace adaptacyjne. Świetne tempo prac jak i koor-
dynację działań pokazują firmy pracujące w lokalu 
ROSSMANNA. Firma chce otworzyć swoje podwo-
je dla mieszkańców w połowie grudnia, żeby ucie-
szyć klientów w gorączce świątecznych zakupów. 
Pozostałe lokale (bank i restauracja) zostaną otwar-
te w styczniu 2018 r. Podobnie biblioteka, w któ-
rej trwają prace wykończeniowe. Na podwiesza-
nych sufitach zamontowane są już klimakonwektory 
(grzanie i chłodzenie), piękne ledowe lampy i wen-
tylacja. Montowane są w pomieszczeniu głównym 
stelaże pod obudowy ścian, oraz zabudowa ściany 
holu głównego. W pomieszczeniach sanitarnych wy-
kładane są kafelki. Szczerze mówiąc nie mogę do-
czekać się finału prac, bo to będzie prawdziwa ar-
chitektoniczna, zewnętrzna i wewnętrzna bomba. 
Ale ostateczny osąd pozostawiam w rękach czytel-
ników biblioteki i mieszkańców Gminy Rokietnica.

Na temat remizy napiszę jednak później, niż obie-
całem, bo co to za relacja bez ładnych fotek. A tym 
wybitnie nie sprzyja kapryśna pogoda. Wykonaw-
ca wolałby mroźne dni, aby nie „taplać sprzętu” 
w grząskim błocie i  oczywiście nie brudzić terenu 
i dróg dojazdowych, bo z sąsiedniej MYJNI wyjeż-
dżają czyściutkie autka (wiem bo sam korzystałem).

Za nami kapitalny występ Kabaretu Moralnego 
Niepokoju. Było bardzo profesjonalnie i wesoło, czy-
li jak zwykle na wysokim poziomie. Przed nami ko-
lejne wydarzenie. Trzecia już ROSgwiazdka w hali 
ROS. Jak zwykle po części oficjalnej wystąpi znany 
i lubiany zespół De Mono, który zaprezentuje się 
i akustycznie i elektrycznie. Sposób pozyskania wej-
ściówek na koncert pozostaje niezmienny. Szczegóły 
znajdziecie Państwo w artykule dotyczącym ROS-
gwiazdki.  Informacja o wejściówkach zamieszczona 
zostanie również na stronach FB rokietnica.pl i Ro-
kietnickiego Ośrodka Sportu. A w Nowym Roku już 
w lutym (24.02.18) kabaret Skeczów Męczących.

Czułbym się trochę nieswojo, gdybym nie napi-
sał o klubie ROSFiT. Nasz fitnessowy klub cieszy się 
dużą popularnością. Zyskuje coraz więcej fanów. 
A to zasługa świetnych instruktorów i Pań z obsłu-
gi, którzy starają się urozmaicić plan zajęć, wzbo-
gacić szare jesienno-zimowe dni o „gorące” eventy, 
takie jak… ale oddajmy głos Ewelinie, która w za-

stępstwie Kasi została na dłuższy czas (szczęśliwa 
Kasia  zostanie wkrótce MAMĄ) ma zadanie wła-
śnie zachęcenia do korzystania z usług klubu. A oto 
co Ewelina ma nam do przekazania:

Nowy sezon FITNESS  
w Klubie RosFit!

Co to oznacza? Dokładnie to na co wielu z Was 
czekało od dawna!

Poza dobrze znanymi zajęciami fitness zostało do 
grafiku wprowadzonych wiele nowości.

Zajęcia ukierunkowane na poprawę wydolno-
ści, wytrzymałości, siły, budowy masy mięśniowej 
oraz redukcji tkanki tłuszczowej. Rower, RosCross, 
Pump, Płaski brzuch, Antycellulit, HIIT, Bikini fitness, 
Zumba, Zgrabne pośladki -  to tylko niektóre pro-
pozycje, które przygotowaliśmy dla Was od paź-
dziernika. Zwolennicy mniej dynamicznych form 
zajęć docenią wyjątkową ofertę skierowaną na re-
generację mięśni, rozciąganie oraz poprawę balan-
su, równowagi i odpowiedniej koordynacji rucho-
wej (Body ball, Joga, Zdrowy kręgosłup, Qi Gong, 
Abs+stretch). W Naszej strefie czekają na Was rów-
nież interesujące spotkania ze specjalistami, liczne 
wydarzenia oraz profesjonalne porady Naszej ka-
dry instruktorskiej.

We wrześniu ruszyliśmy też z bezpłatnym pro-
gramem „Metamorfoza”, w którym pod opieką Na-
szych trenerów Klubowicze nie tylko zmieniają swo-
je ciało na lepsze, ale też życie.

Dla Nas najważniejsi są klubowicze i chętni do 
uczestniczenia w zajęciach. Dlatego 31 października 
br. jako jedyny Klub fitness w Wielkopolsce wydłuży-
liśmy godziny funkcjonowania Klubu aż do północy! 
Pragnęliśmy, by każdy przed Świętem  Wszystkich 

Świętych, oddaniu się chwili zadumy i odpoczynku 
nie musiał rezygnować z treningu.

Odbył się u Nas również nocny maraton Hallo-
ween, w którym łącznie wzięło udział prawie 50 
osób. I aby nie pozostać w tyle za innymi (coraz 
modniejsze w kraju wyprzedaże) w dniu 24 listopada 
zorganizowaliśmy BLACK FRIDAY z bardzo atrakcyj-
nymi ofertami dla nowych i obecnych klubowiczów.

Pozdrawiamy wszystkich serdecznie.
Ewelina, Patrycja, Agnieszka, Artur, Zosia, 

wraz  z całym zespołem.

No cóż, grudzień to miesiąc, w którym często wra-
camy do tego co było, co zrobiliśmy dobrze, a co 
mogliśmy lepiej. Najważniejsze jednak jest aby – 
podpierając się doświadczeniem – śmiało patrzeć 
do przodu, realizować plany czy marzenia. Ważne 
jest, żeby dostrzegać to co dobre, a nie wytykać 
potknięcia, wyciągać błędne wnioski. Sami widzi-
my jak Nasza Gmina zmienia się „nie do Poznania”. 
A My chyba zmieniamy się wraz z nią. Optymistycz-
nie patrzymy w przyszłość, chcemy realizować am-
bitne plany inwestycyjne, ale chcemy robić to ra-
zem, bez kłótni, bez zgryźliwości, bez zazdrości, czy 
nawet zawiści. 

Wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy w imie-
niu całego zespołu Rokietnickiego Ośrodka Spor-
tu, współpracujących z nami instruktorów fitness 
chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia z oka-
zji Świąt Bożego Narodzenia. Niech te Święta będą 
dla Państwa okazją do spotkania w gronie rodzin-
nym, w atmosferze miłości i radości. I oczywiście 
góry prezentów pod choinką.

 A w NOWYM 2018 ROKU zdrowia, szczęścia i sło-
dyczy tego Wam Zespół ROSu życzy 
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Gmina Rokietnica wśród laureatów rankingu JST 
Zrównoważonego Rozwoju

Celem rankingu stworzonego przez ekspertów 
z Politechniki Warszawskiej jest monitorowanie 
zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicz-
nego gmin, a także promocja pozytywnych wzor-
ców. Źródłem danych branych pod uwagę podczas 
jego sporządzania jest Główny Urząd Statystyczny 
i obejmuje on 15 wskaźników. Na jego wyniki nie 
mają więc wpływu deklaracje czy zapewnienia po-
szczególnych urzędów. Znaczenie w jego sporzą-

dzaniu mają natomiast m.in. wydatki na projekty 
inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracują-
cych na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów go-
spodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migra-
cji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 
na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców 
korzystających z oczyszczalni ścieków. W rankingu 
poddano ocenie 2478 samorządów z całej Polski. 
Podzielono je na następujące kategorie: gminy wiej-

skie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na pra-
wach powiatu.

Gmina Rokietnica została uplasowana na 46. po-
zycji wśród gmin wiejskich. Ten wynik cieszy tym 
bardziej, że tylko w tej kategorii oceniono aż 1559 
jst. Wyżej znalazło się zaledwie 8 gmin zlokalizowa-
nych na terenie województwa wielkopolskiego i 5 
należących jednocześnie do powiatu poznańskie-
go. Miejsce na podium i 3 pozycję zajęło Tarnowo 
Podgórne – bliski sąsiad Gminy Rokietnica.  

oprac. Katarzyna Sokulska 
Referat Organizacyjny i Promocji 

UG Rokietnica

ROSgwiazdka  
z DE MONO
27 grudnia 2017 roku  
w hali ROS

Świętowanie Sylwestra i nadchodzącego Nowe-
go Roku stało się już tradycją w Gminie Rokietnica. 
Od 3 lat odbywa się to w wyjątkowej oprawie. Co 
roku w grudniu w Rokietnickim Ośrodku Sportu po-
jawiają się gwiazdy polskiej muzyki, które uświetnia-
ją galę rozdania statuetek „Rokietnickiej Wierzby”. 
W tym roku nie mogło być inaczej. Tuż po świętach, 
bo 27 grudnia do Rokietnicy zawita zespół De Mono 
z Andrzejem Krzywym na czele. Autorzy hitów ta-
kich jak „Znów jesteś ze mną”, „Statki na niebie” 
czy „Póki na to czas” świętują 30-lecie na scenie. 
Z pewnością rozgrzeją więc publiczność i zaproszą 
do wspólnej zabawy.

Koncert poprzedzi gala rozdania statuetek „Ro-
kietnickiej Wierzby” - lauru uznania dla społeczni-
ków, wyjątkowych osobowości, przedstawicieli świa-
ta biznesu, których działalność jest czymś więcej niż 
tylko dobrze zaplanowanym biznesem. Tę oficjalną 
część, oprócz audiowizualnych migawek, tradycyj-
nie uświetni występ Rokietnickiej Orkiestry Dętej. 

Oczywiście z motywem przewodnim nawiązującym 
do dalszej, już wyłącznie muzycznej części wieczoru. 

W programie:
• 19.00 – ceremonia wręczenia statuetek „Rokiet-

nickiej Wierzby” 
• 20.15 – koncert zespołu De Mono

W tym roku mamy do rozdania:
• wejściówki „A” na miejsca siedzące uprawnia-

jące do udziału w gali i koncercie. O możliwości 
ich zdobycia będziemy informować na naszym 
profilu Rokietnica.pl na facebooku. Śledźcie nas!

• wejściówki „B” na miejsca stojące dla tych, któ-
rzy chcą wziąć udział tylko w koncercie (otwar-
cie bramek ok. 19.50, początek koncertu ok. 

20.15). Aby je zdobyć, należy wypełnić formu-
larz zgłoszeniowy.

Rejestracja elektroniczna na wejściówki „B” 
zostanie uruchomiona na stronie www.rokietni-
ca.pl dnia 8 grudnia 2017 roku i będzie aktywna 
do dnia 14 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania li-
mitu wejściówek. Spieszcie się. Liczba miejsc jest 
ograniczona!

Odbiór wejściówek „B” w portierni Rokietnic-
kiego Ośrodka Sportu, ul. Szamotulska 29, w ter-
minie od 18.12.2017 r. do 22.12.2017 r., w godz. 
od 7:30 do 22:00, wejście „C” od strony północ-
nej (portiernia).

Warunki rejestracji:
• Rejestracji mogą dokonywać osoby powyżej 13. 

roku życia;
• Jedna „wejściówka” upoważnia do wejścia tyl-

ko jednej osoby;
• Ponieważ wydarzenie skierowane jest przede 

wszystkim do mieszkańców gminy Rokietnica, 
to oni będą mieli pierwszeństwo w odbiorze 
„wejściówek”.
Kontakt: katarzyna.sokulska@rokietnica.pl; 

kinga.owsian@rokietnica.pl oraz pod nr tel. 61 
89 60 614.

Referat Organizacyjny i Promocji 
UG Rokietnica
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Siódma edycja plebiscytu 
„Sportowiec z klasą”

Każdy sport jest nie lada wyzwaniem. Nawet je-
śli któraś z dyscyplin z pozoru nie wymaga siły fi-
zycznej, do osiągnięcia w niej sukcesu niewątpliwie 
potrzebne są determinacja i upór. Tylko bowiem 
systematyczne treningi oraz wytrzymałość fizycz-
na i psychiczna pozwalają zrealizować wyznaczo-
ne cele. Zdajemy sobie z tego doskonale sprawę 
i jesteśmy dumni z osiągnięć sportowców miesz-
kających na terenie Gminy Rokietnica. Dlatego po 
raz kolejny chcemy ich uhonorować tytułem „Spor-
towca z klasą”.

Podobnie jak w roku ubiegłym, zasady plebiscy-
tu są następujące:

1. wyróżnia się 2 kategorie plebiscytowe, w któ-
rych o tytuł „Sportowca z klasą” 2017 ubie-
gać się mogą:
I. sportowcy do 16 r.ż.

• wymaganiem w stosunku do kandyda-
tów jest Mistrzostwo Powiatu, Woje-
wództwa lub Polski;

• zgłoszona osoba musi być mieszkań-
cem Gminy Rokietnica;

• zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącz-
nie na specjalnie przygotowanym for-
mularzu (do pobrania od 11 grudnia 
2017 roku ze strony internetowej www.
rokietnica.pl) trenerzy sekcji w klubach 
sportowych w przypadku gier zespo-
łowych, trenerzy, nauczyciele i miesz-
kańcy – w przypadku sportowców in-
dywidualnych;

• każda zgłoszona kandydatura musi 
zostać potwierdzona poprzez złożenie 
podpisu na formularzu przez trenera 
(gry zespołowe)/trenera lub nauczycie-
la lub mieszkańca (sportowcy indywi-
dualni) dokonującego zgłoszenia oraz 
zaakceptowana przez rodzica (prawne-
go opiekuna).

II. sportowcy powyżej 16 r.ż.
• minimalnym wymaganiem w stosunku 

do kandydatów jest Mistrzostwo Polski 
(złoto, srebro, brąz);

• zgłoszona osoba musi być mieszkań-
cem Gminy Rokietnica;

• zgłoszeń kandydatów dokonują wy-
łącznie na specjalnie przygotowanym 
formularzu (do pobrania od 11 grud-

nia 2017 roku ze strony internetowej 
www.rokietnica.pl) trenerzy, nauczy-
ciele i mieszkańcy;

• każda zgłoszona kandydatura musi 
zostać potwierdzona poprzez złożenie 
podpisu na formularzu przez trenera, 
nauczyciela, mieszkańca dokonującego 
zgłoszenia oraz zaakceptowana przez 
kandydata.

3. Zgłoszenia mogą być dokonywane wyłącz-
nie na specjalnie przygotowanym w tym 
celu formularzu (do pobrania od 11 grud-
nia 2017 roku ze strony internetowej www.
rokietnica.pl), określającym dane osobowe, 
największe osiągnięcia, osiągnięcia 2017 roku 
zgłaszanego kandydata oraz krótkie uzasad-
nienie zgłoszenia.

4. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Urząd 
Gminy w Rokietnicy do dnia 29 grudnia 
2017 roku. Będzie je można składać osobi-
ście w Biurze Obsługi Interesanta lub Sekreta-
riacie Urzędu, bądź przesłać tradycyjną pocztą 
na adres: Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golę-
cińska 1, 62-090 Rokietnica, z dopiskiem: Ple-
biscyt „Sportowiec z klasą” 2017 (decyduje 
data stempla pocztowego).

5. Podobnie jak w minionym roku oceny dostar-
czonych w w/w terminie zgłoszeń dokona nie-
zależna Komisja Konkursowa wyłoniona spo-
śród osób związanych ze sportem na terenie 
Gminy Rokietnica. Jej skład zostanie opubli-
kowany na www.rokietnica.pl.

6. Wybrani przez Komisję sportowcy zostaną 
nagrodzeni:

• w kategorii do 16 r.ż. podczas uroczyste-
go spotkania – niespodzianki z Wójtem 
Gminy Rokietnica, o którego szczegó-
łach powiadomimy w terminie póź-
niejszym,

• w kategorii powyżej 16 r.ż. (3 osoby) 
podczas tradycyjnego Balu Mistrzów 
Sportu, organizowanego przez Urząd 
Gminy w Rokietnicy 3 lutego 2018 roku 
w Centrum Tenisowym Sobota.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania 
kandydatów zasługujących na miano „Sportowców 
z klasą”. Liczymy na Państwa zaangażowanie, do-
świadczenie i cenne uwagi. Wierzymy, że Państwa 
udział pozwoli należycie docenić wysiłek zawodni-
ków reprezentujących Gminę Rokietnica.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
– mailowo: katarzyna.sokulska@rokietnica.pl; 

kinga.owsian@rokietnica.pl  
– telefonicznie: (61) 89 60 614.
Jak zwykle gorąco zapraszamy do udziału w ini-

cjatywie!
Referat Organizacyjny  

i Promocji UG Rokietnica

G

MINA ROKIETNIC

A
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Złote Gody 
w Gminie Rokietnica

„Tylko miłość potrafi zatrzymać czas”
Marcel Proust

Przyznawany przez Prezydenta RP Medal „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie” jest najmilszym chyba 
odznaczeniem i to takim, na który z całą pewno-
ścią wyróżnieni uczciwie „zapracowali”. Na żaden 
Medal nie pracuje się tak długo, bo ponad 18.250 
nocy i dni. Nie może tu więc być mowy o pomyłce 
czy przypadkowości, bo albo się wytrwało pół wie-
ku w związku, albo nie.

„Złotym Jubilatom” – Państwu :
Krystynie i Stanisławowi Bukiewicz, Mirosławie 

Święcickiej i Józefowi Figiel, Helenie i Janowi Goła-
skim, Halinie i Stanisławowi Herla, Halinie i Micha-
łowi Kieniewicz, Elżbiecie i Henrykowi Krzyżaniak, 
Janinie i Henrykowi Margol, Annie i Kazimierzowi 
Matelskim, Krystynie i Jerzemu Matelskim, Stani-
sławie i Jerzemu Matuszewskim, Zofii i Andrzejowi 
Najderek, Bożenie i Tadeuszowi Nawrot, Barbarze 
i Andrzejowi Nowak, Mariannie i Jerzemu Stan-
kowskim, Janinie i Stanisławowi Stepka, Krysty-
nie i Stanisławowi Szulc, Elżbiecie i Janowi Wojcie-
chowskim, Marii i Antoniemu Wołyńskim,

Prezydent RP – Andrzej Duda przyznał – „Meda-
le za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, będące wy-
razem uznania i szacunku za przykład zgody, miło-
ści i wierności małżeńskiej.

Aktu odznaczania Jubilatów – w imieniu Prezy-
denta RP – dokonał Wójt Gminy Rokietnica – Pan 

Bartosz Derech, będący jednocześnie gospodarzem 
uroczystości.

Dostojni Jubilaci obdarowani zostali kwiatami 
oraz upominkami.

Naszym „Złotym Jubilatom” gratulujemy dotrzy-
mania złożonej sobie przysięgi małżeńskiej i życzymy, 
aby dalsze lata wspólnego życia upływały w zdro-
wiu i szczęściu.

Spotkanie autorskie z podróżnikiem

22 października 2017 r. Biblioteka Gminna zor-
ganizowała w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokiet-
nicy odbyło się spotkanie z podróżnikiem - Panem 
Andrzejem Pasławskim. Nasz gość zaprosił wszyst-
kich zebranych w niezwykłą, multimedialną podróż 
uliczkami Wilna. Podczas pokazu można było zoba-
czyć dawne, historyczne zabytki pięknego miasta 
jak i współczesne jego części z nowoczesną archi-

tekturą. Sentymentalne uliczki, zabytki architektu-
ry sakralnej, miejsca związane z życiem i twórczo-
ścią wielu Polaków to tylko nieliczne prezentacje, 
które można było zobaczyć podczas spotkania. Ser-
decznie dziękujemy Panu Andrzejowi za zabranie 
nas w niesamowitą „wycieczkę” do cudownego, 
barokowego Wilna.
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Gramy muzykę  
braci Scharwenków 
i poznajemy historię

W dniach 14-15 października 2017 roku odbywały się Scharwenkowskie 
Dni Młodzieży w Bad Saarow i Frankfurcie nad Odrą, gdzie wraz z trzema ko-
leżankami z Państwowej Szkoły Muzycznej w Szamotułach i dwoma uczniami 
z Państwowej Szkoły Muzycznej w Międzyrzeczu oraz z 6-osobową reprezen-
tacją uczniów ze strony niemieckiej, koncertowaliśmy w Bad Saarow i Frank-
furcie nad Odrą.

W ramach współpracy pomiędzy Scharwenka Stiftung w niemieckim Bad 
Saarow, a szkołami muzycznymi w Szamotułach i Międzyrzeczu odbywają się 
konkursy pianistyczne.

Pierwszy Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny pod nazwą „Niemiecko
-Polski Konkurs Pianistyczny o Nagrodę Scharwenkowską Dla Młodzieży” od-
był się w Bad Saarow w 2014 roku. 

Drugi konkurs (do którego się zakwalifikowałam) odbył się w 2015 roku 
w Szamotułach. Występowaliśmy w trzech grupach wiekowych. Ja, jako naj-
młodsza uczestniczka (9 lat) w I grupie wiekowej do lat 11, zdobyłam III miej-
sce i nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika konkursu, ufundowaną 
przez dyrektora Orkiestry Kameralnej AMADEUS p. Agnieszkę Duczmal. W 2016 
roku konkurs w Międzyrzeczu nie odbył się. W tym roku my, jako najmłodsza 
grupa wiekowa, zamiast konkursu zostaliśmy zaproszeni do udziału w koncer-
cie. W sobotę w godzinach porannych wraz z panią Dyrektor PSM w Szamo-
tułach, swoimi nauczycielami i opiekunami oraz przedstawicielami Urzędu 
Miasta i Gminy Szamotuły „busem” wyruszyliśmy do Bad Saarow do „Schar-
wenka Kulturforum”. Po dojechaniu na miejsce zostaliśmy poczęstowani cie-
płym posiłkiem, po czym zwiedziliśmy Muzeum Scharwenków i zapoznaliśmy 
się z salą koncertową. Po zakwaterowaniu w hotelu Raueneck, przygotowali-
śmy się do koncertu. O godz. 17 rozpoczął się koncert w „Scharwenka Kultur-
forum”. Każdy z wykonawców w swoim repertuarze miał jeden utwór Xavera 
lub Philippa Scharwenków i drugi dowolny. Sala była zapełniona. Były gorące 
oklaski i owacje. O godz. 19:00 była uroczysta obiadokolacja. Bad Saarow to 
przepiękne spokojne miasteczko, położone w bajecznej okolicy, a ludzie ser-
deczni i gościnni. Następnego dnia po śniadaniu wyjechaliśmy do Frankfur-
tu nad Odrą. W godzinach od 10:00-11:30 koncertowaliśmy w „Kleist Forum 
Frankfurt(Oder)”. Po wspólnym lunchu i spacerze przy pięknej pogodzie (ok. 
25C) Bulwarem nad Odrą, skąd mogliśmy podziwiać panoramę polskich Słu-
bic i łączący oba miasta Most Przyjaźni, zwiedzaliśmy zabytki miasta Frankfurt. 
Byliśmy m.in. w Hali Koncertowej im. Carla Philippa Emanuela Bacha (syna Jo-
hanna Sebastiana Bacha), mieszczącej się w dawnym kościele franciszkanów 
z XIII w, gdzie przez cały rok odbywają się koncerty orkiestr i chórów z udzia-
łem solistów i zespołów o międzynarodowej sławie. Organy znajdujące się 
w tym kościele mają 3890 piszczałek. 

W jednej części Hali Koncertowej znajduje się jedyna na świecie stała ekspo-
zycja pt. „C. P. E. Bach – życie, twórczość i dziedzictwo” poświęcona C. P. E. Ba-

chowi - kompozytorowi, pianiście i klawesyniście żyjącemu w latach 1714-1788. 
W tym miejscu miałam zaszczyt zagrać na zabytkowym instrumencie klawiszo-
wym (nazwa niemiecka tafelklavier) z roku 1778- utwór J. S. Bacha „Menuet 
G-dur”, który wcześniej wykonałam na wysokiej klasy fortepianie. Jest to nie-
samowite przeżycie grać na zabytkowym instrumencie, którego na co dzień nie 
można dotknąć. Można było porównać i ocenić jego brzmienie. Zadowoleni 
z serdecznego przyjęcia, miłej atmosfery, pełni wrażeń wracaliśmy do domu. 

Bracia Xawer (pol. Ksawery) i Philipp (pol. Filip) Scharwenka to polsko-nie-
mieccy pianiści i kompozytorzy, którzy urodzili się w Szamotułach w połowie 
XIX wieku, gdzie spędzili dzieciństwo. Ich matka Apolonia Golisz była Polką. 
Kształcili się w Poznaniu, a potem w Berlinie pod kierunkiem Theodora Kullaka. 
Xaver Scharwenka założył własne konserwatorium w Berlinie i Nowym Jorku. 
Dzięki prężnej działalności kompozytorskiej, pianistycznej i pedagogicznej stali 
się bardzo znani w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. 
Obaj bracia mają w swoim dorobku liczne kompozycje nawiązujące do muzy-
ki polskiej, głównie o charakterze tanecznym: mazurki, krakowiaki i polonezy. 

Ania Gicala
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Przedszkole  
Cztery Pory 
Roku
Listopad w Czterech Porach Roku

Listopad kojarzy się wszystkim dorosłym z nostal-
gią, spokojem, wyciszeniem.  A naszym przedszko-
lakom listopad, jak każdy inny miesiąc kojarzy się 
niemal tylko i wyłącznie z dobrą zabawą.

Miesiąc zaczął się u nas od audycji Klubu Małe-
go Muzyka pt.”Wielkopolskie Figle-Migle”. W czasie 
jej trwania poznaliśmy przyśpiewki i tradycje pro-
sto z Wielkopolski. Mieliśmy też możliwość podzi-
wiania strojów ludowych, jakie kobiety i mężczyźni 
nosili w naszej okolicy kilkadziesiąt lat temu. Było to 
bardzo ciekawe i pouczające spotkanie.

6. listopada odbył się u nas Międzynarodowy 
Dzień Postaci z Bajek i Baśni. Z tej okazji 3 i 4-latki 
przyszły przebrane za swoich ulubionych bajkowych 
bohaterów. Jak miło było tego dnia w przedszkolu! 
Na każdym kroku widoczne były Elsy, Myszki Miki, 
Dzwoneczki, Batmany i Kubusie Puchatki. Chcie-
libyśmy, żeby każdego dnia było u nas tak bajko-
wo i kolorowo.

Korzystając z bajkowego klimatu, dwie najmłod-
sze grupy: Pszczółki i Motylki na początku miesiąca 
pojechały na wycieczkę do „Zaczarowanego Lasu” 
w Kobylnikach. Zjeżdżali tam na zjeżdżalniach, wspi-
nali się na ogromne konstrukcje, bawili się w base-
nie z kulkami i przeżyli mnóstwo wspaniałych chwil. 
Nikt nie chciał przerywać zabawy i wracać z powro-
tem do przedszkola.

10. listopada odbyły się u nas lekcje patriotyzmu 
związane z przypadającym następnego dnia Świę-
tem Niepodległości. Każda grupa rozmawiała tego 
dnia o naszej Ojczyźnie: omawialiśmy symbole na-
rodowe, śpiewaliśmy hymn i poznawaliśmy histo-
rię walki Polaków o niepodległość przedstawioną 
w dostępny dla nas sposób.

Pod koniec miesiąca trzy grupy przedszkolaków 
wybrały się z ciociami do Rogalowego Muzeum przy 
Starym Rynku w Poznaniu. Poznaliśmy tam w cza-
sie pokazu tajemnice i sposób wypieku Rogali Świę-
tomarcińskich. Wszystkie historie przeplatane były 
elementami gwary i historii Poznania. Najbardziej 
spodobała się nam degustacja rogali wieńcząca po-
kaz i spacer po Starym Rynku. Na szczęście pogo-
da nam dopisała.

Dzień później obchodziliśmy w przedszkolu An-
drzejki. To taki jedyny dzień w roku, w czasie któ-
rego mamy okazję pobawić się w przepowiadanie 
przyszłości. Wiemy, że nikt nie wie, co się wyda-
rzy jutro, a co dopiero za kilkanaście lat, ale we-
soło jest sobie pozgadywać. Tego dnia dowiedzie-
liśmy się, kim mamy szansę zostać w przyszłości, 
kto pierwszy będzie miał ślub, jak będzie miała na 

imię żona lub mąż. Uwieńczeniem dnia było lanie 
wosku przez klucz do miski z zimną wodą. Utwo-
rzone kształty niektórym powiedziały o wakacjach 
na bezludnej wyspie,  innym o nowej zabawce pod 
choinką, a jeszcze innym nawet o wyprawie na księ-
życ! Śmiechu było u nas co niemiara.

W tym miesiącu odbyły się u nas również zajęcia 
z ceramiki i eksperymenty chemiczne z firmy DNA 
Zabawy. Było jak zawsze ekscytująco i zaskakująco. 
Nie możemy się już doczekać kolejnych warsztatów.

Teraz z niecierpliwością czekamy na grudnio-
we atrakcje. Mamy piec pierniczki, ubierać choin-
ki i co najważniejsze – powitać u nas prawdziwe-
go Gwiazdora!

 Pierwszą ważną uroczystość przed-
szkolną w swoim życiu przeżyły przed-
szkolaki z grupy Mądre Sowy. Dzie-
ci zostały uroczyście pasowane na 
przedszkolaka. Po występach arty-
stycznych każdy maluch został uro-
czyście włączony do grona przed-
szkolaków. Przedszkolaki przygotowały występy 
artystyczne. Były tańce, piosenki i wierszyk, a na 
koniec ciocie wręczyły dyplomy i upominki. W tym 
dniu grupa Przyrodników przygotowała, dla sowich 
cioć, krótki skecz z okazji Dnia Nauczyciela, nie obyło 
się bez śmiechu oraz łez wzruszeń. W imieniu całe-
go personelu Przedszkola Ptyś dziękujemy dzieciom 
i rodzicom za życzenia, słodkości i piękne kwiaty. 

Dzień Ziemniaka również wpisał się już na stałe 
w kalendarz naszego przedszkola. 20 października 
nasze przedszkolaki miały okazję poznać historię 
pochodzenia tego pysznego warzywa. Na obiad ku-
charka ugotowała ziemniaczki w różnych postaciach, 
w każdej z nich smakowały wyśmienicie. Na koniec 
przyszedł czas na prace plastyczne, kukiełki ziem-
niaczane czy jeżyki, wszystko wyszło przepięknie.

Kartonowy Tydzień jest tradycją naszego przed-
szkola, w tym roku w dniach od 23 do 27 paździer-
nika pracowaliśmy metodą projektów. Codziennie 
powstawały nowe budowle, zabawki , staraliśmy 
się to wszystko połączyć, w efekcie czego Mądre 
Sowy stworzyły kartonową ciuchcię, a Przyrodni-
cy wykonali teatrzyk kukiełkowy. Była scena oraz 
aktorzy a to wszystko z kartonu. Wyobraźnia dzie-
ci jest nieograniczona  

31 października, jak co roku nasze przedszkole 
obchodziło Dzień Dyni. Z tej okazji sale zamieni-
ły się w dyniową krainę, w której królował kolor 
żółty oraz pomarańczowy. Przedszkolaki wspólnie 
z Ciociami na zajęciach wykonywały piękne prace 
plastyczne – dynię wypełnioną gazetami oraz ba-
dały zawartość dyni. Prace się udały, a z obserwa-
cji każdy się dowiedział, co kryje w środku dynia 

i skąd się biorą pestki, jakie pyszności można zro-
bić z dyni oraz jak można je ozdobić. W tym dniu 
nawet na zajęciach z języka angielskiego domino-
wała dynia. Zadowolone miny dzieci są dowodem 
na świetną zabawę tego dnia.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom za 
włączenie się w akcję „Piżamka na Onkologię”, pacz-
ka z naszego przedszkola została wysłana i mamy 
nadzieję, że chociaż na chwilę zaczarujemy rzeczywi-
stość dzieci . Przedszkole Ptyś włączyło się w kolejną 
akcję „Dzień Pluszowego Misia” mającą na celu wy-
wołanie uśmiechu na twarzach dzieci chorych. Do 
naszego przedszkola można przynosić gry, zabawki, 
artykuły papiernicze wszystko co może wywołać ra-
dość. 25 listopada paczka zostanie wysłana na ad-
res Fundacji. Z góry dziękujemy za zaangażowanie. 

Przedszkole  
Ptyś
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Przedszkole  
Bajeczka
Smacznie i zdrowo

 17 października 2017 r. gr. „Motylki” i „Kotki” 
wraz z Paniami uczestniczyły w wycieczce do Gospo-
darstwa Agroturystycznego Państwa Gładysiaków 
w Wirach. Wycieczka obfitowała w wiele wrażeń, 
a lepszej pogody nie można było sobie wymarzyć. 
Głównym tematem wycieczki były zajęcia edukacyj-
ne pt. „Rumiane jabłuszko”. Podczas pobytu w uro-
kliwym ogrodzie Państwa Gładysiaków dzieci zwie-
dziły sad. Własnoręcznie przygotowywały sok i mus 
z jabłek, który potem mogły degustować. Na koniec 
polały lukrem i ozdobiły posypką swoje jabłko, aby 
zabrać je do domu. Kolejnym punktem wycieczki była 
historia powstania jabłka. Przedszkolaki dowiedzia-
ły się jak drogocenna jest skórka z jabłek, a także ja-
kie przetwory robimy z jabłek. W sadzie czekała na 
nas jeszcze jedna niespodzianka, dzieci samodziel-
nie nakarmiły króliczki i kury, które zamieszkiwały 
ten kolorowy, przepełniony w jesiennym słońcu sad. 

 Na koniec dzieci wysłuchały pięknej bajeczki, 
którą opowiedziała nam właścicielka pasieki o ży-
ciu pszczół. Przedszkolaki z Paniami mogły również 
spróbować miodu z pasieki Państwa Gładysiaków. 
Pełni wrażeń, w doskonałych humorach, wspólnie 
wróciliśmy do przedszkola. Możemy śmiało pole-
cić ten ogród ekologiczny, jako miejsce mające dużo 
do zaoferowania!

 Agnieszka Tomczak

Muzeum rogala
W październiku „Minionki” i „Elfy” brały udział 

w wycieczce do Muzeum Rogala Marcińskiego w Po-
znaniu. Dzieci z zainteresowaniem słuchały legendy 
o powstaniu rogala, zapoznały się z jego składnikami 
i recepturą. Obserwowały Rogalowego Mistrza, któ-

ry przy użyciu tradycyjnych narzędzi przygotowywał 
poznańskie smakołyki. Największą radość sprawiło 
dzieciom samodzielne lepienie rogali oraz ich degu-
stacja. W Muzeum Rogala dzieci zapoznały się tak-
że z poznańską gwarą. Dowiedziały się m.in. co to 
są gzuby, mele i klapioki. Wiele określeń charakte-
rystycznych dla okolic Poznania wywołało uśmiech 
na twarzach przedszkolaków. 

Karolina Rynowiecka-Rozmiarek

Teraz są już prawdziwymi 
przedszkolakami

W dniach od 23 do 27 października pierwszą waż-
ną uroczystość przedszkolną w swoim życiu przeżyły 
przedszkolaki z grup: Krasnoludki, Biedronki, Żabki, 
Rybki i Słoneczka. Wydarzenie to w dużym stopniu 
stanowi symboliczne zakończenie procesu adapta-
cyjnego do warunków i zasad panujących w przed-
szkolu. Podczas uroczystości pasowania maluszki 
swoim zachowaniem potwierdziły, że dobrze się 
czują w naszym przedszkolu. Dzieci zaprezentowały 
piosenki, wiersze i tańce wszystkim zaproszonym go-
ściom. Rodzice z dumą i wzruszeniem obserwowali 
swoje pociechy. Odświętny strój a także wystrój sali 
podkreślały doniosłość wydarzenia. W dalszej części 
dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, a wróżka z po-
mocą czarodziejskiej różdżki dokonała pasowania. 
Każde dziecko otrzymało z rąk pani dyrektor Emi-
lii Świst odznakę, dyplom oraz upominek. Uroczy-
stości uwieńczono pamiątkowym zdjęciem i słod-
kim poczęstunkiem. 

 Małgorzata Nowak-Grzechowska

Święto Ziemniaka
„Dziś ziemniaka święto mamy,  

tak więc wszystkich zapraszamy
na konkursy i zawody, na zagadki i podchody.

Niech zjednoczą się rodziny  
i niech mają dziarskie miny.

Uśmiech, humor i zabawa  
to jest najważniejsza sprawa!”

Tymi słowami rozpoczęło się spotkanie rodziców 
i dzieci z grupy „Tygryski” w przedszkolnej sali. Spo-
tkaliśmy się tam, by uczcić ziemniaka- chyba najbar-
dziej popularne warzywo na naszych stołach. Wa-
rzywo to stało się pretekstem do zorganizowania 
Święta Ziemniaka- czasu pełnego zabawy, konkur-
sów, zagadek i konkurencji. Dzieci bawiły się świetnie 
szukając ukrytych ziemniaków, ścigając się z ziem-
niakiem na łyżce czy rzucając do celu. Rodzice na-
tomiast chwycili za noże i wykazali się umiejętno-
ścią strugania ziemniaków na czas i wytworzenia 
przy okazji najdłuższej obierki.
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Zabawa zakończyła się wręczeniem medali i twór-
czym potraktowaniem naszych wielkopolskich pyr- 
już po chwili stoły zapełniły się ziemniaczanymi fi-
gurkami mniej lub bardziej rzeczywistych stworów. 

Karolina Rynowiecka-Rozmiarek

Święto Niepodległości
Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości odbyła 

się w Przedszkolu „Bajeczka” dn. 10 listopada 2017 r. 
Krótką lekcję historii zaprezentowały dzieci z gru-
py Minionki i Tygryski. Poprzez recytację wierszy, 
taniec i projekcję filmu animowanego, przedszko-
laki poznały nasze symbole narodowe, ich znacze-
nie, uczyły się zachowania podczas słuchania i śpie-
wania Mazurka Dąbrowskiego. Animacja piosenki 
„Jesteśmy Polką i Polakiem” ukazała piękno naszej 
ojczyzny. Sądzę, że każdy uczestnik tej uroczysto-
ści poczuł się dumny z faktu, że mieszka w Polsce 
i jest Polakiem.

Magdalena Dziel-Sierszuła
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Przedszkole  
Mrowino-
Napachanie
Jesienne wieści z Przedszkola 
w Napachaniu…
Dzień drzewa

We wtorek 10 października obchodziliśmy Świa-
towy Dzień Drzewa. Podczas zajęć dzieci dowie-
działy się, jak należy dbać o drzewo, aby być jego 
przyjacielem. Ponadto przedszkolaki poznały wiele 
gatunków drzew. Zwieńczeniem tego szczególnego 
dnia było wspólne posadzenie drzewka ciasteczko-
wego na przedszkolnym placu zabaw. 

Rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego pt. Wesołe Świeżaki

16 października odbyło się rozstrzygnięcie kon-
kursu plastycznego pt. „Wesołe Świeżaki”. Dzięku-
jemy rodzicom za tak liczną pomoc w przygoto-
waniu prac konkursowych. Pani wicedyrektor Lidia 
Trybuś wraz z organizatorkami konkursu wręczyła 
uczestnikom nagrody w postaci dyplomów i ksią-
żeczek. Serdecznie zachęcamy do udziału w kolej-
nych konkursach! 

Warsztaty edukacyjne pt. Sekretne 
życie ptaków

W dniu 24.10. gościliśmy w naszej placówce or-
nitologa, który przedstawił dzieciom ciekawą po-
gadankę na temat gatunków i cyklu życia ptaków. 
Nasz gość pokazał nam, w jaki sposób, przy pomocy 
lornetki, obserwuje ptaki podczas swoich wypraw 
ornitologicznych. Dzieci zadawały mnóstwo pytań 
dotyczących różnych ptaków. Na zakończenie spo-
tkania pan ornitolog obdarował każde dziecko ko-
lorowym piórkiem.

Spotkanie z Panem Listonoszem 
Kolejnym gościem, który odwiedził nasze przed-

szkole był Pan Listonosz. Podczas spotkania dzieci 
mogły zapoznać się z pracą listonosza. Ciekawość 
maluchów wzbudziła oczywiście wielka torba i to, 
co się w niej znajduje. Na zakończenie przedszko-
laki otrzymały wspaniały prezent– kartkę świątecz-
ną, za którą serdecznie podziękowały. 

Mali Odkrywcy- warsztaty dla dzieci
W połowie października w grupie Krasnoludków 

i Leśnych Duszków odbyły się warsztaty ekspery-

mentalne pt. Mali Odkrywcy, które realizowane są 
przez panią Olimpię Dębicką. Tematem pierwsze-
go spotkania były „Jesienne latawce”. Dzieci do-
wiedziały się, czym zajmuje się naukowiec, a tak-
że kto wynalazł pierwszy latawiec. Zwieńczeniem 
zajęć było samodzielne wykonanie latawca przez 
przedszkolaków. Z niecierpliwością czekamy na ko-
lejne zajęcia!!!

Pasowanie na Przedszkolaka 
25 października dzieci z grupy Żabki zaprezen-

towały swoim rodzicom wiersze, piosenki i tańce, 
których nauczyły się do tej pory. Następnie malu-
chy złożyły ślubowanie, a Pani dyrektor Małgorza-
ta Łopatka dokonała aktu pasowania i rozdała pa-
miątkowe dyplomy oraz książki. Po części oficjalnej 
rodzice wraz z dziećmi zaproszeni zostali do wspól-
nego poczęstunku. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim Rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczy-
stości i wspólną zabawę. 

W bajkowym świecie zwierząt
W ostatni piątek października całe przedszkole 

wybrało się na wycieczkę do Uzarzewa. Zwiedzali-
śmy tam Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie, w któ-
rym zgromadzono okazy zwierząt z całego świata. 
Najbardziej podobały nam się zwierzęta afrykań-
skie m.in. lew i nosorożec. Bardzo ciekawym do-
świadczeniem okazało się śniadanie wśród papug. 
Za profesjonalny pilotaż, pamiątkowe zdjęcia i fa-
chowe przygotowanie dziękujemy organizatorowi 
naszej wycieczki Panu Maksymilianowi Kwiatkow-
skiemu z Biura Podróży ORTiR.

Święto dyni 
31 października nasze przedszkole obchodziło 

Święto Dyni. Wśród dzieci ubranych na pomarańczo-
wo, a nawet przebranych w dyniowe stroje, można 
było poczuć się jak na dyniowej grządce. W czasie 
tego święta dzieci dowiedziały się skąd pochodzi 
dynia, jakie są jej odmiany i wartości odżywcze. 
Na podsumowanie całej uroczystości pojawiły się 
również dyniowe przysmaki. Nasze pociechy miały 
okazję skosztować zupę, kompot, placek oraz pest-
ki i dżem z dyni. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
Rodzicom, którzy przygotowali na ten dzień dynio-
we pyszności.

Wieści z Przedszkola w Mrowinie
Dzień Jesiennego Matematyka oraz 
konkurs „Jesienne cyferki”

Październik, który przywitał nas słońcem, zmo-
bilizował wychowawców i dzieci do intensywnych 
działań. W przedszkolu w Mrowinie, przyniesione 
przez przedszkolaki kasztany, żołędzie, liście, owo-
ce jarzębiny i grzyby, stały się materiałem do prze-
prowadzenia pierwszego w tym roku spotkania z: 
„Matematyką przyrodnika”. Dzieci miały za zadanie 
pomóc pani Jesieni w jej corocznej pracy. W trakcie 
zabaw wykonywały pomiary nowych korali Jesieni, 
pomagały zbudować prostokątny most– niezbędny 
podczas przeprawy przez rzekę, segregowały wa-
rzywa i owoce, które ofiarowała nam nasza kolo-
rowa pora roku.  Nie zabrakło także zabawy z od-
czytywaniem jesiennej mapy i chwili wytchnienia 
przy przyrodniczych opowieściach. Zainteresowa-
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ne dzieci, z wielkim zapałem przystąpiły następ-
nie do konkursu plastycznego: ,,Jesienne cyferki”, 
stanowiącego podsumowanie zajęć. Przedszkolaki 
pod okiem rodziców, stworzyły wyjątkowe prace, 
z wykorzystaniem darów jesieni i swojej wspania-
łej wyobraźni oraz kreatywności.

Poznajemy zawody:  
pszczelarz - Dzień Pszczoły

Choć Dzień Pszczoły obchodzony jest w sierpniu, 
nasze przedszkolaki mogły poznać zawód pszczela-
rza i poszerzyć wiedzę o pszczołach w drugim tygo-
dniu października. Wszystko to za sprawą tatusia 
Lili z grupy Motyli i Krzysia ze Smerfów, który przy-
gotował dla nas prezentację o pszczołach i poka-
zał nam potrzebne akcesoria w hodowli pszczół. 
Na koniec skosztowaliśmy pysznego miodu z pa-
sieki Pana Augustyniaka. Wszystkie przedszkolaki 
są niezwykle wdzięczne, za poświęcenie swojego 
cennego czasu oraz przygotowanie tak ciekawych 
i kształcących zajęć.

Warsztaty edukacyjne- dlaczego 
myję ręce?

Koniec października i początek listopada to czas, 
kiedy w przedszkolu w Mrowinie rozmawiamy 
o zdrowiu. W związku z tym w poniedziałek gości-
liśmy w przedszkolu panią doktor - biologa z UAM 
w Poznaniu - p. Karolinę Górzyńską, mamę naszej 
podopiecznej - Igi. Pani biolog przeprowadziła za-

jęcia pt. Dlaczego myję ręce? Czyli o tym, co nie-
widoczne gołym okiem. Po obejrzeniu prezentacji 
multimedialnej, rozmawialiśmy o bakteriach, za-
równo tych złych jak i dobrych dla naszego orga-
nizmu. Dowiedzieliśmy się, jak prawidłowo należy 
myć ręce i jak długo, aby pozbyć się bakterii i grzy-
bów - ich zarodników. Następnie pod mikrosko-
pem oglądaliśmy pleśń (która wcześniej wyrosła 
na kromce chleba). Założyliśmy eksperyment: Co 
na rączkach rośnie? Każde dziecko dotykało rącz-
ką pożywki w szalkach, które zostały szczelnie za-
mknięte i podpisane, po czym odstawiliśmy je na 
parapecie. Mamy wyhodować drobnoustroje z wła-
snych rąk. Zatem będziemy obserwować i czekać, 
co po kilku dniach wyrośnie. Na zakończenie wszy-
scy otrzymaliśmy kartę pracy z różnymi bakteriami. 
Dziękujemy pani Karolinie za bardzo ciekawe i nie-
zwykle wartościowe warsztaty.  

Badania profilaktyki jamy ustnej 
Dnia 13 października gościliśmy w obu placów-

kach stomatologów z Centrum Stomatologii Wichro-
we Wzgórze. W trosce o zdrowie przedszkolaków 
przeprowadzili badania stomatologiczno- profilak-
tyczne. Po ciekawej pogadance dotyczącej produk-
tów, które pozytywnie i negatywnie wpływają na 
zęby oraz zaprezentowaniu, jak należy je szczotko-
wać, stomatolodzy przyjrzeli się ząbkom naszych 
przedszkolaków. Od tej pory każdy przedszkolak 
wie, jak prawidłowo dbać o zęby.

Zwierzęta zamieszkujące nasze 
przedszkole

Przedszkole Logicus zamieszkują różne zwierzęta 
- nasze przedszkolaki oczywiście opiekują się nimi , 
dokarmiają je i poznają ich zwyczaje.

Dzień uśmiechu
6 października obchodzony jest Dzień Uśmiechu 

z tej okazji dzieci z Logicusa wyciskały sok z cytryny, 
który następnie wypiły. Śmiechu było bardzo dużo. 

Odwiedziny Młodszego Aspiranta 
Tomasza Króla

Do naszego przedszkola zawitał Młodszy Aspirant 
Tomasz Król. Podczas spotkania dzieci utrwaliły so-
bie zasady bezpieczeństwa oraz wykazały się znajo-
mością wszystkich numerów alarmowych. Panu po-
licjantowi bardzo dziękujemy za odwiedziny. 

Wycieczka do Muzeum 
Archeologicznego

„Rada Rodziców zorganizowała dzieciom wspania-
łą wycieczkę, a Pani Dyrektor wyczarowała szkolny 
amerykański autobus który każdemu utkwi w pa-
mięci. Dzieci uczestniczyły w złożonych warsztatach, 
na które składał się pokaz multimedialny, zajęcia 
plastyczne, zajęcia manualne oraz zajęcia poglądo-

we, a wszystko w temacie uwielbianych dinozau-
rów. W konkluzji- dzień był pełen wrażeń i wspa-
niałych doświadczeń. Dziękujemy!!!”

Odwiedziny stolarza
Nasze przedszkole odwiedził pan stolarz wraz ze 

Przedszkole  
Logicus
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Przedszkole  
Leśna Chatka
TAK ! Ten dzień musiał kiedyś 
nadejść. Tegoroczne wakacje 
minęły bezpowrotnie

Rok przedszkolny 2017/2018 w Leśnej Chatce 

rozpoczęły dwie grupy przedszkolaków: SOWY i JE-
ŻYKI. Dzieci wróciły do nowych wyremontowanych 
i odpowiednio wyposażonych sal przedszkolnych.

1 września 2017r. wszystkie dzieci wyruszyły na 
wycieczkę do pobliskiego Lulinka. W gospodar-
stwie rolnym celebrowaliśmy „Święto Ziemniaka”. 
Pomimo niekorzystnej pogody dzieci rywalizowały 
w „ziemniaczanych” konkurencjach. Były też warsz-
taty plastyczne z ziemniakiem w roli głównej. Jed-
ną z atrakcji była przejażdżka traktorem po polu. 

W tym dniu nie zabrakło też poczęstunku z pieczo-
nych w ognisku ziemniaczków. Pobyt na świeżym 
powietrzu zaostrzył apetyty największych przed-
szkolnych niejadków.

12 września 2017 r. po wakacyjnej przerwie Le-
śną Chatkę odwiedziła Pani Ania z DNA_ZABAWY. 
Tematem spotkania były „KOŚCI – ile właściwie ich 
mamy?” Sowy i Jeżyki zapoznawały się z układem 
kostnym człowieka. Dzieci poznały budowę szkie-
letu oraz policzyły ile kości jest w kręgosłupie i dło-

swoim pomocnikiem. Stworzyli wspaniałą budę, 
którą dostarczyliśmy do schroniska dla bezdomnych 
zwierząt. Przedszkolaki podczas wizyty dowiedzia-
ły się kim jest stolarz, co robi. Samodzielnie mogli 
wywiercić otwór w deseczce, wbić gwóźdź. Każda 
z grup stworzyła swoją własną małą rameczkę na 
skarby. Dziękujemy gościom za przybycie, poświę-
cony Nam czas oraz budę dla bezdomnych piesków 
ze schroniska.

Wycieczka do CH King Cross 
w Poznaniu

Dzieci brały udział w warsztatach na które skła-
dały się zajęcia z robotyki i programowania, piłkar-
skiego turnieju robotów oraz zabawy z tablicą mul-
timedialną i inne zabawy konstrukcyjne z klockami 
LEGO. Na wycieczkę wyruszyli komunikacją miejską  
zachowując się wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Dzień Poczty Polskiej

Dzień Poczty Polskiej obchodzony jest dnia 18.10. 
z tej okazji dzieci wykonały piękne obrazki, następ-
nie z wielką ochotą udały się na pocztę aby wy-
słać swoje listy.

Wycieczka do piekarni

Dzieci udały się na wycieczkę do piekarni. Przed-
szkolaki mogły zwiedzić zakład oraz przyjrzeć się 
z bliska pracy piekarzy oraz skosztować przysma-
ków zrobionych przez piekarzy. Bardzo dziękujemy 
za możliwość zwiedzenia piekarni.

Bal dyni
W dniu 23.10 w Przedszkolu Logicus odbył się co-

roczny „Bal Dyni”. Były tańce, konkursy, mnóstwo 
uśmiechu oraz słodki poczęstunek od Pana Gawro-
na. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zor-
ganizowanie niezapomnianej zabawy.

Dzień makaronu

W Dzień Makaronu dzieci poznały rodzaje maka-
ronu, z czego jest zrobiony oraz jakie dania można 
z niego przygotować. Przedszkolaki wykonały pra-
cę plastyczną wykorzystując makaron.
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ni każdego z nas. W trakcie eksperymentów przed-
szkolaki dowiedziały się z czego zbudowane są kości. 
Sowy przeprowadziły eksperyment okazujący co 
dzieje się z kośćmi pozbawionymi wapnia, które 
jest niezbędnym składnikiem diety dla zachowa-
nia ich dobrej kondycji.

29 września 2017r. do Leśnej Chatki zawitał pan 
sierżant Bartosz Karzycki, dzielnicowy sołectwa Mro-
wino – Cerekwica. W każdej grupie przedszkolnej 
miały miejsce pogadanki dotyczące szeroko poję-
tego bezpieczeństwa. Po części teoretycznej wszy-
scy razem wybraliśmy się do najbliższego skrzyżo-
wania by wspólnie z Panem dzielnicowym utrwalić 
zdobyte wiadomości: jak bezpiecznie przechodzić 
przez jezdnię aby dostać się na drugą stronę, jak 
poruszać się po ulicy, aby nie doszło do sytuacji 
niebezpiecznych. 

Serdecznie dziękujemy Panu Bartoszowi Karzyc-
kiemu za wspaniałe przeżycia. 

W podziękowaniu za ciekawe spotkanie, przybli-
żenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa 
dotyczącego ruchu drogowego i bezpiecznej zaba-
wy nasi podopieczni wręczyli dzielnicowemu pa-
miątkową laurkę.

Po wakacyjnej przerwie 3 października 2017r. Le-
śną Chatkę odwiedzili muzycy z Agencji Artystycznej 
BONSAI. Nowy rok przedszkolny 2017/2018 rozpo-
częliśmy audycją muzyczną pt. „Kalendarz kompo-
zytora – czyli pory roku według Antonio Vivaldiego”. 
Jak oddać dźwięki wiosny, lata, jesieni i zimy? Jak 
przedstawić szum potoków, trzask ognia, czy odgło-
sy dzikich zwierząt – ptaków, psów, owadów i oczy-
wiście ludzi, a także szczękanie zębami w zimie? Jak 
nikt potrafił to zapomniany rudy ksiądz z Wenecji. Po 
latach odkryty i okrzyknięty mistrzem. Sowy i Jeżyki 
również zachwyciły się jego twórczością.

Pomelo wyrusza w podróż, wiedziony tęskno-
tą za Nieznanym. W swoją podróż 10 października 
2017r. zabrał Sowy i Jeżyki z Leśnej Chatki. Wspól-
nie bawiliśmy się ruchowo, układaliśmy swoje ciała 
w kształty. Animatorki z wydawnictwa ZAKAMAR-
KI wraz z Przedszkolakami szukały przeciwieństw 
oraz grały w kolory. W sposób zabawny i mądry 
wraz ze słonikiem Pomelo dzieci stworzyły kartki 
ze swoich podróży.

13 października 2017r. w Leśnej Chatce odbyła 
się pierwsza ważna w nowym roku przedszkolnym 
2017/2018 uroczystość: PASOWANIE NA PRZED-
SZKOLAKA ! W uroczystości brali udział rodzice no-
wych 3-letnich dzieci. W części artystycznej Sowy 
i Jeżyki zaprezentowały swoje umiejętności. Były 
piosenki, wierszyki i taniec. Dzieci złożyły uroczystą 
przysięgę i zostały pasowane przez panią dyrektor 
magicznym ołówkiem. Na pamiątkę tego ważnego 

wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał Dyplomik 
pasowania i stożek rozmaitości przygotowany przez 
dzieci z grupy Sowy.

18 października 2017r. mali naukowcy zgłębiali 
temat emulsji i mieszanin. Wspólnie z Panią Anią 
z DNA_ZABAWY przedszkolaki poznawały różnicę 
między mieszaniną jednorodną a niejednorodną. 
Dzięki eksperymentom z prostymi reakcjami che-
micznymi dzieci dowiedziały się co to jest emul-
sja. W trakcie warsztatów Sowy i Jeżyki sprawdziły 

dlaczego zmieszanie pewnych substancji powodu-
je spektakularne efekty.

Jak co roku 31 października Leśną Chatkę opano-
wały małe duszki, czarownice i wampirki. Wszyst-
ko to za sprawą cioci Marty i święta Halloween. 
Sowy i Jeżyki pilnie uczą się języka angielskiego. 
Halloween było okazją do rozmów i porównań jak 
wygląda i jak jest obchodzony ten dzień w innych 
krajach. Nie zabrakło śpiewów i konkursów w ję-
zyku angielskim. Happy Halloween!

Sowy, Jeżyki oraz Leśne Skrzaty 
z Leśnej Chatki

wraz z Ciociami i Panią Dyrektor
 życzą:

Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku 2018

 spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary,

szczęścia i powodzenia !
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MROWINO:
„Świetlica Szkolna w Mrowinie 
i program „Mega Misja””

W roku szkolnym 2017/2018 nasza świetlica za-
kwalifikowała się do programu edukacji cyfrowej - 
MegaMisja. Dzieci wykonując kolejne „misje” po-
przez zabawę uczą się, jak bezpiecznie korzystać 
z internetu. Pierwsza misja dotyczyła korzystania 
z informacji. Poznaliśmy różne źródła informacji, 
sposoby poszukiwania informacji, porządkowa-
liśmy informacje oraz ocenialiśmy prawdziwość 
przekazu. Kolejna misja uczyła dzieci jak mają pre-
zentować się w środowisku medialnym oraz ko-
munikować się z innymi. W atmosferze zabawy 
poszukujemy psotnika, głównego bohatera pro-
gramu oraz zdobywamy kolejne umiejętności cy-
frowe. Rezultatem Naszych dotychczasowych zma-
gań była nagroda w postaci kreatywnego zestawu 
do malowania. Z dużą ciekawością wykonujemy 
kolejne misje. 

Wychowawcy świetlicy 

NAPACHANIE:
„Ślubujemy- uroczyste pasowanie 
na ucznia”

Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre 
imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. 
Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość 
rodzicom i nauczycielom.

   Dzień 13 października 2017 roku  w naszej szkole 
to bardzo ważna data dla uczniów klasy IA.  W tym 
bowiem dniu odbyła się uroczystość ślubowania 
i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej 
w Napachaniu. Zanim nastąpił ten ważny w życiu każ-

dego ucznia moment, dzieci  zaprezentowały  swo-
je umiejętności w programie artystycznym, oklaski-
wanym przez przybyłych na uroczystość rodziców, 
nauczycieli  i uczniów klas II -III.  Swoją postawą 
udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego 
ślubowania. Po dokonaniu symbolicznego pasowa-
nia przez Panią Dyrektor zostali  przyjęci do bra-
ci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowan-
ia  było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz 
pierwszych legitymacji szkolnych. Życzymy wielu 
sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy.

Bogdana Krajewska 

SP Mrowino i Napachanie

SP w Rokietnicy

Europejski Tydzień  
Świadomości Dysleksji

W dniach od 16.10. do 20.10.2017r.  w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy zorgani-
zowano wydarzenia w ramach Europejskiego Tygo-
dnia Świadomości Dysleksji. Jest to akcja społeczna 
propagowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji, 
mająca na celu popularyzowanie wiedzy o dyslek-
sji, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej dia-
gnozy ryzyka dysleksji. 

Przeprowadzono następujące aktywności dla 
klas 0-IV, m.in.:

- „Ranking Książek Kochanych”, w którym naj-
częściej wybieraną książką okazała się seria „Za-
opiekuj się mną”, na drugim miejscu Wiersze Jana 
Brzechwy , a na trzecim ex aequo „Harry Potter” 
oraz  „Dziennik Cwaniaczka”. Bardzo się cieszymy, 
że wśród 415 głosów oddanych w naszej rankingo-
wej ankiecie, znalazły się takie: „Kocham wszystkie 
książki”, „Uwielbiam czytać!”. 

- czytanie dzieciom z oddziału przedszkolnego 
oraz uczniom przebywającym w świetlicy -  po to ,  
aby zachęcić młodego człowieka do systematycz-
nego obcowania z pięknym i niezastąpionym sło-
wem pisanym,

- przeprowadzenie pogadanek o tematyce DYS-
LEKSJI.

Istotnym uzupełnieniem wiedzy na temat zagad-
nień związanych z dysleksją były gazetki z informacja-
mi dotyczącymi dysleksji, tego jak sobie z nią radzić.

Kontynuacją, a właściwie uzupełnieniem, był kon-
kurs recytatorski „Wierszyki Łamiące Języki” . Pod-
czas konkursu każdy z uczestników  mógł sprawdzić 
swoje możliwości artykulacyjne podczas zmagania 
się z tzw.” łamańcami językowymi”, czyli słownymi 
pułapkami, zakrętami i trudnościami naszego ję-
zyka ojczystego. 

Agata Jankowiak - psycholog 
Agnieszka Czachor  - logopeda

Wierszyki Łamiące Języki
Konkurs Recytatorski  
o tytuł Mistrza Pięknej Wymowy 

31 października w naszej szkole odbył się konkurs 
recytatorski WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI o tytuł Mi-
strza Pięknej Wymowy 2017. Konkurs wpisuje się 
już od czterech lat w Europejski Tydzień Świadomo-
ści Dysleksji. Polega na sprawdzeniu umiejętności 
pięknego wysławiania się w trudnym języku pol-
skim. Uczestnicy konkursu wybierają wiersze, któ-
re najeżone są trudnymi i trzeszczącymi wyrazami 
lub są tak skonstruowane, że wymagają naprawdę 
mistrzowskiego opanowania wymowy.

W konkursie udział wzięło 27 uczniów ze wszyst-
kich klas szkoły podstawowej. Oceniani byli przez 
jury, w skład którego wchodziło dwóch logopedów 
i pani wicedyrektor szkoły. Zwracano uwagę głów-
nie na interpretację tekstu i dykcję.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za trud jaki 
włożyli w przygotowanie się do recytacji, za chęć, 
by wystąpić i za prawdziwie profesjonalne podej-
ście do tematu. 

Nagrodzeni zostali:
Mistrzowie  Pięknej Wymowy 2017

• Hanna Weber klasa 2b
• Lena Łukaszczuk klasa 3c
• Amelia Just klasa 5d
• Oliwia Borth klasa 6d 

oraz 
w kategorii klas 0-2:

• II miejsce Helena Strykowska klasa 1e
• III miejsce Katarzyna Kucik klasa 1a

w kategorii klas 3-4
• II miejsce Alicja Batóg klasa 4a
• III miejsce Piotr Mosiniak klasa 3d
• III miejsce Zofia Sioma klasa 3h

w kategorii klas 5-7
• II miejsce Mikołaj Grzana 5b
• III miejsce Maria Nowicka klasa 7f
• III miejsce Julia Gąska klasa 7d

Warto też wymienić uczestników konkursu, któ-
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rzy nie zajęli miejsca na podium, ale byli pięknie 
przygotowani. Są to:
• Nikola Szymkowiak kl.0
• Nina Łuczak kl.1b
• Jakub Siełacz kl. 1c
• Alicja Zielińska kl.1d
• Jakub Dorosz kl.1f

• Michalina Przystup kl. 1g
• Magdalena Niklewska kl. 2a
• Hanna Jeżewicz kl. 2c
• Zofia Kowalczyk kl. 3f
• Barbara Curyk kl. 4b
• Joanna Nobik kl. 4c
• Kalina Matysiak kl. 4d

• Natalia Thiel kl. 4e
• Zuzanna Springer kl.6b
• Kaja Wieczorek kl. 6c

Katarzyna Piechalak
Anna Szenic

Agnieszka Czachor

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich

Badania znamion skóry

25 października w Zespole Szkół Zamoyskich w Ro-
kietnicy odbyła się akcja „Badania znamion skóry” 
oraz prelekcje dotyczące tej tematyki. Nasza akcja 
skierowana była do uczniów i pracowników naszej 
szkoły jak również do osób ze środowiska lokalne-
go. W badaniach wzięło udział przeszło 80 osób.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, któ-
re nas w tym dniu odwiedziły i skorzystały z badań. 
Dziękujemy STOWARZYSZENIU CHORYCH NA CZER-
NIA, wraz z panią doktor za przyjęcie zaproszenia 
i przeprowadzenie akcji profilaktycznej.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego przed-
sięwzięcia: http://telewizjastk.pl/wiadomosci/
czytaj/7596?ciasteczka=tak

Anita Durowicz
Pedagog szkolny

Warsztaty

23 października, uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w warsztatach fundacji JAVANI. Celem pro-
jektu było uświadomienie młodzieży (dziewczętom 
i chłopcom) jak wielki wpływ na zdrowie i właściwy 
rozwój jeszcze nienarodzonych dzieci ma właściwy 
tryb życia matki. Aby spotkania były ciekawe, a jed-
nocześnie wiarygodne i atrakcyjne dla młodzieży na 
zajęciach wykorzystywane były lale interaktywne, 
które są symulatorami noworodków: z zespołem 
FAS (alkoholowy zespół płodowy) i z zespołem od-
stawiennym (na głodzie narkotycznym). Uczniowie 
byli poruszeni zajęciami i zdecydowana większość 
przyznała, że nie była świadoma jak wielkim zagro-
żeniem dla prawidłowego rozwoju dziecka jest dba-
łość mamy w ciąży o to co je, pije i zażywa.

Anita Durowicz
Pedagog szkolny

Karol Opyrchał  
w ramach PODRÓŻY Z PASJĄ

Corocznie uczniowie naszej szkoły realizują projekt 
pt. „Podróże z pasją” w ramach którego poszczególne 
klasy przygotowują event o wybranym kraju świata. 
Tegoroczny cykl wzbogaciliśmy o spotkania z osoba-
mi, które przeżyły niezapomniane wrażenie podczas 
wyjątkowych podróży. Karol Opyrchał, to absolwent 
Zespołu Szkół im. J. W. Zamoyskich, obecnie student 
WSB w Poznaniu. Jego pasją są auta z duszą, czyli 
pamiętające lata PRL-u. Połączył swoją pasję z po-
żytkiem dla dzieci z domów dziecka województwa 
śląskiego i wziął udział w tegorocznej edycji ZŁOM-
BOL. Podstawą rajdu było przejechanie ok. 2500 km 
w ciągu zaledwie 5 dni z Katowic do Noja w Hiszpa-
nii starym autem. Karol przygotował na ten wyjazd 
swojego Poloneza Caro i wraz z przyjaciółmi wyru-
szył na zachód. Przemierzył m.in. Niemcy, Francję, 
przejechał przez Pireneje docierając nad Zatokę Bi-
skajską, a następnie kontynuował podróż przez Por-
tugalię, wybrzeże Costa Brava, Lazurowe Wybrzeże 
i przecinając Alpy wrócił do Polski. W górach polo-
nez po półtoragodzinnym podjeździe na pierwszym 
biegu znalazł się na wysokości ponad 3000 m n.p.m. 
Wrażeń było niemało, łącznie z tym, że ostatecznie 
musieli jedno z aut biorących udział w rajdzie zezło-
mować na terenie Hiszpanii, gdyż nie nadawało się 
do dalszej jazdy, a koszt jego holowania przewyższył 
wartość samochodu. Uczniowie, którzy uczestniczy-
li w spotkaniu słuchali z ogromnym zaciekawieniem 
i nutką zazdrości – każdy bowiem chciałby przeżyć 
tak wyjątkową podróż.

Wyprawa sportowa  
i kulturalna klasy IIITAK/TH

„BLADE RUNNER 2049” - to kontynuacja kulto-
wego już „Łowcy androidów” z 1982 roku. W ro-
lach głównych występują: Ryan Gosling i Harrison 
Ford. Nie mogliśmy tego nie widzieć, dlatego udali-
śmy się do kina na trzygodzinną wyprawę w czasie 
i przestrzeni. Przebywaliśmy w świecie ludzi i an-
droidów, którzy walczyli ze sobą. Zadawaliśmy so-
bie pytania o to, co stanowi istotę człowieczeństwa 
i czy rzeczywiście cywilizacja obróci się kiedyś w tak 
okrutny sposób przeciwko człowiekowi.

Aby odreagować kinowe emocje udaliśmy się na 
„Jumparenę”, gdzie skokom indywidualnym i syn-
chronicznym nie było końca.

 Agnieszka Olejniczak-Gros

Wykład online: Poskromić „węża”… 
czyli podstawy języka Python

16 i 17 października uczniowie technikum in-
formatycznego z Rokietnicy i Poznania uczest-
niczyli w wykładzie on-line. Wykład „Poskromić 
„węża”… czyli podstawy języka Python” dotyczył 
jednego z najpopularniejszych języków programo-
wania. Python będzie w kolejnych latach na maturze 
z informatyki. Transmisję na żywo w obu szkołach 
obejrzało ponad 60 osób.

Piotr Janowski

Wielki sukces uczniów Technikum

 W dniu 27. października w Zespole Szkół im. 
Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolecho-
wie odbyła się XV. prezentacja Poezji Obcojęzycznej. 
Uczniowie klas gimnazjalnych i szkół średnich po-
wiatu poznańskiego prezentowali wiersze w trzech 
kategoriach językowych: angielskim, niemieckim 
i rosyjskim. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bar-
dzo wysoki poziom recytacji.

Uczeń klasy 4 TI, Tomasz Lisek, pokonał dwudzie-
stu uczestników i zajął zaszczytne pierwsze miejsce 
przedstawiając w języku angielskim wiersz Adama 
Mickiewicza „Over the great clear pool”, wg. prze-
kładu Jerzego Peterkiewicza.

Bartłomiej Pietrzak, również uczeń klasy 4 TI, zdo-
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był drugie miejsce prezentując w języku rosyjskim 
wiersz Aleksandra Puszkina pt.: „Szatan”.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, 
a laureaci także nagrody rzeczowe.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych suk-
cesów!

Aleksandra Maciejewska

Jacy jesteśmy – my Polacy? 
 Po raz kolejny odwiedziliśmy „Teatr Polski”. Tym 

razem obejrzeliśmy sztukę zatytułowaną „Great Po-
land”. Przejrzeliśmy się w krzywym lustrze groteski 
– zobaczyliśmy Polaków podzielonych na inteligen-
cję i plebs, unoszących się w rozmodleniu do zacie-
ku na ścianie, ledwo wiążących koniec z końcem 
i żyjących z matczynej emerytury, pozbawionych 
uczuć i dobrych emocji, sfrustrowanych, homofo-
bicznych, pełnych lęków z przeszłości i antysemity-
zmu. Wreszcie rodaków, którzy chcą zwiedzać świat, 
ale nie chcą poznawać nowych kultur, zamkniętych 
w polskiej strefie hotelu „all inclusive”, umierają-
cych ze strachu na widok cudzoziemców.

Nie była to łatwa sztuka, mimo iż widownia re-
agowała śmiechem, nie był to śmiech pełen rado-
ści, raczej sardoniczny i ukrywający zawstydzenie.

Agnieszka Olejniczak-Gros

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego 
w Piłce Ręcznej Dziewcząt 2017 

07.11.17. odbyły się na hali ROS-u Mistrzostwa 
Powiatu Poznańskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt. 
Celem imprezy było wyłonienie reprezentacji na 
finały rejonowe.

Gratulujemy II miejsca i awansu!
M.Statucka

Rozgrywki  
w Halowej Piłce Nożnej Chłopców 

08.11.17. Reprezentacja naszej szkoły wzięła 
udział w Półfinałach Mistrzostw Powiatu Poznań-
skiego w Halowej Piłce Nożnej Chłopców w Muro-
wanej Goślinie. Gra była wyrównana i zacięta, pełna 
niespodziewanych zwrotów akcji. Do wyjścia z gru-
py zabrakło odrobiny szczęścia. O tym kto przejdzie 
dalej decydowała ilość bramek i punkty.

Gratulujemy III miejsca!
M.Statucka

Promocja czytelnictwa 
 Biblioteka szkolna w ramach działalności koła 

fotograficznego tradycyjnie już zorganizowała dla 
uczniów szkoły konkurs fotograficzny. W tym roku 
temat konkursu brzmiał „Z książką u Zamoyskich”, 
a jego celem była promocja czytelnictwa. Warun-
kiem udziału w konkursie było wykonanie kadrów 
na terenie szkoły z wykorzystaniem księgozbioru na-
szej biblioteki. Wypożyczalnia została wzbogacona 

o prawie tysiąc woluminów na wartość 15000 zł, 
dzięki uczestnictwu w Narodowym Programie Roz-
woju Czytelnictwa – Priorytet 3, a konkurs stano-
wił jedno z licznych działań realizujących założenia 
programu. Laureatem konkursu został Mateusz Ka-
sprzak z klasy IV TI otrzymując w nagrodę dyplom 
oraz dysk zewnętrzny WD Elements 750 GB. Zdję-
cia finalistów można obejrzeć na wystawie na te-
renie szkoły oraz w Bibliotece Gminnej im. Marii 
Konopnickiej w Rokietnicy. Serdecznie gratulujemy. 

M. Kolasa

Obchody Święta Niepodległości 
w naszej szkole 2017 

Z okazji 99 rocznicy odzyskania Niepodległości 
10.11.2017 r. - w przededniu Narodowego Święta 
Niepodległości, społeczność naszej szkoły uczest-
niczyła w uroczystym apelu przygotowanym przez 

uczniów klas III technikum. Wspominając polską 
drogę do niepodległości, wsłuchiwaliśmy się w sło-
wa poezji i dźwięki narodowych pieśni. Słowa Pana 
Dyrektora, na zakończenie zachęciły Nas do głęb-
szej refleksji nad naszym patriotyzmem.

Wolontariat na Biegu Niepodległości 
11.11.17. odbył się w Rokietnicy I Bieg Niepodle-

głości. Impreza została wsparta przez nasz szkolny 
wolontariat. Nad bezpieczeństwem ok 300 zawod-
ników, czuwały służby porządkowe oraz Zamoyscy. 
Przy niesprzyjających warunkach pogodowych bie-
gacze mieli do pokonania 10km, a nasi uczniowie ok 
2h stania „na warcie”. Po biegu na wszystkich czekał 
ciepły posiłek w hali ROS-u. O godzinie 15:00 rozpo-
częły się dalsze uroczystości: Msza Święta w intencji 
Ojczyzny i złożenie kwiatów pod tablicą upamięt-
niającą Bohaterów Walki o Niepodległość. Zamoy-
skich reprezentowała delegacja szkoły wraz z Panem 
Dyrektorem i pocztem sztandarowym.

M.Statucka

Zaproszenie AVATAREK 2017/2018 
Serdecznie zapraszamy Uczniów Szkół Podsta-

wowych i Gimnazjalistów do udziału w konkursie

Konkurs składa się z trzech etapów:
- etap I szkolny – eliminacje od 01.12.2017 r. 

do 20.12.2017 r. odbywają się w zgłoszonych do 
konkursu szkołach na podstawie materiałów prze-
słanych przez organizatora:

- etap II międzyszkolny – półfinał 27 lutego 
2018 r. z podziałem na okręgi 

- etap III międzyszkolny – finał 10 kwietnia 
2018 r.w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Ro-
kietnicy.

Kontakt z organizatorami:
I okręg w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich 

w Rokietnicy - zsrokietnica@powiat.poznan.pl
II okręg w Technikum w Poznaniu - zsrokiet-

nica@powiat.poznan.pl
III okręg w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku 
Wielkopolskim - konkurs@zsp-grodzisk.net

IV okręg w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi - 
info@zsp9.pl

V okręg w Zespole Szkół Łączności w Gliwi-
cach - zslum-gliwice@zsl.gliwice.pl
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„MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY – 
kompleksowy program wsparcia edukacji 
w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy“

Rozpoczęły się zajęcia prowadzone w ramach pro-
jektu RPWP.08.01.02-30-0193/16 współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej, budżetu pań-
stwa i budżetu Gminy Rokietnica w ramach WRPO 
NA LATA 2014-2020. 

Wsparciem objęci zostali uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy. 

Kadra odbyła szereg szkoleń, podczas których na-
była nowe kompetencje i poszerzyła wiedzę m. in. 
na temat wykorzystywania technik pamięciowych 
na języku angielskim i przedmiotach matematyczno
-przyrodniczych, skutecznych sposobów wspierania 
ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożo-
nego niedostosowaniem oraz skutecznych sposo-
bów wspierania ucznia z zaburzeniami w funkcjo-
nowaniu emocjonalno-społecznym. Ze względu na 

doskonałe przygotowanie merytoryczne trenerów 
prowadzących szkolenia i zaangażowanie nauczy-
cieli w proces doszkalania, zadanie należy uznać za 
zakończone pełnym sukcesem. 

Oprócz cyklu szkoleń dla nauczycieli, w szkole od-
bywają się również zajęcia dla uczniów klas siód-
mych szkoły podstawowej oraz drugich i trzecich 
klas gimnazjum. Młodzież może skorzystać z sze-
rokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, m.in. z języka 
angielskiego, matematyki i przedmiotów ścisłych. 
Ponadto w listopadzie odbędą się 2 wyjazdy do La-
boratorium Wyobraźni, działającego przy Poznań-
skim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji 
UAM. Oprócz tego w ramach projektu 10 uczniów 
szkoły podstawowej zostanie objętych programem 
stypendialnym. 

Projekt „MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY (…)” jest 
projektem komplementarnym z wnioskiem inwesty-
cyjnym tzw. twardym pn. „Rozbudowa Gimnazjum 
im. Noblistów w Rokietnicy”. Zajęcia prowadzone 
w ramach projektu odbywają się w salach w pełni 
wyposażonych w sprzęt multimedialny, przestron-
nych i nowoczesnych. 

W ramach projektu sfinansowano również zakup 
wyposażenia pracowni: biologicznej, chemicznej, 
fizycznej i matematycznej. Uczniowie mają okazję 
korzystać z profesjonalnego sprzętu i bazy lokalo-
wej oraz zgłębiać wiedzę z nauczycielami lub tre-
nerami m. in. wykorzystując metodę eksperymen-
tu. Człowiek najlepiej uczy się poprzez działanie 
i to właśnie chcemy pokazać naszym uczniom. Mło-
dzież pozytywnie ocenia jakość prowadzonych, w ra-
mach projektu zajęć. Najważniejsza dla młodych lu-
dzi jest przyjemna, swobodna atmosfera. Zajęcia 
mają inny charakter niż standardowe 45-minutowe 
lekcje. Ideą projektu jest prowadzenie innowacyj-
nych zajęć wspierających rozwój kompetencji nie-
zbędnych na rynku pracy, kreatywności i umiejęt-
ności pracy w zespole. 

Najlepszą recenzją na temat dodatkowych zajęć 
są opinie uczniów, oto niektóre z nich: 

„Jest wesoło i świetnie się dogadujemy, mate-
matyka jest super. Pani dobrze tłumaczy i można 
się więcej dowiedzieć” – Michał 7e

„Podobają mi się zajęcia z języka angielskiego, 
ponieważ uczymy się nowego, zaawansowanego 
słownictwa” – Michał 2c

„Zajęcia bardzo mi się podobają, poszerzają moją 
wiedzę i motywują do dalszej pracy” – Olga 2e  

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły, zapra-
szamy wszystkich uczniów do udziału w projekcie.

koordynator projektu
Ewa Lepsza
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Niebawem rozpocznie się realizacja kolejnej inwestycji 
w ramach projektu unijnego „Poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica” 

Zadanie pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej na os. Spokojnym w miejscowości 
Rokietnica oraz Sieć wodociągowa na os. Spokojnym w miejscowości Rokiet-
nica” to ostatni element projektu, na który Przedsiębiorstwo otrzymało dofi-
nansowanie ze środków unijnych w ramach II osi Priorytetowej Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach”. 20 listopada br. nastąpiło otwarcie ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ze względu na czas po-
trzebny na kompleksowe przeprowadzenie procedury przetargowej informację 
o rozstrzygnięciu podamy w styczniowym wydaniu „Rokickich Wiadomości”.

Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej 
wraz z odcinkami uzupełniającymi kanalizacji grawitacyjnej dla Osiedla Spo-
kojnego w Rokietnicy oraz wykonanie uzupełniających odcinków sieci wodo-
ciągowej. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane:

• kanalizacja grawitacyjna o łącznej długości ok. 1 km,
• kanalizacja podciśnieniowa o łącznej długości ok. 1,5 km,
• sieć wodociągowa o łącznej długości ok. 340 m.

Finisz inwestycji przewiduje się na koniec listopada 2018 roku.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rokietnica,

niebawem rozpocznie się czas opadów śniegu, marznących mżawek i oblo-
dzeń. Wszystkim nam zależy na komforcie, a przede wszystkim bezpieczeń-
stwie użytkowników dróg na terenie Gminy Rokietnica. Dlatego też poda-
jemy do Państwa dyspozycji numer alarmowy do koordynatora zimowego 
utrzymania dróg na terenie Gminy Rokietnica: 

605 500 325.
Telefon jest czynny przez całą dobę.

Umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na 
budowę kanalizacji w Przybrodzie podpisana

9 listopada br. Pan Michał Wieland, Prezes Zarządu PUK Sp. z o.o., podpi-
sał umowę pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica”.

Kwota pożyczki to 2 291 700,00 zł. Jest to pożyczka umarzalna w 25%, z opro-
centowaniem 2,8% w skali roku.

Kolejne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej powstały 
w Napachaniu. 20 listopada br. nastąpiło oficjalne, 
uroczyste otwarcie inwestycji

Zadanie pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowo-
ści Napachanie, gm. Rokietnica” było częścią ogromnej inwestycji, na którą 
Przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 
Napachanie jest kolejną miejscowością, po Krzyszkowie, które dzięki unijne-
mu wsparciu może cieszyć się nowymi odcinkami sieci kanalizacyjnej.

W ramach zadania wybudowany został kolektor kanalizacji sanitarnej 
podciśnieniowej, a także powstały odcinki uzupełniające kanalizacji gra-
witacyjnej dla części miejscowości Napachanie. Powstały odcinek sieci włą-
czono do wykonanego wcześniej rurociągu podciśnieniowego, łączącego miej-
scowości Napachanie i Kobylniki. Ścieki z poszczególnych nieruchomości będą 
dopływać do studzienek, wyposażonych w specjalistyczny zawór, który po do-
płynięciu około 40 dm³ ścieków będzie się otwierał i ścieki wraz z powietrzem 
tłoczone będą do rurociągu, a dalej do pompowni w Kobylnikach, skąd trafią 
do oczyszczalni ścieków w Bytkowie. Nowopowstały odcinek sieci kanalizacyj-
nej umożliwi przyłączenie ok. 160 posesji. Prawidłowe działanie całego syste-
mu mają zapewnić automatyczne jednostki napowietrzające, a także zdalne 
moduły GSM, monitorujące pracę zaworów. Dostarczone zostało również ci-
śnieniowe urządzenie, służące do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

 Wykonawcą zadania, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenia 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, była firma „INS-
BUD” z Tarnowa. Swoje zadanie wykonali wyprzedzając założony harmono-
gram aż o miesiąc.

Wartość inwestycji wyniosła 2 473 447,49 zł netto, z czego 1 625 654,46 
zł to dofinansowanie ze środków UE.

Wnioski o wycenę indywidualnych przyłączy można składać osobiście w sie-
dzibie PUK Bytkowo (ul. Topolowa 6) lub e-mailowo (info@puk.com.pl). W za-
leżności od pogody prace przy budowie wycenionych i zleconych przyłączy roz-
poczną się na początku 2018 roku.

Pięknych, pełnych uśmiechu i wzajemnej 
życzliwości Świąt Bożego Narodzenia.

Radości i spokoju płynących z czasu spędzonego 
z Najbliższymi.

Ciszy zimowej nocy, skrzącej się śniegiem  
i szczypiącej mrozem.

Nowy 2018 Rok natomiast niech będzie zwyczajnie 
dobry: wolny od trosk, łez i rozczarowań.

Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Michał Wieland

wraz z Pracownikami
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Budowa kolektora tłocznego ścieków Zmysłowo 
– Bytkowo postępuje, mimo niesprzyjających 
warunków atmosferycznych. Roboty prowadzone są 
zgodnie z założonym harmonogramem

Obecnie intensywne prace ziemne trwają w obrębie drogi powiatowej (ul. Sza-
motulska w Rokietnicy). Wcześniej zakończono roboty w ul. Działkowej, To-
polowej, Bocznej i Kolejowej. Ekipa PUKu wykonała przecisk pod przejazdem 
kolejowym w ciągu ul. Kolejowej w Rokietnicy.

Przedmiotem projektu pn. „Modernizacja systemu transportu ścieków - 
budowa kolektora tłocznego ścieków Zmysłowo - Bytkowo, gm. Rokiet-
nica”, realizowanego w ramach inwestycji dofinansowanej ze środków 
Unii Europejskiej, jest budowa pompowni ścieków w miejscowości Mrowi-
no, wraz z rurociągiem tłocznym, transportującym ścieki do oczyszczalni ście-
ków w miejscowości Bytkowo. W zakres inwestycji wejdą:
• rurociąg grawitacyjny o całkowitej długości ok. 140 m; przejście sieci kanali-

zacji sanitarnej pod drogą powiatową zostało wykonane metodą przewiertu,
• rurociąg tłoczny o całkowitej długości ok. 3,6 km i średnicy 250 mm; z pro-

jektowanej pompowni ścieków włączony zostanie do studni rozprężnej na 

terenie oczyszczalni ścieków w Bytkowie,
• pompownia ścieków o wydajności ok. 60 m3/h.

Odcinek sieci kanalizacji grawitacyjnej ma za zadanie skierować ścieki 
z istniejących przeciążonych pompowni z ul. Kościuszkowców w Rokietnicy 
i z ul. Leszka w Mrowinie do projektowanej pompowni ścieków zlokalizowanej 
w ul. Leszka, Os. Zmysłowo w Mrowinie. Następnie ścieki będą transportowane 
rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Bytkowie.

Prowadzona inwestycja ma niebagatelne znaczenie dla efektywności 
funkcjonowania całego systemu przepompowywania ścieków z Mrowina (w tym 
ogromnego Osiedla Zmysłowo), Cerekwicy, coraz intensywniej zasiedlanego 
Traktu Napoleońskiego oraz przyszłościowo Przybrody, w której również ruszamy 
z inwestycją kanalizacyjną. Istniejący system, przy niezwykle intensywnym 
i dynamicznym wzroście liczby Mieszkańców, nie jest już wydajny. Składa się 
z szeregu pompowni, których moce przerobowe nie pozwoliłyby na dalszą 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej w wymienionych lokalizacjach. 

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jest firma KAN-
WOD z Goliny. Warto podkreślić, iż umowny termin wykonania wszystkich 
robót to zaledwie 4 miesiące (prace mają finiszować z końcem 2017 roku), 
a roboty postępują idealnie zgodnie z harmonogramem.

 
Umowna wartość inwestycji to 2 225 402,50 zł netto, z czego 1 046 310,06 zł 

wyniesie dofinansowanie ze środków UE.

EKO-KLASA  
w Napachaniu
Drzewa czeszą się wiatrem  
co targa ich liście jak chmury,  
dlatego mają często 
bardzo zmierzwione fryzury…

R. Lasota

W miesiącu październiku Eko – klasa postanowiła bliżej 
przyjrzeć się drzewom w jesiennej szacie. Są one elementem 
przyrodniczym krajobrazu, który nas otacza i na który czasem 
nie zwracamy większej uwagi. A przecież towarzyszą człowie-
kowi od samego początku. Są źródłem drewna, owoców i li-
ści, ale też natchnieniem dla poetów i malarzy. Przyglądanie 
się drzewom dzieci rozpoczęły od przypomnienia sobie ich 
budowy. Potem nauczyły się rozpoznawać różne ich gatunki. 
Doskonałą okazją do poznania drzew owocowych był Dzień 
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EKO-KLASA – Mrowino
Pokochaj jesień 
Spróbuj pokochać jesień 
z niesamowitymi urokami 
Spójrz ile piękna niesie 
obdarzając cię nowymi dniami. 
 
Kolorowo jak wiosną 
barwne liście ostatki zieleni 
Dadzą chwilę radosną 
twą szarość życia mogą odmienić. 
 
Wieczór szybciej nastaje 
słońce też znika wcześniej niż latem 
Lecz nowe czy nie daje 
chwile spokoju skorzystaj zatem. 

Tadeusz Karasiewicz

Pogoda w tym miesiącu  nas nie rozpieszczała, 
jednak my się deszczu nie boimy i powędrowaliśmy  
na jesienny spacer. Drzewa mieniły  się paletą barw, 
a przez żółte i czerwone liście prześwitywały pro-

mienie słońca. Taką jesień kochamy. Jednak podczas 
spaceru nie tylko podziwialiśmy piękno najbliższej 
okolicy. Uczyliśmy się rozpoznawać drzewa. Rozpo-
znawaliśmy także owoce tych drzew. Dowiedzieli-
śmy się , że kasztany rosną na kasztanowcu, a żołę-
dzie na dębie. Najpiękniej wybarwionym  drzewem 
był klon. Obserwowaliśmy niezwykły ruch wirowy 
„nosków” klonowych.

Piękne są polskie drzewa.

W październiku  rozpoczęliśmy także ogólnopol-
ski projekt edukacyjny „ ABC zdrowego żywienia.”

Raz w tygodniu odwiedzały nas panie z Uniwer-
sytetu  Przyrodniczego w Poznaniu. Przeprowadziły 
zajęcia na temat zdrowego odżywiania. Dzieci  od-
krywały jakie witaminy znajdują się w poszczegól-
nych warzywach i owocach. Dowiedziały się dlacze-
go powinniśmy jeść jak najwięcej warzyw i owoców, 
jakie napoje pić  aby być zdrowym. Przed  nami jesz-
cze wiele ciekawych zajęć.

Nie możemy się doczekać.
Wychowawczyni klasy II

Bożena Lisiak

Jabłka, który obchodziliśmy w naszej szkole. Dzieci 
dowiedziały się, jakie właściwości mają jabłka i jakie 
korzyści ma człowiek z ich spożywania. Na przerwie 
zapoznały się z różnymi odmianami jabłek i je de-
gustowały. Potem próbowały myśli ubrać w słowa 
i jabłko opisywały. To był bardzo smaczny dzień pach-
nący jesienią! Na podsumowanie zajęć o drzewach 

uczniowie wybrali się do pobliskiego lasu. To tutaj 
mogli sprawdzić umiejętność rozpoznawania drzew 
i zobaczyć, co znajduje się w poszczególnych war-
stwach lasu. Szukali też oznak jesieni, która na dobre 
zadomowiła się w polskich lasach. Do szkoły dzieci 
wróciły z darami jesieni i ciekawymi spostrzeżeniami.

wych.  Anna Olejniczak - Cichocka
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LISTOPAD  
W OSP MROWINO
Wyróżnieni

Na łamach listopadowego wydania ogólnopol-
skiego miesięcznika Strażak możemy odnaleźć ob-
szerny artykuł o OSP Mrowino. Nasza jednostka, jej 
działania i sukcesy, już po raz kolejny zostały doce-
nione przez Redaktorów czasopisma. Jako straża-
cy nie tylko bierzemy czynny udział w akcjach, ale 
również działamy na rzecz mieszkańców. Nasza cięż-
ka praca i zaangażowanie zostało zauważone i opi-
sane. Wizyta Pani Redaktor Iwony Legędź była do-
brą okazją do pochwalenia się naszą najcenniejszą 
statuetką, czyli Florianem, którego otrzymaliśmy za 
zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie „Floriany”. 
Opowiedzieliśmy o naszej działalności oraz wyposa-
żeniu. Nie zapomnieliśmy również wspomnieć o na-
szej Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. 

Gorąco zachęcamy wszystkich do przeczytania 
artykułu!  

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Nasi najmłodsi druhowie regularnie spotykają się 

w remizie, by z każdym tygodniem poszerzać swoją 
wiedzę. Zgłębiają tajniki musztry, uczą się jak prawi-
dłowo zbudować linię gaśniczą, czy też jak zachować 
się w skrajnych sytuacjach np. podczas zadymienia 
w domu. Nie obca jest im również wiedza z zakre-

su udzielania pierwszej pomocy. Jesteśmy bardzo 
dumni z naszych młodych Strażaków! 

Podziękowania
W dalszym ciągu współpracujemy ze Stowarzy-

szeniem Pod Kasztanem, któremu bardzo serdecz-
nie dziękujemy za zainteresowanie, aktywny udział 
w szkoleniach oraz poczęstunek (placki były wy-
śmienite!). Wierzymy, że nasza dalsza współpraca 
również będzie owocna. 

Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom 
Mrowina i Cerekwicy. To dzięki Stowarzyszeniu Pod 
Kasztanem, naszym mieszkańcom oraz wszystkim 
ludziom dobrego serca, jednostce OSP Mrowino 
udało się odnieść tyle sukcesów w 2017 r. 

Wkrótce w OSP Mrowino
Dzięki inicjatywie Pani Sołtys, Pani Róży Lubka 

oraz poparciu mieszkańców, nasza jednostka wzbo-
gaci się o nowy zakup, o którym szerzej opowiemy 
po jego realizacji.

Obecnie naszym kolejnym projektem, a zarazem 
celem do realizacji jest dalsze propagowanie wiedzy 
z zakresu Pierwszej Pomocy, jak również edukacja 
dotycząca ochrony środowiska. Więcej informacji na 
temat nowych projektów naszej jednostki wkrótce… 

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej 
strony www.osp-mrowino.pl oraz strony na Fa-
cebooku.

MM

Sukcesy  
i twórczość WTZ ROKTAR

Osoby z niepełnosprawnościami mają swoje ogra-
niczenia, ale również wiele talentów, które próbu-
jemy odkrywać i rozwijać podczas codziennych za-
jęć w naszych Pracowniach. Niektórzy uczestnicy 
świetnie gotują i dobrze doprawiają przygotowy-
wane potrawy w Pracowni Gospodarstwa Domo-
wego, inni świetnie wyplatają z wikliny czy ratta-
nu w Pracowni Wikliniarskiej, a jeszcze inni mają 
duże poczucie piękna naszej przyrody i robią inte-
resujące zdjęcia w ramach zajęć z fotografii w Pra-
cowni Komputerowo - Fotograficznej oraz malują 
niezwykłe obrazy na płótnie w Pracowni Technik Róż-
nych. Nasi podopieczni chętnie biorą udział w róż-
nych konkursach kierowanych dla osób z niepełno-
sprawnościami. We wrześniu odbyła się uroczysta 
gala wręczania nagród piątej edycji Powiatowego 
Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepeł-
nosprawnych Mieszkańców Powiatu Poznańskie-
go pod nazwą „Zlot Talentów”. Czekaliśmy z nie-
cierpliwością na ogłoszenie wyników w konkursach: 
plastycznym, literackim i teatralnym.  Praca Toma-
sza Miśko i Mateusza Tomczaka w konkursie pla-
stycznym w kategorii ART – EKO zajęła III miejsce. 
We wrześniu zgłosiliśmy również cztery prace na-
szych uczestników w do XV Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnospraw-
nych” organizowanego przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Temat te-
gorocznej edycji - „Moja Ojczyzna”, został wybra-
ny spośród 85 innych propozycji. Pomysłodawcą 
tegorocznego tematu był Warsztat Terapii Zajęcio-
wej przy Towarzystwie Wspierania Rozwoju Powia-
tu „Wszechnica Konecka”. Celem organizowanego 
przez PFRON  konkursu  jest rozwój osobisty osób 
niepełnosprawnych, a także zwrócenie uwagi opinii 
publicznej na walory artystyczne sztuki osób nie-
pełnosprawnych. Konkurs ten składa się z dwóch 
etapów. Dnia 12 października br. nasi artyści wraz 
z pracownikami Warsztatu wzięli udział w uroczy-
stości rozdania nagród na etapie wojewódzkim. Pra-
ca Weroniki Szulc w kategorii „Malarstwo i Witraż”, 
namalowana na płótnie farbami akrylowymi, zaję-
ła II miejsce. Uroczystości rozdania nagród towa-
rzyszyła wystawa wybranych prac zgłoszonych do 

konkursu, wśród których znalazł się obraz nasze-
go uczestnika Mateusza Tomczaka. Praca Weroni-
ki została wysłana do Warszawy, gdzie odbędzie 
się  rozstrzygnięcie konkursu na etapie ogólnopol-
skim. Trzy lata temu praca naszej uczestniczki, Ur-
szuli Galińskiej otrzymała wyróżnienie na tym eta-
pie, w kategorii „Rysunek i Grafika”. 

Obrazy i zdjęcia wykonane przez naszych uczest-
ników można oglądać w Urzędzie Gminy w Tarno-
wie Podgórnym w budynku C przy ulicy Poznańskiej 
oraz w Klubie Fitness ROSFIT w Rokietnickim Ośrod-
ku Sportu przy ul. Szamotulskiej 29, na cyklicznych 
wystawach. Po raz pierwszy prezentujemy naszą 
twórczość fotograficzną w budynku Wielkopolskiej 
Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarzą-
dowych w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29, na 
wystawie „Taka jest ta moja jesień…”, którą można 
zwiedzać do 15 listopada br. Aktualne informacje 
o naszych wystawach znajdą Państwo na naszym 
profilu na Facebooku: Warsztat Terapii Zajęciowej 
Roktar oraz na stronie: www.roktar.pl.  Dziękuje-
my Urzędowi Gminy w Tarnowie Podgórnym i Klu-
bowi Fitness ROSFIT w ROS oraz WRK za udostęp-
nienie miejsca na prezentację twórczości naszych 
podopiecznych. 

Elżbieta Kram 
Kierownik WTZ
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Europejski Tydzień Autyzmu 
1-7 grudnia

Europejski Tydzień Autyzmu obchodzony jest 
co roku, w pierwszym tygodniu grudnia. Świę-
to zostało zainicjowane przez Parlament Euro-
pejski, który w 1996 roku uchwalił Kartę Praw 
Osób z Autyzmem. Celem tego szczególnego 
tygodnia, jest przede wszystkim dostarczenie 
rzetelnej wiedzy społeczeństwu na temat au-
tyzmu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy 
osób cierpiących na tą chorobę, a także popra-
wienie dostępu do świadczeń dla osób zmaga-
jących się z tym problemem. Autyzm jest zabu-
rzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym 
funkcjonowaniem mózgu. Osoba, u której stwier-
dza się takie zaburzenie inaczej postrzega świat, 
ma problemy z komunikowaniem się i utrzymy-
waniem kontaktów społecznych. Często jest nie-
rozumiana i nieakceptowana przez otoczenia. 
Wynika to głównie z braku świadomości społe-
czeństwa na temat przyczyn i objawów choro-
by. Podczas Europejskiego Tygodnia Autyzmu, 
w prawie wszystkim miastach w Polsce prowa-
dzone są różnego rodzaju konsultacje i warsz-
taty dla wszystkich, którzy wyrażają chęć po-
szerzenia wiedzy w tej tematyce. Organizacją, 
zajmują się placówki specjalizujące się w dia-
gnozowaniu i leczeniu zaburzeń autystycznych.

za: http://www.profilaktykawmalopolsce.pl/
index.php/kalendarium/324-europejski-tydzien
-autyzmu-pierwszy-tydzien-grudnia

„Tacy sami a ściana między nami”
Zapewne wielu z Was zna te słowa, które pocho-

dzą z refrenu hitowego przed laty utworu „Tacy sami” 
zespołu Lady Pank. Zawsze kiedy słyszę ten wers 
uświadamiam sobie, że oddaje on idealnie sytu-
ację, w której znajduję się niemal każdego dnia. 
W mojej rodzinie żyję na co dzień z osobą dotknię-
tą autyzmem, jest nią moja córka, i codziennie wi-
dzę jak wiele niewidzialnych barier uniemożliwia 
komunikację między autystą a światem. Chciała-
bym w związku z tym przybliżyć wszystkim Czytel-
nikom to zagadnienie.

Czym jest zatem autyzm? W powszechnym my-
śleniu przyjęło się nazywać go chorobą, jednakże 
jest to całościowe zaburzenie rozwoju. Autyzmu nie 
da się leczyć, można jedynie poprawiać funkcjono-
wanie osoby, która się z nim zmaga. Zmysły autysty 
nie współpracują z mózgiem jak u osób, które zwy-
kliśmy uważać za zdrowe, tj. neurotypowe. Do koń-
ca nie wiemy, jak osoba z autyzmem widzi, słyszy, 
czuje. Wiadomo jednak, że odbiór świata może być 
dla niej przykry – przed oczami wirują plamy kolo-
rów, skóra np. „swędzi” lub „parzy”, miły dla osób 
neurotypowych zapach może być dla nich przykry 
lub na odwrót. Niesłyszalne dla nas dźwięki z oto-
czenia ludzie z autyzmem mogą odbierać jak wy-
strzały armatnie. Słowa są często tylko dźwiękami, 
przyjemnymi lub nie, stąd typowe u autystów pro-
blem ze rozumieniem mowy, które mogą interpre-
tować jako nic nieznaczący szum. Równie częste 
są problemy z artykulacją, gdy aparat mowy za nic 
nie chce wygenerować brzmienia poszczególnych 
głosek, sylab. Mówienie jest wtedy bardzo trudne, 
niektórym pomagają alternatywne metody komu-
nikacji. Niemówienie, czy raczej brak możliwości sku-
tecznego komunikowania, to kolejny stres. Specja-
liści twierdzą, że osoby autystyczne odbiór świata 
wręcz boli; zwłaszcza gdy otoczenie zbyt często się 
zmienia. Każde nowe miejsce, każda nowa osoba 
przynoszą zmianę – to inny zapach, inne dźwięki, 
kolory. Przez to traci się poczucie bezpieczeństwa 
i wszystko trzeba oswajać na nowo. 

O autystycznych dzieciach często mówi się: po-
tencjalni geniusze. Uważa się, że autyzmem mogły 
być dotknięte takie osoby jak Albert Einstein czy 
Isaac Newton. Kilka lat temu świat obiegła infor-
macja, że również Messi, jeden z najlepszych pił-
karzy w historii piłki nożnej, należy do tego grona. 
Pamiętajmy jednak, że autyści żyją wśród nas, spo-
tykamy ich na co dzień i nie wszyscy z nich to ge-
niusze. Co się zatem dzieje z tymi „mniej-niezwy-
kłymi dziećmi” później, gdy dorosną? Szacuje się, 
że autyzmem w Polsce dotkniętych jest około 30 
tys. osób, z czego 10 tys. to dorośli1. Dziś pokolenie 
młodych ludzi i ich bliskich staje w obliczu nowe-
go kryzysu: co dalej? Przed laty zjednoczeni poczu-
ciem bezsilności rodzice uczyli się, jak postępować 
z dziećmi dotkniętymi tym neurologicznym scho-
rzeniem, którego przyczyny nie są znane. Wymie-
niali się nielicznymi artykułami, jakie pojawiały się 
w polskiej prasie, a dzięki Internetowi było im łatwiej 
znajdować sojuszników, walczyć o prawo dzieci do 
edukacji i w miarę normalnego życia. Razem z ro-
dzicami autyzmu uczyli się lekarze, bo jego diagno-

1	 	Źródło	–	Fundacja	Synapsis	-	http://synapsis.org.
pl/autyzm/skala

zowanie było i wciąż jest trudne. Autyzm ma wiele 
twarzy. Z jednej strony jest to syndrom Aspergera - 
dotknięte nim dziecko może nauczyć się samodziel-
nego życia, ba, nawet być wspomnianym wcześniej 
geniuszem, choć niezręcznym towarzysko. Z drugiej 
strony jest autyzm kliniczny, połączony z głębokim 
upośledzeniem. Obecnie w Polsce działa kilkadzie-
siąt stowarzyszeń pomagających rodzinom osób 
z autyzmem, a lekarze są lepiej wykształceni. Jed-
nak autyzm wciąż pozostaje zagadką. Trudno ta-
kim dzieciom zagwarantować naukę i opiekę. Przej-
ście przez młodość ku dorosłości to trudny okres dla 
każdego, ale autyzm najzwyklejszy problem zmienia 
w pole minowe. Wściekły, zbuntowany nastolatek, 
rozsadzany przez burzę hormonów, niewiedzący, 
co się z nim dzieje - każdy rodzic, który towarzyszył 
dziecku w okresie dorastania, wie, jak jest ciężko. 
A co dopiero kiedy ma się do czynienia z „fenome-
nem”, człowiekiem zamkniętym we własnym wnę-
trzu, nadwrażliwym na dźwięki, światło, dotyk, na 
wszelkie bodźce; z człowiekiem, dla którego świat 
jest jednym wielkim chaosem, zagrożeniem, które-
go nie jest w stanie uporządkować ani zrozumieć…

Parlament Europejski w 1996 roku zatwier-
dził Kartę Praw Osób z Autyzmem, którą przyjął 
również Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą 
z dnia 12 lipca 2013 roku. Dziewiętnaście punk-
tów, wśród nich obywatelskie prawo do bezstron-
nej i dokładnej diagnozy lekarskiej, wykształcenia, 
mieszkania, pracy i płacy gwarantującej niezależ-
ność. Rodzice polskich autystów wiedzą, że tak jak 
kiedyś walczyli, aby w ogóle zauważono ich dzie-
ci, tak teraz podejmują liczne wysiłki, aby zapew-
nić im prawo do wartościowej egzystencji. Wie-
lokrotnie muszą mówić za nich i w ich imieniu 
– występując przeciwko wykluczeniu, stygmatyza-
cji, braku akceptacji oraz doświadczanej przemocy. 

Osoby z autyzmem żyją wśród nas. W pracy, szko-
le, kinie, sklepie, na ulicy – w każdym z tych miejsc 
możesz spotkać taką osobę, dlatego warto pamię-
tać o kilku zasadach, które ułatwią zarówno Tobie, 
jak i drugiej stronie, wzajemną komunikację:
• MÓW W PROSTY, KONKRETNY I JASNY SPOSÓB
• NIE TRAKTUJ NIKOGO PROTEKCJONALNIE
• UNIKAJ IRONIZOWANIA, METAFOR, SARKAZMU
• BĄDŹ CIERPLIWY I SŁUCHAJ UWAŻNIE
• BIERZ POD UWAGĘ ZDANIE I UCZUCIA DRUGIEJ 

OSOBY
• UPRZEDZAJ O EWENTUALNYCH ZMIANACH
• WYBIERAJ DO ROZMÓW MIEJSCA CICHE, SPO-

KOJNE
• NIE KAŻDA OSOBA Z AUTYZMEM DOMYŚLI SIĘ 

O CO CI CHODZI
• NIE OSĄDZAJ, BĄDŹ CZŁOWIEKIEM I OTWÓRZ 

SIĘ NA INNE POSTRZEGANIE ŚWIATA!2

Marzy mi się świat, w którym ludzie różniący się 
od siebie żyją razem i wspólnie sobie pomagają. Wła-
śnie z tego względu napisałam powyższy artykuł. 
Chciałam nie tylko podzielić się z Wami tymi kilko-
ma impresjami na temat autyzmu, ale jeszcze bar-
dziej zależałoby mi na stworzeniu lokalnej społecz-
ności, która wspierałaby się wzajemnie i budowała 

2	 	Fundacja	jim

lokalny, społecznie-pozytywny klimat. Jeżeli po prze-
czytaniu tego artykułu chcielibyście porozmawiać, 
wymienić się swoimi spostrzeżeniami lub myślicie 
podobnie jak ja, to zapraszam do kontaktu – mój 
e-mail to dankret2014@gmail.com .

Danuta Kretkowska
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Wieści z Kobylnik
Jak co roku seniorzy z Kobylnik obchodzili swoje 

Święto. Dzięki uprzejmości sąsiedniego sołectwa im-
preza odbyła się w świetlicy w Napachaniu. Tym ra-
zem było to podwójne święto, gdyż uroczystość Dnia 
Seniora miała miejsce 11 listopada.

Po uroczystym powitaniu i złożeniu życzeń  
Zastępca Wójta Arkadiusz Klapiński i sołtys Beata 
Nowak zaprosili wszystkich przybyłych seniorów 
do wspólnego stołu.

Na początek zagrał na harmonijce ustnej wielki 
pasjonat tego instrumentu Pan Marian Lisek i była 
to okazja do wspólnych śpiewów. Wieczór uświet-
nił również młody iluzjonista, mieszkaniec naszej 
gminy Marcin Kaczmarek, który swoją magią ocza-
rował wszystkich gości. Trzeba tutaj nadmienić, że 

Marcin jest posiadaczem Certyfikatu Rekordu Guin-
nessa z wynikiem 94 przełożeń talii kart jedną ręką 
w czasie jednej minuty. Podczas uroczystości Marcin 
zdradził nam, że przygotowuje się do bicia kolejne-
go rekordu. Oczywiście wszyscy trzymamy kciuki za 
jego sukces. Nad całością oprawy muzycznej czu-
wał jak zwykle niezastąpiony mieszkaniec Kobyl-
nik DJ Zbyniu. Oryginalne melodie wydobywające 
się z harmonijki ustnej Pana Mariana towarzyszy-
ły nam do końca spotkania.

I tak jak wcześniejsze imprezy, ta również nale-
żała do udanych, wszyscy opuszczający uroczystość 
byli uśmiechnięci i zadowoleni.

Dziękuję mieszkańcom, którzy przyczynili się do 
wystroju sali i przygotowania uroczystości.

Sołtys Kobylnik 
Beata Nowak

Wieści z Napachania
27 października nasze Sołectwo Napachanie-Da-

lekie obchodziło dzień seniora. Dzięki firmie Rokbus 
seniorzy przybyli na uroczystość do restauracji Pod 
Gruszą. Przybyłych seniorów przywitali przedsta-
wiciele władz naszej Gminy. Wójt Bartosz Derech, 

Przewodniczący Rady Gminy Adam Pioch, Radny 
sołectwa Napachanie-Dalekie Mirosław Skrzyp-
czak, Komendant Policji Tomasz Klonowski, Dziel-
nicowy Bartosz Karzycki, ksiądz Proboszcz Tadeusz 
Lorek oraz sołtys Agnieszka Kram. Po przywitaniu 
wszystkich gości przez Panią sołtys zostało odśpie-
wane gromkie sto lat dla księdza Proboszcza Tade-
usza Lorka z okazji imienin. Po krótkich przemó-

wieniach przez przybyłych gości wszyscy zasiedli 
do wspólnego poczęstunku. Biesiadowanie umilał 
Zespół Black Boys z Napachania za co Bardzo Dzię-
kujemy. Wszystkim Seniorom życzymy dużo, dużo 
Zdrowia, Uśmiechu na twarzy, a przede wszystkim 
kochających osób wokół siebie. 

Z serdecznymi pozdrowieniami  
Sołtys Agnieszka Kram
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11 Listopada – Dzień Niepodległości w Kiekrzu
Historia a teraźniejszość

To ważna data dla wszystkich Polaków. Tego dnia 
Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zabo-
rów. Na Święto Niepodległości przyjęto akurat tę 
datę z dwóch powodów, ponieważ miały miejsce 
dwa ważne wydarzenia. Pierwsze o znaczeniu mię-
dzynarodowym ,,Koniec I Wojny Światowej”, nato-
miast drugie związane jest bezpośrednio z historią 
Polski . Tego dnia Rada Regencyjna, która w Króle-
stwie Polskim zastępowała króla lub regenta, oddała 
swoją władzę w ręce Józefa Piłsudskiego, w którym 

widziano osobę wielkiego męża stanu o silnym cha-
rakterze będącą w stanie zjednoczyć wszystkie frak-
cje polityczne i utworzyć jeden, ogólnopolski rząd. 
11 Listopada to święto państwowe wolne od pra-
cy i szkoły. Organizowane są różne parady, marsze 
czy koncerty patriotyczne, a także imprezy sporto-
we. Jak co roku, i w tym w Kiekrzu obchody Święta 
Niepodległości rozpoczęła msza święta odprawio-
na w intencji naszej ojczyzny przez księdza wikariu-
sza Jarosława Żurawskiego. Podczas mszy były śpie-

wane pieśni przez miejscowy chór. Po mszy liczne 
w tym roku delegacje, poczty sztandarowe, harce-
rze a także mieszkańcy mimo niesprzyjającej po-
gody na dalsze obchody, wszyscy udali się pod po-
mnik wzniesiony w 1929 roku przez parafię Kiekrz 
Ku uczczeniu poległych w I wojnie światowej, Po-
wstaniu wielkopolskim oraz w II wojnie światowej 
gdzie dalsze uroczystości poprowadził ksiądz pro-
boszcz Rafał Krakowiak. Zostały złożone kwiaty przez 
delegacje oraz mieszkańców. Na koniec deszcz prze-
stał padać wyszło słońce i wszyscy rozeszli się na 
dalsze celebrowanie tego wielkiego święta. 

Przemysław Ksobich

Dzień Seniora  
Kiekrz-Pawłowice

Jak co roku i w tym 18.10.2017 zaprosiliśmy na-
szych najstarszych mieszkańców na uroczystości 
,,DNIA SENIORA” do restauracji Przystań w Mro-
winie, gdzie to wynajętym autokarem goście do-
jechali na miejsce a po uroczystości wszyscy zostali 
odwiezieni do domów. Ten doniosły dzień na stałe 
zagościł w naszym kalendarzu, i jak pokazują kolejne 
lata, to jest to uroczystość, która z roku na rok cie-
szy się większym zainteresowaniem – i to nie z przy-
czyny, że się starzejemy, tylko dlatego, że seniorzy 
chwalą sobie takie świętowanie tego dnia. W tym 
roku dzień seniora honorowym patronatem objął 
Wójt Gminy Bartosz Derech, który także zaszczycił 
nas swoją obecnością i wraz z Księdzem Probosz-
czem Rafałem Krakowiakiem byli gośćmi honoro-
wymi. Seniorzy kolejny raz udowodnili, że potrafią 
się dobrze bawić i jak słowa pewnej piosenki „…za 
młodzi na sen za starzy na sex…” tańczyli do ostat-
niego utworu, aż nie zgasły kolorowe światełka na 
parkiecie i didżej nie pożegnał zaproszeniem za rok.

Przemysław Ksobich
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IX Bal Sołtysów ’2018 tym razem  
w Święto Trzech Króli. Startują zapisy

Sołtys Rokietnicy i grono wspierających inicjaty-
wę wolontariuszy po raz dziewiąty zapraszają na Bal 
Sołtysów. Oczywiście z Nowym Rokiem i w karnawa-
le. I również oczywiście – w pierwszą jego sobotę.

To, że w roku 2018 tego dnia przypada Święto 
Trzech Króli należy potraktować jako dobry znak. 
Wszak jego patroni kojarzeni są z dobrą misją i z da-
rami. Takiego przesłania zbagatelizować więc nie 
sposób. Zwłaszcza w aspekcie charytatywnej idei 
Balu łączącej zabawę z gotowością bezinteresow-
nej dobroczynności.

Wszystkim, którzy nie znają jeszcze tej inicjatywy 
przypominamy, że zaproszenie na charytatywny Bal 
Sołtysów tradycyjnie obejmuje gotowość wspar-

cia Stowarzyszenia Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin ROKTAR. To szacunek 
dla tych, którzy każdego roku, miesiąca, 
dnia i godziny pokonują wiele bezsen-
sownych barier i walczą o kolejne ważne 
zwycięstwo dla swoich podopiecznych.

Dlatego trzeba być z NIMI.
6 stycznia 2018 r. Restauracja „Pod Gru-

szą” IX Bal Sołtysów dla Stowarzyszenia 
ROKTAR. Startujemy punktualnie o 20.00

Informacji organizacyjnych udziela i zapisy 
już dziś przyjmuje: Józef Fudala Sołtys Sołectwa 
Rokietnica tel.: 600 421 640

D.P.

Wieści z Krzyszkowa
Zebranie wiejskie w Krzyszkowie

7 września 2017r. w świetlicy w Krzyszkowie odby-
ło się zebranie wiejskie, podczas którego gościliśmy 
wójta Gminy Rokietnica Bartosza Derecha, zastęp-
cę wójta Gminy Rokietnica Arkadiusza Klapińskiego, 
pracownika Urzędu Gminy p. Renatę Jahns, Radne-
go Zbigniewa Muszyńskiego oraz przybyłych miesz-
kańców. Głównym tematem zebrania była realiza-
cja zadań w ramach funduszu sołeckiego. Fundusz 
sołecki na 2017 r. został przeznaczony na zagospo-

darowanie skweru przy ulicy Głównej i wynosił 28 
206,55 zł. W ramach tego zadania geodeta p. E. Ma-
tysiak dokonał pomiarów geodezyjnych na kwotę 
246 zł. Pan Wł. Kozłowski ułożył 204 m2 nawierzch-
ni z kostki brukowej na podbudowie betonowej na 
kwotę 27 950 zł. Fundusz sołecki na rok 2017 dla 
Sołectwa Krzyszkowo został zrealizowany całkowi-
cie.Podczas zebrania podjęto uchwałę o realizacji 
zadań w ramach funduszu sołeckiego, który na rok 

2018 dla Sołectwa Krzyszkowo wynosi 35 872,80 zł. 
Obecni na zebraniu mieszkańcy z 3 głosami wstrzy-
mującymi się zdecydowali o przeznaczeniu fundu-
szu na dokończenie prac związanych z zagospoda-
rowaniem skweru przy ulicy Głównej. W wolnych 
głosach wójt odpowiedział na pytania mieszkań-
ców. Dotyczyły one głównie modernizacji dróg na 
terenie Krzyszkowa. Wójt poinformował, że w tym 
roku zaplanowana jest modernizacja ulicy Głównej 
na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Obor-
nickiej. Sołtys wraz z Radnym i Radą Sołecką skie-
rowali pismo do wójta wnioskując o zapewnienie 
środków w budżecie na rok 2018 umożliwiających 
dalszą modernizację dróg na terenie miejscowości.

Po zebraniu wiejskim sołtys wystosował pismo 
do wójta Bartosza Derecha z prośbą o wsparcie 
działań umożliwiających położenie kostki bruko-
wej wokół trafostacji oraz na odcinku ulicy Głównej, 
który stanowi dojazd do posesji położonych równo-
legle ze skwerem. Otrzymaliśmy wsparcie w kwo-
cie 40.000 zł. Jeśli tylko warunki atmosferyczne po-
zwolą, kostką brukową wyłożona zostanie działka 
wokół trafostacji i fragment ulicy Głównej. Po wie-
lu utrudnieniach mają zostać również zakończone 
prace związane z przebudową ulicy Głównej na od-
cinku od przejazdu kolejowego do ulicy Obornic-
kiej. W tym roku zaszło wiele zmian w Krzyszkowie, 
które związane były z modernizacją dróg. W przy-
szłym roku nastąpi kontynuacja rozpoczętych prac.  
Planowana jest przebudowa ronda z wjazdami na 
ulicę Główną i Polną.

Sołtys  
M. Chojnacka

Obchody Dnia Niepodległości w Sołectwie Żydowo-Rostworowo
11 listopada to Dzień Niepodległości,  to czas sym-

boliczny miłości do ojczyzny, walki o wolność, wia-
ry i wyzwolenia. Dlatego odprawiona msza święta 
z tej okazji, w kościele parafialnym przez Proboszcza 
Tomasza Kokornaczyka oraz liczna obecność wier-
nych, to również wdzięczność mieszkańców Sołec-
twa za wolną ojczyznę. W imieniu zgromadzonych 
kwiaty pod tablicą pamiątkową Ks. Mariana Kono-
pińskiego, kapelana XV Pułku Ułanów Poznańskich, 
złożyli Ks. Proboszcz i Radny Piotr Hałas. Podsu-

mowując ten dzień, należy stwierdzić, że był on 
prawdziwą lekcją patriotyzmu dla dzieci i młodzie-
ży, a wywieszone flagi państwowe to 
kolejne świadectwo o nas, Polakach 
tu mieszkających. W imieniu wła-
snym serdecznie dziękuję wszyst-
kim mieszkańcom za obecność na 
tych uroczystościach.

Sołtys i Radny 
Piotr Hałas
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Pierwszy wyjazd Róż Różańcowych z parafii 
p.w. Chrystusa Króla w Rokietnicy

Przy naszej Parafii działa pięć Róż Różańcowych: 
cztery - Matek Żywego Różańca, jedna Męska Róża 
Różańcowa oraz Różaniec Rodziców Za Dzieci i Po-
dwórkowe Koło Różańcowe Dzieci.

Opiekunem jest nasz proboszcz Ksiądz Kanonik 
Tadeusz Lorek. Od jakiegoś czasu nasze róże odno-
wiły się. Należą do nich nie tylko babcie, ale rów-
nież mamy i nastoletnie córki. Podobnie jest w Róży 
Męskiej. Zelatorki są również w sile wieku. To dzięki 
jednej z nich mogliśmy uczestniczyć w pielgrzym-
ce autokarowej pod hasłem „Sanktuaria Maryjne 
w 100-lecie Objawień Fatimskich”.

W dniach 19-22 października br. odwiedziliśmy 
Sanktuaria Maryjne, które są prawdziwymi perła-
mi naszych polskich ziem.  

Zmierzając do poszczególnych celów, zatrzy-
maliśmy się na prawym brzegu Wisły, przy zejściu 
z tamy we Włocławku, aby w 33 rocznicę męczeń-
skiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki zapalić znicz 
w miejscu, gdzie znajduje się szyba kuloodporna ze 
znakiem krzyża.

W pierwszym dniu na ziemi Dobrzyńskiej w Obo-
rach zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Bole-
snej, znajdujące się w klasztorze karmelitów z XVII 
w.  Jego skarbem jest figura Matki Bolesnej z XIV 
lub XV wykonana z drzewa lipowego. Mimo licz-
nych burz dziejowych: pożarów, kradzieży, najaz-
dów szwedzkich, rozbiorów, zniszczeń powstałych 
wskutek I i II wojny światowej, ta piękna świąty-
nia, odbudowywana wytrwale, nadal stoi, a licz-
ne zabytki o wiekowym rodowodzie dodają uro-
ku temu miejscu.

Gietrzwałd położony jest na skraju południowej 
Warmii. Znajduje się tu Sanktuarium Matki Bożej 
Gietrzwałdzkiej, która króluje w XV-wiecznym ko-
ściele wiele razy przebudowywanym. Od 1945 roku 
nad sanktuarium sprawuje opiekę Zakon Karmeli-
tów Regularnych Laterańskich.  W 1970 roku ko-
ściół otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej. Gietrzwałd 
stał się sławny dzięki Objawieniom Maryi, trzyna-
stoletniej Justynie Szafryńskiej i dwunastoletniej 
Barbarze Samulowskiej. Matka Boża przemówi-
ła do dzieci po polsku. Objawienia miały miejsce 
w 1877 roku, w czasie zaborów, kiedy zabronione 
było używanie języka polskiego. W pobliżu kościoła 
znajduje się źródełko pobłogosławione przez Mat-
kę Bożą podczas objawień. Prowadzi do niego ma-
lownicza alejka grabowa, przy której znajdują się 
kapliczki różańcowe. Na błoniach gietrzwałdzkich 
górują monumentalne wzruszające i piękne stacje 

drogi krzyżowej. 
Po noclegu u Sióstr Katarzynek w Gietrzwałdzie 

udaliśmy się do kolejnego Warmińskiego Sanktu-
arium Maryjnego do Stoczka Klasztornego. Tu znaj-
duje się Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju. 
Przez wieki pomimo zaborów i wojen sanktuarium 
w Stoczku było ważnym miejscem pielgrzymkowym 
i odnowy duchowej, nie tylko dla mieszkańców War-
mii, ale i innych rejonów naszej Ojczyzny. Jest to 
miejsce zapisane w sposób szczególny w najnow-
szej historii Polski. W murach tego klasztoru władze 
komunistyczne w okresie od 12 października 1953 
roku do 6 października 1954 roku więziły Pryma-
sa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 
1957 roku klasztorem i Sanktuarium Matki Poko-
ju w Stoczku opiekują się Księża Marianie. Papież 
Jan Paweł II włączył kościół Najświętszej Maryi Pan-
ny Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym w poczet  
Bazylik Mniejszych 19 maja 1987 roku.

Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny, Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lip-
ce, często nazywane jest „Częstochową Północy”, 
już od średniowiecza przyciąga rzesze pielgrzymów 
z najdalszych zakątków Polski i świata. Święta Lipka 
to obiekt zabytkowy niezwykłej wartości, zalicza-
ny do najwspanialszych okazów późnego baroku 
w Polsce, jeden z najpiękniejszych kościołów baro-
kowych w Europie Wschodniej. Papież Jan Paweł II 

w 1983 r. nadał świątyni w Świętej Lipce tytuł Bazyliki 
Mniejszej. Zespół architektoniczny złożony z kościoła, 
krużganku i klasztoru posiada zachowaną w ideal-
nym stanie bogatą i różnorodną dekorację. Składają 
się na nią rzeźby, freski, obrazy na płótnie, wyroby 
złotnicze i obfite dzieła artystycznego kowalstwa. 
Na-ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bo-
skiej Świętolipskiej. Na-kościelny dziedziniec wcho-
dzi się przez barokową bramę z pierwszej połowy 
XVIII wieku. Opiekę sprawują o. Jezuici. W-bazylice 
możemy podziwiać barokowe organy (40 głosów) 
z ruchomymi figurkami, wykonane w 1721 r. Piękny, 
bogato zdobiony prospekt organów należy do naj-
wspanialszych prospektów barokowych w Europie. 
Zniszczone w czasie dwóch wojen światowych zo-
stały odbudowane. Odbywają się tu koncerty or-
ganowe. W dniu, w którym zwiedzaliśmy Sanktu-
arium Maryjne w Świętej Lipce, mogliśmy wsłuchać 
się we wspaniałe brzmienie organów i oglądać po-
ruszające się figurki podczas koncertu w wykonaniu 
znakomitego organisty. Gościem honorowym kon-
certu był Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita 
Warmiński, który ciepłym słowem, pamiątką i bło-
gosławieństwem wyposażył nas w dalszą drogę.

Nocleg spędziliśmy w malowniczo położonym nad 
brzegiem jeziora Wigry Klasztorze Pokamedulskim 
w Wigrach, wyróżniającym się unikalną architektu-
rą i niesamowitą historią. Jest to niewątpliwie perła 
Suwalszczyzny, która urzeka swym magicznym kli-
matem i krajobrazem.

W sobotni poranek wyruszyliśmy do głównego 
celu naszej pielgrzymki, jakim była Ostra Brama 
w Wilnie na Litwie. Ostra Brama została zbudowa-
na latach 1502-1522 i jako jedyna przetrwała do dziś. 
Obraz Madonny Ostrobramskiej namalowany zo-
stał prawdopodobnie w Wilnie w latach 1620−1630, 
przez nieznanego malarza. Podwójne korony i su-
kienkę wykonaną ze srebra, zostały nałożone na ob-
raz na przełomie XVII i XVIII wieku. W dolnej czę-
ści obrazu zostało umieszczone wotum w kształcie 
dużego półksiężyca. Srebrną okładzinę ścian kapli-
cy stanowią wyselekcjonowane wota w ilości ok. 
ośmiu tysięcy. Dla mieszkających obecnie i kiedyś 
Polaków, mieszkańców Wilna, stanowi symbol pol-
skości i łącznik Wilna z Polską. Jest uważany za drugą 
Częstochowę. Cudowny Obraz Matki Bożej Ostro-
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Rokietnica  
zdobyła Bornholm!

W dniach 12-15 października grupa sześciu miesz-
kańców naszej gminy popłynęła w rejs jachtem ża-
glowym na Duńską wyspę Bornholm, położoną w po-
łudniowej części morza Bałtyckiego. Załoga składała 
się z: Piotr Trybuś (kapitan), Paweł Dankowski (I ofi-
cer) oraz załoganci: Jarosław Trybuś, Jacek Welman, 
Andrzej Żebrowski i Dariusz Kulczyński. Rejs roz-
począł się w czwartek 12 października, niestety ze 
względu na złe warunki pogodowe załoga musia-

ła odłożyć wyjście z portu na następny dzień. Dnia 
13 października w piątek o godzinie 6 rano zało-
ga opuściła port Świnoujście i udała się w rejs do 
miejscowości Nexo na Bornholmie. Podróż na wy-
spę trwała 14 godzin a warunki pogodowe pozwo-
liły na postawienie pełnych żagli. W sobotę nasza 
dzielna Rokicka załoga musiała już wracać do Polski. 
W drodze powrotnej nie obyło się bez przygód. Ro-
kietniczanie musieli wypłynąć już z rana, ponieważ 
prognoza pogody była niezbyt ciekawa. Chwilę po 
opuszczeniu portu w Nexo podczas stawiania ża-
gli był tak silny wiatr, że porwało przedni żagiel ge-

nuę. Podczas podróży powrotnej załoga musiała się 
zmagać z silnym wiatrem (5-6 B w porywach 7-8 B) 
oraz dużymi falami bez jednego żagla, wspomaga-
jąc się silnikiem! Po 21 godzinach męczącej podró-
ży o godzinie 4 w nocy załoga bezpiecznie zamel-
dowała się w porcie w Świnoujściu. Każdy załogant 
wykazał się ogromną odwagą i męstwem podczas 
żeglugi, pomimo walki z chorobą morską. Co naj-
ważniejsze, od samego początku aż do końca rej-
su powiewała pod lewym salingiem duża bandera 
Gminy Rokietnica. 

bramskiej jest widoczny po przejściu przez bramę 
na dziedziniec. W Kaplicy Ostrobramskiej przed Cu-
downym Obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, 
Matki Boskiej Miłosierdzia, Królowej Korony Pol-
skiej, ksiądz proboszcz odprawił mszę świętą. To 
było niesamowite przeżycie, łamał się głos, popły-
nęła niejedna łza. Kolejne miejsca zwiedzane przez 
nas w Wilnie, skłaniające do zadumy i refleksji, to 
zabytkowy cmentarz na Rossie, gdzie znajduje się 
grób Matki Marszałka i serce syna Józefa Piłsud-
skiego. Dla wielu Polaków zwłaszcza tych, którzy 
mają korzenie Litewskie, jest to miejsce przywołu-
jące historię, jest to kawałek Polski na Litwie. Taką 
historią jest nasz wieszcz Adam Mickiewicz „Litwo 
Ojczyzno moja…”.  Przypominają o tym liczne ta-
blice pamiątkowe poświęcone Adamowi Mickie-
wiczowi znajdujące się różnych miejscach miasta 

Wilna.  To podczas pobytu w Wilnie Siostra Fau-
styna Kowalska na polecenie Jezusa Chrystusa za-
pisała Koronkę do Miłosierdzia Bożego i kazała na-
malować obraz Jezusa Miłosiernego. Zwiedziliśmy 
miejsca, w których przebywała Siostra, jak również 
polskie kościoły. Jednym z nich był barokowy ko-
ściół św. Piotra i Pawła na Antokolu z XVII w., ufun-
dowany przez hetmana Michała Kazimierza Paca, 
wraz z niektórymi eksponatami wnętrza, tj. turec-
kie bębny spod Chocimia. Fantastyczne, białe de-
koracje stiukowe, dodatkowo uzupełnione przez 
2000 rzeźb, zachwycają mistrzowskim wykonaniem 
i olśniewającym bogactwem.

Po kolejnym noclegu w Wigrach wyruszyliśmy 
w drogę powrotną. Pod wieczór „zahaczyliśmy” 
o Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangeliza-
cji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Tam musimy ko-
niecznie wrócić, nie wystarczy tylko zahaczyć.  

Do wszystkich tych cudownych miejsc dowozili 
nas wspaniali kierowcy ROKBUSu, panowie Wiesiu 
i Tomek. W każdym miejscu był przewodnik, który 
wzbogacał zwiedzanie opowieściami historii i legend. 
Poznaliśmy historię poszczególnych klasztorów, ko-
ściołów i miejsc, które odwiedziliśmy. W Wilnie na-
wet deszcz nie przysłonił piękna niepowtarzalnego 
zabytkowego cmentarza na Rossie i zabytków mia-
sta, które czekają na renowację. Taka jest potrze-
ba, nie tylko turystów, ale przede wszystkim miesz-
kańców, którzy kochają to miasto i nie pozwolą na 
zniszczenie zabytków, jak nie dopuścili do zrówna-
nia z ziemią przez władze komunistyczne cmentarza 
na Rossie. Na wspomnienie o obrazie Matki Boskiej 
Ostrobramskiej po całym ciele przechodzą „ciar-
ki”, to jest niesamowite, niepowtarzalne przeżycie.

Podziwialiśmy piękno zabytków, ale i teraźniej-
szość, piękno krajobrazu, ciszę i spokój tamtych re-
jonów.

A to wszystko mogliśmy przeżyć dzięki naszym 
organizatorom Ewie i Maciejowi, którzy wszystko 
przygotowali profesjonalnie, wszystko było dopię-
te na przysłowiowy ostatni guzik. Okazało się, że 
za nieduże pieniądze można mieć porządny noc-
leg, smaczne i wystarczające posiłki i tak wiele zo-
baczyć, usłyszeć i podziwiać.

Dziękujemy Wam za to!
Pielgrzymi.
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Nie wystarczy przyjechać,  
tutaj trzeba poczuć się jak w domu...
Rozmowa z Tadeuszem Pietrasem właścicielem Gospodarstwa 
Gościnnego „JOANNA” z Krzyszkowa

Świeże powietrze, aktywny wypoczynek i regio-
nalne smakołyki. Co to takiego? Oczywiście, to co-
raz popularniejsza u nas ostatnio turystyka wiej-
ska, czyli tak zwane gospodarstwa agroturystyczne.

Aby przybliżyć Wielkopolanom te urokliwe miej-
sca, pokazać ich potencjał  również w naszym regio-
nie spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawa, oddział w Poznaniu zorganizowała plebiscyt 
„Mistrzowie AGRO 2017” pod honorowym patrona-
tem Pana Marka Woźniaka Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 

Wielka akcja „Mistrzowie Agro 2017” zakończyła 
się dużym sukcesem dla Gospodarstwa Gościnnego 
„JOANNA” z Krzyszkowa. Partnerami tego plebiscy-
tu byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, Oddział w Poznaniu, Agromarket Jaryszki i Brico 
Marche ze Skórzewa. Laureaci wybierani byli w pię-
ciu kategoriach: Rolnik Roku, Gospodyni Roku, Koło 
Gospodyń Wiejskich Roku, Gospodarstwo Agrotury-
styczne Roku oraz Sołtys Wielkopolski 2017. 

Coraz więcej osób lubi wypoczywać na łonie na-
tury, ceni sobie spokój i stąd można zaobserwować,  
że ciągle wzrasta ich ilość. Każde z tych gospodarstw 
jest inne, różnią się nie tylko standardem pokoi, do-
stępem do kuchni, regionalnym jedzeniem czy też 
rodzajem atrakcji, które oferuje gospodarstwo. Jed-
nak głównym czynnikiem decydującym czy chcemy 
powrócić znowu do konkretnego miejsca myślę, że 
są  Właściciele. To Oni tworzą niepowtarzalny kli-
mat danego miejsca, to od nich zależy jak będziemy 
się u nich czuć i czy powrócimy tam znowu. To jest 
właśnie ta magia danego miejsca.

Serdeczność i gościnność  właściciela oraz Jego 
rodziny sprawiło, że Gospodarstwo Gościnne 
„JOANNA” zajęło w ogłoszonym plebiscycie  I miej-
sce w powiecie poznańskim i II w województwie 
wielkopolskim.

Rokickie Wiadomości:  Krzyszkowo jak również Gmina 
Rokietnica nie jest aż tak bardzo atrakcyjnym tury-
stycznie terenem,  skąd wobec tego pomysł na założe-
nie Gospodarstwa właśnie tutaj?

Tadeusz Pietras: Faktycznie, nasza gmina nie może 
konkurować z polskimi górami czy też polskim mo-
rzem ale... Krzyszkowo jest najstarszą wsią gminy 
Rokietnica, której początki sięgają 1157 roku i mo-
żemy tutaj prowadzić działalność związaną między 
innymi z turystyką wiejską. Gospodarstwo Gościn-
ne „JOANNA” powstało w lipcu 2010 roku, a inspi-
racją do powstania tego projektu były zorganizo-
wane w Poznaniu Europejskie Spotkania Młodych 

TAIZZE w 2009 roku. Zaprosiłem wtedy dziesięcio-
osobową grupę młodzieży z Francji i Rosji. Młodzież 
była zachwycona polską gościnnością, tradycyjną 
kuchnią oraz naszym regionem, który zwiedzali pod-
czas czasu wolnego. Zapoczątkowana wtedy przy-
jaźń trwa do dziś.

RW. :Czyli mogłabym się pokusić i powiedzieć, że to 
również doskonała baza wypadowa przy okazji  pro-
mująca naszą Gminę i jej okolice ?

T.P. Jak najbardziej. Korzystne położenie sprawia, 
że przyjeżdżają tu na wypoczynek grupy zorganizo-
wane. Często Gospodarstwo Gościnne „JOANNA” 
jest właśnie dla nich bazą wypadową na wyciecz-
ki po Wielkopolsce. Mamy też stałych gości. Nale-
żą do nich zawodnicy wielu dyscyplin sportowych: 
tenisiści w różnych grupach wiekowych, kluby że-
glarskie, judo czy jeździeckie, zawodnicy startujący 
w Poznańskich Maratonach czy pół-maratonach or-
ganizowanych w pobliskich miejscowościach. Przy-
jeżdża też tutaj grupa fotoreporterów obsługujących 
te znaczące imprezy sportowe. W sezonie letnim 
i w weekendy przyjeżdżają tu rodziny z dziećmi by 
wypocząć na wsi, zwiedzić nasz region a często po-
znać jego kulturę i zwyczaje.

RW.: Czy gospodarstwo jest obiektem całorocznym?
T.P.: Tak. Jest to obiekt całoroczny. Przez po-

nad siedem lat odwiedziło to miejsce bardzo wie-
lu Gości z kraju i zagranicy. Nawet z tak odległych 
miejsc jak Stany Zjednoczone, Porto Rico czy RPA. 
Z krajów europejskich można wymienić: Wło-
chy, Irlandię. Hiszpanię, Chorwację czy Niemcy.                                                                                                                                          
     Świadczą o tym liczne wpisy do Księgi Gości. 
W poczet Gości „JOANNY” wpisali się znani arty-
ści, jak Andrzej Piasek Piaseczny ze swoim zespołem 
i Panią Menager. Wśród tych osób można wymienić 
także Pana Grzegorza Panfila, czołowego polskiego 
zawodnika w tenisie ziemnym.

RW. :Na jakie atrakcje mogą liczyć goście?
T.P.: Do dyspozycji naszych gości są rowery, czy 

też modne ostatnio kijki Nordic Walking. Sprzyja to 
poznawaniu okolicy wraz z jej zabytkami. Wieczora-
mi można wypocząć w ogródku grillowym lub bez-
płatnie wypożyczyć książkę z biblioteki, gdzie każdy 
znajdzie coś ciekawego dla siebie. Można też po-
smakować domowych przetworów owocowych, 
warzywnych, jajecznicy z gospodarskich jaj czy  tra-
dycyjnych wypieków z przepisów przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie: słynne już wśród Gości 
są ciasteczka maślane i „ rogaliki krzyszkowskie”.

RW. :Nie sposób wspomnieć o niedawno organizowa-
nym konkursie, w którym gospodarstwo zajęło takie 
wysokie noty. Skąd pomysł na udział w konkursie?

T.P.: Do konkursu zgłosili odwiedzający nas go-
ście. Nie ukrywam, że byłem bardzo zaskoczony. 
Nasi goście często  chwalą sobie domową atmosfe-
rę i klimat tego miejsca, regionalne jedzenie, a tak-
że profesjonalną obsługę. Zarówno ja jak i moja ro-
dzina byliśmy bardzo zaskoczeni ilością oddanych 
na nas głosów. Tak pozytywne opinie są wypraco-
wane przez duże zaangażowanie nie tylko moje ale 
i całej mojej rodziny.  Cieszy nas, że nasi goście do 
nas wracają, że smakuje im nasze jedzenie, że po 
prostu czują się jak u siebie w domu. Trudno zliczyć, 
ilu gości przewija się w ciągu sezonu przez nasze go-
spodarstwo. Jedno jest pewne: Wszystkich staram 
się traktować zawsze wyjątkowo.

RW. : Czyli tajemnica sukcesu to?
T.P.: Nie wystarczy do nas przyjechać, tutaj w Go-

spodarstwie Gościnnym JOANNA  trzeba poczuć się 
jak w domu... wtedy wszyscy jesteśmy zadowoleni.

Serdecznie zapraszamy i życzymy Państwu uda-
nego pobytu w Gospodarstwie JOANNA!!!

RW. Jakie ma Pan plany na przyszłość ?
T.P.: Nie patrzę na siebie jak na kogoś, kto odniósł 

sukces. Wiem, że coś osiągnąłem , ale nie chcę na 
tym poprzestać. Mam jeszcze sporo do zrobienia. 
Myślę ,że poszerzymy swoją ofertę o nowe – mam 
nadzieję, że coraz ciekawsze – pomysły. Wiele z nich 
podsuwają nam sami turyści.

RW.: Ze swojej strony serdecznie gratuluję i życzę 
w dalszym ciągu wielu sukcesów w swoim przedsię-
wzięciu, i jak najwięcej zadowolonych turystów.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Teresa Wieczorek

Turystyka wiejska charakteryzuje się tym, że tu-
ryści wypoczywają na łonie natury w otoczeniu 
wiejskim. 
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Błyskawica Open
300 zawodników stawiło się po raz 22 na plaży 

w Pamiątkowie 9 września 2017 na Ogólnopolskich 
Regatach w Kajakarstwie Klasycznym „Błyskawica 
Open”. Piękna pogoda pozwoliła na komfortowe 
spędzenie kilku godzin na plaży poprzez obserwację 
emocjonującej walki zawodników z województw: 
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i podla-
skiego. Zawodnicy nie zawiedli i z radością rywa-
lizowali ze sobą, dostarczając trenerom i tłumnie 
zgromadzonym kibicom satysfakcji z oglądania spor-
towych zmagań.

Bardzo dobrze spisali się gospodarze imprezy, 
którzy, dzielnie walcząc, często stawali na podium:
• 2 m. Jan Wiśniewski K-1 1000 m
• 3 m. Leon Wiśniewski K-1 1000 m
• 3 m. Leon Wiśniewski, Tomasz Piszora K-2 500 m
• 4 m. Nikodem Rzepczyński, Piotr Bieda, Marcin 

Grzechowski, Franciszek Habdas K-4
• 2 m. Franciszek Kupczyk, Jan Wiśniewski K-2 500 m
• 2 m. Nikodem Rzepczyński K-1 200 m
• 4 m. Marcin Grzechowski K-1 200 m
• 10m. Franciszek Habdas K-1 200 m
• 1 m. Dominik Rzepczyński K-1 500 m
• 1 m. Dominik Rzepczyński, Karol Garbacz (Spar-

ta Augustów) K-2 500 m
• 2 m. Dominik Rzepczyński, Oleg Kindler, Jakub 

Kubiak, Karol Garbacz (Sparta Augustów) 4 x 
200 m sztafeta.
Wysokie lokaty naszych zawodników szczegól-

nie cieszyły panią trener Małgorzatę Wardowicz. 
W naszych zawodach brał udział zawodnik Sparty 
Augustów Karol Garbacz, który na czas zawodów 
został członkiem UKS Błyskawica. Był pod ogrom-
nym wrażeniem imprezy, ilości startujących oraz 
atmosfery panującej na zawodach.

Na nasze zawody bardzo chętnie przyjeżdżają ro-
dzice startujących zawodników, bo jak sami mówią, 
nigdzie nie ma tak pysznego ciasta pieczonego przez 
mamy zawodników i na żadnych zawodach nie ma 
tak ekspresyjnego spikera pana Wiesława Chojnac-
kiego, który od 5 lat rewelacyjnie komentuje to, co 
dzieje się na wodzie i lądzie, przypominając w mię-
dzyczasie historię kajakarstwa. 

Nie moglibyśmy zorganizować naszej imprezy 
Błyskawica Open gdyby nie wsparcie finansowe  
Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Urzę-
du Gminy Rokietnica i Powiatu Poznańskiego, dzięki 
któremu mogliśmy zakupić medale, puchary, nagro-
dy dla zwycięzców oraz profesjonalnie zabezpieczyć 
startujących (karetka pogotowia ratunkowego, ra-
townicy WOPR i sędziowie PZKaj).

Dziękujemy także panu Wójtowi Gminy Rokietnica 

za objęcie patronatem naszej imprezy, Pani Sekre-
tarz Danucie Potrawiak, radnej pani Sylwii Kiejnich 
i radnemu Powiatu Poznańskiego panu Przemysła-
wowi Kiejnich oraz panu radnemu Ryszardowi Lub-
ka i sołtys Mrowina-Cerekwicy pani Róży Lubka za 
pomoc materialną i podczas naszych zawodów oraz 
pani Natalii Siejek z Wydziału Promocji Powiatu Po-
znańskiego, która przez cały czas trwania zawodów 
dzielnie nam pomagała. 

Serdeczne podziękowania Portalom Społeczno-
ściowym z Rokietnicy: 
• Rokietnica Wokół Nas pan Adam Michta, 
• Nasza Rokietnica pan Krzysztof Michta 
• Rokietnica24.pl pan Maciej Mikuła i Panu Rafa-

łowi Depta za wspaniałe zdjęcia. 
Pierwszy raz zawody były tak pięknie obfotogra-

fowane, a w wiadomościach sportowych Teleskopu 
relacja z zawodów zdominowała weekendowe wy-
darzenia sportowe, równocześnie promując sport 
kajakowy wśród dzieci i młodzieży.



36

Stowarzyszenie Rokietnica Biega

1ROSbieg Niepodległości
Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości w Ro-

kietnicy wzbogacone zostały o bieg uliczny na 10 
km, który przyciągnął wielu biegaczy spoza naszej 
gminy, ba! nawet spoza Wielkopolski. 

Równo o godzinie 11.11 spod hali ROS na ul. 
Szamotulskiej wystartowało prawie 300 uczestni-
ków pierwszego ROSbiegu Niepodległości, który – 
miejmy nadzieję – wpisze się w tradycję świętowa-
nia 11 listopada. Idea organizacji „własnego” biegu 
w Rokietnicy zrodziła się wśród biegaczy amatorów, 
zapaleńców, którzy dwa lata temu założyli Stowarzy-
szenie Rokietnica Biega. Pomysł dojrzewał prawie 
rok, a realizację rozpoczęliśmy na wiosnę 2017 r. Bez 
wsparcia gminy Rokietnica i Rokietnickiego Ośrod-
ku Sportu nie stanęlibyśmy na wysokości zadania 
w listopadzie, a bardzo dobra współpraca z Gmi-
ną i innymi jednostkami jej podległymi napędzała 
tempo naszych przygotowań. 

Nie zamawialiśmy pogody na dzień zawodów, 
bo wierzyliśmy, że nawet ta niesprzyjająca nie zra-
zi zapisanych na bieg do przyjazdu. Ponadto mie-

liśmy dzięki uprzejmości ROS-u do dyspozycji halę 
sportową, gdzie wszyscy uczestnicy, kibice i organi-
zatorzy mogli schronić się w razie deszczu. Na tra-
sie zawodnicy mogli doświadczyć zarówno słońca, 
jak i deszczu, więc hala była jak znalazł. 

Pierwszy mężczyzna pojawił się na mecie po 34 
minutach, a pierwsza kobieta 7 minut później. Cza-
sy, jakie osiągnęli czołowi zawodnicy są wyjątkowo 
dobre, co oznacza, że do walki o podium stanęli na-
prawdę doświadczeni biegacze oraz że trasa przy-
gotowana przez nas była płaska i zachęcała do roz-
pędzenia się.

Wszystkie wyniki można przeczytać na stronie fir-
my dokonującej pomiaru czasu www.foxter-sport 
w zakładce 1ROSbieg Niepodległości-wyniki. 

Na każdego uczestnika biegu w hali czekał cie-
pły posiłek (zupa Rumpuć) oraz placki upieczone 
przez biegaczy dla biegaczy. Uroczystą dekorację 
zakończyliśmy losowaniem szeregu nagród od na-
szych sponsorów, które uszczęśliwiły również tych 
uczestników biegu, którzy nie znaleźli się na podium.

Podniosłą atmosferę świętowania Dnia Niepod-
ległości urozmaiciły opowieści historyczne odświęt-
nie i równie historycznie ubranego ułana, pana Mi-
chała Andrzejaka oraz wspólne odśpiewanie hymnu 
wraz z Amelką Kurantowicz, której śpiew acapella 
rozniósł się po centrum Rokietnicy. 

Jako organizatorzy 1 ROSbiegu Niepodległości 
chcielibyśmy podziękować wszystkim sponsorom 
za pomoc, zaangażowanie oraz wsparcie. Bez zro-
zumienia dla społecznej inicjatywy oraz chęci dzie-
lenia się swoim dorobkiem nie byłoby idei dobro-
czynności. Doceniamy każdy gest, a przy organizacji 
ROSbiegu było ich naprawdę dużo! 

Do grona sponsorów należą:
ROS, Restauracja Pod Gruszą, WAAB, CTS, Akade-

mia Bilardowa Radosław Babica, Kancelaria Prawna 
Sabina Ociepa-Mendel, DEA Instytut Piękna, Cukier-
nia u Kamilka, Dandelion Studio Pole Dance, PUK, 
Rosa- Nova, Sklep Bartoszak Biegi.

Nie mniej ważne wsparcie otrzymaliśmy od Poli-
cji (KM Tarnowo Podgórne i posterunek Rokietnica), 
Straży Pożarnej, sołtysa Józefa Fudali oraz Ryszar-
da Lubki. Bez osobistego zaangażowania wicewój-
ta Gminy Rokietnicy Arkadiusza Kłapińskiego oraz 
dużego wsparcia ze strony wójta Bartosza Derecha, 
Działu Promocji Gminy oraz prezesa ROS-u Jerzego 
Maciejewskiego nasz ROSbieg Niepodległości nie 
otrzymałby tak pozytywnych komentarzy od samych 
jego uczestników. 

Wreszcie nie można zapomnieć o wolontariu-
szach, którzy przezwyciężyli trudy pogody stojąc 
na trasie oraz o przemiłym gronie pomocnych mło-
dych harcerek ze szczepu Zielona Szóstka, Druży-
na Dziupla. 

Wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Sabina Ociepa
Stowarzyszenie Rokietnica Biega
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Karatecy z UKS Błyskawica Rokietnica 
Mistrzami Wielkopolski w karate Olimpijskim

W dniu 04.11.2017 XV Mistrzostwa Wielkopolski 
w karate WKF Krotoszyn były drugim z pięciu wo-
jewódzkich imprez rankingowych Wielkopolskiego 
Związku Karate w trakcie i na podstawie których pro-
wadzi się kwalifikację na najlepszych zawodników, 
oraz powołuje kadrę Wielkopolski WZK na rok 2018. 
Zawody zgromadziły około 250 zawodników i 23 klu-
by z Polski, między innymi z Wrocławia, Rawicza czy 

Leszna. Karatecy rywalizowali w konkurencji kata (po-
kazy określonych technik) i konkurencji kumite (walka 
sportowa). Reprezentanci naszego klubu UKS Błyska-
wica w składzie: Julia Suszka, Kacper Skąpski i Domi-
nik Suszka występujący w barwach klubu Kuzi Sport, 
zaznaczyli swoją obecność zdobywając kilka medali 
- dwa złote i jeden brązowy. W kwalifikacji medalo-
wej zajmując 17 miejsce. Złoty medal zdobyła Julia 

Suszka w konkurencji Kumite oraz Dominik Suszka 
w konkurencji Kata. Brązowy medal zdobył Dominik 
Suszka w konkurencji Kumite. Udział w zawodach 
brał udział także Kacper Skąpski , który tym razem 
zajął miejsce poza podium. 

Pragnę podkreślić , iż zawodnicy byli doskona-
le przygotowani przez trenera Jarosława Kuca za-
równo fizycznie , jak i psychicznie do walk. Pokaza-
li oni swoje umiejętności , których niejedna osoba 
może pozazdrościć. 

Gratulujemy ducha walki i zdobytych medali. 
D.S. 

Kobiety waleczne są…

Drogie Damy, Panie, Dziewczyny, Babeczki a nawet Silne Baby!
My, Babeczki z Biblioteczki zapraszamy wszystkie kobiety, i  

nie ma tu znaczenia, czy jesteś delikatna i subtelna czy twar-
da, na warsztaty samoobrony pt. „KOBIETA WALECZNA”. Cza-
sem może się zdarzyć, że będziesz musiała wyzwolić w sobie 
lwicę, by zmagać się z zagrożeniami czyhającymi tuż za rogiem. 
Naucz się z nami przeciwstawiać się przemocy! Podaruj sobie 
odrobinę pewności siebie w walce ze zwykle silniejszym prze-
ciwnikiem na piątkowych warsztatach samoobrony „KOBIETA 
WALECZNA”. Instruktor Pan Robert Kaźmierczak z KRAV MAGA 
POZNAŃ przybliży Ci aspekty walki i poprawnych reakcji w róż-
nych dystansach i sytuacjach zagrożenia, z jakimi możesz się 
spotkać zarówno na ulicy, w parku, czy też po prostu na klatce 
schodowej. Z nami nauczysz się jak zapobiegać agresji fizycz-
nej, nie dać się uderzyć, bezpiecznie uwolnić się od chwytów, 
udaremnić próbę gwałtu czy odpowiadać atakiem na atak. Za-
jęcia, te mogą rozpocząć coś ważnego w Twoim życiu dlatego 
nie marnuj czasu, Twoja kondycja na starcie nie ma znacze-
nia. Bądź silna i pewna siebie, bądź waleczna i niezwyciężona.

Zajęcia odbywać się będą od stycznia 2018 (piątki), godzi-
na: 18:00. Miejsce: Sala Gminnego Ośrodka Kultury ul. Sza-
motulska 29 na obiekcie Rokietnickiego Ośrodka Sportu. 
Zapisy i szczegóły kursu w Bibliotece Gminnej w Rokietnicy.

Do zajęć potrzebny będzie strój sportowy oraz woda do pi-
cia.
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Komunikat  
Akademii  
Wieku Dostojnego

Sekcja „zdrowy kręgosłup”
Zajęcia dla kobiet i mężczyzn odbywają się 

w poniedziałki godz. 19.15, w czwartki godz. 
19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury. Ćwiczenia 
prowadzi mgr reh. Agnieszka Łaszcz. Zapisy na 
miejscu. Należy zabrać matę fitness. Opłata za 1. 
ćwiczenie 7 zł. Pierwsze zajęcia gratis!.

Sekcja „Nordic Walking”
zajęcia odbywają się w środy o godz. 18.30. 

Zbiórka przy ROS ie od strony ronda. Profesjonal-
ne treningi prowadzi Dariusz Kosicki Instruktor 
Polskiej Federacji Nordic Walking. Udział w za-
jęciach jest bezpłatny.

Sekcja komputerowa
Zajęcia odbywają się w sali komputerowej 

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ro-
kietnicy w każdy piątek, godz. 14.15. zajęcia na 
każdym poziomie zaawansowania prowadzi Ma-
rzena Idkowiak – nauczyciel tutejszej szkoły. Za-
jęcia są bezpłatne.

Gorąco zachęcamy słuchaczy Akademii i sym-
patyków do udziału w proponowanych zajęciach, 
także na cykliczne spotkania z wykładowcami i Ro-
kietnicką Orkiestrą Dętą w sali GOK. Terminy spo-
tkań mających otwarty charakter są zamieszczane 
w Rokickich Wiadomościach i na stronie inter-
netowej GOK.

Andrzej Deckert

AWD w świątecznym klimacie
Akademia Wieku Dostojnego zaprasza na spo-

tkanie przedświąteczne i wykład pt.„ Porozumie-
nie bez przemocy. Jak należy ze sobą rozma-
wiać” w poniedziałek, 11. grudnia, godz. 17.30 
sala Gminnego Ośrodka  Kultury
Wykład wygłosi dr Ewa Maćkowiak.
W przerwie chwila na poczęstunek i dyskusję.
Po przerwie zagra nam Rokietnicka Orkiestra Dęta.
Spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy 
wszystkich chętnych.

Kanclerz Andrzej Deckert

Sukces podczas XIV Ogólnopolskiego Przeglądu 
Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka”.

Z ogromną radością informujemy, że Amelka Ku-
rantowicz - uczestniczka warsztatów wokalnych, 
prowadzonych przez Martę Podulkę w Gminnym 
Ośrodku Kultury, podczas XIV Ogólnopolskiego Prze-
glądu Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka” za-
jęła II miejsce.

Trzymamy za nią kciuki i życzymy powodzenia 
w kolejnych konkursach.

A już dzisiaj zapraszamy Państwa do Auli im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu. 18 grudnia 2017 
roku o godzinie 19.00, Orkiestra Reprezenta-

cyjna Sił Powietrznych po raz szósty zagra instrumen-
talny, charytatywny koncert pt. „Let it snow!” . Tym 
razem tematyka w pełni świąteczna. Tam będziemy 
też mogli posłuchać jak śpiewa Amelia.

Bilety można nabyć:
• w siedzibie Stowarzyszenia Na Tak (Płowiecka 15)
• w Centrum Informacji Miejskiej
• przez portal bilety24 (http://bit.ly/2y2AFPd)
• przez stronę: http://rocklongluck.pl/

Info.GOK
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Mieszkańcy Gminy Rokietnica 
Wigilia, to nie jest czas,  
gdy jest prezentów moc. 
Wigilia, to nie jest czas, 
Gdy potraw sto na stole. 

Wigilia, to przepiękny czas, 
Bożenarodzeniowy czas, 

Gdy siedzimy wszyscy w kole 
I Mamy bliskich przy stole.

Spokojnych i zdrowych Świąt 
oraz szczęśliwego Nowego Roku 2018.

życzy
Kazimierz Fryś

Radny Gminy Rokietnica 
Przybroda, grudzień 2017 r.

Drodzy Czytelnicy, Mieszkańcy Gminy!
Na Wigilię, na Święta, na Rok Nowy 

życzenia szczęścia znów  
nad światem mkną…

Ja również pragnę Państwu życzyć  
udanych, zdrowych, spokojnych Świąt 

Bożego Narodzenia, aby ten czas 
wypełnił Was spokojem,  

radością i miłością wśród rodziny,  
bliskich, znajomych i bliźnich.  
Oby czas, jaki spędzicie razem  

był czasem dobrej nowiny, a po 
świętach, byście z radością przygotowali 

się do przejścia ze starego  
w Nowy 2018 rok

Radny Władysław Mielcarek

Świąt białych, pachnących choinką, 
skrzypiących śniegiem pod butami, 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze,pełnych niespodziewanych 

prezentów. Świąt dających radość 
i odpoczynek oraz nadzieję, że 

nadchodzący rok będzie lepszy niż ten,  
który właśnie mija

życzą
Sołtys Róża Lubka 

wraz z Radą Sołecką
Mrowino-Cerekwica

Ze szczerego serca  
w ten piękny czas,  

gdy gwiazdka świeci dla wszystkich nas, 
życzymy miłości, bez trosk i złości, 

pokoju na świecie 
i wszystkiego czego tylko zapragniecie, 
niech Wam się spełni, i radości doda 

i niech będzie biało, 
żeby się szczęście zawsze do nas 

uśmiechało! 
Sołtys  

Piotr Hałas 
wraz z Radą Sołecką Żydowo-

Rostworowo

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
pragniemy złożyć serdeczne życzenia 
wielu radosnych doznań duchowych 

A w Nowym Roku dużo szczęścia 
Pomyślności pogody ducha, 

Wszystkiego co najlepsze  
W każdym dniu 2018 r. 

życzy 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 

„Pod Kasztanem”

Staropolskim obyczajem, 
kiedy w Wigilie gwiazda wstaje, 

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, 
wszyscy wszystkim ślą życzenia. 

Przy tej pięknej sposobności 
i my życzymy Wam radości, 
aby wszystkim się darzyło, 
z roku na rok lepiej było. 

Życzą: 
Sołtys Karolina Fryś 

i Rada Sołecka Przybrody

Spokojnych Świąt  
Bożego Narodzenia, z dala od zmartwień 

i trosk życia codziennego, a w 
nadchodzącym Nowym Roku zdrowia, 

witalności, optymizmu oraz wytrwałości 
w obliczu nowych wyzwań 

życzy 
Sołtys Sołectwa Krzyszkowo 

 wraz z członkami Rady Sołeckiej 
i Radnym

Niech Wigilia i Święta Bożego 
Narodzenia upłyną spokojnie i radośnie, 

aby marzenia zmieniły się 
w rzeczywistość,  

a sukcesy przerosły oczekiwania.
Ze szczerego serca w ten piękny czas,  

gdy gwiazdka świeci dla wszystkich nas, 
życzę miłości, bez trosk i złości, pokoju 

na świecie i wszystkiego czego tylko 
zapragniecie, niech Wam się spełni, 
i radości doda i niech będzie biało, 

żeby się szczęście zawsze do nas 
uśmiechało!

Życzy
Radny

Piotr Hałas

Szczęśliwych, kojących, 
przeżytych w zgodzie 

ze światem i z sobą samym, 
pełnych życia i miłości 

świąt Bożego Narodzenia.
Niech radość i pokój Świąt Bożego 

Narodzenia, 
poczucie prywatnego i zawodowego 

spełnienia towarzyszą Państwu przez 
cały Nowy Rok

Życzy
Radny Mirosław Skrzypczak

Zdrowych i radosnych świat Bożego 
Narodzenia w gronie bliskich oraz 

wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 
Nowym 2018 Roku Wszystkim 

Mieszkańcom Gminy Rokietnica, 
Czytelnikom Członkom i Sympatykom

Życzy
Prezes Gminnego Stowarzyszenia 

Rokietnica 2000 Piotr Hałas

Z okazji Świat Bożego Narodzenia, 
pełnych blasku i rodzinnego ciepła,

pragnę złożyć wszystkim Mieszkańcom 
Sołectwa Rokietnica i całej Gminy 

Rokietnica
szczere życzenia zdrowia, szczęścia 

i wszelkiej pomyślności.
Niech ten cudowny świąteczny okres 
i cały nadchodzący Nowy Rok, będzie 
dla Państwa i Waszych Rodzin czasem 
dobrych spotkań, spełnionych marzeń 

i zrealizowanych planów. Niech 
umożliwi rozwój, przyniesie spokój 

i życzliwość.
Sołtys Józef Fudala i Rada Sołecka 

Sołectwa Rokietnica

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia składam Państwu serdeczne 

życzenia wszelkiej pomyślności, 
niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz 

obfitości wszelkich dóbr. 
Niech radość i pokój Świąt Bożego 
Narodzenia, poczucie prywatnego 

i zawodowego spełnienia towarzyszą 
Państwu przez cały Nowy Rok

Życzy
Radny Ryszard Lubka
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Konkurs nr 39
Skoro rozpoczął się grudzień, to pora na nasz 

ostatni tegoroczny konkurs. Prosimy o poda-
nie tytułów trzech utworów z CHOINKĄ w roli 
głównej, czyli takich, których akcja rozgrywa się 
w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Do dzieła! Na odpowiedzi czekamy do końca 
grudnia. Można je zostawiać w Bibliotece Gmin-
nej w Rokietnicy na ul. Pocztowej albo przesłać 
na adres zaczytanarokietnica@interia.pl. Na 
uczestników konkursu czekają nagrody-niespo-
dzianki. 

Kochani Czytelnicy,
W październiku prezentowałam nowy kanon 

lektur dla szkoły podstawowej, w listopadzie – dla 
średniej, nadszedł więc czas na obiecany „sąd nad 
lekturami”. Dziękuję za wszystkie Wasze głosy w dys-
kusji i wspomnienia dotyczące własnych lektur. Ode-
tchnęłam z ulgą, bo jak się okazało, nie tylko ja mia-
łam w szkole problemy z „Nad Niemnem” i czasem 
omijałam opisy przyrody, którymi winnam się za-
chwycać lub przynajmniej być pod ich wrażeniem 
(patrz „W pustyni i w puszczy”). Jednocześnie znala-
złam kilka „pokrewnych dusz”, które zachwycały się 
„Lalką” i zaczytywały w „Ziemi obiecanej”. Dodam 
jeszcze, że wielu czytelników „Rokickich Wiadomo-
ści” z nostalgią wspomina swoje pierwsze lektury 
szkolne: „O psie, który jeździł koleją”, „Chłopców 
z Placu Broni” „Dzieci z Bullerbyn” czy „Anię z Zie-
lonego Wzgórza”.

Na początek jednak oddam głos Gombrowiczowi, 
a dokładniej bohaterom „Ferdydurke”. Jeśli w szko-
le sięgaliście po lektury, to z pewnością pamięta-
cie słynną lekcję języka polskiego i rozmowę ze Sło-
wackim (który „wielkim poetą był”!) w roli głównej. 
Oto jej fragment:

„NAUCZYCIEL: Jak to nie zachwyca Gałkiewicza, 
jeśli tysiąc razy tłumaczyłem Gałkiewiczowi, że za-
chwyca.

GAŁKIEWICZ: A mnie nie zachwyca.
NAUCZYCIEL: To prywatna sprawa Gałkiewicza. 

Jak widać, Gałkiewicz nie jest inteligentny. Innych 
zachwyca.

GAŁKIEWICZ: Ale, słowo honoru, nikogo nie za-
chwyca. Jak może zachwycać, jeśli nikt nie czyta 
oprócz nas, którzy jesteśmy w wieku szkolnym, 
i to tylko dlatego, że nas zmuszają siłą...”.

Mija dokładnie 80 lat od pierwszego wydania  
„Ferdydurke” a szczere wyznanie  Gałkiewicza: „Ale 
kiedy ja się wcale nie zachwycam! Nie zajmuje mnie! 
Nie mogę wyczytać więcej niż dwie strofy, a i to mnie 
nie zajmuje! Boże, ratuj, jak to mnie zachwyca, kie-
dy mnie nie zachwyca?”, staje się coraz bardziej 
aktualne. Każdy kolejny kanon lektur zdaje się po-
większać grono współczesnych „Gałkiewiczów”. Ze-
wsząd słychać głosy, że jest przestarzały, niezrozu-
miały dla młodzieży i nudny, a przede wszystkim 
NARZUCONY. Wszystko to w rezultacie zniechęca 
do książek. Pojawiają się nawet pomysły, żeby go 
zupełnie zlikwidować. Tymczasem mamy do czynie-
nia z sytuacją całkowicie odwrotną. Zestaw lektur, 
który do tej pory pozostawiał polonistom trochę 
swobody w doborze książek, w starszych klasach 
został bardzo usztywniony. Nieco większe pole ma-
newru mają nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 

którzy w ramach nowej ustawy programowej otrzy-
mali nie tyle listę lektur obowiązkowych co „propo-
zycje dla wspólnego i  indywidualnego czytania”. 
Cóż z tego, kiedy wiele bibliotek szkolnych nie dys-
ponuje nowszymi tytułami z ministerialnego zesta-

wienia i w rezultacie uczniowie omawiają od lat 
te same książki. 

Co z tym fantem zrobić? Odpowiedzi na to 
pytanie starałam się znaleźć, biorąc udział 
w różnych spotkaniach poświęconych lek-
turom właśnie. Na szczególną uwagę zasłu-

gują warsztaty z Anną Marią Czernow, specja-
listką od literatury dziecięcej, prezeską Polskiej 

Sekcji IBBY, w których uczestniczyłam w paździer-
niku. W spotkaniu, pod znamiennych tytułem „Co 
z tym kanonem?”, wzięło udział około 100 nauczy-
cieli z całej Wielkopolski. Wszyscy zgadzali się, że 
jest źle, pomstowali na sztywne zasady rządzące 
kanonem, wskazywali na przypadkowe tytuły, któ-
re znalazły się w jego ostatniej odsłonie. Słysząc 
nasze zarzuty, prowadząca zapytała prowokacyj-
nie czy zdecydowalibyśmy się na likwidację kano-
nu. Efekt? Tylko dwie osoby z sali opowiedziały się 
za takim rozwiązaniem. Reszta uczestników nagle 
zaczęła dostrzegać potrzebę pokazania uczniom 
ważnych książek. Próbowaliśmy też,  bezskutecz-
nie, uporać się z dobrem tytułów, które powinny 
się znaleźć w ewentualnym poprawionym kanonie. 
Tu też pojawiły się schody. Okazało się, że dla nie-
których kanon bez „Tego obcego” czy „Chłopców 
z Placu Broni” to nie kanon, mogliby tych tytułów 
bronić niczym Nemeczek swojego placu, podczas 
gdy inni potrafią doskonale sobie bez nich pora-
dzić. Pojawił się również pomysł czynnej partycy-
pacji uczniów w tworzeniu zestawu lektur (znany 
zresztą z początków ubiegłego wieku). Zgodnie z tym 
założeniem, skoro uczniowie sami wybraliby książ-
ki, które chcieliby omówić, to w rezultacie sięga-
liby po nie chętniej niż obecne lektury. Niby pro-
ste, ale… Biorąc pod uwagę upodobania czytelnicze 
współczesnych nastolatków szybko okazało się, 
że do kanonu mógłby trafić m.in. bestseller ostat-
nich lat, czyli „Pięćdziesiąt twarzy Greya”, a z kolei 
taka pozycja w zestawie lektur nie przypadła do 
gustu większości uczestników warsztatów... W re-
zultacie po prawie dwóch godzinach emocjonują-
cej dyskusji okazało się, że zarówno z kanonem, 
jak i bez niego źle.

Osobiście uważam, że kanon, jako zbiór uniwer-
salnych książek, z którymi powinien mieć szansę 
zetknąć się uczeń, jest potrzebny i jesteśmy w sta-
nie go określić. Może nie musi być aż tak obszerny 
jak obecny, może poznawany wspólnie w klasie/bi-
bliotece, z wykorzystaniem audiobooków? Wresz-
cie omawiany nie tak detalicznie jak dziś, z większą 
swobodą interpretacji, bez tego obowiązkowego 
zachwytu nad wielkim poetą i zgadywania co au-
tor miał na myśli? Nie wiem. To już kwestie tech-
niczne. Jedno jest pewne, dotarcie do takich tek-
stów (poza nielicznymi wyjątkami) umożliwi dziś 
już tylko szkoła. Warto o tym pamiętać zanim cał-
kowicie pozbędziemy się lektur albo zastąpimy je 
książkami tylko i wyłącznie „łatwymi i przyjemny-
mi dla czytania”.

Nie zgodzę się z zarzutami, że kanon jest głównym 
winowajcą tego, że dzieci/młodzież przestają sięgać 
po książki. Z pewnością lektury mogą skutecznie 
zniechęcić do czytania, ale składa się na to więcej 

czynników, chociażby niedostateczne kompeten-
cje czytelnicze, utrudniony dostęp do książek, brak 
wzorców albo wszechogarniająca elektronika, z któ-
rą żadna książka nie jest w stanie rywalizować. Zrzu-
cać całą winę na kanon, to trochę jak narzekać, że 
dzieci nie ćwiczą na zajęciach wychowania fizycz-
nego i dlatego są otyłe, jednocześnie zapominając 
o diecie, godzinach przed ekranem, gazowanych na-
pojach, etc.  Jak widać lubimy stawiać szkole niere-
alne wymagania w wielu dziedzinach.

Awersja do lektur to problem „stary jak świat”. 
Była powszechna nawet w czasach, gdy ludzie czę-
ściej sięgali po książki. Ciągle podkreślanie, że ucznio-
wie nie czytają, bo kanon jest nudny, przestarzały, 
narzucony to rodzaj sugestywnej (i po części praw-
dziwej) ale jednak zbyt prostej wymówki, a w do-
datku utrwalanie stereotypów.

Podzieliłam się moją opinią, a co o kanonie myślą 
sami zainteresowani? To może na koniec jeszcze kil-
ka uczniowskich propozycji dotyczących ich „lektur 
marzeń” (oczywiście zaproponowanych przez dzieci/
młodzież na różnych etapach czytania). „Koszmarny 
Karolek”, „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”, 
„Dzienniczek Cwaniaczka” to tylko niektóre z tytu-
łów najbardziej pożądanych przez młodszych czytel-
ników, starsi chętnie sięgają po fantastykę, utwory 
o problemach młodzieży albo literaturę obozową. 
Czy wspomniane książki rozwiązałyby „problem ka-
nonu”? Tylko pozornie, co więcej z czasem pewnie 
sam Harry Potter zacząłby tracić czytelników, jak na 
lekturę szkolną przystało.

Pozdrawiam i życzę spokojnych, rodzinnych Świąt, 
oczywiście z ciekawą książką (niechby nawet była 
lekturą szkolną).

Mariola Sudoł-Szczepaniak
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Święta za pasem. W tym czasie 
podobno nawet prawnicy zaczynają 
mówić ludzkim głosem...

Choć świąteczny nastrój udziela się wszystkim 
i humory dopisują, to prawnikowi trudno wyjść ze 
swojej roli, bo kwestia jest istotna i atmosfera wy-
baczania, dobra i empatii w okresie przedwigilij-
nym może nie wystarczyć...

Rzecz dotyczy prezentów gwiazdkowych. Można 
to odnieść do wszystkich podarunków wręczanych 
przez cały rok z różnych okazji, jednak grudzień co 
roku związany jest z dawaniem i otrzymywaniem 
prezentów.

Wydaje się, że znaleziona pod choinką paczka nie 
ma nic wspólnego z prawem, a już na pewno nie 
z urzędnikami, obowiązkami i kłopotami. Pozostaje 
się jedynie cieszyć z otrzymanego przedmiotu albo 
z radości obdarowanej bliskiej osoby. Są jednak sy-
tuacje, w których odpakowanie kolorowej paczki 
z karteczką z naszym imieniem spowoduje pew-
ne trudności…

Otóż na początku należy podkreślić, że przepisy 
prawa nie przewidują w ogóle pojęcia prezentu, 
a już na pewno prezentu gwiazdkowego. Nie ozna-
cza to jednak, że wręczanie i otrzymywanie poda-
runków nie zostało ujęte w ustawach. Wręczenie 
prezentu jest bowiem klasyczną darowizną uregu-
lowaną w Kodeksie cywilnym i nie chce być inaczej.

Prezent będzie specyficzną formą darowizny, bo 
obdarowany, przyjmując go nie wie tak naprawdę, 
co otrzymuje. Na tym przecież polega niespodzian-
ka. Z drugiej zaś strony może wolelibyśmy wiedzieć…

Prezent jest przysporzeniem majątkowym (na-
wet jeżeli Gwiazdor, w innych kręgach zwany świę-
tym Mikołajem nie przekazuje nam gotówki). Ob-
darowany jest zatem wzbogacony o wartość, jaką 
posiada prezent. 

Art. 888 Kodeksu cywilnego mówi „Przez umo-
wę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bez-
płatnego świadczenia kosztem swego majątku”. 
Oznacza to, że na pewno nie musimy naszym dar-
czyńcom w żaden sposób rekompensować otrzyma-

nego prezentu, a oni świadomie uszczuplają swój 
majątek, decydując się coś nam dać. Oczywiście 
sprawa staje się trywialna jeżeli otrzymujemy cie-
płe skarpety zakupione po przecenie w dyskoncie. 
Co jednak jeżeli nasz „Gwiazdor” jest skłonny do 
podarowania nam istotnie cennego prezentu? Tyl-
ko się cieszyć, można by pomyśleć, bo im więcej 
tym lepiej. Ale czy na pewno?

Pewne jest to, że nie musimy spisywać z naszym 
darczyńcą żadnej umowy darowizny, aby była ona 
ważna. Stajemy się właścicielami podarku, szcze-
gólnie jeżeli darowizna już zostanie wykonana, czyli 
odpakujemy prezent i go sobie weźmiemy. Wyjąt-
kiem byłoby podarowanie nam na święta nieru-
chomości ale...można założyć, że to zdarza się dość 
rzadko i nie tylko z tego powodu, że ciężko będzie 
zmieścić kamienicę pod choinką……

Jest jeszcze inny ciekawy przepis mówiący o tym, 
że wraz z zawarciem umowy darowizny można na-
łożyć na obdarowanego polecenie, czyli jakieś za-
danie, które powinien wykonać w związku z tym, 
że otrzymał prezent. W praktyce trudno mieć za-
tem pretensję do darczyńców, że sprezentowali ma-
mie nowoczesny wałek do ciasta głównie po to, aby 
w niedalekiej przyszłości zrobiła pierogi albo ulu-
bione ciasteczka, a tacie kosiarkę przede wszyst-
kim po to, aby latem nasz ogródek był pięknie przy-
strzyżony. Powinniśmy z godnością i bez żalu zabrać 
się za wykonanie polecenia. W związku z atmosfe-
rą świąteczną pominę w tym miejscu analizę sytu-
acji, w której obdarowany nie wykona polecenia…. 
Z tych samych powodów daruję Szanownym Czy-
telnikom omawianie odwołania darowizny z powo-
du rażącej niewdzięczności...Cieszmy się czasem 
miłości i dobra.

Na koniec przejdę do zapowiadanych, potencjal-
nych kłopotów związanych z otrzymywaniem pre-
zentów. Proszę mi wybaczyć wprowadzanie zamę-
tu strasznym słowem „PODATEK”. Czuję się jednak 
w obowiązku przekazać również tę dobrą nowinę…

Otóż w ustawie o podatku od spadków i daro-
wizn mowa jest o tym, że co do zasady darowizna 
podlega opodatkowaniu. Czy to oznacza, że tuż po 
wigilijnym karpiu, a najdalej po świątecznej pieczeni 
powinniśmy posłusznie uiścić podatek od pulo-
werów, ciepłych kapci, książek, płyt i (o zgrozo!) 
kocyka elektrycznego? Niekoniecznie, ale trzeba 
mieć się na baczności.

To, czy podatek będzie trzeba zapłacić zależy od 
wartości prezentu i stopnia pokrewieństwa pomię-
dzy „Gwiazdorem” a obdarowanym.

Na szczęście drobne prezenty i kwoty pieniędzy 

otrzymane od najbliższych członków rodziny nie 
będą podlegały opodatkowaniu, pod warunkiem 
jednak, że nie przekroczymy limitu w wysokości 
9.637 zł wartości  prezentów od tej samej osoby 
w ciągu 5 lat. Oznacza to, że jedna osoba nie może 
przeznaczyć na zakup prezentów dla nas więcej niż 
1.927,40 zł w jednym roku. Zaliczają się do tej kwo-
ty wszystkie, a nie jedynie gwiazdkowe podarunki, 
a zatem również urodzinowe, imieninowe, roczni-
cowe i wszelkie inne.

Jeżeli jednak trafi nam się prezent droższy, które-
go wartość przekroczy wskazane wyżej limity, co do 
zasady od nadwyżki, trzeba będzie zapłacić podatek.

Natomiast jeżeli otrzymamy prezent, nawet droż-
szy, ale od osoby najbliższej (tzw. I grupa podatko-
wa) możemy być zwolnieni z obowiązku zapłaty 
podatku pod warunkiem, że w ciągu 6 miesięcy 
od darowizny zgłosimy ją na właściwym formu-
larzu do urzędu skarbowego.

Dużo gorszą sytuację mają osoby, które są spo-
krewnione w dalszym stopniu pokrewieństwa albo 
osoby zupełnie obce.

Dla uniknięcia wątpliwości:
I grupa podatkowa to: małżonek, wstępni, zstęp-

ni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, ma-
cocha, teściowie,

II grupa podatkowa to: zstępni rodzeństwa, ro-
dzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasier-
bów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo mał-
żonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, 
małżonkowie innych zstępnych,

III grupa podatkowa to: wszyscy pozostali.
Zatem zanim z entuzjazmem przyjmiemy warto-

ściowy prezent od „cioci z Ameryki”, która rozczulo-
na zaproszeniem jej na święta do kraju, zechce nale-
życie się odwdzięczyć, dobrze byłoby się zastanowić 
czy podatek nie uderzy nas za nadto po kieszeni.

Z drugiej strony nie mogę się oprzeć wrażeniu, 
że najkorzystniej jest dawać i otrzymywać prezen-
ty jedynie od naprawdę najbliższych osób, co jed-
nocześnie należycie scementuje rodzinę i zacieśni 
relacje. Relacje wyceniam jednak maksymalnie na 
… 9.637 zł.

Mam nadzieję, że nie popsułam Szanownym Czy-
telnikom atmosfery świątecznej i z radością ruszy-
cie do sklepów i galerii handlowych po gwiazdko-
we prezenty.

Życzę wszystkim wesołych Świąt!

Tatiana Kiełb-Szewczyk 
radca prawny

Porady prawne

Ubezpieczenie NA ŻYCIE. Czy warto ?
Rozmowa z Jarosławem Dudziak, Doradcą Ubezpieczeniowym 
mieszkańcem naszej gminy, który wyjaśni i rozwieje wiele wątpli-
wości dotyczących ubezpieczeń na życie.

Decyzję o wykupie polisy na życie wiele osób od-
kłada w czasie ze względu na obawę o dodatkowe 
wydatki. Jednak podstawowym kryterium odno-
śnie zakupu ubezpieczenia powinna stanowić tro-
ska o przyszłość naszych najbliższych. 

Życie pisze różne scenariusze i nie zawsze moż-
na przewidzieć, co przyniesie kolejny dzień. Przed 
skutkami poważnych zdarzeń chroni polisa życio-

wa. Warto więc poważnie podejść do decyzji o za-
kupie takiego ubezpieczenia i zabezpieczyć swoje 
potrzeby życiowe. 

Dlaczego w ogóle myślimy o ubezpiecze-
niu na życie? 

Wybór ubezpieczenia na życie to zazwyczaj de-
cyzja na wiele lat. Warto pamiętać, że choć ubez-

pieczenie pociąga za sobą pewne zobowiązania, 
z drugiej strony zapewnia komfort finansowy, jaki 
trudno uzyskać bez pokaźnych oszczędności lub 
wsparcia innych osób. 

Każdy z nas chciałby zapewnić swoim bliskim 
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spokojną i bezpieczną przyszłość. Co w sytuacji, 
gdy nagle nas zabraknie? Kto zadba o żonę/męża/
dzieci? Może warto zastanowić się nad ubezpie-
czeniem na życie? 

Dla kogo jest ubezpieczenie na życie? 
Generalnie ubezpieczenie na życie może wyku-

pić sobie każdy. Ubezpieczenie na życie pozwoli 
zabezpieczyć bliskich, przynajmniej na jakiś czas, 
gdyby nagle nas zabrakło. Takie środki mogą być 
bardzo dobrą pomocą szczególnie w sytuacji, gdy 
zmarły był jedynym lub głównym żywicielem rodzi-
ny. Na polisę ubezpieczeniową warto zdecydować 
się w momencie, kiedy np. rodzi nam się dziecko 
lub kiedy bierzemy kredyt, którego bez naszej po-
mocy nie będzie w stanie spłacić. Z uwagi na długi 
czas obowiązywania umowy składka nie będzie wy-
soka, a zabezpieczenie przyszłości naszych bliskich 
w wypadku najgorszego jest sprawą bardzo ważną. 

Oczywiście ubezpieczenie na życie nie jest je-
dynym sposobem na zapewnienie swojej rodzinie 
stabilizacji finansowej w momencie naszej śmierci. 
Możemy sobie poradzić w inny sposób – na przykład 
samodzielnie wpłacać tę kwotę na konto oszczęd-
nościowe. Takie oszczędności raczej nigdy nie do-
równają wysokości sumy ubezpieczenia na poli-
sie, ale zawsze to jakieś środki dla naszych bliskich.  

Czy ubezpieczenie na życie jest obowiąz-
kowe? 

Ubezpieczenia na życie nie są obowiązkowe, doty-
czą bowiem naszego własnego życia. Jeśli nie mamy 
obaw, jak ułoży się życie naszych bliskich gdy nas 
zabranie (czy poradzą sobie finansowo), ubezpie-
czenie może być nam zupełnie niepotrzebne. W in-
nym przypadku warto mieć pewność, że mogę za-
gwarantować swojej rodzinie kilkadziesiąt a nawet 
kilkaset tysięcy złotych i więcej, które wypłaci im 
ubezpieczyciel w razie śmierci osoby ubezpieczonej. 

Co obejmuje standardowe ubezpieczenie 
na życie? 

Podstawowym świadczeniem każdej polisy na 
życie jest ubezpieczenie na wypadek śmierci. 
W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej człon-
kowie rodziny mają prawo do uzyskania świadcze-

nia finansowego w wysokości określonej w umowie. 
Nie ulega wątpliwości, że pieniądze nie są w stanie 
zastąpić bliskiej osoby. Jednak śmierć małżonka, 
matki lub ojca to nie tylko szkoda emocjonalna. Dla 
wielu rodzin oznacza to także ograniczenie docho-
dów. W rezultacie rodzina jest zmuszona do obniże-
nia poziomu życia. Środki z polisy na życie nierzad-
ko umożliwiają uniknięcie finansowej katastrofy. 

Co jeszcze może być dołączone do polisy 
na życie ? 

Ciężka choroba, leczenie w szpitalu, niezdolność 
do pracy i samodzielnej egzystencji, - to najpopu-
larniejsze elementy dodatkowego zakresu ubezpie-
czenia na życie – czyli to, przed czym chcemy się 
finansowo zabezpieczyć. Oczywiście wielu ubezpie-
czycieli oferuje jeszcze szerszy, dodatkowy zakres 
sytuacji objętych ubezpieczeniem, aby jeszcze le-
piej dopasować się do potrzeb. 

Dzięki temu możemy się ubezpieczyć również na 
wypadek np. złamań, trwałego inwalidztwa spowo-
dowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub opera-
cji w szpitalu. 

To, na jakich zasadach działa ubezpieczenie oraz 
kiedy i w jakich okolicznościach otrzymamy wypła-
tę, jest opisane w tzw. ogólnych warunkach ubez-
pieczenia. Znajdziemy tam np. definicje chorób ob-
jętych ochroną ubezpieczeniową, dowiemy się też 
do jakiego wieku można kupić ubezpieczenie, po 
jakim okresie polisa ulegnie przedłużeniu albo wy-
gaśnie, co się stanie, jeśli spóźnię się z opłaceniem 
składki itd. 

Jak długo trwa ubezpieczenie na życie? 
Możemy się ubezpieczyć na rok (najczęściej jest 

to minimalny czas), ale również dożywotnio. 
Wszystko zależy od naszych potrzeb i tego na jaki 

okres ubezpieczenia się zdecydujemy. Na przykład 
ubezpieczenia grupowe, to ubezpieczenia z określo-
ną z góry datą końcową. Należy o tym pamiętać ! 

Niezależnie od tego na jak długie ubezpieczenie 
się zdecydujemy, zawsze można z niego zrezygno-
wać. Czasem będzie to oznaczało niższą wypłatę 
niż kwota końcowa, co jest naturalną konsekwen-
cją przerwania założonego okresu ubezpieczenia. 

Czy każdy potrzebuje polisy na życie? 
Nie, ale z drugiej strony każdego dnia w Polsce 

umiera ok. 1000 osób. To są ogromne, niewyobra-
żalne tragedie. Dobra polisa na życie pomoże ochro-
nić Naszych bliskich przed trudnościami finanso-
wymi czy też w sytuacji Naszej choroby dać nam 
środki na leczenie. 

Czy polisa na życie jest droga? 
Cena polisy zależy od wielu czynników. Głównie od 

ryzyka wypłaty świadczenia. Od wieku ubezpieczo-
nego. Od kalkulacji towarzystwa ubezpieczeniowe-
go. Od czasu trwania ochrony. I tak dalej, i tak dalej. 

Na pewno można spotkać się z masakrycznie dro-
gimi polisami, które dają wiele różnych możliwości. 
Z pewnością można także spotkać taniutkie ubez-
pieczenie, które zadziała tylko wtedy, gdy spadnie-
my z wielbłąda przy piramidzie w nieparzysty dzień. 
Oczywiście to żart. 

Ważne, aby wybrać taką polisę, która spełnia do-
kładnie Nasze oczekiwania. Dwa elementy w znaczą-
cy sposób wpływają na cenę ubezpieczenia, to suma 
ubezpieczenia oraz okres ubezpieczenia. Suma ubez-
pieczenia to po prostu kwota, jaką otrzymają bliscy 
w przypadku Naszej śmierci. Oczywiście im jest ona 
niższa, tym mniejsza będzie wysokość składki. Dla-
tego warto oszacować tę kwotę w rozsądny sposób. 

Co chciałby Pan na koniec przekazać Na-
szym Czytelnikom? 

Uważam, że zakup polisy na życie, to przejaw 
prawdziwej troski i odpowiedzialności za własną 
rodzinę, a właśnie pomoc w budowaniu finanso-
wego bezpieczeństwa jest moim celem. Nie trze-
ba jednak za taką polisę przepłacać. 

Czytelników, którzy chcieliby ze mną porozma-
wiać, zachęcam do kontaktu. Zapraszam.

Jarosław Dudziak 
tel. 697 728 073
dudziak.jaroslaw@ 
aviva.com.pl

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała: Teresa Wieczorek

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym – Posterunek Policji w Rokietnicy – ul. Rolna 20, 62-090 Rokietnica, fax 61 841 34 05

DYŻUR CAŁODOBOWY: DYŻURNY KOMISARIATU POLICJI W TARNOWIE PODGÓRNYM; TEL. 61 8414 860 LUB 997
Informację o dniach i godzinach pełnionych służb przez dzielnicowych udziela dyżurny komisariatu Policji.

Kierownik Posterunku przyjmuje obywateli w sprawie uwag dotyczących pracy policjantów Posterunku Policji  
w każdy poniedziałek w godz. 16:00-17:00 i czwartek w godz. 10:00-11:00

Policja w Rokietnicy 997 telefon alarmowy

Kierownik  
Posterunku Policji:  
st.asp. TOMASZ KLONOWSKI
tel. 61 841 34 02 
kom.: 519-064-725

Dzielnicowy:  
mł. asp. TOMASZ KRÓL

Dzielnicowy:  
st.sierż. ADAM DOROSZ

Dzielnicowy: 
sierż. BARTOSZ KARZYCKI

Rejon nr 734W
tel. 61 841 34 00 kom. 786-936-074
Miejscowości: ROKIETNICA, 
KRZYSZKOWO, ROS TWOROWO

Rejon nr 735W 
tel. 61 841 34 01 kom. 519-064-681
Miejscowości: KIEKRZ, PAWŁOWICE, 
STARZYNY, SOBOTA, BYTKOWO, ŻYDOWO

Rejon nr 736W  
tel. 61 841 34 01 kom. 519-064-607 
Miejscowości: MROWINO, CEREKWICA, PRZYBRODA, 
DALEKIE, NAPACHANIE, KOBYLNIKI, ROGIERÓWKO
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Rolety, Żaluzje, Moskitiery, Markizy

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18

email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:

	Rolety pokojowe 	Markizy 
	Rolety zewnętrzne 	Moski-

tiery 	Rolety Rzymskie 	Maty 
bambusowe 	Żaluzje 	Bramy

Specjalna oferta dla klientów  
z Gminy ROKIETNICA 

Informacja u naszego przedstawiciela.
SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ 
NA www.rolety-doran.pl

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

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

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

Certyfikaty:

Zapewniamy:
»» Wsparcie»przy»bieżącej»obsłudze»

systemów»informatycznych
»» Wirtualny»dział»informatyki»dla»firm,»»

które»nie»posiadają»własnego»personelu»
»» Pomoc»w»doborze»właściwych»rozwiązań»

informatycznych
»» Dostawę»sprzętu»i»oprogramowania»

komputerowego

LANservice»Sp.J.
Tel.»61»661-20-26

Poznań,»ul.»Wawerska»16
www.lanservice.com.pl

kompleksowe  
usługi  
informatyczne
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Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 

61 8145 426

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek 
KARDIOLOG 
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29
Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

tel. 662 950 068
Terminy przyjęć:  13 grudnia 

Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

PROTEZY ZĘBOWE

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77  tel. 518-268-039

Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)
Częściowe: tworzywo różowe, przezroczyste - przeciwalergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, polepszają 
przyssanie Mikroprotezy (do 2 zębów)
Naprawy protez JEDNOOSOBOWE WYKONAWSTWO

Pracownia czynna:  
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00

PRACOWNIA PROTETYCZNA

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

tel. 665 013 131 www.zielonamanufaktura.org

Nie wiesz, jak zaaranżować  
balkon, taras, ogród?

Zadzwoń, zrobimy to za Ciebie.

USŁUGI  
MALARSKIE

czysto-szybko-solidnie
604 345 047

Ogłoszenia 
drobne
Poszukuję osoby do sprzątania domu 
i obejścia w Kiekrzu 1 raz w tygodniu. 
tel: 601 304 445 

Płytkarz – profesjonalnie
tel. 660-070-232

łazienki - kuchnie - wg życzenia klienta
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logopeda 
psycholog

terapia  
- metoda 
Tomatisa

ul. Chojnicka 58 
tel. 505 480 489 

 

PORADNIA ASTER 
 

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę
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Małgorzata Karpiczak-Ostrowska Kiekrz ul. Ostra 3 601-624-653, 8-482-125

Zapraszamy od poniedziałku do soboty od 8.00 do 21.00, w niedziele  
od 10.00 do 15.00. Na terenie Gminy Rokietnica dowóz kwiatów gratis!

Kwiaciarnia „Zakątek”

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

Należymy do 
międzynarodowej sieci  

Poczty Kwiatowej

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

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

WARSZTAT SAMOCHODOWY
ELEKTROMECHANIKA

MECHANIKA
WULKANIZACJA

HOTEL OPON

tel. 570 150 130

AUT  W LF 

WWW.AUTOWOLF.PL

JAKOŚĆ USŁUG 

TKWI W SZCZEGÓŁACH

UL. SZKOLNA 29,  62-090 ROKIETNICA

OKRĘGOWA STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW

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

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81

POLSKI
WĘGIEL

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

DOWÓZ GRATIS 
pow. 1 tony  

do 25 km

Najwyższa  jakość

RATY

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

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

ul. Norwida 7
64-530 Kaźmierz
tel. 61 29-18-193 

501-069-892

Iwona PrzybylskaProtezy  
stomatologiczne

naprawa • wykonawstwo


