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Raport o stanie Gminy  str. 16

TAROKA – szansa dla  
zagrożonych wykluczeniem str. 22-23

Tata w lockdownie  str. 24-25
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PORADNIA  
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
– kompleksowa opieka  
	 w	ciąży
– USG, USG piersi
– badania prenatalne
– USG 3D/4D
– KTG  
– kriochirurgia  – ...

Komercyjnie poradnie: endokrynologiczna,	
urologiczna,	proktologiczna,	ginekologiczna,	
neurologiczna	i	zdrowia	psychicznego

Punkt pobrań do badań laboratoryjnych
od pon. do piątku 7.00-9.00, w soboty 7.00-10.00

Rokietnica 
ul. Koszycy 15
Rejestracja: 
tel. 793 21 58 49 
e-rejestracja: 
www.rokmed.pl

i	komercyjnie

MALOWANIE
czysto | szybko | solidnie

N I S K I E   C E N Y
604-345-047

Ginekolog-Położnik, Ginekolog-OnkologGinekolog-Położnik, Ginekolog-Onkolog
Gastrolog, USGGastrolog, USG

Gabinet Lekarski www.lekarzekliniczni.pl
ul. Trakt Napoleoński 13G/2 Rokietnica

Rejestracja tel. +48 508 555 339

biuro@instalklimapoznan.pl
www.instalklimapoznan.pl tel. 785 915 492

KLIMATYZACJA
MONTAŻ
SERWIS

NAPRAWA

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

 

Zamiatanie mechaniczne ulic, chodników i placów u Odśnieżanie oraz 
posypywanie chodników i placów u Usługi: kosą spalinową, kosiarką 

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

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

Oferta dla firm i osób  
indywidualnych z terenu  

Gminy Rokietnica
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Szybko, sprawnie i wygodnie załatw swoją sprawę, nie wychodząc z domu!

Skorzystaj z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta
Wejdź na stronę www.rokietnica.pl – przejdź do EBOI - USŁUGI PRZEZ INTERNET (zakład-
ka w lewym górnym rogu strony lub zakładka KONTAKT).

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego 
w godzinach przyjmowania interesantów:

– w poniedziałki 12.00 do 18.00
– od wtorku do piątku 8.00 do 12.00

• Urząd Stanu Cywilnego – 61 8960 627;
• Ewidencja ludności – 61 8960 626;
• Dowody osobiste – 61 8960 602;
• Podatki – 61 8960 624;
• Inwestycje, drogi – 61 8960 625;
• Zagospodarowanie przestrzenne  

– 61 8960 628;
• Działalność gospodarcza – 61 8960 622;
• Ochrona środowiska – 61 8960 616;
• Fundusze zewnętrzne – 61 8960 619;
• Sekretariat - 61 8960 634.

Przypominamy, że od 1 czerwca 2020 r. 
wznowiona została bezpośrednia obsługa 
interesantów Urzędu Gminy Rokietnica 
z następującymi ograniczeniami:
• dotyczy zadań niezbędnych dla zapew-

nienia pomocy obywatelom;
• odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta 

w Budynku C siedziby Urzędu – 1 osoba 
na jedno stanowisko obsługi.
W pomieszczeniu Biura Obsługi Intere-
santa mogą znajdować się maksymalnie 
trzy osoby;

• w Budynku A Urzędu obsługa odbywa się 
z ograniczeniem do jednej osoby wyłącz-
nie przy stanowisku obsługi zlokalizowa-
nym w holu Budynku A,

w godzinach przyjmowania interesantów:
w poniedziałki od godziny 12.00 do 18.00
oraz od wtorku do piątku w godzinach od 
8.00 do 12.00 po wcześniejszym telefonicz-
nym umówieniu wizyty.

WAŻNE - w urzędach należy nosić 
maseczkę oraz dezynfekować ręce  

przy wejściu

Drodzy 
Czytelnicy,
wiosna rozpoczęła się na całego. Wraz z po-
prawą pogody (choć i burze gradowe się 
jeszcze zdarzają) nastąpiło poluzowanie 
obostrzeń, dzięki czemu mamy więcej moż-
liwości spędzenia czasu aktywnie poza do-
mem. Rozpoczęliśmy prace ogrodowe, czę-
ściej wybieramy się na wycieczki rowerowe 
czy na spacery. Będzie ku takim aktywno-
ściom coraz więcej okazji, zwłaszcza, że zbli-
żają się wakacje. Czerwiec to miesiąc, kie-
dy dzieci i ojcowie obchodzą swoje święta. 
Warto z tej okazji spędzić czas razem, za-

planować wspólnie zabawę, która ucieszy 
całą rodzinę. 

W czerwcowym numerze znajdzie-
cie krótkie relacje z powrotu uczniów do 
szkół po wielomiesięcznej przerwie, baśń 
o powstaniu Rokietnicy, którą publikujemy 
specjalnie dla dzieci z okazji Dnia Dziec-
ka, czytelnicze propozycje Zosi, która go-
ścinnie wystąpiła w Zaczytanej Rokietnicy. 
Może uda Wam się znaleźć swoje zdjęcia 
w relacjach z wydarzeń, które Urząd Gminy 
Rokietnica zorganizował w maju? Relacje 
z Rokietnickiego Biegu on-line im. Dominiki, 
z akcji „Posadź na swoim” oraz Rodzinnej 
Gry Terenowej „Rowerem dookoła świa-
ta” wzbogaciliśmy wieloma fotografiami.

Polecam szczególnie wywiad z panią 
Magdaleną Jujeczką Prezeską Spółdzielni 
Socjalnej TAROKA oraz teksty dwóch pa-
nów Maciejów, którzy podzielili się z nami 
swoimi doświadczeniami i przemyślenia-
mi na temat roli taty w czasie lockdownu. 
Te teksty napawają optymizmem i poma-
gają nabrać innej perspektywy.

Wszystkim Dzieciom oraz Tatom z okazji 
Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca życzymy wie-
lu radości i uśmiechu każdego dnia, dzie-
ciom beztroski a tatusiom satysfakcji z peł-
nionej roli.

Zachęcam do lektury,
Agnieszka Kępa

Redaktor Prowadząca
UG Rokietnica

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA (bud. C)  
tel.: 61 8960 600

poniedziałek: 8.30 - 18.00
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 14.00
e-mail: urzad@rokietnica.pl

Wydawca: 
Biblioteka Gminna im.M.Konopnickiej

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

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

Zespół redakcyjny: Agnieszka Kępa (Redaktor 
prowadząca), Katarzyna Sokulska, Iwona Zielińska
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e-mail: redakcja@rokickiewiadomosci.com.pl

Materiały do numeru 7/2021  
prosimy dostarczyć do 17.06.2021 r.

Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego czasopisma.

Z okazji Dnia Dziecka chciałbym zwrócić się do najmłodszych mieszkańców naszej gminy i życzyć im 
dużo dziecięcej radości, miłości rodziców, beztroski, którą powinien cechować się ten okres w życiu. 
Wielu życzliwych ludzi na Waszej drodze, a biorąc pod uwagę pandemię, życzę Wam przede wszystkim 
zdrowia i zakończenia tego trudnego koronawirusowego etapu tak, abyście mogli swobodnie spotykać się 
z rówieśnikami i na stałe wrócić do przedszkoli i szkół.

Liczę na to, że działania i inicjatywy, jakie zaplanowaliśmy z myślą o Was, jeszcze na ten rok i kolejne lata, 
sprawią, że jeszcze chętniej będziecie aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Już w tym roku powstanie 
na Polanie Rumpuciowej skatepark, później zaraz obok niego dwa pumptracki. Poprawimy stan placów zabaw 
i wybudujemy jeden nowy. Postaramy się stworzyć warunki, w których będziecie mogli świetnie się bawić.

Wszystkiego najlepszego!
Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech
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Z prac Rady Gminy
XXXV sesja Rady Gminy Rokietnica odbyła 

się 26.04.2021 r. w trybie zdalnym. Posie-
dzenie otworzyła i prowadziła Przewodni-
cząca Rady, Izabela Dziamska. Podczas po-
siedzenia przyjęto następujące Uchwały:
Uchwała nr XXXV/317/2021 w sprawie: miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 
153, 154/9, 154/10 i części działek nr 155, 72
ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała nr XXXV/318/2021 w sprawie: przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowości Krzyszkowo, rejon ul. Spokojnej, ul. 
Obornickiej i ul. Głównej do ul. Spacerowej
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Uchwała nr XXXV/319/2021 w sprawie: przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Krzyszkowo, rejon ul. Obornickiej i ul. Głównej, 
w miejscowości Rostworowo rejon ul. Jesionowej 
i w miejscowości Żydowo dla dz. nr 68
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała nr XXXV/320/2021 w sprawie: przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowości Napachanie, rejon ul. Rokietnickiej 
i Majątkowej
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała nr XXXV/321/2021 w sprawie: na-
dania nazwy ulicy w miejscowości Cerekwica
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała nr XXXV/322/2021 w sprawie: 
zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2021 r.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała nr XXXV/323/2021 w sprawie: roz-
patrzenia skargi na działanie kierownika gmin-
nej jednostki organizacyjnej tj. Dyrektora Przed-
szkola „Bajeczka” w Rokietnicy
ZA: 7, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała nr XXXV/324/2021 w sprawie: ne-
gatywnego rozpatrzenia petycji dotyczącej pod-
jęcia przez Radę Gminy komunikatu/uchwały 
w sprawie suplementacji witaminy D
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne, dotyczące poszczegól-
nych głosowań, oraz uchwały w pełnym 
brzmieniu dostępne są na stronie http://
rokietnica.esesja.pl/.

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji 

UG Rokietnica

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy przypomina osobom, 

które otrzymują świadczenie wychowawcze w ramach progra-
mu rodzina „500+”, o konieczności złożenia wniosku o ustale-
nie prawa do tego świadczenia na nowy okres świadczeniowy 
2021/2022 (od 1.06.2021 r. do 31.05.2022 r.).

Termin wypłaty świadczenia zależy od terminu złożenia wnio-
sku zgodnie z poniższą tabelą:

Termin złożenia kompletnego 
i prawidłowo wypełnionego 

wniosku 

Termin ustalenia prawa do 
świadczeń oraz ich wypłata 

Od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 
2021 r. (w lutym i marcu tylko w for-
mie elektronicznej, od 1.04.2021 r. 
również w formie papierowej)

Za miesiące przypadające od czerwca 
2021 r. nastąpi do 30 czerwca 2021 r.

Od 1 do 31 maja 2021 r. Za miesiące przypadające od czerwca 
2021 r. nastąpi do 31 lipca 2021 r.

Od 1 do 30 czerwca 2021 r. Za miesiące przypadające od czerwca 
2021 r. nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.

Od 1 do 31 lipca 2021 r. Za miesiące przypadające od lipca 
2021 r. nastąpi do 30 września 2021 r.

Od 1 do 31 sierpnia 2021 r. Za miesiące przypadające od sierpnia 
2021 r. nastąpi do 31 października 

2021 r.

W przypadku złożenia wniosku później, niż w czerwcu 2021 r. 
prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od 
miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze 
miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Rafał Michalski 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy

Wielkie sprzątanie 
w Sołectwie

24 kwietnia 2021 r. odbyło się sprząta-
nie, w którym wzięli udział mieszkańcy So-
łectwa. Śmieci było bardzo dużo, dlatego 
dbajmy, żeby każdy papier, plastik oraz bu-
telki trafiały do kosza. Bardzo dziękuję tym 
mieszkańcom i dzieciom, którzy poświęci-
li swój czas i posprzątali Nasze Sołectwo.

Dlatego szanujmy ich pracę i nie zaśmie-
cajmy naszego miejsca na ziemi, a przyro-
da nam się odwdzięczy.  

Sołtys Elżbieta Wencka

27 maja Dniem Samorządu 
Terytorialnego 

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialne-
go przypadającego w dniu 27 maja 
pragniemy złożyć wszystkim Samo-

rządowcom i Pracownikom Samorządo-

wym serdeczne życzenia i podziękowania.
Dziękujemy za dotychczasową pracę i za-

angażowanie na rzecz lokalnej społeczno-
ści. Życzymy Państwu spełnienia marzeń, 
samych sukcesów w pracy zawodowej oraz 
w życiu osobistym, niesłabnącego zapału 
w podejmowanych działaniach oraz aby 
Wasze wysiłki na rzecz naszej gminy były 

zawsze doceniane i zauważone. Niech kolej-
ne lata będą wypełnione sukcesami, a spo-
łeczna akceptacja będzie motywacją do dal-
szej pracy. 

Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech 
i Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica 

Izabela Dziamska
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Podsumowanie 
IX akcji poboru 
krwi w Rokietnicy

W sobotę 8 maja 2021 r. odbyła się 
kolejna akcja poboru krwi oraz 
rejestracji potencjalnych dawców 

szpiku w Rokietnicy. Zgłosiło się 47 krwio-
dawców, z których cenny lek po kwalifika-
cji lekarskiej ostatecznie oddało 37. Łącz-
nie dało to 16,255 litrów krwi. Dwie osoby 
zarejestrowały się jako potencjalny dawca 

szpiku kostnego. Ogromne podziękowania 
dla wszystkich zaangażowanych w zbiór-
kę, a szczególnie Klub HDK PCK Błękitna 
Kropelka z Biedruska (Paweł Kolosza oraz 
Koordynatorzy akcji Tomasz Żytek i Łukasz 
Włodarczak), Rokietnicki Ośrodek Spor-
tu, Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz Gmi-
na Rokietnica. Akcję swoim patronatem 
objął Wójt Bartosz Derech.

Następna akcja w Rokietnicy planowa-
na jest na 18 września 2021 r.

Tomasz Skupio
Radny Gminy Rokietnica

Akademia Wieku Dostojnego, 
jej działalność w okresie pandemii

Wszechobecny wirus COVID-19, od 
ponad roku wyznacza standardy 
życia społecznego na całym świe-

cie. Nic dziwnego, że dotarł i do nas, małej 
społeczności rokietnickiej. Od ponad roku, 
z małymi przerwami ustało też życie towa-
rzyskie i działalność grup seniorów, osób 
najbardziej narażonych na utratę zdrowia 
i życia. Nie ma spotkań nawet w małych gru-
pach, na dodatek nie ma gdzie, bo wszelkie 
lokale, sale, hale są zamknięte. Nie znaczy 
to, że nic się nie dzieje. Zarząd spotyka się 

regularnie i ma gotową strate-
gię, gdy tylko poluzują się rygo-
ry sanitarne.

Pozyskaliśmy środki na działalność gru-
py „zdrowy kręgosłup” do końca roku.  Cze-
kamy i gdy tylko pojawi się taka możliwość, 
natychmiast uruchomimy ćwiczenia. W pla-
nach są i inne spotkania, wycieczki jedno- 
i wielodniowe, w tym zaległa pielgrzymka 
do Borku. Jestem w kontakcie z tamtejszym 
proboszczem i ksiądz „Aniołek” oczekuje nas.

Kończy się maj, może majówkę będzie 

można zorganizować w czerw-
cu? Kochani, czekajcie jesz-
cze cierpliwie i koniecznie 
zaszczepcie się. Stosowny 
dokument będzie gwarancją 
naszych spotkań bez ryzyka 
złapania infekcji.  

Pandemia niestety tak łatwo 
nie chce ustąpić. Dlatego proszę, apeluję: 
zachowajcie ostrożność, nadal ograniczajcie 
spotkania w grupach. To nie są żarty: umie-
ralność w Polsce w przeliczeniu na liczbę 
mieszkańców jest jedną z najwyższych na 
świecie. Zachowanie podstawowych wy-
mogów sanitarnych jest gwarancją, że nie-
bawem, niedługo znów spotkamy się cali 
i zdrowi. Andrzej Deckert

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Seniorze, rachmistrzowie 
nie chodzą po domach!
Na początku maja 2021 roku do mieszkania 78-letniej seniorki z Łobza 
(województwo zachodnio-pomorskie) zapukała około 50-letnia kobieta, która 
podała się za rachmistrza spisowego. Oszustka zmanipulowała seniorkę, aby 
ta wpuściła ją do mieszkania, prosząc o szklankę wody. Gdy seniorka poszła 
do kuchni, przestępczyni ukradła pieniądze i uciekła. Stowarzyszenie MANKO 
– Głos Seniora przypomina, że rachmistrzowie do odwołania nie chodzą 
po domach w celu przeprowadzenia spisu powszechnego!

W ramach ogólnopolskich kampa-
nii społeczno-edukacyjnych Soli-
darni z Seniorami – Razem Damy 

Radę!, Stop Manipulacji – Nie daj się oszu-
kać i akcji Stop Korona-Oszustwom, Stowa-
rzyszenie MANKO – Głos Seniora prowa-
dzi akcję, której celem jest zwiększenie 
świadomości i edukacja w zakresie we-
ryfikacji autentyczności rachmistrzów 
spisowych w trakcie trwania Narodowe-
go Spisu Powszechnego Ludności i Miesz-
kań 2021 organizowanego przez Główny 
Urząd Statystyczny.

„Jak bezpiecznie się spisać? Porady 
dla seniorów” – LIVE Ministerstwa Ro-
dziny i Polityki Społecznej, Głosu Senio-
ra i Głównego Urzędu Statystycznego:
https://www.youtube.com/watch?v=B-
SLhWXxDFVc

„Na ten moment, do odwołania, możemy 
przyjąć jako stuprocentowy pewnik, że ża-
den rachmistrz nie będzie chodził po miesz-
kaniach. Jeżeli teraz ktoś przyszedłby powo-
łując się na spis powszechny wiadomo, że 
jest oszustem. W ogóle nie chodzimy po do-
mach.” – mówił dr Dominik Rozkrut, Prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego

„Jeśli ktoś do nas zapuka, zadzwoni przez 
domofon i powie, że jest rachmistrzem to jest 
to oszustwo i zgłaszamy sprawę na policję. 
Rachmistrzowie do odwołania nie chodzą po 
domach. Bardzo ważna informacja i przeka-
zujmy znajomym i sąsiadom.” – mówił Łu-
kasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia 
MANKO i Redaktor Naczelny Głosu Seniora.

Seniorze, sprawdź Rachmistrza! – obej-
rzyj najnowszy film w Głos Seniora TV: 
https://www.youtube.com/watch?v=-_
ZACWEVa_8

Najbezpieczniejszą i najbardziej reko-
mendowaną metodą jest samospis in-
ternetowy przez formularz wyłącznie na 
stronie internetowej Głównego Urzędu Sta-
tystycznego dostępny pod adresem spis.
gov.pl. Osoby, które mają problem z doko-
naniem samospisu internetowego powinny 
zasięgnąć pomocy u członków rodziny (np. 
dzieci czy wnuków) lub sąsiadów.

Osoby, które nie mają dostępu do Inter-
netu, mogą spisać się przez telefon, dzwo-
niąc na infolinię spisową pod numer telefo-
nu: 22 279 99 99. Infolinia czynna jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-
18:00. Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza 

z punktu widzenia osób star-
szych, gdyż wtedy sami inicju-
ją kontakt i nie muszą obawiać 
się czy zgłaszająca się do nich 
osoba jest prawdziwym rach-
mistrzem spisowym. 

Przed podaniem danych 
każdego rachmistrza na-
leży zweryfikować samo-
dzielnie poprzez zakładkę 
„Sprawdź rachmistrza” na 
stronie spisu lub dzwoniąc 
na infolinię spisową pod nu-
merem 22 279 99 99.

Dołącz do akcji Głosu Se-
niora i nie daj się oszukać!

Więcej informacji na:
• https://www.youtube.com/
user/GlosSenioraTV/videos
• https://glosseniora.pl/stop-
-manipulacji/
• https://www.facebook.
com/GlosSeniora
• https://www.facebook.
com/ogolnopolskakartase-
niora
• https://www.facebook.
com/StopManipulacjiNieDaj-
SieOszukac
• https://www.instagram.
com/glosseniora/
• https://www.instagram.
com/karta_seniora/
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Międzynarodowy 
Dzień Tańca

29 kwietnia obchodziliśmy Między-
narodowy Dzień Tańca. W tym 
roku świętowaliśmy nieco ina-

czej, ale jak zawsze przyświecał nam ten 
sam cel – taniec, zabawa i niesienie pomocy.

Tego dnia w wielu miejscach naszej gmi-
ny królował południowoafrykański, tanecz-
ny hit – Jerusalema. Mieszkanki Rokietnicy 
oraz gmin sąsiadujących dały się porwać do 
wspólnego tańca, zachęcając tym samym 
wszystkich do wsparcia młodego mieszkań-
ca naszej gminy, Filipa Golaka. Filip choruje 
na zesztywniające zapalenie stawów krę-
gosłupa, potrzebne są więc środki na sys-
tematyczną rehabilitację i zabiegi lecznicze. 

Kto nie miał okazji, a chciałby wesprzeć ak-
cję, tu link do wpłat: https://www.kawa-
lek-nieba.pl/filip-golak/ 

Liczymy na Państwa dobre serca ♡
Wszystkich nominowanych namawiamy 

na kontynuację i czekamy na Wasze wyko-
nanie #JerusalemachallengedlaFilipa: Szko-
ła Podstawowa w Cerekwicy, Chludowianie, 
Witaj Wielkopolsko, Szkoła Podstawowa nr 
28 w Poznaniu, Armia Poznań.

Raz jeszcze dziękujemy Wspaniałym Ko-
bietom za udział i radosne wykonanie, za 
wspólne dzieło i piękną integrację w tym 
trudnym czasie.

Podziękowania dla Biblioteki Gminnej im. 
Marii Konopnickiej w Rokietnicy.

Do następnego zatańczenia,
Magda Andrzejewska i Adam Michta

Lekka atletyka.  
Nowy sezon startowy rozpoczęty.

Młodzi lekkoatleci Rokietnickiego Klubu 
Lekkoatletycznego KUSY Rokietnica roz-
poczęli z przytupem nowy sezon startowy 
w 2021 roku. Na obiekcie Powiatowego Cen-
trum Lekkiej Atletyki w Szamotułach wy-
startowała spora grupka młodych adeptów 
LA w ramach tzw. Czwartku Lekkoatletycz-
nego. Pobito wiele rekordów życiowych. Na 
szczególne wyróżnienie zasługują wyniki 
Zofii Antoniewicz [roczn. 2009], która 60 m 
przebiegła w czasie 9,22 s, 100 m – 14,67 
s, a w skoku w dal skoczyła na odległość 
4,46 m. Na wyróżnienie zasługują również 
wyniki Adama Mikuły [roczn. 2011]: 60 m 
– 10,21 s, skok w dal – 3,40 m, Katarzyny 
Gładysiak [roczn. 2008] w pchnięciu kulą 
2 kg – 7,25 m oraz Mai Stańko [roczn. 2009] 
w skoku w dal – 3,73 m , 60 m – 10,03 s.  
Pozostałe wyniki: Franciszek Podlecki 
[roczn. 2011] 60 m – 10,74 s, skok w dal 
– 3,20 m, Maksymilian Kucharski [roczn. 
2011] 60 m – 11,83 s, Witold Czarnecki 
[roczn. 2009] 60 m – 10,30 s, skok w dal 
– 3,30 m, Lena Łukaszczuk [roczn. 2008 ] 
60 m – 9,97 s, 100m – 16,20 s, Julia Babi-
ca [roczn. 2008 ] – p. palantowa – 27,00 m, 
Dominik Browarczyk [roczn. 2008] 1000 m 
– 3:55,44 min, Igor Cierpicki [roczn. 2008] 
60 m – 9,89 s, skok w dal – 3,60 m, Szymon 
Stachowiak [roczn. 2009] 60 m – 9,42 s, 
skok w dal – 3,90 m.

Gratulujemy zawodnikom i trenerom.
Przy okazji serdecznie dziękujemy za do-

tacje finansowe otrzymane z Urzędu Gmi-
ny Rokietnica.

Kolejne sukcesy młodych 
lekkoatletów ,,Kusego’’

Bardzo pracowity tydzień mieli zawodni-
cy RKL KUSY Rokietnica. Po długim weeken-
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dzie majowym, 6 maja wystartowali w dru-
giej edycji czwartków lekkoatletycznych 
w Szamotułach. Klub reprezentowało 11 
zawodników w różnych konkurencjach bie-
gowych i technicznych. Na wyróżnienie za-
sługują wyniki Niny Sadek [2007 r.], któ-
ra w pchnięciu kulą 3 kg uzyskała wynik: 
10,29 m, a w rzucie piłeczką palantową: 
37,50 m oraz Mai Stańko [2009 r.], która 
w skoku w dal skoczyła: 3,73 m. Pozosta-
łe wyniki podamy niżej.

8 maja nasi podopieczni wystartowali 
w Mityngu Otwarcia Sezonu na stadionie 
lekkoatletycznym POSiRu w Poznaniu. Wy-
stęp należy uznać za bardzo udany. Wystar-
czy powiedzieć, iż na 10 osobostartów nasi 
zawodnicy pobili 8 rekordów życiowych. 
Wspaniały wynik uzyskała znów Nina Sa-
dek, która w pchnięciu kulą pchnęła na od-
ległość 11,28 m, co jest aktualnie najlep-
szym wynikiem w kraju w tym roczniku. 
Na wyróżnienie zasługują również wyniki 
Zofii Antoniewicz [2009 r.] w biegu na 100 
m – 14,68 s i na 300 m – 50,06 s oraz Mai 
Stańko w skoku w dal – 3,83 m.

Pozostałe wyniki: Szamotuły – Podlec-
ki Franciszek [2011 r.]: 60 m – 10,64 s, 
skok w dal – 3,23 m, Stańko Maja – 60 m 
– 10,27 s, Czarnecki Witold [2009 r.] 300 
m – 59,81 s, skok w dal – 3,30 m, Łukasz-
szuk Lena [2008] 60 m – 10,09 s, 100 m – 
16,22 s, Babica Julia [2008 r.] piłka palan-
towa – 25,00 m, Gładysiak Katarzyna [2008 
r.] kula 2kg – 6,56 m, Browarczyk Dominik 
[2008 r.] 300 m – 55,10 s, Cierpicki Igor 
[2008 r.] 60 m – 10,14 s, Stachowiak Szy-
mon [2009 r.] 60 m – 9,70 s, skok w dal – 
3,97 m, Marchwicki Kacper [2008 r.] skok 
w dal – 4,36 m. Poznań: Sadek Nina – dysk 
0,75 kg – 22,79 m, Gładysiak Katarzyna – 
dysk 0,60 kg – 20,34 m, kula 2 kg – 6,53 m, 
Browarczyk Dominik – 600 m – 2:08,65 min, 
Marchwicki Kacper – skok w dal 4,27 m.

Gratulujemy zawodniczkom i zawodni-
kom. Dziękujemy rodzicom, którzy pomo-
gli w organizacji wyjazdów do Szamotuł 
i Poznania. Dziękujemy również Urzędowi 
Gminy Rokietnica za wsparcie finansowe.

Wyniki III Edycji Czwartków 
Lekkoatletycznych w Szamotułach – 
13.05.2021 r.

Dziewczęta: 
Niklewska Magdalena [roczn. 2010] 60 m 

– 10,78 s, w dal – 3,00 m
Antoniewicz Zofia [roczn. 2009] 60 m – 

9,03 s, 100m – 14,69 s, w dal – 4,27 m
Stańko Maja [roczn. 2009] 60 m – 10,06 s, 

w dal – 3,68 m

Łukaszczuk Lena [roczn. 2008] 100 m – 
15,72 s,  60 m – 9,41 s

Gładysiak Katarzyna [roczn. 2008] kula 
2 kg – 7,53 m

Sadek Nina [roczn. 2007] kula 3kg – 
11,06 m,  p. palantowa – 37,50 m

Chłopcy:
Podlecki Franciszek [roczn. 2011] 60 m 

– 10,10 s, w dal – 3,06 m
Mikuła Adam [roczn. 2011] 60 m – 9,83 s, 

w dal – 3,62 m
Stachowiak Szymon [roczn. 2009] 60 m 

– 9,72 s, 100 m – 16,22 s, w dal – 3,63 m
Cierpicki Igor [roczn. 2008] 100 m – 

15,88 s, w dal – 3,56 m
Browarczyk Dominik [roczn. 2008] 300 m 

– 54,23 s

Gratulujemy  
zawodniczkom  
i zawodnikom.

Nina zwycięża
Podczas Ogólnopolskiego Mityngu Lek-

koatletycznego GWDY w Pile, który odbył 
się 15.05.2021 r., zawodniczka RKLu Kusy 
Rokietnica zwyciężyła w konkursie pchnię-
cia kulą 3 kg w kategorii U-16 bardzo do-
brym wynikiem 11,41 m. Jest to kolejny 
rekord życiowy poprawiony przez Ninę Sa-
dek w tym roku.

Pozostałe rezultaty zawodniczek RKLu:     
Zofia Antoniewicz – 100 m – 14,79 s; 

200 m – 31,27 s
Maja Stańko – w dal – 3,56 m

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ 
Z GMINY ROKIETNICA NA ZAJĘCIA 
Z LEKKIEJ ATLETYKI. ZAINTERE-
SOWANYCH PROSIMY O KONTAKT 
TELEFONICZNY POD NUMERAMI:
• 600 971 547 – grupa młodsza [od 6 

do 10 lat], ćwiczenia ogólnorozwojo-
we, elementy z lekkiej atletyki; grupa 
starsza [od 11 do 17 lat]

• 513 970 721 – biegi średnie [od 600 m 
do 3000 m]

• 608 435 923 – sprint, skoki, rzuty

Kontakt e-mail: kusy.rokietnica@wp.pl

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Jesteśmy liderami Ekstraklasy!
Akademia Bilardowa Rokietnica znów 

pokazała swoją siłę! Drugi zjazd Bilardowej 
Ekstraklasy przyniósł nam kolejne powo-
dy do radości. Trzeba jednak przyznać, że 
na pewno nie w pierwszym meczu, gdzie 
otrzymaliśmy srogą lekcję od Mistrzów Pol-
ski z Kielc, którzy przerwali naszą serię 6 
zwycięstw z rzędu w Ekstraklasie. Później 
było już tylko lepiej i w następnych dwóch 
spotkaniach pewnie wygraliśmy z druży-
nami z Bydgoszczy i Gdańska. Aktualnie 
mamy 5 zwycięstw i 1 porażkę, co już jest 
lepszym wynikiem niż w zeszłym roku. Rok 
wcześniej jako beniaminek Ekstraklasy uzy-
skaliśmy bilans 4-4 i do walki o medale za-
brakło nam jednego zwycięstwa, a kto śle-
dził dokładnie rozgrywki, ten wie, że tak 
naprawdę, to jednej partii... Teraz to jedno 
zwycięstwo więcej już mamy, ale jak sytu-
acja potoczy się dalej, to zobaczymy pod-
czas ostatniego zjazdu zaplanowanego na 
wrzesień. Najważniejsze, że wszystko jest 
w naszych rękach! Na ten moment może-
my cieszyć się z pozycji lidera!

Dziękujemy i gratulujemy całemu nasze-
mu zespołowi, który wystąpił w składzie: 
Michał Potysz (kapitan), Radosław Babica, 
Arkadiusz Brzękowski, Adam Stankiewicz 
i Cezary Jarosz. 

Dziękujemy również Gminie Rokietnica 
oraz naszym sponsorom, czyli firmom Adva-
tech, Budmar – Centrum Klinkieru i Dachó-
wek i QUAY, bez których udział w Bilardo-
wej Ekstraklasie nie byłby możliwy. Jeszcze 
raz dziękujemy!

Wszystkie mecze Ekstraklasy Bilardowej 
będzie można obejrzeć na kanale Sport-
klub Polska, a teraz zachęcamy do ogląda-
nia w sieci, gdyż wszystkie mecze są już 
dostępne na YouTube.

Julia Tarka  
Mistrzynią Polski Juniorek!

Mamy złoto! Kolejne Mistrzostwa Polski 
Juniorów i kolejny sukces zawodników Aka-
demii Bilardowej Rokietnica! Przypomnij-
my, iż zdobycze medalowe Akademii zaczęły 
się od indywidualnego krążka Agnieszki Ko-
leckiej w 2014 roku i rok w rok mamy kolej-

ne powody do radości! W 2015 r. medal in-
dywidualny dorzucił Krzysztof Kaczmarek 
i pojawił się też pierwszy medal w druży-
nie. Wtedy Akademia w składzie Agnieszka 
Kolecka, Krzysztof Kaczmarek i Arkadiusz 
Brzękowski zdobyła srebro. W 2016 r. po-
jawiły się pierwsze złota, gdzie w kategorii 
junior młodszy Mistrzynią Polski została 
Milena Malicka, a Mistrzem Polski Krzysztof 
Kaczmarek. Rok później Mistrzynią Polski 
została Zuzanna Błaszczak. W 2019 r. kolej-
ne dwa złota, indywidualnie zdobyła Milena 
i pierwszy raz mieliśmy złotą drużynę Aka-
demii: Arkadiusz Brzękowski, Adam Stan-
kiewicz i Nikodem Jankowiak. No i w 2021 
r. doczekaliśmy się kolejnego złota! Mistrzy-
nią Polski Juniorek Starszych została Julia 
Tarka! Niesamowity sukces, brawo Julia! 
Ostatnimi czasy kariera Julii nabrała tempa. 
Aż trudno uwierzyć, że jeszcze 3 lata temu 
było wręcz pewne, że Julia już nie będzie 
grać w bilard. A tutaj wskok na podium 
Pucharu Polski Kobiet, BUDMAR-CUP, 
JUNIOR-CUP, Wielkopolskiej Młodzieżowej 
Ligi Bilardowej, no i wreszcie przyszedł czas 
na najwyższe podium Mistrzostw Polski 
Juniorek! Gratulacje! Julia triumfowała 
w odmianie 9-bil, a w 10-bil zajęła 9. miej-
sce. Bardzo blisko kolejnych medali dla Aka-
demii była Milena Malicka, która w MPJ wy-
stępowała jako zdecydowana faworytka. 
Mecze oglądaliśmy na żywo i proszę nam 
wierzyć, że Milena była naprawdę bardzo 
blisko medali. Dwukrotnie do podium za-
brakło jej zaledwie jednej partii. Dwa pią-
te miejsca w MPJ to i tak dobry wynik, ale 
wiemy, że Milenę stać na triumfy w każ-
dych zawodach. W Mistrzostwach wystąpił 
także młodziutki Mateusz Cholewiński, dla 
którego głównym celem było zdobycie jak 
największego doświadczenia. Dla Mateusza 
sam awans do MPJ był ogromnym sukce-
sem, a dodając do tego, że wspólnie z Julką 
i Mileną zajęli siódme miejsce w Drużyno-
wych MPJ, to może sobie dopisać kolejny 

Od lewej: Cezary Jarosz, Adam Stankiewicz, Michał Potysz 
(kapitan), Arkadiusz Brzękowski i Radosław Babica

Julia Tarka i Radosław Babica
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sukces. W rozgrywkach indywidualnych 
Mateusz walczył jak lew, co zaowocowało 
13. miejscem w 9-bil i 17. w 8-bil i 10-bil.

Jeszcze raz przesyłamy ogromne gratu-
lacje dla Julki, Mileny i Mateusza, no i oczy-
wiście dla rodziców, trenerów i opiekunów! 
Bez Was tych sukcesów z pewnością by nie 
było! DZIĘKUJEMY! Dziękujemy również 
Gminie Rokietnica i Wielkopolskiemu Sto-
warzyszeniu Sportowemu za finansowanie 
jakże ważnego dla nas startu.

Wszystkie wyniki dostępne na stronach 
Polskiego Związku Bilardowego (linki do 
poszczególnych tabel są po lewej stronie): 
http://bilard-sport.pl/mpjunior/aktual-
nosci.php

Radosław Babica zagra 
w Mistrzostwach Świata!

Niesamowite wieści dotrały do Rokietni-
cy. Zawodnik Akademii Bilardowej otrzymał 
nominację na Mistrzostwa Świata w 9-bil! 
Radosław Babica znalazł się wśród 128 naj-
lepszych zawodników na świecie dzięki wy-
sokiej pozycji w Rankingu Europy. Zawody 
odbędą się w Anglii w miejscowości Milton 
Keynes w dniach 6-10 czerwca. Pula na-
gród wyniesie 250.000 USD, z czego mistrz 
świata zgarnie 50.000 USD. No to trzyma-
my kciuki i życzymy powodzenia!

Szkółka Bilardowa
Zapraszamy do „Szkółki Bilardowej Rado-

sława Babicy”, do której można zapisać się 
w każdej chwili. Dzieci ćwiczą pod okiem 
Mistrza Europy i wielokrotnego Mistrza Pol-
ski. Koszt szkółki to 90 zł na miesiąc. Zaję-
cia odbywają się w grupach maksymalnie 

6-osobowych w dni powszednie z podzia-
łem na początkujących, średniozaawanso-
wanych i zaawansowanych. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod numerami 
601635887 lub 618144085 lub bezpośred-
nio w Akademii Bilardowej przy ul. Łąko-
wej 6 w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!
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Z powodu koronawirusa obiekty fitness 
na całym świecie zostały zamknięte. 
Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy 

na ich ponowne otwarcie. Sytuacja, w któ-
rej się znaleźliśmy, zainspirowała nas do 
zmian, żeby po ponownym otwarciu Klu-
bu móc przywitać ćwiczące w nim osoby 
w odświeżonym i odnowionym obiekcie. 
Chcemy pokazać, jak dużo pracy wykona-
liśmy po to, aby Wasze treningi były jesz-
cze bardziej przyjemne, komfortowe i efek-
tywne. Zmieniliśmy rozstawienie sprzętu 
na siłowni oraz na strefie funkcjonalnej, 
zmieniliśmy kolory ścian na siłowni, sali 
fitness, strefie cardio oraz w łazienkach. 
Wymieniliśmy puzzle na strefie wolnych 
ciężarów. Przeprowadziliśmy pełną kon-
serwację maszyn. Wszystkie sprzęty zosta-
ły gruntownie wyczyszczone, wymienione 
zostały pasy w bieżniach, nasmarowaliśmy 
urządzenia oraz wykonaliśmy inne niezbęd-
ne prace, by maszyny były w pełni sprawne 

i funkcjonalne. Stworzyliśmy nowy, waka-
cyjny grafik zajęć fitness, w którym każdy 
znajdzie zajęcia dostosowane do swojego 
stanu zdrowia oraz poziomu wytrenowa-
nia. Mając na uwadze naszych seniorów, 
wprowadziliśmy dla nich zajęcia w godzi-
nach porannych, kiedy w klubie jest naj-
niższa frekwencja. Regularna aktywność 
fizyczna jest ważna w każdym wieku, po-
nieważ systematyczne ćwiczenia poprawia-
ją nie tylko samopoczucie i kondycję, ale 
przede wszystkim wpływają pozytywnie 
na zdrowie. W wakacyjnym grafiku zajęć 
pojawią się u nas również nowości, takie jak 

np. TRENING SLIDE – to metoda polegają-
ca na ślizganiu się po nawierzchni, stawia-
jąc stopy lub dłonie na materiale o małym 
współczynniku tarcia. Zajęcia te pomagają 
wzmocnić mięśnie całego ciała, poprawiają 
postawę oraz kształtują sylwetkę. Trening 
z podkładkami sprawi, że ćwiczenia każ-
demu dobrze znane zyskają nowe oblicze. 
Mamy nadzieję, że różnorodność oraz róż-
ne poziomy intensywności zajęć zaspoko-
ją potrzeby zaawansowanych oraz począt-
kujących klubowiczów.

Ewelina Domagała
Klub ROSFIT

Rokietnicki Bieg on-line 
im. Dominiki za nami

Wiosenne bieganie jest w Gminie Rokietnica już tradycją. 
Pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się w ubie-
głym roku, sprawiła, że wiele wydarzeń, m.in. sporto-

wych, zostało odwołanych. Tak było również w przypadku Grand 
Prix Rokietnicy w biegach im. Dominiki. Przez ten rok zaszło wie-
le zmian. Dystans, konieczność ograniczenia kontaktów społecz-
nych i korzystania z nowoczesnych technologii sprawiły, że wie-
le osób przekonało się do uczestnictwa w wydarzeniach on-line. 
Postanowiliśmy więc to wykorzystać i zorganizować Rokietnic-

ki Bieg on-line im. Dominiki. Do wyboru były dwa dystanse – 10 
km dla biegaczy i 5 km dla kijkarzy. Trasę można było wyznaczyć 
samodzielnie i należało ją pokonać 24 lub 25 kwietnia br. Po po-
zytywnej weryfikacji przesłanego wyniku, do 14 maja zawodni-
cy odbierali pakiety biegacza w Urzędzie Gminy Rokietnica. Dzię-
ki uprzejmości naszych Sponsorów – Chata Polska Rokietnica, 
Restauracja Pod Gruszą, Natalii drukarnia etykiet były one 
naprawdę bogate. Wiemy, że podobały się przede wszystkim sa-
mym zainteresowanym. Również maile i zdjęcia potwierdzające 
udział w biegu udowadniają, że taka forma aktywności fizycznej 
przypadła naszym mieszkańcom do gustu. 

Za pomoc w organizacji wydarzenia dziękujemy również Ro-
kietnickiemu Ośrodkowi Sportu.  Katarzyna Sokulska

Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica
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Rodzinna Gra Terenowa „Rowerem dookoła 
świata” – przez słońce i grad do skarbu

22 maja 2021 r. w sobotę miesz-
kańcy Gminy Rokietnica w kil-
kuosobowych zespołach szu-

kali wskazówek, aby odnaleźć skarb. Były 
to wskazówki, które Otto von Hantelmann 
przekazał swoim potomkom. 

Rokietniccy podróżnicy przemierzyli cały 
świat, ponieważ fragmenty hantelmannow-
skiej wiadomości były rozsiane po wszyst-

kich kontynentach. Sobotnia pogoda wpi-
sała się w scenariusz zabawy – od ciepłych, 
prawie letnich warunków atmosferycznych 
po burzę gradową. Uczestnicy jednak od-
ważnie pokonywali trasę z punktu do punk-
tu, zdobywając kolejne informacje, żeby na 
końcu otrzymać upominki od Gminy Ro-
kietnica i dowiedzieć się, że największym 
skarbem jest rodzina i zdrowie. 

Wszystkim tym, którzy (pomimo ulewy, 
gradu i błyskawic) wzięli udział w naszej Ro-
dzinnej Grze Terenowej „Rowerem dookoła 
świata” serdecznie dziękujemy! Z Waszych 
relacji na mecie wiemy, że bawiliście się 
świetnie, a na tym zależało nam najbardziej. 

Dziękujemy również Sponsorowi – Cha-
cie Polskiej z Rokietnicy – za przekazanie 
przekąsek dla uczestników. 

Agnieszka Kępa 
Referat Organizacyjny i Promocji 

UG Rokietnica
Fot. Adam Michta, UG Rokietnica
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10 maja br. w godzinach 
16:00-17:00 na Polanie 
Rumpuciowej mieszkań-

com Gminy Rokietnica rozdawane 
były sadzonki roślin w celu zaziele-
nienia naszego terenu. Rozdawali-
śmy czereśnie, wiśnie, lipy, grusze, 
jabłonie, borówki, agrest i czarne 
porzeczki. Łącznie udało nam się ob-
darować 103 osoby. Każda roślina zo-
stała przekazana razem z instrukcją, 
jak o nią dbać, a urzędnicy, którzy je roz-
dawali, zebrali od mieszkańców dane, pod 
jakim adresem roślina zostanie zasadzona. 
W ten sposób będziemy mogli lepiej plano-
wać i dysponować wiedzą na temat roślin-

ności w gminie. W późniejszym 
czasie urzędnicy postarają się 
odwiedzić mieszkańców i zoba-
czyć efekty tych nasadzeń.

Wybór roślin miododajnych był 
podyktowany dbałością o pszczoły 
miodne, m.in. dzięki którym mo-
żemy cieszyć się owocami, kwia-

tami, miodem, woskiem czy pszcze-
lim kitem.

Inicjatywa odbyła się w ramach ak-
cji „Posadź na swoim” i spotkała się z bar-
dzo pozytywnym odbiorem. Jeszcze tego 
samego dnia obdarowani mieszkańcy przy-
syłali do Urzędu zdjęcia roślin posadzonych 
w ich ogrodach.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestni-
czyli w akcji i wzięli pod swoją opiekę sa-
dzonki. Życzymy powodzenia w uprawie 
i słodkich plonów.

Agnieszka Kępa – Referat Organizacyjny 
i Promocji UG Rokietnica
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RAPORT O STANIE GMINY 
– trzeci rok obowiązkowego 
przedstawienia działalności Wójta 

W jakim celu pisany jest raport?
Trzy lata temu wprowadzony został obo-

wiązek przygotowywania przez Wójta ra-
portu o stanie gminy za miniony rok. Jego 
celem miało być zwiększenie udziału miesz-
kańców w życiu publicznym. Założono, że 
powstanie dokumentu będzie sprzyjać za-
interesowaniu sprawami gminy, inspirować 
do pogłębienia wiedzy o ich zakresie, zachę-
cać do społecznej partycypacji, wskazywać 
ścieżki i tematy do ewentualnej kontroli.

Ranga dokumentu jest niebagatelna. 
Przedkładany Radzie Gminy Rokietni-
ca każdego roku do dnia 31 maja, stano-
wi przedmiot obowiązkowej debaty, a na-
stępnie oceny wyrażonej przez głosowanie 
podczas jednej z najważniejszych sesji rady 
gminy, w trakcie której wójtowi udzielane 
lub nieudzielane jest również absolutorium 
za wykonanie budżetu. 

Zarówno charakter głosowania (warunek 
bezwzględnej większości głosów ustawo-
wego składu rady), jak i jego skutki wska-
zują, jak istotne znaczenie nadano instytu-
cji raportu. Pozytywny wynik głosowania 
jest wyrazem „udzielenia zaufania”. Oznacza 
więc aprobatę dla bieżących działań wójta 
i ich poparcie. Wynik negatywny jest bra-
kiem zaufania. Należy zaznaczyć, że to nie 
tylko niechlubna cenzurka, którą w kolej-
nych latach można poprawić. W przypadku 
bowiem nieudzielenia wójtowi wotum za-
ufania w dwóch kolejnych latach, rada gmi-
ny może podjąć uchwałę o przeprowadze-
niu referendum w sprawie jego odwołania. 

Co znajduje się w raporcie?
Poglądów na obowiązkową zawartość do-

kumentu jest tyle, ilu autorów wypowiedzi. 
Powodem jest bardzo wąska wskazówka 
zawarta w przepisach, które mówią jedynie 
o przedstawieniu podsumowania działal-
ności wójta za rok miniony, w tym szczegól-
nie z realizacji polityk, programów, stra-
tegii oraz uchwał. O tym, jak obszerny ma 
być raport, w jakiej formie zostać napisa-
ny oraz jaki zawierać stopień szczegółowo-
ści – przepisy milczą. Jedni twierdzą, że ma 
być krótki i syntetyczny. Wydaje się, że za-
równo przedmiot (działalność wójta), jak 
i waga (wpływ na udzielenie lub nie udzie-
lenie wotum zaufania) wymaga opracowa-
nia starannego. Trudno bowiem na ograni-
czonym do kilkunastu stron opracowaniu 
omówić całą działalność wójta zwłaszcza, 
jeśli ma być to informacja rzetelna, któ-
ra, zgodnie z intencją twórców przepisów 
o wprowadzeniu instytucji raportu, mia-
łaby „zwiększyć udział obywateli w proce-
sie wspierania, funkcjonowania i kontrolo-
wania niektórych organów publicznych”.

Abstrahując od kwestii materialno-tech-
nicznych (ilość stron, więcej tekstu czy tabel 
i wykresów, itd.), nie ulega wątpliwości, że 
raport ma dawać obraz o stanie gminy. Po-
winien więc zestawiać dane, omawiać klu-
czowe dziedziny i zadania, raportować ich 
realizację. To czytający i analizujący zde-
cyduje zaś, jeśli tylko odpowiednio przy-
gotowany plik na to pozwala, jaki zakres 
tematyczny wybierze i co z niego dla sie-
bie zaczerpnie.

Gdzie znaleźć Raport o stanie 
Gminy Rokietnica? 

W wielu gminach przygotowanie Rapor-
tu jest zlecane podmiotom zewnętrznym. 
Raport o stanie Gminy Rokietnica, zarówno 
w roku ubiegłym, jak i w obecnym, został 
w całości przygotowany w naszym Urzę-
dzie. Obowiązkowo papierowa wersja do-
kumentu jest przedkładana Radzie Gminy 
Rokietnica. Datą graniczną jest w tym roku 
także 31 maja. Począwszy od roku 2018 
wszystkie elektroniczne wersje Raportu 
o stanie Gminy Rokietnica za kolejne lata 
zostały zamieszczone w Biuletynie Infor-
macji Publicznej, prawe menu, zakładka 
GMINA. Znalazło się tam również i tego-
roczne opracowanie. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się 
z jego treścią. 

W chwili nadal panującego stanu epide-
mii i związanych z tym obostrzeń osobisty 
udział mieszkańców w debacie towarzy-
szącej rozpatrzeniu Raportu, podczas se-
sji absolutoryjnej zaplanowanej wstępnie 
na koniec czerwca br., nie będzie możliwy. 
Niełatwy czas pandemii nauczył nas korzy-
stać z wielu form kontaktu. Zachęcamy do 
korzystania z nich także w przypadku chęci 
podjęcia dyskusji nad Raportem.

W roku 2020, Wójt Gminy Rokietnica, 
w trakcie XXIV Sesji Rady Gminy Rokiet-
nica, jednogłośnie otrzymał wotum zaufa-
nia (Uchwała nr XXIV/221/2020 z dnia  
20 lipca 2020 r.). 

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

G

MINA ROKIETNIC

A
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Gminna polityka 
przestrzenna

Narzędziami kształtowania i pro-
wadzenia polityki przestrzen-
nej w gminie są:

• studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego,

• miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego,

• decyzje o ustaleniu warunków za-
budowy.
Studium jest dokumentem o charak-

terze strategicznym w zakresie polity-
ki przestrzennej gminy, natomiast plan jest narzędziem do jej pro-
wadzenia, ma charakter realizacyjny. Z kolei decyzja o warunkach 
zabudowy jest opracowaniem zastępczym, wydawanym w przy-
padku braku planu i nie powinna być traktowana jako podstawo-
wa forma prawna, normalizująca zasady kształtowania przestrze-
ni. Decyzje nie muszą niestety wykazywać zgodności ze studium, 
co w przyszłości może prowadzić do konfliktów przestrzennych 
i kolizji pomiędzy tymi dokumentami.

Podstawową różnicą pomiędzy studium a planem jest to, że stu-
dium opracowuje się dla całej gminy, zaś plan może być sporzą-
dzony dla jej części i nie jest przy tym określona ani minimalna, 
ani też maksymalna powierzchnia opracowania planu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest najważ-
niejszym dokumentem procesów planowania i zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy. Jest aktem prawa miejscowego, który 
sporządzany jest właśnie na podstawie studium. Jest opracowa-
niem szczególnym, bo jest to jedyny dokument, w którym okre-
śla się przeznaczenie terenów oraz sposób ich zagospodarowania 
i żaden inny dokument nie może go zastąpić. A jego podstawowym 
celem jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji 
celu publicznego oraz określenie sposobów ich zagospodarowania. 

Procedura sporządzania planu jest złożona, wieloetapowa i dłu-
gotrwała. Jest to spowodowane faktem, że w tym procesie należy 
uwzględnić wiele uwarunkowań prawnych, społecznych, technicz-
nych i organizacyjnych. W każdym z tych etapów można wyróż-
nić szereg różnych czynności. Do najistotniejszych należą przede 
wszystkim: przystąpienie do sporządzenia projektu planu miej-
scowego, jego tworzenie, uzgadnianie i opiniowanie, wyłożenie 
do publicznego wglądu i zorganizowanie w tym czasie dyskusji 
publicznej, uchwalenie planu, badanie zgodności z obowiązujący-
mi przepisami uchwalonego planu oraz wejście w życie. 

W procedurze planistycznej ważny jest także udział społeczeń-
stwa. Jest on jednym z kluczowych elementów procesu planowania 
przestrzennego. Partycypacja społeczna w procedurze planistycz-
nej została zagwarantowana poprzez możliwość składania wnio-
sków do projektu planu miejscowego, możliwość uczestniczenia 
w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego oraz możliwość składania uwag do projektu 
planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu. Zgod-
nie z obowiązującymi przepisami „uwagi może wnieść każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do 
publicznego wglądu”, a więc złożone uwagi mogą być wyrazem 
krytyki wobec projektu planu albo mogą wskazywać kierunki al-
ternatywnych rozwiązań.

Plan zawiera informacje, co i jak ma być zmienione w przestrze-
ni. Każdy plan zgodnie z obowiązującymi przepisami ma koniecz-
ny zakres ustaleń i na ich podstawie w kolejnym etapie, wydawane 

są decyzje o pozwoleniu na budo-
wę. Zatem plan musi zawierać tak 
szeroką i precyzyjnie określoną 
treść, aby wydanie ww. decyzji 
nie było problemowe. Do zakre-
su obowiązkowych ustaleń planu 
należy zaliczyć przede wszystkim 
przeznaczenie terenów oraz li-
nie rozgraniczające tereny o róż-
nym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania. Jest 
to najważniejszy element planu. 
Ustalenia w tym względzie doty-
czą określenia funkcji, jaka bę-
dzie na takim terenie realizowa-
na (np. tereny przeznaczone pod 

zabudowę mieszkaniową, usługową, komunikację). Plan ustala tak-
że zasięg tych obszarów poprzez linie rozgraniczające. Linie te roz-
dzielają nie tylko tereny o różnych funkcjach, ale także o różnym 
sposobie zagospodarowania. Plan zawiera także zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego. Zasady te formułowane są 
dla przeznaczenia terenu w postaci zakazów, nakazów i ograni-
czeń oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu, w tym np. intensywność zabudowy, 
udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, maksymalną 
wysokość zabudowy, gabaryty obiektów. Ponadto plan miejscowy 
powinien zawierać także m.in. zasady ochrony środowiska, przy-
rody, dziedzictwa kulturowego, modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

Obecnie osadnictwo przenosi się na tereny nowe, nieuzbrojone, 
powiększając chaos przestrzenny, dezorganizując nie tylko krajo-
braz, ale i sposób gospodarowania zasobami przestrzeni i media-
mi, co ma wpływ m.in. na efektywność wykorzystania środków 
finansowych. Dlatego, opracowanie planów, zgodnie z ustalenia-
mi wynikającymi ze Studium, umożliwia prawidłowe zagospoda-
rowanie terenów poprzez ustalenie określonych zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego, a także pozwala zabezpieczyć 
grunty przed niekontrolowanym, wprowadzanym w zależności 
od zapotrzebowania inwestorów rozwojem zabudowy, opartym 
na decyzjach o warunkach zabudowy. Taki rozwój zabudowy do-
prowadza do realizacji niekorzystnej, nieuporządkowanej i spon-
tanicznej zabudowy, przy braku możliwości prawidłowej obsługi 
komunikacyjnej i uzbrojenia terenu.

Gmina Rokietnica, realizując politykę planistyczną, która pole-
ga na sporządzaniu i uchwalaniu kolejnych planów, stara się za-
pewnić obowiązywanie standardów urbanistycznych służących 
zachowaniu ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektu-
ry oraz zrównoważonego jej rozwoju. Uzyskanie wysokiego stan-
dardu przestrzeni wymaga długookresowego podejścia do reali-
zacji zadań z zakresu polityki przestrzennej, często w sprzeczności 
z wizją właściciela nieruchomości. Rekomendujemy wraz z Gmin-
ną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną sporządzanie planów 
miejscowych dla terenów uzupełniających zainwestowanie, po-
łożonych przy istniejącej infrastrukturze technicznej, o najwięk-
szych predyspozycjach rozwojowych, a także dla terenów cen-
nych przyrodniczo i użytkowanych rolniczo.

Jeżeli chcemy, aby w naszej gminie był ład i porządek prze-
strzenny, musimy mieć na uwadze, że osiągnięcie tego może na-
stąpić głównie dzięki dobrze zaprojektowanym i konsekwentnie 
uchwalanym miejscowym planom.

Edyta Musiał
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego

UG Rokietnica
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Szanowni Mieszkańcy,
zgodnie z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-

rowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rokietnica, 
zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Pol-
skie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu decyzją nr PO.RZT.70.11.2021/D/MW z dnia 6 maja 2021 
roku, od czerwca 2021 r. obowiązują następujące stawki:

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Grupa Opis taryfowej grupy odbiorców
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Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych 
na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich

G 1 – p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowe-
go odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozlicza-
ni na podstawie wskazań wodomierza główne-
go służącego rozliczeniu wody w okresie 2 mie-
sięcy, faktura doręczana w formie tradycyjnej

5,08 9,43

G 2 – p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierają-
cy wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 
rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 
głównego służącego rozliczeniu zarówno wody, 
jak i ścieków w okresie 2 miesięcy, faktura do-
ręczana w formie tradycyjnej

5,08 6,26

G 3 – p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, niebędący odbiorcami usług zbio-
rowego odprowadzania ścieków, pobierający 
wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 
korzystający z lokali w budynkach wielolokalo-
wych i rozliczani na podstawie wskazań wodo-
mierza lokalowego służącego rozliczeniu wody 
w okresie 2 miesięcy, faktura doręczana w for-
mie tradycyjnej

5,08 6,34

G 4 – p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego odprowadzania ścieków, pobiera-
jący wodę przeznaczoną do spożycia przez lu-
dzi, korzystający z lokali w budynkach wielo-
lokalowych i rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza lokalowego służącego rozliczeniu 
wody w okresie 2 miesięcy, faktura doręczana 
w formie tradycyjnej 

5,08 3,18

G 1 – e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowe-
go odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozlicza-
ni na podstawie wskazań wodomierza główne-
go służącego rozliczeniu wody w okresie 2 mie-
sięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną 

5,08 6,50

G 2 – e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierają-
cy wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 
rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 
głównego służącego rozliczeniu zarówno wody, 
jak i ścieków w okresie 2 miesięcy, faktura do-
ręczona drogą elektroniczną

5,08 4,81

G 3 – e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, niebędący odbiorcami usług zbio-
rowego odprowadzania ścieków, pobierający 
wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 
korzystający z lokali w budynkach wielolokalo-
wych i rozliczani na podstawie wskazań wodo-
mierza lokalowego służącego rozliczeniu wody 
w okresie 2 miesięcy, faktura doręczona dro-
gą elektroniczną

5,08 3,41

G 4 – e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego odprowadzania ścieków, pobiera-
jący wodę przeznaczoną do spożycia przez lu-
dzi, korzystający z lokali w budynkach wielo-
lokalowych i rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza lokalowego służącego rozliczeniu 
zarówno wody, jak i ścieków w okresie 2 mie-
sięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną

5,08 1,72

Woda przeznaczona do celów farmaceutyczno-spożywczych,
produkcji napojów lub artykułów spożywczych

G 5 – p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami 
usług zbiorowego odprowadzania ścieków, po-
bierający wodę przeznaczoną do celów farma-
ceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub 
artykułów spożywczych rozliczani na podsta-
wie wskazań wodomierza głównego służącego 
rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura 
doręczana w formie tradycyjnej 

5,12 9,43

G 6 – p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego odprowadzania ścieków, pobiera-
jący wodę przeznaczoną do celów farmaceu-
tyczno-spożywczych, produkcji napojów lub 
artykułów spożywczych, rozliczani na podsta-
wie wskazań wodomierza głównego służącego 
rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura 
doręczana w formie tradycyjnej 

5,12 6,26

G 5 – e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami 
usług zbiorowego odprowadzania ścieków, po-
bierający wodę przeznaczoną do celów farma-
ceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub 
artykułów spożywczych rozliczani na podsta-
wie wskazań wodomierza głównego służącego 
rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura 
doręczona drogą elektroniczną

5,12 6,50
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G 6 – e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego odprowadzania ścieków, pobiera-
jący wodę przeznaczoną do celów farmaceu-
tyczno-spożywczych, produkcji napojów lub ar-
tykułów spożywczych, rozliczani na podstawie 
wskazań wodomierza głównego służącego roz-
liczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura do-
ręczona drogą elektroniczną

5,12 4,81

Woda przeznaczona do pozostałych celów

G 7 – p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowe-
go odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani 
na podstawie wskazań wodomierza głównego 
służącego rozliczeniu wody w okresie 2 mie-
sięcy, faktura doręczana w formie tradycyjnej

5,14 9,43

G 8 – p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego odprowadzania ścieków, pobiera-
jący wodę przeznaczoną do pozostałych celów, 
rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 
głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 
miesięcy, faktura doręczana w formie tradycyjnej

5,14 6,26

G 7 – e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowe-
go odprowadzania ścieków, pobierający wodę 
przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani 
na podstawie wodomierza głównego służące-
go rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, fak-
tura doręczona drogą elektroniczną

5,14 6,50

G 8 – e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego odprowadzania ścieków, pobiera-
jący wodę przeznaczoną do pozostałych celów, 
rozliczani na podstawie wodomierza główne-
go służącego rozliczeniu wody w okresie 2 mie-
sięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną

5,14 4,81

G  – 
p.poż.

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, niebędący odbiorcami usług zbio-
rowego odprowadzania ścieków, pobierający 
wodę przeznaczoną do celów z art. 22 u.z.z.w., 
rozliczenie w okresie 2 miesięcy, faktura dorę-
czana w formie tradycyjnej  

5,14 7,71

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW

Grupa Opis taryfowej grupy odbiorców
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G 1 – p

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami 
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, roz-
liczani na podstawie urządzenia pomiarowego 
lub wodomierza głównego służącego rozlicze-
niu ścieków w okresie 2 miesięcy, faktura do-
ręczana w formie tradycyjnej

9,53 14,07

G 2 – p

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadza-
nia ścieków, będący jednocześnie odbiorca-
mi usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 
głównego służącego rozliczeniu ilości ścieków 
w okresie 2 miesięcy, faktura doręczana w for-
mie tradycyjnej

9,53 10,91

G 3 – p

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający 
z lokali w budynkach wielolokalowych i rozlicza-
ni na podstawie wodomierza lokalowego służą-
cego rozliczeniu ilości ścieków w okresie 2 mie-
sięcy, faktura doręczana w formie tradycyjnej

9,53 3,18

G 1 – e

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami 
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, roz-
liczani na podstawie urządzenia pomiarowego 
lub wodomierza służącego rozliczeniu zarówno 
ścieków, jak i wody w okresie 2 miesięcy, fak-
tura doręczona drogą elektroniczną

9,53 11,15

G 2 – e

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani 
na podstawie wodomierza głównego służące-
go rozliczeniu ilości ścieków w okresie 2 mie-
sięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną

9,53 9,45

G 3 – e

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, będący jednocześnie odbiorcami 
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, ko-
rzystający z lokali w budynkach wielolokalo-
wych i rozliczani na podstawie wodomierza lo-
kalowego służącego rozliczeniu ilości ścieków 
w okresie 2 miesięcy, faktura doręczona dro-
gą elektroniczną 

9,53 1,72

UWAGA !
W odniesieniu do dotychczas obowiązujących taryf Przedsię-

biorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z Bytkowa dokonało 
modyfikacji struktury taryfowych grup odbiorów usług w tary-
fie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz taryfie dla zbio-
rowego odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo dodało kry-
terium sposobu dostarczania faktur tradycyjnie i elektronicznie 
tak, aby promować dostarczanie faktur w sposób ekologicz-
ny i ekonomiczny (bez kosztów wydruku i wysyłki). Dlate-
go Spółka zachęca Klientów, którzy otrzymują faktury w sposób 
tradycyjny (Pocztą Polską) na zmianę sposobu ich otrzymywania 
poprzez rejestrację w Internetowym Biurze Klienta https://
ibok.puk.com.pl/, gdzie należy pobrać wniosek „Oświadcze-
nie o wyrażeniu/wycofaniu zgody na wysyłanie e-faktur i powia-
domień sms/e-mail”, który po wypełnieniu należy wysłać drogą 
elektroniczną na adres: info@puk.com.pl lub dostarczyć do na-
szej siedziby. Przykładowo, po zmianie na e-fakturę Klienci, któ-
rzy mają dostarczaną wodę i odbierane ścieki (grupa G2-e) będą 
ponosić mniejsze opłaty stałe o ok. 35 zł na rok w porówna-
niu do Klientów, którzy nadal będą otrzymywać fakturę w spo-
sób tradycyjny (grupa G2–p)! 
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Magistrala 
wodociągowa 
Rokietnica-
Napachanie

W dniu 5 maja 2021 r. rozpoczęła się 
budowa kolejnej z planowanych 
przez nas na rok 2021 inwestycji. 

Tym razem ruszyły prace ziemne na odcin-
ku Napachanie – Rokietnica. W ramach za-
dania zostanie wykonana magistrala wodo-
ciągowa z rur PE SDR17 PN10 o średnicy 
160x9,5mm o długości ok. 2,0 km.

Celem przedmiotowej inwestycji jest po-
prawa przesyłu wody ze Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Napachaniu do Stacji Uzdat-
niania Wody w Rokietnicy zlokalizowanej 
przy ulicy Szkolnej. Wpłynie to na zwiększe-
nie dostawy wody szczególnie w okresach 
suszy dla miejscowości Rokietnica i Kie-
krz. Nowo powstająca sieć zostanie włą-
czona do istniejącej już sieci wodociągowej 
w ulicy Rokietnickiej na wysokości ulicy 
Majątkowej w miejscowości Napachanie, 
a z drugiej strony do sieci wodociągowej 
PCV o średnicy 160mm na terenie Stacji 
Uzdatniania Wody w Rokietnicy przy uli-
cy Szkolnej. W ramach inwestycji zostaną 
wykonane również 4 hydranty podziemne 
o średnicy 80mm.

Inwestycja o wartości 297 000 zł netto 
zostanie sfinansowana z częściowo uma-
rzalnej pożyczki (w 30%) z NFOŚiGW War-
szawa w ramach zadania pn.: „Budowa i mo-
dernizacja sieci wodociągowej na terenie 
gm. Rokietnica”. 

Wyłonionym w postępowaniu przetar-
gowym wykonawcą została firma BUD-AN 
z Kalisza. 

Inwestycja musi zostać zakończona do 
30 czerwca 2021 r. ze względu na plano-
waną przebudowę odcinka drogi powiato-
wej Napachanie – Rokietnica.

Anna Kącka
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

Sp. z o.o. w Bytkowie
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Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2021

Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 
odbywała się w dniach: 8-15 maja 
i nosiła nazwę „Znajdziesz mnie w bi-

bliotece”. Hasło promujące Tydzień Biblio-
tek 2021 jest wielowątkowe. Nawiązuje tak-
że do bieżącej sytuacji. W dobie pandemii, 
po czasie ścisłej izolacji i przebytej kwa-
rantanny następuje czas wyjścia do stref 
społecznych i kulturalnych, w tym również 
do instytucji kultury. 

W związku z akcją Tygodnia Bibliotek, 
Biblioteka Gminna w Rokietnicy także za-
proponowała swoim Czytelnikom z tej oka-
zji ciekawe wydarzenia związane z książ-
ką, ale nie tylko... 

8 maja  –  w sobotę drzwi Biblioteki były 
otwarte dla Wszystkich chętnych Czytel-
ników. W godzinach: 11.00 – 16.00 moż-
na było do nas przyjść po ciekawą lekturę. 

Na Czytelników w tym dniu czekały także 
małe niespodzianki. 

8 maja o godz. 18.00 na FB Biblioteki 
Gminnej odbyło się spotkanie podróżni-
cze on-line z Robertem Gondkiem pt.: „Safa-
ri moich marzeń: Tanzania, Kenia”. Podróż-
nik opowiedział nam mnóstwo ciekawostek 
o niezwykłej Afryce, jej mieszkańcach, zwy-
czajach, faunie i florze.

10 maja zaprosiliśmy wszystkie dzieci 
oraz rodziców do niezwykłego świata książ-
ki. Na profilu FB Biblioteki można było wy-
słuchać ciekawych opowiadań dla dzieci ze 
zbiorów Renaty Piątkowskiej. 

Ponadto dla małych, większych, jak i do-
rosłych mieszkańców naszej gminy przy-
gotowaliśmy propozycje pobudzające wy-
obraźnię oraz kreatywność. 

Zaproponowaliśmy naszym mieszkań-
com udział w kilku konkursach:

• konkursie plastycznym dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym pt.: „Moja ulubiona po-
stać z bajki”, 

• konkursie plastycznym dla dzieci z klas 
I-III pt.: „Biblioteka, którą znam”,

• konkursie fotograficznym dla młodzie-
ży oraz osób dorosłych pt.: „Selfie – mój 
portret z książką”. 
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, któ-

rzy wzięli udział w naszych zaproponowa-
nych wydarzeniach. 

Cała załoga Rokietnickiej Biblioteki 
Gminnej im. Marii Konopnickiej, pra-
gnie podziękować wszystkim Czytelni-
kom i partnerom Biblioteki za życzenia 
złożone z okazji DNIA BIBLIOTEKARZA 
I BIBLIOTEK!

Dziękujemy za wszystkie miłe słowa, któ-
re dotarły do nas telefonicznie, mailowo, 
facebookowo. Bardzo doceniamy, że w tak 
trudnych czasach, myślicie o nas i o książ-
kach.

PARA ART 2021

24 kwietnia odbył się w Międzychodzie Festiwal Piosen-
ki PARA ART 2021.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marsza-
łek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Kurator 
Oświaty Robert Gaweł. Partnerzy medialni Festiwalu  –  TVP 3 Po-
znań, Radio Poznań oraz Międzychód Nasze Miasto.pl.

Podczas Festiwalu Piosenki wokalistka Gminnego Ośrodka Kul-
tury oczarowała Jury swoim wykonaniem utworu i zajęła I miejsce.

Przyznano również nagrodę Grand Prix – Osobowość Festiwalu 
PARA ART 2021, którą jednogłośnie otrzymała Julia Gąska.

„MAJ PIOSENKĄ ROZKWITA” 
GOK Rokietnica

3 maja 2021 roku zaprosiliśmy Państwa do obejrzenia i wy-
słuchania niezwykłego występu muzycznego on-line pt.: 
„Maj piosenką rozkwita”. W tym muzycznym wydarzeniu, 

stworzonym w formie teledysku wzięły udział młode wokalist-
ki – uczennice zajęć wokalnych prowadzonych przez Panią Anię 
Polowczyk w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokietnicy. Tematyka 

występu nawiązywała do pięknego miesiąca maja oraz ważnych 
wydarzeń przypadających w tym miesiącu. Zaprezentowane utwo-
ry były bardzo refleksyjne,  przesycone pozytywnymi emocjami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim młodym wokalistkom za świet-
ne występy. Pani Ani Polowczyk oraz Panu Dominikowi Kozic-
kiemu dziękujemy za przygotowanie wokalne uczestniczek oraz 
montaż i realizację filmu.
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TAROKA – szansa dla zagrożonych 
wykluczeniem

28 września 2020 roku Rada Gminy Rokietnica podjęła uchwałę o utworzeniu 
wraz z Gminami Tarnowo Podgórne i Kaźmierz Spółdzielni Socjalnej o na-
zwie TAROKA. Podobne uchwały przyjęły pozostałe dwie gminy. Spółdziel-

nia Socjalna jest sposobem na aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z różnych powodów – niepełnosprawności, długotrwałego bezrobocia, bra-
ku kompetencji zawodowych. Z Prezeską TAROKI panią Magdaleną Jujeczką rozmawia-
my o powstaniu spółdzielni, jej tworzeniu, misji i pracy. 

Agnieszka Kępa: Skąd inicjatywa po-
wstania spółdzielni socjalnej?
Magdalena Jujeczka Prezes Spółdziel-

ni Socjalnej TAROKA: Pomysł utworzenia 
spółdzielni kilka lat temu zaproponowały 
panie Ela Kram i Wanda Koralewska, odpo-
wiednio, kierownik Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej dla osób niepełnosprawnych i preze-
ska Stowarzyszenia ROKTAR. Spółdzielnia 
miała być dla uczestników warsztatu ko-
lejnym krokiem do wejścia na rynek pracy. 
Jednak ogrom zajęć związanych z przepro-
wadzką i adaptacją pomieszczeń do nowe-
go obiektu WTZ w Tarnowie Podgórnym, 
spowodował zawieszenie działań spółdziel-
czych. Na szczęście nie na długo! Do tematu 
tworzenia spółdzielni powrócono w ubie-
głym roku, w bardzo mocnym zespole, tzn. 
gminy Tarnowo, Rokietnica i Kaźmierz oraz 
Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA i Sto-
warzyszenie ROKTAR. 

A.K.: Czym konkretnie zajmują się pra-
cownicy spółdzielni? W czym się wy-
specjalizowali?
M.J.: Spółdzielnia TAROKA (nazwa po-

chodzi od dwóch pierwszych liter każdej 
z gmin założycieli), zajmuje się szeroko ro-
zumianą pielęgnacją terenów zielonych 
oraz utrzymywaniem na nich porządku. 
Na  przykład, na terenie Gminy Rokietnica 
opiekujemy się 13 placami zabaw – dbamy 
o ich czystość, grabimy, kosimy trawę. Po-
rządkujemy targowisko gminne i altanę na 
placu rumpuciowym. Pielęgnujemy gmin-
ne klomby i ronda, myjemy kosze. W Tarno-

wie Podgórnym dbamy o czystość na tere-
nie ponad 5 hektarowego Parku 700-lecia. 
Przycinamy krzewy, grabimy, kosimy trawę, 
pielimy, utrzymujemy porządek na placu 
zabaw, w skateparku, na wybiegu dla psów 
czy parkowych stawach. Podobne zadania 
wykonujemy na terenie kompleksu szkol-
nego w Kaźmierzu. Pracy nie brakuje na te-
renie żadnej z gmin. Choćby nie wiadomo 
ile było ustawionych koszy w miejscach pu-
blicznych, to i tak wiele osób ma kłopot, by 
z nich skorzystać.

A.K.: Gdzie jest siedziba spółdziel-
ni? Czy jest to jedyne miejsce, gdzie 
trzymacie Państwo sprzęt, czy może 
w różnych miejscowościach rozsiane 
są bazy?
M.J.: Trzeba przyznać, że temat lokalizacji 

naszych działań ciągle jest dla nas wyzwa-
niem. Siedzibę mamy w Tarnowie Podgór-
nym, bazę wyjazdową organizujemy w Ży-
dowie i częściowo w Kaźmierzu.

A.K.: Jak długo trwało zorganizowa-
nie spółdzielni (pracowników, sprzę-
tów, itp.)?
M.J.: Najpierw oczywiście trzeba było po-

konać sprawy biurokratyczne, czyli pisa-
nie wniosku, biznesplanu, statutu, rejestra-
cja w sądzie, potem można było rozpocząć 
drugi etap, czyli kwestie zatrudnienia pra-
cowników i zakup sprzętu. Wszystko trwało 
około 5 miesięcy, ale sprzęt jeszcze dokupu-
jemy, a zespół się dociera.

A.K.: Jak wyglądała rekrutacja i szko-
lenie pracowników?
M.J.: Pracowników pozyskiwaliśmy 

przede wszystkim poprzez współpracę 
z Ośrodkami Pomocy Społecznej w naszych 
gminach oraz w Powiatowych Urzędach 
Pracy w Poznaniu i Szamotułach.

Wszelkiego rodzaju spotkania o charak-
terze informacyjnym, integracyjnym czy 
wspierającym od początku do teraz organi-
zowała Fundacja BARKA, która ma olbrzy-
mie doświadczenie w tworzeniu spółdziel-
ni. Natomiast szkolenia z zakresu BHP czy 
obsługi sprzętu organizowaliśmy sami po-
przez firmy, które nam dostarczały sprzęt.

A.K.: Czym różni się praca w spółdziel-
ni socjalnej od pracy w zwyklej firmie?
M.J.: Praca w spółdzielni socjalnej to 

przede wszystkim odbudowa społeczna 
i zawodowa człowieka, czyli tzw. reintegra-
cja. To praca nad kształtowaniem  lub roz-
wojem takich umiejętności, jak kierowanie 
własnym życiem (np. nad procesem podej-
mowania decyzji, rozwiązywania proble-
mów, zdolności komunikacji, współpracy, 
rozwiązywania konfliktów) i działania ma-
jące na celu odbudowanie  zdolności do sa-
modzielnego świadczenia pracy na rynku 
pracy. Najważniejszy jest zysk ludzki, dopie-
ro potem finansowy.

A.K.: Z jakich sprzętów Państwo ko-
rzystają?
M.J.: Posiadamy taki sprzęt, dzięki któ-

remu możemy realizować zlecenia gmin-
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ne, jak i prywatne. Do przemieszczania się 
między gminami używamy dwóch samo-
chodów ciężarowych: Experta i Jumpera, 
do wykaszania traw na większych obsza-
rach mamy mini ciągnik Kuboty i mniejszy 
traktorek ogrodowy. Do dyspozycji pracow-
ników są też kosiarki samobieżne, podka-
szarki, pilarki i drobny sprzęt ogrodniczy. 
Posiadamy też myjki ciśnieniowe, wertyku-
latory, glebogryzarkę, rębarkę, dmuchawy 
i odkurzacze ogrodowe.

A.K.: Czy jest zainteresowanie Pań-
stwa usługami?
M.J.: Tak naprawdę, na pełnych obrotach 

funkcjonujemy od marca, czyli raptem po-
nad dwa miesiące, trudno zatem mówić 
o jakimś szerszym zainteresowaniu. Nie za-
biegaliśmy o promocję, bo najpierw two-
rzyliśmy zespół pracowniczy, potem usta-
laliśmy czas na realizację zleceń gminnych, 
a wkrótce otworzymy się na zlecenia ze-
wnętrzne. Już przyjęliśmy i wykonaliśmy 
kilka prac komercyjnych na terenie gminy 
Rokietnica oraz gminy Pobiedziska, a przed 
nami do przeanalizowania oferty z gminy 
Tarnowo Podgórne.

A.K.: Dlaczego warto skorzystać z Wa-
szych usług?
M.J.: Pracownicy TAROKI są bardzo za-

angażowani w prace, którą wykonują. Wy-
chodzą z założenia, że: „Po mnie, nie powin-
no się poprawiać!” Dotychczasowe zlecenia 
traktowali tak samo, jakby pracowali na 
własnej posesji, a przecież każdy chce mieć 
wokół siebie ładnie.

A.K.: Gdybym chciała, żeby ktoś skosił 
mi trawnik lub uprzątnął ogród, to czy 
mogę się do Państwa zwrócić?
M.J.: Oczywiście, zawsze można się do 

nas zwrócić, a termin wyznaczy kalendarz.

A.K.: Jak można się z Państwem skon-
taktować?
M.J.: W tej chwili najprościej jest telefo-

nicznie pod numerem 609 405 969. Inter-
netowo jesteśmy w budowie.

A.K.: Może chciałaby Pani podzielić się 
jakąś ciekawą historią bądź anegdotą 
wiążącą się z Waszą pracą? Może chce 
Pani dodać kilka słów, które chwycą 
czytelników za serce.

M.J.: Pewnie na anegdoty przyjdzie czas. 
Ludzie są nietuzinkowi! Mają bogactwo 
doświadczeń życiowych i zawodowych. 
Są osoby zdrowe i osoby z niepełnospraw-
nościami. Organista, restaurator, budow-
laniec, wuefista, kasjer, geodeta, dobija się 
skrzypek – same skarby. 

A.K.: Nie pozostaje zatem nic innego, 
jak życzyć powodzenia w działaniach 
i wielu zleceń. 
M.J. Dziękujemy.

Usługi świadczone przez 
Spółdzielnię Socjalną TAROKA
• Zakładanie trawników z siewu
• Koszenie
• Wertykulacja i aeracja
• Nawożenie, odchwaszczanie, pielenie
• Czyszczenie myjką ciśnieniową 
• Wycinka drzew
• Cięcie drzew i krzewów
• Nawożenie i ochrona roślin
• Prace glebogryzarką
• Mycie kostki brukowej

Zdjęcia: Magdalena Jujeczka,   
Agnieszka Rzeźnik
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Tata  
w lockdownie

W czerwcu obchodzimy Dzień 
Ojca, a skoro w maju z okazji 
Dnia Matki poprosiliśmy o kil-

ka słów mamy, tym razem swoimi prze-
myśleniami na temat lockdownu podzie-
lili się tatusiowie. 

Z okazji Dnia Ojca wszystkim Tatom i Ta-
tusiom życzymy dużo zdrowia, miłości, sił 
i uśmiechu każdego dnia. Niech każdy po-
trafi docenić Wasze zaangażowanie i sta-
rania. Wszystkiego najlepszego!

Zarazy i inne jeszcze epidemie

Poproszono mnie o napisanie felietonu pande-
micznego (to bardzo modny dziś gatunek) pod 
hasłem „Tata w lockdownie”. Muszę przyznać, że 

z początku padł na mnie (oczywiście na krótko) blady 
strach. Wszak o konsekwencjach okołopandemicznych 
ograniczeń i restrykcji napisano już setki kilometrów 
arkuszy wydawniczych. Cóż więc mógłbym dodać w tej 
kwestii od siebie? Ale, że z natury strachliwy nie jestem, 
to postanowiłem temu wyzwaniu sprostać. 

* * *
Zanim jeszcze przejdę do bardziej osobistych enun-

cjacji, pozwolę sobie na niewielką dygresję historycz-
ną. Co by tu dużo mówić, ani epidemie, ani lockdowny 
nie są żadną „nowością”. Rozmaite zarazy nawiedzały 
bowiem gminę Rokietnica już dawniej. 

I tak, jak podaje kronikarz, w takim roku 1729 straszna 
plaga „szerzyć się poczęła w Powiecie Poznańskim…, [aż] 
doszła też Wsi Mrowino nazwaney, mil dwie od Poznania, na trakcie 
Szamotulskim leżącey: w ktorey w krotkim bardzo czasie, Dworskich 
dziewięcioro, a Wieyskich z okładem dwadzieścia [zwierząt] odeszło.” 

Choć nie zachowały się (albo nie zostały jeszcze odkryte) tek-
sty źródłowe dotyczące epidemii dotykających bezpośrednio lud-
ność, to o tym, że Rokietnica nie była „zieloną wyspą” na morzu 
chorób, cierpienia i śmierci świadczą choćby pozostałości tzw. 
cmentarzy cholerycznych w Żydowie, a być może także w Kobyl-
nikach czy w Kiekrzu (tzn. cmentarze tam były, ale nie ma pew-
ności, czy były one choleryczne).

Także lockdowny nie są „wynalazkiem” dwudziestego pierwsze-
go wieku. Choć nie jest to źródło lokalne, bo pochodzące aż z Te-
respola, to w dokumencie wydanym przez starostę zamojskiego 
w roku 1932 czytamy, że w związku z epidemią tyfusu plamiste-
go zarządzono wówczas „zamknięcie wsi, na terenie której stwier-
dzono zachorowanie; nikt z danej miejscowości nie może wyjeżdżać 
do sąsiednich lub na jarmarki itp., otoczenie /dom/ chorego wi-
nien być izolowany i zakazanym jest wszelka łączność z sąsiadami.”

Przy okazji wybuchów epidemii nakazywano wręcz okresowe 
zamykanie szkół. Także w naszej gminie. Jak wynika z dokumen-
tów archiwalnych, pod koniec stycznia 1933 r. ze względu na licz-
ne zachorowania na odrę zamknięto na tydzień szkołę w Żydowie. 
Nie ma danych o liczbie chorych, ale musiała być ona znaczna, sko-
ro jeszcze po ponownym otwarciu placówki (w połowie lutego) 
na 101 uczących się w niej wtedy dzieci aż 46 było nieobecnych.

* * *
Wróćmy jednak do czasów współczesnych i miłościwie panu-

jącej nam nadal pandemii. Chociaż kolejne lockdowny w istotny 
sposób utrudniły mi prowadzenie badań dotyczących dziejów na-
szej gminy (chociażby za sprawą zamknięcia archiwów), to pa-
radoksalnie otwarły mi (jako ojcu – i tu wreszcie mamy bezpo-
średnie nawiązanie do lejtmotywu tego tekstu) nowe możliwości.

Skoro bowiem dostęp do (części) archiwaliów przestał być tym-
czasowo możliwy, podobnie jak czerpanie uciechy z jakże proza-

icznych (w czasach przedpandemicznych) rozrywek, takich jak 
wizyty w muzeach, galeriach (niekoniecznie handlowych), czy 
choćby restauracjach (przy czym w tym miejscu żywię nadzieję, 
że w chwili, gdy czytają Państwo te słowa, robią to Państwo, sie-
dząc nad zacnej postaci stekiem – wedle upodobań mięsnym lub 
wegańskim – w odpowiednio szykownym lokalu), to więcej cza-
su mogłem poświęcić na badania terenowe.

Przy ich prowadzeniu niezwykle ważne jest posiadanie zaufa-
nego partnera - towarzysza takich poczynań. Tak się złożyło, że na 
przestrzeni ostatniego roku stała się nim dla mnie moja córka. 

Muszę przy tym zastrzec, że okazało się, że jest towarzyszem 
bardzo wymagającym i niezwykle dociekliwym. W trakcie prowa-
dzonych eksploracji nie da się jej pytań zbyć ogólnikiem. Zawsze 
oczekuje odpowiedzi konkretnej i precyzyjnej. Jest wyczulona na 
wszelkie niespójności. Trudno jej się zresztą dziwić – to w końcu 
ważne, kto mieszkał w tym pałacu (i to wielka szkoda, że nie była 
to żadna księżniczka, wszak dla księżniczek pałac jest naturalnym 
środowiskiem) oraz dlaczego w sumie ci panowie rozbierają ten 
wiatrak – czy nie mógłby tutaj zostać, no bo, komu w ogóle prze-
szkadza, jak tak sobie stoi?

Moja córka okazała się być zarazem badaczem, który, utrwa-
lając obraz zachowanych do dziś pamiątek lokalnej przeszłości, 
nie zadowala się pojedynczym ujęciem fotografowanego obiek-
tu. O nie! To badacz, który wie, że aby wykonać tę jedną, najbar-
dziej idealną fotografię (której względem potomnych nie będzie 
się musiał wstydzić), trzeba podjąć dziesiątki prób. Inna rzecz, 
że z racji wzrostu badacza-fotografa wiąże się to nierzadko z ko-
niecznością służenia mu pomocą. Także w charakterze statywu... 

Bardzo sobie cenię możliwość tej naszej współpracy i czuję, 
że nawet po zakończeniu mody na lockdowny będziemy ją kon-
tynuować.

Jej efekty natomiast będą mieli Państwo okazję poznać w nie-
dalekiej przyszłości pod postacią opisania historii naszej gminy. 
Proszę wypatrywać w nim fotografii autorstwa Tosi.

Maciej A. Szewczyk – Tata Tosi
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Tata w lockdownie, czyli rzeczywista rola 
ojca w pandemicznym zwierciadle…

Na przestrzeni wieków nasza ojcowska rola ulegała istotnym 
zmianom. Niekiedy te zmiany były tylko detalami, czasem 
jednak miały charakter rewolucyjny. Wspomnienia niosą 

w głowie zabawną opowieść mojej babci o dziadku, który sie-
dział tak długo w stajni, aż z domu dobiegały głosy choćby jedne-
go z jego pięciorga dzieci. Dopiero kiedy ucichły, mógł spokojnie 
opuścić swój azyl. Dziś towarzyszymy naszym pociechom przez 
większość życia, osobiście byłem przy porodzie wszystkich mo-
ich dzieci, co jeszcze pół wieku temu było zupełnie niemożliwe, 
a w powszechnym myśleniu również niepotrzebne. Jak wielu oj-
ców robię śniadania, prasuję zasłony, czasem nawet coś włożę do 
pralki, nie myląc kolorów. Utrata kompetencji myśliwego, budow-
niczego, obrońcy na rzecz włączającej roli w codzienność, wycho-
wanie i kształtowanie postaw swoich dzieci jest procesem, który 
ciągle się pogłębia. Choć dostrzegam, że nie przypadł on wszyst-
kim do serca, to nie sposób kwestionować, że dziś ojcami jesteśmy 
nie tylko w metryce. W większości domów słowo tata i mama jest 
przez dzieci wypowiadane równie często, a sprawowane role czy 
przydzielone zadania nie odzwierciedlają wcześniejszych płcio-
wych podziałów. Choć zrównywanie kompetencji rodzicielskich 
w parach uważam za niezwykle słuszną i cenną zdobycz współ-
czesności, to nie można nie zauważyć, że pozbawiło ono część 
z nas, ojców, wydawałoby się banalnej cechy, jaką jest odpowie-
dzialność w rozumieniu sprawczości za losy rodziny. Proszę mnie 
źle nie zrozumieć, moja teza nie jest gloryfikacją archetypicznych 
rodzicielskich ról z przeszłości. Dostrzegam po prostu deficyt, któ-
ry istotnie uwypukliły obecne okoliczności. Dla jasności dodam 
też, że dostrzegam go w sobie. Dobitnie, na tym etapie ewolucji 
ojcowskiej roli, uświadomił mnie o tym deficycie szok w postaci 
pandemii. Już wyjaśniam, w jaki konkretnie sposób…

Współczesny świat lansuje przekonanie, że jesteśmy przygoto-
wani na każdą okoliczność, że nie groźny nam meteoryt i bakte-
ria, że poradzimy sobie z żywiołami, że wszystko można obłożyć 
zabezpieczeniami, ubezpieczeniami, procedurami etc. Rzeczy-
wistość ostatnich miesięcy pokazała jednak, że to zupełnie nie-
uprawniony pogląd. Choć z perspektywy czasu wydaje nam się, 
że liczby zachorowań z marca, kwietnia poprzedniego roku są 
jakieś karykaturalnie małe, to właśnie wtedy nasze przerażenie 
było, co oczywiście zrozumiałe, w zenicie. Spotkała nas sytuacja, 
na którą mentalnie i logicznie nie byliśmy kompletnie przygoto-
wani. Zawsze będę pamiętał strach a zarazem niedowierzanie 
w oczach najbliższych podczas pierwszego lockdownu. Dzieciom 
w kółko cisnęły się na usta stwierdzenia: Tata, czy my umrzemy? 
Tata, nie jedź do pracy. Tata nie chcę wychodzić, bo się boję zaka-
żenia. Tata, tata, tata… W jednej chwili dostrzegłem tę przejmu-
jącą potrzebę zapewnienia im bezpieczeństwa, kategorycznego 
potwierdzenia, że nic im nie grozi. Jednocześnie niemalże w tym 
samym momencie uświadomiłem sobie swoją w tej materii nie-
moc. Kiedyś po zidentyfikowaniu wroga zagrażającego bezpie-
czeństwu moich bliskich prawdopodobnie poszedłbym z nim na 
wojnę. A dziś? Dziś… musiałem się przed nim schować. Z ogromną 
ulgą traktowałem różne „misje”. Misje, w czasie których mogłem 
ryzykować swoim zdrowiem, jadąc na zakupy, misje dostarczenia 
rodzicom najpotrzebniejszych rzeczy, misje konfigurowania dru-
karki czy zdalnych połączeń. Tym sposobem chociaż w części mo-
głem udowodnić samemu sobie, że przejmuję odpowiedzialność 
za tę sytuację, że jestem na nią gotów. Pamiętam pierwszego grilla 
z poprzedniego sezonu, gdzie przez ponad trzy godziny nie prze-
jechał obok naszego domu żaden samochód. Oczywiście graliśmy 

w piłkę, puszczaliśmy bańki, ba nawet jedliśmy lody, choć wcale 
nie było ciepło. W głębi jednak czułem się nieobecny. Potem do-
piero uświadomiłem sobie, że tak naprawdę nie byłem z rodziną, 
tylko uciekałem przed własnym strachem w wyuczone zadania. 
Cały początek pandemii dla mnie osobiście, jako ojca, był pracą 
nad powrotem do wspólnego przeżywania rozterek swoich dzieci. 
Z czasem nawet zacząłem w tej roli dostrzegać potencjał, ponie-
waż dzieląc z członkami rodziny przyziemne problemy wynika-
jące z tej przymusowej sytuacji, zrozumiałem, że z każdą chwilą 
buduję ich spokój i biorę w ten sposób odpowiedzialność za ich 
bezpieczeństwo. Choć wydatnie pomógł mi w tym czas i ogólne 
społeczne przyzwyczajenie do zagrożenia, to jednak wewnętrznie 
odniosłem swoje małe zwycięstwo nad własnym strachem o mo-
ich bliskich i siebie. Bogatszy o to doświadczenie, zacząłem zde-
cydowanie intensywniej działać na polu zadań dla taty… Dzieląc 
z bliskimi czas, mogłem rozładować ich lęki, rozwiązywać duże 
problemy ludzi zamkniętych w małej przestrzeni i jednocześnie 
dostrzec, że to cenniejsze niż wszystkie lekarstwa czy witaminy. 
Mimo, że potrzebowałem na to kilku tygodni, uwierzyłem w swoją 
nową rolę, może nawet nie uwierzyłem tylko pragmatycznie do-
strzegłem jej pandemiczny sens, aż przestała być rolą i stała się 
nową rzeczywistością.

Dziś, ponad rok od tamtych dni, jestem już innym ojcem, kolejne 
lockdowny za sprawą własnych doświadczeń pozwoliły mi ade-
kwatnie do sytuacji określać swoje zadania. Z ogromną radością 
odnotowuję, że, paradoksalnie, ciągła obecność dzieci w domu 
zbudowała w niektórych obszarach znacznie głębsze relacje w na-
szej rodzinie. Oczywiście nowe sytuacje odsłoniły nowe wyzwa-
nia i dlatego dziś nie borykam się z koniecznością zamknięcia 
i uratowania bliskich przed zagrożeniami zewnętrznymi. Dziś je-
stem po prostu tatą, kiedy idę z dziećmi na spacer, kiedy jadę na 
rowerową przejażdżkę, kiedy odrywam je choćby na moment od 
wszechogarniającej elektroniki. Z pewnością w konkursie na su-
per tatę zwycięzcą nie zostanę, wiem jednak, że to właśnie dzię-
ki swojej rodzinie, swoim dzieciom mogłem w warunkach pan-
demii na nowo odkryć moją ojcowską naturę, za co jestem moim 
bliskim gorąco wdzięczny. Cała ta sytuacja, mimo że odsłoniła 
wszystkie moje słabości organizacyjne i mentalne, pozwoliła mi 
również uwierzyć we własny potencjał i odzyskać spokój. Oczy-
wiście to wcale nie czyni mnie lepiej przygotowanym do kolej-
nych światowych zagrożeń, daje jednak świadomość odpowie-
dzialnej roli taty, z jaką mierzę się z przyjemnością każdego dnia.

Maciej – Tata Tereski, Jadwigi i Krzysztofa
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O warunkach nauki 
w przedwojennych szkołach

Ponowne otwarcie szkół po ostatnim lockdownie wydaje się 
być dobrym pretekstem, by przyjrzeć się temu, gdzie i w ja-
kich warunkach odbywały się dawniej zajęcia lekcyjne.

Najdawniejsze znane wzmianki dotyczące utworzenia pla-
cówki szkolnej na terenie dzisiejszej gminy Rokietnica pochodzą 
z roku 1812, kiedy to umyślono zorganizowanie szkoły katolickiej 
w Krzyszkowie. Późniejsze odnoszą się kolejno do szkół w Paw-
łowicach (ok. 1820 r.), Cerekwicy (ok. 1822 r.), Napachaniu (ok. 
1827 r.), Mrowinie (ok. 1830 r.), Kiekrzu (ok. 1835 r.), Przybro-
dzie (ok. 1850 r.), Żydowie (ok. 1885 r.), Rokietnicy (ok. 1894 r.) 
i ostatecznie w Kobylnikach (ok. 1901 r.).

Pierwotny budynek szkolny w Mrowinie, murowany i kryty 
strzechą, składał się z jednej tylko sali lekcyjnej oraz mieszkania 
nauczyciela. Z kolei szkoła w Przybrodzie mieściła się w wynaję-
tym do tego celu murowanym, parterowym budynku, wchodzą-
cym w skład przybrodzkiego majątku. Była to tzw. „kamionka” 
– budynek z kamienia, podobny z wyglądu do jakże charaktery-
stycznej budowli stojącej do dziś w Napachaniu przy skrzyżowa-
niu ulic Poznańskiej i Rokietnickiej. Dziedziniec szkolny liczył 750 
m2, znajdował się na nim mały „plac do gier” (42 m2) oraz „zagonki 
dziecięce”. Do budynku wchodziło się przez „sionkę”. Za nią znaj-
dowała się jedna (i jedyna zarazem) sala szkolna, zaopatrzona 
w żelazną umywalnię oraz „tylko” jedną (jak wynika z relacji ów-
czesnego kierownika szkoły) spluwaczkę, codziennie opróżnianą.

Na przełomie XIX i XX w. powstały większe, zachowane do dziś 
(choć nie pełniące już pierwotnych funkcji), gmachy szkolne, miesz-
czące po 2-3 sale lekcyjne (w Mrowinie, Pawłowicach i Krzyszko-
wie), a także mniejsze budynki w Napachaniu, Kobylnikach, Kie-
krzu, Żydowie czy Rokietnicy.

Jak wynika z akt lekarza powiatowego powiatu poznańskiego, 
warunki, w jakich odbywało się pod koniec lat 20. XX w. kształ-
cenie w okolicznych szkołach, były dość ciężkie (choć nie wyda-
wały się odbiegać istotnie od panujących w innych podobnych 
placówkach wiejskich). I tak, jak wynika z raportu za rok 1928, 
na boisku szkolnym w Mrowinie znajdowała się studnia kopana 
z pompą, nieopodal zaś ustępy – osobne dla uczniów i nauczycie-
li („utrzymane w czystości; zmywane co sobotę po nauce. Nieczy-

stości wywozi się kufą dwa razy do roku: na wiosnę i jesień. (…) 
Nauczycielskie przy ustępach dla dzieci – wspólny dach, wspólny 
dół. Odległość od studni 50 m.”). W budynku szkoły, w korytarzu, 
na żelaznym postumencie znajdowała się umywalnia. O czystość 
dbała „stróżka szkolna”, odpowiedzialna m.in. za zamiatanie i od-
kurzanie sal szkolnych „co dzień po nauce i tuż przed nauką” oraz 
comiesięczne mycie okien. W budynku znajdowały się – co skru-
pulatnie odnotowano w przywołanym raporcie – 3 spluwaczki, 
umieszczone na podłodze i „oczyszczane (…) codziennie”. 

Szkolnictwo trawiły przy tym problemy kadrowe. Dla przykładu, 
w roku 1921 starosta powiatu zachodnio-
-poznańskiego odnotowywał: „Właściciel 
majętności Napachanie p. Kullak doniósł 
mi dzisiaj i żalił się, że szkoły w Napacha-
niu i Kokoszczynie są bez nauczycieli, po-
nieważ nauczyciel z Napachania wyjechał 
na Górny Śląsk a nauczyciel z Kokoszczyna 
został przesiedlony. Obydwie szkoły cier-
pią przez to bardzo”.

Maciej A. Szewczyk

Szkic elewacji szkoły w Krzyszkowie (dokumentacja budowlana), 
1891 r., Archiwum Państwowe w Poznaniu

Szkic elewacji szkoły w Żydowie 
(dokumentacja budowlana), 1911 r., 
Archiwum Państwowe w Poznaniu

Plan izby szkolnej w Przybrodzie, 1927 r., Archiwum Państwowe 
w Poznaniu
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Jak powstała 
Rokietnica

Przed wiekami na miejscu wsi Rokiet-
nica rozpościerały się tylko łąki, ba-
gna i moczary. Nad pobliską rzeczką1 

rosło kilka starych wierzb, zwanych rokita-
mi. Różnie o tych rokitach bajano w nieda-
lekim Krzyszkowie i w Żydowie. Byli tacy, 
którzy uważali, to znak radości i życia. Jed-
nym z pierwszych zwiastunów wiosny po 
zimie były przecież bazie, czyli kotki. Po-
nadto każdy wiedział, że wystarczy wsa-
dzić do ziemi wierzbowy kołek, a wyro-
śnie z niego nowe drzewo.

Inni twierdzili, że roślina jest przeklę-
ta. (…)

Jakoż jedna z owych kilku wierzb rosną-
cych nad rzeczką była spróchniała i miała 
ogromną dziuplę. Zamieszkał w niej diabeł 
Rokita. Dobrze mu było wewnątrz prze-
stronnego pnia. Mógł stamtąd obserwować 
pasterzy pasących bydło na łąkach. Miły był 
mu widok niewiast, które od czasu do czasu 
przychodziły prać. Z ich wesołego trajkota-
nia dowiadywał się wszystkiego, co wyda-
rzyło się w okolicy. Czasem płatał im figle, 
na przykład chował misę z praniem albo 
pryskał wodą. Widywał też podróżnych, 
którzy raz po raz przechodzili przebiega-
jącą nieopodal drogą w tę i w tamtą stronę.

Pewnego wiosennego dnia trzech mło-
dych chłopaków przyszło pod same wierz-
by. Ucięli po gałązce i zaczęli robić coś dziw-
nego. Rokita przyglądał im się cały czas 
z wielkim zaciekawieniem. A oni oklepy-
wali swoje gałązki nożami i śpiewali:

Uliń mi się, piszczołeczko,
Bo jak mi się nie ulinisz,
Wyciepnę cię za dwa płoty,
Podziubią cię trzy kokoty,
Wyciepnę cię na łąki,
Owiną cię pająki, 
Wyciepnę cię do lasa,
Przejedzie cię kolasa.
Potem delikatnie zsunęli z gałązek korę 

i zaczęli dmuchać. Zdziwiony Rokita usły-
szał piskliwe dźwięki, aż nagle zabrzmiały 
miłe nawet dla jego ucha melodie.

„Nie wiedziałem, że z kory mojej Rokitki 
można zrobić taką piszczałkę” – pomyślał.

Wieczorem przygotował własny instru-
ment. Tylko ze śpiewaniem mu nie wyszło: 
gdy zaczął naśladować pasterzy, zamiast 
„Uliń mi się, piszczołeczko” rozległ się od 
wierzby taki skrzek, że aż się spłoszyły pta-
ki nocujące w gałęziach i w ciemności po-

1  Nad pobliską rzeczką – chodzi o strumień no-
szący dziś nazwę Samicy Pamiątkowskiej.

leciały, nie wiadomo dokąd. Za to granie 
wychodziło Rokicie o wiele lepiej, dlatego 
wieczorami wspinał się na czubek wierz-
by i grał całymi godzinami.

Zaczęły krążyć po okolicy budzące trwo-
gę wieści o diable, który czyha w wierz-
bie, a wieczorami gra na piszczałce. Nikomu 
to jednak nie przeszkadzało w używaniu 
drewna i witek wierzby w gospodarstwie. 
Dlatego Rokita często widział, jak ludzie 
ścinali z młodych drzewek gałązki, jak ro-
bili z nich długie tyczki potrzebne w przy-
domowych ogrodach, jak z wikliny pletli 
kosze, koszyki, kołyski dla niemowląt, na-
czynia i meble, narzędzia rybackie, a na-
wet buty na zimę.

Gdy chłopi szukali wikliny nad rzecz-
ką, Rokita ukrywał się w dziupli. Zdarzyło 
się nieraz wieczorem, że postraszył dud-
nieniem albo przeraźliwymi odgłosami 
pszczelarzy z Żydowa, którzy przychodzi-
li po próchno do okadzania wyrojonych 
pszczół. To samo czynił niekiedy starym 
babom, co to zbierały liście i korę, aby leczyć 
nimi gorączkę, przeziębienia i reumatyzm. 
Miał z tych psot wiele uciechy, nie gniewał 
się jednak na ludzi. Widział, że choć kale-
czą jego drzewo i inne wierzby, ma to ja-
kiś sens i czemuś służy, zresztą uszkodzo-
ne gałązki szybko odrastały.

Rokita nie chciał za bardzo swawolić pod 
Krzyszkowem. Pamiętał dobrze historię dia-
bła, który dokazywał co nie miara na wznie-
sieniu pod Ceradzem. W końcu ustawili mu 
pod jego siedzibą figurę świętego. „Brrr! – 
otrząsnął się na samą myśl. – Tego by tylko 
brakowało! Spokojnie, poczekam. W końcu 
dostanie mi się dusza jakiegoś niegodziwca”.

Mijały lata. Aż pewnego dnia, gdy Roki-
ta siedział sobie spokojnie w dziupli, usły-
szał odgłos łamanych gałązek. Nad rzeczkę 
przyszedł jakiś człowiek z siekierą. Rozglą-
dał się i gadał sam do siebie:

– Wyplenić, wykarczować!
Po tych słowach zabrał się do wycinania 

wikliny. Ale nie poprzestał na gałązkach. 
Niszczył całe krzaki, tnąc u samego korze-
nia. Trwało to do popołudnia. Rokita po-
rządnie się rozgniewał. Postanowił pocze-
kać do zmierzchu i porządnie nastraszyć 
intruza. Tak, żeby już nigdy tu nie wrócił. 
Zanim jednak wymyślił sposób, mężczyzna 
wziął się do ścinania rokit. Mruczał przy 
tym pod nosem:

– Wykarczuję te przeklęte wierzby! 
Wszystkie!

O, tego już było Rokicie za wiele! Miał 
stracić wierzby? Miał stracić dom? Wysko-
czył z dziupli i w mgnieniu oka stanął mię-

dzy drwalem a drzewem. Musiał wyglądać 
groźnie, cały bury, z rogami i kozimi noga-
mi, bo mężczyzna osłupiał z przerażenia.

– Co ty robisz, nadrachu2 jeden? – zaskrze-
czał diabeł. – Kto ci pozwolił?

Zapadło milczenie. Człowiek upuścił sie-
kierę na ziemię. Dygotał ze strachu. Roki-
ta poczuł, że jest górą, więc mówił dalej:

– Masz chyba z deklem, tej! Ani żeś tego 
drzewa nie sadził, ani żeś nie dbał o nie, 
a teraz przychodzisz i do ścinania się bie-
rzesz? Kara musi być! Ja jestem Rokita i za-
bieram cię do piekła!

Mężczyzna wystraszył się nie na żarty. 
Padł na kolana i zaczął przepraszać. Mówił, 
że mu naopowiadano wiele złego o wierz-
bach. Chciał się więc ich pozbyć, raz na za-
wsze. 

– Nie wiesz, tej, że wierzba jest potrzeb-
na? – ponuro cedził Rokita. – Że ludzie mają 
z niej pożytek i jej potrzebują? Kara być 
musi i to surowa! Idziemy!

– Nie, nie błagam – płakał mężczyzna. – 
Ja już nie będę, przysięgam!

Wtedy przyszedł Rokicie do głowie pe-
wien pomysł.

– Możesz się jeszcze z piekła uratować, 
ale musisz podpisać mi tu zaraz cyrograf.

Nieszczęsny drwal nie miał wyjścia. W cy-
rografie zaś napisano, że od tej pory każdej 
wiosny mężczyzna będzie ucinał z wierzb 
kołki i sadził je przy drogach, na miedzach, 
na brzegu rzeczki i w podmokłych miej-
scach. Jeżeli choćby jednego roku o tym za-
pomni, zostanie porwany do piekła. 

Już od następnej wiosny winowajca roz-
począł swoją pracę. I odtąd co roku przycho-
dził sadzić wierzby. A czynił tak do śmierci 
i to bardzo gorliwie. Łamał witki wierzbowe, 
dzielił je na mniejsze kawałki i sadził przy 
drogach, nad brzegami rzeki, w miejscach 
podmokłych. Zwłaszcza tam, gdzie wcze-
śniej jakąś wierzbę wycięto lub rozpadła się 
ze starości. Posadził też sporo na rokickich 
łąkach. Na starość zbudował wśród owych 
wierzb chatę. Dzięki drzewom okolica zro-
biła się malownicza, więc domów przyby-
wało, aż powstała osada, którą z powodu 
dużej liczby wierzb nazwano Rokitnicą. Po-
tem utrwaliła się nazwa Rokietnica.

Baśń ze zbioru „Baśnie doliny Samy” spisa-
na przez pana Łukasza Bernadego. Projekt 
„Baśnie doliny Samy” jest współfinansowa-
ny ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 4 LEADER, 
w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju” w zakresie ma-
łych projektów.

2  Nadrach – gwarowe: łobuz.
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Drodzy Czytelnicy,

Ależ dawno mnie tu nie było, prawda? 
Dziękuję za wszystkie listy „motywu-
jące” do powrotu, niezwykłą aukcję 

na rzecz WOŚP i pytania co dalej z Zaczyta-
ną Rokietnicą... No właśnie, co dalej? Tego 
jeszcze sama nie wiem, ale mocno wierzę, 
że uda mi się ponownie wygospodarować 
trochę czasu na książkowe spotkania na ła-
mach „Rokickich Wiadomości”. Na posta-
nowienia noworoczne jeszcze chyba za 
wcześnie, ale zbliżają się wakacje, może 
właśnie to będzie dobry moment, żeby za-
nurzyć się w lekturach, a potem podzielić się 
wrażeniami w kąciku czytelniczym „RW”? 
Czas pokaże, a dziś na okoliczność przypa-
dającego w tym miesiącu Dnia Dziecka od-
dam głos Zosi, która mimo młodego wieku 
mogłaby zostać ekspertem ds. książek dla 
dzieci i młodzieży. Odkąd pamiętam, Zosia 
czyta i bardzo często rozmawia ze mną na 
temat swoich lektur i to są bardzo inspi-
rujące rozmowy dla nas obu. Dodam jesz-
cze, że mój dzisiejszy gość ma 12 lat, nale-
ży do harcerstwa (ZHP), a poza czytaniem 
książek lubi robić zdjęcia i słuchać muzyki. 
Z pewnością, opowiadając o ukochanych 
książkach, świetnie mnie w aktualnym nu-
merze zastąpi, a przy okazji podrzuci kilka 
inspirujących propozycji innym młodym 
czytelnikom. Posłuchajcie zresztą sami…

„Moja przygoda z książkami zaczęła się, 
kiedy byłam mała. Rodzice i dziadkowie 
oraz ciocie, generalnie cała rodzina, czytali 
mi bajki. Nie wiem po kim tak lubię czytać. 
Wydaje mi się, że po mamie i po tacie, któ-
rzy też w wolnym czasie chętnie sięgają po 
książki. Obecnie czytam dużo książek fanta-
sy, fantastyki, od czasu do czasu krymina-
ły – głównie „Sherlock Holmes” Arthura 
Conana Doyle’a. Jeszcze dodam, że zapisu-
ję przeczytane książki w małym notesie.

Gdy byłam młodsza, bliscy czytali mi 
książeczki znanych polskich pisarzy/
poetów, byli to m.in. Aleksander Fre-
dro, Dorota Gellner i Czesław Janczar-

ski, czyli autorzy bajek dla dzieci. W ze-
rówce po raz pierwszy ciocia przeczytała 
razem ze mną „Dzieci z Bullerbyn” Astrid 
Lindgren. Pamiętam, że bardzo mi się podo-
bała, bo była bardzo zabawna. Pokochałam 
ją za prosty język i generalnie prostotę ca-
łej książki. Niby zwyczajna historia o dzie-
ciach, ale jednak wyjątkowa. Mogę uznać, 
że jest to ulubiona książka mojego wcze-
snego dzieciństwa!

Podczas pierwszej kwarantanny stwier-
dziłam, że czas na przeczytanie „Harry’ego 
Pottera” J.K. Rowling. Chyba każdy zna 
książki o tym czarodzieju i jego przyjacio-
łach, Hogwarcie i przygodach w świecie 
magii. Z siedmiu (ośmiu, jeśli ktoś zalicza 
„Harry Potter i Przeklęte Dziecko”) czę-
ści najbardziej polubiłam tę pod tytułem 
„Harry Potter i więzień Azkabanu”. Jest 
to także jedna z moich ulubionych części 
w formie ekranizacji. Po Harrym wzięłam 
się za „Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa 
(ze względu na to, że czytałam pierwszą 
część jako lekturę). Wiem, że te książki 
mają dużo niedociągnięć, ale dla mnie są 
super!!! Ulubione części z tej sagi to „Po-
dróż <<Wędrowca do Świtu>>” i „Sio-
strzeniec czarodzieja”. Następnie sięgnę-
łam po czytadła od Agnieszki Chylińskiej, 
które już mi się tak bardzo nie spodoba-
ły. Po czasie myślę, że po prostu jestem na 
nie za duża. Potem zaczęłam czytać grec-
ko-rzymską serię o herosach Ricka Riorda-

na i …przepadłam. „Percy Jackson i Bo-
gowie Olimpijscy”, „Olimpijscy Herosi” 
oraz „Apollo i Boskie Próby” – tutaj nie 
potrafię wskazać moich ulubionych części, 
ale zrobiły na mnie duże wrażenie i wywar-
ły wpływ na podejście do lektur szkolnych. 
To może jeszcze na koniec słowo o tych lek-
turach szkolnych właśnie. Niektórzy z góry 
je skreślają, ja mam kilka ulubionych tytu-
łów, np. na 100% „Opowieść wigilijna” 
i „Mały Książę”, a na przeciwnym biegunie 
znaleźli się „Felix, Net i Nika oraz Gang 
Niewidzialnych Ludzi”. W moim odczuciu 
ta książka jest bardzo topornie napisana, 
a doszłam do takiego wniosku po spotka-
niu z twórczością autora „Percy’ego Jack-
sona”. Jak tylko poznałam pióro Riordana 
to natychmiast zarzuciłam czytanie „Felixa, 
Neta i Niki”. Jeśli chcecie wiedzieć dlacze-
go, to koniecznie sięgnijcie po obie książki.”

Tyle od Zosi. Mnie też nie pozostaje nic 
innego, jak tylko pożegnać się i zabrać do 
lektury. Mam nadzieję, że wśród propozy-
cji znajdziecie coś ciekawego dla siebie. 
Jeśli natomiast chcielibyście przygotować 
własny zestaw i podzielić się nim z czytel-
nikami „RW”, to koniecznie piszcie na ad-
res: zaczytanarokietnica@interia.pl albo 
fb Zaczytana Rokietnica.

Pozdrawiamy serdecznie,  
Zofia Derwich i Mariola Sudoł-Szczepaniak
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Nasi pupile – Dzień Weterynarza
Każdy z nas ma swojego lekarza, nawet 

nasz pupil ma lekarza weterynarza. Już 
wiemy, gdzie musimy jechać, kiedy nasze 
ulubione zwierzątko potrzebuje pomocy. 
Zawód weterynarza zrobił na nas ogrom-
ne wrażenie, ponieważ lekarz taki zajmuje 
się nie tylko zwierzątkami, które mieszka-
ją w domku, ale też zwierzętami, które mo-
żemy spotkać na gospodarstwie.

Dziękujemy bardzo rodzicom, za zaanga-
żowanie w przynoszenie zdjęć zwierzątek, 
z którymi mieszkają dzieci, jak i tym rodzi-
com, którzy przynieśli zdjęcia wymarzo-
nych zwierząt dzieci. Dzięki nim, mogliśmy 
zorganizować wystawę naszych zwierząt. 
Wspólnie zauważyliśmy, że dzieci z naszej 
grupy mają najczęściej pieski, w związku 
z czym wspólnie przygotowaliśmy kodeks 
opieki nad psem, który wszyscy będziemy 
stosować.

„Baczność! Do Hymnu!”
Początek maja obfituje w ważne dla 

wszystkich Polaków święta. Dzieci z przed-
szkola również o nich pamiętały i włożyły 
całe swoje serca, aby te obchody 230 rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja były 
naprawdę uroczyste. Najmłodsi i najstar-
si, wszyscy bez wyjątku, czuli podniosłość 
oraz wyjątkowość tych dni, śpiewając pie-
śni patriotyczne, a także utrwalając symbo-
le i barwy narodowe. „Jesteśmy Polką i Po-
lakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem. 
Kochamy Polskę z całych sił. Chcemy byś 
również kochał ją i Ty, i Ty!” – te słowa nio-
sły się po całej okolicy, ponieważ dumne 
przedszkolaki odśpiewały je z ogromnym 
zaangażowaniem i z całych sił. Witaj Maj!

Uratujmy ją wspólnie – Dzień Ziemi
Co roku 22 kwietnia na całym świe-

cie, Ziemia obchodzi swoje święto. W tym 
dniu i w naszym przedszkolu uczciliśmy 
ten dzień. Dzieci przyszły ubrane w kolo-
ry Ziemi, a podczas zajęć dowiedziały się, 
jak dbać o środowisko i otaczającą nas przy-
rodę. Dowiedziały się też, co to jest recy-
kling, jak prawidłowo segregować śmie-
ci oraz dlaczego pojemniki na śmieci mają 
różne kolory. Wszystkie dzieci wykonały 
pracę plastyczną związaną z tematem za-
jęć, a na koniec otrzymały certyfikat „Przy-
jaciela Ziemi”.

Czym zajmuje się bibliotekarz?
Z okazji Dnia Bibliotekarza, grupa Bie-

dronek z przedszkola w Mrowinie, wybrała 

się do biblioteki szkolnej w Cerekwicy. Pani 
bibliotekarka, czyli pani Anita, opowiedzia-
ła dzieciom o książkach i zasadach ich wy-
pożyczania. Dzieci z wielką uwagą wysłu-
chały czytanej przez panią Anitę bajki pt.: 
„Proszę mnie przytulić”, następnie musia-
ły pokolorować Misia, głównego bohatera 
czytanej książki. Pani Anita zadała również 
dzieciom zadanie domowe, by mocno przy-
tuliły rodziców. Zwieńczeniem wyprawy 
była zabawa na boisku szkolnym.

Marchewka pyszna i zdrowa…
W kwietniu w naszym przedszkolu ob-

chodziliśmy Urodziny Marchewki realizo-
wane jako kolejna odsłona projektu ,,Spo-

sób na nudę..., czyli przedszkolna książka 
kucharska” pod hasłem: KTO MARCHEW-
KĘ CZĘSTO JE, ZAWSZE ZDROWO CZUJE 
SIĘ! W tym dniu dzieci ubrane na pomarań-
czowo i zielono z emblematem marchewki 
na czole ochoczo przystąpiły do działania, 
poznając walory zdrowotne tego warzywa. 
Wysłuchały ilustrowanego opowiadania 
o największej marchewce na świecie, za-
poznały się z działaniem wyciskarki wol-
noobrotowej i przygotowały sok marchew-
kowo-jabłkowy. Jak przystało na urodziny, 
zaśpiewały piosenkę, zatańczyły i ze sma-
kiem wzniosły toast sokiem, który przy-
rządziły. Wszystkim smakował!

Przedszkole 
Mrowino
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Przedszkole 
Leśna Chatka

Przedszkole 
Ptasie Radio
Teatrzyk – niespodzianka

Dzień 14 maja okazał się dniem niety-
powym dla przedszkolaków z Przedszkola 
„Ptasie Radio” w Rokietnicy, gdyż my, do-
rośli, postanowiliśmy przygotować dla na-
szych dzieci niespodziankę – przedstawie-
nie teatralne pt. „Chory komin, czyli kochasz 
dzieci – nie pal śmieci”. 

W przedstawieniu wystąpiła zarówno 
kadra pedagogiczna, jak i niepedagogicz-
na. Niniejsze przedsięwzięcie wymagało 
od naszych nauczycieli i pań pomocy wiele 
pracy i zaangażowania. Niemałym wyzwa-
niem było również skompletowanie odpo-
wiednich rekwizytów. 

Do występu aktorzy przygotowywali się 
już od dłuższego czasu. 

Przedstawienie miało na celu uświado-
mienie dzieciom, jak ważne jest nasze śro-
dowisko. Przedszkolaki nauczyły się do-
brze segregować śmieci i dowiedziały się, 
w jaki sposób troszczyć się o otaczającą 
nas przyrodę. 

Dzieci z zaciekawieniem śledziły wystę-
py swoich pań. Dużo radości sprawiło im 
zgadywanie, w jakie role się wcieliły, po-
nieważ znają je na co dzień w zupełnie in-
nej odsłonie.

Wszyscy aktorzy na zakończenie zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

W przedszkolu jest wiele okazji do kształ-
towania u dzieci wrażliwości ekologicznej. 
Obejmuje ona zaznajomienie dzieci ze świa-
tem roślin i zwierząt, z przyrodą nieożywio-
ną, a także uczenie ich dostrzegania i prze-
żywania piękna oraz potrzeby obcowania 
z nim. To właśnie te tematy pojawiły się 
u nas na początku kwietnia podczas eduka-
cji online. Dzieci dowiedziały się, jak nale-
ży chronić środowisko, czym jest recycling. 
Oprócz tego przedszkolaki miały okazję po-
znać, czym jest technologia i jakie zagroże-
nia czyhają na nie w Internecie.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za wy-
konanie wszystkich zadań online wspól-
nie z dziećmi!

Umiejętność językowa jest elementem 
bardzo ważnym w sprawnym funkcjono-
waniu społecznym i nauczaniu. Wszyscy 
dobrze wiemy, jak wielkim ułatwieniem dla 
człowieka, w każdym okresie jego życia, 
jest umiejętność popraw-
nego, swobodnego i ładne-
go sposobu wypowiadania 
swoich myśli. Ułatwia to 
kontakty z rówieśnikami, 
dlatego postanowiliśmy 
zorganizować dni języko-
we w przedszkolu. Oprócz 
języka angielskiego, z któ-
rym przedszkolaki obcują 
na co dzień, mieliśmy oka-
zję poznać język arabski 
i język niemiecki. Gościli-
śmy dwóch lektorów – pa-

nią Anię oraz pana Albara. Dzieci chętnie 
uczestniczyły w przygotowanych zajęciach, 
osłuchały się ze słownictwem, potrafiły się 
samodzielnie przedstawić oraz zaśpiewać 
popularną piosenkę.

Muzyka jest jedną z podstawowych form 
wyzwalania emocji przez dzieci od najmłod-
szych lat. Taniec pozwala nam te emocje wy-
razić. Jedną z okazji do świętowania okazał 
się Międzynarodowy Dzień Tańca. Pierw-

szy raz przedszkolaki uczestniczyły w lek-
cji hip-hopu. Zajęcia poprowadziła dla nich 
pani Natalia. Prowadząca pokazała podsta-
wowe kroki i przygotowała specjalny po-
kaz, dzięki któremu mieliśmy okazję zoba-
czyć jej umiejętności.

Kolejnym gościem w naszym przedszko-
lu była pani Marlena – leśnik, na co dzień 
wykładowca na Uniwersytecie Przyrod-
niczym w Poznaniu. Pani Marlena przed-

stawiła dzieciom na czym 
polega jej praca, zdradzi-
ła ciekawostki o zwierzę-
tach mieszkających w lesie. 
Pokazała czym i jak należy 
mierzyć drzewa i kiedy trze-
ba je wyciąć. Przypomniała 
dzieciom zasady zachowa-
nia w lesie. Przedszkolaki 
z zaciekawieniem słuchały 
informacji oraz chętnie od-
powiadały na wszystkie za-
dane pytania.

Magdalena Sokulska
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Przedszkole 
Bajeczka
Dzień strażaka

Nasze przedszkolaki z „Bajeczki”, 4 maja 
obchodziły w swoich grupach „Dzień Stra-
żaka”. Grupa „Motylki” ze swoją panią przy-
gotowała się do tego spotkania poprzez 
uczestnictwo w zajęciach pt.: „Będę stra-
żakiem”, podczas których dzieci rozwią-
zywały zagadki związane z pracą straża-
ków oraz uczyły się numerów alarmowych. 
Przedszkolaki rozpoznawały na ilustracjach 
przedmioty, których służby ratownicze po-
trzebują w swojej pracy. Natomiast dzieci 
z grupy „Myszki” wraz z Paniami postanowi-
ły nagrać film, w którym dzieci inscenizowa-
ły wiersz „Gwałtu, rety! Dom się pali” oraz 
piosenkę „Niebezpieczne zabawy”, przed-
stawiając skutki zabaw zapałkami. Nagra-
ny film wraz z kartką z życzeniami został 
doręczony panu Czachorowi – prezesowi 
OSP. Następnego dnia emocji nie było koń-
ca. Odbyło się spotkanie z Panami Straża-
kami z JOSP w Rokietnicy, którzy odwie-
dzili nas swoim wozem strażackim i przez 
okna przedszkola dostarczyli nam słodkie 
podziękowania. Przez pandemię dzieci nie 
miały możliwości spotkania się ze strażaka-
mi osobiście, ale i tak wielką frajdę sprawi-
ło przedszkolakom to, że pojawili się cho-
ciaż za oknami. Spotkanie z pewnością na 
długo pozostanie w pamięci dzieci. Jednym 
z celów przedszkola jest uczenie najmłod-
szych dbałości o własne bezpieczeństwo. 
Chcemy, aby każde dziecko wiedziało, pod 
jaki numer zadzwonić, kiedy dzieje się coś 
złego oraz jak zareagować, gdy w niebez-
pieczeństwie jest ktoś inny. 

Agnieszka Tomczak
Romualda Hońdo – Przybylska

Agnieszka Kożuchowska

Konkurs „Nasza planeta”
Dnia 22 kwietnia nasze przedszkolaki 

obchodziły Międzynarodowy Dzień Zie-
mi. Z tej okazji odbył się konkurs „Nasza 
planeta”. Zadaniem dzieci było wykonanie 
przestrzennej pracy plastycznej z surow-
ców wtórnych. Wybór zwycięzców nie był 
łatwy. Przyznano miejsca w dwóch katego-
riach wiekowych:
3-4 latki
I m-ce Ewa Staniewska – grupa Motylki
II m-ce Karolina Wardowicz – grupa Ty-
gryski
III m-ce Oskar Pniewski – grupa Tygryski
Wyróżnienie Florentyna Podlecka – Kotki
Wyróżnienie Franciszek i Jerzy Tomala
5-6 latki
I m-ce Stanisław Kaczmarek – grupa Tro-
piciele
II m-ce Dawid Jonasik – grupa Smoki
III m- ce Stefan Podlecki – grupa Misie
Wyróżnienie Izabela Maćkowiak – gru-
pa Smerfy
Wyróżnienie Tymoteusz Warczyński – 
grupa Misie.

Wszystkim laureatom gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów.

Hanna Augustyniak, Karolina Rynowiecka- 
Rozmiarek, Agnieszka Zakrzewicz- Podlecka

Dzień Książki w Pszczółkach
Na początku maja Pszczółki realizowały 

temat kompleksowy „Jak powstaje książ-
ka?”. W tych dniach dzieci przynosiły do 
przedszkola swoje ulubione ksiązki z domu. 
Podczas zajęć było wiele atrakcji np. czy-
tanie, segregowanie książek na przyrodni-
cze, baśnie i wiersze, opowiadanie wielu 
ciekawych historii, a także każde dziecko 
zrobiło do swojej książeczki kolorową za-
kładkę. Dzieci w tych dniach były bardzo 
zaczytane!

I. Olejniczak-Bysiewicz

„Przyjaciele Zippiego”
W kwietniu dzieci z grupy „Sowy” z przed-

szkola „Bajeczka” obchodziły święto z okazji 
zakończenia programu „Przyjaciele Zippie-
go”. W trakcie trwania programu prowa-

dzonego od ubiegłego roku szkolnego 
trenowały umiejętności radzenia sobie 
w codziennych trudnych sytuacjach, aby 
mogły je wykorzystywać w dalszym życiu. 
Kluczowym składnikiem programu jest roz-
wijanie umiejętności komunikacji pomię-
dzy dziećmi a innymi osobami z ich otocze-
nia. Program „Przyjaciele Zippiego” uczył 
dzieci właściwego, konstruktywnego po-
stępowania w przypadku konfliktów z in-
nymi. Rozwijał ich kompetencje społeczne 
i emocjonalne oraz sprawił, że są one lepiej 
przygotowane do pomagania innym w roz-
wiązywaniu problemów. Zippi to patyczak, 
bohater opowiadań, o którym dzieci słucha-
ły w trakcie trwania programu. Niewątpli-
wą atrakcją było pojawienie się w naszej 
sali prawdziwych patyczaków, z którymi 
Sówki bardzo się zaprzyjaźniły i chętnie 
się nimi opiekują. Zakończenie programu 
odbyło się w miłej atmosferze przy słod-
kim poczęstunku, a dodatkowo milusińscy 
otrzymali dyplomy i korony. 

Małgorzata Nowak-Grzechowska

Przedszkolaki poRUSZAJĄ  
całe rodziny!

W dniach 10.05-17.05.2021 r. na rokiet-
nickich ulicach można było zauważyć nasze 
przedszkolaki razem ze swoimi rodzinami, 
spacerujących, jeżdżących na rowerach, hu-
lajnogach czy rolkach. To właśnie oni zbiera-
li kilometry w ramach akcji „Przedszkolaki 
poRUSZAJĄ całe rodziny!”. To wydarzenie 
miało na celu aktywizację przedszkolnej 
społeczności i ich bliskich oraz zachęcenie 
do aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Akcja cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem. Rodzinom niestraszne były żadne 
warunki pogodowe. W sumie udział wzię-
ło 71 dzieci, a one poruszyły jeszcze wię-
cej swoich rodziców, braci, siostry i innych 
bliskich. Oczywiście nie obyło się bez nut-
ki rywalizacji. Nagrody czekały dla 4 osób, 
które zrobiły największą ilość kilometrów, 
a także dla trzech grup, które wykazały się 
niezwykłą aktywnością. I tak, klasyfikacje 
grupowe i indywidualne przedstawiają się 
w następujący sposób: 
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INDYWIDUALNA:
I miejsce – Jerzy i Franek Tomala 
II miejsce – Filip Dobosz
III miejsce – Jakub Bujwid
GRUPOWA:
I miejsce – Grupa Kotki – 600,45 km
II miejsce – Grupa Misie – 512,48 km
III miejsce – Grupa Smerfy - 319,19 km
IV miejsce – Grupa Pszczółki – 225,18 km

V miejsce – Grupa Smoki -145,84 km
VI miejsce – Grupa Żabki – 142,67 km
VII miejsce – Grupa Tygryski – 115,05 km
VIII miejsce – Grupa Tropiciele – 64,08 km
IX miejsce – Grupa Myszki – 59,02 km
X miejsce – Grupa Słoneczka – 50,10 km
XI miejsce – Grupa Motylki – 5,20 km

W sumie nasze przedszkolaki zrobi-
ły 2239,26 km! Jest to wynik, który prze-

szedł nasze najśmielsze oczekiwania. Gra-
tulujemy wszystkim uczestnikom i mamy 
nadzieję, że codzienne aktywności zosta-
ną z Wami na stałe, a w przyszłym roku za-
chęcicie inne dzieci do udziału w drugiej 
edycji naszej akcji.

Anna Świst, Marta Grzegorzewska,  
Kamila Orlik, Joanna Miecznik-Kluczykowska

Przedszkole 
Logicus

„Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę 
zimy, trochę lata” i tak różnorodnie jak w po-
godzie było również w przedszkolu Logicus.

Światowy Dzień Ziemi
W dniu 22 kwietnia obchodziliśmy 

Światowy Dzień Ziemi i w ten dzień zgłę-
bialiśmy wiedzę o ochronie naszej planety. 
Każda grupa przedszkolna w inny sposób 
go obchodziła poprzez zabawy i piosenki 
związane z segregacją śmieci oraz rozmo-
wy o konsekwencjach wynikających z za-
nieczyszczeń. Pomysłom na pomoc Ziemi 
nie było końca. Rozwijaliśmy również po-

stawy proekologiczne i miłość do przyro-
dy oraz potrzebę dbania o nią. Starszacy 
odegrali krótką inscenizację wizyty zanie-
czyszczonej Ziemi u doktora, który przypo-
mniał, aby troszczyć się o naszą planetę. 
Radości i satysfakcji z wykonanych zadań 
było dużo.

Malowanie na folii przy akompania-
mencie muzyki klasycznej

We wtorek 27 kwietnia w grupie Ekolo-
gów odbyło się malowanie Pani Wiosny. Ko-
lorowe obrazy powstawały przy ogromnej 
radości dzieci zarówno ze sposobu malo-
wania, jak i słuchanego utworu Vivaldiego 
pod tytułem „Wiosna”. Dzieci mogły spró-
bować swoich talentów plastycznych. Za-
bawie i pomysłom, co można namalować, 
nie było końca. 
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Ogólnopolski Konkurs  
Artystyczno-Czytelniczy

Dzieci z grupy Matematyków 29 kwiet-
nia stworzyły wspólną pracę plastyczną 
na konkurs organizowany przez Księgar-
nię Tuliszków, a motywem przewodnim 
był wiersz „Wiosenny czarodziej” – Doro-
ty Gellner. Zainspirowane stworzyły pracę, 
używając różnych środków plastycznych. 
W wyborze wiosennego czarodzieja pomógł 
dzieciom temat tygodnia o życiu pszczół, 
który zgłębiały. Wspólna zabawa i nauka 
sprawiły wiele frajdy i satysfakcji – efekt 
końcowy wykonanej pracy na konkurs. 

 
Majowe Święta

Każda grupa obchodziła święta na różne 
sposoby. Odbyło się recytowanie wierszy 
„Moja mała Ojczyzna” Joanny Białobrzeskiej 
oraz „Kto ty jesteś? Polak mały” Władysła-
wa Bełzy. Dzieciom recytacja nie sprawi-
ła żadnej trudności, za to napawała wiel-
ką dumą i dodała pewności siebie. Starały 
się one zapamiętać nazwy świąt. Przeczy-
tać i ułożyć wyrazy oraz objaśnić ich zna-
czenie, wszystko w duchu patriotycznym. 
Zadaniem najstarszej grupy było również 
przedostanie się do flagi zgodnie z instruk-
cją słowną lub kodem, co wykonali, dosko-
nale się przy tym bawiąc. Wykonali rów-
nież flagę kraju za pomocą folii bąbelkowej 
z dużą dokładnością i skupieniem. Wszyst-
kie dzieci doskonale już wiedzą, że każde 
święto majowe ma wielką wartość.

Międzynarodowy Dzień Strażaka
obchodzony był czwartego maja. Każde 
dziecko doskonale wiedziało, jak ważna 
jest praca strażaka. Dzieci zgłębiały wie-
dzę na temat pracy strażaka i zagrożeń z nią 
związanych poprzez rozwiązywanie zaga-
dek i pogadanki. Dzieci wiedziały, jak rozpo-
znać niebezpieczną sytuację i jak zachować 
się podczas pożaru. Przedszkolaki świetnie 
znają numery telefonów alarmowych oraz 
wygląd wozu strażackiego. Podczas zabaw 
również ćwiczyły szybką reakcję na sygnał, 
co sprawiało im wiele przyjemności. 

Seanse Filmowe
W pierwszym tygodniu maja w każdej 

grupie w przedszkolu odbyły się kolejno 
seanse filmowe. Pomimo zamkniętych kin, 
u nas można było wybrać się na seans. Dzie-
ci doskonaliły umiejętności rozpoznawania 
nominałów i przeliczania oraz kupowania 
biletów w kasie. Bardzo podobało się strze-
lanie popcornu w maszynie, co wywoływało 
liczne uśmiechy. Wszystkie dzieci zakupi-
ły popcorn i bilet oraz zadowolone odszu-
kały miejsce zapisane na otrzymanym bi-
lecie. Wszyscy doskonale sobie poradzili 
i zachwyceni oglądali bajkę.
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Pracownia Spotkań Twórczych 
w Mrowinie
Baza = Bliskość, Artyzm, 
Zaangażowanie i Akceptacja!
Kim jesteśmy?

Ludzie potrzebują siebie nawzajem. 
To slogan, w dodatku przez wielu bardzo 
nielubiany. We współczesnym świecie pro-
szenie o pomoc bywa często odbierane jako 
oznaka słabości. My tak jednak nie uważa-
my! Jesteśmy społecznością, która, by osią-
gnąć cel, musi współpracować. Należą do 
nas cudowni uczniowie, zaangażowani 
nauczyciele i rodzice, którzy swoją troską 
i zaradnością popychają do przodu każdy 
najbardziej szalony pomysł. Ten potencjał 
zaowocował powstaniem pięknej szkoły 
w Cerekwicy. Teraz Rada Rodziców ob-
jęła swoim patronatem całość projektu 
BAZA realizowanego w dawnej szkole 
w Mrowinie, a my nie przestajemy szukać 
nowych możliwości, by zmienić choć ma-
lutką część tego świata na lepsze. Naiwni?

„We have a dream…”
Wszystkie najlepsze pomysły rodzą się 

z marzeń. Tak też jest w naszym przypad-
ku. Marzymy, aby stworzyć z jednej z sal 
mrowińskiej szkoły miejsce, które wpłynie 
na rozwój manualny, społeczny i emocjo-
nalny naszych dzieci. Będzie przestrzenią 
dla spotkań owocujących… dziełami sztu-
ki! Dokładnie tak! Jest to tym bardziej cen-
ne, że sam proces twórczy ma dla nas już 
znamiona niezwykłości. 

Po co nam pracownia?
Mimo, iż nasza wieś rozbudowuje się 

bardzo szybko, infrastruktura kultural-
no-oświatowa nadal jest niewystarczają-
ca. Brakuje miejsca, w którym można na 
stałe, nie przeszkadzając innym, realizo-
wać cele artystyczne i społeczne. W naszym 

zamierzeniu BAZA 
ma wypełnić tę lukę. 
Będzie gromadzić lokal-
ne środowisko wokół wiel-
kiego drewnianego stołu, który symbolicz-
nie i praktycznie posłuży do budowania 
bliskości. Stanie się przestrzenią rozmów, 
rozwiązywania problemów, znajdowania 
recept na codzienne trudności i bolączki. 
Troszkę niejako przy okazji będziemy le-
pić z gliny garnki, talerze, kubki. Mamy na-
dzieję, że początkowo ceramiczny charakter 
pracowni przyciągnie kolejnych pozytyw-
nie zakręconych artystów, którzy umożli-
wią poznawanie innych rzemiosł dawnych. 
Tkanie na krosnach, wyplatanie koszy czy 
filcowanie to tylko niektóre nasze pomy-
sły. Mamy wśród nas twórczych rodziców, 
którzy zajmują się robotyką, teatrem, bu-
dowaniem modeli latających czy dzierga-
jących na szydełku. Potencjał ludzki jest 
ogromny! Chcielibyśmy również zorgani-
zować spotkania dla tych, co już wyrośli ze 
szkolnych murów, a nadal mają ochotę na 
pogaduchy i naukę nowego hobby.

Dlaczego MY?
Moglibyśmy długo zapewniać o swojej 

niezwykłości, drzemiącym w nas poten-
cjale i wytrwałości, z jaką dążymy do celu. 
Moglibyśmy też opowiadać o zaniedbanych 
rodzinach, osamotnionych dzieciakach, dla 
których wyrwanie się z domu jest jedy-
ną szansą na dobre spędzenie dnia. Tym 
wszystkim żyjemy. Planujemy wiele zmie-
nić, a co najważniejsze: chcemy się spotykać 
i być blisko siebie, tak by w razie potrze-
by podać komuś pomocną dłoń. Jesteśmy 
twórczo zakręceni i wierzymy, że sztuka 

ma moc przemienić to, co szare, smut-
ne w pełne barw, radosne pląsanie. 

Dlatego zapraszamy na spotkanie 
przy kawie, podczas którego po-
znamy się bliżej i opowiemy wię-
cej o naszych pomysłach. Bądźmy 
w tym razem!

Nie tracimy czasu
W społeczności zgromadzonej wo-

kół naszej szkoły każda, nawet najbar-
dziej abstrakcyjna idea, błyskawicznie 
nabiera realnych kształtów. Dzieje się tak 
mimo pandemii. BAZA jest tego doskona-
łym przykładem. Stosując się do obostrzeń 
covidowych, sprzątaliśmy salę i zakładali-
śmy nową instalację elektryczną. Repre-
zentacja uczniów, harcerzy, rodziców  
i pracowników ZSP szlifowała i malowa-
ła ściany. Rada Rodziców zajęła się projek-
towaniem i wykonaniem aneksu kuchenne-
go wraz z wyposażeniem. Wspólna praca 
i kubeł farby zintegrowały nas skutecznie. 
W międzyczasie, z pomocą zaprzyjaźnione-
go Stowarzyszenia „Motyl”, napisaliśmy 
kilka projektów, których celem jest pozy-
skanie funduszy na nasze działania. Cze-
kamy teraz na ich rozpatrzenie. W szkole 
trwa akcja „PLACKOWANIE NA EKRANIE - 
dorzuć swój grosik do BAZY”, a 11 czerw-
ca będzie można wspomóc nasz projekt 
poprzez nabywanie najróżniejszych bibe-
lotów na szkolnym BAZARZE (szczegó-
ły na stronie www.zsp-cerekwica.pl i pro-
filu fb Szkoły). 

Już koniec,  
a właściwie dopiero początek…

Jeśli idea wydała się bliska Państwa sercu, 
zapraszamy do kontaktu. Można nas znaleźć 
dzięki informacjom na stronie www.baza-
-mrowino.pl lub profilu fb „Baza Pracow-
nia spotkań twórczych”. Kto wie, może na-
sze spotkanie będzie początkiem wspaniałej 
wspólnej przygody? Warto spróbować!

Zapraszam w imieniu ekipy BAZY, 
Katarzyna Pielaszkiewicz

Powrót Superbohaterów!
Po długich miesiącach nauki zdalnej, kwa-

rantannach, chodzeniu na raty wreszcie je-
steśmy wszyscy razem i niech już tak zosta-
nie! Najpierw w szkolnych ławkach zasiedli 
uczniowie klas 1-3, pod koniec maja stop-
niowo zaczęli wracać do nauki stacjonarnej 
ich starsi koledzy. Wiązało się z tym dużo 
obaw i niewiadomych, zresztą ciężko się 
dziwić, bo przez tyle miesięcy można było 
się od takiej zwykłej szkoły odzwyczaić. 

Dla niektórych, być może nawet większo-
ści, wejście w dawny rytm dnia, gdzie mu-
simy wstać, przebrać się, spakować plecak 
i wyjść z domu, było nie lada wyzwaniem. 
No i jeszcze trzeba było się wylogować z In-
ternetu, co po miesiącach przymusowego 
siedzenia przed monitorem, wielu uczniom 
wydawało się niemożliwe. Nauczyciele też 
nie kryli obaw, ale, jak ponoć mawiał Alek-
sander Macedoński, „Nie ma rzeczy niemoż-
liwych, są tylko trudne do wykonania”, więc 
daliśmy radę! W końcu trudno się dziwić, 
przecież jesteśmy SUPERBOHATERAMI 
Z PRZYBRODZKIEJ 1!

Szkoła Podstawowa  
w Cerekwicy
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Konstytucja 3 Maja w naszej szkole!
Z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja zaprosiliśmy całą spo-
łeczność szkolną do wspólnego świętowa-
nia pod hasłem „Skracamy dystans do 
Konstytucji”. Nasze motto można było ro-
zumieć na wiele sposobów. Z jednej stro-
ny chcieliśmy „oswoić” słowo DYSTANS, 
które z racji pandemii nabrało negatywnych 
skojarzeń. Stąd pomysł z pokonaniem 
230 km trasy na okoliczność 230 roczni-
cy uchwalenia Konstytucji, oczywiście, jak 
na pandemię przystało, z zachowaniem dy-
stansu, złożonej z indywidualnych albo ro-
dzinnych spacerów, biegów lub wypraw ro-
werowych.

Zamierzaliśmy również „oswoić” samą 
Konstytucję, dokument, o którym my, Pola-
cy, niewiele wiemy. Zwykliśmy powtarzać, 
że to była bardzo ważna ustawa, pierwsza 
tej rangi w Europie, druga na świecie i dla-
tego trzeba ją upamiętniać. 230 rocznica 
to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie 
inne zalety ustawy z maja 1791 roku. Dla-
tego rozmawialiśmy o niej przy różnych 
okazjach, zwłaszcza na lekcjach historii, 
godzinach z wychowawcą. Zachęcaliśmy 

uczniów do sięgnięcia po książki z Konsty-
tucją w roli głównej. 

Zaprosiliśmy do aktywnego, radosnego 
świętowania, bo akt z 1791 roku, mimo, że, 
z racji ówczesnej sytuacji politycznej, nie 
spełnił wszystkich pokładanych w nim na-
dziei, po prostu na to zasługuje.

Zachęcaliśmy do wywieszenia flagi, do 
spaceru/jazdy na rowerze z myślą o Kon-
stytucji, przygotowania kokardy narodowej 
albo jakiegoś elementu stroju z wykorzy-
staniem barw narodowych. 3 maja każ-
dy mógł przyjść na nasz plac przed szkołą 
i dostępną kredą dopisać słowo do nasze-
go logorytmu.

Ostatecznie spacerem, rowerem, biegiem, 
indywidualnie, rodzinne, ale jednak razem 
pokonaliśmy 1653,44 km!  

Dziękujemy za wspólne świętowanie: 
za życzenia dla Polski, za każdy okoliczno-
ściowy napis, rysunek na naszym szkolnym 
placu, za to, że zarówno spacerując po oko-
licy, jak i podróżując po różnych zakątkach 
kraju, pamiętaliście, aby wysłać do nas re-
lację z trasy, za każdy kilometr pokonany 
dla Konstytucji!

Fundusz Uczniowski
W naszej szkole każdy uczeń jest waż-

ny, chcemy jak najlepiej zaspokoić ich 
potrzeby i marzenia. Dlatego został po-
wołany Fundusz Uczniowski, który pole-
ga na tym, że w każdym roku uczniowie 
mogą składać projekt, na który chcieliby 
przeznaczyć pieniądze. Projekt musi do-
tyczyć czegoś, co może zostać zrealizo-
wane w szkole dla wszystkich uczniów. 
Następnie wybrana komisja ocenia pro-
jekty pod kątem bezpieczeństwa, przy-
datności, a także wymaganych kosztów. 
Te, które najbardziej spełniają dane kry-
teria, zostają poddane głosowaniu przez 
uczniów.

Pierwszą edycję wygrał projekt pt.: „Pa-
letowe siedzenia i stoliki”, których autora-
mi są Piotr Sobkowiak i Wiktor Wieczorek 
z klasy 8. Projekt ten uzyskał 32 głosy, z cze-
go w głosowaniu brało udział 76 uczniów.

Gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy 
również pozostałym uczniom, którzy po-
święcili swój czas na zaprojektowanie swo-
ich pomysłów oraz za głosowanie. Kolejna 
edycja za rok!

Tajemnice przyrody, czyli naukowy 
spacer z okazji Dnia Ziemi

W kwietniu w naszej szkole odbył się Za-
gadkowy Spacer Przyrodniczy zorganizo-
wany na okoliczność święta naszej plane-
ty. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w naukowej zabawie zaproponowa-
nej przez Panie: Agatę Kowalczuk i Eweli-
nę Rybnicką.

W projekcie można było uczestniczyć na 
dwa sposoby i rzeczywiście znaleźli się zwo-
lennicy obu opcji. Jedni wybierali wariant 
tytułowego spaceru, pokonując specjalną 
trasę opatrzoną zagadkami przyrodniczy-
mi (nieprzypadkowo dostępna była już od 
22 kwietnia, czyli Dnia Ziemi), rozwiązywali 
zadania i wysyłali je na maile szkolne orga-
nizatorek. Inni uczestnicy, oprócz spaceru, 
w wyznaczonym terminie zawitali również 
do szkoły, w której czekały różne niespo-

dzianki (np. możliwość wyizolowania swo-
jego...DNA!) oraz przepyszny poczęstunek. 
Mamy nadzieję, że pomysł aktywnego zdo-
bywania wiedzy spodobał się wszystkim.

Tymczasem trzymamy kciuki za koniec 
pandemii. Skoro przetarliśmy szlaki, to 
może wiosną przyszłego roku uda się nam 
zorganizować prawdziwy Piknik Naukowy! 

Szkoła Podstawowa  
w Napachaniu

Pierwsze powroty
  7 maja to dzień, kiedy klasy 4-8 zaczęły 

naukę w trybie hybrydowym. Jako pierwsze 
próg szkoły przekroczyły klasy 4a, 5a i 6a.

W poniedziałek rano na wszystkich po-
wracających uczniów i nauczycieli czekała 
niespodzianka. Po wejściu do szkoły można 
było zobaczyć hasła na powitanie oraz ko-
szyczek z karteczkami z dobrym słowem. 
Tego dnia towarzyszyły nam różne emocje: 

było wzruszenie, radość, ale i niepewność. 
Również uczniowie z klas 1-3 ucieszyli się 

na powrót starszych kolegów i koleżanek. 
Wróciły dzwonki i gwar szkolnych kory-
tarzy. Szkoła znowu tętni życiem i poma-
łu zaczęła wracać normalność.

Ciągle jednak musimy być uważni i prze-
strzegać reżimu sanitarnego.

Światowy Dzień Książki  
i Praw Autorskich

„Jeśli nie lubisz czytać, to znaczy, że nie 
znalazłeś odpowiedniej książki”

J.K. Rowling
23 kwietnia na całym świecie obchodzo-

ny jest Światowy Dzień Książki i Praw Au-
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torskich. I choć to zwykły dzień, w tym roku 
przypadający w piątek, to było to święto 
wszystkich czytelników i ludzi związanych 
z książką i pisaniem. Święto książki wywo-
dzi się z Katalonii, a po raz pierwszy zorga-
nizowano je w 1926 roku. Jest to ważna data 
w historii literatury światowej: data śmier-
ci Cervantesa, urodzin i śmierci Szekspira. 
Zgodnie z tradycją katalońską tego dnia męż-
czyźni obdarowują swoje partnerki czerwo-
ną różą, a one darują im książkę. W 1995 
roku UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Świa-
towym Dniem Książki i Praw Autorskich.

W Polsce kwestie praw autorskich regu-
luje Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych. Nie 
łamiemy prawa autorskiego, kiedy dla ce-
lów dydaktycznych oglądamy z uczniami 
film, robimy ksero wiersza czy fragmentu 
powieści. Możemy nawet, co jest szczegól-
nie ważne w zdalnym nauczaniu, przesłać 
uczniom np. skan fragmentu książki. Waż-
ne, by trafił on do „ograniczonego kręgu 
osób uczących się, nauczających lub pro-

wadzących badania naukowe”.
Uczniowie! Powinniście pamiętać, że udo-

stępnione przez nas materiały nie powin-
ny trafić na powszechnie dostępne grupy 
w mediach społecznościowych i inne ser-
wisy.

W obecnych pandemicznych okoliczno-
ściach, gdy szkoła pracuje w zmiennym 
trybie, a uczniowie pozostają w swoich 

domach, moc książek powinna być wyko-
rzystywana do wzmacniania więzi mię-
dzy nimi, redukcji stresu, stymulowania 
ich umysłów i kreatywności.

Zachęcamy Wszystkich Czytelników na-
szej szkolnej biblioteki i innych bibliotek do 
celebrowania tego święta z dobrą książka 
w dłoni! Miłego czytania :) 

Elżbieta Skrzypczak

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki 
spod chmurki”

W roku szkolnym 2020/2021 kontynu-
ujemy w naszej szkole ogólnopolski pro-
jekt edukacyjny „CZYTAM Z KLASĄ lektur-
ki spod chmurki” – edycja II EKOlogiczna. 
Sposobem na zainspirowanie dzieci do czy-
tania było wprowadzenie w klasach I-III 
projektu edukacyjnego autorstwa Honora-
ty Szaneckiej, upowszechniającego czytel-
nictwo wśród najmłodszych uczniów. Jego 
założeniem było zachęcenie dzieci do czy-
tania książek poprzez aktywną działalność 
edukacyjną. 

Realizacja zajęć ma na celu osiągnięcie 
następujących celów:
• rozbudzanie u uczniów ciekawości lite-

rackiej,
• rozwijanie aktywności czytelniczej,
• doskonalenie czytania ze zrozumieniem 

oraz aktywnego słuchania,
• zachęcanie rodziców do czytania dzie-

ciom,
• integrację zespołu klasowego,
• nawiązanie współpracy nauczycieli 

i uczniów z placówkami oświatowymi 
z terenu całego kraju i zagranicznymi 
szkołami polonijnymi, poprzez wspól-
ną wymianę doświadczeń na stronie 
projektu,

• wzmacnianie więzi ze środowiskiem 
przyrodniczym – rozwijanie poczucia 
troski i odpowiedzialności za bliższe 
i dalsze otoczenie.

Tematyka zajęć realizowana jest zgodnie 
z harmonogramem. Zrealizowano zajęcia 
w ramach trzech modułów:

I MODUŁ – jesienny – od 23.09.2020 r. 
do 21.12.2020 r.
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MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW
II MODUŁ – zimowy – od 22.12.2020 r. 

do 20.03.2021 r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU
III MODUŁ – wiosenny – od 21.03.2021 r. 

do 21.06.2021 r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA.
W ramach projektu czytamy wybrane 

książki, zapraszamy gości, wykonujemy sze-
reg prac plastyczno-technicznych. Są to ma-
kiety, wystawy tematyczne, prace z masy 
solnej, plakaty. Wzięliśmy udział w nagra-
niu filmu promującego naszą szkołę. Dzięki 
książkom przenosimy się w nieznane, ta-
jemnicze miejsca. Poznajemy ciekawe hi-
storie bohaterów książek i życiorysy ich au-

torów. Korzystamy z terenu wokół szkoły. 
Odwiedzamy pobliski las. Po lekturze „Za-
czarowanej zagrody” zbudowaliśmy na bo-
isku szkolnym własną zagrodę ze śniegu, 

który obficie spadł w tym roku. 
Projekt cieszy się dużym zainteresowa-

niem. 
Sylwia Kiejnich

Szkoła Podstawowa  
w Rokietnicy

Szkolna Kasa Oszczędzania  
– Załóż konto – warto!

Skąd biorą się pieniądze? Jak je oszczę-
dzać? Jak działa internetowe konto ban-
kowe? Te i wiele innych pytań zadają so-
bie dzieci. Gdzie szukać na nie odpowiedzi?

Zapraszamy do SKO działającej w Szkole 
Podstawowej w Rokietnicy. To bezpieczny, 
zrozumiały i atrakcyjny serwis internetowy. 
Przeznaczony jest dla uczniów od 5 do 13 
roku życia. Dzięki udziałowi w programie 
edukacji finansowej dziecko ma szansę na 
opanowanie umiejętności zarządzania swo-
im budżetem i oszczędzania pieniędzy. Cie-
kawy serwis internetowy z Kubą Pieniąż-
kiem i Żyrafką Lokatką, pozwala na nabycie 
umiejętności korzystania z konta bankowe-
go poprzez Internet. Dzięki SKO dzieci nie 
tylko poznają wartość pieniądza, lecz tak-
że uczą się oszczędzania i rozsądnego go-
spodarowania swoimi środkami, co przy-
da się im w dorosłym życiu. 

W tym roku „PKO Bank Polski, po raz 
pierwszy w 86-letniej historii programu 
edukacyjnego Szkolnych Kas Oszczędności 
uruchomił internetowy „Test wiedzy SKO”. 
Dzieci oraz dorośli mogli sprawdzić swo-
ją wiedzę w zakresie: finansów, zarządza-
nia własnym budżetem, przedsiębiorczości, 
ekologii, zdrowego stylu życia i odżywia-
nia, niemarnowania żywności oraz cyber-
bezpieczeństwa” (PKO BP). Przekonało się 
o tym ponad 200 uczestników z naszej szko-
ły, którzy wykonali test. Za udział serdecz-
nie dziękujemy.

O naszych działaniach piszemy na Szkol-
nych Blogach – Rokietniczanie. Serdecznie 
zapraszamy do odwiedzenia bloga i zagło-
sowania na nas!

Jeżeli chcesz założyć konto SKO, serdecz-
nie zapraszamy już dziś!

Opiekunowie SKO – SP w Rokietnicy

Realizacja projektu ABCempatii 
w Szkole Podstawowej w Rokietnicy

8 kwiet-
nia odbyło 
się wirtual-
ne, ale jakże 
prawdziwe 
s p o t k a n i e 
w sprawie 
realizacji no-
wego projek-
tu w Szkole 
Podstawowej w Rokietnicy. W spotkaniu 
uczestniczył Wójt Bartosz Derech, przed-
stawicielka Fundacji Czepczyńskich Kata-
rzyna Muzyka-Jacheć, wicedyrektor Lucyna 
Bigos oraz wychowawczyni klasy 1f Mar-
ta Pawlisiak.

Spotkanie miało na celu przedstawie-
nie założeń i celów wprowadzenia pro-
jektu. Mieliśmy okazję współpracować już 
z Fundacją w fantastycznym projekcie AB-
Cekonomii. Kiedy okazało się, że jest już 
cieplutka, nowa książka, postanowiliśmy 
o nią zawalczyć.

Projekt poprzez edukację najmłodszych, 
ma za zadanie likwidację barier i stereo-
typów związanych z osobami z niepełno-
sprawnościami, a także zmianę myślenia 
i negatywnych postaw, pokazanie świata, 
w którym wszystkie dzieci zasługują na ta-
kie samo traktowanie, bez względu na ich 
stan zdrowia, wytłumaczenie językiem 
dziecka, na czym polegają różne niepeł-
nosprawności i schorzenia oraz objaśnie-
nie związanych z nimi różnic w codzien-
nym funkcjonowaniu, uwrażliwienie dzieci 
na inny niż ich własny stan zdrowia, a także 
kształtowanie pozytywnych postaw wśród 
dzieci i ich rodziców.

Spotkanie było bardzo owocne, Wójt 
Bartosz Derech poparł naszą inicjatywę, 
od września zostaniemy więc jedną z 1000 
wybranych gmin. Czujemy się zaszczyceni. 
Dziękujemy.

Marta Pawlisiak

Dostęp do wody  
to prawo człowieka

22 marca obchodzony jest Światowy 
Dzień Wody ustanowiony przez ONZ. Na-
sza szkoła, jak zwykle z wielkim entuzja-
zmem, podchodzi do wszelkich działań eko-
logicznych, więc i do tej akcji postanowiła 
się przyłączyć. 

Wspólnie z Polską Akcją Humanitarną za-
angażowaliśmy się w dokształcenie, uświa-
domienie i pogłębienie wiedzy o tym, że 
dostęp do wody to prawo człowieka, a jej 
oszczędzanie nie polega tylko na przykręce-
niu kurka. Edukowali się zarówno nauczy-
ciele, jak i uczniowie. Nie zabrakło przy tym 
dobrej zabawy, której efektem były twórcze 
i inspirujące pomysły. Dzieci dowiedziały 
się, że szeroko rozumiana konsumpcja ma 
dużo większe znaczenie dla oszczędzania 
wody, niż zakręcanie kranu.

Małgorzata Dubas,
Sylwia Łukaszczuk,

Marta Kierończyk

Wiosenne przebudzenie
Ogłoszony niedawno konkurs na wio-

senne kwiaty okazał się niesamowitą eks-
plozją pomysłów i kolorów, które idealnie 
wprowadziły nas w mocno oczekiwaną już 
wiosnę. Rozstrzygnięcie konkursu nie było 
proste, gdyż poziom nadesłanych prac był 
wysoki. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za za-
angażowanie.

Małgorzata Dubas,
Sylwia Łukaszczuk,

Marta Kierończyk
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Warsztaty dla uczniów technikum 
informatycznego

Na przełomie lutego i marca odbyły się 
w szkole dwa spotkania zdalne dotyczące 
nowych technologii w informatyce.

Pierwsze warsztaty, które poprowadził 
student Politechniki Poznańskiej, dotyczyły 
uczenia maszynowego i sztucznej inteligen-
cji. W trakcie spotkania padła odpowiedź 
na pytanie, czym jest uczenie maszynowe. 
Pokazano gałęzie uczenia maszynowego, 
omówiono uczenie nadzorowane i nienad-
zorowane oraz uczenie ze wspomaganiem. 
Uczniowie dowiedzieli się, jak powstają sie-
ci neuronowe, poznali przykłady algoryt-
mów oraz niezbędne oprogramowanie. 
Warsztaty były bardzo interesujące, gdyż 
poruszane zagadnienia wykorzystuje się 
w wielu dziedzinach naszego życia.

Kolejne warsztaty dotyczyły urządzeń 
i nowych technologii sieciowych. Przed-
stawił je inżynier wsparcia technicznego fir-
my TP-LINK. Podczas spotkania uczniowie 
poznali nowe rozwiązania firmy TP-LINK 
oraz urządzenia, które korzystają z najnow-
szych technologii. Wśród nich produkty se-
rii Omada i profesjonalne zarządzanie cen-
tralne, zaawansowane funkcje zwiększające 
wydajność sieci, nowy standard WiFi 6 oraz 
wiele przykładów urządzeń sieciowych. 

W obu spotkania brało udział ponad 90 
osób.

Piotr Janowski

Lekcja WF – niespodzianka 
dla uczniów!

Jak wszyscy wiemy, nauczanie zdalne 
w pełnej formie powoli zbliża się ku końco-
wi, a więc WF przed komputerem również 
niedługo odejdzie w zapomnienie i wszy-
scy wspólnie, tak jak wcześniej, będziemy 
mogli uczestniczyć aktywnie w lekcji WF 
na boisku, czy sali gimnastycznej. 

W związku z tym specjalnie dla uczniów 
została przygotowana lekcja – niespodzian-
ka w postaci zestawu ćwiczeń z udziałem 
nauczyciela naszej szkoły. 

•  Przedstawiony zestaw ćwiczeń moż-
na wykonać na placu do ćwiczeń w Waszej 
okolicy (również w szkole będziemy wyko-
nywać podobne ćwiczenia) 

•  Poziom trudności ćwiczeń jest zróżni-
cowany – dlatego dobór ćwiczeń oraz licz-

bę powtórzeń dostosowujemy do własnych 
możliwości 

Zachęcamy do zapoznania się z ćwicze-
niami na filmiku oraz aktywnym uczest-
nictwie w lekcji na świeżym powietrzu. 

Mamy nadzieję, że niedługo, tak jak kie-
dyś, znowu spotkamy się na lekcji Wycho-
wania Fizycznego, ale już na szkolnym bo-
isku :-) 

Link do filmu: 
https://youtu.be/UN8C8hXhDWM  

Pierwsze urodziny Rokietnickich 
Lwów Biznesu

Minął już rok od wdrożenia, w naszej 
szkole, innowacji pedagogicznej: ROKIET-
NICKIE LWY BIZNESU, której głównym ce-

lem jest pobudzenie postaw przedsiębior-
czych wśród młodzieży, przy wykorzystaniu 
modelu kreatywności, samodzielnego my-
ślenia i pracy zespołowej, a także zaintere-
sowanie uczniów technikum kontynuacją 
kształcenia na kierunkach o istotnym zna-
czeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 
Aktualnie w skład Rokietnickich Lwów Biz-
nesu wchodzą: Bartosz Schlabs, Kamil Sta-
rosta, Hubert Rabenda i Eryk Zerbin. 

Anna Dukowicz 

I Szkolny Turniej CS:GO 
u Zamoyskich 

W dniach 21-22 kwietnia 2021 roku, 
z inicjatywy Rokietnickich Lwów Bizne-
su, odbył się I Szkolny Turniej CS:GO u Za-
moyskich. W turnieju startowało 5 drużyn 
w składach 5-osobowych: SlayersofRokita, 

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
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Ekipa Budowlana, 2ARP, Paralitycy, Total-
ne_Oro  i  anime_team. W finałowym star-
ciu zmierzyły się zespoły Ekipa Budowlana 
oraz Totalne_Oro. Po emocjonującej walce 
zwyciężyła drużyna Totalne_Oro w składzie: 
Hubert Rabenda, Jakub Szała, Bartosz Fili-
piak, Bartosz Janiszewski, Tomasz Dwóżnik. 
Atmosfera podczas imprezy utwierdziła nas 
w przekonaniu, że nie był to czas straco-
ny. Dlatego już planujemy organizację ko-
lejnego turnieju, ale tym razem w wersji 
otwartej dla osób nie będących uczniami 
naszej szkoły. 

Anna Dukowicz 

Taniec, biznes, satysfakcja
Taniec dostarcza nam wiele radości, po-

maga uzyskać wewnętrzną harmonię i roz-
wija emocjonalnie. Mogliśmy tego w pełni 
doświadczyć podczas warsztatów tanecz-
nych prowadzonych przez fantastyczną Pa-
nią Beatę Nowak – tancerkę, instruktorkę 
tańca nowoczesnego i towarzyskiego. Po 
krótkim wprowadzeniu teoretycznym, po-
znawaliśmy kroki walca angielskiego i salsy, 
a wszystko po to, by na parkiecie prezen-
tować się pięknie i dostojnie. Już nie mo-
żemy doczekać się powrotu na salę, goto-
wi na kolejne wyzwania taneczne.

Anna Dukowicz

II Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy o Totalitaryzmach 
„Echa Katynia”

Z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Ka-
tyńskiej uczniowie naszej szkoły oddali 
wirtualny hołd pomordowanym. Uczestni-
czyliśmy online w II Międzynarodowym Fe-
stiwalu Filmowym o Totalitaryzmach „Echa 
Katynia”, którego tematyka obejmuje sze-
roko rozumiane zagadnienie totalitaryzmu, 
tworząc tym samym przestrzeń do refleksji 
nad tym problemem nie tylko w ujęciu hi-
storycznym. W tym roku zaprezentowano 
ponad 20 filmów z całego świata, w tym 4 
premiery wyprodukowane w zeszłym roku 
przez Instytut Pamięci. Wspólny seans to 
jedno, ale równie ważna jest wspólna dys-
kusja dotycząca filmu, a tych było sporo.

Anna Dukowicz

Świadectwa ukończenia szkoły 
Abiturienci technikum w zawodach: tech-

nik informatyk, technik hotelarstwa, technik 
organizacji reklamy i technik architektury 
krajobrazu odebrali 30.04.2021 r. świadec-
twa ukończenia szkoły. Gratulujemy i ży-

czymy sukcesów na egzaminach matural-
nych oraz potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe.

Sukcesy Julii Tarki w bilardzie 

Uczennica Naszej Szkoły ZS w Rokietnicy 
– Julia Tarka –  w maju 2021 r. w Łodzi bra-
ła udział w Mistrzostwach Polski Juniorek 
Starszych w bilardzie. Triumfowała w od-

mianie 9-bil. Uczennica jest zawodniczką 
Akademii Bilardowej w Rokietnicy.

Julia swoja przygodę z bilardem rozpo-
częła w 2013 r., mając 8 lat. Do gry w bi-
lard nakłoniła ją babcia, gdy podczas roz-
mowy wspólnie szukały dla Julii ścieżki 
zainteresowań.

Zaczęła zwyciężać w lokalnych i regional-
nych zawodach juniorskich. Zdobyła m.in. 
2 miejsce – Puchar Wójta gminy Rokietni-
ca, 3 i 5 miejsce w Pucharze Polski Kobiet 
i zaszczytne złoto w Mistrzostwach Polski 
Juniorek Starszych w 2021 r.

Jej kariera rozwija się dzięki systema-
tycznym i sumiennym treningom. Mamy 
nadzieję,  że w niedalekiej przyszłości po-
jawią się dalsze sukcesy. 

Gratulujemy i życzymy dalszych zwy-
cięstw.

Agnieszka Złotnicka

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
IM. JADWIGI I WŁADYSŁAWA ZAMOYSKICH

TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK REKLAMY
TECHNIK  HOTELARSTWA 
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIKUM

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

ELEKTRYK
CUKIERNIK
PIEKARZ
FRYZJER
DRUKARZ
STOLARZ
OGRODNIK
I WIELE INNYCH :)

W ROKIETNICY

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

ul.Szamotulska 24
62-090 ROKIETNICA

tel: 061 81 45 027
strona: www.rokietnica.nazwa.pl
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Nowa odsłona 
pojemników

Rośliny w pojemnikach – to pojęcie 
wielu osobom kojarzy się przede 
wszystkim ze skrzynkami obsadza-

nymi pelargonią bluszczolistną lub surfi-
nią. Powszechna dostępność tych gatun-
ków oraz stosunkowo niska cena skazały 
na zapomnienie wcześniej stosowane ro-
śliny. W świadomym kształtowaniu ogro-
dów z myślą o ogrodnictwie przyjaznym 
środowisku i bioróżnorodności zmieniają 
się pomysły na stosowanie pojemników. 
Powraca wiele gatunków, sięga się po po-
mysły oparte o trwałe obsadzenia.

Sadzenie roślin w pojemnikach ma bar-
dzo długą historię. Jeden z siedmiu cudów 
świata starożytnego – wiszące ogrody w Ba-
bilonie tworzyły rośliny wysadzone w po-
jemnikach. Stanowiły element ogrodów 
na dziedzińcach domów starożytnej Gre-
cji i Rzymu. Pojawiają się w kolejnych epo-
kach od średniowiecza aż po czasy współ-
czesne. Od baroku po XIX wiek egzotyczne 
rośliny w donicach wzbogacały latem wi-
zerunek ogrodów i tarasów. Mieszkańcy 
miast od dawna traktowali rośliny w do-
niczkach i skrzynkach na parapetach okien-
nych lub balkonach jako namiastkę ogro-
du. Dziś pojemniki z roślinami stały się 
nieodzownym elementem ogrodów tym-
czasowych, zakładanych na krótki okres, 
często na terenie, gdzie grunt pokryty jest 
utwardzoną nawierzchnią. Zmieniają się 
rośliny, kształty i tworzywa pojemników, 
niezmienna pozostaje idea – wprowadze-
nie w bliskim otoczeniu człowieka roślin, 
zwłaszcza tam, gdzie niemożliwe jest za-
łożenie ogrodu.

W przydomowych ogrodach na froncie 
często mamy trawnik plus jakieś rośliny zi-
mozielone. Ograniczenie barw, ciekawych 
faktur, sezonowej zmienności zrekompen-
sują rośliny w pojemnikach, np. ustawione 
przy wejściu do budynku. Są powitalnym 
elementem, mogą wprowadzić coś wyróż-
niającego, przyciągającego uwagę. Ożywia-
ją utwardzoną powierzchnię wokół garaży, 
budynków gospodarczych. Mogą posłużyć 
jako forma ,,ściany” dzielącej wnętrza ogro-
dowe na bardziej kameralne. Na parapetach 
okien kuchennych, sypialni lub domowego 
biura pozwolą na codzienny kontakt, ob-
serwowanie zachodzących zmian, kwitnie-
nia. Duże możliwości wnoszą na tarasach. 
Nie tylko wprowadzą rośliny w bezpośred-
nie sąsiedztwo miejsc wypoczynkowych 
(warto wybrać ładne kwiaty, faktury, za-
pachy), skąd można je obserwować, cie-
szyć się w pełni ich pięknem. Mogą stano-
wić element osłaniający, pozwolą stworzyć 
bardziej kameralne warunki odpoczynku. 
Przydadzą się wtedy wyższe rośliny, pną-
cza. Dzięki mobilności można dowolnie je 
przestawiać, tworzyć zmieniające się aran-

żacje, dostosowywać przestrzeń tarasu do 
sposobu użytkowania w danej chwili.

W budynku typu dworek symetrycznie 
ustawione rośliny o regularnych geome-
trycznych kształtach podkreślą tradycyj-
ny charakter. Asymetryczna kompozycja 
może wydobyć specyficzne cechy nowo-
czesnej bryły budynku, podkreślić jego ar-
chitektoniczne elementy. 

Kompozycja złożona z kilku pojemników 
ustawionych na tle ściany bez okien wzbo-
gaca wizualnie przestrzeń, tworzy żywy ob-
raz. Przy symetrycznym układzie, spokojny, 
statyczny w odbiorze. Dynamiczny, niepoko-
jący w przypadku asymetrii. Przy roślinach 
w pojemnikach mamy dodatkowy ,,bonus” 
– możemy je traktować jak klocki. Dowolnie 
przestawiać, zmieniać układ przestrzenny 
zgodnie z potrzebami. Zależnie od sezono-
wej dekoracyjności możemy wysuwać na 
pierwszy plan te, które są w danym mo-
mencie efektowne, a te mniej dekoracyj-
ne przenieść na drugi. 

Z zastosowaniem w pojemnikach kojarzą 
się przede wszystkim rośliny sezonowe – 
jednoroczne i dwuletnie. W aktualnym po-
dejściu wynikającym z ogrodnictwa przy-
jaznego środowisku preferuje się trwałe 
obsadzenia, wykorzystujące byliny, krze-
wy, a nawet niewielkie drzewa. Ponieważ 
jest to materiał roślinny sprzedawany w do-
niczkach, możemy tworzyć takie kompozy-
cje roślinne przez cały sezon wegetacyjny. 
Termin wysadzania rozciąga się od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni. W okresie lata, gdy 
sprzedawane rośliny są w pełni dekoracyj-
ności, łatwiej możemy sobie wyobrazić efekt 
końcowy, jak będzie wyglądało docelowo wy-
pełnienie pojemnika. W punkcie sprzedaży 
można ustawić rośliny obok siebie, zmie-
niać dobór, układ wobec siebie i stopniowo 
dochodzić do zadowalającego rozwiązania.

Przy doborze roślin zawsze należy zwró-
cić uwagę na wymagania świetlne, glebo-
we, wodne. W  jednym pojemniku łączymy 
ze sobą rośliny o podobnych wymaganiach, 
nigdy skrajnie różnych. Decydując się na 
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wprowadzenie roślin w pojemnikach, na-
leży uwzględnić jeszcze kilka elementów 
estetycznych: zestawienie barw, wzajem-
ne proporcje pojemnika i roślin, formę/
kształt. Punktem wyjścia do kompozycyj-
nych ustaleń może być każdy z nich. Naj-
częściej jako pierwsze ustalamy miejsce 
ustawienia aranżacji i do niego dobiera-
my pasujące pojemniki i rośliny. Czasem 
najpierw kupujemy pojemnik – ponieważ 
zachwycił nas barwą, fakturą, formą. To on 
staje się punktem wyjścia do doboru roślin. 
Warto wtedy posłużyć się zdjęciem, moż-
na je wydrukować i na nim szkicować pro-
jekt, zaznaczając dobrane rośliny, ich ko-
lory. Można oczywiście zacząć od wyboru 
roślin i do nich dobierać pojemnik.

Przy wyborze barwy najczęściej kieru-
jemy się kolorystyką otoczenia, zwłaszcza 
elewacji budynku. Jeżeli jest spokojna, neu-
tralna możemy sobie pozwolić na wybór 
bardziej kolorowych, wyrazistych pojem-
ników. Można powtórzyć barwę jakiegoś 
detalu architektonicznego. Przy zdecydo-
wanej, mocnej kolorystyce budynku lepiej 
sprawdzą się pojemniki o neutralnej, spo-
kojnej barwie – np. białe, w gradacji sza-
rości. Uniwersalne są naturalne odcienie 
gliny. Dobierając kolory, możemy kierować 
się podobieństwem i powtórzyć barwę po-
jemnika w barwie roślin. Możemy zdecy-
dować się na kontrast, kompozycja będzie 
bardziej przyciągała uwagę. Trzeba tylko 
uważać, by układ złożony z  roślin i pojem-
nika nie ,,podzielił” się wizualnie na dwie 
części mocno odstające od siebie, tworzą-
ce dysonans. Bezpiecznym rozwiązaniem 
jest stosowanie neutralnych szarości, bie-
li przy wyrazistych barwach kwiatów lub 
dobieranie ton w ton tej samej barwy ro-
ślin i pojemnika.

Ustalając zestaw gatunków do roślinne-
go wypełnienia pojemnika, należy zwrócić 
uwagę na proporcje – stosunek jego wyso-
kości do wysokości i szerokości roślinnego 
wypełnienia. Najbezpieczniej ustalić pro-

porcję wysokości pojemnika do wysokości 
roślin 1:1 lub 1:2 lub 3:5. Proporcje 1:1 lub 
1:2 z reguły dobrze wypadają. Gdy naczynie 
jest wyższe niż rośliny w nim wysadzone 
wprowadzamy pewien niepokój. Proporcja 
3:5, gdy 3 to wysokość roślin, a 5 – pojem-
nika, może okazać się trudna. Zbyt wyra-
zisty pojemnik zdominuje układ, odwróci 
uwagę od roślin w nim rosnących. Jedno-
cześnie może też okazać się bardzo intere-
sująca, przyciągać uwagę swoją odmien-
nością, nasze oko lubi takie niespodzianki. 
Wystarczy dobrać rośliny o łukowato wy-
giętych pędach lub liściach (np. trawy) albo 
rośliny o spływającym charakterze wzro-
stu. Taka kompozycja wygląda interesują-
co na tle ściany, w przestrzeni, w której nic 
nie odciąga uwagi.

Duże pojemniki, zwłaszcza szerokie o cy-
lindrycznym kształcie zapewniają korze-
niom roślin odpowiednią przestrzeń do 
swobodnego rozwoju. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku pojemników, gdzie ro-
śliny pozostają kilka lat bez przesadzania. 
Pojemniki o wysokości i szerokości powy-
żej 50 cm są zalecane również ze względu 
na bardziej zrównoważone warunki upra-
wy. Zużywamy mniej wody do podlewania 
(wolniej paruje). Rośliny lepiej wykorzystu-
ją wodę i składniki pokarmowe, a podłoże 
wolniej się nagrzewa.

Podłoże w pojemniku dostosowujemy do 
wymagań wybranych roślin. Należy pamię-
tać o wprowadzeniu drenażu – luźnej war-
stwy drobnych kamyków lub potłuczonych 
doniczek ceramicznych. W niej, poniżej stre-
fy korzeni, będą gromadziły się nadmiary 
wody, co nie zaszkodzi roślinom. Starto-
wo podłoże powinno być zasobne w odpo-
wiednią dla wybranych roślin ilość skład-
ników pokarmowych. W kolejnych latach 
najlepszym rozwiązaniem jest stosowa-
nie nawozów wolno uwalniających skład-
niki w formie granulatu. Niektóre pojem-
niki mają wbudowany system dozowania 
wody i nawozów w formie płynnej.

Wybierając pojemniki, należy kierować 
się nie tylko względami estetycznymi, war-
to uwzględnić aspekty użytkowe. Ceramicz-
ne zapewnią lepszy dostęp powietrza do 
podłoża, częściowo wchłoną nadmiar wody. 

Niestety są bardziej podatne na uszkodze-
nie i cięższe, co utrudni ich przemieszcza-
nie. Pojemniki z tworzyw sztucznych ła-
twiej utrzymać w czystości, są też lżejsze 
(ważne przy przestawianiu). Ważna jest 
również mrozoodporność, gdyż w przypad-
ku trwałych obsadzeń zimują na otwartej 
przestrzeni. 

W pojemnikach można wprowadzić po-
lecane na rabaty byliny, trawy ozdobne, pa-
procie, pnącza, wrzosy, wrzośce, niewielkie 
krzewy oraz karłowate odmiany drzew. Ro-
śliny wieloletnie z czasem wypełnią pojem-
niki, uwolnią od walki z chwastami. W miarę 
rozrastania się i starzenia trzeba je wymie-
niać. Często pojemniki są wykorzystywane 
do założenia ,,ogródka” roślin zielarskich, 
przyprawowych. Podstawowy zestaw to: 
mięta, melisa, bazylia, cząber, rozmaryn, 
oregano, szczypiorek. Warto uzupełnić ga-
tunkami o jadalnych kwiatach (nasturcja, 
nagietek, bratek). Handel oferuje również 
wiele odmian warzyw przystosowanych do 
uprawy w pojemnikach np. pomidory, pa-
pryka, groch, fasola. Są także pnące odmia-
ny truskawek powtarzających owocowanie. 

Specyficzną formą pojemników są pod-
wyższone zagony. Najczęściej stosowane 
jako skrzynie z obramowaniem, szerokim, 
wygodnym miejscem do siedzenia. Stoso-
wane w ogrodach hortiterapeutycznych 
stanowią również korzystne rozwiązanie 
w ogrodach przydomowych, gdy uprawą 
roślin zajmują się osoby starsze lub o ogra-
niczonej sprawności. Podczas prac nie trze-
ba się tak nisko schylać. 

Stworzone w pojemnikach kompozycje 
można podświetlić, tworząc dodatkowe, 
nastrojowe efekty po zachodzie słońca. To 
ciekawe rozwiązanie zwłaszcza w strefie 
tarasu lub widoku z okna tarasowego, po-
koju dziennego. Oświetlone z przodu ro-
śliny rzucą na ścianę za sobą ciekawe cie-
nie, tworząc graficzny obraz. Oświetlając od 
dołu, wydobędziemy ciekawe elementy ich 
budowy. Światło umieszczone z tyłu pod-
kreśli wewnętrzną strukturę roślin, bryły, 
graficzny efekt.

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

w Rokietnicy
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Przypominamy o naborze wniosków o likwidację azbestu

Zachęcamy do skorzystania z Pro-
gramu likwidacji wyrobów zawie-
rających azbest. Skorzystać z nie-

go mogą osoby fizyczne, które posiadają 
prawo własności lub zarządzające nie-
ruchomościami na terenie naszej gminy, 
na których znajduje się azbest. 

Kluczową informacją, którą należy po-
dać we wniosku, jest zakres prac objętych 
wnioskiem oraz ilość azbestu. 
Zakres prac dzieli się na:
• demontaż (w przypadku, gdy nie mamy 

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

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

• dokument potwierdzający prawo wła-
sności do nieruchomości, gdzie znajduje 
się azbest (np. kopia aktu notarialnego),

• podpisaną klauzulę RODO,
• zgodę współwłaściciela nieruchomo-

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

• pełnomocnictwo w przypadku działania 
przez pełnomocnika,

• informację o wyrobach zawierających 
azbest,

• ocena stanu azbestu.

W przypadku wnioskodawców zajmują-
cych się produkcją, przetwarzaniem i obro-
tem produktami rolnymi – obowiązkowo 
należy wypełnić oświadczenie o pomocy 
de minimis w rolnictwie oraz formularz 
informacyjny.

Wszystkie załączniki dostępne są do po-
brania na stronie www.rokietnica.pl -> Ak-
tualności -> zakładka Środowisko.

Przypominamy również wnioskodawcom 
o obowiązku złożenia do Wydziału Admi-
nistracji Architektoniczno – Budowlanej 
Starostwa Poznańskiego przed realizacją 
zgłoszenia prac związanych z demonta-
żem azbestu.

Powiat Poznański pokrywa 100% kosz-
tów związanych z likwidacją wyrobów 
azbestowych (demontaż, odbiór, trans-
port oraz unieszkodliwienie).

Wnioski można składać w godzinach 
pracy Urzędu Gminy w Rokietnicy po-
przez wrzucenie go do urny znajdującej 
się w budynku C, przesłanie pocztą lub 
poprzez platformę ePUAP. W razie wąt-
pliwości zachęcamy Państwa do kontak-
tu z Referatem Ochrony Środowiska pod 
nr 61 89 60 631 lub poprzez e-mail: lidia.
przybysz@rokietnica.pl.

Termin składania wniosków do urzędów 
gmin mija 30 lipca 2021 r.

Referat Ochrony Środowiska  
UG Rokietnica

Gdzie zgłaszać błąkające się lub ranne zwierzęta? Urząd podpowiada!
Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/311/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie Programu Opieki Nad Zwierzętami oraz 
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Rokietnica w 2021 r. w przypadku, gdy zauważysz: 

Interwencja Opis treści Objaśnienia Skontaktuj się z

Ranne zwierzę  
w wyniku  
zdarzeń  
drogowych

Gmina Rokietnica zawarła całodobową 
umowę z Łukaszem Lorkiewiczem prowa-
dzącym działalność Przychodnia dla zwie-
rząt Usługi Weterynaryjne, ul. Poznańska 
10, 62-090 Napachanie 

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

Urząd Gminy w godzinach pracy: 
pon. 8.30-18, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00
tel. 61 89 60 631 lub 61 89 60 616
Tel służbowy: 721 293 832
Bezpośrednio do weterynarza: 694 064 288

Bezdomne  
i bezpańskie psy

Gmina Rokietnica ma podpisaną umowę 
na wyłapywanie psów bezpańskich z te-
renu Gminy Rokietnica oraz zapewnie-
nie opieki nad bezdomnymi zwierzęta-
mi ze Schroniskiem dla zwierząt „Azorek” 
w Obornikach  

Bezpański pies to taki, który uciekł, 
zabłąkał się, został porzucony przez 
właściciela, stwarza niebezpieczeń-
stwo i nie ma możliwości ustalenia 
właściciela. Zostanie przetranspor-
towany do schroniska.

Urząd Gminy w godzinach pracy:  
pon. 8.30-18, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00 
tel. 61 89 60 631 lub 61 89 60 616
Tel służbowy: 721 293 832
Poza godzinami pracy Urzędu kontakt z Policją

Jeśli zwierzę na to pozwala – sprawdź 
dokładnie, czy ma ono oznaczenie 
identyfikacyjne (adresatka, zapis telefonu 
na obroży)

Komuś uciekł pies, a wiesz czyj jest, 
masz jednak problem ze skontakto-
waniem się z właścicielem

Urząd Gminy w godzinach pracy:  
pon. 8.30-18, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00 
tel. 61 89 60 631 lub 61 89 60 616
Tel służbowy: 721 293 832
Poza godzinami pracy Urzędu kontakt z Policją   

Padłe zwierzęta 

Gmina Rokietnica ma podpisaną umowę 
na odbiór padłych zwierząt z Przedsię-
biorstwem Usług Komunalnych w Bytko-
wie, ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica

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

Urząd Gminy w godzinach pracy:  
pon. 8.30-18, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00 
tel. 61 89 60 631 lub 61 89 60 616
Tel służbowy: 721 293 832
PUK: 61 8145 743

Bezpańskie  
i wolnożyjące  
koty

Gmina Rokietnica ma podpisaną umowę 
o wolontariat Np. ktoś podrzucił niechciane koty

Urząd Gminy w godzinach pracy:  
pon. 8.30-18, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00 
tel. 61 89 60 631 lub 61 89 60 616
Tel służbowy: 721 293 832
Poza godzinami pracy Urzędu kontakt z Policją   

Zwierzęta  
gospodarskie 

Gmina Rokietnica ma podpisaną umowę 
o wolontariat

Np. komuś uciekła koza, świnia, 
koń itd.

Urząd Gminy w godzinach pracy:  
pon. 8.30-18, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00 
tel. 61 89 60 631 lub 61 89 60 616
Tel służbowy: 721 293 832
Poza godzinami pracy Urzędu kontakt z Policją

Referat Ochrony Środowiska UG Rokietnica
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Najlepsze eko-miasto do życia 
i do zwiedzania. Wiedeń i jego 
oryginalne, zielone oblicza.
Wiedeń wielokrotnie wyróżniany był w rankingach jako najlepsze miasto 
do życia na świecie. Jest ku temu wiele powodów – a jeden z nich to fakt, 
że ponad połowa jego powierzchni to tereny zielone. Jest jednak coś jeszcze 
ciekawszego: liczba ekologicznych inicjatyw oraz projektów, która może 
zaskoczyć nawet… niejednego rolnika.

Niezależnie od tego, w którym punkcie 
miasta akurat się znajdujemy, naj-
bliższy park na pewno jest nieda-

leko. Rozległe parki i obszary chronionej 
przyrody, Las Wiedeński, winnice  i ma-
lownicze tereny nad brzegami Dunaju za-
chwycają miłośników przyrody.

Nic więc dziwnego, że w Wiedniu żyje aż 
456 gatunków pszczół – to więcej, niż w ja-
kimkolwiek innymi mieście Europy. Warto 
również wiedzieć, że wiedeńska woda, rów-
nież ta płynąca z miejskich kranów i fontann 
to najczystsza źródlana woda z Alp – a to 
zdecydowanie wyczuwa się w jej smaku. 

Nowatorskie „zielone inicjatywy” 
w Wiedniu

Wiedeń to nie tylko rozległe parki i ukwie-
cone ogrody, łąki i winnice, lasy i pola, ale 
to także wiele ekologicznych oraz nowator-
skich inicjatyw, które tutaj powstają i z suk-
cesem funkcjonują. Jedną z nich jest blün, 
czyli założone w 2016 roku w 22. dzielni-
cy Wiednia gospodarstwo, które specjali-
zuje się w produkcji z zastosowaniem eko-
logicznej metody uprawy roślin (pomidory, 
cukinie, bakłażany, ogórki) oraz hodowli 
ryb (sumy i okonie), zwanej akwaponiką.

„Jesteśmy głęboko przekonani, że jakość 
w połączeniu z ochroną mórz i troską o kli-
mat, a także z myśleniem o naszych wnukach, 
stanowi klucz do przyszłości.”  Tak brzmi 
motto, którym kierują się czterej założycie-
le blün: Gregor Hoffmann, Michael Berlin, 
Bernhard Zehetbauer oraz Stefan Bauer.

Akwaponika – klucz do zrównoważonej 
gospodarki

Choć akwaponika wydaje się być meto-
dą skomplikowaną, co sugerować może jej 
dość „tajemnicza” nazwa, to w rzeczywi-
stości jest to metoda, którą rolnicy stosują 
w jakiejś formie od lat. Kiedy hodowla ryb 
i uprawa warzyw są połączone w zamknię-
tym obiegu, mówimy o akwaponice. Jest to 
zrównoważona, innowacyjna technologia, 
która nie powoduje strat wody. Wiedeńska 
woda źródlana, w której pływają ryby, staje 
się płynnym pokarmem dla roślin w szklar-
ni, na którym bujnie rosną warzywa.

Woda jest wypełniona naturalnym na-
wozem rybnym, który wspomaga wzrost 
roślin, ale nie zawiera ani metali ciężkich, 
ani substancji szkodliwych dla środowiska, 
ponieważ ryby – sum i okoń – są hodowa-
ne w zamkniętym środowisku. Dzięki temu 
produkty są wolne od tych szkodliwych sub-
stancji. W zamkniętym obiegu nie ma żad-
nych strat, wszystko jest wykorzystywane.

Lokalne produkty i wyborne smaki bez 
zbędnych dodatków

W myśl idei lokalnej, ekologicznej żyw-
ności uprawianej z wykorzystaniem zrów-
noważonej metody jaką jest akwaponika, 
rezygnuje się z dystrybucji tych produktów 
do wielkich supermarketów. Można je za 
to nabyć w małych sklepikach lub na uro-
kliwych targach. Albo skosztować w jednej 
z licznych wiedeńskich restauracji.

Thomas Hahn, właściciel restauracji 
Labstelle w dzielnicy Innenstadt, ma w swo-
jej karcie dań ryby i warzywa produkowane 
przez blün: „Pomidory, sumy i okonie abso-
lutnie mnie przekonały swoją jakością i wy-
bornym smakiem.” To zdanie, choć krótkie, 
wystarcza za cenną rekomendację.

„Jedzenie bez (zbędnych) dodatków” 
tak właśnie określa swoją kuchnię i dania 
z menu wspomniana restauracja. Podstawę 
dla jej kulinarnych kreacji stanowią wyso-
kiej jakości regionalne i sezonowe produk-
ty. Labstelle jest jedną z wielu restauracji 
wyższej kategorii, które doceniają ryby i wa-
rzywa z blün.

Uczta na talerzu i w sercu.  
W tle piękny krajobraz

Kulinarna scena Wiednia jest niezwykle 
bogata i zróżnicowana. Bezwzględnie ko-
jarzy się z produktami najwyższej jakości. 
Mówiąc jednak o zielonym obliczu miasta, 
warto wspomnieć też o gastronomicznych 
lokalach, które serwują nie tylko znakomi-
te dania, ale też stanowią ucztę dla duszy 
tych, którym piękne widoki, zielone krajo-
brazy, po prostu przyroda, nie są obojętne. 
Takimi bez wątpienia są:

Winiarnie na Wzgórzu Nussberg. Nie-
mal w całości przykryte winnicami wzgórze 
Nussberg jest jednym z najbardziej atrak-
cyjnych obszarów winiarskich miasta ze 
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wspaniałą panoramą Wiednia. Znajdują-
ca się tu Winiarnia Wieninger oprócz ma-
lowniczych widoków serwuje także wie-
deńskie wino i smaczne jedzenie.

Schronisko na Schafbergu. Tradycyjna, 
wiedeńska kuchnia, zawsze dostosowana 
do aktualnej pory roku. Zapewnia kulinar-
ne doznania w miłej atmosferze na wzgó-
rzu Schafberg.

 Landtmann’s Bootshaus. Tuż nad brze-
giem Starego Dunaju znajduje się rodzin-
na restauracja, w której podaje się smacz-
ną rybę, przekąski i drinki. Najlepsza pora 
na odwiedziny to zachód słońca.

Steirerstöckl. To kulinarny skarb na 
skraju lasu w 18. dzielnicy Wiednia, gdzie 
w zielonym ogródku i w salach restaura-
cji podaje się specjalności styryjskiej kuch-
ni, takie jak sznycel wieprzowy w panier-
ce dyniowej.

Zielony Wiedeń zaprasza turystów. 
Pomysły na wycieczki

Jak już zostało wspomniane, Wiedeń jest 
jednym z najbardziej zielonych miast na 
świecie. To nie tylko frazes czy metafora, ale 
konkretne liczby. Niemal 50% powierzch-
ni miasta to tereny zajmowane przez par-
ki, ogrody, łąki, pola, lasy. To wpływa nie 
tylko na jakość życia mieszkańców, ale też 
stanowi o atrakcyjności turystycznej sto-
licy Austrii. 

A jak w pełni wykorzystać zielony, tury-
styczny potencjał Wiednia? Oto 10 po-

mysłów na zwiedzanie zielonego Wiednia:
Wędrówki w Ogrodzie Zoologicznym 

w Lainz (Lainzer Tiergarten). Obszar 
chronionej przyrody w zachodniej części 
Wiednia zaprasza na spotkanie z naturą na 
prawie 2500 hektarach. Spotkać tu można 
żyjące na wolności dziki, jelenie czy sarny. 
Znajduje się tu także piękny punkt wido-
kowy na Wiedeń.

Wycieczka nad Stary Dunaj. Stary Du-
naj to wypoczynkowa oaza, szczególnie dla 
miłośników wody – z widokiem na pano-
ramę Wiednia.

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego. 
Założony przez Marię Teresę w 1754 roku 
Ogród Botaniczny w parku pałacowym przy 
Belweder prezentuje moc ciekawych rodza-
jów i gatunków roślin z sześciu kontynen-
tów. Co ciekawe, mieszka tu także ponad 
130 gatunków dzikich pszczół.

Rowerowe wycieczki w Lobau. Kto lubi 
jeździć na dwóch kółkach, ma do dyspozy-
cji setki kilometrów tras rowerowych nad 
brzegami Dunaju – także na obszarze Lo-
bau w Wiedniu, który stanowi część Parku 
Narodowego Łęgów Naddunajskich. I znów 
ciekawostka – spotkać tu można nawet zi-
morodki. W sumie w Wiedniu wytyczono 
1400 kilometrów ścieżek, tras i pasów ro-
werowych.

Wędrówki przez Cobenzl. Wśród wie-
deńskich winnic Cobenzl biegnie kilka szla-
ków, z których roztaczają się przepiękne 
widoki.

Piknik w wiedeńskim Praterze. Prze-
kąsić kiełbaskę w cieniu drzew z widokiem 
na Diabelski Młyn? To kuszące i jak najbar-
dziej możliwe, bo w najsłynniejszym wie-
deńskim parku rozrywki znajduje się spe-
cjalna piknikowa łączka.

 Park przy Pałacu Schönbrunn. Do par-
ku najlepiej wejść przez bramę Hietzinger 
Tor, minąć ogród zoologiczny i powędro-
wać aż do pawilonu – Gloriety. Stamtąd roz-
ciąga się fantastyczny widok na rezydencję 
cesarską oraz Wiedeń.

Widok na Dunaj ze wzgórza Leopolds-
berg. Na wzgórze Leopoldsberg prowadzi 
szlak o nazwie „Nasenweg”. Przerwy w wę-
drówce to nie tylko możliwość odpoczyn-
ku, ale też doskonała okazja do podziwia-
nia niezwykłych widoków na Dunaj.

Steinhofgründe. To teren rekreacyjny na 
zachodzie miasta w 14. Dzielnicy – malow-
nicze miejsce idealne na spacer i wypoczy-
nek. Znajdujący się tu kościół projektu Otto 
Wagnera jest niekwestionowanym archi-
tektonicznym majstersztykiem.

Spacery po Parku Miejskim. Najstarszy 
park w mieście leży nad rzeką Wien nieda-
leko śródmiejskiej dzielnicy Innenstadt. Jest 
tu wiele pomników (między innymi słynny 
pomnik Johanna Straussa) i rzeźb – a tak-
że stawy, a na nich kaczki.

Sporo tego, prawda? Wystarczy nie tylko 
na jeden weekend, ale cały aktywnie spę-
dzony tydzień w stolicy Austrii i jej oko-
licach. Czy jeszcze ktoś ma wątpliwości 
dlaczego Wiedeń zasługuje na najwyższą 
pozycję w rankingu na najlepsze miasto 
do życia? Czy ktoś wciąż jeszcze uważa, że 
miasto nie jest zielone? I jak zostało zapre-
zentowane, wcale nie chodzi tylko o parki 
miejskie (choć tak na marginesie, w sumie 
jest ich tu około 990), ale też inne zielo-
ne obszary oraz „zielone inicjatywy”, które 
w Wiedniu powstają i z sukcesem funkcjo-
nują. Po prostu przyjedź, wędruj i sprawdź 
to wszystkimi zmysłami.

Tekst: austria.info Sp. z o.o.  
(Narodowe Biuro Promocji Austrii)
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PON-PT	 9-20
SOB-NIEDZ	 10-14

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

n księgi handlowe n książki przychodów i rozchodów 
n ryczałt n kadry, płace, ZUS

n aktualne dane finansowe i bieżący dostęp do e-dokumentów
n pomoc przy rejestracji działalności

f a c h o w o  n  r z e t e l n i e  n  z a w s z e  n a  c z a s
Katarzyna Malinowska tel. 508 369 370

emka@rozwiazaniadlabiznesu.pl rozwiazaniadlabiznesu.pl

Księgowa obsługa 
małych i średnich firm

PROTEZY ZĘBOWE

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

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

Pracownia czynna:  
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00

PRACOWNIA PROTETYCZNA

Co u nas znajdziesz?
- piękne róże produkowane przez naszą szkółkę w formie 
krzewów i drzewek
- duży wybór okazałych bylin, traw, krzewów i drzew liściastych 
- chwile relaksu - spacer w zawsze zielonym „ogrodzie” 
z mnóstwem pachnących kwiatów i kolorowych motyli
- fachową i miłą obsługę gotową, by doradzić

Szamotulska 51, 62-081 Chyby  pn. - pt. 8:00-18:00, sb 9:00 - 14:00  tel: 793 407 488

punkt sprzedaży roślin ozdobnych

Kancelaria Adwokacka Małgorzata Przystup
informuje o rozpoczęciu wykonywania 
działalności adwokackiej w Rokietnicy

tel. 698 79 60 23
e-mail: kancelaria@przystup.pl
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TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

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

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

ZATRUDNI:
- PORTIERA 

Z GRUPĄ INWALIDZKĄ
- PRACOWNIKA

PRODUKCYJNEGO

PRACA W SYSTEMIE
4 - BRYGADOWYM

Apteka w Tarnowie Podgórnym 
zatrudni technika farmacji na atrak-
cyjnych warunkach tel. 601 061 359

Ogłoszenia 
drobne

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

Ogłoszenia drobne „dam pracę”  
i „szukam pracy” są darmowe! 
Prosimy o przesyłanie na adres:

mn@kreator.com.pl
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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: 
        23 czerwca 2021
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

PARTKOM
technika  
komputerowa
501-448-785

partkomserwis@gmail.com
sprzedaż i naprawa komputerów

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 tel. 502 320 647 

61 8145 42661 8145 426

ELEKTRYK
przyłącza, instalacje,  

pomiary, montaż osprzętu
Cerekwica ul. Swojska 13 

tel. 602 506 152, 609 535 710 
e-mail: diegmar.tp@gmail.com

Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

Małgorzata Karpiczak-Ostrowska Kiekrz ul. Ostra 3 601-624-653, 8-482-125

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

Kwiaciarnia „Zakątek”Kwiaciarnia „Zakątek”

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

Należymy do 
międzynarodowej sieci  

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

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

 

 

- drewno kominkowe, 

- transport drogowy do 25 t, 

- usługi rolnicze 

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

 

SKŁAD OPAŁU                                  
WARGOWO  II  81                                                   

Tel. 530-130-159  ANDRZEJ LIPKA 

UL. SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

  

Umów się na 

Tysiące najnowszych modeli okularów 

1+1, -50% na oprawki, rabat na okulary progresywne i przeciwsłoneczne

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

 

Telefonicznie lub na stronie: visionoptyk.pl/rezerwacja

696 696 332

NA WSZYSTKIE
OPRAWKI

Godziny otwarcia: PN.-ŚR.: 10.00-18.00, CZW.: 12.00-20.00,
PT.: 10.00-18.00, SB.: 10.00-13.00

PR
driving

NAUKA  
JAZDY Rokietnica i okoliceRokietnica i okolice

Tel. 690 638 887 Tel. 690 638 887 
email szkolenia.prodriving@gmail.com

Więcej informacji o ofercie na Facebooku 


