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Koncert 
Walentynkowy
– włoski wieczór 
ze Stefano Terrazzino



18 grudnia odbyła się ostatnia 
w 2021 roku akcja poboru 
krwi w Rokietnicy organi-

zowana przez Klub HDK PCK Błękit-
na Kropelka wspólnie z Rokietnickim 
Ośrodkiem Sportu.

Na zakończenie roku krwiodawcy do-
pisali i do godziny 14 udało się osiągnąć 

znakomity wynik 19503 ml zebranej krwi 
od 44 krwiodawców!

Wydarzenie swoim patronatem objął 
Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech.

Kolejna akcja poboru krwi w Rokietni-
cy planowana jest w lutym.

Tomasz Skupio 
Radny Gminy Rokietnica

3Rokickie Wiadomości  luty 2022

Drodzy 
Czytelnicy,
koniec roku 2021 obfitował w wiele wyda-
rzeń i inicjatyw mieszkańców naszej gminy, 
które napełniają serca ciepłem i dają nadzieję 
na lepsze jutro. Odbyło się wiele zbiórek da-
rów dla osób potrzebujących – rodzin, osób 
samotnych, domów dziecka oraz schronisk dla 
zwierząt. Przekazano wielkie ilości produk-
tów spożywczych, środków czystości, sprzę-
tów gospodarstwa domowego, ale również 

takich rzeczy, które miały po prostu sprawić 
przyjemność. Wszystkie te działania zinte-
growały społeczność i sprawiły ogromną ra-
dość zarówno obdarowanym, jak i darczyń-
com. Zachęcam do przeczytania relacji, bo 
gwarantują one polepszenie samopoczucia.

Nowy rok natomiast przyniósł wiele 
zmian w sferze gospodarczej, podatkowej 
i finansowej. Wielu z nas musi zapoznać się 
z nowymi przepisami, dowiedzieć się, któ-
re z nich wpłyną na nasze życie. W niniej-
szym numerze publikujemy informacje na 
temat Polskiego Ładu, Rodzinnego Kapita-
łu Opiekuńczego oraz przeniesienia wypłat 

świadczenia 500+ z Ośrodków Pomocy Spo-
łecznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych i wiążących się z tym konsekwencji. 

Żeby oderwać się choć na chwilę od po-
ważnych tematów, polecam wszystkim Czy-
telnikom Rokickich Wiadomości skorzystać 
ze wspaniałego wydarzenia, na jakie zapra-
sza Gminny Ośrodek Kultury – już 13 lutego 
2022 r. odbędzie się Koncert Walentynko-
wy – włoski wieczór ze Stefano Terrazzino.

Zapraszam do lektury,
Agnieszka Kępa 
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Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego czasopisma.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rokietnica
► Urząd Gminy Rokietnica – Kinga Kusa – nr tel.: 61 89 60 603 (czynny w pn. w godz. 8:30-18:00, wt.-czw. w godz. 7:30-15:30, pt. 7:30-14:00).
► PUK Sp. z o.o. – koordynator zimowego utrzymania dróg – nr tel.: 609 714 009 (czynny przez całą dobę).

Zapraszamy wszystkich krwio-
dawców do udziału w kolejnym 
poborze krwi oraz rejestracji na 

potencjalnego dawcę szpiku na tere-
nie gminy Rokietnica. Będzie to akcja 
stacjonarna, która odbędzie się w Rokiet-
nickim Ośrodku Sportu w dniu 26 lute-
go 2022 r. (sobota) w godz. 8:30-14:00. 

Wydarzenie patronatem objął Wójt 
gminy Rokietnica. Do zobaczenia!

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Mikołajki 2021 r. 
w sołectwie 
Kiekrz-Pawłowice

Mikołajki to najprawdopodobniej 
ulubione i najbardziej wyczeki-
wane święto dzieci na całym świe-

cie. To zwyczaj, który świętujemy 6 grud-
nia i w czasie którego nocą z 5 na 6 grudnia 
Święty Mikołaj odwiedza wszystkie grzecz-
ne dzieci. Tego dnia, według legend, prze-
brany w czerwony strój mężczyzna z La-
ponii przynosi dzieciom na całym świecie 
prezenty, czy to pod poduszkę, do butów 
albo w dużą skarpetę. Tradycją jest, że tego 
dnia obdarowuje się dzieci najczęściej sło-
dyczami, drobnymi zabawkami lub inny-
mi prezentami. Święto to obchodzi się na 
cześć św. Mikołaja z Miry, katolickiego bi-
skupa i świętego.

W niedzielę, 5 grudnia 2021 r. w Kiekrzu 
i Pawłowicach z inicjatywy radnych, pani 
sołtys i rady sołeckiej odbyły się Mikołajki, 
w trakcie których rozbłysły sołeckie cho-
inki, był słodki poczęstunek i odwiedziny 
Św. Mikołaja. 

Z prac Rady Gminy

W grudniu 2021 r. odbyły się dwie 
sesje Rady Gminy Rokietnica. Oba 
posiedzenia otworzyła i prowa-

dziła Przewodnicząca Rady pani Izabela 
Dziamska. Podczas posiedzenia XLVI, któ-
re odbyło się 20 grudnia 2021 r. przyjęto 
następujące Uchwały:
Uchwała nr XLVI/392/2021 w sprawie: uchwale-
nia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ro-
kietnica na lata 2022 – 2036
ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Uchwała nr XLVI/393/2021 w sprawie: uchwały 
budżetowej Gminy Rokietnica na 2022 rok
ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)

21 grudnia 2021 r. podczas XLVII se-
sji przyjęto następujące Uchwa-
ły:

Uchwała nr XLVI/394/2021 w sprawie: miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowości Mrowino dla działek nr 303, 304 i 306
ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)
Uchwała nr XLVI/395/2021 w sprawie: miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Rostworowo, rejon ul. Rokietnic-
kiej i ul. Ogrodowej
ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 

GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)
Uchwała nr XLVI/396/2021 w sprawie: przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w miejscowości Pawłowice, 
w rej. ul. Pawłowickiej, dla części dz. nr 14/16 i 14/18
ZA (12), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (2), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Uchwała nr XLVI/397/2021 w sprawie: uchwale-
nia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na rok 2022
ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Uchwała nr XLVI/398/2021 w sprawie: zmiany 
obszaru i granic aglomeracji Rokietnica
ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Uchwała nr XLVI/399/2021 w sprawie: zmiany 
uchwały nr XXXII/294/2021 Rady Gminy Rokietni-
ca z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpie-
nia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ro-
kietnica na lata 2021 – 2030
ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Uchwała nr XLVI/400/2021 w sprawie: przezna-
czenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu
ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Uchwała nr XLVI/401/2021 w sprawie: ustalenia 
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2021
ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 

GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Uchwała nr XLVI/402/2021 w sprawie: zmian w bu-
dżecie Gminy Rokietnica na 2021 rok
ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Uchwała nr XLVI/403/2021 w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiet-
nica na lata 2021 – 2036
ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Uchwała nr XLVI/404/2021 w sprawie: zatwier-
dzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rokiet-
nica na rok 2022 
ZA (10), PRZECIW (1), WSTRZYMUJĘ SIĘ (3), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Uchwała nr XLVI/405/2021 w sprawie: zawarcia 
porozumienia międzygminnego dotyczącego powie-
rzenia Gminie Oborniki zadania własnego w zakresie 
zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022
ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Uchwała nr XLVI/406/2021 w sprawie: nabycia 
nieruchomości położonej w miejscowości Kiekrz
ZA (13), PRZECIW (1), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 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
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Finał Szlachetnej Paczki – Weekend 
Cudów w Gminie Rokietnica 

Szlachetna Paczka to ogólnopolski 
projekt społeczny Stowarzysze-
nia Wiosna, którego głównym ce-

lem jest pomoc mentalna, jak i materialna 
ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc 
niesiona jest rodzinom wielodzietnym oraz 
osobom samotnym w podeszłym wieku, 
które pozbawione są wsparcia ze strony 
innych. Pomoc znajdują również rodziny 
z chorym lub niepełnosprawnym dziec-
kiem, przez co opiekun lub oboje opieku-
nowie nie mogą podjąć pracy. Szlachetna 
Paczka wspiera też rodziny, które dotknęła 
pandemia, spotkało ich nieszczęście, takie 
jak wypadek czy śmierć jednego z człon-
ków rodziny. 

W Weekend Cudów, czyli 11-12 grud-
nia pomoc trafiła do 17 010 rodzin z ca-
łej Polski, dla których świat się zmienił. To 
o 3 tysiące więcej rodzin niż w roku ubie-
głym. Łącznie obdarowanych zostało po-
nad 45 tys. osób, w tym prawie 20 tys. dzie-
ci, z niemal 650 lokalizacji rozsianych po 
całej Polsce. 

W gminie Rokietnica już po raz kolejny 
powstał regionalny sztab Szlachetnej Paczki 
pod bacznym okiem Lidera Agnieszki Kę-
dziora. 15 wolontariuszy (między innymi 
nauczycielki z gminnych przedszkoli, rad-
ni i osoby prywatne) odwiedziło wiele ro-
dzin z terenu gminy Rokietnica, Tarnowa 
Podgórnego i Suchego Lasu. Sytuacje ży-
ciowe, jakie wolontariusze musieli „zwe-
ryfikować”, często były skomplikowane, 
wzruszające, a czasami nawet i dramatycz-
ne. Po pozytywnej weryfikacji opublikowa-
no je na stronie www.szlachetnapaczka.pl, 
gdzie czekano na darczyńców. W rejonie 
Rokietnica w 21 edycji Szlachetnej Paczki 
wsparcie otrzymało ponad 30 rodzin 
z terenu Rokietnicy, Kiekrza, Krzyszkowa, 
Pawłowic, Mrowina, Cerekwicy, Żydowa, 
Soboty, Rostworowa, Dalekiego, jak rów-
nież z Tarnowa Podgórnego, Lusówka, Kaź-
mierza i Złotnik. 

W działalność Szlachetnej Paczki włączyli 
się również lokalni przedsiębiorcy, spółki 
i stowarzyszenia, które wsparły wolonta-

riuszy ciepłym posiłkiem, zbiórką żywno-
ści, lokalem, gdzie sztab mógł powstać, czy 
transportem. Ogromne podziękowania za 
kolejny rok owocnej współpracy należą się 
przede wszystkim Chacie Polskiej w Ro-
kietnicy, podopiecznym Stowarzyszenia 
ROKTAR, dzieciom z przedszkola Bajecz-
ka, Beef House Rokietnica, Lavoro Italiano, 
Cukierni „U Kamilka” A.Lisiak, sklepowi Ju-
upi Rokietnica, Jerzemu Maciejewskiemu 
prezesowi spółki ROS, firmie BEMAX oraz 
wszystkim tym, którzy wspomogli działa-
nia sztabu Szlachetnej Paczki w Rokietnicy. 

 
Szlachetna Paczka to nie tylko pomoc ma-

terialna. Dzięki niej potrzebujący znów czu-
ją się ważni, ponieważ ktoś się nimi zain-
teresował i zechciał poznać ich historię. 
Ci ludzie odzyskują nadzieję nie tylko dla-
tego, że otrzymali pomoc materialną, ale 
przede wszystkim dlatego, że ktoś ich do-
strzegł i w nich uwierzył. Nie są już pozo-
stawieni sami sobie z trudnościami życia 
codziennego, z którymi zmagali się dotąd 
w samotności i ciszy. 

Pamiętajcie – POMAGANIE JEST FAJNE.
 Izabela Dziamska

W oczekiwaniu na Św. Mikołaja mieszkań-
cy sołectwa wraz z Wójtem Gminy Rokietni-
ca panem Bartoszem Derechem, Radnymi: 
Izabelą Dziamską i Tomaszem Skupio, pa-
nią Sołtys Marzenną Mruk oraz członkami 
Rady Sołeckiej wspólnie udekorowali i  roz-
świetlili sołeckie choinki. Muzycznie czas 
umilały im takie świąteczne przeboje jak 
„White Christmas”, „Jest taki dzień”  i „Jin-
gle Bells”. Przedsmak świątecznego klimatu 
w tym dniu sprawiła nam również pogoda 
w postaci pięknego białego puchu, który 
zaczął padać podczas ubierania choinki 
w Pawłowicach. W trakcie mikołajkowe-
go wydarzenia nie zabrakło świąteczne-
go poczęstunku – pierników dla najmłod-
szych oraz  upominków zostawionych pod 

choinką przez Św. Mikołaja. 
Mikołajki sołectwa Kiekrz-Pawłowice nie 

mogłyby się odbyć tak zacnie, gdyby nie 
nasi przyjaciele, którzy co roku wspierają 
tego typu wydarzenia. Serdeczne podzię-

kowania składamy pani Dominice Syrociak: 
sklep Domino Zabawki – szkoła i biuro oraz 
panu Henrykowi Maziarz. 

Izabela Dziamska
Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica
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103 rocznica wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica

27 grudnia obchodzimy rocznicę 
wybuchu Powstania Wielko-
polskiego. W roku 2021, dzię-

ki staraniom włodarzy, rad miast i gmin oraz 
stowarzyszeń i instytucji kultury z Wielko-

polski, po raz pierwszy dzień ten zyskał 
rangę narodowego święta.

Aby uczcić Narodowy Dzień Zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego oraz poległych 
w walkach, Zastępca Wójta Gminy Rokiet-

nica Arkadiusz Klapiński wraz z Radnymi 
Gminy Rokietnica oraz Sołtysami i przed-
stawicielami Rad Sołeckich, złożyli kwia-
ty pod pomnikiem na Starym Cmentarzu 
w Cerekwicy, skwerze Powstańców Wiel-
kopolskich w Krzyszkowie oraz na cmenta-
rzu w Kiekrzu. Wieczorem zostały okolicz-
nościowo podświetlone budynki: Biblioteki 
Gminnej oraz szkół w Cerekwicy i Napa-
chaniu.

103 rocznica  
wybuchu Powstania Wielkopolskiego

23 listopada 2021 r. Prezydent RP 
Andrzej Duda podpisał jedno-
myślnie przyjętą przez Sejm 

i Senat ustawę ustanawiającą 27 grudnia 
Narodowym Dniem Zwycięskiego Powsta-
nia Wielkopolskiego. To wielkie wydarzenie 
dla Wielkopolan, dzięki któremu 27 grud-
nia 2021 roku po raz pierwszy obchodzo-

no jako Narodowy Dzień Zwycięskiego Po-
wstania Wielkopolskiego – największego 
zwycięskiego zrywu niepodległościowego. 

W dniu 103 rocznicy wybuchu powstania 
wielkopolskiego mieszkańcy Krzyszkowa, 
reprezentujący rodzinę powstańca wielko-
polskiego pana Jana Wierzbickiego wraz 
z przedstawicielami samorządu lokalnego 

złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upa-
miętniającą powstańców wielkopolskich. 

Sołtyska Maria Chojnacka
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Przywieźli  
pamięć i radość

Święta Bożego Narodzenia są cza-
sem radosnym, ale także okre-
sem, w którym w wyjątkowo 

bolesny sposób możemy odczuwać 
brak więzi z innymi ludźmi, samot-
ność i dotykające nas inne proble-
my. Stąd zainteresowanie, niesiona 
pomoc w czasie przedświątecznym 
i świątecznym szczególnie cieszy. 
W tym roku również nie zabrakło lu-
dzi dobrej woli, którzy za pośrednictwem 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietni-
cy chcieli pomóc i obdarować osoby i ro-
dziny, które na taką pomoc czekały. Dzię-
kuję członkom Stowarzyszenia Rokietnica 
Biega. Stowarzyszenie przygotowało po 3 
paczki dla rodzin, które pilnie pomocy świą-
tecznej oczekiwały. Paczki dla potrzebu-
jących przygotowało indywidualnie rów-
nież dwóch mieszkańców gminy. Ponownie 
nie zawiodła także Pani Karolina Murdzia 
z Warszawy, która wśród przedstawicie-
li świata biznesu wraz ze swoimi przyja-
ciółmi z Warszawy i Poznania (szczegól-
nie dziękujemy Pani Joannie, Pani Patrycji, 
Pani Natalii, Pani Ani, Pani Justynie, Pani 
Magdzie G., Pani Magdzie M.) przygotowa-
ła zindywidualizowane paczki świąteczne 
dla 130 osób z naszej gminy, często speł-

niając ich największe marzenia dotyczące 
otrzymanych prezentów. Paczki bezpłatnie 
dostarczyła firma ROHLIG SUUS Logistics 
SA Oddział Poznań, które zajęły aż 8 pa-
let. Szczególnie dziękuję Panu Michałowi 
Stachowiakowi koordynatorowi transpor-
tu wymienionej firmy. Dużą zawartość pa-
czek tym razem stanowiła żywność, która 
była bardzo pożądana w związku z sytuacją 
pandemii i pogorszeniem się sytuacji mate-
rialnej wielu rodzin. W rozwożenie paczek, 
wcześniej w wyborze tych najbardziej po-
trzebujących rodzin i osób, bardzo zaanga-
żowani byli pracownicy socjalni z Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rokietnicy. Szczegól-
nie zadbaliśmy o potrzeby seniorów, którzy 
bardzo często zamieszkują samotnie i na 
wszelkie formy zainteresowania ich losem 
reagują dużą wdzięcznością i wzruszeniem.

W imieniu wszystkich obdarowanych 
jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Pragnąłbym przy okazji skorzystać 
z możliwości, aby w imieniu własnym 
i pracowników Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Rokietnicy życzyć wszystkim 
mieszkańcom i przyjaciołom gminy, żeby 
radość, którą niosły ze sobą Święta Boże-
go Narodzenia, promieniowała na cały 
rok. Życzmy sobie spełnienia wszelkich 
marzeń i planów, ale także szeroko rozu-
mianego poczucia bezpieczeństwa, które 
daje serdeczność, solidarność i wzajem-
ne wsparcie. I oczywiście zdrowia, które 
jest teraz bezcenne.

Rafał Michalski
Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rokietnicy

Na przełomie roku 2021/22 z dużą 
intensywnością ruszyły prace wo-
kół świetlicy wiejskiej Sołectwa Kie-

krz-Pawłowice. 
Z budżetu gminnego zamontowano scho-

dy wraz z podjazdem dla wózków, a Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych doprowa-
dziło media – wodę i kanalizację sanitarną. 

Z funduszu sołeckiego pod koniec minio-
nego roku zostały zakupione nowe stoły 
i krzesła. 

W styczniu tego roku świetlica zyskała 
nową lodówkę, zainstalowano również mo-
nitoring wokół świetlicy. 

Izabela Dziamska
Przewodnicząca Rady Gminy 

Inwestycje wokół 
świetlicy Sołectwa 
Kiekrz-Pawłowice 
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Sołectwo Krzyszkowo wyróżnione  
w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska”

10 listopada 2021 r. w Kiszkowie 
odbyła się uroczysta gala „Li-
derzy Wielkopolskiej Odnowy 

Wsi”. Organizatorem wydarzenia był Sa-
morząd Województwa Wielkopolskiego 
z Wicemarszałkiem Województwa Wiel-
kopolskiego Krzysztofem Grabowskim oraz 
włodarzami gminy, w której odbyła się uro-
czystość. W gali wzięli udział Posłowie, Rad-
ni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 
Włodarze gmin, przedstawiciele lokalnych 
samorządów, Sołtysi wraz z przedstawi-
cielami poszczególnych sołectw, liderzy 
oraz moderatorzy grup odnowy wsi. Gmi-
nę Rokietnica reprezentował Zastępca Wój-
ta pan Arkadiusz Klapiński, Sołtyska Sołec-
twa Napachanie pani Agnieszka Kram oraz 
Sołtyska Sołectwa Krzyszkowo pani Ma-
ria Chojnacka wraz z reprezentacją Rady 
Sołeckiej. 

W części oficjalnej gali nastąpiło ogło-
szenie wyników konkursu „Aktywna Wieś 
Wielkopolska”, realizowanego w ramach 
samorządowego programu Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2020+. Oceny działań na rzecz 
odnowy i rozwoju wsi dokonała kapituła 
powołana przez Zarząd Województwa Wiel-
kopolskiego. Pod uwagę wzięto następują-
ce kryteria:
• liczbę przedsięwzięć zrealizowanych 

w sołectwie, 
• udział sołectwa w konkursach dotacyj-

nych „Wielkopolska Odnowa Wsi”,
• stopień sformalizowania grupy odno-

wy wsi,

• planowanie rozwoju w sołectwie – so-
łecka strategia rozwoju.
W ramach przeprowadzonego konkursu 

wręczono nagrody sołectwom wyróżniają-
cym się szczególną aktywnością w działa-
niach na rzecz odnowy i rozwoju wsi przy 
współudziale samorządów. Zarząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego nagrodził 
37 sołectw – laureatów konkursu, a tak-
że wyróżnił 36 sołectw z całej Wielkopol-
ski. W grupie wyróżnionych sołectw na III 
miejscu znalazło się Sołectwo Krzyszkowo. 
Wyróżnienie w formie pamiątkowej statu-
etki oraz materiałów promocyjnych otrzy-
maliśmy z rąk Wicemarszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Uroczysta gala była 
także wspaniałym wydarzeniem artystycz-
nym. Na scenie zaprezentowali się lokalni 

artyści oraz Zespół Regionalny „Równica” 
z Ustronia.

Wielką radość i zaskoczenie wywołała 
w nas informacja, że znaleźliśmy się w gru-
pie wyróżnionych sołectw województwa 
wielkopolskiego. Wyróżniono i doceniono 
wysiłek mieszkańców włożony w to, aby na-
sza wieś była piękniejsza. Zaangażowanie, 
bezpłatne świadczenie pracy przez miesz-
kańców sołectwa na rzecz realizowanych 
przedsięwzięć sprawiło, że „Mała Ojczyzna” 
zmienia swe oblicze. Dziękuję wszystkim 
zaangażowanym mieszkańcom za każdą 
okazaną formę wsparcia i zapraszam do 
współpracy na rzecz naszej miejscowości.

TO NASZ WSPÓLNY SUKCES

Sołtyska Maria Chojnacka
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Drodzy Czytelnicy,
Pora na następną dawkę informacji 

związanych z realizacją projektu FABRY-
KA EKOLOGÓW – edukacyjne laborato-
rium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy 
dofinansowanego przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Wielkopolskiego. Tra-
dycyjnie opowiemy o tym, jak w ramach 
wspomnianego przedsięwzięcia Szkoła 
Podstawowa w Cerekwicy została dopo-
sażona w kolejne ekologiczne rozwiązania 
oraz co słychać u naszych młodych naukow-
ców ze szkolnych kół ekologów.

Na początek z ogromną przyjemnością 
donosimy, że nad częścią edukacyjną bu-
dynku Szkoły zainstalowano panele foto-
woltaiczne. Póki co, ze względu na porę 
roku i pogodę, są one często przysypane 
śnieżnym puchem, ale coraz częściej niczym 
przebiśniegi wyłaniają się spod warstwy 
śniegu w poszukiwaniu promieni słońca. 
Te ostatnie docierają również do ławek 
solarnych, dzięki którym można połączyć 
przyjemne z pożytecznym, czyli nieco od-
począć, a w tym samym czasie podładować 
telefon i skorzystać z bezpłatnego Interne-
tu. Coraz aktywniej pracuje również tur-
bina wiatrowa umiejscowiona na tyłach 
budynku nieopodal boiska. Wszystkie te 
urządzenia i ich zastosowanie można zaob-
serwować na stronie www.fabrykaekolo-
gow.pl Zainteresowani znajdą tam zdjęcia 
i filmiki oraz bieżące informacje dotyczące 
infrastruktury projektu, ale również bardzo 
przydatne aktualne pomiary METEO, m.in. 
dotyczące temperatury powietrza, siły wia-
tru, jak również zanieczyszczenia pyłami. 
Dane te mogą pomóc w podejmowaniu de-
cyzji dotyczących codziennych aktywności 
związanych ze spędzaniem czasu na świe-
żym powietrzu.

Zajrzyjmy teraz do młodych naukow-
ców… Na przełomie grudnia i stycznia 
koła ekologiczne skupiły się na trzecim 
bloku tematycznym, czyli DRUGIE ŻYCIE 
ODPADÓW I ŚCIEKÓW. Okazało się, że to 
zagadnienie daje ogromne pole do popi-
su. Dla przykładu, rokietnickie Ekologicz-

ne zuchy podeszły do sprawy na dwa zu-
pełnie odmienne sposoby, udowadniając 
przy okazji, że nauka segregowania śmieci 
wcale nie musi być nudna i żmudna.  W ra-
mach jednych zajęć stworzyły „prehisto-
ryczne” śmietniki do segregacji odpadów, 
dzięki czemu w sali pojawił się papiero-
zaur, plastikozaur i mieszanozaur. In-
nym razem podczas spotkania uczniowie 
wykorzystywali najnowsze technologie – 
Geniboty, które miały pomóc w prawidło-
wej segregacji śmieci.

Natomiast cerekwicka Zielona Drużyna 
skupiła się na znalezieniu ponownego za-
stosowania dla materiałów, które z pozoru 
są już zupełnie niepotrzebne, m.in.  plastiko-
wych butelek, nakrętek, kartonów. Uczest-
nicy zajęć stworzyli piękne recyklingowe 
aniołki na choinkę, a nawet samą choin-
kę! Teraz ogłosili konkurs na karmnik, któ-
ry powinien być przygotowany z materia-
łów pochodzących z odzysku, funkcjonalny, 
estetyczny oraz oczywiście bezpieczny dla 
ptaków. Mamy nadzieję, że w następnym 
numerze pisma pokażemy Wam, jakie będą 
efekty tego recyklingowego majsterkowa-
nia w gronie rodziny i przyjaciół. 

Informacje na temat działalności pozo-
stałych kół, w postaci filmików pokazują-

cych ich aktywności, znajdziecie na stronie 
projektu oraz profilach fb gminnych szkół. 
Zachęcamy do posługiwania się hasztagami: 
#fabrykaekologow albo #nazwakola, żeby 
w Internecie śledzić poczynania naszych 
młodych ekologów i już dziś zapraszamy 
do lektury kolejnych numerów „Rokickich 
Wiadomości”.

Z ekologicznym pozdrowieniem, Mariola 
Sudoł-Szczepaniak
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Kupujesz 
mieszkanie, dom?  
Budujesz się 
w Gminie 
Rokietnica? 
Przedstawiamy 
krok po kroku, 
jakich formalności 
komunalnych musisz 
dopełnić w PUKu.

Zakup działki, mieszkania, domu czy 
też budowa to poważna decyzja i je-
den z najważniejszych momentów 

w naszym życiu. To decyzja, która wiąże 
się z przeprowadzką i zmianą dotychcza-
sowego miejsca zamieszkania oraz większą 
inwestycją. Dlatego warto się do takiego za-
kupu przygotować i zadbać o wszystkie wy-
magane procedury. W związku z tym w ar-
tykule zamieszczamy infografikę, która krok 
po kroku obrazuje, jak należy załatwiać pod-
łączenie posesji do wodociągu, kanaliza-
cji i jakie formalności należy dopełnić, aby 
Spółka odbierała odpady z posesji na tere-
nie gminy Rokietnica.  

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na 
fakt, iż załączniki mogą różnić się w sytu-
acjach problemowych czy indywidualnych. 
Każda sprawa jest weryfikowana indywidu-
alnie i może pojawić się konieczność uzu-
pełnienia dokumentów. Gmina Rokietnica 
cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania. 
Zdecydowanie wpływa na to wiele czynni-
ków i aspektów i mamy nadzieję, że tenden-
cja wzrostowa będzie cały czas się utrzy-
mywać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapra-
szamy na naszą stronę internetową www.
puk.com.pl, gdzie znajdą Państwo dodat-
kowe informacje, dokumenty oraz wnioski 
do pobrania. Zapraszamy także do kontak-
tu telefonicznego pod nr 61 8145 743 bądź 
odwiedzenia siedziby naszej firmy w Bytko-
wie przy ulicy Topolowej 6. Postaramy się 
odpowiedzieć na wszystkie pytania i roz-
wiać wszelkie wątpliwości. 

Anna Kącka
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

Sp. z o.o. w Bytkowie
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Nabór 2022

Ogrzewanie...
...zmień system ogrzewania na

wniosków na dofinansowanie

proekologiczny

8 - 28 lutego

Pisemne wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18 w godzinach pracy urzędu 

Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do kancelarii Starostwa
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji

Szczegóły o zasadach dofinansowania oraz formularze wniosków



12

Zwrot podatku 
akcyzowego 
dla producentów 
rolnych

Urząd Gminy Rokietnica przypo-
mina, że w terminie od 1 lutego 
2022 r. do 28 lutego 2022 r. na-

leży złożyć stosowny wniosek do Wójta 
Gminy Rokietnica o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produk-
cji rolnej. Do lutowego wniosku należy 
dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) po-
twierdzające zakup oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej 
w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 
stycznia 2022 r. 

Więcej nt. zwrotu podatku akcyzowego 
na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi:
www.gov.pl/rolnictwo/zwrot-podatku-
-akcyzowego. 

Przypominamy, że w związku z obo-
wiązującym reżimem sanitarnym w celu 
złożenia wniosku prosimy o telefonicz-
ną rezerwację wizyty pod numerem te-
lefonu: 61 896 06 22. 

Dorota Dolata 
Referat Działalności Gospodarczej 

i Mienia Komunalnego

Oceń nasz URZĄD, wypełniając ankietę
Szanowni mieszkańcy,
od momentu uzyskania pierwszego cer-
tyfikatu Urząd Gminy Rokietnica corocz-
nie poddaje się badaniu weryfikującemu 
zgodność działań Urzędu z wymogami 
normy ISO 9001, a co trzy lata, w związku 
z upływem terminu ważności certyfikatu, 
przeprowadzany jest tzw. audyt recerty-
fikujący. Wszystkie dotychczas zrealizo-
wane audyty potwierdziły, że Urząd Gmi-
ny Rokietnica spełniał wymogi normy, co 
pozwala nam na nieprzerwane utrzyma-
nie certyfikatu zgodności z ISO 9001 przez 
ostatnie 12 lat.

Realizacja wymogów ISO nie należy do ła-
twych zadań. Oczywiście, jakość w urzędzie 
mierzy się inaczej niż w firmie produkcyj-
nej, ale tak jak w każdym innym przypad-
ku, miernikiem sprawności urzędu będzie 
zawsze ocena wystawiona przez klienta. 
Im bardziej zadowolony klient, tym lepsza 
ocena pracy urzędników i całego urzędu.

Na przestrzeni 12 lat prowadzenia badań 
satysfakcji klienta w Urzędzie Gminy Rokiet-
nica (materiały w dokumentacji SZJ) widać 
wyraźnie pozytywny trend poprawiania ja-
kości obsługi i wynikające z tego zadowo-
lenie respondentów. 

Uzyskanie certyfikatu zgodności Syste-
mu Zarządzania Jakością z wymagania-
mi normy ISO 9001:2015 oraz jego stałe 
utrzymywanie jest efektem starań o moż-
liwość znalezienia się w gronie urzędów 
o nowoczesnej organizacji i skutecznych 
metodach zarządzania. Ich podstawą jest 
jakość oferowanych usług tak, by w stop-
niu optymalnym pozwalały one zaspoka-
jać najważniejsze potrzeby mieszkańców.

Norma ISO 9001:2015 w skrócie ozna-
cza podejście procesowe do świadczonych 
usług oraz myślenie oparte na ryzyku i szan-
sach. Pozwala ono systematycznie zarzą-
dzać poszczególnymi procesami oraz zbio-
rem ich wzajemnych oddziaływań tak, aby 
osiągane wyniki zgodne były z celami stra-
tegicznymi.

Po raz kolejny zatem poddajemy się 
Państwa ocenie, zachęcając do wypełnie-
nia przygotowanej anonimowej ankiety 
satysfakcji klienta, która będzie dostępna 
do 15 marca 2022 r. w dwóch wersjach. Ich 
wybór oczywiście pozostawiamy Państwu.

Anonimowa Ankieta  
dla interesantów Urzędu Gminy 
Rokietnica:
1. Wersja tradycyjna – papierowa
2. W Urzędzie Gminy Rokietnica ankiety 

dostępne są w Biurze Obsługi Intere-
santa Urzędu (budynek C) oraz w punk-
cie obsługi w bud. A. Każdy z Państwa 
ma więc do nich bezpośredni dostęp. 

3. Wersja elektroniczna – dostępna non 
stop pod specjalnie dedykowaną za-
kładką. Naszym celem jest umożliwienie 
Państwu wypowiedzi nie tylko w trakcie 
załatwienia konkretnej sprawy, ale i w 
dogodnym miejscu oraz czasie.

ŚCIEŻKA DOSTĘPU: www.rokietnica.pl 
> gmina > władze i urząd > badanie satys-
fakcji klienta > ankieta satysfakcji klienta

Anna Garbicz
Samodzielne stanowisko  

ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, 
współpracy i rozwoju
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Medale 
„Za Długoletnie 
Pożycie 
Małżeńskie”

Prosimy pary małżeńskie obchodzą-
ce w 2022 r. jubileusz 50-lecia poży-
cia małżeńskiego o zgłoszenie tego 

faktu osobiście przez małżonków w na-
szym Urzędzie Stanu Cywilnego w termi-
nie do 28 lutego 2022 r. Zgłoszenie to bę-
dzie podstawą do sporządzenia wniosku 
do Prezydenta RP o nadanie medali „Za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie” i zor-
ganizowania uroczystości ich wręczenia.

W myśl ustawy, dotyczącej przetwarza-
nia danych osobowych, Urząd Stanu Cywil-
nego nie ma uprawnień do skierowania do 
Państwa pisemnego zapytania o zgodę. Dla-
tego jubilaci muszą ten fakt zgłosić osobi-
ście. Ci, którzy się nie zgłoszą, nie zostaną 
ujęci w zbiorowym wniosku przekazywa-
nym za pośrednictwem Wojewody Wiel-

kopolskiego do Prezydenta RP.

Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w Ro-
kietnicy przy ul. Golęcińskiej 1 bud C , tel. 
61 896 06 27.

Urząd jest czynny w poniedziałki w godz. 
8.30-18.00, od wtorku do czwartku w godz. 
7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

Monika Jackowiak 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

1% dla organizacji z Rokietnicy

Jeśli ktoś zastanawia się, czy warto prze-
kazać 1% swojego podatku dochodowe-
go organizacjom pożytku publicznego 

(OPP), odpowiedź jest jedna – warto! Na-
wet, jeżeli jest to kilkanaście złotych. Dla-
czego? Wszystkie środki przekazane w ten 
sposób przez Polaków w 2021 r. to 973 mi-
liony zł, a sami Wielkopolanie wsparli OPP 
na poziomie 94,23 milionów złotych.

Już niedługo znów będzie ku temu oka-
zja. Każdy, kto rozlicza się z fiskusem, bę-
dzie miał możliwość przekazania 1% podat-
ku dochodowego na wybrany przez siebie 
cel. Celem tym może być wsparcie wybra-
nej organizacji pożytku publicznego (jest 
to organizacja pozarządowa, która posia-
da dodatkowo status organizacji pożytku 
publicznego), konkretna osoba lub organi-
zacja kościelna (w tym przypadku można 

przekazać 0,5%).
Aby przekazać 1 procent podatku organi-

zacji, trzeba w odpowiedniej rubryce zezna-
nia podatkowego (zatytułowanej: „Wnio-
sek o przekazanie 1% podatku należnego 
na rzecz organizacji pożytku publicznego 
OPP”) wpisać jej nazwę i numer z Krajo-
wego Rejestru Sądowego.

Jednocześnie zachęcamy do wsparcia or-
ganizacji, które działają na rzecz osób z Gmi-
ny Rokietnica, ponieważ pieniądze te będą 
spożytkowane bezpośrednio przez naszych 
mieszkańców. W tym roku swój 1% moż-
na przekazać na:
1. Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-

nych i Ich Rodzin ROKTAR – nr KRS 
0000316203;

2. Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawi-
ca” – nr KRS 0000230212;

3. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
– należy wpisać nr KRS 0000116212 
(ten sam dla wszystkich jednostek OSP) 
i koniecznie nazwę i adres konkretnej 
jednostki. W przypadku Gminy Rokiet-
nica są to:
 » Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 

w ROKIETNICY – ul. Szkolna 1, 62-090 
Rokietnica;

 » Ochotnicza Straż Pożarna w MROWI-
NIE – ul. Kopernika 2, 62-090 Mrowino

 » Ochotnicza Straż Pożarna w NAPA-
CHANIU – ul. Poznańska 2B, 62-090 
Napachanie;

 » Ochotnicza Straż Pożarna w PRZYBRO-
DZIE – ul. Parkowa 4, 62-090 Przybroda.

Warto przypomnieć, że jeśli podatnik nie 
zdecyduje się na przekazanie swojego 1% 
podatku, środki te wrócą do Skarbu Pań-
stwa. Nie jest to zatem oddawanie „swo-
ich” pieniędzy, a jedynie wskazanie celu, 
na jaki mają być przeznaczone (organizacja 
pożytku publicznego lub Skarb Państwa).

Istotne jest również to, że zgodnie z no-
wym prawem podatkowym i podniesio-
ną kwotą wolną od podatku, w przyszłym 
roku nasz 1% będzie znacznie niższy niż 
dotychczas, gdyż podatek dochodowy każ-
dego z nas będzie mniejszy, a niektórzy nie 
zapłacą go w ogóle. Jest to zatem dla czę-
ści z nas ostatnia szansa, aby w ten sposób 
wesprzeć organizacje pożytku publicznego. 

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji

UG Rokietnica
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Od 1 stycznia wnioski o 500+ do ZUS
Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS przyjmuje wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” 
i je wypłaca. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń 
do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej 
sprawie składać nowych wniosków.

Stopniowe przejęcie realizacji progra-
mu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, 
że gminy będą kontynuowały wypła-

tę świadczeń do końca okresu, na jaki zo-
stały przyznane, czyli do końca maja 2022 
r. W tych sprawach nadal należy kontakto-
wać się z pracownikami gmin.

Natomiast od 1 stycznia 2022 r. aby uzy-
skać prawo do świadczenia 500 plus na 
okres do 30 maja 2022 r. rodzic dziecka, 
na które obecnie nie pobiera tego świad-

czenia, musi złożyć wniosek elektronicz-
nie do ZUS.

Co ważne, wnioski o przyznanie świad-
czenia 500 plus, od 1 stycznia przyszłego 
roku, będzie można przesyłać tylko drogą 
elektroniczną na Platformie Usług Elektro-
nicznych (PUE) ZUS, portalu Empatia lub 
przez bankowość elektroniczną.

Nowelizacja ustawy przenosi ustalanie 
uprawnień do świadczenia wychowawcze-
go oraz jego wypłatę z gmin do ZUS. Zmie-

nia się także sposób wypłaty świadczenia. 
Zgodnie z nowelizacją, świadczenia będą 
wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na 
wskazany przez wnioskodawcę numer ra-
chunku bankowego.

Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu 
prowadzenia postępowań w sprawie świad-
czenia wychowawczego – pisma, informa-
cje i decyzje będą przekazywane w postaci 
elektronicznej na PUE ZUS i będą tam do-
stępne dla zalogowanych klientów.

Od 2022 roku ZUS 
wypłaca rodzinny 
kapitał opiekuńczy
Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko 
w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca 
życia przysługuje dodatkowe świadczenie – rodzinny 
kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS może 
być składany wyłącznie w postaci elektronicznej. 
Pieniądze są wypłacane tylko na konto bankowe.

Od 1 stycznia 2022 r. kapitał opiekuńczy przysłu-
guje rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. 
zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. 

miesiąca życia. Świadczenie jest wypłacane w miesięcznych czę-
ściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, 
w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od do-
chodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. 

Prawo do świadczenia mają także ci rodzice, którzy już teraz 
mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie bę-
dzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne, proporcjonal-
nie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesią-
ca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich 
rozpatrywaniem oraz wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wnio-
sku można składać wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą 
tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świad-
czenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach pro-
gramu „Rodzina 500+”. To portal Emp@tia, PUE ZUS oraz banko-
wość elektroniczna.

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje, że wy-
sokość pobieranego kapitału może zostać zmieniona – tj. podwyż-
szona z 500 zł do 1000 zł miesięcznie albo obniżona z 1000 zł do 
500 zł miesięcznie, na wniosek rodzica, przy czym taką dyspo-
zycję można złożyć tylko raz w okresie otrzymywania kapitału.

Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają 
maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. 

Wynosi on 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumen-
tami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcze-
śniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Jeśli kapitał zostanie przyznany, to rodzic otrzyma informację 
o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce 
odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek zo-
stał złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc 
opieki dla dzieci. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 
400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub 
u dziennego opiekuna – przekazywane bezpośrednio instytucji 
(nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez ro-
dziców za dany miesiąc). Tutaj też nie będzie obowiązywało kry-
terium dochodowe. 

Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte 
rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub 
jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na 
drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęsz-
czania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, 
za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. uczęsz-
czanie do żłobka przed 12 miesiącem życia dziecka). Dofinanso-
wanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje 
natomiast opłat za wyżywienie w placówce.

Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dofinan-
sowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 
2022 r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęsz-
czało do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna. 
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Marcin Smolich triumfatorem 
BUDMAR-CUP IX!

Ogromnymi krokami zbliżamy się do 
zakończenia sezonu BUDMAR-CUP 2021 
Grand Prix Rokietnicy w Pool-Bilard. War-
to podkreślić, że odnotowujemy niesamo-
witą frekwencję. W rankingu mamy już po-
nad 70 osób! W przedostatniej eliminacji 
na starcie kolejny raz pojawiła się maksy-
malna liczba uczestników. 32 zawodników 
zostało podzielonych na 8 grup, gdzie gra-
no systemem „każdy z każdym”, a później 
najlepsza 16 spotkała się w systemie pu-
charowym. Trochę niespodziewanie, ale jak 
najbardziej zasłużenie, i to w pięknym sty-
lu triumfatorem zawodów został Marcin 
Smolich. Marcin najpierw wygrał wszyst-
kie pojedynki w grupie, a później po bar-
dzo emocjonujących spotkaniach, po raz 
pierwszy wpisał się na listę zwycięzców 
BUDMAR-CUP! Ogromne gratulacje! Dro-
ga do zwycięstwa była naprawdę trudna. 
Marcin w finale z Arkadiuszem Brzękow-
skim przegrywał już 2:4 i zdołał odwró-
cić losy spotkania, wygrywając 5:4. Rów-
nie ciężko, czyli w decydujących partiach 
wygrywał z Emilem Malanowskim (3:2) 
i Michałem Potyszem (4:3). W pozostałych 
meczach grupowych pokonał Grzegorza 
Tabora (3:1) i Macieja Stęsika (3:0), nato-
miast w ćwierćfinale odprawił Mateusza 

Cholewińskiego (4:2), a w półfinale Kac-
pra Specyała (5:3). Obok Kacpra na trzecim 
stopniu podium zameldował się jeszcze Ma-
riusz Śniegocki. Pierwsza czwórka zawo-
dów otrzymała puchary i medale ufundo-
wane przez głównego sponsora, czyli firmę 
Budmar – Centrum Klinkieru i Dachówek. 
Na piątych lokatach razem z Mateuszem za-
wody ukończyli: Kinga Pietrzak, Julia Tarka 
i Piotr Kolecki. Do rozegrania pozostała nam 
tylko dziesiąta eliminacja BUDMAR-CUP, 
a później najlepszych 14 osób z rankingu 
plus 2 „dzikie karty” spotkają się w kończą-
cym sezon BUDMAR MASTERS, który naj-
prawdopodobniej odbędzie się w lutym. 
Będzie się działo!

BUDMAR-CUP VIII  
– kolejny triumf Andrzeja Barskiego!

Po ósmym turnieju BUDMAR-CUP Grand 
Prix Rokietnicy w Pool-Bilard sezonu 2021 
mamy tylko 4 różnych zwycięzców. Trzy 
triumfy na swoim koncie mają aktualny li-
der rankingu Arkadiusz Brzękowski i zwy-
cięzca BUDMAR-CUP VIII Andrzej Barski. 
Po jednym triumfie dorzucili Michał Berkec 
i Mikołaj Stęsik. Andrzej w finale ostatnie-
go turnieju spotkał się z rewelacją turnieju 
Jędrzejem Klamanem. Jędrzej od wielu lat 
regularnie uczestniczy w różnego rodza-
ju rozgrywkach w Akademii, jednak jego 
występ był debiutem w BUDMAR-CUP 
2021 i jednocześnie okazał się historycz-
nym pierwszym dotarciem do finału im-
prezy. Na trzecim miejscu trzeci raz z rzę-
du zameldował się Sebastian Kwiatkowski 
z Zielonej Góry. Obok Sebastiana na podium 
pojawił się Wojciech Fabijańczyk z Gorzo-
wa, który podobnie jak Jędrzej debiutował 
w sezonie 2021. Tuż za podium pojawił się 
kolejny debiutant, który jest bardzo znany 
na arenie międzynarodowej. Mowa o Emi-
lu Malanowskim reprezentującym Polskę 

podczas Mistrzostw Europy w Pool-Bilard 
2021 na wózkach inwalidzkich. Obok Emi-
la piąte miejsca zajęli: Dawid Cholewiński, 
Artur Matykowski i Szymon Grewling. 

Kinga Pietrzak z medalem MP!
W zawodach kończących sezon 2021, 

czyli indywidualnych Mistrzostwach Pol-
ski w Pool-Bilard świetnie zaprezento-
wała się Kinga Pietrzak. Kinga po bardzo 
solidnych występach w Pucharach Polski 
Kobiet dorzuciła brązowy medal MP Ko-
biet! Gratulujemy bardzo dobrego sezo-
nu! Ostatecznie Kinga w Rankingu Polski 
uplasowała się na 7. pozycji, a inna nasza 
utalentowana zawodniczka Julia Tarka, 
będąca aktualną Mistrzynią Polski Junio-
rek, sezon zakończyła na wysokiej 13. po-
zycji. Wśród mężczyzn również liczyliśmy 
na pozycje medalowe. Radosław Babica, 
Arkadusz Brzękowski i Adam Stankiewicz 
jako świeżo upieczeni Drużynowi Mistrzo-
wie Polski marzyli o dorzuceni indywidu-
alnych krążków, jednak nie zawsze sprawy 
toczą się tak, jakbyśmy tego chcieli. Radek 
i Adam najwyżej zostali sklasyfikowani na 
9-tych lokatach, a Arek był 13. Po dziewię-
ciu turniejach zaliczanych do Rankingu Pol-
ski 2021 Radek uplasował się na wysokiej 
4. pozycji, ale trzeba przyznać, że apetyty 
były dużo większe. Arek w rankingu zajął 
22. miejsce, a Adam był 23.

Szczęśliwego Nowego Roku 2022  
życzy Akademia Bilardowa Rokietnica!

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, średnio-zaawanso-
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!

Pierwsza czwórka BUDMAR-CUP IX 2021

Wojciech Fabijańczyk, Andrzej Barski, Sebastian Kwiatkowski i Jędrzej Klaman z synem Kinga Pietrzak z medalem
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Rokita Rokietnica seniorzy 2021

Podsumowując ubiegły rok pierwszej 
drużyny Rokity, chcielibyśmy przed-
stawić w pigułce naszym kibicom, co 

wydarzyło się w 2021 roku. Zatem ubiegły 
rok 2021 seniorzy Rokity zaczęli jako lider 
klasy B i całą rundę wiosenną szli, jak po 
„swoje”, pokonując kolejno  przeciwników, 
wykonując założony przez siebie cel, czy-
li awans do klasy A. Już w maju mogliśmy 
fetować awans, zwyciężając z dużą prze-
wagą naszą grupę. 

Jako drużyna doświadczyliśmy także 
przykrego zdarzenia, jakim była utrata na-
szego podstawowego bramkarza, Mikoła-
ja Kucharskiego. Śmierć Mikołaja była dla 
nas ogromnym zaskoczeniem, wielkim 
szokiem, niepowetowaną stratą… Klub, 
Zarząd, Trenerzy, Zawodnicy oraz Kibi-
ce – my wszyscy będziemy pamiętać, jak 
ogromne znaczenie miała gra Mikołaja  

w osiągnięciu naszego celu i awansu do 
wyższej klasy rozgrywkowej. 

Z końcem sierpnia rozpoczęliśmy ry-
walizację w rozgrywkach nowego sezonu 
 w klasie A. Już po kilku meczach zoriento-
waliśmy się, że to nie ta sama liga, co rok 
wcześniej. Pomimo tego, że do drużyny 
dołączyło kilku bardziej doświadczonych 
zawodników, potrzebowaliśmy czasu, aby 
nabrać większego zgrania zespołu. Na po-
czątku zanotowaliśmy kilka remisów i pora-
żek, przeplatając to pojedynczymi zwycię-
stwami. Rundę zakończyliśmy na siódmej 
pozycji, co daje motywację do dalszej pra-
cy. Chcielibyśmy, aby duża i prężna gmina 
Rokietnica, miała w niedalekiej przyszłości 
swojego reprezentanta w lidze okręgowej. 

Z końcem roku Zarząd Klubu podjął trud-
ną decyzję o zmianie trenera, dziękując tre-
nerowi Andrzejowi Borówko, który prowa-

dził drużynę seniorów przez ostatni rok, 
wprowadzając ich do A klasy. Trenerze, za 
poświęcony czas i bycie z nami jeszcze raz 
dziękujemy i życzymy owocnej pracy z na-
szą młodzieżą. Nowym trenerem Rokity Ro-
kietnica został wybrany Bartłomiej Dudek. 
W Rokicie dał się poznać jako bardzo do-
bry zawodnik, przed nim duże wyzwania. 
Trzymamy kciuki. 

Przed nami ważny rok pełen nowych wy-
zwań – już niebawem seniorzy zaczynają 
gry kontrolne, a wiosną dalsze zmagania 
ligowe. Zachęcamy wszystkich do oglą-
dania i kibicowania naszym najstarszym 
„Diabłom”. Jeśli ktoś chciałby się sprawdzić 
sportowo i dołączyć do naszej załogi, go-
rąco zachęcamy (kontakt na naszej stronie 
internetowej). 

Jednocześnie chcielibyśmy jeszcze raz 
podziękować tym, którzy wspomogli nas 
finansowo i pomagają nam – dzięki Wa-
szemu wsparciu, nasz Klub jest coraz sil-
niejszy, a my dalej działamy i rozwijamy się. 
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„Sprinterzy z Rogierówka 
w Europie i na świecie’’

Małżeństwo Aleksandra i Zdzisław Podsiadło reprezentu-
jący RKL KUSY Rokietnica zakończyli rok 2021 wieloma 
udanymi startami w zawodach lekkoatletycznych ma-

sters rangi mistrzostw Polski.
 O wynikach tych startów informowaliśmy w ciągu minionego 

roku na łamach Rokickich Wiadomości. A jak sprinterskie mał-
żeństwo z Rogierówka wypada na tle swoich rówieśników w Eu-
ropie i na świecie? Otóż, na opublikowanych przez World Masters 
Athletics listach rankingowych za 2021 rok znaleźli się oboje mał-
żonkowie.

 Aleksandra, startująca w kat. K65, w ośmiu konkurencjach bie-
gowych uplasowała się w gronie 10 najlepszych sprinterek Euro-
py i świata. Najwyżej, bo na 3. miejscu w rankingu europejskim 
sklasyfikowana jest w sprintach na 200 m i na 60 m/hala/. Miej-
sce nr 4 zajmuje w biegach na 400 m w Europie i na 60 m/hala/na 
świecie. Na podkreślenie zasługują wysokie miejsca Aleksandry 
w rankingach światowych, na których 5. pozycję zajmuje w bie-
gu na 400 m i miejsce nr 6 w sprincie na 60 m.

 Zdzisław, startujący w kat. M70, może odnotować kolejny suk-
ces, plasując się w kilku konkurencjach na wysokich pozycjach 
list rankingowych. Za największy sukces uważa zajęcie 6. miej-
sca w Europie i 7. miejsca w świecie w sprincie na 200 m/w hali/. 
Na uwagę zasługuje również 10. pozycja w Europie i 11. pozycja 
w świecie w sprincie na 60 m /w hali/.

 Mamy nadzieję, że nadchodzący rok zaowocuje równie dobry-
mi wynikami.  Z.P.

Światowy ranking 2021 w halowym sprincie na 200 m (mężczyźni)

2021 Indoor Men's 200m Rankings (in progress)

Sorry, you are not logged in. Click to Register and / or Login

Click for more information and to get Membership.

Only members who are logged in can view complete, current year (2022) lists. Complete lists prior to

2022 and 2022 World and WMA Regional top ranked performances can be viewed by everyone.

2021 Indoor Male 70 - 74 200m

Worldwide Compare with None

View Rankings List

Report errors by clicking on time, distance, height or points below. Gold background indicates newly

inserted / adjusted performance.

 

 M70 200 Meter Complete Rankings List 

1 27.86 Livio Bugiardini (72)
ITA

 
Ancona, ITA on 18 Mar 21 - 21 Mar
21

2 28.59 Antonio Caso (70)
ITA

 
Ancona, ITA on 18 Mar 21 - 21 Mar
21

3 30.06 Aldo Del Rio (74)
ITA

 
Ancona, ITA on 18 Mar 21 - 21 Mar
21

4 30.44 Juliusz Kuschill (70)
POL

 
Toruń, POL on 13 Mar 21

5 31.13 Oleksandr Lozhechnikov (70)
UKR

 
Kiev, UKR on 10 Apr 21 - 11 Apr
21

6 31.89 Douglas Spencer (74)
USA

 
Louisville, KY, USA on 20 Mar 21

7 32.58 Zdzisław Podsiadło (73) POL Toruń, POL on 13 Mar 21

MastersRankings.com
Athlete Search!!

I Turniej Szachowy  
o Puchar Wójta 
Gminy Rokietnica

12 grudnia 2021 r. odbył się I Tur-
niej Szachowy o Puchar Wójta 
Gminy Rokietnica, organizowa-

ny przez Uczniowski Klub Sportowy Lider 
Rokietnica.

Turniej rozegrano w 3 grupach. 
W turnieju A dla dzieci od I do IV klasy 

Szkoły Podstawowej uczestniczyło łącznie 
24 zawodników. 

Zwycięzcy:
1. Franciszek Nowicki
2. Franciszek Kwiatek
3. Amelia Janaszak

W turnieju B i C uczestniczyło łącznie 
10 zawodników. 

Zwycięzcy w turnieju B dla dzieci od V 
do VIII klasy Szkoły Podstawowej:
1. Antoni Lis
2. Sara Gać-Mytych
3. Karol Ziętkiewicz

Zwycięzcy w turnieju C open:
1. Dawid Janaszak 
2. Maja Andrzejewska 
3. Krzysztof Szewczyk

W dniu turnieju podjęto decyzję o połą-
czeniu gr. B i C w jedną grupę, z zachowa-

niem oddzielnej klasyfikacji. 
Każdy z uczestników otrzymał upomi-

nek. Nagrody główne wręczono osobom, 
które zajęły miejsca 1-3 w każdej z grup 
(A, B i C). W gr. A dodatkowo nagrodzono 
najlepszego zawodnika i najlepszą zawod-
niczkę z Rokietnicy.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym 
Patronatem Wójta Gminy Rokietnica.

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica



18

Zimowy 
czas

Zimowe miesią-
ce były przez 
wieki czasem, 

w którym nie tyl-
ko przyroda ogra-
niczała swoją ak-
tywność. Robili to 
także – chcąc nie 
chcąc – i ludzie. Na 
zewnątrz wychodzo-
no tylko tyle, ile było 
trzeba. Nawet wojny 
przerywano albo co 
najmniej ogranicza-
no działania zbrojne 
(a jak ktoś nie zdą-
żył na czas zawiesić 
działań zbrojnych, to 
nie raz kończył marnie, jak – nie szukając daleko – pewien cesarz, 
który ma w Rokietnicy swój trakt).

Nie może to specjalnie dziwić. Śnieg, z jakim przychodzi nam 
się mierzyć współcześnie, nasi dziadowie i pradziadowie uznali-
by za jakiś żart. Podobnie jak mrozy sięgające kilku, w porywach 
kilkunastu stopni. Jeszcze w minionym stuleciu srogie zimy od 
czasu do czasu dawały się ludziom solidnie we znaki (oczywiście 
na czele z zimą stulecia z 1929 r., gdy temperatura w wielu miej-
scach spadała poniżej -40o C).

A kiedy zima, wiatry i ziąb, w gospodzie pragnę znaleźć kąt… – 
śpiewał w XIII w. Colin Muset. Ten swoisty „postulat” zimowy, po-
zostawał aktualny przez długie wieki. Podstawowym zimowym 
problemem (oczywiście poza skutymi lodem rzekami, zasypa-
nymi drogami i niską temperaturą – by wymienić choć kilka pro-
blemów) było to, w jaki sposób ogrzać lub przynajmniej dogrzać 
kamienne zamczyska czy – nierzadko byle jak i z byle czego skle-
cone chałupy wiejskie.

W siedzibach szlacheckich opału zwykle nie brakowało. Było 
nim głównie drewno – lasy stanowiły bowiem przeważnie wła-
sność pańską. Nie tylko więc grzano się przy kominkach i pie-
cach, ale (przynajmniej od przełomu XIX i XX w.) zdarzało się, że 
pomieszczenia posiadały różne formy centralnego ogrzewania. 
Było tak na pewno już na początku XX w. w pałacu w Żydowie, 
bowiem za pomocą gazetowego anonsu poszukiwana była oso-
ba obznajomiona z kaloriferami.

Oczywiście w domach wiejskich sytuacja była nieporównywal-
nie gorsza. Nie dość, że wspomniane już liche chatynki, ziemianki 
itp. nie chroniły dostatecznie przed chłodem, to problem stano-
wiło to, czym takie domostwa ogrzać. Poza nielegalnym pozyski-
waniem drewna w pańskich lasach chłopi nie mieli większego 
wyboru i musieli opał kupić (lub wymienić coś za niego). Powie-
dzieć, że opał był drogi, to mało powiedzieć. Opał był bardzo dro-
gi. Nie bez przyczyny stanowił więc np. element wynagrodzenia 

czy uposażenia nauczycielskiego lub przysługującego osobom 
sprawującym publiczne funkcje.

W urzędowej korespondencji z października 1923 r. czytamy, 
że w ramach przygotowań do zimy Za pośrednictwem komisarjatu 
obwodowego nadeszły dla obwodu rokietnickiego 2 wagony węgli 
i wagon drzewa. Komisarjat rozdzielił węgle i drzewo wedle wła-
snego uznania uwzględniają oczywiście w pierwszym rzędzie szkoły 
obwodu. Sołtysowi z Kobylnik – Stanisławowi Spychale – wręczo-
no więc przekaz na opał z poleceniem, by oddał go nauczycielo-
wi ewangelickiej szkoły w Kobylnikach, jeżeli szkoła się urucho-
mi w okresie zimowym i szkoła w tym czasie zostanie obsadzona 
siłą nauczycielską. Ani jedno, ani drugie nie nastąpiło (bo był to 
już schyłkowy czas placówki w związku z postępującym po od-
zyskaniu niepodległości wyjazdem tamtejszych ewangelików do 
Niemiec), toteż sołtys Spychała dostał pozwolenie do zużycia opa-
łu dla urzędu sołeckiego (czyt. dla własnych potrzeb, bo urzędem 
sołeckim był w tamtym czasie dom sołtysa).

Dość powszechnie stosowanym przez chłopów opałem był torf. 
Publiczny Donosiciel zawiadamiał w listopadzie 1849 r., że w ma-
jątku kierskim znajduje się 500 stosów torfu na sprzedaż (a torf 
ten jest dobry i suchy i kosztuje na miejscu 25 s[rebrnych] gr[oszy]. 
każdy stos).

W okresie powojennym pora zimowa była tradycyjnie czasem 
różnych przedsięwzięć, które określilibyśmy dziś mianem charyta-

Kulig dla dzieci strażników więzienia w Mrowinie, lata 60. XX w.

Przed pałacem w Żydowie, pierwszy z prawej stoi Stefan Kłosin – 
kierownik szkoły w Żydowie, 1959 r. (koloryzowane)

Bojery Drużyny Wilków Morskich na Jeziorze 
Kierskim, 1937 r.
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Seniorzy powitali Nowy Rok 2022!

Seniorzy Klubu Senior+ z Rokietnicy i Klubu Seniora 
Aster z Kiekrza weszli w kolejny rok z postanowieniem, że:

„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”.

tywnych. Na przykład w roku 1947 Wybitnie ożywioną działalność 
na polu akcji „Pomocy Zimowej” wykazywał gminny komitet tejże 
pomocy w Rokietnicy. Głos Wielkopolski donosił, że Z komitetem 
współpracują wszystkie warstwy społeczeństwa. Ostatnio chór ko-
ścielny w Cerekwicy urządził przedstawienie amatorskie, z które-
go całkowity dochód przeznaczył na akcję... Komitet otacza swych 
podopiecznych naprawdę troskliwą opieką i pracowicie zbierane 
pieniądze przeznacza na ulżenie doli najbiedniejszych.

Zima była jednak do tego stopnia ponurym czasem, że gdy przej-
rzeć zasoby Rokietnickiego Archiwum Cyfrowego, to okaże się, że 
zdjęć wykonanych zimową porą jest niewiele. Szczęśliwie, te, któ-
re się w nim znajdują, dotyczą bardziej przyjemnych zimowych 
aktywności. Widzimy więc uchwycone na fotografiach zabawy na 
śniegu, kuligi, a nawet... wyścigi ślizgów lodowych (tj. bojerów) 
po zamarzniętej tafli Jeziora Kierskiego.

Maciej A. Szewczyk



20

KOMUNIKATY 
Z BIBLIOTEKI

Informujemy, że począwszy od lutego 
2022 r., Biblioteka Gminna w Rokietni-

cy będzie czynna w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca, w godzinach: 9.00-14.00. 

Zapraszamy!

Biblioteka Gminna w Rokietnicy infor-
muje, że został założony mail – specjal-

nie do zamówień zbiorów oraz przedłużeń 
terminów ich zwrotu. Kontakt mailowy: 
wypozyczalniarokietnica@onet.pl.

Serdecznie gratulujemy uczniom, którzy 
brali udział w konkursie plastycznym 

z okazji 75 – lecia Biblioteki Gminnej im. 
Marii Konopnickiej w Rokietnicy.

Konkurs ogłoszony był przez Bibliote-
kę Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
i nosił nazwę: „Twórczość Marii Konopnic-
kiej oczami uczniów Szkoły Podstawowej 
w Rokietnicy”.

Podziękowania i gratulacje kierujemy 
do: Liwii, Patrycji, Marii oraz Antoniego, 
którzy wykonali piękne prace konkursowe.

Dirty Dancing

Serdecznie zapraszamy na niesamowite 
wydarzenie taneczno-muzyczne, któ-
re odbędzie się 7 marca 2022 r. w Sali 

Ziemi w Poznaniu.
Dirty Dancing live in concert to przede 

wszystkim cudowna muzyka, ruch scenicz-
ny, wspaniała choreografia oraz niesamo-
wity klimat jednego z najbardziej kulto-
wych filmów.

Dirty Band pod kierownictwem Piotra 
Kończala oraz zespół taneczny z solistami – 
Dominiką Jasik jako Baby i Mateuszem Ga-
wronem jako Johnnym przeniesie wszyst-
kich widzów w świat „Dirty Dancing“.

Mateusz Gawron – główny bohater show 
to niezwykła osoba. Utalentowany tancerz, 
pasjonat podróży i muzyki, to także In-
struktor tańca w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Rokietnicy – nauczyciel tańca Latino 
solo dla pań oraz prowadzący od 4 lat gru-
pę taneczną dla dzieci – FAMA. Niezwykle 

energetyczny młody tancerz, który świet-
nie prowadzi swoje warsztaty. 

Zachęcamy zatem do uczestnictwa w wy-

darzeniu oraz naszych stacjonarnych zaję-
ciach z Panem Mateuszem.

GOK Rokietnica

Ireneusz Lesicki nagrodzony  
przez Starostę Poznańskiego

9 grudnia 2021 r. odbyło się uroczyste 
wręczenie Nagród Starosty Poznań-
skiego 2020. Nagrody były wręcza-

ne w trzech kategoriach: Organizacje Po-
zarządowe, Przedsiębiorczość, Inicjatywy 
Obywatelskie. W tej ostatniej laureatem 

został pan Ireneusz Lesicki, który jest pe-
dagogiem specjalnym, animatorem, arte-
terapeutą i muzykoterapeutą, a w naszej 
gminie od lat angażuje się w aktywizowa-
nie i wspieranie seniorów. Za swoją dzia-
łalność i postawę w listopadzie ubiegłego 

roku pan Ireneusz otrzymał z rąk Wójta 
Gminy Rokietnica pana Bartosza Derecha 
Rokietnicką Wierzbę w kategorii Społecz-
nik. Oba wyróżnienia w pełni zasłużone. 
Gratulujemy!

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji

UG Rokietnica
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Przedszkole 
Bajeczka
BAJECZKOWE WIEŚCI
Zbiórka dla  
Rodzinnego Domu Dziecka

Boże Narodzenie to taki czas, na który 
czeka się z niecierpliwością. Czas pełen spo-
koju, ciepła, radości i miłości. To również 
czas spotkań z bliskimi i rodziną. Niestety 
nie każdy ma tyle  szczęścia, by tak właśnie 
było. Przedszkole Bajeczka w tym roku tuż 
przed świętami zorganizowało zbiórkę da-
rów dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziec-
ka w Mieścisku. Obdarowało dom między 
innymi zabawkami, grami i słodyczami. To 
wszystko dzięki zaangażowaniu „bajeczko-
wych” przyjaciół. Wszystkim wspierającym 
rodzicom i pracownikom przedszkola ser-
decznie dziękujemy za włączenie się w akcję.                                                                                                                             
Dzieci zostały  już obdarowane, a na ich twa-
rzach zagościł uśmiech.

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz 
ten, kto daje”.- św. Jan Paweł II

Kamila Orlik

„Przedszkolak na jesiennym 
spacerze” – konkurs fotograficzny

W listopadzie w naszym przedszkolu, od-
był się konkurs fotograficzny ,,Przedszkolak 
na jesiennym spacerze”. Wszyscy uczestni-
cy wykazali się kreatywnością i dostarczy-
li przepiękne fotografie w jesiennej scene-
rii. Dzięki dostarczonym zdjęciom, nasz hol 
zamienił się w prawdziwą galerię! Bardzo 
dziękujemy za udział i gratulujemy zwy-
cięzcom! 

Joanna Tomalka
Izabela Olejniczak- Bysiewicz 

„Świąteczna Paczka” 
W dniach 12-23.12.2021 r. Przedszkole 

„Bajeczka“ wraz ze Stowarzyszeniem „Ro-
kietnica Biega” zorganizowało świąteczną 
zbiórkę darów. „Świąteczna Paczka” to lo-
kalna akcja charytatywna wspierająca naj-
bardziej potrzebujące rodziny na terenie 
gminy Rokietnica. Dzięki zaangażowaniu 
rodziców, pracowników przedszkola oraz 
mieszkańców Rokietnicy udało się nam ze-

brać kilkadziesiąt kilogramów żywności 
długoterminowej, artykułów higienicznych 
oraz odzieży. Wszystkim zaangażowanym 
w akcję serdecznie DZIĘKUJEMY!

Agnieszka Zakrzewicz-Podlecka

„Święta, święta…”
Okres Bożego Narodzenia to czas pełen 

radości, magii i czarów. Czas spełniania ma-
rzeń, okazywania sobie miłości i wręcza-
nia prezentów.

W przedszkolu przygotowania do Świąt 
Bożego Narodzenia rozpoczynają się od 
ubierania choinki w sali, wykonania deko-
racji, prób do przedstawień jasełkowych 
i wielu wspaniałych świątecznych prac pla-
stycznych. Na różne sposoby przekazywa-
ne są dzieciom tradycje bożonarodzeniowe. 
Na początku grudnia pojawiają się pierwsze 
upominki, a dzieci poznają historię św. Mi-
kołaja. W powietrzu unosi się zapach przy-
gotowywanych pierników, słychać śpiew 
kolęd, zaczynają powstawać upominki 
dla rodziców. Najwięcej emocji budzi jed-
nak dzień przedszkolnej wigilii i spotka-
nie z Gwiazdorem, które w minionym roku 

odbyło się 17 grudnia. Przed uroczystym 
posiłkiem dzieci otrzymały upominki od 
wyczekiwanego gościa. Każda grupa prze-
kazała rodzicom film z nagranym świątecz-
nym programem artystycznym i życzenia-
mi od każdego przedszkolaka.

 Joanna Tomalka

Pierniczki od przedszkolaków 
dla seniorów

Dnia 21 grudnia w całym przedszkolu 
Bajeczka zapachniało Świętami. Słonecz-
ka i Myszki, pod bacznym okiem nauczy-
cielek, wypiekały tradycyjne pierniczki. 
Piernikowe serduszka, gwiazdeczki i cho-
inki po upieczeniu przedszkolaki własno-
ręcznie lukrowały i dekorowały na różne 
sposoby.

Piernikami obdarowani zostali pod-
opieczni Pensjonatu Radosna Jesień w Przy-
brodzie. To już tradycja naszego przed-
szkola, że dzieci w tym pięknym okresie 
przygotowują słodkości i obdarowują nimi 
rodziców oraz starsze i samotne osoby.

Sylwia Statucka-Magdziak
Agnieszka Kożuchowska
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Przedszkole 
Logicus

Miesiąc grudzień i pierwsza deka-
da stycznia to był bardzo gorący czas 
w przedszkolu Logicus. Odbywały się in-
tensywne próby do przedstawienia zwią-
zanego ze świętami Bożego Narodze-
nia. Dzieci tak chętnie i żywiołowo brały 
w nich udział, że sukces był zapewniony, 
czego najlepszym dowodem są udostęp-
nione na Fb filmiki. 

Między próbami trwały również eks-
presowe przygotowania prezentów świą-
tecznych. Odbyła się coroczna sesja zdję-
ciowa z Gwiazdorem oraz tradycyjny obiad 
wigilijny z opłatkiem. Poza tym tworzone 
były ciekawe prace plastyczne powiązane 
tematycznie z zimą i czasem zabawy, czyli 
karnawału. Odbywały się zajęcia dotyczące 
odmiennych tradycji obchodów świąt Bo-
żego Narodzenia w innych krajach.

Dnia 16 grudnia nastąpiło przekazanie 
zbieranych w przedszkolu darów w ramach 

akcji Szlachetna Paczka. Rodzice naszych 
przedszkolaków nie zawiedli. Dzieło ich hoj-
ności zostało zapakowane w niezliczoną 
ilość kartonów. Za co składamy serdeczne 
podziękowania.   

W związku z bardzo szybkim terminem 

tegorocznych ferii zimowych, wcześniej 
niż zwykle rozpoczęły się przygotowania 
do uroczystych obchodów Dni Kochanych 
Babć i Dziadków. Filmiki z przebiegu uro-
czystości już można podziwiać na naszym 
Facebooku.  

Przedszkole 
Mrowino
Świąteczne śpiewanie…

13 grudnia w naszym Przedszkolu odbył 
się konkurs kolęd, pastorałek i piosenek 
świątecznych. W pięknej scenerii z publicz-
nością i prawdziwym jury przedszkolaki 
przystąpiły do konkursu w dwóch katego-
riach wiekowych 3, 4 latki oraz 5 i 6 lat-

ki. Dzieci śpiewały z podkładem muzycz-
nym lub a capella. Wspaniale przygotowane 
i wcale niezestresowane, z dziecięcą rado-
ścią wykonywały utwory. Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami oraz nagrodami i dy-
plomami. 

Pierniczkowe bałwanki
Przygotowania do Świąt Bożego Narodze-

nia w przedszkolu w Mrowinie szły pełną 
parą. Czuć było nie tylko atmosferę, ale ko-

rzenne zapachy dochodzące z sal i kuchni. 
A co tak pięknie pachnie? Wszystkie gru-
py przedszkolaków zabrały się do działa-
nia. Do miski wsypały mąkę, cukier, miód 
i kilka innych składników. A co z tego po-
wstało? – To pachnące ciasto na pierniki. 
Największą atrakcją było wałkowanie i wy-
krawanie pierniczków. A ostatnim elemen-
tem działań było pieczenie. To pierniki tak 
pięknie pachniały, jednak czegoś im brako-
wało. Brakowało lukrów i kolorowych po-
sypek. To były wesołe i słodkie dni.
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Witamy Cię, Gwiazdorku!
17 grudnia czekając na wizytę niezwy-

kłego gościa, od samego rana słuchaliśmy 
kolęd, świątecznych piosenek oraz przy-
gotowywaliśmy ozdoby na choinkę. Kiedy 
przedszkolaki miło spędzały czas w salach, 
na korytarzu rozszedł się dźwięk dzwonka 
– tak, to był Gwiazdor. Przedszkolaki były 
bardzo szczęśliwe i szybko pobiegły na 
spotkanie z gościem. Dzieci z każdej gru-
py stanęły na wysokości zadania i powita-
ły Gwiazdora, śpiewając i tańcząc. Koniki 
Polne wcieliły się w zielone elfy, wykonu-
jąc piosenkę o ,,Wesołych elfach” oraz re-
cytowały wierszyk skierowany do nasze-
go darczyńcy, pamiętając o prezencie dla 
niego. Gwiazdor otrzymał ciepłe skarpe-
ty, kocyk i nową czapkę, żeby nie zmarzł, 

kiedy będzie rozdawał dzieciom prezenty 
w wigilijną noc. Dziękujemy Gwiazdoro-
wi za wszystkie upominki dla przedszko-
laków. To był wyjątkowy i magiczny dzień. 

Kolędnicy wędrownicy
W tym roku wigilia przedszkolna była zu-

pełnie inna niż w ubiegłym roku. Bowiem 
wszystkie dzieci na własne oczy zobaczy-
ły, jak w mieście Betlejem, w towarzystwie 
zwierząt, na sianku na świat przyszedł Pan 
Jezus. Grupa dzieci pięcioletnich z pomocą 
swoich Pań przygotowała się do tego waż-
nego dla nich występu. Dzieci fantastycz-
nie poradziły sobie z zadaniem.

Bądźmy jak Elfy…
Dnia 20 grudnia w Przedszkolu w Mrowi-

nie odbyły się magiczne, świąteczne warszta-
ty z Elfami w roli głównej. Firma Izzy Events 
podróżująca z Warszawy po drodze odwie-
dziła wiele miejscowości, żeby móc popraco-
wać z dziećmi. Przedszkolaki z każdej grupy 
miały możliwość wykonania świątecznego 
prezenciku dla rodziców: magnesy – dzieci 
młodsze, krasnale – dzieci starsze. Dzieci do-
skonale poradziły sobie w tych, jakże trudnych 
zadaniach plastyczno-technicznych, rozwija-
jąc swoją sprawność manualną paluszków 
i całych dłoni. Podczas trwania warsztatów 
Elfy opowiadały dzieciom dużo historyjek, 
jak to Gwiazdor przygotuje w swojej fabry-
ce mnóstwo prezentów pod choinkę. Dzieci 
miały również możliwość pobawić się przy 
muzyce wraz z paniami i Elfami.

Wychowawcy Przedszkola w Mrowinie

Przedszkole 
Napachanie
Warsztaty Świąteczne  

Nasze przedszkolaki brały udział w świą-
tecznych warsztatach plastycznych, zorga-
nizowanych przez panie wychowawczynie. 
Dzieci malowały farbami drewniane choin-
ki oraz tworzyły bombki z użyciem koloro-
wych piórek. Podczas warsztatów wszyst-
kim towarzyszył dobry humor.

Kulinarnie w przedszkolu 
W tygodniu poprzedzającym ten świą-

teczny przedszkolaki wypiekały pierniczki 
i babeczki świąteczne. Grupa Żabek upiekła 
w ostatnich dniach tradycyjne świąteczne 
pierniki, z kolei Tropiciele upichcili świą-
teczne babeczki ze skórką pomarańczową. 
Zapachy niosły się po całym budynku, a wy-
pieki oczywiście były palce lizać. 

Konkurs kolęd 

Kolędy to jedne z najpiękniejszych utwo-
rów zarówno pod względem treści, jak i me-
lodii. Stanowią cenny skarb dziedzictwa 
kulturowego. W naszym przedszkolu od-
był się Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecz-
nych. Dzieci zaprezentowały polskie kolę-

dy, a także piosenki świąteczne w różnych 
aranżacjach. Wszystkie dzieci, które wy-
stąpiły, otrzymały słodkie upominki, dy-
plomy i płyty CD z piosenkami. Konkurs 
dostarczył uczestnikom wiele emocji, sa-
tysfakcji i radości.

Wigilijny czas…
17 grudnia w naszym przedszkolu odbył 

się uroczysty obiad wigilijny. Dzieci ubrane 
w odświętne stroje zasiadły do stołu i złoży-
ły sobie wzajemnie życzenia. Oczywiście nie 
zabrakło prezentów, które czekały na dzieci 
pod choinką. Dzień zakończył się słodkim 
podwieczorkiem, który przygotowali dla 
naszych milusińskich ich rodzice.

Wychowawcy z Przedszkola w Napachaniu
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Osobowości z naszej szkoły
Wywiad z mażoretką Rozalią 
Rybarczyk, uczennicą Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Napachaniu.

Sylwia Kiejnich: Od wielu lat organizo-
wane są mistrzostwa mażoretek – Pol-
ski, Europy oraz świata. Wiem, że masz 
już swoje pierwsze sukcesy w tej dzie-
dzinie. Opowiedz nam o nich i o tym, 
jak zaczęła się Twoja przygoda z tań-
cem mażoretkowym.
Rozalia Rybarczyk: Taniec w Mażoret-

kach trenuję od sześciu lat i nie wyobra-
żam sobie bez niego życia. 

Odniosłam wiele sukcesów, na przy-
kład w maju 2021 r. 6 miejsce podczas Mi-
strzostw Polski Zachodniej w Górze w kate-
gorii Pompon solo juniorki, a we wrześniu 
2021 r. we Wronkach na zawodach wiru-
jącej pałeczki zdobyłam pierwsze miejsce 
w kategorii Pompon mini formacja se-
niorki. Poznałam tam wiele wspaniałych 
dziewczyn, z którymi spotykam się rów-
nież chętnie po zajęciach. Z mniejszych 
kategorii tanecznych tańczę mini forma-
cje: pompon, baton oraz solówki i duety 
z pomponami.

S.K. Czy próby i treningi zabierają Ci 
dużo czasu?
R.R. Na treningi chodzę dwa, trzy razy 

w tygodniu w zależności od dostępu do 
sali. Ćwiczę również codziennie w domu, 
ponieważ dwa treningi w ciągu tygodnia, 
to za mało. Codziennie rozciągam się oraz 
wykonuję akrobacje, żeby być coraz lepszą 
w tym, co robię.

S.K. Skąd wywodzi się taniec mażoret-
kowy i jak on zmieniał się na prze-
strzeni lat?
R.R. Mażoretki, choć wywodzą się z Fran-

cji, największą popularność zyskały w Cze-
chach i na Słowacji. To w tych krajach jest 

najwięcej grup mażoretkowych.
Kiedyś mażoretki prowadziły orkiestrę 

na paradzie. Teraz również to robimy, ale 
rzadziej. Często mamy występ połączony 
z koncertem orkiestry. Od pewnego czasu 
organizowane są mistrzostwa mażoretek, 
co ma wpływ na rangę tego tańca. Obecnie 
mamy różne techniki tańca, zaczynając od 
klasycznego do bardziej zmodyfikowanego. 
Tańczymy z pomponami, batonami, buła-
wami oraz flagami. Mamy wiele akrobacji 
towarzyszących wykonywanym utwo-
rom, przez co nie jest to bezpieczny sport. 
W pomponach, aby zdobyć więcej punk-
tów, musimy wyrzucić dziewczynę w po-
wietrze. Potrzeba wtedy dużo koncentracji, 
wysiłku i wzajemnego zaufania do siebie.

S.K. Co wyróżnia ten rodzaj tańca?
R.R. Tańczymy z atrybutami. Niewie-

le tańców tak ma. Na różnych występach 

i podczas mistrzostw tańczymy w kozakach 
i garsonkach. Tylko mażoretki tak tańczą.

S.K. Jakie rekwizyty są nieodzownym 
elementem każdej mażoretki?
R.R. Są to: batony, pompony, flagi oraz 

bławy. Bez tego nie byłoby mażoretek.

S.K. Mażoretki są zawsze pięknie 
ubrane. Może powiesz nam kilka 
słów na temat waszych strojów, które 
nieraz zachwycają kolorami, krojem 
oraz oryginalnością?
R.R. Stroje są szczególnie ważne na mi-

strzostwach. Jest 6 leveli trudów wykona-
nia w tańcu. Na pierwszym levelu trzeba 
założyć garsonki oraz kozaki. Dotyczy to 
formacji klasycznych, natomiast w pompo-
nach nie wolno mieć ani sukienek ani spód-
niczek. Jest to niedozwolone. Osobiście tań-
czę duet z pomponami i mam w nim body 
z krótkimi spodenkami tak, jak ma więk-
szość dziewczyn w pomponach.

S.K. Czasem mażoretki mylone są 
z twirlingerkami lub z tamburmajor-
kami. Na czym polega różnica?
R.R. Mażoretki zajmują się tańcem z ele-

mentami twirlingu, natomiast twirlingerki 
robią tylko twirlingi batonem. Tamburma-
jorki to dziewczęta, które tańczą z bława-
mi. Najczęściej tańczą przed orkiestrami 
i do muzyki klasycznej.

S.K. Jakie cechy powinna mieć dziew-
czyna chcąca zostać mażoretką? Czy 
jest to dziedzina dla każdego?
R.R. Każdy może spróbować tej dyscy-

pliny. Dziewczyny, które osiągają najwięcej 
sukcesów to takie, które: są pewne siebie, 
pamiętają każdy układ, nie boją się porażki, 
poprawiają błędy, które popełniają. 

S.K. Rozalio, kończysz w tym roku 
ósmą klasę. Przed Tobą nowe wybo-
ry życiowe. Wiem, że zamierzasz uczyć 
się w liceum i marzysz o tym, aby do-
stać się do klasy o profilu taneczno-
-teatralnym z tańcem współczesnym 
lub o profilu tanecznym. Jako społecz-
ność szkolna tego Tobie życzymy. Po-
wodzenia!

rozmawiała Sylwia Kiejnich

Szkoła Podstawowa  
w Napachaniu
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Dar dobrych serc
Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!
Od 6 do 17 grudnia w naszej szkole trwała 

zbiórka darów dla domów dziecka w Oto-
rowie i Lipnicy. Dzięki wielkim, otwartym 
sercom uczniów, rodziców i nauczycieli 
zgromadziliśmy bardzo dużo rzeczy. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim za przynie-
sione dary, które już powędrowały do dzie-
ci. Po raz kolejny pokazaliśmy, jak ogromne 
i dobre są nasze serca! 

Pamiętajmy, że „Cokolwiek dobrego uczy-
nimy naszemu bliźniemu, zyskuje na tym 
nasza dusza.” - Antonio Rosmini–Serbati

Monika Śliwicka

Psia lekcja – jak dobrze opiekować 
się psem?

Uczniowie klas trzeciej i drugiej w ramach 
projektu „Psia Lekcja” ponownie gościli na 
zajęciach panią Karolinę Dybicz – nauczy-
cielkę naszej szkoły i specjalistkę od dogo-
terapii. Tym razem pani Karolina przyszła 
z prawdziwym psem rasy shih tzu, a nie 
jak na pierwsze spotkanie z psem plusza-
kiem. Podnieśliśmy znacząco wiedzę na te-
mat potrzeb psów. Wytłumaczone zostały 
nam ich zwyczajowe zachowania. W cieka-
wy sposób pani Karolina przedstawiła waż-
ne elementy opieki nad psem. Poznaliśmy 
te zachowania ludzi, które mogą być trud-
ne dla psów i poszerzyliśmy wiedzę o tym, 
jak bezpiecznie się z nimi obchodzić. Każdy 
miał okazję indywidualnie, po wcześniej-
szej akceptacji psa, przywitać się z Czako. 
To inteligentny, przyjazny pies posiadają-
cy wiele umiejetności, które mieliśmy oka-
zję podziwiać. Była to ciekawa lekcja, którą 
będziemy długo pamiętać. 

Sylwia Kiejnich
Zuzanna Balcerowiak

Kino
8 grudnia uczniowie klas I i II wraz z wy-

chowawczyniami wybrali się na wspólną 
wycieczkę do Szamotuł. Celem naszego wy-
jazdu było kino „Halszka” i projekcja filmu 
„Mikołaj w każdym z nas 2”. Świąteczny kli-
mat i zabawne sceny wprawiły nas wszyst-
kich w wyśmienite humory. Zachowanie 
naszych uczniów zasługuje na pochwałę. 
Dzieci pamiętały o zasadach bezpieczeń-
stwa oraz kulturalnego zachowania się w ki-
nie. Wyjazd był bardzo udany, z utęsknie-
niem czekamy na kolejny.

Zuzanna Balcerowiak

Magia Świąt w Deli Parku
W niezwykłym świątecznym czasie 

uczniowie klas trzecich odwiedzili piękne 
magiczne miejsce: Świąteczną Krainę Deli 
Park. Wzięli tam udział w warsztatach ozda-
biania pierników, pisali list do Św. Mikołaja, 
a nawet spotkali się z samym Świętym, któ-
ry zaskoczył wszystkich swoim dość spe-
cyficznym poczuciem humoru.

Ten miły czas zakończył się niestety dość 
przykrym wydarzeniem. Podczas naszego 
pobytu w parku wybuchł pożarł, który za-
jął cały domek św. Mikołaja, sklepik oraz 
kawiarenkę. Wygląda więc na to, że byli-
śmy jednymi z ostatnich odwiedzających go 
osób. Na szczęście nikomu nic się nie sta-
ło. Wierzymy, że domek uda się szybko od-
budować, a Deli Park odwiedzimy ponow-
nie na wiosnę, gdyż jest to piękne, kryjące 
mnóstwo atrakcji miejsce, z których nie-
stety nie zdążyliśmy skorzystać.

Małgorzata Kurek
Sylwia Kiejnich

Arytmetyka mentalna
Listopadowa Międzynarodowa Olimpia-

da Online Abakus z arytmetyki mentalnej 
zgromadziła kilkuset uczestników z całe-
go świata. Rywalizacja o pierwsze miejsca 
była zacięta. Czasami o zwycięstwie decy-
dowały ułamki punktów.

Cieszymy się, że nie zabrakło również 
polskich zawodników.

Najlepsi z Polaków w poszczególnych ka-
tegoriach to:
• Metoda prosta 1:

Kacper Wojciechowski - Siedlce
• Metoda prosta 2:

Tymoteusz Skrzos - Błonie
• Mali Przyjaciele 1:

Krzysztof Wojciechowski - Siedlce
• Mali Przyjaciele 2:

Mateusz Kołodziejczak - Napachanie
• Wszystkie metody 1:

Gabriela Rudeczko - Siedlce
• Wszystkie metody 2:

Kamil Wójcik - Tuszyn
• Dorośli:

Katarzyna Kurek - Łazy.
Abakus Europe - Polska

Wigilijne spotkania klas I – III
W drugiej połowie grudnia w naszej szko-

le co chwilę słychać było śpiew kolęd i słowa 
składanych sobie wzajemnie życzeń. Sale 
szkolne i korytarze wypełniał zapach pier-
ników i pomarańczy. Ostatniego dnia po-
bytu w szkole w trybie nauki stacjonarnej 
wychowawcy klas I–III wraz z uczniami zor-
ganizowali spotkania wigilijne.

To był dzień pełen niespodzianek i ra-
dości, ale nasze myśli krążyły wokół kole-
gów i koleżanek z klas 4-8 oraz nauczycieli, 
pracujących w trybie zdalnym. Bardzo nam 
Was wszystkich brakowało!

Lidia Trybuś
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Idą Święta, nie o SMS-ie,  
lecz o kartce pamiętaj

Święta Bożego Narodzenia to szczegól-
ny czas w roku. Często jednak kojarzą nam 
się z pośpiechem i gonitwą – za choinką, 
prezentami, dekoracjami. Znaleźliśmy jed-
nak moment, by na chwilę się zatrzymać. 
Dzieci z klasy 3b przygotowały dla rodzi-

ców spotkanie świąteczne, podczas którego 
wystawiły krótkie przedstawienie. Wspól-
nie z rodzicami dołączyliśmy do kampanii 
społecznej „Idą święta, nie o SMS-ie, lecz 
o kartce pamiętaj”. Nasze kartki, wykonane 

z wielkim zaangażowaniem i sercem, tra-
fią do Domu Seniora w Kobylnikach. Ro-
dzicom i dzieciom bardzo dziękuję za to 
spotkanie! :)

Małgorzata Kurek

Szkoła Podstawowa  
w Rokietnicy

Kolejarz to też bohater 

Stowarzyszenie Nadwarciańska Kolej 
Drezynowa realizowała w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy pro-
jekt – Z NAMI POLUBISZ KOLEJ. Projekt ad-
resowany był do uczniów klas 1-3. 

W ramach projektu przedstawiony zo-
stał uczniom klas 3a, 3g, 3i, 3j zawód kole-
jarza. Uczniowie mieli możliwość zapoznać 

się również z różnymi zawodami w branży 
kolejowej oraz zobaczyć przedmioty zwią-
zane z koleją (lizak, kasownik do biletów 
czy lampa kolejowa). 

W ramach spotkania pojawiła się rów-
nież część edukacyjna: Akademia małego 
Amperka, w której przypominamy dzieciom 
o zasadach obchodzenia się z prądem na 

dworze i w domu oraz zasady zachowania 
się na przejeździe kolejowym.

Kampania PKP PLK Bezpieczny przejazd.
Marta Śmigielska 3i

Małgorzata Gimzicka 3j
Małgorzata Trzymkowska 3g

Ewa Herkowiak 3a
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Dzień Babci i Dziadka 
Mimo, że styczeń jest zimowym miesią-

cem, pełnym chłodnych dni, to jednak są 
takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kie-
dy każdemu robi się cieplej na sercu, bo 
przecież jest to święto naszych kochanych 
babć i dziadków.

Klasa 3i, jak co roku, wspominała różne 
smutne i zabawne historie i sytuacje zwią-
zane z dziadkami. To oni bardzo mocno ko-
chają swoich dziadków. Zawsze mogą liczyć 
na ich pomoc, cierpliwość, wyrozumiałość 
i dobroć.

Ze wzruszeniem i zaangażowaniem przy-
gotowywali plakaty dla nich. Wraz z serca-
mi popłynęły życzenia, do których przyłą-
czamy się wszyscy.

Niech Babcia i Dziadek żyją nam w zdro-
wiu 100 lat!

Marta Śmigielska 

Czytamy z wartościami 
– styczeń – o wartości wspólnej pracy 
i wspólnym spędzaniu czasu. 

Wspólna praca w każdej z naszych ro-
dzin wygląda nieco inaczej. W styczniu, 
w ramach międzyszkolnego projektu: Czy-
tamy z wartościami: przypowieści biblijne 
i inne ważne opowiadania w oknie teatrzy-
ku kamishibai i nie tylko, uczniowie z kla-
sy 2i na lekcji religii wysłuchali opowie-
ści o „Mądrej kurce”. Historia opowiadała 
o pracowitej kurce, która sama pracowała, 
piekła chleb, mimo, że nikt z jej przyjaciół 
nie chciał jej pomóc, chociaż później wszy-
scy jedli smakowity chleb kurki. W końcu 
jednak kurka zmobilizowała ich do wspól-
nej pracy. 

Po zakończonej opowieści uczniowie 
z klasy 2i mieli za zadanie narysować, jak 
spędzają czas ze swoimi Dziadkami, jak lu-
bią z nimi pracować.

Klasa 2e wysłuchała podczas lekcji eduka-
cji wczesnoszkolnej opowiadania z książki 
Barbary Kosmowskiej Niezłe ziółko i wy-
konała prace plastyczne. 

Klasa 3i miała możliwość poznać opowia-
danie Moja babcia Haliny Ostaszewskiej 
oraz prawdziwą historię Łukasza Wierz-
bickiego Dziadek i niedźwiadek. Ucznio-
wie wykonywali później ogromne serca 
dla babci i dziadka z podziękowaniem za 
ich dobroć. 

Klasa 2g, 3c i 3d wysłuchała opowiada-
nia Dagny Waleńskiej pt.: Bajka o Eusta-

chym, który nie potrafił z innymi pracować. 
Uczniowie po zapoznaniu się z treścią utwo-
ru wyjaśnili, dlaczego cenna jest wspólna 
praca z drugim człowiekiem. 

W związku ze zbliżającym się dniem babci 
i dziadka omówiliśmy temat: wspólna praca 
z babcią i dziadkiem przynosi wiele korzy-
ści. Efektem końcowym stała się praca, bę-
dąca odpowiedzią na pytanie: Jak spędzasz 
czas ze swoimi dziadkami? Co lubisz z nimi 
najbardziej robić? Dzieci miały możliwość 
samodzielnego wyboru, czy chcą naryso-
wać czy napisać odpowiedzi na te pytania. 

Karolina Staszak 
Natalia Marcinkowska-Hauke 

Marta Śmigielska 
Aleksandra Przybył

Balik karnawałowy  
w naszych klasach 

Karnawał to miła, szalona, pełna wrażeń, 
kolorów, dźwięków, smaków i zabaw tra-
dycja. Bal karnawałowy jest atrakcją bar-
dzo lubianą przez uczniów, dostarcza im 
wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas!

Tegoroczna zabawa karnawałowa wzbu-
dziła u najmłodszych uczniów naszej szko-
ły wiele radości. Odświętnie udekorowane 
sale lekcyjne stworzyły inspirujący klimat. 
Wśród uczestników trudno było rozpoznać 
uczniów. 

Rodzice zadbali o wspaniałe stroje i prze-
brania, które umożliwiały wcielenie się 
w ulubione postaci. Dostarczały emocji, 
budziły zaskoczenie i zachwyt.

Marta Śmigielska 3i
Małgorzata Gimzicka 3j

Małgorzata Trzymkowska 3g
Ewa Herkowiak 3a
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Szkoła Podstawowa  
w Cerekwicy

Imię Szkoły coraz bliżej?
Na Przybrodzkiej 1 ciągle coś się dzieje, 

ale motywem przewodnim tegorocznych 
naszych działań jest niewątpliwie wybór 
imienia dla Szkoły. Procedurę rozpoczę-
liśmy, nieprzypadkowo, 14 października 
2021 roku, czyli w Dniu Edukacji Narodo-
wej, który ustanowiono na pamiątkę po-
wstania Komisji Edukacji Narodowej okre-
ślanej mianem „pierwszego ministerstwa 
oświaty w Europie”. Najpierw przygotowa-
liśmy ankietę dotyczącą patrona, potem był 
czas na zgłaszanie propozycji. Napłynęło 
ich aż 52! Potem na kolejnych etapach stop-
niowo je eliminowaliśmy. Gdy wyłoniliśmy 
trzy najbardziej popularne, czyli: Otwartych 
Umysłów, Przyjaciół Ziemi oraz Tysiąca Ta-
lentów, rozpoczęła się intensywna kampa-
nia wyborcza zakończona ogólnoszkolnym 
głosowaniem, w którym zgodnie z procedu-
rami wzięli udział uczniowie, pracownicy 
Szkoły oraz rodzice. Wybory przeprowa-

dzone 13 stycznia 2022 roku nie przynio-
sły ostatecznego rozstrzygnięcia, ponieważ 
żadna z nazw nie uzyskała wymaganych 
50 proc. głosów. Wyniki ukształtowały się 
następująco: Przyjaciół Ziemi – 48%, Ty-
siąca Talentów – 32% i Otwartych Umy-
słów –20%. To oznacza, że musimy prze-
prowadzić dogrywkę pomiędzy dwiema 
pierwszymi propozycjami. Jeśli pandemia 
nie pokrzyżuje nam planów, odbędzie się 
ona 3 lutego br. Wówczas okaże się, która 
z nazw: Szkoła Podstawowa im. Przyja-
ciół Ziemi w Cerekwicy albo Szkoła Pod-
stawowa im. Tysiąca Talentów w Cere-
kwicy jest bliższa społeczności szkolnej 
z Przybrodzkiej 1.

Koło naukowe Albiki na półmetku 
programu edukacyjnego  
„Być jak Ignacy”

Członkowie świetlicowego koła nauko-
wego Albiki ze Szkoły Podstawowej w Ce-
rekwicy dzielnie i bardzo aktywnie dotrwa-
li do połowy programu edukacyjnego „Być 
jak Ignacy”. Od października uczniowie 
zgłębili już tajniki ludzkiego mózgu, do-
wiedzieli się jak zbudowany jest mózg, za 
co odpowiada prawa i lewa półkula, jakie 
ośrodki mózgu odpowiadają za odczuwa-
ne przez nas zmysły, w jaki sposób mózg 
może nas oszukać np. podczas jedzenia. 
Przeprowadzili doświadczenie z dżemem 
na białym i czerwonym talerzyku i wszy-
scy dali się zwieść swojemu mózgowi. 
Albiki zgłębiały wiedzę na temat od-
kryć badawczych, przeprowadzały rów-
nież doświadczenia, żeby na własne oczy 
przekonać się, w jaki sposób dochodzi 
do topnienia lodowców i zwiększenia 
ilości wody, malowały swoje własne zo-
rze polarne, poznawały tajniki kompa-
sów oraz możliwości wyznaczania kie-
runków, gdy nie mają kompasów pod 
ręką. Na koniec tych podróży badawczych 
konstruowały swoje własne kompasy. 
Wspólnie podczas naszych spotkań odkry-
waliśmy tajemnice podniebnych zmagań 
naukowców, których latanie pasjonowało 
od dawna. Poznaliśmy historię lotnictwa, 
ciekawostki o lotnictwie, zobaczyliśmy jak 
na przełomie lat samoloty zmieniały wy-
gląd i dodatkowo poznawaliśmy tajemnice 
trójkąta bermudzkiego. Podczas zajęć kon-

struowaliśmy swoje własne samoloty z pa-
pieru, ze słomek, z drewnianych patyczków. 
Ostatnim etapem w tym semestrze była 
bioróżnorodność, dzięki temu uczniowie 
dowiedzieli się, jakie są różnice w naszej 
przyrodzie, wśród zwierząt, roślin itp. Po-
znali również parki narodowe w Polsce. Na 
koniec etapu musieli stworzyć swój własny 
album bioróżnorodności w naszej okolicy. 
Już po raz drugi nasze zmagania zostały 
docenione i nasza praca na koniec 3 etapu 
została nominowana do nagrody publicz-
ności. Praca pokazuje, że Albiki poznały do-
skonale tajniki ludzkiego mózgu. 

Młodzi Ekolodzy
Młodzi ekolodzy działania rozpoczęli 

w październiku i nadal nie zwalniają tem-
pa! W ramach koła naukowego, którym 
opiekują się Pani Agata Kowalczuk i Pani 
Ewelina Rybnicka, realizują zadania wy-
nikające z projektu „Fabryka ekologów” – 
laboratorium edukacyjne w SP Cerekwica. 
Podobnie jak ich koledzy z Napachania i Ro-

kietnicy, poruszają się w określonych seg-
mentach tematycznych, ale sposób, w jaki 
zgłębiają poszczególne zagadnienia, zale-
ży już tylko od inwencji opiekunów nauko-
wych oraz nich samych, a tej z pewnością 
zarówno młodym ekologom, jak i Paniom 
Ewelinie i Agacie nie brakuje. Więcej infor-
macji znajdziecie na stronie projektu Fa-
bryka Ekologów oraz w zakładce Młodzi 
Ekolodzy. Polecamy!

Puzzlowanie
Od 24 grudnia do 9 stycznia braliśmy 

udział w puzzlowaniu. Swoje ułożone ob-
razki można było przesyłać w komentarzu 
na naszej stronie na Facebooku. Z relacji 
uczestników wynika, że puzzle to świetna 
zabawa i sposób na spędzenie wspólnie po-
południa lub wieczoru, szczególnie kiedy 
pogoda za oknem nie zachęca do wyjścia 
na dwór. Układanie puzzli ćwiczy pamięć, 
koncentrację i spostrzegawczość, więc nie 
oszczędzajmy puzzli, tylko systematycznie 
układajmy! 
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Rajd pieszy „Śladami lokalnych 
Powstańców Wielkopolskich”

Każdy nauczyciel historii niejednokrot-
nie spotkał się z pytaniem: „Dlaczego my 
się tego musimy uczyć, przecież to już 
było!”. Rzeczywiście było i... oby się więcej 
nie powtórzyło, a pamiętać powinniśmy, 
żeby docenić wysiłek poprzednich pokoleń 
i wyciągać wnioski na przyszłość. Sposoby 
na upamiętnienie wydarzeń historycznych 
są różne, w skali ogólnokrajowej między 
innymi poprzez ustanowienie święta naro-
dowego. Tak się właśnie stało z 27 grudnia. 
W ubiegłym roku ogłoszono go Narodo-
wym Dniem Zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego. Na tę okoliczność na-
sza szkoła była pięknie podświetlona, a po-
nieważ rocznica przypadła w dniu wolnym 
od zajęć, to obchody przenieśliśmy na 7 
stycznia 2022 roku. Tego dnia wieczorem 
zorganizowaliśmy Rajd pieszy „Ślada-

mi lokalnych Powstańców Wielkopol-
skich”. Wzięły w nim udział dwadzieścia 
dwie drużyny, składające się z naszych 
uczniów i ich rodzin. Uczestnicy mieli do 
pokonania ponad dwukilometrową trasę, 
na której ustawione były punkty kontrolne 
z różnymi zadaniami dotyczącymi powsta-
nia. Zadania miały różny charakter, trzeba 
było m.in. udzielić pomocy rannemu po-
wstańcowi, zrobić zdjęcie z żołnierskimi 
akcesoriami albo udzielić odpowiedzi na 
pytanie dotyczące odznaczeń wojskowych. 
Jednocześnie pokonując trasę rajdu uczest-
nicy poznawali historię głównych boha-
terów rajdu, czyli naszych lokalnych po-
wstańców, których mogiły znajdują się na 
cerekwickim Starym Cmentarzu (nieprzy-
padkowo trasa wiodła również obok tego 
ważnego miejsca). 

Mimo ciemności i dotkliwego zimna 
wszystkim dopisywały humory i z ogrom-
nym zapałem, niezależnie od wieku, poko-
nywali trasę, rozwiązując po drodze po-
wstańcze łamigłówki. Na mecie czekały 
na nich pamiątkowe magnesy, ciepła her-
bata oraz wojskowa grochówka serwowa-
na wprost z kuchni polowej! Dziękujemy 
uczestnikom oraz wszystkim osobom, które 
w jakikolwiek sposób włączyły się w orga-
nizację tej pasjonującej lekcji historii w tere-
nie, a Panią Sylwię i Panią Katarzynę, które 
ją wymyśliły, już namawiamy na kolejne...

Sanie i renifery
Przez okres świąteczno-noworoczny 

w holu naszej szkoły stały najprawdziw-
sze sanie św. Mikołaja, a wraz z nimi naj-
piękniejsze renifery.  Przechodząc obok 
nich, czuliśmy magię zbliżających się Świąt. 

Oczywiście nie były to tylko dekoracje do 
oglądania. Jak widać  na załączonym zdję-
ciu, każdy mógł wsiąść na sanie lub reni-
fery i poszybować w marzeniach wysoko 
w chmury. To była wielka radość!

Tradycyjne kartki
W minionym roku za sprawą Pani Ewy, 

wychowawczyni kl. 1a, nasi uczniowie za-
angażowali się w akcję IDĄ ŚWIĘTA, NIE 
O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ, któ-
rą organizuje Fundacja Dbam o Mój Zasięg. 
W ramach tego projektu z Przybrodzkiej 
powędrowało w świat wiele pocztówek 
z życzeniami.

Nas również odwiedzał Pan Listonosz, 
którego serdecznie pozdrawiamy. Po jed-
nej z takich wizyt Pani Mariola znalazła na 
swoim biurku ręcznie wykonaną pocztów-
kę z życzeniami świątecznymi od uczennicy, 
która od kilku miesięcy dzielnie uczęszcza 
na kółko wschodnie. Fajnie, że w natłoku 
zajęć szkolnych uczniowie chcą i znajdują 
czas na dodatkowe zainteresowania.

W naszym Internacie  
pachnie Świętami

Dla wielu Święta Bożego Narodzenia za-
czynają się wtedy, kiedy pieczemy pierni-

ki. Dom pachnący cynamonem, goździkami 
i skórką pomarańczową to coś, co lubimy 
w tym okresie najbardziej. Pieczenie pier-
niczków w internacie to już tradycja. Co 
roku tuż przed świętami zaczyna się pro-
dukcja tych smakołyków. Grono wychowan-
ków wraz z wychowawcami przygotowało 
świątecznie udekorowane pierniczki, któ-

re jako słodkie upominki trafiły do Dyrek-
cji szkoły i jej pracowników.

Ilona Napierała, Mateusz Nitschke  
wraz z wychowankami Internatu 

Wizyta klasy 3 AH5  
w schronisku dla zwierząt 

W tym roku klasa 3AH5 postanowiła 
w ramach świątecznego prezentu poda-

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
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rować coś nie sobie nawzajem, a wspo-
móc bezdomne zwierzęta.

Klasa karmami, smakołykami i wspar-
ciem zbiórki na remont domków dla pie-
sków wsparła schronisko w Przyborówku.

W zamian za sprezentowaną karmę, kla-
sa mogła poznać wiele przeuroczych pie-
sków i dać im trochę uśmiechu i radości.

Uczniowie klasy 3AH5 wraz z wychowawcą  

Próbna matura
Maturzyści po okresie świątecznym 

zmierzyli się z próbnymi maturami orga-
nizowanymi przez Wydawnictwo ,,Nowa 
Era”. Od 10 do 14 stycznia odbywały się 
próbne egzaminy pisemne z poszczegól-
nych przedmiotów. To doskonała okazja 
do sprawdzenia poziomu przygotowania, 
oswojenia sytuacji egzaminacyjnej. Wyni-
ki po feriach.

Ulotki reklamowe sklepów 
z narzędziami ogrodniczymi

Tym razem w ramach innowacji młodzież 
klasy 3 technikum architektury krajobrazu 
wykonała gazetki reklamowe i ulotki skle-
pów z narzędziami ogrodniczymi. Ucznio-

wie opanowali po niemiecku nie tylko na-
zwy narzędzi i sprzętów ogrodniczych, ale 
także tworzyli hasła reklamowe. Oczywi-
ście innowacja miała na celu również zgłę-
bianie narzędzi technologii informacyjno-
-komunikacyjnej. Do przygotowania ulotek 
i folderów świetnie sprawdziła się Canva.

Najciekawsze slogany reklamowe z prac 
uczniów:

Kaufe zwei zum Preis von einem! – Kup 
dwa w cenie jednego!

Dein Garten, dein Paradies! Twój ogród, 
twój raj!

Günstiger im Set! Korzystniej w zestawie!
Beeilen Sie sich, unsere Werkzeuge ge-

hen wie warme Semmeln weg! – Proszę się 
spieszyć, nasze narzędzia rozchodzą się jak 
świeże bułeczki!

Efekty ich pracy są imponujące. 
Monika Hofman

Koordynator innowacji

Nie kupuj  
– adoptuj

Wielu z nas ma-
rzy o czworonogu. Jest dużo ho-
dowli, które oferują rasowe psy, 

my jednak zachęcamy do tego, aby zaadop-
tować pieska ze schroniska. Na swój dom 
czeka wiele kundelków – małych i dużych, 
kudłatych i krótkowłosych, młodszych 
i starszych. Wszystkie są wspaniałe i na 
swój sposób wyjątkowe. Jeśli więc marzy 
Wam się czworonożny przyjaciel, zajrzyjcie 
do Schroniska Azorek w Obornikach, a być 
może któryś z nich skradnie Wasze serce. 

KIPER 
Jaki jest Kiper: młody ma ok. 2-3 lat, bar-

dzo energiczny, bystry, mocny fizycznie, 
w stadzie raczej gra pierwsze skrzypce. Pies 
chętnie i szybko się uczy. Zna podstawo-
we komendy: siad, zostań, podaj łapę, stój. 
Potrafi chodzić na smyczy bez ciągnięcia. 
Uwielbia pływanie, zabawę piłką, szarpa-
kami. Potrafi biec przy rowerze. Jest bardzo 
skoczny. Zostawiony sam na terenie może 
przeskoczyć wysoki płot, ale tylko na chwilę, 
po krótkim spacerku wraca (oczywiście nie 
można na to pozwolić). Kiper pilnuje zaso-
bów np.: miski z jedzeniem. W stadzie psów 
świetnie się odnajduje pod warunkiem, że 
psy są zrównoważone i nie zaczepiają go, 
nie próbują dominować. Kiper jest zrówno-

ważonym, wrażliwym psem, który potrze-
buje zajęcia, kontaktu z człowiekiem, zasad. 
Jak już pozna swojego człowieka, przywią-
zuje się do niego i do miejsca bardzo mocno.  
Kiper został znaleziony 22 marca 2021 r. 
w Rogierówku, gmina Rokietnica. Przez 
pierwsze trzy miesiące radził sobie z atmos-
ferą schroniskową dość dobrze. Niestety od 
lipca pies ma się coraz gorzej. Izolacja, brak 
zajęcia, brak stabilizacji strasznie go męczy. 
Do tego stopnia, że próbując wydostać się 
z kojca, poranił sobie łapy i pysk, ma trudno-
ści z odpoczywaniem. Po konsultacji z we-
terynarzem i behawiorystą stwierdzono, 
że jedyną pomocą dla niego będzie wyjście 
ze schroniska, dom, rodzina i stabilizacja. 
Jakiego domu dla niego szukamy?

Domu, w którym nie ma małych dzie-
ci. Może być pies, ale zrównoważony, 
nienachalny, niedominujący. Rodziny, 
która jest aktywna i niezależnie od po-
gody zapewni mu solidną dawkę ruchu 
i aktywności umysłowej. Opiekuna, któ-
ry od pierwszych chwil wyznaczy psu 
zasady i zadania i będzie konsekwentny. 
Służymy profesjonalną pomocą przy wpro-
wadzeniu psa do domu i do rodziny. 

Osoby zainteresowane adopcją Kipera, 
zachęcamy do kontaktu ze Schroniskiem 
Azorek w Obornikach (pon.- pt. 8-16) 
pod nr tel.: 665 054 582, 605 922 630, 
61 2960 017.
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Zimowe plany

Założenie ogrodu wokół domu to począ-
tek niekończącej się przygody. Często 
po zakończeniu budowy właściciele 

podejmują decyzję o stworzeniu skromnej 
wersji wyjściowej ogrodu. Z reguły punk-
tem wyjścia staje się założenie trawników, 
wysadzenie żywopłotu, kilku drzew i krze-
wów, które tworzą zaczątek ogrodu. Dalszy 
rozwój to plany na kolejne lata.

Zatrudnienie firmy zakładającej ogrody 
już na wstępie wiąże się z koniecznością 
określenia, jaki ma być nasz ogród. Zanim 
projektant przystąpi do pracy zadaje wiele 
pytań. Czego oczekujemy w odniesieniu do 
ogrodu? W jakim ma być stylu? Jaką kolory-
stykę przewidujemy? Jakie ogród ma speł-
niać funkcje – tylko dekoracyjne, wypoczyn-
kowe, czy również użytkowe np. uwzględnia 
warzywnik, ogródek zielarski lub krzewy 
owocowe? Kto będzie użytkownikiem, ja-
kie ma oczekiwania? Czy są dzieci i w ja-
kim wieku? Czy są zwierzęta? Pojawiają się 
pytania o ulubione rośliny i takie, których 
nie chcemy w swoim otoczeniu. Ile czasu 
możemy poświęcić na pielęgnację? A może 
zamierzamy to komuś zlecić? Czy zamie-
rzamy zaplanować od razu całość czy też 
początkowo stworzyć szkielet kompozycji 
ogrodu do uzupełniania w kolejnych latach? 
Oczywiście pojawiają się pytania o stronę 
finansową. Większe możliwości finansowe 
pozwolą na zakup starszych drzew i rozro-
śniętych krzewów, a tym samym szybsze 
uzyskanie efektu dekoracyjnego. To rów-
nież możliwość zakupu większej ilości by-
lin – dzięki temu na rabatach można rośliny 
osadzić gęściej i szybciej uzyskać korzyst-
ne zwarcie.

Jeżeli nie korzystamy z usług projektan-
ta, sami musimy postawić sobie te pytania. 
Warto zadawać je na różnych etapach roz-
woju ogrodu. To ułatwi określenie czego 

właściwie oczekujemy po ogrodzie przy-
domowym. Ważne – należy notować odpo-
wiedzi. Te same pytania pomogą w trakcie 
przekształcania, rozbudowy ogrodu. Z upły-
wem czasu ogród się zmienia, ale równo-
cześnie zmieniamy się my, nasze upodoba-
nia, oczekiwania, potrzeby.

Bardzo pomocne jest założenie teczki, 
segregatora lub folderu (jeśli wolimy wer-
sję elektroniczną) i gromadzenie ,,ogrodo-
wych materiałów”. Przydatny jest plan tere-
nu z naniesionymi istniejącymi elementami 
roślinnymi i nieroślinnymi. Punktem wyj-
ścia powinno być spisanie oczekiwań, po-
mysłów, uzupełnienie inspiracjami zaczerp-
niętymi ze stron internetowych, czasopism, 
książek. Warto robić zdjęcia ogrodów, które 
nam się podobają. W poszukiwaniu inspira-
cji zwiedzać ogrody botaniczne, historycz-
ne, pokazowe, przyglądać się rozwiązaniom 
zieleni miejskiej. Odwiedzać targi i wystawy 
ogrodnicze. Często na takich imprezach są 
prezentowane przykładowe rozwiązania, 

prowadzone wykłady i konsultacje dla po-
siadaczy ogrodów. Wyszukiwać to, co przy-
ciąga uwagę, podoba się – to może być połą-
czenie barw, zestawienie gatunków, formy 
pokrojowe, rozplanowanie elementów albo 
małej architektury, wyposażenia ogrodu. 
Im dokładniej określimy swoje oczekiwa-
nia, upodobania, tym popełnimy mniej błę-
dów, szybciej osiągniemy cel.

Szukając inspiracji, warto dokonywać 
oceny źródeł pod względem ich wiarygod-
ności, przydatności. Wiele książek na na-
szym rynku to tłumaczenia literatury an-
gielskiej i zawierają opisy gatunków roślin 
nie przydatnych w naszym klimacie. Blogi 
ogrodnicze nie zawsze są wiarygodne, cza-
sem ich autorom brak dobrych podstaw 
teoretycznych i praktycznych. Zamieszcza-
ją swoje bardzo subiektywne spostrzeże-
nia, które w innych warunkach mogą się 
nie sprawdzić. Strony internetowe często 
są prowadzone przez szkółki lub firmy zaj-
mujące się handlem materiałem roślinnym, 
ogrodniczym. Ponieważ są nastawione na 
sprzedaż, skupiają się na zachęcaniu do za-
kupów, nie zawsze są obiektywne. Wiary-
godne strony to m.in. strony ogrodów bota-
nicznych, dobrych czasopism branżowych. 

Wiele cennych informacji można zna-
leźć na stronie Związku Szkółkarzy Pol-
skich (www.zszp.pl). Znajduje się tam m.in. 
e-katalog roślin z opisami gatunków i od-
mian, na bieżąco uzupełniany o nowości. 
Co ważne, jest tam również katalog szkó-
łek, można znaleźć działające w najbliższej 
okolicy. Są też informacje o obowiązujących 
normach branżowych dla roślin, co ułatwi 
ocenę roślin przy zakupie, pozwoli unik-
nąć kiepskiego materiału szkółkarskiego. 
Polecane są również gatunki i odmiany do 
konkretnych warunków i zastosowań.
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Inspiracji można szukać na stronach pre-
zentujących wystawy ogrodnicze – w ostat-
nich latach wiele odbywało się wirtualnie. 
Na stronie angielskiego The Royal Horti-
cultural Society (Królewskie Towarzystwo 
Ogrodnicze) znajdziemy m.in. RHS Chelsea 
Flower Show. To jedna z największych wy-
staw ogrodniczych w Europie prezentująca 
obok roślin przykłady ich zastosowania. Na 
stronie RHS można znaleźć wiele interesu-
jących informacji o roślinach, wyjątkowych 
ogrodach.

Analiza różnych źródeł prowadzi do 
określenia, co chcemy wprowadzić w swo-
im ogrodzie. To punkt wyjścia do dalszych 
działań, np. wyboru rozwiązania. Mody, po-
mysły na ogrody stale się zmieniają, ewolu-
ują. Ogród typu duża powierzchnia inten-
sywnie koszonego trawnika plus rośliny 
iglaste to już przeszłość. Nacisk kładzio-
ny jest na bioróżnorodność, dobór rodzi-
mych gatunków roślin, naturalność, wie-
lopiętrowość układu roślinnego, obiekty 
roślinne nie wymagające dużych nakładów 
na pielęgnację, energooszczędne. W wie-
lu miastach dofinansowuje się ogrody na 
dachach, ogrody wertykalne i zielone fa-
sady oraz ogrody deszczowe (retencyjne). 

Po ustaleniu oczekiwań, form ich realiza-
cji można zacząć określać sposób realiza-
cji, etapy i niezbędne materiały (roślinne 
i nieroślinne) oraz sprzęt. W tym momencie 
trzeba się zastanowić – jakie są nasze możli-
wości finansowe i organizacyjne. Czy pomy-
sły wdrażamy w ciągu jednego sezonu we-
getacyjnego, czy rozciągamy je na kilka lat.

Zima to dobry okres na plany związane 
z ogrodem, bez względu na to czy dopiero 
planujemy jego założenie, czy też zamierza-
my uzupełniać istniejący. Jest więcej cza-
su na spokojne planowanie, można rozwa-
żyć wiele wariantów. Po podjęciu decyzji 
warto rozpisać sobie etapy pracy/realiza-
cji, ustalić ich harmonogram oraz niezbęd-
ne materiały, sprzęt (czasem konieczne jest 
wypożyczenie lub zlecenie usługi). To po-
zwoli też określić koszty całości i poszcze-
gólnych etapów. Nie zostaniemy zaskocze-

ni wysokością poszczególnych wydatków. 
Planując zgodnie z możliwościami finanso-
wymi, jesteśmy w stanie zrealizować plany 
założone na dany rok. Jeżeli nie ustali się 
wcześniej kosztów założenia/zmian, cza-
sem zasoby finansowe kończą się już na 
początkowym etapie.

Można założyć planer ogrodowy, to znacz-
nie ułatwia planowanie prac, zbieranie in-
formacji. Są dostępne gotowe planery, za-
równo w formacie A5, jak i A4. Można 
założyć swój własny, dostosowując do in-
dywidualnych potrzeb. W Internecie znaj-
dziemy wzory kart do pobrania. Przydatne 
karty to: planer prac – roczny, sezonowy i/
lub miesięczny, informacje dotyczące pie-
lęgnacji, budżet ogrodowy (do planowania 
wydatków i ewidencji ponoszonych kosz-
tów), strony inspiracji na notatki, zdjęcia, 
rysunki, plany.

Przy projektowaniu i sadzeniu kolejnych 
roślin w ogrodzie warto zapisywać ich na-
zwy gatunkowe i odmianowe. Pozwoli to 
w kolejnych latach kontrolować, które ro-
śliny dobrze rosną, a które słabiej. Znajo-
mość nazw przydaje się, gdy chcemy uzu-
pełnić braki lub wprowadzić nowe. Poza 
tym najważniejsze – umiemy nazwać po-
siadane rośliny, możemy zebrać o nich in-

formacje. Przed zakupem warto przyjrzeć 
się roślinom ,,w naturze”, jeżeli wcześniej 
znaliśmy je tylko ze zdjęć. 

Przestrzeń ogrodu powinna być przyja-
zna dla roślin. Wybrane gatunki powinny 
trafić w takie miejsca, które odpowiadają ich 
wymaganiom, pozwalają na właściwy roz-
wój. Niewłaściwy dobór roślin, nieuwzględ-
nienie ich wymagań to częsty błąd. Przede 
wszystkim trzeba przeanalizować warunki 
świetlne w ogrodzie – określić miejsca na-
słonecznione, zacienione oraz półcieniste. 
Warto zaznaczyć na planie ogrodu rozkład 
oświetlenia stanowisk, a zwłaszcza te eks-
tremalne. Warunki świetlne poszczególnych 
miejsc zmieniają się w ciągu dnia, roku. Ze 
względu na rozrastające się z czasem rośli-
ny, drzewa i krzewy zacienienie pewnych 
miejsc może wzrastać.

Ogród to miejsce wyrażenia upodobań 
właścicieli, ich kreatywności. Dzięki temu 
nabiera niepowtarzalnego charakteru. War-
to o tym pamiętać i nie ulegać ślepo ,,ogro-
dowym modom”, wybierać to, co nam się 
podoba, co przynosi radość, tworzy przy-
jazne otoczenie. Najważniejsze – w ogro-
dzie musimy czuć się dobrze, to nasz azyl, 
miejsce wypoczynku.

Maria Matuszczak
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Podatkowy Polski Ład: gdzie znajdziesz 
informacje i odpowiedzi na swoje pytania

Masz pytania o swoją pensję, PIT-2, ulgę dla klasy średniej, preferencje 
podatkowe dla biznesu, obliczanie wynagrodzeń?

Te i inne pytania możesz zadać poprzez infolinię oraz kontaktując się 
z urzędem skarbowym.

Sprawdź też przewodniki i bazę Q&A przygotowaną przez Krajową 
Administrację Skarbową. 

Wiecejwportfelach.gov.pl  
i podatki.gov.pl

Te dwa portale internetowe to podsta-
wowe źródła informacji na temat podat-
kowej reformy. 

Najważniejsze informacje znajdą tam dla 
siebie zarówno osoby pracujące na etacie, 
seniorzy jak i przedsiębiorcy. Jest też spe-
cjalna zakładka dotycząca wsparcia dla ro-
dzin. Dzięki kalkulatorowi każdy może wy-
liczyć swoją miesięczną pensję „na rękę”. 

Na portalach znajdują się też przewodniki 
dotyczące konkretnych zagadnień i rozwią-
zań (obecnie ulga dla klasy średniej, PIT-2, 
PIT-0 dla seniora). 

Baza Q&A
Dodatkowo na podatki.gov.pl i wiecej-

wportfelach.gov.pl znajdziesz też pytania 
i odpowiedzi, które przybliżą Ci konkret-
ne zagadnienia związane z podatkowym 
Polskim Ładem. Sekcja najczęściej zadawa-
nych pytań jest na bieżąco aktualizowana. 
Pytania są podzielone tak, aby każdy mógł 

łatwo odnaleźć interesującą go informację. 

Infolinia Krajowej Informacji 
Skarbowej

Infolinia KIS dostępna jest pod numera-
mi telefonów: 
• 801 055 055 (z telefonów stacjonar-

nych) lub 
• 22 330 03 30 (z telefonów komórko-

wych).
Po połączeniu się i wybraniu numeru 8 

zostaniesz przekierowany do konsultan-
tów udzielających informacji o reformie 
podatkowej i poproszony o określenie te-
matu rozmowy:
• jesteś pracownikiem medycznym – wy-

bierz 0, 
• podatek od towarów i usług, identyfika-

cja podatkowa – wybierz 1, 
• podatek dochodowy od osób fizycznych 

(PIT) – wybierz 2, 
• podatek dochodowy od osób prawnych 

(CIT) – wybierz 3. 
Zachęcamy też do kontaktu w sprawach 

podatkowych poprzez Multikanałowe Cen-
trum Informacji „Polski Ład” dostępne pod 
numerem 22 765 64 64.

Infolinie w urzędach skarbowych
W wielkopolskich urzędach skarbowych 

uruchomione zostały również specjalne lo-
kalne infolinie dotyczące zmian podatko-
wych wprowadzonych w ramach Polskie-
go Ładu. 

Aby skontaktować się z wybranym urzę-
dem skarbowym, wejdź na www.wielkopol-
skie.kas.gov.pl, wybierz swój urząd, a na-
stępnie wejdź w zakładkę „Kontakt” na jego 
podstronie. Tam znajdziesz numer dedyko-
wany dla Polskiego Ładu.

Urzędy skarbowe są czynne dłużej
W godzinach 8:00-19:00 trwają dyżury 

urzędów skarbowych dotyczące Polskie-
go Ładu. Każda osoba może zadzwonić lub 
przyjść i uzyskać odpowiedź na pytania lub 
wyjaśnić wątpliwości. 

Livechaty
Dla księgowych organizowane są także 

webinaria dotyczące zagadnień związanych 
z obliczaniem wynagrodzeń pracowników. 

Urzędy skarbowe kontaktują się 
przedsiębiorcami

Pracownicy urzędów skarbowych kon-
taktują się z przedsiębiorcami celem analizy 
potrzeb wsparcia ich kadr księgowo-finan-
sowych przy wyliczaniu wynagrodzenia na 
nowych zasadach wprowadzonych przez 
rozporządzenie z 7 stycznia br.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
na terenie Gminy Rokietnica (w Cerekwicy) – 
harmonogram dyżurów w 2022 r.
Adres punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego

Świetlica wiejska
ul. Szamotulska 7
62-090 Cerekwica

Dni i godziny, w których udzielane 
jest nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie

Poniedziałek, wtorek, piątek – 
od 10:00 do 14:00
Środa, czwartek – od 14:00 do 18:00

Osoba do kontaktu ze strony Gminy:
Dorota Dolata, Referat Działalności Go-

spodarczej i Mienia Komunalnego
Urząd Gminy w Rokietnicy
ul. Golęcińska 1, Rokietnica
tel.: 61 89 60 622
e-mail: dorota.dolata@rokietnica.pl

Punkt obsługiwany przez doradców oby-
watelskich wyznaczonych przez organiza-
cję pozarządową:  Stowarzyszenie OVUM, 
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia

Koordynator: Piotr Lewko
tel. 58 661-31-51 
piotr.lewko@ovum.org.pl

Uwaga! Udzielanie nieodpłatnej po-
mocy prawnej lub nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego odbywa się po 

wcześniejszym telefonicznym lub ma-
ilowym umówieniu wizyty lub po samo-
dzielnej rejestracji online pod adresem 
http://np.ms.gov.pl

tel. 61 84 10 797
kom. 572 157 488
pomocprawna@powiat.poznan.pl 

Wykaz osób świadczących 
nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie w Punkcie:
1. Mirosław Maciejewski – doradca oby-

watelski, mediator
2. Jagoda Maciejewska – doradca obywa-

telski
3. Sylwia Zalewska – doradca obywatel-

ski, mediator
4. Katarzyna Błaszczyk – doradca oby-

watelski
5. Olga Kostaniak – doradca obywatelski
6. Justyna Wolf – doradca obywatelski
7. Maciej Knychała – doradca obywatel-

ski, mediator
8. Łukasz Knychała – doradca obywatel-

ski, mediator


