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Drodzy Czytelnicy!
Tym, co dość znacząco określa nasz sposób na życie, jest szeroko pojęte 
„wspomaganie”. Trudno wyobrazić sobie specjalistę bez obszernej listy 

dokumentującej doświadczenie i ciągle uzupełnianą wiedzę, kandydata na 
stanowisko bez pomysłu na skuteczne CV, artysty bez managementu czy 

przedsięwzięcia bez strategii i przemyślanej promocji.  
Nic odkrywczego – oczywista oczywistość. 

Ale bywa i tak, że to wspomaganie się czymś lub opieranie na czymś staje się 
wręcz absurdalne. Począwszy od uzależnienia od opinii w rodzaju „co ludzie 

powiedzą” i czy wypada, poprzez młodzieżowy tzw. „obciach” lub bycie 
trendy, aż po skrajny schematyzm, który wyłącza rozsądek i finalnie wpędza 

w uzależnienie. 
Przykładów można by podać wiele. Ten najbardziej powszechny dotyczył ongiś głównie świata mody. 

Dziś dodaje się do tego nie tylko cały obowiązkowy pakiet tzw. „dobrego wyglądu” związanego z dietą, 
właściwym dbaniem o sylwetkę, ale i sposób autoprezentacji, w tym w internecie, organizowania czasu 

wolnego, czy oddawanie się właściwemu hobby. 
Trudno tu o ocenę obiektywnie wartościującą – wszak poziom zadowolenia i tzw. szczęście jest odczuciem 

subiektywnym. Chyba jednak każdy zgodzi się z tym, że żaden z przejawów naszej aktywności nie znosi 
przesady. Błędem jest zatem nie tylko pracoholizm i perfekcjonizm lub jego całkowity brak, ale także 

sięganie po kolejną poprzeczkę i kolejną pasję tylko dla bicia w nich wszelkich rekordów. Ponad miarę, 
ponad siły, kosztem swoim, ale i innych. 

Czy jest więc jakiś miernik pozwalający zakreślić właściwe granice? 
Z refleksją nie tylko nad poszukiwaniem 

właściwych źródeł wydzielania przyjemnych 
endorfin, ale i nad umiejętnością wpływu na ich 

zbawienny poziom, zapraszam do lektury. 
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„Rokickich Wiadomości”

NASZE PATRONATY:
	14 lutego 2016 roku, godzina 12-15, Akademia Bi-

lardowa Rokietnica – Junior-Cup – turniej bilardowy 
dla dzieci. Zawodnicy zagrają w odmianę 8-bil, 9-bil 
i 10-bil wg profesjonalnych zasad zatwierdzonych 
przez Światową Federację Bilardową (WPA). 

	20 lutego 2016 roku, godzina 11:30-14, Gimnazjum 
im. Noblistów w Rokietnicy – Konferencja Bezpiecz-
ny – Świadomy Senior. Celem spotkania będzie m.in. 
uświadomienie osób starszych w zakresie zagrożeń 
występujących w miejscach publicznych, jak również 
w domu. Przekazane zostaną informacje, jak radzić 
sobie w kryzysowych sytuacjach i z czyjej pomocy 
korzystać.

	24 lutego 2016 roku, Gimnazjum im. Noblistów 
w Rokietnicy – Międzygimnazjalny Konkurs Języka 
Niemieckiego. Uczniowie biorący w nim udział przy-
gotowują się z przygotowanych przez organizatora 
materiałów oraz określonego zakresu tematycznego. 
Tegoroczna edycja dotyczyć będzie mowy potocznej. 

	7 marca 2016 roku, godzina 19, sala Gminnego 
Ośrodka Kultury – Akademia Wieku Dostojnego jak 
co roku zaprasza na spotkanie towarzyskie z okazji 
Dnia Kobiet.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótu i opracowywania materiałów.
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 

Skład, ogłoszenia: Studio KWADRAT
tel.: 607 566 555, fax: 61 648 26 49, email: mn@kreator.com.pl
Nakład: 4700 egzemplarzy
Numer zamknięto: 4.02.2016 r.
Propozycje artykułów:  Danuta Potrawiak, Urząd Gminy, pok. nr 16 
e-mail: redakcja@rokietnica.pl oraz urzad@rokietnica.pl
Materiały do numeru 3/2016 prosimy dostarczyć do 15.02.2016 r.
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma.

RADA GMINY ROKIETNICA
oraz

REFERAT PROMOCJI GMINY

serdecznie zapraszają na
konferencję adresowaną

do osób starszych
pod nazwą

BEZPIECZNY –  
ŚWIADOMY SENIOR

Patronat honorowy konferencji – Bartosz Derech Wójt Gminy Rokietnica 
Współpraca – Jan Grabkowski Starosta Powiatu Poznańskiego • Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 

Zapisy do 15 lutego 2016 r.: Biuro Rady: 61 8960-633, 609-700-848, Biuro Promocji: 61 8960-619

20 lutego 2016 r.  
godz. 11:30-14:00

Aula im. Noblistów w Rokietnicy 
ul. Trakt Napoleoński 55, Rokietnica

W marcu obchodzimy
 ŚWIATOWY  

DZIEŃ LOGOPEDY.
Z tej okazji zapraszamy 
na ogólnopolską akcję
DZIEŃ BEZPŁATNEJ 

DIAGNOZY 
LOGOPEDYCZNEJ,
która odbędzie się w 
Szkole Podstawowej 

w Rokietnicy
w sobotę, 5 marca 

w godz. 10-12.
Zapraszamy na 
badanie rozwoju 

mowy i poprawności 
artykulacyjnej 

oraz sprawdzenie 
kompetencji językowej.

Czekać na Państwa 
będzie logopeda  
– Anna Szenic.
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Z PRAC RADY POWIATU 
POZNAŃSKIEGO

Dnia 16 grudnia 2015 roku odbyła się 
XIII sesja Rady Powiatu Poznańskiego, na 
której podjęto następujące uchwały:

XIII/150/V/2015 Uchwała w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Powiatu Poznańskiego na lata 2016-
2021. 

XIII/151/V/2015 Uchwała w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskie-
go na rok 2016. 

XIII/152/V/2015 Uchwała w sprawie 
przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyj-
nej Rady Powiatu w Poznaniu na rok 2016. 

XIII/153/V/2015 Uchwała w sprawie 
delegowania radnych do Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Powie-
cie Poznańskim. 

XIII/154/V/2015 Uchwała w sprawie 
powierzenia Gminie Swarzędz zadań z za-
kresu prowadzenia powiatowej bibliote-
ki publicznej. 

XIII/155/V/2015 Uchwała w sprawie 
określenia szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania dorocznych nagród powiatu 
poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. 

XIII/156/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXIX/325/III/2010 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 mar-
ca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie 
Suchy Las niektórych zadań zarządzania pu-
blicznymi drogami powiatowymi. 

XIII/157/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr V/44/V/2015 Rady Po-
wiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo 
Podgórne prowadzenia zadania publiczne-
go w zakresie zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2422P. 

XIII/158/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr V/45/V/2015 Rady Po-
wiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo 
Podgórne prowadzenia zadania publiczne-
go w zakresie zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2392P. 

XIII/159/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr V/42/V/2015 Rady Po-
wiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowa-
dzenia zadania publicznego w zakresie zarzą-
dzania publiczną drogą powiatową nr 2476P. 

XIII/160/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXVII/225/IV/2013 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2013 
r. w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo 
zadań zarządzania publicznymi drogami po-
wiatowymi zmienionej uchwałami Rady Po-
wiatu w Poznaniu Nr V/55/V/2015 z dnia 
17 marca 2015 r. oraz Nr IX/91/2015 z dnia 
26 sierpnia 2015 r. 

XIII/161/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXIX/382/IV/2014 

Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwiet-
nia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie 
Kleszczewo zadania zarządzania drogą po-
wiatową nr 2429P. 

XIII/162/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXIX/383/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwiet-
nia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie 
Kleszczewo zadania zarządzania drogą po-
wiatową nr 2429P. 

XIII/163/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXIX/384/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwiet-
nia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie 
Kleszczewo zadania zarządzania drogą po-
wiatową nr 2440P. 

XIII/164/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXIX/385/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwiet-
nia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie 
Kleszczewo zadania zarządzania drogą po-
wiatową nr 2447P. 

XIII/165/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr XLI/403/IV/2014 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 
r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo 
Podgórne prowadzenia zadania publiczne-
go w zakresie zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2405P. 

XIII/166/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr XLI/402/IV/2014 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 
r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo 
Podgórne prowadzenia zadania publiczne-
go w zakresie zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2405P, zmienionej uchwa-
łą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLV/459/
IV/2014 z dnia 22 października 2014 r. oraz 
Nr III/34/V/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. 

XIII/167/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr XLI/401/IV/2014 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 
r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo 
Podgórne prowadzenia zadania publiczne-
go w zakresie zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 1890P. 

XIII/168/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr V/43/V/2015 Rady Po-
wiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Kórnik pro-
wadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową 
nr 2489P. 

XIII/169/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXIX/275/IV/2013 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 
r. w sprawie: powierzenia Gminie Tarno-
wo Podgórne zadania zarządzania dro-
gą powiatową nr 2420P ul. Wierzbowa 
w m. Tarnowo Podgórne i Lusowo, zmie-
nionej uchwałami Rady Powiatu w Pozna-
niu nr XXXV/331/IV/2013 z dnia 11 grud-
nia 2013 r., nr XLIII/440/IV/2014 z dnia 23 
września 2014 r. oraz nr V/56/V/2015 z dnia 
17 marca 2015 r. 

XIII/170/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr IX/94/V/2015 Rady Po-
wiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2015 
r. w sprawie powierzenia Gminie Rokietni-
ca prowadzenia zadania publicznego w za-
kresie zarządzania publiczną drogą powia-
tową nr 2400P. 

XIII/171/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXI/295/IV/2013 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 wrze-
śnia 2013 r. w sprawie powierzenia Gmi-
nie Tarnowo Podgórne zadania zarządza-
nia drogami powiatowymi 2418P i 2392P. 

XIII/172/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr III/35/V/2015 Rady Po-
wiatu w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2015 
r. w sprawie powierzenia Gminie Rokietni-
ca zadań zarządzania publiczną drogą po-
wiatową nr 2400P – ul. Rokietnicka w m. 
Napachanie. 

XIII/173/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr IX/93/V/2015 Rady Po-
wiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2015 
r. w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo 
prowadzenia zadania publicznego w zakre-
sie zarządzania publiczną drogą powiato-
wą nr 2413P. 

XIII/174/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr VIII/79/V/2015 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2015 
r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo 
Podgórne prowadzenia zadania publiczne-
go w zakresie zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2418P. 

XIII/175/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXVII/359/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lute-
go 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie 
Rokietnica zadań zarządzania publiczną dro-
gą powiatową nr 2400P – ul. Obornicka 
w m. Bytkowo. 

XIII/176/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr XLII/413/IV/2014 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2014 
r. w sprawie powierzenia Gminie Rokietni-
ca zadań zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi nr 2424P w m. Kiekrz oraz 
2425P w m. Rokietnica i w m. Rostworowo. 

XIII/177/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXVI/248/IV/2013 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2013 
r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo 
Podgórne zadania zarządzania drogą powia-

tową 2418P na odcinku ul. Stefana Batore-
go w m. Batorowo zmienionej uchwałą nr 
XXIX/277/IV/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. 

XIII/178/V/2015 Uchwała w sprawie 
ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 
2739P w m. Buk. 

XIII/179/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały Nr XL/394/IV/2014 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 27 maja 2014 
r. w sprawie: powierzenia Gminie Kórnik 
prowadzenia zadania publicznego w zakre-
sie zarządzania publiczną drogą powiatową 
nr 2461P - ul. Poznańska w m. Kamionki, 
zmienionej uchwałą Nr XLIII/439/IV/2014 
z dnia 23 września 2014 r. i uchwałą Nr 
V/54/V/2015 z dnia 17 marca 2015 r. 

XIII/180/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany Uchwały Nr X/121/V/2015 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 23 września 
2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wy-
datków niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2015 oraz ustalenia ostatecz-
nego terminu ich wydatkowania, zmienio-
nej Uchwałą Nr XI/128/V/2015 Rady Po-
wiatu w Poznaniu z dnia 28 października 
2015 r. oraz Uchwałą nr XII/149/V/2015 
z dnia 25 listopada 2015 r. 

XIII/181/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego 
na rok 2015. 

XIII/182/V/2015 Uchwała w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2021. 

W piątkowy wieczór 15 stycznia 2016 
roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 
odbyło się uroczyste Spotkanie Noworocz-
ne, w którym wzięli w nim udział m.in. wiel-
kopolscy parlamentarzyści i samorządowcy. 

Starosta dokonał podsumowania roku 
2015, wskazując na projekty, które udało 
się zrealizować oraz na działania, które będą 
kontynuowane. Spotkanie najważniejszych 
osobistości powiatu poznańskiego było tra-
dycyjnie już okazją do wręczenia Nagród 
Starosty Poznańskiego. 

W kategorii  przedsiębiorczość nagrodę 
otrzymała firma POZBRUK z Soboty i jej 
twórca Tomasz Nowicki. Poza działalno-
ścią gospodarczą działa na rzecz rozwoju 
sportu w powiecie poznańskim. Sponsoru-
je początkujących sportowców. Prowadzi 
działalność charytatywną związaną ze spor-
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Z PRAC RADY GMINY
XV, „Budżetowa”, sesja Rady Gminy Rokietnica

W dniu 21 grudnia 2015 r. odbyła się 
XV sesja Rady Gminy Rokietnica, w któ-
rej uczestniczyło 15 radnych. Obrady se-
sji prowadził Przewodniczący Rady Gmi-
ny – Ryszard Lubka.

W punkcie „interpelacje i zapytania” rad-
nych: Radna Sylwia Kiejnich złożyła inter-
pelacje w imieniu mieszkańców Kobylnik 
z rejonu ulicy Akacjowej w sprawie prośby 
o wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy 
Lipowej i Akacjowej oraz 30 m odcinka ulicy 
Kwiatowej, Radna Bogusława Rzepka po-
nowiła swoje wcześniejsze zapytanie odno-
śnie bałaganu przy pojemnikach na odzież 
używaną oraz kiedy zostaną pojemniki usu-
nięte, Radna Agata Czerniejewska dodała, 
iż na ul. Polnej w Kiekrzu panuje taki sam 
bałagan przy pojemnikach na odzież uży-
waną, Radny Mirosław Skrzypczak złożył 
interpelacje w sprawie zbyt krótko trwają-
cych świateł na przejściu dla pieszych przy 
Szkole Podstawowej w Napachaniu.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następu-
jące uchwały [wszystkie uchwały dostępne 
są na stronie Biuletynu Informacji Publicz-

nej zakładce „Prawo lokalne”>”Uchwały 
Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/pu-
blic/?id=47033]: 
XV/150/2015 w sprawie: uchwalenia Wie-

loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Rokietnica na lata 2016-2023  - 13 głosa-
mi „za” i „2” głosami wstrzymującymi;

XV/151/2015 w sprawie: uchwały budże-

towej Gminy Rokietnica na 2016 rok - 
13 głosami „za” i „2” głosami wstrzy-
mującymi;

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: Rad-
na Elżbieta Brzeźniak poruszyła temat Miko-
łajek w Rokietnicy, zadając pytanie o zasady 
dystrybucji cegiełek stanowiących rodzaj bi-
letu wstępu na wydarzenie, prosząc w tym 
względzie o wyjaśnienie organizatorów; Soł-
tys Sołectwa Sobota-Bytkowa skierowała 
pytanie do Wójta odnośnie budowy dwor-
ca kolejowego w Rokietnicy, czy powstanie 

parking tzw. park&ride i czy będzie płatny; 
Pan Maciej Mikuła skierował pytanie do 
Wójta, ile wniosków budżetowych wpły-
nęło od radnych, sołtysów i które zosta-
ły uwzględnione, w tym wniosek dot. do-
finansowania Stowarzyszeń, jak również 
podniósł konieczność naprawy nawierzchni 
ul. Srebrnej w związku z budową chodnika 
na ul. Kolejowej.

Lidia Zastróżna
UG Rokietnica

XVI sesja Rady Gminy Rokietnica
W dniu 21 grudnia 2015 r., po przerwie 

zarządzonej po obradach XV sesji budże-
towej, odbyła się XVI sesja Rady Gminy 
Rokietnica, w której uczestniczyło 15 rad-
nych. Obrady sesji prowadził Przewodni-
czący Rady Gminy – Ryszard Lubka.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następu-
jące uchwały [wszystkie uchwały dostępne 
są na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej zakładce „Prawo lokalne”>”Uchwały 
Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/pu-
blic/?id=47033]: 
XVI/152/2015 w sprawie: zmian w budże-

cie Gminy Rokietnica na 2015 rok  - 15 
głosami „za”;

XVI/153/2015 w sprawie: wydatków, któ-
re nie wygasają z upływem roku budże-
towego 2015- 15 głosami „za”;

XVI/154/2015 w sprawie: oceny aktual-
ności Studium i Planów Miejscowych 
w Gminie Rokietnica - 15 głosami „za”;

XVI/155/2015 w sprawie: przyjęcia „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Rokietnica” - 15 głosami „za”;

XVI/156/2015 w sprawie: zmiany uchwały 
nr XLII/372/2013 Rady Gminy Rokietni-
ca z dnia 25 listopada 2013 roku w spra-

wie przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
zadań z zakresu zarządzania publiczny-
mi drogami powiatowymi, zmienianej 
uchwałami: uchwałą nr XLVI/400/2014 
z dnia 24 lutego 2014 roku, uchwały 
nr LI/467/2014 Rady Gminy Rokietni-
ca z dnia 30 czerwca 2014 roku - 15 
głosami „za”;

Nr XVI/157/2015 w sprawie: zmiany 
uchwały nr XLII/373/2013 Rady Gmi-
ny Rokietnica z dnia 25 listopada 2013 
roku w sprawie przejęcia od Powiatu 
Poznańskiego zadań z zakresu zarzą-
dzania publicznymi drogami powiato-
wymi, zmienianej uchwałami: uchwałą 
nr XLVI/401/2014 z dnia 24 lutego 2014 
roku, uchwałą nr LI/468/2014 Rady 
Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz uchwałą nr XIV/145/2015 
z dnia 30 listopada 2015 roku - 15 gło-
sami „za”;

XVI/158/2015 w sprawie: zmiany uchwa-
ły nr II/16/2014 Rady Gminy Rokietni-
ca z dnia 15 grudnia 2014 roku w spra-
wie przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
zadań z zakresu zarządzania publicz-
nymi drogami powiatowymi - 15 gło-

sami „za”;
XVI/159/2015 w sprawie: zmiany uchwały 

nr XII/100/2015 Rady Gminy Rokietnica 
z dnia 28 września 2015 roku w spra-
wie przejęcia od Powiatu Poznańskie-
go zadania publicznego w zakresie za-
rządzania publiczną drogą powiatową 
nr 2400P - 15 głosami „za”;

XVI/160/2015 w sprawie: wyrażenia zgo-
dy na zawarcie z Miastem Poznań poro-
zumienia międzygminnego w sprawie 
powierzenia  Miastu  Poznań  zadania  
publicznego  w  zakresie  organizowa-
nia  nauki  religii  w punktach kate-
chetycznych prowadzonych przez ko-
ścioły i związki wyznaniowe inne niż 
katolickie - 11 głosami „za” 3 „wstrzy-
mującym się” i 1 „przeciw”;

XVI/161/2015 w sprawie: ustalenia wyso-
kości ekwiwalentu pieniężnego za udział  
w działaniach ratowniczych lub szko-
leniach ratowniczych członków Ochot-
niczych Straży Pożarnych - 15 głosa-
mi „za”;

XVI/162/2015 w sprawie: przyjęcia ra-
portu z wykonania Programu Ochro-
ny Środowiska dla Gminy Rokietnica 
za lata 2013 – 2014 - 15 głosami „za”;

XVI/163/2015 w sprawie: zawarcia poro-

zumienia międzygminnego dotyczące-
go powierzenia Gminie Oborniki zada-
nia w zakresie zapewnienia opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz zapo-
biegania bezdomności na rok 2016 - 
15 głosami „za”;

Nr XVI/164/2015 w sprawie sprzedaży 
komunalnego lokalu mieszkalnego zlo-
kalizowanego w budynku położonym 
w Rokietnicy przy ul. Pocztowej 3/2 - 
15 głosami „za;

XVI/165/2015 w sprawie: zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Rokietnica na lata 2015-2021 - 15 
głosami „za”.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: 
Pan Maciej Mikuła poprosił o doprecyzo-
wanie przez Wójta kwoty uwzględnionej 
w budżecie na rzecz stowarzyszeń sporto-
wych; Sołtys Sobota – Bytkowo w imieniu 
swoim i Sołtysów gminy, Przewodniczący 
Rady,  Prezes Rokietnickiej Orkiestry Dętej 
oraz Wójt Gminy złożyli życzenia świątecz-
ne  i noworoczne.

Lidia Zastróżna
UG Rokietnica

tem, organizuje Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Wielkopolski POZBRUK Open, a także 
największy w Polsce, na otwartych kortach, 
Międzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet – 
Powiat Poznański Open. Zasługą spółki jest 
również stworzenie największego w Wiel-
kopolsce Centrum Tenisowego w miejsco-
wości Sobota. 

Istotną informacją jest, iż od stycznia 

2016 roku obowiązuje Ustawa o nieodpłat-
nej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dzięki współpracy rządu, samorządów 
i organizacji pozarządowych system gwaran-
tuje bezpłatny dostęp do darmowych porad 
prawnych na poziomie lokalnym i niwelu-
je zbyt często występującą w naszym kra-
ju barierę finansową do korzystania z pro-
fesjonalnej usługi prawnej.

Strona www.darmowapomocprawna.
ms.gov.pl przedstawia informacje o Usta-
wie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej.

W porozumieniu z Powiatem Poznań-
skim  uruchomiono taki punkt  w Klubie 
Sołeckim  w Cerekwicy, ul. Szamotulska 7 
(Organizacja pozarządowa: Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy).

W Nowym 2016 roku życzę Państwu 
wszelkiej pomyślności i sukcesów w każ-
dej sferze życia oraz dziękuję  za dotych-
czasową współpracę.

Pozdrawiam
Przemysław Kiejnich

Radny Powiatu Poznańskiego
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Budżet Gminy Rokietnica na 2016 r. 
Budżet Gminy Rokietnica na rok 2016 został uchwalony podczas XV sesji Rady Gminy Rokietnica w dniu 28 grudnia 2015 r. 
Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej dostępny jest w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na www.rokietnica.pl. 

BUDŻET GMINY na rok 2016

Budżet Gminy Rokietnica na rok 2016 obejmuje:
 � Dochody budżetu na rok 2016 w kwocie ogółem 45.262.409,06 zł, w tym:

 » dochody bieżące w kwocie 45.107.409,06 zł;
 » dochody majątkowe w kwocie 155.000 zł;

 � Wydatki budżetu na rok 2016 w kwocie ogółem 47.246.229,42 zł, w tym:
 » wydatki bieżące w kwocie ogółem 37.665.245,45 zł;
 » wydatki majątkowe w kwocie ogółem 9.580.983,97 zł;

 � Przychody (z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów) w kwocie 4.361.179 zł;
 � Rozchody (spłata zaciągniętych kredytów) w kwocie 2.377.358,64 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogó-
łem budżetu w wysokości 1.983.820,36zł stanowi deficyt budżetu. Zostanie on sfinan-
sowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ROKIETNICA W 2016 
ROKU ZAPLANOWANO W KWOCIE 45.262.409,06 zł

w podziale na źródła:

WAŻNIEJSZE pozycje w PLANIE DOCHODÓW stanowią:
• Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

PIT – 16.560.829 zł (wzrost o 1.941.075 zł w stosunku do roku 2015);
• Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 

CIT – 285.000 zł;
• Część oświatowa subwencji ogólnej – 10.750.661 zł;
• Wpływy z podatków i opłat – 12.479.106 zł, w tym z podatku od nieruchomości – 

8.685.216 zł;
• Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.166.976,06 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY ROKIETNICA W 2016 
ROKU ZAPLANOWANO W KWOCIE 47.246.229,42 zł

WAŻNIEJSZE WYDATKI BIEŻĄCE:
 � Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz eduka-

cyjnej opieki wychowawczej 23.376.829,06, w tym:
 » wydatki szkół oraz przedszkoli (w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 

wydatki na działalność statutową) – 16.500.646,06 zł;
 » sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół – 720.000 zł;
 » dotacje na zadania bieżące – na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci 

zamieszkałych na terenie Gminy Rokietnica, a uczęszczających do niepublicz-
nych i publicznych przedszkoli w gminach Tarnowo Podgórne, Suchy Las oraz 
Miasta Poznania – 834.000 zł;

 » dotacja na realizację zadań oświatowych dotyczących współdziałania Miasta 
Poznania z Gminą Rokietnica w zakresie powierzenia zadań własnych obejmują-
cych kształcenie, opiekę i wychowanie dzieci z Gminy Rokietnica w Szkole Pod-
stawowej na 28 w Poznaniu oraz Gimnazjum nr 67 w Poznaniu – 268.000 zł;

 » dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 781.000 zł;
 » dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej 

przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 
osobę fizyczną – 1.661.000 zł;

 » pozostałe zadania z zakresu oświaty (m.in. fundusz zdrowotny nauczycieli, or-
ganizacja konkursów szkolnych, stypendia socjalne, nagrody na Dzień Eduka-
cji Narodowej) – 116.238 zł.

 � Wydatki bieżące przeznaczone na administrację publiczną – 4.911.255,83 zł;
 » czyli między innymi wydatki na działalność Urzędu Gminy; działalność Rady Gmi-

ny; wydatki jednostek pomocniczych gminy (wydatki Sołectw); składki człon-
kowskie przekazywane do stowarzyszeń m.in. Związek Zagospodarowania Od-
padów Selekt; promocję gminy; współorganizację imprez gminnych, wydatki 
Sołectw na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego; 

 � Pomoc społeczna, zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi  – 
4.610.032 zł;

 � Lokalny transport zbiorowy (komunikacja gminna) – 2.200.000 zł;
 � Bieżące utrzymanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup 

i montaż znaków drogowych– 540.000 zł; 
 � Utrzymanie mienia komunalnego – 199.000 zł;
 � Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, niezbęd-

nych map, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 201.000 zł;
 � Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publiczne-

go i ochrony przeciwpożarowej (Ochotnicze Straże Pożarne, obrona cywilna oraz 
zarządzanie kryzysowe) – 399.485 zł;

 � Obsługa długu publicznego (spłaty odsetek) – 574.000 zł;
 � Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 510.000 zł;
 � Dotacja dla Biblioteki Gminnej – 350.000 zł;
 � Utrzymanie porządku oraz zieleni  – 431.000 zł;
 � Konserwacja urządzeń melioracyjnych – 100.000 zł.
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UWAGA ROLNICY!
Urząd Gminy w Rokietnicy przypo-

mina, że w terminie od 1 lutego 2016 r. 
do 29 lutego 2016 r. należy złożyć od-
powiedni wniosek do Wójta Gminy Ro-
kietnica o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT 
(lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  
2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej: http://bip.rokietnica.pl/
public/?id=97557  lub osobiście w UG Rokietnica Biuro Obsługi Interesanta. 

Informacji udziela inspektor Dorota Dolata, pok. nr 3, tel.: 61 89 60 622.

WYDATKI MAJĄTKOWE ZAPLANOWANE DO ZREALIZOWANIA 
W 2016 ROKU

Wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie Gminy Rokietnica w kwocie ogółem 
9.580.983,97 zł, co stanowi 20,28% ogółu planu wydatków, w tym:

 � Największą pozycję wśród wydatków majątkowych stanowią wydatki w zakresie 
dróg publicznych gminnych i powiatowych, które wynoszą ogółem 6.555.992,72zł, 
tj.  68,43% planu wydatków majątkowych, w tym:
 » Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa chodnika przy 

drodze powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do 
ul. Leśnej” – 35.000zł;

 » Realizacja zadania pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P relacji Rokiet-
nica-Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (granica 
m.Poznań) w m. Kiekrz, gm. Rokietnica - Etap I od ul. Leśnej od drogi zloka-
lizowanej na działakach nr 146/5 i 144/4” – 1.500.000zł;

 » Przebudowa ul. Pawłowickiej w miejscowości Bytkowo - etap II – 1.600.000zł;
 » Budowa ul. Topolowej w Kiekrzu – 500.000zł;
 » Przebudowa ulic Akacjowa i Lipowa w Rokietnicy – 1.500.000zł;
 » Przebudowa nawierzchni istniejącego pasa drogi dojazdowej do gruntów rol-

nych- przebudowa ul. Modrzewiowej w Rostworowie – 1.000.000zł;
 » Modernizacja nawierzchni ul. Ptasiej w Kiekrzu – 230.000zł;
 » Modernizacja nawierzchni ul. Polnej w Rogierówku od ul. Jabłoniowej  do ul. 

Poznańskiej w Kiekrzu – 50.000zł; 
 » Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Rogierówko - zadanie realizowane w ra-

mach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Starzyny – Rogierówko – 11.539,48zł;
 » Przebudowa pasa drogi polegająca na budowie chodnika na ul. Kierskiej w miej-

scowości Kobylniki - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez 
Sołectwo Kobylniki – 18.227,14zł;

 » Projekt przebudowy pasa drogi ul. Pawłowickiej w miejscowości Pawłowice 
- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota 
– Bytkowo – 5.000zł;

 » Projekt przebudowy pasa drogi ul. Pawłowickiej w miejscowości Pawłowi-
ce – 20.000zł;

 » Projekt przebudowy pasa drogi ul. Pawłowickiej w miejscowości Pawłowice 
- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz – 
Pawłowice – 26.226,10zł;

 » Przebudowa pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budo-
wie ciągu pieszo-rowerowego – 50.000zł;

 » Budowa ul. Wesołej, Przyjemnej, Jasnej wraz z kanalizacją deszczową w Ro-
kietnicy, - etap II -10.000,00zł.

 � Wydatki majątkowe związane z gospodarką mieszkaniową wynoszą ogółem 
412.000zł, w tym: 
 » zakup gruntów – 400.000zł oraz instalacja kotła c.o. w budynku położonym 

w Rokietnicy przy ul. Szkolnej 3a – 12.000zł.
 � Wydatki związane z administracją publiczną wynoszą ogółem 26.000zł, w tym:

 » Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów oraz UPS do serwerów w Urzędzie 
Gminy w Rokietnicy) – 20.000zł;

 » Zakup garażu blaszanego z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze 
wraz z zagospodarowaniem terenu  - zadanie realizowane w ramach fundu-
szu sołeckiego przez Sołectwo Sobota-Bytkowo – 6.000zł.

 � Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową 
wynoszą ogółem 61.000zł, w tym:
 » Przekazanie przez gminę wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem 

na dofinansowanie zakupu pomiaru prędkości – 11.000zł;
 » Budowa remizy dla JOSP Rokietnica - opracowanie dokumentacji projekto-

wej – 35.000zł;
 » Dotacja dla OSP w Mrowinie na zakup kamery termowizyjnej – 15.000zł.

 � Wydatki majątkowe przeznaczone na oświatę wynoszą ogółem 2.173.000zł, w tym:
 » Montaż hydrantów w Szkole Podstawowej w Rokietnicy – 30.000zł;
 » Zakupy inwestycyjne realizowane przez Przedszkole Bajeczka oraz Zespół Szkol-

no-Przedszkolny w Napachaniu – 23.000zł;
 » Rozbudowa Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy – 2.120.000zł;

 � Wydatki majątkowe z zakresu pomocy społecznej obejmują zakup samochodu 
służbowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy – 20.000zł, natomiast 
z zakresu gospodarki komunalnej obejmuje dofinansowanie modernizacji schro-
niska dla bezdomnych zwierząt Azorek w Obornikach w wysokości 81.342zł.

 � Wydatki majątkowe przeznaczone na świetlice i kluby sołeckie wynoszą ogółem 20.000zł,  
w tym:
 » Budowa świetlicy wiejskiej w Kiekrzu – 10.000zł oraz zakup sprzętu nagłaśnia-

jącego i oświetleniowego oraz zakup ławostołów - zadanie realizowane w ra-
mach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo-Rostworowo – 10.000zł;

 � Wydatki majątkowe przeznaczone na kulturę fizyczną wynoszą ogółem 231.649,25zł, 
w tym:
 » Wniesienie wkładu do spółki Rokietnicki Ośrodek Sportu – 100.000zł;
 » Budowa skateparku – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego 

przez Sołectwo Mrowino-Cerekwica – 26.226,10zł;
 » Doposażenie miejsca rekreacyjno-sportowego w miejscowości Krzyszkowo 

- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Krzysz-
kowo – 26.226,10zł;

 » Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Napachanie - zadanie realizowane 
w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Napachanie-Dalekie – 20.744,85zł;

 » Zakup wyposażenia na plac zabaw w Rostworowie - zadanie realizowane w ra-
mach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo-Rostworowo – 12.226,10zł;

 » Ogrodzenie terenu i doposażenie placu rekreacyjno - sportowego - zadanie re-
alizowane w ramach funduszu sołeckiego przez  Sołectwo Przybroda – 12.000zł;

 » Doposażenie palców zabaw w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej i os. Kalino-
wym - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Ro-
kietnica – 26.226,10zł;

 » Doposażenie placów zabaw w miejscowości Bytkowo i Sobota - zadanie realizo-
wane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota – Bytkowo – 8.000zł.

Przedstawiamy również przedsięwzięcia realizowane przez Sołectwa w 2016 r. w ra-
mach FUNDUSZU SOŁECKIEGO: 
1. Sołectwo Mrowino - Cerekwica - zadanie „Budowa skateparku” -  26 226,10zł;
2. Sołectwo Krzyszkowo - zadanie „Doposażenie miejsca rekreacyjno-sportowego 

w miejscowości Krzyszkowo” - 26 226,10zł;
3. Sołectwo Napachanie - Dalekie - zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej w miej-

scowości Napachanie”-  20 744,85zł;    
4. Sołectwo Kobylniki – zadanie „Przebudowa pasa drogi polegająca na budowie chod-

nika na ul. Kierskiej w miejscowości Kobylniki” - 18 227,14zł;    
5. Sołectwo Sobota – Bytkowo – zadanie „Projekt przebudowy pasa drogi ul. Pawło-

wickiej w miejscowości Pawłowice” - 5 000,00zł;  
6. Sołectwo Sobota Bytkowo – zadanie „Doposażenie placów zabaw w miejscowości 

Bytkowo i Sobota” - 8 000,00zł;
7. Sołectwo Sobota Bytkowo – zadanie „Zakup tablic ogłoszeniowych” - 2 500,00zł;
8. Sołectwo Sobota Bytkowo – zadanie „Zakup garażu blaszanego z przeznaczeniem 

na pomieszczenie gospodarcze wraz z zagospodarowaniem terenu „ – 6 634,83zł;
9. Sołectwo Żydowo – Rostworowo – zadanie „Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświe-

tleniowego oraz zakup ławostołów” -  14 000,00zł; 
10. Sołectwo Żydowo – Rostworowo – zadanie „Zakup wyposażenia na plac zabaw 

w Rostworowie” - 12 226,10zł;    
11. Sołectwo Starzyny – Rogierówko – zadanie „Przebudowa ul. Polnej w miejscowo-

ści Rogierówko” - 11 539,48zł;
12. Sołectwo Przybroda – zadanie „Ogrodzenie terenu i doposażenie placu rekreacyj-

no-sportowego” - 12 000,00zł;
13. Sołectwo Przybroda – zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiej-

skiej” - 4 496,22zł;
14. Sołectwo Rokietnica – zadanie „Doposażenie placów zabaw w Rokietnicy przy ul. 

Szamotulskiej i os. Kalinowym” - 26 226,10zł;    
15. Sołectwo Kiekrz-Pawłowice – zadanie „Projekt przebudowy pasa drogi ul. Pawło-

wickiej w miejscowości Pawłowice” - 26 226,10zł. 

Katarzyna Paulus
Skarbnik Gminy Rokietnica
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Ostatni taki budżet?
D.P.: Ponad 9 mln na inwestycje, prawie 2 
mln więcej z podatku PIT, wyższa subwencja 
oświatowa – wskaźniki budżetowe dla gminy 
Rokietnica wydają się bardzo optymistyczne. 
Czy to już stała tendencja pozwalająca przewi-
dywać nie tylko stabilizację, ale i sukcesywny 
rozwój?

Bartosz Derech: Takie mamy marzenia, 
które, co pokazują przytoczone wskaźniki, 
będące przede wszystkim efektem ciężkiej 
pracy, zapowiadają stałą tendencję. Dowo-
dem są nie tylko rosnące z roku na rok wy-
datki na inwestycje, w tym te oczekiwane 
przez mieszkańców jak drogi czy chodniki, 
ale i fakt wygospodarowania ich tak znacz-
nej kwoty 9 mln przy budżecie na pozio-
mie 45 mln zł. 

Jeśli zapytać dlaczego w roku 2016 po-
stawiliśmy przede wszystkim na budowę 
dróg, to podkreślić należy, że decyzja ta, 
poparta zaplanowanymi na ten cel środka-
mi w wysokości 6 mln zł, wynikała głównie 
z wiedzy o braku możliwości pozabudże-
towego dofinansowania – takie bowiem 
są założenia unijnych programów. Jednak 
nie oznacza to stania na rozdrożu; pozo-
stałe bowiem tak potrzebne inwestycje jak 
np. rozbudowa bazy oświatowej, tzw. infra-
struktury społecznej (np. świetlice, miejsca 
rekreacji) czy przebudowa terenu związa-
nego z dworcem kolejowym, zamierzamy 
realizować przede wszystkim przy pomo-
cy środków unijnych. I do takiego działania 
mocno się przygotowywaliśmy. Chciałbym 

podkreślić, że od dwóch lat nie obciążyliśmy 
budżetu żadnym nowym kredytem, a dzięki 
systematycznej spłacie wcześniejszych zo-
bowiązań, zmniejszyliśmy nasze zadłużenie 
o kwotę 5 mln. To jeden z najlepszych pa-
rametrów przed uruchamianym właśnie 
unijnym rozdaniem.

Kolejnym wskaźnikiem, bardzo dla nas 
optymistycznym, wynikającym z mieszka-
niowego profilu gminy i coraz silniejszego 
z nią związania, jest wzrost wpływów z PIT-
-ów. Martwi nas wobec tego zapowiedź 
możliwości ich ograniczenia, co przy decyzji 
podniesienia kwoty wolnej od podatków, 
bez zrekompensowania gminom finanso-
wych skutków tego kroku innym rozwiąza-
niem, stanie się faktem.

Następnym ważnym budżetowym pa-
rametrem jest – z uporem utrzymywana, 
a ostatnio także zmniejszana - różnica po-
między ponoszonymi wydatkami na reali-
zację zadań oświatowych a uzyskiwanymi 
na ten cel dochodami z budżetu państwa. 
Najbardziej kosztotwórcze są tutaj przed-
szkola czy dofinansowania do prowadze-
nia szkół – np. na terenie poznańskiego Kie-
krza. W tej dziedzinie nasz niepokój budzą 
ostatnie decyzje wprowadzane przez rząd. 
Mam tu na myśli przede wszystkim kwestie 
dotyczące 6-latków. Powodują one bowiem 
konieczność wprowadzenia wielu istotnych 
korekt do już podjętych ustaleń, mających 
swe źródło w opracowanym w zeszłym roku 
dla gminy dokumencie prognozy demogra-

ficznej. Te organizacyjne, generujące nowe 
koszty, wiążą się z koniecznością przyjęcia 
ok. 250 3-latków, dla których, z racji za-
trzymania 6-latków w zerówkach i powro-
tu do starego systemu, zabraknie miejsca 
w przedszkolach. To martwi przede wszyst-
kim ze względu na potrzeby naszych miesz-
kańców. Drugim ujemnym skutkiem tych 
decyzji jest utrata subwencji – nie otrzyma-
my jej już bowiem na 6-latki, a rekompen-
sująca ją dotacja jest 4-krotnie mniejsza. 
W przypadku naszej gminy to roczna utrata 
dochodów na poziomie ok. 0,5 mln zł rocz-
nie i wzrost idących za tym wydatków bie-
żących, mrożących np. kolejne inwestycje.  

D.P.: Jakie działania z poziomu gminy możemy 
zatem podjąć, by ten budżet biorąc pod uwa-
gę relację niezbędnych wydatków, głównie 
inwestycyjnych, do poziomu możliwych do 

uzyskania dochodów, nie nazwać ostatnim 
tak optymistycznym planem?

Bartosz Derech: Nie zamierzamy narze-
kać i popadać w malkontenctwo. Cały sze-
reg dobrych lat dowiodło, że nawet śmiałe 
marzenia udaje się zrealizować. Świadczą 
o tym oddane gminne obiekty, nowe odcin-
ki dróg, w tym tych o znaczeniu strategicz-
nym, inwestycje zrealizowane przez gmin-
ne spółki. Z całą pewnością postawimy na 
jak najlepsze wykorzystanie środków unij-
nych. Będziemy także szukać skutecznych 
rozwiązań prawnych, organizacyjnych i lo-
gistycznych, stawiać na mądre inwestycje, 
które umożliwią skuteczne obniżanie po-
ziomu bieżących wydatków. Obecne dobre 
wskaźniki budżetowe to najlepszy dowód 
na to, że dzięki wiedzy, doświadczeniu i ze-
społowej pracy, wiele planów udaje się za-
mienić w konkret.

UWAGA! Zebrania Wiejskie
W dniach 11.02-24.02.2016 odbędzie się cykl Zebrań Wiejskich dotyczący podsumowa-

nia roku 2015 i planów na rok bieżący. Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 18.00
Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 10 proc. osób uprawnionych 

do głosowania - stałych mieszkańców Sołectwa. O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-

ska się niezbędnego kworum, wyznacza się nowy termin zebrania w tym samym dniu 
i miejscu o godz. 18:15. Uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie w drugim terminie 
będą miały moc obowiązującą bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

Ramowy porządek obrad Zebrań:
1. Otwarcie zebrania wiejskiego. Powitanie mieszkańców i przybyłych gości. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Wybór przewodniczącego zebrania. 
4. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2015 rok. 
5. Podział środków finansowych sołectwa na 2016 rok  
6. Przedstawienie przez Wójta Gminy podsumowania za 2015 rok oraz bieżących za-
gadnień. 
7. Wolne głosy i wnioski. 
8. Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Data Sołectwo Miejsce

11 lutego 2016 Żydowo-Rostworowo świetlica wiejska w Żydowie

12 lutego 2016 Rokietnica aula Gimnazjum w Rokietnicy

15 lutego 2016 Starzyny-Rogierówko sala sesyjna Urzędu Gminy

16 lutego 2016 Sobota-Bytkowo sala sesyjna Urzędu Gminy

17 lutego 2016 Krzyszkowo świetlica wiejska w Krzyszkowie

18 lutego 2016 Kiekrz-Pawłowice Dom Parafialny ARKA w Kiekrzu

19 lutego 2016 Kobylniki sala Kółek Rolniczych

22 lutego 2016 Mrowino-Cerekwica świetlica wiejska w Cerekwicy

23 lutego 2016 Napachanie-Dalekie świetlica wiejska w Napachaniu

24 lutego 2016 Przybroda świetlica wiejska w Przybrodzie
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Środki unijne szansą, z której 
nauczyliśmy się korzystać

Bez pieniędzy unijnych wiele inwestycji 
nigdy by nie powstało, inne ciągnęłyby się 
latami. Szansę na ich pozyskanie w perspek-
tywie 2007-2013 wykorzystaliśmy optymal-
nie na miarę naszych możliwości finanso-
wych. Ich wymiernym efektem są przede 
wszystkim inwestycje, a wśród nich te, o klu-
czowym dla gminy Rokietnica znaczeniu. 
Warto jeszcze raz o nich wspomnieć: 

* Gimnazjum w Rokietnicy przy ul. Trakt 
Napoleoński 55, to projekt współfinanso-
wany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013. Obiekt ma powierzchnię 
użytkową 2673m2 z, 12 salami lekcyjnymi, 
w tym: pracownią komputerową, labora-
torium lingwistycznym, 6 laboratoriami dy-
daktycznymi (matematyczne, biologiczne, 
chemiczne, fizyczne, geograficzne oraz mul-
timedialne), bibliotekę wyposażoną w kom-
putery z dostępem do Internetu, gabinet 
pielęgniarski, świetlicę, stołówkę z kuch-
nią, szatnię-szafki, część administracyjną, 
gospodarczą i socjalną oraz obszerny hol 
pełniący funkcję szkolnej auli oraz przestrze-
ni wykorzystywanej dla szeregu przedsię-
wzięć organizowanych dla mieszkańców 
(koncerty, zebrania, prelekcje, konsulta-
cje). WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 473 214,08 
zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 4 200 

504,52 zł  z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. Dzięki dofinansowa-
niu zyskaliśmy nowoczesną i dobrze wy-
posażoną bazę oświatową, do której od 
1 września 2011 r. z chęcią uczęszcza mło-
dzież. Głównym celem projektu była przede 
wszystkim poprawa warunków kształcenia 
i wyrównanie szans edukacyjnych oraz do-
stosowanie systemu oświaty do wyzwań 
społeczeństwa informacyjnego i gospodar-
ki opartej na wiedzy. W związku z rosnącą 
liczbą mieszkańców nowy obiekt pozwolił 
również na znaczne złagodzenie problemu 
zmianowości na  terenie Gminy.

* Budowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowościach Mrowino i Cerekwica wraz 
z przyłączami do granic poszczególnych 
posesji. Wybudowano 8,1 km sieci w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. Budowa miała na 
celu uporządkowanie gospodarki ściekowej  
i odprowadzenie ścieków w sposób zor-
ganizowany, nie uciążliwy dla środowiska. 
Sieć kanalizacji sanitarnej włączona została 
do pompowni zlokalizowanych w ciągach 
komunikacyjnych, a potem dalej, rurocią-
gami tłoczonymi, do układów grawitacyj-
nych innych pompowni lub bezpośrednio 
do rurociągu tłocznego biegnącego wzdłuż 
ulicy Dworcowej w Mrowinie. WARTOŚĆ 
PROJEKTU: 4 662 744,00 zł brutto, wartość 

kosztów kwalifikowalnych – 3 798 490,00 
zł. Dofinansowanie z funduszy unijnych 
wyniosło 1 895 424,00 zł czyli 50%.

* Budowa oczyszczalni ścieków w Byt-
kowie, największe przedsięwzięcie Gmi-
ny Rokietnica. To inwestycja zrealizo-
wana z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko na lata 2007-2014, dzia-
łanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. 
Beneficjentem zadania pn. „Budowa 
i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz  
z elementami dodatkowymi w m. Bytko-
wo, gm. Rokietnica” było Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietni-
cy. Umowa na realizację projektu z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisa-
na została 17 lipca 2014 roku, a zakończe-
nie realizacji projektu miało miejsce już 30 
września 2015 roku. Koszt całkowity projek-
tu wyniósł 16 670 193,95 zł, z czego Bene-
ficjent otrzymał dofinansowanie w ramach 
POIiŚ w wysokości 8 455 162,10 zł. Rozbu-
dowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Bytkowo stała się koniecz-
nością ze względu na wzrastającą liczbę 
ludności gminy Rokietnica, która w ciągu 
ostatniej dekady zwiększyła się dwukrot-
nie, a przestarzały obiekt sprzed moder-
nizacji nie radził sobie z ładunkiem zanie-
czyszczeń dopływających z terenu gminy. 
Dzięki tym przedsięwzięciom oczyszczalnia 
będzie w stanie zaspokoić potrzeby gminy 
na kolejnych 15-20 lat.

Rok 2015 pod względem skorzystania 
z dofinansowania unijnego był raczej ro-
kiem martwym. Rozliczenia wymagały jesz-
cze projekty poprzedniego okresu progra-
mowania, zaś kluczowe konkursy na środki 
dostępne w na latach 2014-2020 jeszcze nie 
zostały ogłoszone. Mimo tego udało nam 
się  skorzystać z puli pieniędzy, która pozo-
stała z poprzedniej perspektywy finansowej 

w ramach działania 313, 322, 323 „Odno-
wa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 
2007-2013 na zadanie pod nazwą „Budo-
wa chodnika w ulicy Koszycy w Krzyszko-
wie gmina Rokietnica”. Wniosek złożony 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 2 maja 2012 r. po-
czątkowo znalazł się na zatwierdzonej liście 
operacji, ale ze względu na niewystarcza-
jące wówczas środki finansowe nie mógł 
uzyskać refundacji. Wniosek oczekiwał na 
swoją szansę aż do 22 maja 2015 r. Wów-
czas Wójt Gminy Rokietnica Bartosz De-
rech podpisał umowę o przyznanie pomocy 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego PROW na lata 2007-2013 pt. „Bu-
dowa chodnika w ulicy Koszycy w Krzyszko-
wie” i dnia 17.06.2015 można było złożyć 
wniosek o płatność na kwotę 61 161,00 zł. 
Przy kosztach całkowitych realizacji - 150 
457,82 zł oraz kosztach kwalifikowalnych – 
122 323,43, na powyższą inwestycję uda-
ło nam się zatem pozyskać 50 % dofinan-
sowania. Może nie była to kwota na miarę 
wcześniejszych dofinansowań. Działanie to 
jednak pokazało, że każdą szansę można, 
a przede wszystkim warto zamienić na wy-
mierny konkret.

Anna Garbicz UG Rokietnica

Niższe podatki i opłaty lokalne 
w 2016 roku

Do właściwości rady gminy należy m.in. 
podejmowanie uchwał w sprawach podat-
ków i opłat lokalnych, gdy odrębne przepisy 
tak stanowią. Dla samorządu terytorialnego 
i jego organów zostały one  określone przez:
• ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-

datkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. 
z 2014 r., poz. 849 ze zm.), która okre-
śla obowiązek podatkowy w podatku 
od nieruchomości i od środków trans-
portowych,

• ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o po-
datku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 
1381 ze. zm.),

• ustawę z dnia 20 października 2002 r. 
o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2013r., 
poz. 465 ze zm.).
Górne granice kwotowe podatków 

i opłat lokalnych co roku ulegają zmianie 
w stopniu odpowiadającym wskaźniko-

wi cen towarów i usług konsumpcyjnych. 
Wskaźnik ten jest ustalany na podstawie 
komunikatu Prezesa GUS w Monitorze Pol-
skim, a następnie w drodze obwieszczenia 
przez Ministra Finansów. 

W obwieszeniu tym zostają ustalone 
stawki maksymalne, gminy zaś mają pra-
wo te stawki obniżyć, podejmując w tym  
celu stosowne uchwały. Stąd też często 
pojawiają się różnice w ich wysokościach. 
W związku z tym, że w pierwszym półro-
czu 2015 roku, wspomniane ceny stanowi-
ły 98,8% cen z ubiegłego roku, podatki są 
adekwatnie niższe (o 1,2%). Nie są to zmia-
ny mocno odczuwalne, jednak dla podat-
ników przyzwyczajonych raczej do wzrostu 
podatków jest to miła odmiana.

Podatki ustalane są w drodze decyzji 
przez właściwy ze względu na miejsce po-
łożenia przedmiotu opodatkowania organ 

podatkowy. Podatek opłaca się w ratach 
proporcjonalnie do czasu trwania obowiąz-
ku podatkowego w terminach do dnia 15 
marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada 
roku podatkowego.

Jednakże od nowego roku w sytuacji, 
gdy kwota podatku nie będzie przekracza-
ła 100 zł, podatek należy zapłacić jednora-
zowo w terminie płatności pierwszej raty 
tzn. do dnia 15 marca.

Ustawodawca wprowadził jeszcze je-
den zapis dotyczący przypadku, gdy wy-
miar podatku na rok podatkowy nie przekra-
cza wartości najniższych kosztów przesyłki 
listu w obrocie krajowym za potwierdze-

niem odbioru, czyli 6,10 zł. Wtedy decyzji 
ustalającej podatek na rok podatkowy nie 
będzie organ podatkowy wystawiał. 

Warto również zakomunikować, że Rada 
Gminy Rokietnica w uchwale na rok 2016 
w sprawie ustalenia opłaty za posiadanie 
psa obniżyła tą opłatę do 30,00 zł.

Wszelkie informacje dotyczące obowią-
zywania w 2016r. stawek podatków i opłat 
lokalnych są dostępne na stronie www.ro-
kietnica.pl. pod bezpośrednim linkiem:
http://bip.rokietnica.pl/public/?id=666

Referat Obsługi Podatkowej, Opłat 
Lokalnych i Windykacji 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: w ramach 
działania 313, 322, 323, „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PORW na lata 2007-
2013 pt. „Budowa chodnika w ulicy Koszycy w Krzyszkowie gmina Rokietnica”
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Wraca temat budowy linii 
energetycznej 400kV relacji Piła 
Krzewina – Plewiska. Jako gmina 
na pewno nie będziemy bierni.
FAKTY

O budowie (przebudowie/modernizacji) 
linii energetycznej 400kV, zaczęto mówić na 
terenie Gminy Rokietnica głośno w 2011 r. 
Wtedy to mieszkańcy, w tym głównie człon-
kowie Stowarzyszenia Przyjazna Rokietnica, 
w związku z toczącą się procedurą uchwa-
lania Studium Uwarunkowań i Kierunków 
zagospodarowania Przestrzennego dla Gmi-
ny Rokietnica, wystąpili z szeregiem zapy-
tań i uwag dotyczących zasadności tego 
przedsięwzięcia.  

Skutkiem były dwa bezpośrednie spo-
tkania z mieszkańcami (22 marca i 12 maja 
2011) z udziałem właściciela sieci – Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych, projektantów 
Studium oraz eksperta m.in. w dziedzinie 
oddziaływania pola elektromagnetycznego 
na zdrowie człowieka. Pierwszemu z nich 
towarzyszyły także media. 

Reasumując w największym skrócie za-
równo tematykę, jak i konkretne ustalenia 
tych spotkań, poparte oficjalną korespon-
dencją prowadzoną na temat planowanej 
budowy linii energetycznej 400kV relacji 
Piła Krzewina – Plewiska przez Urząd Gmi-
ny Rokietnica, należy wskazać na następu-
jące fakty:
1. Przebiegająca przez Gminę Rokietnica 

linia wysokiego napięcia 220kV zosta-
ła zbudowana w latach 60-tych ubie-
głego wieku.

2. Modernizacja linii, uzasadniana przez 
Polskie Sieci Energetyczne technologią, 
obowiązującymi normami oraz względa-
mi bezpieczeństwa energetycznego kra-
ju, została zapisana w obowiązujących 
po dzień dzisiejszy dokumentach prze-
strzennych województwa wielkopolskie-
go, z którymi obligatoryjnie muszą być 
zgodne dokumenty gminne.

3. Zadanie inwestycyjne polegające na 
przebudowie linii elektroenergetycznej 
relacji Plewiska - Piła Krzewina z 220 kV 
na dwa razy 400 kV, przebiegającej przez 
tereny gminy Rokietnica, zamieszczo-
ne jest planie zagospodarowania prze-
strzennego województwa wielkopolskie-
go, uchwalonym w 2010. Potwierdza to 
zapis o realizacji wspomnianej linii elek-
troenergetycznej 400 kV po śladzie ist-
niejącej linii 220 kV „przy zachowaniu 
działań minimalizujących ewentualne 
negatywne oddziaływanie i skutki oraz 
łagodzących kolizje z docelowymi funk-
cjami terenów.” 

4. Fakt istnienia, także na terenie gminy 
Rokietnica, od kilkudziesięciu już lat, 
obecnej linii elektroenergetycznej 220 
kV, w zdefiniowanej, bardzo wyrazistej 
i określonej dla siebie przestrzeni, nie 

budzącej wątpliwości co do rodzaju 
i charakteru infrastruktury, jest rozwią-
zaniem budzącym najmniej konfliktów 
przestrzennych i co za tym idzie inwe-
stycyjnie uzasadnionym. 

5. Mieszkańców niepokoił nie sam fakt ist-
nienia od ponad pół wieku linii wyso-
kiego napięcia 220 kV na terenie gmi-
ny, ale fakt jej modernizacji zakładający 
wymianę istniejących słupów trakcji na 
ponad 50 metrowe słupy kratowe, co 
miałoby się wiązać przede wszystkim ze 
wzrostem negatywnego oddziaływania 
na środowisko oraz zdrowie człowieka.

6. Głównym postulatem kierowanym pod 
adresem Polskich Sieci Energetycznych 
oraz władz gminy było:
1) wariantowanie przebiegu moder-

nizowanej linii poprzez jej przesu-
niecie w strefę ochronną Zachod-
niej Obwodnicy Poznania. Wywołało 
to ostry sprzeciw mieszkańców Ko-
bylnik, którzy uznali ten pomysł jedy-
nie za przesunięcie problemu z jed-
nego miejsca gminy na inne, nie zaś 
za rozwiązanie kwestii oddziaływa-
nia na środowisko i życie człowieka;

2) zamiana słupów kratowych na słu-
py rurowe;

3) rozważenie możliwości poprowa-
dzenia podziemnej linii kablowej 
zamiast linii napowietrznej. 

7. Polskie Sieci Elektroenergetyczne po-
informowały że:
1) Przebudowa istniejącej linii 220 kV 

na dwa razy 400 kV przewidywana 
jest na lata 2016-2020.

2) Inwestycja ma charakter strategicz-
ny, ponadlokalny, zgodny z zapisami 
ustawy Prawo energetyczne. 

3) Żadna z prób wariantowania jej 
przebiegu nie może dotyczyć miej-
sca wejścia bądź wyjścia z terenów 
gminy Rokietnica.

4) Każde koszty zmiany przebiegu trasy 
obecnej linii zawsze obciążają wnio-
skodawcę. Przy zastosowaniu słu-
pów rurowych wzrosłyby z ok. 3 mln. 
zł. za 1 km do 7 mln zł, a w przypad-
ku poprowadzenia podziemnej linii 
kablowej  - do ok. 55 mln. zł (dane 
z 2011 r. – red).

5) Podziemna linia kablowa budzi bar-
dzo istotne wątpliwości środowisko-
we. Położenie podziemnego kabla 
skutkuje całkowitym wyłączeniem 
z jakiejkolwiek działalności terenu 
o szerokości 30 metrów, z wysokim 
prawdopodobieństwem przekrocze-
nia norm dotyczących wielkości pola 
magnetycznego, ponieważ „kable 

nie będą znajdowały się w dosta-
tecznej odległości od powierzchni 
ziemi, jak to ma miejsce w przy-
padku linii napowietrznej.” Zastoso-
wanie podziemnego kabla o takich 
parametrach wywołałoby zjawisko 
tzw. migracji wilgoci, czyli wysusza-
nia się gleby z powodu podniesie-
nia jej temperatury od pracujących 
w ziemi kabli. Dodatkowo, ponieważ 
linia podziemna stanowiłaby zale-
dwie fragment całej trakcji biegną-
cej poza granicami gminy, koniecz-
ne byłoby jej połączenie w którymś 
momencie z linią napowietrzną po-
przez „zastosowanie tzw. stacji koń-
cowych zawierających dławik 400 kV 
o indukcyjności kompresującej po-
jemność kabla”, co stanowi zasadni-
czy powód nie stosowania wstawek 
kablowych w linie 400 kV przez PSE 
Operator S.A.

6) Inwestycja nie przekracza obec-
nie i nie spowoduje przekroczenia 
w przyszłości norm obowiązujących 
w polskim prawie; tzw. pas techno-
logicznego wyłączenia ma szerokość 
70 metrów (po 35 metrów w obie 
strony od osi linii).

7) Zmodernizowana linia zostanie zbu-
dowana z zastosowaniem najnow-
szych technologii, zgodnych z nor-
mami polskiego prawa, wielokrotnie 
bardziej rygorystycznymi niż prawo 
europejskie; pogląd o jej zagrożeniu 
dla środowiska i zdrowia człowieka 
w stosunku do obecnie istniejącej 
linii 220 kV nie znajduje żadnego 
uzasadnienia. 

Stan dzisiejszy
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A – 

właściciel obiektów elektroenergetycznych 
krajowej sieci przesyłowej, 17 kwietnia 2015 
r. ogłosiły przetarg na budowę linii 400 kV 
Piła Krzewina – Plewiska. Zadanie, objęte 
porozumieniem w sprawie zamówień rzą-
dowych (GPA), obejmuje zarówno zapro-
jektowanie, połączone z etapem niezbęd-
nych konsultacji społecznych i uzyskaniem 
wszystkich koniecznych uzgodnień i pozwo-
leń, w tym środowiskowych, jak i wykona-
nie robót budowlanych. 

Planowana przez PSE inwestycja, która 
obejmie teren gmin: Kaczory, Chodzież, Uj-
ście, Czarnków, Połajewo, Oborniki, Rokiet-
nica, miasto Poznań, Tarnowo Podgórne, 
Dopiewo, Komorniki, to projekt zaplano-
wany na 6 lat (72 miesiące). Przewidziany 
jest do współfinansowania ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020. PSE zastrzegły sobie prawo do unie-
ważnienia postępowania w przypadku ich 
nieprzyznania.

W specyfikacji przetargowej http://www.
pse.pl/index.php?dzid=14&did=2242 zapi-
sano następujący opis inwestycji:
1. Wykonanie metodą kompleksową dwu-

torowej napowietrznej linii elektroener-
getycznej o napięciu znamionowym 400 
kV relacji Piła Krzewina – Plewiska na od-
cinku od bramek liniowych rozdzielni.

2. 400 kV w SE Piła Krzewina do bramek 
liniowych rozdzielni 400 kV w SE Plewi-
ska wyposażonej w 2 przewody odgro-
mowe typu OPGW 48J.

3. Szacowana długość budowanej linii po 
nowej trasie wynosi ok. 113 km.

4. W zakres zamówienia wchodzi:
1) Prowadzenie działań z zakresu komu-

nikacji społecznej w oparciu o opra-
cowany Program Komunikacji Spo-
łecznej przez cały okres realizacji 
przedmiotu zamówienia.

2) Uzyskanie na rzecz PSE prawa do 
dysponowania nieruchomościami 
na cele budowlane.

3) Załatwienie wszelkich spraw formal-
nych i prawnych niezbędnych do re-
alizacji inwestycji, w tym uzyskanie 
wszystkich pozwoleń i decyzji wy-
maganych prawem.

4) Pozyskanie na rzecz PSE służebności 
przesyłu bez ograniczeń czasowych.

5) Opracowanie dokumentacji projek-
towej wykonawczej i uzyskanie po-
zytywnej opinii PSE.

6) Przebudowa obiektów kolidujących 
z projektowaną linią 400 kV.

7) Demontaż istniejącej linii 220 kV 
Piła Krzewina – Plewiska o długości 
ok. 87,3 km tj. na całej długości linii 
od SE Piła Krzewina do SE Plewiska.

8) Zakup, magazynowanie i transport 
na plac budowy niezbędnych mate-
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riałów do budowy linii.
9) Budowę linii dwutorowej 2×400 kV 

od SE Piła Krzewina do SE Plewiska 
z dwoma traktami światłowodowy-
mi 2×48J.

10) Powiązanie linii z KSE na stacjach Ple-
wiska i Piła Krzewina poprzez utwo-
rzenie nowych relacji 400 kV Piła 
Krzewina – Plewiska tor 1 oraz tor 2.

11) Wprowadzenie traktów światło-
wodowych na nowe przełącznice 
optyczne zlokalizowane w SE Piła 
Krzewina oraz SE Plewiska. 

12) Przeprowadzenie prób i badań od-
biorczych.

13) Opracowanie dokumentacji powy-
konawczej.

14) Uzyskanie wszystkich wymaganych 
uzgodnień i pozwoleń niezbędnych 
do rozpoczęcia użytkowania nowo-
budowanej linii 400 kV.

30 września 2015 roku Polskie sieci Elek-
troenergetyczne zamieściły na swoich stro-
nach internetowych informację o rozstrzy-
gnięciu przetargu. Wykonawcą zadania pn. 
„Budowa linii 400kV Piła Krzewina – Ple-
wiska” zostało konsorcjum firm: IDS Ener-
getyka Sp. z o.o. – lider z Warszawy oraz 
ENPROM HVL Sp. z o.o. z Warszawy, które 
złożyło najkorzystniejszą ofertę w zakresie 
ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi. War-
tość inwestycji szacowana jest na prawie 
306 mln zł brutto.

PSE w specyfikacji budowy linii Piła Krze-
wina – Plewiska zaproponowało 6 warian-
tów jej przebiegu, w tym jeden po istnie-
jącej od lat 60-tych linii 220kV. 3 warianty 
przebiegają całkowicie poza granicami gmi-
ny Rokietnica. I to one wywołały protesty 
w innych gminach, w tym w Tarnowie Pod-

górnym i Dopiewie, ponieważ wcześniej ni-
gdy nikt ich nie planował. 

PSE w prowadzonej przez UG 
Rokietnica korespondencji 
podkreślają, że:
1. przedstawione w dokumentacji prze-

targowej warianty trasy linii są mate-
riałami informacyjnymi dla Wykonawcy. 
Ostateczną trasę linii w ramach realiza-
cji przedmiotu zamówienia określa Wy-
konawca, uwzględniając takie aspekty 
jak m.in.: 
• uwarunkowania społeczne (uwzględ-

nienie Miejscowych Planów Zagospo-
darowania Przestrzennego i ogra-
niczenie kolizji z zabudowaniami 
– omijanie terenów mocno zurba-
nizowanych),

• uwarunkowania środowiskowe (ogra-
niczenie kolizji linii z obszarami obję-
tymi ochroną),

• uwarunkowania techniczno-ekono-
miczne (optymalizacja długości linii 
i kosztów związanych z budową linii 
i jej późniejszą eksploatacją). 

2. Przebieg linii wytyczany jest przy jak naj-
szerszej akceptacji społeczeństwa, z po-
szanowaniem dla środowiska. 

3. Wszystkim działaniom prowadzonym 
przez Wykonawcę będą towarzyszyły 
działania informacyjne i konsultacyjne, 
które są niezbędnym elementem pro-
cedur związanych z wydaniem koniecz-
nych uzgodnień i pozwoleń. 

Warto podkreślić, że decyzję środowi-
skową wydaje Regionalny Dyrektor Ochro-
ny Środowiska, zaś decyzję o ustaleniu lo-
kalizacji strategicznej inwestycji w zakresie 

sieci przesyłowej oraz pozwolenie na bu-
dowę wydaje wojewoda.

O wszystkich faktach i kolejnych elemen-
tach procedury związanej z budową linii 400 
kV Piła Krzewina – Plewiska, dotyczących 

w sposób szczególny Gminy Rokietnica, bę-
dziemy informować na bieżąco. 

UG Rokietnica

Przygotujemy oficjalne stanowisko
Tak wójt Bartosz Derech zakończył spo-

tkanie z mieszkańcami w sprawie budowy 
linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska, której 
realizację zapowiedziały Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne. Spotkanie z grupą miesz-
kańców, w tym 3 stowarzyszeń, z udziałem 
radnych: Joanny Nowak i Adama Piocha 
miało miejsce 14 stycznia 2016 r w sali se-
syjnej UG Rokietnica. Tematem była pla-
nowana budowa linii, a szczególnie – wa-
rianty jej przebiegu przez Gminę Rokietnica 
oraz uzyskanie wiedzy na temat stanowi-
ska władz gminy w tej sprawie.

Wójt Bartosz Derech przypomniał histo-
rię zagadnienia budowy linii  sięgającej roku 
2011. Jako novum wskazał wpisanie przez 
PSE w specyfikację zamówienia warianto-
wania przebiegu linii, które wcześniej nie 
było rozważane – brano bowiem pod uwa-
gę budowę po istniejącym do dziś śladzie. 
Bartosz Derech odniósł się do ostatnich pro-
testów na terenie sąsiednich gmin, w tym 
głównie Tarnowa Podgórnego, Dopiewa, 
Kaźmierza, Szamotuł i Obornik. Wska-
zał na dotkliwość nowo przedstawianych 
przez PSE wariantów przebiegu linii, któ-
re, oprócz już istniejącego (wariant I), ak-

ceptowanego na tych terenach z racji ich 
wpisania w dokumenty planistyczne i fizycz-
ną obecność w terenie, proponują prze-
bieg przez nowe obszary, znacznie bardziej 
uciążliwe dla mieszkańców i środowiska. 
Wójt przedstawił także procedurę wyma-
ganą przed rozpoczęciem budowy, kładąc 
nacisk na decyzję środowiskową pozwala-
jącą na największą społeczną aktywność. 
Przypomniał także o obowiązującej w za-
kresie budowy linii energetycznych spec 
ustawie, która daje uzasadnione możliwości 
jej strategicznej lokalizacji. Wśród zadanych 
pytań najważniejsze dotyczyły:
1. Uzyskanie wiedzy na temat stanowiska 

władz gminy w sprawie budowy linii 400 
kV Piła Krzewina – Plewiska, w tym głów-
nie jej przebiegu przez teren Gminy Ro-
kietnica.

2. Wskazania, czy w okresie ostatnich 
dwóch lat PSE kierowały do UG Rokiet-
nica pisma w sprawie budowy linii 400 
kV Piła Krzewina – Plewiska. 

3. Udzielenia informacji czy dzięki budo-
wie linii 400 kV Piła Krzewina – Plewi-
ska Gmina Rokietnica uzyska od PSE ja-
kiekolwiek korzyści.

Bartosz Derech w odpowiedzi wska-
zał na:
1. Istnienie 3 wariantów budowy linii 400 

kV Piła Krzewina – Plewiska omijających 
Gminę Rokietnica, co jest najkorzystniej-
sze. Także wariant VI, rekomendowany 
przez PSE w Studium Wykonalności bu-
dowy linii, oprotestowany tak mocno 
w Tarnowie Podgórnym i Dopiewie, omi-
ja Gminę Rokietnica.

2. Konieczność zgromadzenia twardych ar-
gumentów do dyskusji z Inwestorem, 
które pozwolą na zajęcie merytoryczne-
go stanowiska, zdecydowanie bardziej 
skutecznego od czynnika emocjonalne-
go, na co wskazuje np. budowa Zachod-
niej Obwodnicy Poznania.

3. Brak jakichkolwiek ustaleń Gminy Rokiet-
nica z PSE co do planowanej budowy li-
nii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska. Na 
dzień dzisiejszy wiadomo, że w przypad-
ku jej realizacji konieczne będzie unor-
mowanie kwestii prawnych, ustanowie-
nie służebności na gruntach i wypłata 
odszkodowań ich właścicielom. 
Mieszkańcy podnieśli następujące kwe-

stie: 
1. zasadność poparcia stanowiska miesz-

kańców dla realizacji wariantów budo-

wy linii 400 kV Piła Krzewina – Plewi-
ska omijających teren Gminy Rokietnica. 
Brak słyszalnego głosu społecznego to 
bowiem milcząca zgoda na wszelkie 
działania wykonawcy i samego inwe-
stora – PSE;

2. Gotowość do prowadzenia działań 
wspierających społecznie oficjalne stano-
wisko władz gminy sformułowane w pod-
jętej uchwale Rady Gminy, zawierającej 
wskazanie dla realizacji budowy linii 400 
kV Piła Krzewina – Plewiska w wariancie 
omijającym Gminę Rokietnica.
W podsumowaniu spotkania wójt za-

pewnił mieszkańców o:
1. Przygotowaniu na najbliższą sesję Rady 

Gminy Rokietnica (25 stycznia 2016r.) 
projektu stanowiska dotyczącego pla-
nowanego przebiegu linii 400 kV Piła 
Krzewina – Plewiska w wariancie omi-
jającym teren Gminy Rokietnica. W tej 
sprawie wójt poprosił o przygotowanie 
odpowiednich pism z uzasadnieniem;

2. Stałym kontakcie i bieżącej informacji. 
W tym celu wymienione zostały odpo-
wiednie dane.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica.

Wariant VI oprotestowany przez gminyWariant przebiegu po dotychczasowej 
linii 220 kV
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Uchwała Rady Gminy w sprawie 
stanowiska dotyczącego planowanego 
przebiegu linii 400 kV Piła Krzewina - 
Plewiska

W dniu 25 stycznia 2016 roku Rada 
Gminy Rokietnica podczas XVII Sesji pod-
jęła uchwałę w sprawie stanowiska doty-
czącego planowanego przebiegu linii 400 
kV Piła Krzewina – Plewiska.

Biorąc pod uwagę wnioski złożone przez 
Stowarzyszenie „Wokół Nas”, Stowarzysze-
nie Przyjazna Ziemia oraz Stowarzyszenie 
Rokietnica24.pl, reprezentujące interesy 
mieszkańców gminy Rokietnica, jak rów-

nież wcześniejsze protesty mieszkańców, 
Rada Gminy Rokietnica przyjęła lokalizację 
projektowanej linii w Wariancie VI. Wariant 
ten rekomendowany jest także przez Pol-
skie Sieci Elektroenergetyczne S.A. i zgodny 
z wnioskami mieszkańców. Omija on miej-
scowości z intensywną zabudową mieszka-
niową (Rogierówko, Kiekrz, Rokietnica, Byt-
kowo) i prowadzi nową trasą, minimalizując 
na terenie gminy Rokietnica konflikty spo-

łeczne i przestrzenne wskazanej inwestycji.
Rada Gminy Rokietnica zobowiązała tak-

że Wójta Gminy Rokietnica do przekazania 
jej stanowiska inwestorowi tj. spółce Pol-
skie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Dodatkowo Wójt postanowił poinfor-
mować o powyższej uchwale Starostę Po-
znańskiego i Radę Powiatu Poznańskiego.

Red. 

Nieodpłatna pomoc prawna 
także w Gminie Rokietnica
Lokalizacja: Klub Sołecki 
w Cerekwicy przy  
ul. Szamotulskiej 7.

Mamy przyjemność poinformować Pań-
stwa, że od stycznia 2016 roku w naszej 
gminie rozpoczął swoją działalność punkt 
bezpłatnych porad prawnych funkcjonują-
cy w oparciu o nową ustawę o nieodpłat-
nej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 
z dnia 5 sierpnia 2015 roku. Punkt zlokalizo-
wany jest w Klubie Sołeckim w Cerekwicy 
przy ul. Szamotulskiej 7 i jest jednym z 14 
punktów (na 17 gmin wchodzących w skład 
powiatu poznańskiego) ustalonych przez 
Starostę Poznańskiego. 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 
jest miejscem, w którym zainteresowa-
ni mieszkańcy z terenu gminy Rokietni-

ca mogą uzyskać podstawową pomoc 
w zakresie interpretacji prawa i powziąć 
niezbędną wiedzę na temat obowiązu-
jących przepisów. 

Stworzenie takiego miejsca wynikało 
z potrzeby pomocy osobom, które mają 
utrudniony dostęp do tego typu usług, 
a brak merytorycznej interpretacji obo-
wiązującego prawa ma negatywny wpływ 
na ich codzienne życie. Z uwagi na fakt, iż 
większość tych osób dysponuje skromny-
mi środkami finansowymi, co skutecznie 
uniemożliwia im dostęp do porad adwo-
katów i radców prawnych, funkcjonowanie 
takiego punktu nieodpłatnej pomocy praw-
nej z pewnością ułatwi wszystkim tym oso-
bom odnalezienie się w meandrach ciągle 
zmieniającego się prawa. 
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Funkcjonowanie punktu nieodpłat-
nej pomocy prawnej ma przyczynić się 
do zminimalizowania problemu praw-
nego wykluczenia części społeczeństwa.

Uruchomienie punktu jest efektem ak-
tywności Przewodniczącego Rady Gminy 
Rokietnica – Ryszarda Lubki oraz wspólnej 
inicjatywy Gminy Rokietnica, Sołectwa Mro-
wino – Cerekwica i Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Dolina Samy z Cerekwicy. 
Wkładem Gminy i Sołectwa jest bezpłatne 
udostępnienie lokalu wraz z niezbędnym 
wyposażeniem umożliwiającym stworze-
nie odpowiedniego zaplecza do funkcjo-
nowania punktu i przyjmowania zaintere-
sowanych osób.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze 
środków pozyskanych przez Stowarzysze-
nie, które zadbało o złożenie oferty w ra-
mach otwartego konkursu ofert ogłoszo-
nego przez Powiat Poznański i zdobycie 
stosownej dotacji pozwalającej na sfinanso-
wanie wszelkich kosztów związanych z dzia-
łalnością punktu. Partnerskie działanie do-
prowadziło do powstania takiego miejsca, 
w którym dostępna jest nieodpłatna po-
moc prawna. Partnerem całego przedsię-
wzięcia jest Powiat Poznański, który prócz 
przekazania dofinansowania odpowiedzial-
ny jest za nadzorowanie punktów działa-
jących w terenie. Udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomo-
cy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1255), jest realizowane przez 
Powiat Poznański jako zadanie zlecone z za-
kresu administracji rządowej 

Świadczenie nieodpłatnej 
pomocy prawnej koncentruje 
się na: 
• informowaniu zainteresowanych osób 

o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących im uprawnieniach i spo-
czywających na nich obowiązkach,

• wskazywaniu wszystkim sposobu rozwią-
zywania problemów prawnych,

• udzielaniu pomocy w sprawach związa-
nych z przygotowywaniem się do roz-
poczęcia prowadzenia działalności go-
spodarczej,

• udzielaniu pomocy w sporządzaniu 
projektów pism w sprawach, o których 
mowa powyżej, z wyłączeniem pism pro-
cesowych w toczących się postępowa-
niach przygotowawczych lub sądowych 
i pism w toczących się postępowaniach 
sądowoadministracyjnych,

• sporządzaniu projektów pism o zwolnie-
nie od kosztów sądowych lub ustano-
wienie pełnomocnika z urzędu w postę-
powaniach sądowych lub ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, doradcy po-
datkowego lub rzecznika patentowego 
w postępowaniach sądowoadministra-
cyjnych.

• Każda uprawniona osoba będzie mo-
gła otrzymać poradę prawną z wielu 
dziedzin prawa, w tym m.in. z prawa 
rodzinnego, alimentacyjnego, spadko-

wego, pracy, cywilnego i rzeczowego. 
• Porada prawna polega na szczegóło-

wej rozmowie z prawnikiem o sprawie, 
z którą przychodzi zainteresowana oso-
ba i udzieleniu jej informacji na temat 
przysługujących praw, możliwości zała-
twienia sprawy. Prawnik udzielający po-
rady podpowie, jak najlepiej poradzić so-
bie ze swoim problemem prawnym, do 
jakiej instytucji się zwrócić, jakie pismo 
należy napisać i dokąd wysłać.

Nieodpłatna pomoc prawna 
nie obejmuje spraw:
• podatkowych związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej,
• z zakresu prawa celnego, dewizowego 

i handlowego,
• związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej z wyjątkiem przygoto-
wania do jej rozpoczęcia. 

Z porad prawnych można 
skorzystać codziennie 
w następujących godzinach:
• poniedziałki – 14.00 – 18.00,
• wtorki – 11.00 – 15.00,
• środy – 14.00 – 18.00,
• czwartki – 11.00 – 15.00,
• piątki – 9.00 – 13.00.

W celu usprawnienia pracy punktu oso-
by zainteresowane skorzystaniem z po-
rad prawnych proszone są o wcześniej-
sze umawianie się na konkretną godzinę 
spotkania, dzwoniąc pod numer telefo-
nu: 784 930 376.

Z bezpłatnych porad 
prawnych mogą korzystać 
mieszkańcy spełniający 
warunki określone  
w ustawie:
• osoby, które w okresie 12 miesięcy po-

przedzających zwrócenie się o udziele-
nie nieodpłatnej pomocy prawnej uzy-
skały świadczenie z pomocy społecznej 
na podstawie ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec 
których w tym okresie nie wydano de-
cyzji o zwrocie nienależnie pobranego 
świadczenia,

• osoby posiadające ważną Kartę Dużej 
Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 
(Dz. U. poz. 1863),

• osoby (kombatanci), które uzyskały za-
świadczenie, o którym mowa w ustawie 
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatan-
tach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu po-
wojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 
oraz z 2015 r. poz. 693),

• osoby posiadające ważną legitymację 
weterana albo legitymację weterana po-
szkodowanego, o których mowa w usta-
wie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o wete-
ranach działań poza granicami państwa 
(Dz. U. Nr 205, poz. 1203),

• osoby, które nie ukończyły 26 lat,

• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby, które w wyniku wystąpienia klę-

ski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub 
awarii technicznej znalazły się w sytuacji 
zagrożenia lub poniosły straty.

Porad prawnych w punkcie w Ce-
rekwicy udziela radca prawny – Tatia-
na Kiełb-Szewczyk, mieszkanka naszej 
gminy prowadząca kancelarię prawną 
w Mrowinie.

Każdy, kto chce skorzystać 
z nieodpłatnej porady praw-
nej, musi przede wszystkim: 
• przynieść ze sobą dokumenty potwier-

dzające uprawnienie do skorzystania 
z porad, a także dowód osobisty lub 
inny dokument tożsamości. 

• Ponadto warto zabrać ze sobą dokumen-
ty, które mogą być ważne w opisie sytu-
acji i problemu prawnego, w tym m.in. 
umowy, pisma, zaświadczenia lub inne 
dokumenty, które ułatwią prawnikowi 
zapoznanie się ze szczegółami sprawy.

Zadanie publiczne pn. „Powierzenie 
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomo-
cy prawnej na terenie gminy Rokietnica” 
finansowane jest ze środków Powiatu Po-
znańskiego.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin 
powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjono-
wania  (obowiązuje od dnia 1.01.2016 r.)

Adres punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej

Dni i godziny, w których udzielana 
jest nieodpłatna pomoc prawna

Urząd Miejski Gminy Stęszew, 
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew

Poniedziałek, wtorek, środa, czwar-
tek, piątek  od 11.00 do 15.00

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Do-
piewie, 
ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo

Poniedziałek, wtorek, środa, czwar-
tek, piątek,  od 11.00 do 15.00

Biblioteka Publiczna 
ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana 
Goślina

Poniedziałek, środa, piątek
 od 10.00 do 14.00
wtorek, czwartek od 14.00 do 18.00 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wysoka 1, 62- 040 Puszczykowo

Poniedziałek, środa, piątek, wtorek, 
czwartek od 11.00 do 15.00

Urząd Gminy Czerwonak,
Ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

Poniedziałek, wtorek, środa
 od 11.00 do 15.00 

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej 
AKWEN (pływalnia), ul. Piłsudskiego 3, 
62-028 Koziegłowy

Czwartek, piątek
 od 14.00 do 18.00

Ośrodek Pomocy Społecznej 
Ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz  
(1.07.-31.12.2016)

Poniedziałek, wtorek, środa,  
czwartek, piątek:
 od 13.00 do 17.00 

Urząd Gminy Komorniki
Ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Poniedziałek:  12.30 – 16.30
Wtorek:  10.00 – 14.00
Środa:  10.00 – 14.00
Czwartek:  7.15 – 11.15
Piątek:  8.00 -12.00

Ośrodek Pomocy Społecznej 
Ul. W. Bogusławskiego 17, 62-002 
Suchy Las

Poniedziałek, wtorek, środa, czwar-
tek piątek od 11.00 do 15.00

Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Ko-
strzyn

Poniedziałek, wtorek, środa, czwar-
tek, piątek  od 11.00 do 15.00

Biblioteka Miejska w Luboniu
Ul. Żabikowska 42, 
62-030 Luboń

Poniedziałek, środa, piątek
 od 14.00 do 18.00
wtorek, czwartek  od 10.00 do 
14.00

Ośrodek Pomocy Społecznej 
Ul. Kaczyńska 26, 62-010 Pobiedziska

Poniedziałek, środa, piątek 
od 11.00 do 15.00

Ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina Wtorek, czwartek od 9.00 do 13.00

Gminny Ośrodek Kultury
Ul. Poznańska 6 
63-005 Kleszczewo

Środa, piątek od 10.00 do 14.00
poniedziałek, wtorek, czwartek
 od 14.00 do 18.00

Kino „Wielkopolanin”
Ul. Plac Stanisława Reszki 29
64-320 Buk

Poniedziałek, środa, czwartek, 
piątek
 od 10.00 do 14.00
wtorek  od 13.00 do 17.00

Klub Sołecki
Ul. Szamotulska 7 
62-090 Cerekwica, gm. Rokietnica

Poniedziałek od 14.00 do 18.00 
wtorek od 11.00 do 15.00 
środa od 14.00 do 18.00 czwartek 
od 11.00 do 15.00 piątek od 9.00 
do 13.00
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Rozmowy „Rokickich Wiadomości”

Z Janem Grabkowskim, Starostą Poznańskim, 
rozmowa o nowym zadaniu zleconym powiatom 
w zakresie organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej 
D.P.: Ustawa o nieodpłatnej pomocy praw-
nej to zadanie scedowane przez admini-
strację rządową na powiaty. Jakim wyzwa-
niom i problemom musieliście Państwo w 
związku z tym sprostać?

Jan Grabkowski: Ustawa z całą pewno-
ścią nie została dobrze napisana i stworzyła 
wielu samorządom duże problemy. No, ale 
czynimy to dla dobra naszych mieszkańców. 
W przypadku powiatu poznańskiego zorga-
nizowanie punktów pomocy prawnej dla 
17 gmin, w tak krótkim okresie czasu, było 
sporym wyzwaniem. Ale udało się i dziś mo-

żemy udostępnić mieszkańcom 14 w pełni 
zorganizowanych punktów.

Sporo trudności przy realizowaniu tego 
zadania wynika m.in. z nie do końca właści-
wie rozwiązanych zasad finansowania. Zale-
dwie 3% z całej kwoty, którą otrzymujemy 
od Skarbu Państwa, musi bowiem wystar-
czyć na utrzymanie punktu, wyposażenie 
w niezbędny sprzęt, m.in. komputery i inne 
materiały eksploatacyjne. Gdyby nie to, że 
z pomocą pospieszyły nam gminy, z który-
mi współpraca ma bardzo dobry, partner-
ski charakter, to mógłby być duży problem.

D.P.: A idea nieodpłatnej pomocy prawnej? 
Co Pan na ten temat sądzi?

Jan Grabkowski: Sam pomysł jest dobry, 
a jego przydatność najlepiej oceni życie. Na-
tomiast na dziś jestem bardzo zadowolo-
ny, że udało nam się sprawnie uruchomić 
punkty pomocy prawnej. Dzięki  takim miej-
scom jak to w Cerekwicy na terenie Gminy 
Rokietnica, możemy pokazać dobre lokali-
zacje, profesjonalnie przygotowane, z kom-
petentną obsługą prawną, przyjaźnie na-
stawione do mieszkańców.

D.P.: Pomoc prawna będzie dla wszystkich?
Jan Grabkowski: Jednoznacznie trzeba 

powiedzieć, że nie. Nieodpłatna pomoc 
prawna, uregulowana obowiązującą usta-
wą, jest skierowana do określonych osób: 
klientów pomocy społecznej, osób młodych 
do 26 roku życia, osób starszych w wieku 
powyżej 65 lat. Ważne również by wiedzieć, 
że adwokat czy radca prawny obsługujący 
punkt nie będzie nam prowadził sprawy – 
bo to już inny zakres. Pomoc prawna obej-
muje zatem pewien początkowy moment 
– uzyskanie informacji o problemie i wska-
zanie drogi, którą należy pójść tak, by nie 
czuć się zagubionym i nie błądzić. Kontakt 
z prawnikiem na tym etapie jest według 
mnie bardzo korzystny.

D.P.: Realizacja zadania prowadzenia 
punktów pomocy prawnej wiąże się z pro-
wadzeniem skrupulatnych sprawozdań. 
Czy da to powiatom możliwość wpływania 
na usprawnienie funkcjonowania punk-
tów pomocy prawnej w przypadku zaob-
serwowanych problemów?

Jan Grabkowski: Organizacyjnie na pew-
no będziemy się wszystkiemu przyglądać 
– bo za to jesteśmy odpowiedzialni. Na-
tomiast trudno nam poprawić coś, co 
leży poza naszymi kompetencjami, w tym 
przede wszystkim zakres prawny ustawy. 
Z radcami, adwokatami mamy podpisane 
umowy. Sądzę, że zarówno etyka zawodo-
wa prawników, jak i korporacje prawnicze 
czy organizacje pozarządowe rekomendu-
jące nam osoby do prowadzenia punktów 
pomocy nie pozwolą na nieodpowiedzial-
ność w zakresie realizowanego zadania. 
Taką mam nadzieję.   

D.P.: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Danuta Potrawiak

Informacja o naborze do rokietnickich 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy 
szkole podstawowej, szkół podstawowych 
i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Zgodnie z obowiązującymi zasadami 
rekrutacji, do przedszkola, klasy pierwszej 
szkoły podstawowej i klasy pierwszej gim-
nazjum przyjmuje się z urzędu dzieci za-
mieszkałe w obwodzie danej szkoły (rozpo-
rządzenie MEN z 2 listopada 2015 r.) oraz 
w dalszej kolejności, na wniosek rodziców/
prawnych opiekunów, dzieci zamieszkałe 
poza obwodem danej szkoły, jeśli ta dyspo-
nuje wolnymi miejscami, zgodnie z uchwa-
łami Rady Gminy Rokietnica: 
Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy 

Rokietnica z dnia 26 stycznia 2015 r. 
w sprawie ustalenia kryteriów wraz 
z punktacją w postępowaniu rekruta-
cyjnym do publicznych przedszkoli i od-
działów obowiązkowego przygotowania 
przedszkolnego przy szkole podstawo-
wej, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Rokietnica,

Uchwała Rady Gminy Rokietnica z dnia 
25 stycznia 2016 r. w sprawie ustale-
nia kryteriów rekrutacji do publicznych 
szkół podstawowych oraz gimnazjum 
prowadzonych przez Gminę Rokietnica.

Kryteria naboru:
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 

szkolny 2016/2017 do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego przy szkole podstawowej, 
klasy pierwszej publicznej szkoły podsta-
wowej i publicznego gimnazjum uwzględ-
nia się poza kryteriami zawartymi w ww. 
uchwałach także zapewnienie jak najpeł-
niejszej realizacji potrzeb dziecka i jego ro-
dziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. 

Terminy naboru:
Harmonogram czynności rekrutacyjnych 

na rok szkolny 2016/2017 w postępowa-

niu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego przy szkole podstawowej, 
klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy 
pierwszej gimnazjum został ogłoszony na 
stronie internetowej Gminy Rokietnica. Po-
nadto w tej sprawie zostało wydane Zarzą-
dzenie nr 7/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. 
Wójta Gminy Rokietnica.

Nabór odbywa się w formie pisemnej, 
a ofertę rekrutacyjną poszczególnych przed-
szkoli i szkół oraz szczegółowe informacje na 
temat postępowania rekrutacyjnego uzy-
skać można w każdym przedszkolu i szkole:

1. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Napa-
chaniu:

Napachanie tel. 618 145 274
Mrowino tel. 618 144 898
www.zsp-napachanie.pl 

2. Przedszkole Bajeczka w Rokietnicy – tel. 
618 145 451
www.przedszkolebajeczka.pl 

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy 
w Rokietnicy – tel. 618 145 257
www.zsrokietnica.pl 

4. Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy 
– tel. 618 144 390
www.gimnazjum-rokietnica.pl  

Gminna Jednostka Oświatowa 
w Rokietnicy
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Zanim rozliczysz swój PIT, 
pomyśl i pomóż.
1% PODATKU dla Organizacji Pożytku  
Publicznego w Twojej Gminie
Od 1 stycznia 2004 roku obowiązuje ustawa o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie. Na jej mocy podatnik płacący 
podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% 
swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie 
organizacji pożytku publicznego (tzw. OPP) znajdującej się na 
oficjalnej liście tego rodzaju organizacji.

Główną ideą przekazywania 1% podatku 
miało być oddanie w ręce podatników de-
cyzji o tym, czy i komu chcą pomóc. Jednak 
duża część z nich, głównie z braku wiedzy, 
albo pozostawia w swoim zeznaniu podat-
kowym wydzielone na ten cel miejsce puste 
albo wybiera duże organizacje, znane głów-
nie z reklam telewizyjnych. W ten sposób 
jedyna część podatku, o której sami mo-
żemy zdecydować, zamiast wspierać dzia-
łalność lokalnych stowarzyszeń, trafia do 
ogólnopolskich fundacji. 

Zwracamy się w związku z tym do Pań-
stwa z gorącą prośbą o wsparcie idei po-
pierania organizacji pożytku publicznego 
obejmujących swym działaniem Miesz-
kańców Gminy Rokietnica. 

Referat Organizacyjny i Promocji UG Ro-
kietnica prowadzi od kilku lat tzw. Mapę or-
ganizacji pozarządowych. Jej celem jest sys-
tematyczna aktualizacja danych podmiotów 
działających na terenie Gminy Rokietnica 
w sferze pożytku publicznego tak, by móc 
wspólnie i skutecznie realizować zadania 
na rzecz społeczności lokalnej, wzajemnie 
się informować, wspierać i wymieniać do-
świadczeniami. 

Dlatego tak ważnym jest dostarczanie 
nam swoich danych. Tych o charakterze 
kontaktowym, jak i tych związanych z re-
jestracją i posiadanym statusem. Tylko pe-
łen pakiet informacji na temat organizacji 
pozarządowych działających na rzec miesz-
kańców gminy umożliwia nam podejmowa-
nie skutecznych działań. W tak ważnych jak 

informowanie o możliwości przekazywania 
1% podatku przy okazji rocznego zeznania 
podatkowego. 

Poniżej, na podstawie prowadzonej 
przez nas mapy, aktualizowanej w opar-
ciu o kartę danych, zestawiliśmy organi-
zacje, które, posiadając status ORGANI-
ZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP, mogą 
zostać wsparte 1% z naszego podatku. Są 
to również organizacje, które, z racji znajo-
mości profilu, solidności i zakresu działania 
z całą pewnością możemy rekomendować:

W rubryce zeznania podatkowego, doty-
czącej wniosku o przekazanie 1%, wystar-
czy wpisać numer wypranej OPP w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym (KRS).:
• Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-

nych i Ich Rodzin ROKTAR Rokietnica, 
woj. wielkopolskie
KRS: 0000316203

• Uczniowski Klub Sportowy BŁYSKAWI-
CA Rokietnica, woj. wielkopolskie
KRS: 0000230212

• Fundacja Instytut Badania i Rozwoju 
Aktywności Społecznej
Rokietnica, woj. wielkopolskie
KRS: 0000321060

KARTA DANYCH ORGANIZACJI POZA-
RZĄDOWEJ – AKTUALIZUJ SWÓJ STATUS 
NA GMINNEJ MAPIE:

http://rokietnica.pl/pl/ogloszenia_
dla_organizacji_pozarzadowych/karta_
danych_organizacji_pozarzadowej 

1% podatku dochodowego mogą prze-

kazać organizacjom:
1. podatnicy podatku dochodowego od 

osób fizycznych (w tym m.in. podatni-
cy uzyskujący dochody z odpłatnego zby-
cia papierów wartościowych);

2. podatnicy opodatkowani ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych;

3. podatnicy prowadzący działalność go-
spodarczą i korzystający z liniowej, 
19-procentowej stawki podatku.

4. 1% mogą przekazać również emeryci, 
pod warunkiem jednak, że samodziel-
nie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT -u 
otrzymanego z ZUS. Podatnicy, którzy 
zdecydowali się na rozliczenie podatku 
przez pracodawcę nie mają możliwości 
przekazania 1%.
Wykaz organizacji pożytku publicznego, 

którym podatnicy mogą przekazać 1% przy 
rozliczeniach za 2015 r. publikowany jest na 
stronach Departamentu Pożytku Publiczne-
go MPiPS w zakładce BAZA OPP/WYKAZ.

Uwaga! Wykaz OPP uprawnionych do 
otrzymywania 1% za 2015 r. będzie jeszcze 
dwukrotnie aktualizowany. Zgodnie z prze-
pisami aktualizacje powinny być opubliko-

wane najpierw do 15 lutego, a następnie do 
15 marca 2015 r. (aktualizacja służy usunię-
ciu z listy organizacji, co do których w mię-
dzyczasie okazało się, że są w likwidacji lub 
upadłości oraz takich, które utraciły sta-
tus OPP lub same z niego zrezygnowały).

Wykaz organizacji uprawnionych do zbie-
rania 1% można znaleźć także w interne-
towej bazie organizacji pożytku publicz-
nego w portalu ngo.pl (http://bazy.ngo.
pl/opp).

Na liście znajdują się organizacje, które 
mają prawo otrzymywać 1%, tzn.:
• otrzymały status OPP do dnia 30 listo-

pada 2015 r. włącznie;
• wypełniły obowiązki sprawozdawcze: 

w odpowiednim terminie sporządziły 
i przesłały do Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej roczne sprawozdania 
merytoryczne oraz finansowe;

• w Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma 
informacji o rozpoczęciu ich likwidacji 
lub o ogłoszeniu upadłości

Szczegółowy poradnik o tym, jak prze-
kazać 1% za 2015 r. znajduje się pod lin-
kiem:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiado-
mosc/1890668.html  

Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólne-
mu działaniu nasze wsparcie dla organiza-
cji pozarządowych stanie się pełne, świa-
dome i odpowiedzialne.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Wyróżnienie dla Centrum Medycyny 
i Farmacji CONSULTORIO z Rokietnicy

21 grudnia 2015 roku w Pałacu Dzia-
łyńskich w Poznaniu odbyła się Uroczysta 
Gala 17. Edycji Konkursu o Wielkopolską 
Nagrodę Jakości.

Wielkopolska Nagroda Jakości to presti-
żowy konkurs, będący częścią systemu obej-
mującego całą Europę, a udział w nim jest dla 
uczestników sposobem na porównanie się 
z najlepszymi organizacjami z regionu. Tego-
roczne podsumowanie, organizowane przez 
Unię Wielkopolan wspólnie z Wielkopolskim 
Instytutem Jakości, odbyło się pod Honoro-

wym Patronatem Prezydenta Miasta Pozna-
nia – Pana Jacka Jaśkowiaka oraz Starosty 
Poznańskiego – Pana Jana Grabkowskiego. 

Nagroda przyznawana była w trzech 
głównych kategoriach: mikroprzedsiębior-
stwa, firmy małe i firmy średnie. Trzy firmy 
uzyskały ważne tytuły liderów INNOwacji 
i EKOinnowacji. Wyróżniono także kilku li-
derów programu Wielkopolskiej Jakości.

Decyzją Kapituły, w kategorii Lider Wiel-
kopolskiej Jakości wyróżnienie otrzymało 
Centrum Medycyny i Farmacji CONSULTO-

RIO z Rokietnicy. CONSULTORIO docenio-
no szczególnie za realizację potrzeb pa-
cjentów i doskonalenie jakości obsługi.

Serdecznie gratulujemy i życzymy po-
wodzenia w dalszej, prężnej działalności.

Red.



16 luty 2016

Ruszyły pierwsze przetargi na gminne inwestycje
Główną pozycję po stronie wydatków budżetowych przeznaczonych w roku 2016 na 

inwestycje stanowi budowa dróg. Już w styczniu zostały ogłoszone przetargi na 4 zadania: 

Przebudowa ul. Pawłowickiej w Bytkowie – cz. II 

To kontynuacja zakończonej w ubiegłym roku inwestycji, która pozwoli na wykonanie 
II odcinka drogi od ul. Agrestowej do ul Obornickiej, łącząc ją tym samym już w całości 
z drogą serwisową wzdłuż Zachodniej Obwodnicy Poznania (możliwy bezpośredni wy-
jazd w kierunku Kiekrza poprzez rondo w ciągu ul. Golęcińskiej w Rokietnicy i dalej dojazd 
do węzła z ZOP zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej/Trakt Napoleoński w Rokietnicy). 

W celu uzyskania dodatkowego finansowania tego zadania ze środków krajowych, 
został złożony wniosek do programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019 (tzw. „schetynówki”), który po ocenie merytorycznej został 
umieszczony na wstępnej liście rankingowej. Jednak bardzo ograniczona w tym roku 
pula dostępnych środków umożliwiła zakwalifikowanie do dofinansowania jedynie 21 
projektów z tej listy, co z racji 44. pozycji przyznanej ul. Pawłowickiej po złożonych od-
wołanych, nie pozwoliło na realizowanie naszego projektu w ramach tego programu. 

II etap ul Pawłowickiej to odcinek o dł. 614 m. Obejmie wykonanie kanalizacji desz-
czowej z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego, jezdni o nawierzchni bitumicznej 
o szerokości 5,5 m, progów zwalniających, ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego 
o szerokości 2,5 m, wycięcie koniecznych drzew i krzewów, wykonanie nowych nasa-
dzeń, oraz wykonanie organizacji ruchu.

Przebudowa ul. Modrzewiowej w Rostworowie 

To zadanie realizowane w ramach marszałkowskiego programu przebudowy dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych ze względu na spełnianie kryteriów umożliwiających uzy-
skanie dofinansowania. Długość odcinka do realizacji to w sumie 857 m. obejmuje on 
przebudowę ul. Modrzewiowej dł. 659,42m, odcinka ul. Ogrodowej dł. 151,63m oraz 
drogi KD3 dł. 46,42m Dokumentacja zakłada wykonanie jezdni ciągu pieszo-jezdnego, 
o nawierzchni o szerokości 5,00 m z betonowej kostki brukowej, wykonanie powierzch-
niowego odwodnienia za pomocą rowów opływowych, wspomaganych drenażem fran-
cuskim oraz odtworzenie - przebudowę nawierzchni zjazdów. Do wykonania przewidzia-
no także oświetlenie uliczne.

Budowa ul. Akacjowej i ul. Lipowej w Rokietnicy

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa 956 m dróg. Zadanie obejmuje przebu-
dowę ulicy Akacjowej od ul. Trakt Napoleoński do ul. Lipowej, ul. Lipowej - cały odcinek 
oraz ul. Cyprysowej od ul. Lipowej do ul. Daglezjowej. W ramach inwestycji przewidzia-
no wybudowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 6,00m wraz z obustron-
nymi chodnikami w ciągu ul. Akacjowa i ul. Lipowa oraz pieszo-jezdni o nawierzchni bi-
tumicznej szer. 5,00 m w ciągu ul. Cyprysowej. Do wykonania jest także odwodnienie 
dróg w oparciu o rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i budowę studni 
wpustowych, a także oświetlenie uliczne.

Budowa ulicy Topolowej w Kiekrzu

To zamówienie na budowę odcinka  drogi gminnej w ciągu ul. Topolowej w Kiekrzu 
o długości 231m. W ramach inwestycji przewidziano wybudowanie jezdni o nawierzch-
ni bitumicznej i szerokości 5,50 m. Celem odwodnienia drogi zaplanowano także budo-
wę kanalizacji deszczowej i studni wpustowych.

Otwarcie ofert na powyższe zadania nastąpi 3 lutego. O wynikach przetargów, dal-
szych decyzjach i działaniach będziemy informować na bieżąco.

Referat Inwestycji i Infrastruktury UG Rokietnica
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SPRAWDZIMY, CZYM PALISZ W PIECU.  
Cz. II – za nami pierwsze kontrole

Jak informowaliśmy w nr 1/2016 „RW”, 
funkcjonariusze Policji oraz pracowni-
cy Urzędu Gminy w Rokietnicy rozpoczę-
li przeprowadzanie kontroli na posesjach. 
Ich celem jest ustalenie, czy w domowych 
kotłach c.o. są palone śmieci.

Spalanie odpadów w domowych kotłach 
c.o. jest źródłem trujących i rakotwórczych 
związków chemicznych. Obecnie obowią-
zuje ustawowy zakaz spalania odpadów 
w urządzeniach do tego nieprzystosowa-
nych. Prowadzone kontrole mają wykazać, 
czy mieszkańcy wrzucają do swoich pieców 
śmieci i odpady.

Podjęta przez Wójta Gminy Rokietnica 
decyzja o zintensyfikowaniu kontroli budyn-
ków opalanych paliwami stałymi, głównie 
w celu wykluczenia stosowania nielegal-
nych praktyk spalania odpadów, okazała 
się „strzałem w dziesiątkę”. 

W związku z dużym odzewem mieszkań-
ców na nasz apel zamieszczony w stycz-
niowym wydaniu „Rokickich Wiadomości” 
udało się sprawnie namierzyć kilka nieru-
chomości, w których rzeczywiście docho-
dziło do łamania przepisów ustawy o od-

padach. Z przeprowadzonych w styczniu 
2016 r. kontroli wynika jasno, że spala-
nie odpadów odbywało się w dużej części 
kontrolowanych posesji. I wynikało głów-
nie z niewiedzy i niskiej świadomości eko-
logicznej właścicieli. 

Policjanci wraz z pracownikami Urzędu, 
działając na podstawie przepisów ustawy 
Prawo ochrony środowiska, mogą wcho-
dzić na teren nieruchomości i przeprowa-
dzać kontrole przestrzegania i stosowania 
przepisów o ochronie środowiska, w tym 
pobierać próbki z palenisk celem ich zba-
dania na zawartość określonych związków 
wskazujących spalanie odpadów.

W czasie dwóch pierwszych kontroli ko-
tłowni, które przeprowadzono na posesjach 
w Rokietnicy, nie było nawet konieczności 
pobierania takich próbek i wysyłania ich do 
laboratorium. Już same oględziny kotłowni 
i pieców na kontrolowanych posesjach wy-
starczyły do stwierdzenia, że w kotłach c.o. 
spalane są śmieci. Właściciele nie zaprze-
czali i przyznali się do wrzucenia do swo-
ich pieców odpadów, co zakończyło się dla 
nich zapłaceniem mandatu karnego. Jedno-

cześnie w jednym przypadku udało się też 
uzgodnić z właścicielem posesji wyniesie-
nie komina kontrolowanej kotłowni o kil-
ka metrów w górę, tak aby wydostający się 
z niego dym nie powodował uciążliwości 
dla działek sąsiednich.

Pracownicy Referatu Gospodarki Rolnej 
i Współpracy Środowiskowej oraz Policjanci 
z Rewiru Dzielnicowych w Rokietnicy pro-
wadząc działania kontrolne, równolegle 
informowali właścicieli budynków o szko-
dliwym działaniu spalania odpadów poza 
instalacjami do tego celu przygotowanymi 
i przystosowanymi.  

Najczęściej spalaniu ulegają odpady 
typu: kartony, papier, mieszane materiały 
z opakowań (tworzywa sztuczne – plastik), 
stare meble. Ważną rolę odgrywa tu tem-
peratura spalania. Jeżeli jest niewłaściwa 
(zbyt niska), w emitowanych spalinach po-
wstają zanieczyszczenia, których oddziały-

wanie na środowisko naturalne i zdrowie 
ludzi jest bardzo szkodliwe.

Jednocześnie informujemy, że na luty 
2016 r. zaplanowane są kolejne kontrole. 

Ponawiamy też nasz apel do miesz-
kańców o zgłaszanie, jeśli ktoś zauważy 
„dziwny” dym wydobywający się z ko-
mina. Poniżej podajemy przydatne nu-
mery telefonów.

Nie bądźmy obojętni w takich sytu-
acjach, pamiętajmy, że szkodliwe substan-
cje z naszych kominów trafiają wprost do 
naszych płuc.
• Urząd Gminy w Rokietnicy: 

Referat Gospodarki rolnej i Współ-
pracy Środowiskowej tel. 61 8960616

• Rewir Dzielnicowych Gminy Rokietni-
ca: tel. 61 81454197

• Komisariat Policji w Tarnowie Podgór-
nym: tel. 61 814 69 97

Chodnik wzdłuż ul. Kolejowej 
w Rokietnicy zostanie poddany 
ponownemu przeglądowi 

Ok. 930 m chodnik w ul. Kolejo-
wej w Rokietnicy w kierunku Rostwo-
rowa, którego  koszt budowy wyniósł 
688 005,35 zł brutto, z racji realizowa-
nia robót w okresie jesienno-zimowym, 
zostanie poddany na wiosnę ponowne-
mu przeglądowi.  Wykonawca będzie zo-

bowiązany do usunięcia wykrytych wad 
i usterek zgłaszanych także przez zanie-
pokojonych mieszkańców. 

Przegląd odbędzie się przy udziale 
przedstawicieli Wykonawcy robót – fir-
my EUROVIA S.A., zarządcy drogi - Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz 

RADA GMINY ROKIETNICA
oraz

REFERAT PROMOCJI GMINY

serdecznie zapraszają na
konferencję adresowaną

do osób starszych
pod nazwą

BEZPIECZNY –  
ŚWIADOMY SENIOR

Patronat honorowy konferencji – Bartosz Derech Wójt Gminy Rokietnica 
Współpraca – Jan Grabkowski Starosta Powiatu Poznańskiego • Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 

Zapisy do 15 lutego 2016 r.: Biuro Rady: 61 8960-633, 609-700-848, Biuro Promocji: 61 8960-619

20 lutego 2016 r.  
godz. 11:30-14:00

Aula im. Noblistów w Rokietnicy 
ul. Trakt Napoleoński 55, Rokietnica

Inwestora – Gminy Rokietnica.  W okre-
sie wiosennym, po wykonaniu przez ZDP 
remontów cząstkowych nawierzchni jezd-
ni,  na odcinku drogi powiatowej nr 2425P 

objętym inwestycją, zostanie również uzu-
pełniona stała organizacja ruchu.

Referat Inwestycji i Infrastruktury  
UG Rokietnica
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Czy wody może zabraknąć?
Współczesnego człowieka nęka coraz więcej ekologicznych 
problemów. Są elektrownie atomowe i nie wiadomo, jak 
pozbyć się radioaktywnych odpadów, które wygasają dzie-
siątki tysięcy lat. Poza tym zmienia się klimat i występuje 
coraz więcej anomalii pogodowych. Z dekady na dekadę 
przybywa również ludzi, więc borykamy się nie tylko z gło-
dem, ale też z brakiem wody. Lecz co się stanie, kiedy jej za-
braknie i czy to w ogóle jest możliwe?

Woda w liczbach
Naszą planetę w 70% pokrywa woda, 

więc ludzie nie powinni martwić się o jej 
brak. Teoretycznie, bo w praktyce wszyst-
ko rysuje się inaczej.

97,5 % wód na Ziemi to: morza, oce-
any, słone jeziora, słone wody podziemne.

A to oznacza, że do spożycia nadaje się 
zaledwie 2,5% wody. Co ciekawe, prawie 
70% wód słodkich mieści się w lodowcach 
i wiecznych lodach, więc to pozostała (będą-
ca ułamkiem procenta) część jest głównym 
źródłem zaopatrzenia ludzkości w wodę pit-
ną. W Polsce czerpnie się ją przede wszyst-
kim z rzek, a pobór z wód podziemnych wy-
nosi około 15% i to właśnie ten rodzaj wody 
pitnej jest najlepszy dla zdrowia człowieka. 
Również woda w naszej gminie wydobywa-
na jest z ujęcia podziemnego, co powinno 
być dobrą wiadomością dla mieszkańców, 

ponieważ wiele wód podziemnych ma cha-
rakter leczniczy i często są one wykorzysty-
wane np. w uzdrowiskach.

Zapotrzebowanie na wodę 
rośnie

To, że ludzie zużywają coraz więcej wody, 
nie jest dobrą wiadomością. Powstają nowe 
fabryki, a jak wiadomo każdy proces prze-
mysłowy pochłania tysiące litrów wody. Do 
wytworzenia jednej tony stali zużywa się 
280 ton wody, a przy produkcji jednego sa-
mochodu zużywa się jej pięciokrotnie wię-
cej niż wynosi waga nowo powstałego auta.

Ponadto problemem jest niedopraco-
wany system irygacji pól. Szacuje się, że do 
uprawianych roślin nie dociera 60 % wy-
puszczonej wody. Lecz tę marnotrawią nie 
tylko rolnicy. Gdyby uszczelniono i napra-
wiono wszystkie rozprowadzające wodę 

rury, w miastach i wsiach można byłoby 
odnotować 30-procentową oszczędność.

Można powiedzieć, że mieszkańcy Eu-
ropy i innych rozwiniętych krajów mają 
ogromne szczęście, ponieważ tylko 20% 
ludzi na świecie ma dostęp do bieżącej 
i czystej wody. A jak wiadomo, skażona 
woda prowadzić może do wielu chorób, 
a w ostateczności nawet do śmierci. Nie-
stety przekonują się o tym przede wszyst-
kim mieszkańcy Afryki, ponieważ często ko-
rzystają z zanieczyszczonych (ludzkimi bądź 
zwierzęcymi odchodami, pestycydami, na-
wozami czy chemikaliami przemysłowymi) 
zbiorników. W krajach rozwijających się ko-
rzystanie ze skażonej wody jest skutkiem 
80% zgonów, a i tak zdobycie takiej wody 
zajmuje tamtejszym mieszkańcom kilka go-
dzin dziennie, ponieważ każdego ranka po-
konują oni wiele kilometrów, by dostarczyć 
wodę do swoich domów czy osad. 

Nadchodzi rewolucja?
Zdaniem ekspertów w 2025-2030 roku 

ilość wody słodkiej, którą zużywa ludz-
kość, będzie równa jej zasobom. Pracow-
nicy agencji IANS przewidują, że kryzys 
może dotknąć połowy mieszkańców Zie-
mi. Sposobem, by temu zapobiec, powin-

na być nie tylko większa świadomość ludzi, 
ale przede wszystkim oszczędność i współ-
praca państw. 

Problemowi próbują zaradzić również 
naukowcy. Zespół inżynierów z Massachu-
setts Institute of Technology zaproponował, 
by wodę pitną pozyskiwać z wody morskiej, 
dzięki wprowadzeniu do niej błon z grafenu. 
Ma to służyć procesowi tzw. odwróconej 
osmozy, którą obserwuje się również w na-
turze. Tam jest to przenikanie wody przez 
ciało o znacznie większej gęstości, lecz we 
współczesnej technologii zjawisko wyglą-
da odwrotnie, ponieważ słona woda mają-
ca większe stężenie przeciskana jest przez 
technologiczną błonę, co prowadzi do jej 
oczyszczenia.

Czy to rozwiązanie stanie się powszech-
ne? Przekonamy się, bo potrzebne jest na 
pewno.

Ż. S.

Wykorzystane źródła:
www.zielonamarka.pl; http://wol.

jw.org; http://zmianynaziemi.pl; http://
niewiarygodne.pl; www.wiadomosci24.
pl; www.990px.pl; sos.wwf.pl

...informuje

Wielkie sprzątanie gminy
Dzikie wysypiska są problemem w całym kraju i od wielu lat. 
Stwarzają zagrożenie dla środowiska, człowieka i żyjących 
w lasach zwierząt

Jakie zagrożenia niosą za 
sobą dzikie wysypiska?

Skutkami wyrzucania śmieci na łąki, do 
lasów lub w okolice zbiorników wodnych 

mogą być m. in. skażenia gleby i wód po-
wierzchniowych czy podziemnych. Najgor-
sze są tzw. odpady niebezpieczne, czyli ba-
terie (jedna może zanieczyścić metalami 

ciężkimi 400 l wody lub 1 m3 gleby), aku-
mulatory, opakowania z resztkami farb, leki 
lub zużyte oleje samochodowe (litr takiego 
produktu wlanego do rzeki lub kanalizacji 
może zanieczyścić milion litrów wody). Bar-
dzo często mieszkańcy gmin nie wiedzą, co 
mają robić z takimi śmieciami, ponieważ 
nie mogą być one zabrane razem z segre-
gowanymi w gospodarstwach domowych 
odpadami. Zaczęto więc tworzyć miejsca 
specjalnie do tego stworzone, czyli Punk-
ty Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-

munalnych (tzw. PSZOK). Na terenie gmi-
ny Rokietnica zostanie on uruchomiony 
w marcu 2016 roku. 

Nielegalne wysypiska śmieci – w przeci-
wieństwie do tych uporządkowanych – nie 
są zabezpieczone, a gleby od odpadów nie 
oddziela ani warstwa odpowiednio wytrzy-
małej folii, ani żużlu, który chroni ziemię.

Kolejnym z zagrożeń wypływających 
z dzikich wysypisk jest także skażenie po-
wietrza ulatniającymi się gazami, np. me-
tanem lub siarkowodorem powstającymi 
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Informacje Centrum Zagospodaro-
wania Odpadów – SELEKT:
UWAGA od 1 stycznia 2016 korekta opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Związek Międzygminny „Centrum Zago-
spodarowania Odpadów - SELEKT” infor-
muje, że ogólne zasady opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi nie ulegają 
zmianie. Wpłaty należy dokonywać zgodnie 
ze złożoną deklaracją na dotychczasowe nu-
mery kont tak, jak w roku 2015. 

Począwszy od 1 stycznia 2016 
roku zmianie uległy:
• stawka opłaty od mieszkańca nierucho-

mości zamieszkałej, na której odpady 
nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny z 14 zł do 20 zł.  

• Opłata w przypadku domków letni-
skowych lub innych  nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowe – tzw. stawki ryczał-
towe, które wynoszą 120 zł rocznie, 
jeżeli odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny oraz 170 zł, jeżeli 

odpady są zbierane i odbierane w spo-
sób nieselektywny. Opłatę ryczałtową 
uiszcza się z góry za rok, w terminie do 
końca czerwca każdego roku. 
1 stycznia 2016 r. obowiązuje również 

nowy druk deklaracji. Prosimy, aby wszyst-
kie pierwsze deklaracje, nowe deklaracje 
oraz korekty  po 1 stycznia  2016r. składane 
były na nowym druku, dostępnym bezpo-
średnio w Urzędach Gmin (UG Rokietnica 
ul. Golęcińska 1, Biuro Obsługi Interesanta, 
pok nr 6 Katarzyna Lokke) lub na stronach 
internetowych gmin (www.rokietnica.pl) 
oraz Związku (www.selekt.czempin.pl)

Obowiązek dostarczenia harmonogra-
mów zbiórki odpadów spoczywa na Fir-
mach wywozowych, w przypadku Gminy 
Rokietnica jest to Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Bytkowie. Na naszym te-
renie druki harmonogramów zostały do-
starczone przez PUK bezpośrednio do po-

sesji w trakcie odbioru odpadów oraz 
zamieszczone w „Rokickich Wiado-

mościach” nr 1/2016, na stronach 
internetowych Urzędu Gminy w Ro-
kietnicy i PUK-u. Można je również  

pobrać ze strony internetowej Związku 
SELEKT: www.selekt.czempin.pl  

Przy dokonywaniu wpłat opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi na-
leży kierować się  następującymi zasadami:
• wpłacającym musi być osoba, która zło-

żyła deklarację,
• w opisie wpłaty należy określić, jakiego 

okresu dotyczy wpłata np. w roku 2016:
 » opłata za miesiąc styczeń 2016
 » opłata za miesiąc 01 2016
 » opłata za miesiące styczeń-marzec 

2016
 » opłata za  okres od stycznia do mar-

ca 2016
 » opłata za  01, 02, 03, 2016
 » opłata od 01-03 2016
 » opłata za rok 2016;

• opłatę uiszcza się z dołu, do końca każ-
dego miesiąca kalendarzowego w kwo-
cie wynikającej ze złożonej  deklaracji.
Informujemy również, że osoby które 

zagubiły lub nie pamiętają indywidualnych 

numerów kont, na które kierować należy 
opłaty, wiedzę tę mogą uzupełnić, kontak-
tując się z Urzędem Gminy w Rokietnicy 
(Katarzyna Lokke tel: 61 89 60 616, pok. 
nr 6 UG) lub Związkiem Międzygminnym 
„CZO-SELEKT” w Czempiniu.

ZM „CZO-SELEKT” Czempiń - tel. 61 
2826303, 61 2823358, e-mail: czo.se-
lekt@czempin.pl

Godziny urzędowania biura Związku 
Międzygminnego „Centrum Zagospoda-
rowania Odpadów-SELEKT”:
• poniedziałek: 700 - 1600

• wtorek do czwartku: 700 - 1500

Zapraszamy do kontaktu!

przy rozkładzie odpadów, przez co może do-
chodzić do samozapłonów. Ponadto w miej-
scach, które nie są pod kontrolą pracow-
ników składowisk odpadów, bardzo łatwo 
o nadmierny rozwój gryzoni czy owadów, 
a mieszkające w lasach zwierzęta traktują 
je jako swoje pożywienie. Niestety równie 
często zjadają one same odpady, np. kawałki 
folii, czego skutkiem jest śmierć zwierzęcia.

W okolicy dzikich wysypisk nieuniknione 
są również podwyższone koncentracje me-
tali ciężkich, takich jak: rtęć, kadm, miedź, 
chrom i ołów. Ważne jest więc, by likwi-
dować takie miejsca i nie pozwolić, by po-
wstawały nowe.

Urząd Gminy w Rokietnicy 
i PUK wychodzą naprzeciw 
nielegalnym wysypiskom

Spółka i pracownicy gminy postanowi-
li, że w 2016 roku będą prowadzić aktyw-
ną działalność i uprzątną dzikie wysypiska. 
Podjęcie takich działań proekologicznych 
i stworzenie akcji likwidowania dzikich wy-

sypisk wynika zarówno z dbałości o miesz-
kańców, jak i o otoczenie, w jakim żyjemy. 
Pracowników spółki cieszy fakt, że z roku 
na rok coraz więcej osób decyduje się na 
segregację odpadów. Świadczy to o rosną-
cej świadomości ekologicznej i zwracaniu 
uwagi na problemy, których jeszcze kilka-
naście lat temu się nie zauważało.

Instytucje chcą się więc wziąć do pracy 
jak najszybciej. „Teraz, kiedy na drzewach 
nie ma liści, o wiele łatwiej jest zauważyć 
takie śmietniska. Prosimy więc mieszkań-
ców o wysyłanie nam zdjęć i o udzielanie 
informacji, gdzie znajdują się takie nielegal-
ne składowiska. Mamy nadzieję, że do wio-
sny uda się nam oczyścić teren naszej gmi-
ny” – mówi prezes PUK, Bogdan Małecki.

Należy jednak pamiętać, że gmina 
i przedsiębiorstwo mogą uprzątnąć tyl-
ko tereny publiczne. Śmieci, które leżą na 
prywatnych terytoriach są już problemem 
ich właścicieli i to oni są odpowiedzialni za 
zgromadzone tam odpady.

Aby ułatwić mieszańcom gminy kontakt, 
przedsiębiorstwo stworzyło w tym celu spe-
cjalny adres mailowy, na który można wy-
syłać zdjęcia z informacją, gdzie znajdu-
ją się dzikie wysypiska. Prosimy również 
o podanie w wiadomości imienia i nazwi-
ska osoby, która zgłasza problem oraz nu-
meru kontaktowego.

Kontakt: czysta.rokietnica@puk.com.pl
Ż. S.

źródło: www.zzonowydwor.pl



20 luty 2016

24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W tym roku po raz pierwszy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w jednym miejscu - Rokietnickim Ośrod-
ku Sportu. Wystąpili wspaniali artyści, przeprowadzano licytacje oraz ciekawe atrakcje. Wszystko to, by wesprzeć zakup 
urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz zapewnić godną opiekę medyczną seniorów.

W tym roku udało się zebrać rekordową kwotę – 51.394 zł! Dziękujemy za Wasze serca!

Grali z nami:
• Wójt Gminy Rokietnica p. Bartosz Derech
• Gmina Rokietnica 
• p. Mariola Mintura 
• Restauracja „Pod gruszą” 
• Piekarnia Rokietnica 
• Link 
• ROS p. Jerzy Maciejewski 
• p. Lidia Kurzawa-Pabin 
• Biblioteka Gminna 
• KLAUS –nagłośnienie 
• „U Kamilka” - p. Artur 
• Lisiak Policja Tarnowo Podgórne 
• Policja Rokietnica 
• PUK Rokietnica 
• PKO BP Poznań 
• FAMA 
• Przedszkole „Bajeczka” 
• Rokbus Rokietnica 
• p. Sandra Gronowska Ouled Nail 
• Akademia Bilardowa p. R. Babica 
• Centrum Tenisowe Sobota 
• Wiktoria Gawron 
• Amelia Kurantowicz 
• Maja Olszowiec 
• p. Zdzisława Pohl 
• Delikatesy 34 
• Dokku Sushi Bar Kiekrz 
• p. Dorota Kwiatkowska 
• p. Klimczak 
• Wolontariusze 

• Kwiaciarnia „Zakątek” Kiekrz 
• p. Ewa Lisowska 
• SP im. J. Brzechwy w Rokietnicy 
• SGB p. Beata Dolska 
• Regatta Wellness&Spa Kiekrz 
• Bar BarBarossa Kiekrz 
• p. Pocztarek 
• Kaja i Monika Wieczorek 
• p. Barbara Krzyżaniak 
• p. Gruszczyńska 
• p. Ewa Cierpicka 
• p. Pietrzak 
• Gimnazjum im. Noblistów Rokietnica 
• Dalaya 
• Demontasz 
• Rokietnicka Orkiestra Dęta
• II o. PZU Oś. J.III Sobieskiego 
• Drogerie Polskie Rokietnica 
• p. Jolanta Rzepka 
• p. Strugała 
• Amelia Diak 
• Zespół Szkolno – Przedszkolny Mrowi-

no i Napachanie 
• JOSP Rokietnica 
• OSP Przybroda 
• OSP Mrowino 
• OSP Napachanie 
• Art. Studio Wilkom p. Korytowscy 
• „Zaczarowany Las” 
• Mechart Salon Urody Katarzyna Misiak 
• Apteka „Pod Złotą Wagą” – Kiekrz 

• Argi intelligence 
• Ośrodek Szkolenia Kierowców p. An-

drzej Żebrowski 
• p. Botta 
• p. Ratajczak 
• p. Urszula Kupka 

• Jakub Przynoga 
• Karol Piechalak 
• p. Bartnik 
• Fabryka Urody Napachanie 
• Manufaktura Sklep JUPI.

Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

Komentarz na stronie
Rokietnicki WOŚP  
– nie chodzi tylko o kasę

Znakiem ostatnich lat jest poddawanie 
idei Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy wielu znakom zapytania. Pytając o sens 
akcji, która przypomnijmy – rozpoczęła się 
24 lata temu i nigdy nie miała żadnego 
kłopotu z utrzymaniem swej cykliczno-
ści, należy zwrócić uwagę na dwa istot-
ne jej aspekty.

Pierwszy ma charakter wymierny: wią-
że się ze zbieraniem konkretnej kwoty pie-
niędzy przeznaczanej na z góry określony 
cel. Dodać należy, że charytatywny i pró-
bujący łagodzić niedomogi zadań, które 
w sposób najbardziej oczywisty powinny 
czynić zadość podstawowym społecznym 
potrzebom. Na dość sporej mapie specja-
listycznych placówek medycznych, zwłasz-
cza służących dzieciom, trudno znaleźć dziś 
tę, która nie miałaby na swoim sprzęcie 
czerwonego serduszka – znaku rozpoznaw-
czego WOŚP-u. 

Z całą pewnością zmieniły się realia, 
w których dochodzi do organizacji zbiórki. 
Inny był ekonomiczny i społeczny kontekst 
czasów, kiedy Jurek Owsiak rozpoczynał 
swój marsz ze światełkiem do nieba roz-
niecając ogień w sercach. Także tych mło-
dych – pozornie i bardzo stronniczo oce-
nianych jako te mniej nieczułe – obojętne. 

Rozmiar WOŚP-owych zbiórek przerósł 
wszelkie oczekiwania. Pojawiły się kolejne 
pomysły na ciekawe aukcje. Zmieniał się 
ich wymiar – z bezpośredniego po inter-

netowy i rozmiar – od symbolicznego gro-
sza po setki i tysiące kwot w najróżnorod-
niejszej walucie. I nigdy – przez bez mała 
pół wieku - nikt nikogo nie musiał do tej 
akcji zmuszać i namawiać 

Oparta na spontanicznej wierze w nie-
zdefiniowany (czytaj: bardzo pojemny 
i wielowątkowy) wymiar DOBRA, ma bo-
wiem swój drugi, bardzo ważny aspekt. 
Niestety mało podkreślany we wszelkich 
komentarzach - szczególnie zaś tych kry-
tycznych i sceptycznych. Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy to niespotykana do-
tąd akcja, która potrafi tak skutecznie in-
tegrować. To święto przyjaźni, serdeczno-
ści, otwartej na drugiego człowieka. I liczy 
się w niej to, że w tak wielu przejawach, 
w czasie wolnym, oddanym do dyspozy-
cji każdego z nas, po prostu wychodzimy 
z domu i JESTEŚMY. Śpiewając, tańcząc, 
grając, biegając, pijąc kawę, czy kosztu-
jąc porcję grochówki. To dzień talentów: 
małych i wielkich, umiejętności: niezwy-
kłych i całkiem codziennych, odkrytych 
więzi: starych i nowych - zbyt rozbiega-
nych dniem codziennych by czasami po 
prostu zaistnieć, serdecznych rozmów, 
spotkań, miłych gestów.

Jeśli ktokolwiek potrafił przez 24 lata 
zdziałać tak wiele dla tak wielu i z tak wie-
loma – pytanie o sens jest jak brzmiący 
zgrzytem dysonans. Bo mimo kolejnych 
rekordów, przekazanych na niebudzący 
wątpliwości charytatywny cel, w WOŚP-
-ie – wbrew sądom niektórych -  nie tyl-
ko chodzi o kasę.  

D.P.



21	 luty	2016



22 luty 2016

Bal Sołtysów dla ROKTAR-u. 
Po raz siódmy i jak zwykle szczęśliwie

Radość, zabawa i charytatywne przesła-
nie. Tak najkrócej można by scharaktery-
zować już siódmy Bal Sołtysów zorganizo-
wany 9 stycznia 2016 r. w Rokietnicy. Jego 
inicjatorzy, inaugurując zgodnie z tradycją 
tegoroczne karnawałowe uciechy, po raz ko-
lejny postanowili spróbować. W przypadku 
tego przedsięwzięcia, mimo niewątpliwego 
doświadczenia, nie da się mówić o stabi-
lizacji i rutynie. Jego każdorazowe przygo-
towanie poprzedza cała żmudna logisty-
ka. Za każdym razem staranna, za każdym 
razem jednak inna - wzbogacona o nowy 
aspekt. Setki odbytych spotkań, rozmów, 
pozyskanych darczyńców, zebranych pomy-
słów, zgromadzonych przedmiotów i detali 
wymaga ogromu czasu, zapału, wiary i oso-
bistego zaangażowania, które dopiero final-
nie może okazać się sukcesem. 

Jednak tym, co zdaniem sprawcy Balu 
– Józia Fudali, sołtysa Rokietnicy, każe co 
roku podjąć wyzwanie i ruszyć w drogę, jest 
przede wszystkim powinność. Wzięta on-
giś na barki jak ważne zadanie, z którego 
nie sposób się wycofać. Stąd konsekwen-
cja, by z uporem gromadzić razem tych, 
którym bliska jest dobroczynna idea. Cią-
gle ta sama – jak kolejny rok, który o niej 

przypomina. Bez patosu, wielkich słów. Po 
prostu z ludzkiego odruchu serca i szcze-
rej potrzeby. A że sprzyja temu zabawa, 
dobre towarzystwo, humor, pamiątkowy 
gadżet – cegiełka i zabrany na pamiątkę 
obraz, o nieprzeliczalnej na żadną realną 
cenę stawce? Dlaczego nie – charytatyw-
ność nie zna przecież maksymalnych wy-
miarów i precyzyjnie  zarysowanych po-
staci. Jest tam, gdzie ktoś chce jej sprzyjać. 

VII Charytatywny Bal Sołtysów pozwolił 
zgromadzić kwotę 3000 zł. Tradycyjnie zo-
stała przekazana na rzecz Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin RO-
KATR. Prezes, Kazimierz Szulc z małżonką 
Małgorzatą, jak zwykle serdecznie obecni, 
definiują ją jako ważny element wsparcia. 
Z racji ponadmaterialnego zrozumienia i tak 
ważnej w tym profilu działania woli wycho-
dzenia naprzeciw niełatwym wyzwaniom.  

D.P.     

Sponsorom, darczyńcom 
i partnerom:
• Patronowi honorowemu Bartoszowi 

Derechowi Wójtowi Gminy Rokietnica
• Adamowi Olejnik – Staroście Obornik
• Danucie Potrawiak – Sekretarz gminy 

i pracownikom Referatu Promocji UG 
Rokietnica

• Ilonie Ciciora  - Prezes Rokietnickiego 
Stowarzyszenia Rozwoju „Idea, Człowiek, 
Przyszłosć” – współorganizatora Balu,

• Kazimierzowi Szulc – Prezesowi Stowa-
rzyszenia ROKTAR

• Bogdanowi Małeckiemu – Prezeso-
wi PUK

• Lesławowi Spochaczykowi – ZUK ROK-
BUS,

• Jerzemu Maciejewskiemu – Prezeso-
wi ROS,

• Tomaszowi Kasprowiakowi – Firma EL-
TECH,

• Firmie FORTE SWEDEN
• Dominikowi Chlebowskiemu – Firma 

WENTYL,
• Andrzejowi Zajdel – Firma Sunex,
• Michałowi Krzyżaniak – SKR Rokietnica,
• Izabeli i Andrzejowi Cygańczyk – Fir-

ma Clipper,
• Agacie Jankowiak – Firma AUTOSPEC,
• Monice Wieczorek – Salon fryzjerski,

• Wandzie Koralewskiej – Biuro rachun-
kowe,

• Eugeniuszowi Kaczmarek – drukarnia,
• Arturowi Lisiak Cukiernia „U Kamilka”,
• Piotrowi Łakomemu – Piekarnia Ro-

kietnica,
• Józefowi Gawron – Restauracja „Pod 

Gruszą”,
• Piotrowi Jankowiak – mechanika po-

jazdowa,
• Kazimierzowi Fudala - MOTO-BLACHTEST,
• Marcinowi Szatkowskiemu – AGMAR,
• Mieczysławowi Paczkowskiemu – soł-

tysowi Baranowa,
• Marii Chojnackiej – sołtys Krzyszkowa,
• Róży Lubka – sołtys Mrowina-Cerekwicy;
• Marzennie Mruk – sołtys Kiekrza-Paw-

łowic;
• Karolinie Fryś – sołtys Przybrody,
• Jakowi Steike – sołtysowi Starzyn – Ro-

gierówka,
• Bogusławie Rzepka, 
• Krystynie Grzesiak,
• Teresie Sroka,
• Halinie Fudala,
• Michałowi Cieciora,
• Mirosławowi Skrzypczak,
• Zdzisławowi Skrzypiec,
• Marianowi Jakobsze,
• Kazimierzowi Fryś,
• Zbigniewowi Staroście,
z całego serca dziękuję za wszelką pomoc 
okazaną przy organizacji VII Balu Sołtysów.

Józef Fudala 
Prezes Stowarzyszenia Sołtysów 

Województwa Wielkopolskiego koło 
Gminne w Rokietnicy

Z wizytą w fabryce bombek 
ozdobnych

19 grudnia 2015r. Sołtys oraz Rada So-
łecka Mrowino – Cerekwica tradycyjnie za-
prosiła swoich najmłodszych mieszkańców 
na wycieczkę do Gniezna. Celem była wi-

zyta w nowej fabryce bombek ozdobnych.
Pracownik oprowadził naszą grupę po 

wszystkich działach produkcji. Widzieliśmy, 
jak z małej szklanej rurki można wydmuchać 

określony kształt ozdoby. Następnie ten pro-
dukt jest pokrywany kolorem i zdobiony. 
W fazie końcowej jest pakowany w ładny 
kartonik i trafia na półkę sklepową. Trochę 
zmęczeni opuszczamy fabrykę i udajemy 
się do autobusu. Jednak to jeszcze nie ko-
niec atrakcji tego wyjazdu. Szczególnie naj-
młodsi uczestnicy tego wyjazdu zauważyli 
na trasie kultowe miejsce postoju zwane 
MC DONALD’s. Nie można było dzieciom 
odmówić i autobus zakołował na parkingu.  

Do Mrowina powróciliśmy w porze obia-
dowej. Na przystanku na swoje pociechy 
oczekiwali stęsknieni rodzice.

Dziękuję osobom, które przyczyniły się 
do zrealizowania tej udanej wycieczki:
• Pani Teresie Wieczorek Dyr. Bibliote-

ki Gminnej;
• Panu Marianowi Szymańskiemu Preze-

sowi Spółki Gminnej ROKBUS
• Panu Ryszardowi Lubka Przewodniczą-

cemu Rady Gminy. 
Sołtys Róża Lubka

Podziękowanie!
Składam serdecznie podziękowanie 

Panu ROMANOWI KARDACZ, mieszkań-
cowi Mrowina, za bezinteresowną po-
moc w odśnieżeniu chodnika w dniu 
07.01.2016 na odcinku pomiędzy miej-
scowościami Mrowino – Cerekwica. 

Sołtys Róża Lubka
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ROKIETNICA GMINA 
PERSPEKTYW
Pomysł 

Nowe hasło i logo (czy sam pomysł od-
świeżenia dotychczasowego logo i hasła) 
mają stanowić przede wszystkim nawią-
zanie do rozwoju Gminy: przejście w jesz-
cze większym stopniu do działania - z „Cze-
kamy na Ciebie” do „Gmina perspektyw”

Idea aktywności
Hasło „gmina perspektyw” koncentru-

je się na aktywności:
perspektywy to szereg możliwości, opcji 

- co odzwierciedla pozycję Gminy: z aspi-
racjami, w trakcie rozwoju.

Sens perspektywy
Słowo „perspektywa” można rozumieć 

na wiele sposobów: możliwości, szanse, 
perspektywy znalezienia pracy, perspek-
tywy zamieszkania, perspektywy rozwoju 
itd. - ale każde z tych znaczeń ma wpisane 
w siebie działanie, a raczej współdziałanie: 
realizacja tych celów nie jest możliwa bez 
podjęcia aktywności.

Wizualizacja: zbieżność iden-
tyfikacji i jej rozwinięcie

Logo jest rozwinięciem hasła. Barwy 
są zaczerpnięte wprost z kolorystyki her-
bu Gminy, a zatem występuje tutaj pełna 
zbieżność identyfikacji. Krój czcionki nowo-
czesny, odwołujący się do czworokątnej fi-
gury (ale krój zarazem nie nazbyt „kancia-
sty”); nazwa Rokietnica lekko pogrubiona 
względem samego hasła.

Figura niemożliwa? 
Wizualizacja pojęcia „perspektyw” od-

wołuje się do figury niemożliwej: figura ob-
razuje tutaj przenikanie się perspektyw, 
ujęcie bryły z różnych perspektyw. A więc 
płaszczyzna wizualna znaku w znacznej mie-
rze stanowi rozwinięcie literalnego sensu 
pojęcia perspektywy.

Wspólny projekt 
Z boków kształtu wychodzą delikatne 

linie, jakby naszkicowane ołówkiem, co 
w warstwie znaczeniowej nawiązuje do 
określenia Gminy jako wspólnego projek-
tu będącego w trakcie realizacji; linie mają 
przywodzić na myśl szkice ze stołów kre-
ślarskich, np. pracowni planistycznych, co 
obrazuje przeobrażenia, jakie dokonują się 
w przestrzeni Gminy w ciągu ostatnich lat 
(hala, placówki oświatowe, drogi, studium, 
mpzp, projekty społeczne).

RAMA 
Kształt jest „pusty” w środku: moż-

na zająć pozycję osoby patrzącej z ze-
wnątrz, jak i z wewnątrz; takie po-
strzeganie przywodzi na myśl kolejne 
słowo-klucz dla rozumienia założeń 
tego znaku: rama – Rokietnica jako 
przestrzeń i wspólnota oferuje RAMY 
do rozwoju.

Przyszłość
Pojęcia działania, aktywności, perspek-

tyw, ramy są nakierunkowane na PRZY-
SZŁOŚĆ.

Z nowej, wspólnej, perspektywy – ZA-
PRASZAMY do projektu ROKIETNICA

Zespół UG Rokietnica 

Pomysłodawcą i autorem projektu logo 
i stanowiącego jego integralną część hasła 
jest nasz kolega -  Arek Chołżyński. 

Pierwsza prezentacja logo miała miej-

sce podczas Koncertu Sylwestrowo-No-
worocznego 28 grudnia 2015 r. w Hali Ro-
kietnickiego Ośrodka Sportu, otwierając 
wydarzenie filmowym spotem i towarzy-
sząc noworocznym przemówieniom i ce-
remonii wręczenia statuetek „Rokietnic-
kiej Wierzby”. Nowa perspektywa to także 
nowa konwencja koncertu zainaugurowa-
na występem zespołu IRA.

Spot „Rokietnica Gmina Perspektyw” do-
stępny jest na youtube i na stronie www.
rokietnica.pl.

IDEA AKTYWNOŚCI

SENS PERSPEKTYWY

FIGURA NIEMOŻLIWA?

WSPÓLNY PROJEKT

WIZUALIZACJA

POMYSŁ

FINISH

identyfikacyjna zbieżność 
i jej rozwinięcie

RAMA

PRZYSZŁOŚĆ
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Koncert Sylwestrowo-Noworoczny za nami
Tym razem bawiliśmy się ROSgwiazdkowo

Coroczny Koncert Sylwestrowo-Nowo-
roczny jest już tradycją w naszej Gminie. 
Początkowo skierowany tylko do niewiel-
kiej grupy osób, z iście uroczystą formu-
łą, stopniowo zaczął się zmieniać. Ostat-
ni koncert był wydarzeniem wyjątkowym. 
Pierwszy raz bowiem odbył się na hali Ro-
kietnickiego Ośrodka Sportu, w którym or-
ganizacja tak dużego wydarzenia była no-
wością. Po drugie natomiast, pierwszy raz 
podczas Koncertu Sylwestrowo-Noworocz-
nego, tym razem pod nazwą Koncertowej 
ROSgwiazdki, wystąpiła gwiazda wielkiego 
formatu – zespół IRA. 

Wydarzenie rozpoczęła tradycyjna gala 
wręczenia statuetek Rokietnickiej Wierzby, 
które jak co roku zostały przyznane wyjąt-
kowym osobom. W uznaniu postawy pro-
społecznej, niezwykłej osobowości i chęci 
niesienia bezinteresownej pomocy nagrodę 
z rąk Wójta Gminy Rokietnica Bartosza De-
recha oraz Przewodniczącego Rady Gminy 
Rokietnica Ryszarda Lubki odebrali:
1. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Mi-

łosierdzia w Kiekrzu - Wiernie wypeł-
niające posługę Bogu i potrzebującym. 

Niosące pomoc samotnym matkom oraz 
osobom w trudnej sytuacji życiowej. Pro-
pagujące kult św. Faustyny, która przeby-
wając w Kiekrzu, doświadczyła niezwy-
kłego spotkania z Jezusem Miłosiernym. 
Prowadzą Dom Samotnej Matki, w któ-
rym może znaleźć schronienie 12 kobiet 
z dziećmi. Dzięki ich staraniom kaplica 
zakonna zgromadzenia została ustano-

wiona sanktuarium św. Siostry Faustyny. 
2. Michał Grudziński - Aktor teatral-

ny z 45-letnim doświadczeniem. Od 
15 lat mieszkaniec Kiekrza. Absolwent 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatral-
nej w Warszawie. Niemalże od począt-
ku kariery związany z Teatrem Nowym 
w Poznaniu. Odtwórca znakomitych ról 
zarówno komediowych, jak i dramatycz-

nych. Nie pretenduje do miana gwiazdy 
czy celebryty. Zawód aktora wykonuje 
z wielką pasją i zaangażowaniem, które 
niewątpliwie udzielają się widzom. Czło-
wiek z wyjątkowym poczuciem humo-
ru. Swój sukces zawdzięcza determinacji 
połączonej z wielkim talentem. 

3. Karol Czerniak - Właściciel Drukarni 
Poli Druk Poznań założonej w 2001 roku. 
Wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas 
wieloletniej działalności wykorzystuje 
nie tylko w pracy. Pełen profesjonalizm 
oraz postawa społecznie zaangażowana 
każdego roku owocują udziałem w wielu 
inicjatywach organizowanych na terenie 
gminy. Chętnie wspiera lokalne wyda-
rzenia zarówno pod względem mate-
rialnym, jak i technicznym. Cechuje go 
uczciwość, terminowość i niezawodność. 
Przedsiębiorca odnoszący sukcesy, ale 
nie zapominający o potrzebach innych. 

Po uhonorowaniu laureatów, wyprzedza-
jąc wiedeńskich filharmoników, Rokietnicka 
Orkiestra Dęta porwała publiczność Mar-
szem Radetzkiego Johanna Straussa. Ten 
„muzyczny” toast noworoczny, „wzniesio-
ny” po życzeniach przewodniczącego Rady 
Gminy Ryszarda Lubki i wójta Bartosza De-
recha,  był kolejnym udanym debiutem Or-
kiestry prowadzonej przez  Zbyszka Starostę. 
Gromkie brawa towarzyszące wykonaniu 
były dowodem aprobaty i autentycznego 
podziwu. 

Chwilę oddechu i rozluźnienia dała krót-
ka przerwa techniczna, podczas której trwa-
ły ostatnie przygotowania do koncertu. 
W wydarzeniu mogli wziąć udział wszy-
scy, którzy poprawnie wypełnili formularz 
zgłoszeniowy oraz odebrali wejściówkę 
w ustalonym wcześniej terminie. Po przy-
byciu ostatniego gościa i zebraniu pokaźne-
go tłumu pod sceną, rozpoczął się występ 
zespołu IRA. Pierwsza część koncertu była 
bardziej liryczna i spokojna, druga obfito-
wała w nieco cięższe brzmienia. Muzycy 
zaprezentowali swoje największe przebo-
je. Każdy fan zespołu znalazł coś dla siebie. 
Nieco starsi słuchacze z pewnością przypo-
mnieli sobie utwory takie jak „Mój dom” 
czy „Nadzieja”. Nie zabrakło również pio-
senek z ostatnich krążków, które zapewne 
są bardziej znane młodszym fanom. Dosko-
nałe wykonania oraz bardzo dobry kontakt 
członków zespołu z publicznością stworzy-
ły wyjątkowy klimat wydarzenia, które na 
pewno pozostanie w pamięci uczestników. 

Red.
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PODZIĘKOWANIA
Powodzenie i niezwykły klimat spotkania 

podczas Koncertowej ROSgwiazdki umoż-
liwiła przychylność i wsparcie oddanych 
nam Sympatyków, Przyjaciół i Sponso-
rów. Oto oni:
• Jurek Maciejewski i pracownicy Rokiet-

nickiego Ośrodka Sportu;
• Rokietnicka Orkiestra Dęta i Zbyszek 

Starosta;
• Bogdan Małecki i pracownicy Przedsię-

biorstwa Usług Komunalnych w Bytko-
wie;

• Marian Szymański i pracownicy Zakła-
du Usług Komunikacyjnych ROKBUS;

• Zarząd Hotelu Regatta SPA w Kiekrzu
• Józef Fudala, Zdzisław Szatkowski, Ka-

rol Nadolny, Michał Trzybiński i radna 

Elżbieta Brzeźniak - pomoc w przygo-
towaniu dekoracji;

• Ewa Lisowska – opieka i pomoc w opra-
cowaniu koncepcji i realizacji dekoracji; 

• Józef Gawron - Restauracja „Pod Gru-
szą” z Rokietnicy;

• Małgorzata Karpiczak – Ostrowska - 
Kwiaciarnia „Zakątek” z Kiekrza – za nie-
zwykłe bukiety dla laureatów Rokiet-

nickiej Wierzby i członków zespołu IRA; 
• Michał Klaus i jego niezastąpiona ekipa;
• Agencja Ochrony BOKSER.
• Damian Nowicki oraz Adam i Krzysztof 

Michta – autorzy zdjęć.

Dziękujemy im za życzliwość, otwartość, 
zrozumienie, szczerą wolę współpracy i nie-
ocenioną pomoc.
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Okiem Radnego

Podsumowania i wizje  
– Kobylniki, Starzyny i Rogierówko

Przełom roku to czas podsumowań i wy-
znaczania zadań na przyszłość. Pozwolę so-
bie przypomnieć co wspólnie z Państwem 
udało się zrealizować w mijającym 2015 
roku, co planujemy na 2016 rok i jakie po-
trzeby akcentujemy na przyszłość.

Na sesji w dniu 15 grudnia 2014 roku 
podjęto uchwałę dotyczącą wydatków, któ-
re nie wygasają z upływem roku budżeto-
wego 2014, w tym dla zadania „Budowa 
oświetlenia ulicznego przy ul. Kierskiej w Ko-
bylnikach od dz. nr 796/16 w Rogierówku 
do dz. nr 201/2 w Kobylnikach. 

Na sesji 29 grudnia 2014 roku podjęto 
uchwałę zatwierdzającą budżet na 2015 
rok, w tym realizację zadań, między innymi:
• kontynuację budowy oświetlenia na ul. 

Kościuszki w Rogierówku – 10.422,86 zł;

• wykonanie projektu przebudowy pasa 
drogowego ul. Szkolnej w Kobylnikach, 
polegającego na budowie chodnika od 
ul. Karolewskiej do granic miejscowo-
ści – 8.416,58 zł;

• wykonanie projektu przebudowy pasa 
drogowego ul. Kierskiej w Kobylnikach, 
polegającego na budowie chodnika od 
ul. Szamotulskiej do granic miejscowo-
ści – 8.416.58 zł;
Ustalono również wydatki jednostek po-

mocniczych gminy na 2015 rok, dla:
• sołectwa Starzyny-Rogierówko – 884 zł;
• sołectwa Kobylniki – 1884 zł

Dziękuję za liczny udział mieszkańców so-
łectw Kobylniki i Starzyny Rogierówko w VI 
Charytatywnym Balu Sołtysów dla Stowa-
rzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin ROKTAR, który odbył się 3 stycz-
nia 2015 roku w Restauracji „Pod Gruszą” 
w Rokietnicy.

Dnia 24 stycznia 2015 roku mieliśmy oka-
zję uczestniczyć w koncercie Cztery Pory 
Roku Europejczyka – Zima. Jego organiza-
torem była Fundacja Europejskiego Dzie-
dzictwa Kulturowego – Europejczyk z pa-
nią prezes Katarzyną Dzięcioł  (mieszkanką 
naszej miejscowości) na czele.

11 lutego 2015 roku decyzją mieszkań-
ców sołtysem Sołectwa Starzyny Rogie-
rówko został wybrany ponownie Pan Jacek 
Steike.  Do nowej Rady Sołeckej powołano:
• p. Mirosławę Brzostowską,
• p. Annę Dolata,
• p.  Adama Paczkowskiego,
• p. Mariusza Puk,
• p. Ewę Sobkowiak.

Na sesji w dniu 26 stycznia 2015 roku 
radni podjęli uchwałę nr IV/27/2015 o prze-
jęciu na rzecz Gminy Rokietnica dz.173/17 
celem poszerzenia ul. Działkowej  oraz  dz. 
173/30 stanowiącej ulicę Kwiatową w Ko-
bylnikach.

18 lutego 2015 roku Sołtysem Sołec-
twa Kobylniki po ustępującym Panu Do-
miniku Fudala została powołana Pani Elż-
bieta Sekieta. Członkami Rady Sołeckiej 
ustanowiono:
• p. Dominika Fudalę, 
• p. Edwarda Grierczyka,
• p. Wiktora Kamińskiego,
• p. Teresę Kudrej,
• p. Grażynę Weiss.

8 marca 2015 roku odbył się w Kobylni-
kach z inicjatywy pani sołtys Dzień Kobiet.

29 marca 2015 roku w Niedzielę Palmo-
wą mieszkańcy naszych sołectw wzięli udział  
w wystawie „Stół Wielkanocny pięknie na-
kryty” oraz wystawie koszy wielkanocnych. 
Dziękuję za zaangażowanie w przygotowa-
nie pięknych stołów i kultywowanie trady-
cji związanych ze świętem Zmartwychwsta-
nia Pańskiego.

Miesiąc maj 2015 roku należał do obcho-
dzącej 102 urodziny, najstarszej mieszkan-
ki Gminy Rokietnica, Pani Wandy Michałek 
z Kobylnik. Zawsze pogodna powitała przy-
byłych do niej mieszkańców z uśmiechem 
i opowiastkami pełnymi humoru. Wzięła 
też czynny udział w przypadających w tym 
dniu wyborach prezydenckich oddając swój 
głos w lokalu wyborczym w Napachaniu.

30 maja 2015 roku odbył się kolejny 
już raz w kościele p.w. Michała Archanio-
ła w Kiekrzu koncert pt. Wiosna z inicja-
tywy Fundacji Europejskiego Dziedzictwa 
Kulturowego Europejczyk.

31 maja 2015 roku odbyły się wybory 
do Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej. Mieszkaniec Kobylnik – pan 
Marian Fudala w wyniku głosów oddanych 
przez  środowisko rolnicze, ponownie zo-
stał jednym z jej członków.

W tym dniu odbył się również piknik 
z okazji Dnia Dziecka, w którym wzięli udział 
najmłodsi mieszkańcy ze Starzyn i Rogie-
rówka. Wszystko dzięki inicjatywie Sołectwa 
Kiekrz-Pawłowice, Sołectwa Starzyny-Rogie-
rówko, Rady Osiedla Kiekrz, Sióstr ze Zgro-
madzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Kie-
krzu oraz Stowarzyszenia „Pro-Eko-Vitae”.

13 czerwca 2015 roku obchodziliśmy 
Dzień Dziecka w Kobylnikach. Podczas im-
prezy na świeżym powietrzu, dzieci mogły 
wykazać się swoimi umiejętnościami i ta-
lentami: deklamując wiersze, śpiewając, 
malując motyle na płótnie i tworząc mu-
rale chodnikowe.

17 czerwca 2015 roku zakończyły się 
konsultacje społeczne dotyczące dwóch 
projektów:

• przebudowy pasa drogowego ul. Kier-
skiej w Kobylnikach, polegającej na bu-
dowie chodnika od ul. Szamotulskiej do 
granic miejscowości,

• budowy oświetlenia ulicznego na ul. 
Kierskiej w Kobylnikach.

Dożynki, to jedna z piękniejszych trady-
cji w naszym kraju. Wieniec dożynkowy, 
to uwieńczenie ciężkiej pracy rolnika, dzię-
ki której na nasze stoły trafia codziennie 
chleb. 23.08.2015 roku odbyły się dożyn-
ki na placu „U księdza za płotem”, rozpo-
częte mszą świętą koncelebrowaną w Ko-
ściele pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba 
Apostoła w Lusowie. Przedstawiciele po-
szczególnych wsi, w tym również Kobylnik 
- p. Wiesława Woszczek, p. Teresa Kudrej 
oraz p. Romuald Skąpski, zaprezentowali 
swoje wieńce dożynkowe przygotowane 
z tegorocznych zbiorów. 30 sierpnia 2015 
roku w uroczystościach dożynkowych w ko-
ściele parafialnym w Kiekrzu udział wzięli 
również mieszkańcy Starzyn i Rogierówka.

W październiku odbył się kolejny kierski 
koncert Fundacji Europejczyk. Tym razem 
były to muzyczne przechadzki we „Wspo-

mnieniach lata”.
Dnia 22 października 2015 roku odbył 

się Dzień Seniora dla najstarszych miesz-
kańców sołectwa Kobylniki. Spotkanie było 
możliwością oderwania się od codziennych 
obowiązków i wspólnego spędzenia kilku 
chwil przy rozmowach, muzyce i śpiewach. 
Te ostatnie zapewnił nam Chór Stowarzysze-
nia Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem”.

Jesienią 2015 roku uczestniczyłam w spo-
tkaniu grupy inicjatywnej z Kobylnik z przed-
stawicielami Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych w Bytkowie w zakresie poszerzenia 
zasięgu istniejącej już kanalizacji w Kobyl-
nikach tzw. „Małych”. Konsekwencją spo-
tkania było zebranie mieszkańców w tej 
sprawie 21.11.2015 roku w Kobylnikach. 

Ważnym wydarzeniem z punktu widze-
nia naszych mieszkańców był fakt, że pod 
koniec wakacji linia autobusowa nr 830 skie-
rowana została z Pawłowic przez Kiekrz, Ro-
gierówko do Kobylnik. W miesiącu grudniu 
2015 roku roku miałam okazję uczestniczyć 
w konsultacjach społecznych dotyczących 
jak najlepszego dostosowania kursu tej linii 
do potrzeb mieszkańców. Wierzę, że zmia-
ny w zakresie komunikacji autobusowej się-
gną jeszcze dalej.

Mieszkańców obu sołectw nie zabrakło 
również na imprezie plenerowej „Rokiet-
nica zaprasza Wielkopolan na rumpuć” , 
która odbyła się 5.09.2015 roku w Rokiet-
nicy. Tradycyjnie, jak co roku wyzwaniem 
w tym dniu były „Sołeckie potyczki”. Oso-
by biorące w nich udział musiały wykazać 
się umiejętnościami układania puzzli, rzu-
cania balonem z piaskiem i rozwiązywania 
krzyżówek. Sołectwo Kobylniki wraz z Sołec-
twem Napachanie zajęło w tych rozgryw-
kach I miejsce. Nagroda w postaci roweru 
decyzją sołtysów tych dwóch miejscowo-
ści, przekazana została na potrzeby Domu 
Samotnej Matki w Kiekrzu. 

6 grudzień 2015 roku to dzień, w któ-
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rym święty Mikołaj odwiedził dzieci w Ko-
bylnikach. Przy tej okazji nie zabrakło pre-
zentów, śpiewania kolęd i kultywowania 
tradycji bożonarodzeniowych. 

Dnia 21.12.2015 roku radni podjęli 
uchwałę nr XV/153/2015 w sprawie wy-
datków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2015. Jeden z punktów uza-
sadnienia uchwały dotyczy budowy oświe-
tlenia ulicznego w obszarze ulic Szamo-
tulskiej, Sadowej, Klonowej i Tulipanowej 
w miejscowości Kobylniki – opracowanie 
dokumentacji projektowej. Przewidywany 

koszt stanowi kwotę 51.968 zł. Termin Re-
alizacji zadania 30.06.2016.

W przyjętym na 2016 rok budżecie na 
uwagę zasługują następujące pozycje:
• modernizacja nawierzchni ul. Polnej 

w Rogierówku od ul. Jabłoniowej do 
ul. Poznańskiej w Kiekrzu – 50.000 zł;

• przebudowa. ul. Polnej w miejscowości 
Rogierówko – zadanie realizowane w ra-
mach funduszu sołeckiego przez sołec-
two Starzyny-Rogierówko – 11.539,48 zł;

• przebudowa pasa drogi polegająca na 
budowie chodnika na ul. Kierskiej w miej-

scowości Kobylniki - zadanie realizowane 
w ramach funduszu sołeckiego przez so-
łectwo Kobylniki – 18.227,14 zł.
Postarałam się Państwu przybliżyć przy-

najmniej część wydarzeń, które miały miej-
sce na terenie naszych sołectw w 2015 roku, 
a które ogarniam pamięcią. Przed nami 
nowy budżet i nowe wyzwania.

Serdecznie dziękuję za współpracę, 
współdziałanie w ważnych dla nas wszyst-
kich kwestiach, wszystkie telefony i maile 
jakie do mnie Państwo kierujecie. Dziękuję 
za udział w zebraniach i spotkaniach tych 

indywidualnych i ogólnych. Cieszy mnie do-
bra współpraca z sołtysami. 

Życzę wszystkim mieszkańcom w Nowym 
2016 Roku dużo zdrowia, powodzenia w ży-
ciu rodzinnym, zawodowym i społecznym. 
Niech się spełniają Pań-
stwa marzenia J.

Z poważaniem
Sylwia Kiejnich

Wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy 

Rokietnica

Po drodze z ROKBUS-em. 

Od 1 marca nowy 
rozkład jazdy 
i wydłużona trasa 
do Starzyn. Kolejna wymiana taboru 
i nowa propozycja dystrybucji biletów.

Zima na szczęście oszczędziła nam znacz-
nych opadów śniegu, uniemożliwiających 
swobodne kursowanie liniowych autobu-
sów. Dzięki komunikacji publicznej możecie 
Państwo bez konieczności skrobania szyb 
i lęku o akumulator podróżować z nami tam, 
gdzie powiezie autobus, oczywiście zgodnie 
z rozkładem jazdy. Nadszedł nowy rok, a z 
nim - jak zapowiadaliśmy wcześniej - na-
dejdą zmiany w rozkładach jazdy. Cały czas 
trwają uzgodnienia z naszymi partnerami: 
z MPK w Poznaniu Sp. z o.o. oraz Zarządem 
Transportu Miejskiego. Zmiany wejdą w ży-
cie z dniem 1 marca. Poinformujemy o nich, 
zamieszczając również nowy rozkład jazdy, 
w kolejnym numerze „RW”.

W lutym planujemy przedstawianie pro-
pozycji nowych rozkładów jazdy na spotka-

niach z pozostałymi sołectwami - na wzór 
spotkań w Rogierówku, czy Żydowie. Nowe 
rozkłady pojawią się na naszej stronie in-
ternetowej i facebooku tak, by możliwie 
jak najszersze grono mieszkańców mogło 
mieć dostęp do konsultowanych zmian.

Tak jak informowaliśmy wcześniej, wraz 
ze zmianą rozkładów jazdy planujemy wy-
dłużenie tych kursów linii 833 i 239, które 
do tej pory kończyły swój bieg na os. Kali-
nowym. Od marca pojadą one aż do Sta-
rzyn, tak aby i mieszkańcy tej miejscowo-
ści mieli bardziej bezpośredni dostęp do 
gminnych linii autobusowych.

Do końca czerwca zamierzamy także za-
kończyć dystrybucję biletów w autobusach, 
w związku z czym na chwilę obecną prowa-
dzimy rozmowy z właścicielami potencjal-

nych punktów sprzedaży w gminie, które 
podejmą się sprzedaży biletów. W poro-
zumieniu z sołtysami uzgodnimy również 
terminy spotkań pracowników ZTM uła-
twiające Państwu wyrobienie kart PEKA. 
Chcielibyśmy także aby w gminie stanęło 
kilka biletomatów, ale to zależne jest od 
organizatora transportu.

Dla wygody pasażerów nadal doposaża-
my autobusy w ładowarki USB, a także mo-
dernizujemy tabor. Na przełomie stycznia 

i lutego w trasę wyjedzie najnowszy nasz 
nabytek, z numerem wewnętrznym 8314. 
W tym, i wielu innych względach, polecamy 
się pamięci dawnych i nowych miłośników 
komunikacji publicznej.

Bądźmy w kontakcie: rokbus@rokbus.
com.pl, https://www.facebook.com/zu-
krokbus!

W imieniu Zarządu Spółki
Eliza Nowakowska-Fischer

Asystent Zarządu

Krzysztof Gościniak znowu 
najlepszym żakiem Wielkopolski! 
PONOWNY AWANS DO GRAND PRIX POLSKI!!!

Uczeń SP Mrowino i zawodnik UKS 
„Słowian” Mrowino Krzysztof Gościniak 
potwierdził, że zwycięstwo w I Grand Prix 
Wielkopolski i awans do Grand Prix Pol-
ski nie był przypadkiem i na rozegranym 
19 grudnia II Grand Prix Wielkopolski po-
nownie okazał się najlepszym w katego-
rii żaków. 

W turnieju rozegranym również w Po-
znaniu wzięło udział 45 młodych tenisistów 
z całego województwa, a zwycięstwo osią-
gnął w sposób jeszcze bardziej zdecydowa-
ny tracąc w drodze do pierwszego miejsca 
tylko jednego seta. W półfinale pokonał 3:0 
swojego najtrudniejszego rywala Francisz-
ka Serafińskiego z Konina, a w pojedynku 
finałowym również bez problemów wygrał 
3:0 z Michałem Mądrym z Ostrzeszowa. 
Osiągnięte w bardzo dobrym stylu zwycię-
stwo oznacza ponowny AWANS do GRAND 

PRIX POLSKI, które tym razem będzie ro-
zegrane w Radomiu. 

W pierwszym turnieju Grand Prix Pol-
ski w Jastrzębiu, w którym Krzysztof wziął, 
udział nie udało mu się osiągnąć znaczą-

cego wyniku, na co niewątpli-
wie miały wpływ towarzyszące 
ogromne nerwy spowodowa-
ne pierwszym startem w zawo-
dach takiej rangi. Mamy na-
dzieje, że tym razem nie spali 

się nerwowo i zawody ukończy na pozycji 
odpowiadającej jego poziomowi gry.

Przynależność do czołówki najlepszych 
żaczek województwa potwierdziła Zuzanna 
Kwiecińska, która tym razem ukończyła za-

wody w swojej kategorii na 7 pozycji. O tro-
chę gorszej lokacie zadecydował przegrany 
pechowo pierwszy mecz w zawodach z Ad-
rianną Kwitowską z Gizałek. Obie zawod-
niczki ponownie spotkały się w pojedynku 
o 7 miejsce, ale  tym razem Zuza zwycię-
żyła zdecydowanie 3:0. Startująca w tej sa-
mej kategorii Wiktoria Witkowska po nie-
udanym początku później grała już nieźle 
i ostatecznie ukończyła zawody na 17 pozycji. 

Jacek Olejniczak

Na najwyższym stopniu podium Krzysztof Gościniak. Pierwsza z prawej siódma w turnieju Zuza Kwiecińska.
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Wydarzenia 
10 stycznia 2016: 24 Rokietnicki Finał 

WOŚP. Po raz pierwszy w ROS-ie, w cen-
tralnym miejscu gminy i z nowym rekor-
dem zbiórki pieniędzy i licytacji. Zdali-
śmy egzamin - przed mieszkańcami, ale 
przede wszystkim adresatami orkiestro-
wej pomocy.

31 stycznia 2016: występ Kabaretu Ske-
czów Męczących. Po grudniowym koncercie 
zespołu IRA to był kolejny test rokietnickiej 
HALI. Debiut udany, a impreza o tym pro-
filu z całą pewnością nie ostatnia. Organi-
zator - Agencja BAKO zapowiada jeszcze 
w tym roku kolejne atrakcje. Tym razem 
ma być NEONÓWKA i PARANIENORMALNI. 

Nareszcie ROSfit 

16 stycznia otworzyliśmy długo oczeki-
wany klub ROSFIT, czyli siłownię i fitness. 
O trafności uruchomienia klubu niech 
świadczy bardzo duże zainteresowanie 
i duża liczba klubowiczów, którzy zapisa-
li się na zajęcia i ćwiczenia. Do 31 stycznia 
– dnia zakończenia promocyjnej sprzeda-
ży karnetów, jest ich 451! ROSFIT zatrud-
nia wykfalifikowanych instruktorów i wy-
posażony jest w najwyższej klasy sprzęt.

O ROSficie pisze Kasia Marciniak, do-
świadczony manager, fizjoterapeuta i tre-
ner personalny:

„Niesamowite miejsce, w którym ludzie 
i ich zdrowie jest na pierwszym miejscu. Pro-
fesjonalna kadra trenerów i instruktorów 
służy pomocą każdego dnia. Do dyspozy-
cji klubowiczów jest dobrze wyposażona si-
łownia, strefa cardio ze sprzętem StarTrac’a, 
strefa funkcjonalna oraz przestronna sala fit-
ness, gdzie odbywają się zajęcia grupowe – 

od jogi i zdrowego kręgosłupa, przez zajęcia 
wzmacniające, po żywiołową Zumbę. Każdy 
odnajdzie tu coś dla siebie. Godziny otwarcia 
( 6:30-22:00 od poniedziałku do piątku oraz 
9:00-18:00 w weekend) pozwalają nawet naj-
bardziej zapracowanym osobom skorzystać 
z usług klubu. Liczne grono zadowolonych 
klubowiczów jest najlepszym dowodem na 

to, że takie miejsce jest potrzebne”.

Zapraszamy – nie za tydzień, 
nie za godzinę i nie za 
10 minut – TERAZ!

Jerzy Maciejewski
Prezes ROS Sp z o.o. w Rokietnicy

CENNIK ROSFIT

OPEN OPEN STUDENT SIŁOWNIA SIŁOWNIA DO godz.15 WEJŚCIA TRENINGI PERSONALNE

miesiąc 129 zł miesiąc 99 zł miesiąc 99 zł miesiąc 59 zł 10 wejść-2 m-ce 150 zł 1 TP 80 zł

kwartał 360 zł kwartał 270 zł kwartał 168 zł 20 wejść-3 m-ce 250 zł

pół roku 680 zł 5 miesięcy 460 zł pół roku 520 zł pół roku 320 zł 5 TP 380 zł

rok 1299 zł 10 miesięcy 900 zł rok 999 zł rok 600 zł 10 TP 700 zł

GRAFIK ZAJĘĆ ROSFIT - rezerwacje i odwołanie wizyty: 618-112-145 lub rosfit@ros-rokietnica.pl

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

09:00
9:00
Tabata Shape
(Zosia)

9:00
Zumba
(Magda)

9:00
Zumba
(Magda) 

9:00
Fit Ball
(Kasia)

10:00
10:00
Płaski brzuch
(Kasia)

10:00
ABT
(Zosia)

17:00

17:00
Joga
(Filip)
90min

17:00
Płaski 
brzuch
(Kasia)

17:00
TBC
(Zosia)

17:00
Rower
(Maury-
cy)

11:00
Fit Bal
(Kasia)

18:00 18:00 
Zdrowy 
kręgosłup
(Kasia)

18:00
Rower
(Maurycy)

18:00 
Zumba
(Magda)18:30

18:30 
Zumba
(Magda)

18:30
Rower
(Maurycy)

19:00 19:00 
Fit Ball
(Kasia)

19:00
Step&shape
(Kasia)

19:00 
Pump
(Zosia)19:30 19:30 

Zdrowy kręgosłup
(Ewa)

19:30 
Zumba Step
(Magda)20:00 20:00

Aerobox
(Zosia)

20:00 
Antycellulit 
(Kasia)

20:00
Joga
(Filip)
90min

20:30 21:00
TBC
(Zosia)

20:30 
Pump
(Zosia)

21:00
21:00
Zumba
(Magda)
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Rokietnica Biega  
– wkraczamy w nowy etap

Witamy w Nowym Roku w nowej odsło-
nie! Rok 2015 udało nam się zakończyć nie 
tylko indywidualnymi sukcesami naszych 
biegaczy, ale osiągnęliśmy również sukces 
zbiorowy – założyliśmy Stowarzyszenie Ro-
kietnica Biega, które za swój cel obrało so-
bie promocję kultury biegowej w naszym 
rejonie oraz m.in. organizację biegu opar-
tego o pomiar czasu z tzw. chipem, który 
odbędzie się na jesień.

Nasze stowarzyszenie jest organizacją re-
jestrową, posiada swoje organy (walne zgro-
madzenie członków, zarząd, komisję rewi-
zyjną) i jest – co najważniejsze - otwarta na 
nowych członków, którzy również chcieliby 
zasilić nasze szeregi. Od roku spotykamy się 
na wspólnych treningach, które chcieliby-
śmy urozmaicić poprzez profesjonalne do-
radztwo, które nie zawsze jest osiągalne dla 
każdego biegacza indywidualnego. Naszym 
członkom oferujemy możliwość wspólnego 
biegania, wymiany doświadczeń, motywa-
cję oraz wiele innych pomysłów jak „wkrę-
cić się” w bieganie.  

Na początku stycznia wsparliśmy akcję 
WOŚP transportując nasze mobilne puszki 
do zbierania pieniędzy podczas biegu spod 
Rokietnickiego Ośrodka Sportu do Krzysz-
kowa i z powrotem. W naszym wspólnym 
biegu (ok. 4,5 km) uczestniczyło około 100 
osób (sic!) tworząc kolorowy karawan ude-

korowany czerwonymi czapkami Świętego 
Mikołaja. Jest to z pewnością początek do-
brej tradycji biegania razem z WOŚP, która 
obecna jest już w wielu polskich miastach 
i gminach. Dołączmy zatem do niej i wyko-
rzystajmy słuszny cel na okazyjny trening 
w towarzystwie innych biegaczy!

Wszystkim uczestniczącym w naszym 
wspólnym biegu dla WOŚP w dniu 10 stycz-
nia serdecznie dziękujemy i już zaprasza-
my na bieg w przyszłym roku, w którym 
z pewnością pobijemy obecny rekord obec-
ności. Pełną relację fotograficzną z biegu 
można obejrzeć na naszej stronie na fa-
cebook’u: www.facebook.com/groups/
rokietnicabiega. Jednocześnie załączamy 
najciekawsze ujęcia na łamach „Rokickich 
Wiadomości”. 

Początek roku związany był także z debiu-
tem w pierwszych zawodach. Już 2 stycznia 
na starcie w biegu na Dziewiczą Górę stanął 
Bartosz Majewski i ukończył bieg na 10 km. 
Zdobycie Dziewiczej Góry to bieg wymaga-
jący, w którym na pełnym dystansie dwa 
razy wbiega się na jej szczyt (tereny leśne), 
polecamy go więc tym wytrwalcom, któ-
rzy lubią poczuć swoje tętno i złapać tro-
chę zadyszki. Tydzień później w Chrustow-
skim Biegu w okolicach Obornik 9 stycznia 
mocnym akcentem sezon startowy rozpo-
częli m.in. Jakub Nowaczyk (czas 52:50, 43. 

miejsce), Marek Stachowiak (czas 55:58) 
i Wojciech Podlecki (czas 56:47) pokonu-
jąc dystans 12 km. 

Nowy Rok to często czas, kiedy na nowo 
tworzymy cały plan treningowy, dopasowa-
ny do naszych możliwości i oczekiwań. Z du-
żym wyprzedzeniem należy również pomy-
śleć o tegorocznych startach w większych 
imprezach biegowych, ponieważ zapisy na 
te odbywające się wczesną wiosną, zaczy-
nają się już w grudniu i kończą na koniec 
roku. Potem można tylko polować na pa-
kiety startowe, które odsprzedają Ci, którzy 
z różnych powodów nie mogą wziąć udzia-
łu w biegu. I tak na przykład zapisy na Pół-
maraton Poznański ruszyły już w połowie 
grudnia, a lista uczestników zapełniała się 
w tempie stadionowego sprintu. I my rów-
nież w licznej grupie staniemy na starcie 
tego biegu ulicami Poznania, w tym roku 
ze wsparciem naszych mężów i małżonek, 
którzy jeszcze rok temu nie wierzyli we wła-

sne siły biegowe, a teraz zmierzą się sami 
z dystansem półmaratonu. 

Wszystkich chętnych do wspólnych tre-
ningów zapraszamy na naszą stronę na fe-
cebook’u: www.facebook.com/groups/
rokietnicabiega 
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Nasze Betlejem  
– z jasełkową nowiną.

Tradycja bożonarodzeniowych przedsta-
wień, których głównymi bohaterami są Ma-
ryja, Józef, narodzone w szopie Dzieciątko 
i towarzyszący tej scenie pasterze zwie-
dzeni anielskim pieniem i blaskiem Betle-
jemskiej Gwiazdy ma swą wielowiekową 
tradycję. Przedstawienia wzbogacane ak-
centami narodowymi, aktualnymi wydarze-
niami tworzącymi tzw. historyczny i społecz-
ny kontekst są żelaznym elementem życia 

w parafiach, ale także kluczowym punk-
tem spotkań w szkołach i przedszkolach 
rozpoczynających okres przedświątecz-
nej przerwy. 

Ich atutem, który widoczny jest w każdej 
z odsłon, jest pieczołowitość, oryginalność, 
dbałość o scenariusz i scenografię, angażo-
wanie każdego, kto współtworzy daną spo-
łeczność, przywiązanie do tradycji oraz mi-
sternie i konsekwentnie ponawiana próba 

przekazania ponadczasowych wartości. Ro-
dzina, miłość, ofiarność, opieka, zaufanie 
i dobroć to jasełkowa nowina, która po raz 
kolejny z taką siłą walczyła o swoje miejsce 

wśród nas. Dziękujemy.
D.P.

Fotorelacja: Adam Michta
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Koziołek nie Ma-
tołek z Pacanowa 
odwiedził Żydowo 

Jak co roku, tym razem 15 stycznia, 
w Świetlicy Wiejskiej w Żydowie odbył się 
Balik Karnawałowy. Na ten dzień wszystkie 
dzieci czekały z niecierpliwością, gdyż każ-
de pragnęło się pokazać w ciekawym stro-
ju. Wyjątkowo w tym roku balik rozpoczął 
się spektaklem teatralnym pt. „Koziołek nie 
Matołek”. Wszystkie dzieci z zaciekawieniem 
słuchały opowiadań Koziołka i zarazem bra-
ły czynny udział w poszczególnych scenkach 

tańcząc, śpiewając, wydając okrzyki i poma-
gając mu dotrzeć do wielu ciekawych krajów.

Po obejrzeniu spektaklu dzieci brały 
udział w wielu konkursach i zabawach ta-
necznych. O oprawę muzyczną zadbali dwaj 
starsi koledzy tj. Maciej Doba i Wojtek Spo-
chaczyk. Konkursy dla najmłodszych prowa-
dziły koleżanki Alicja Kaczmarek i Karolina 
Grzesiak. Za to zaangażowanie należą się im 
serdeczne podziękowania! No oczywiście 
na takim balu nie mogło zabraknąć wielu 
owoców, napojów i wspaniałych słodkości 
oraz wielu nagród wygrywanych w konkur-
sach. Pragnę za pośrednictwem tego arty-
kułu podziękować Paniom za przygotowa-
nie imprezy, a są to: Pani Teresa Wieczorek, 
Irena Spochaczyk, Ewa Mazurek, Krystyna 
Dziedzic, Maria Bańdurska 
i Honorata Kulka oraz Pa-
nowie Artur Lisiak, Woj-
tek Bańdurski. 

Radny  
Piotr Hałas

Wieści z Krzyszkowa

Kolędowanie 
pod gwiazdami 
w Krzyszkowie.

Jedną z wielu tradycji Świąt Bożego Na-
rodzenia jest budowanie szopek. W tym 
roku, po raz pierwszy, w Krzyszkowie, po-
wstała żywa szopka bożonarodzeniowa, któ-
rej inicjatorami i wykonawcami byli p. Aga-
ta i Paweł Chojnaccy, p. Robert Mańczak.

Świąteczna atmosfera sprzyjała licznym 
spacerom do szopki. Dużo radości najmłod-
szym kolędownikom sprawiło spotkanie ze 
zwierzętami zamieszkałymi w szopce, wśród 
których pojawił się  koń, osioł, owca, koza, 
kury i króliki. W dniu 2 stycznia mimo mroź-
nej aury do szopki przybyło liczne grono 
mieszkańców i gości. Każdy z nich mógł 
ogrzać się przy ognisku, napić gorącej her-
baty oraz skosztować smacznych wypieków. 
O zmroku przy szopce rozbrzmiały piękne 
polskie kolędy w wykonaniu kolędników. 
Za akompaniament serdecznie dziękuje-
my p. W. Piszora.

Był to wyjątkowy wieczór podczas które-
go ukazana została historia narodzin Chry-

stusa na podstawie fragmentów scenariu-
sza Jasełek „Zanim przyjdzie Bóg” Pawła 
Chustaka. Spotkał nas ogromny zaszczyt, 
gdyż autor scenariusza był wśród nas, bę-
dąc narratorem i pasterzem. W posta-
ci Świętej Rodziny, Aniołów, Trzech Króli, 

Pasterzy i zwierzątek wcieli się mieszkań-
cy Krzyszkowa. 

Za ogromne zaangażowanie wszyst-
kim wspierającym spotkanie przy stajen-
ce bożonarodzeniowej bardzo serdecznie 
dziękuję. W sposób szczególny pragnę po-

dziękować p. K. Bieda, p. P. M. A. K. M. Choj-
nackim, p. P. Chustak, p. H. Drozdowskiej, 
p. M. W. J. Klejster, p. A. R Mańczak p. M. 
R .M. M. Przybył.

Maria Chojnacka
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Kochani Czytelnicy,
Pamiętacie reakcję ojca Matyldy - tytuło-

wej bohaterki książki R. Dahla – na prośbę 
o „książki do czytania”? Pan Piołun zdener-
wował się bardzo na córkę i jej fanaberie. 
Nie mógł zrozumieć po co Matyldzie ja-
kieś książki, przecież zakupił właśnie nowy 
wielki telewizor! Przywołałam tę scenę (i 
straszną i komiczną zarazem) nie bez przy-
czyny. Dziś opowiem o rodzinach, w któ-
rych z pewnością do takiej sytuacji nigdy 
by nie doszło. Co najwyżej rodzice po raz 
kolejny groziliby konfiskatą latarki (!), tłu-
macząc bez większego przekonania, że dłu-
gotrwałe czytanie przy takim oświetleniu 
szkodzi oczom. Sami pewnie wiedzą coś 
na ten temat, bo w dzieciństwie wysłuchi-
wali podobnych uwag od swoich bliskich. 
Miałam ich przyjemność poznać – zarów-
no dzieci, jak i dorosłych – dzięki projekto-
wi „Zaczytana Rokietnica”. Dziś, z jeszcze 
większą przyjemnością, chciałabym ZACZY-
TANE RODZINY przedstawić wszystkim czy-
telnikom „Rokickich Widomości”. Oto moi 
bohaterowie: 

Rodzina Ostrowskich zdominowała naszą 
ubiegłoroczną edycję Zaczytanej Rokietni-
cy, zarówno internetową jak i drukowaną. 
Brali udział niemalże we wszystkich konkur-
sach: rodzice na profilu ZR, dzieci – Kon-
stancja i Maurycy – regularnie przysyłały 

odpowiedzi do 
„Rokickich Wia-
domości”. Gdy 
pytam rodziców 
o ich receptę na 
czytanie „w tych trudnych czasach” odpo-
wiadają zgodnie, że książka towarzyszyła 
im od zawsze. Wychowali się w domach, 
gdzie istniała duża świadomość czytania, 
a co za tym idzie bogaty wybór literatu-
ry. Teraz próbują to dziedzictwo przekazać 
dzieciom. Zachęcają do czytania, czytają 
wspólnie, jednocześnie, w granicach roz-
sądku, kontrolują dostęp dzieci do multi-
mediów. Jeśli oglądają ekranizacje książek, 
to starają się zachęcić dzieci, żeby sięgnęły 
też po pierwowzór. Efekt? W szkolnej biblio-
tece trudno już znaleźć książkę, która nie 
miałaby do czynienia z Konstancją, a kie-
dy pierwszaki natrafiły na wystawę poświę-
coną pewnej rudowłosej bohaterce, 6-let-
ni Maurycy z miejsca ogłosił: „To przecież 
Ania z Zielonego Wzgórza”. 

W tym roku w ślady Ostrowskich po-
szli Antkowiakowie. Mama Iza została Czy-
telniczką Roku, a synowie – Olek i Karol 
- uczestniczyli niemalże we wszystkich kon-
kursach publikowanych na łamach „RW”. 
Ostatnim, ale jak się okazuje kluczowym, 
ogniwem tego fenomenu czytelniczego jest 

tata Norbert, jedyny w rodzinie posiadacz 
karty bibliotecznej do naszej gminnej bi-
blioteki. Dodajmy karty, która, patrząc na 
częstotliwość jej wykorzystania, powinna 
już osiągnąć status złotej. Jak sami pod-
kreślają „czytanie mają we krwi”. Mogliby 
się nawet pokusić o drzewo genealogiczne 
czytelników w rodzinie. Z pełnym przeko-
naniem mogę potwierdzić, że skutecznie tę 
wspaniałą tradycję podtrzymują.

 
Wreszcie Nowiccy. Nie otrzymali wpraw-

dzie głównego wyróżnienia w naszych kon-
kursach, ale tylko dlatego, że do tej pory 
odbyły się dwie edycje. Z całą pewnością na 
miano Czytelników Roku zasłużyli, zarów-
no rodzice, jak i dzieci. Książki to ich nie-
odłączny atrybut. Ubolewają wprawdzie, 
że mają coraz mniej czasu na czytanie, ale 
jak widać dzielnie dają radę. Mama czyta 
w pociągu do pracy, tata w samochodzie 
słucha audiobooków. Marysia, znając ży-
cie, czyta pewnie wszędzie: jak nie sobie, 
to młodszym kolegom w szkole/przedszkolu 
albo bratu. Ten ostatni, czyli 6-letni Kostek, 

rozpoczyna właśnie samodzielną przygodę 
z czytaniem. Biorąc pod uwagę warunki, 
w jakich przyszło mu żyć, jest chyba „ska-
zany na sukces”. Nie darmo jego siostra po-
wtarza „dom bez książek, to jak plaża bez 
słońca”. I nie sposób się z tym twierdze-
niem nie zgodzić.

Mariola Sudoł-Szczepaniak

Rodzina Ostrowskich. Nestor rodu na wieść, że będzie bohaterem „RW” skamieniał…

Antkowiakowie. Gdyby ogłoszono kolejny casting na boha-
terów „Dzieci z Bullerbyn” chłopcy mają role w kieszeni.

Dom Nowickich. Tutaj zawsze świeci słońce.

Konkurs nr 21.
Skoro o zaczytanych rodzinach dziś 

mowa, to prosimy o podanie przynaj-
mniej jednego tytułu książki, której bo-
haterami są członkowie jakiejś zaczy-
tanej familii. 

Do dzieła! Na odpowiedzi czeka-
my do końca lutego. Można je zosta-
wiać w bibliotekach (w Cerekwicy na 
ul. Szamotulskiej lub w Rokietnicy, ul. 
Pocztowa) albo przesłać na adres zaczy-
tanarokietnica@interia.pl. Na uczest-
ników konkursu czekają nagrody-nie-
spodzianki.
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Rokietnicka Orkiestra Dęta

Hej kolęda, kolęda – wędrówka 
nie tylko z turoniem

Próbę sprowadzenia do wspólnego mia-
nownika każdego z przejawów społecznej 
działalności za pomocą złotego środka, 
pozwalającego według jednolitych kryte-
riów zważyć jej przydatność, uzasadnienie 
czy  „rentowność”, należy nazwać niepo-
rozumieniem. Nie daje się bowiem zesta-
wić ruchu ekologów z miłośnikami historii, 
stowarzyszeń twórczych z pasjonatami od-
nawialnych źródeł energii czy działań pro 
obywatelskich. Z całą pewnością wszyscy 
dla realizacji swoich pasji, mających istotny 
wpływ na całokształt społecznego dobro-
stanu, potrzebują wsparcia. Jego wymiar 
jednak musi być zróżnicowany. 

Koniec roku przyniósł wiele dyskusji na 
temat zasad finasowania Rokietnickiej Or-
kiestry Dętej. Dyskusji, spotkań, wątpliwo-
ści o pejoratywnym zabarwieniu, sugeru-
jących niewłaściwe stosowanie procedur, 
może nie należy odbierać w kategoriach 
złych intencji – raczej czasami zbyt daleko 
posuniętej ostrożności, której organicznym 
elementem jest obowiązkowa nieufność. 
Czy jednak warto? 

Patrząc na projekt, który z lubością 
czynimy naszym produktem promocyj-
nym, wędrując jego śladem, wiodącym 
poprzez wszystkie najważniejsze gminne 
wydarzenia, oceniając wysoki artystyczny 
poziom, sposób prezentacji, muzyczną i re-
pertuarową wielostronność oraz w takim 
tempie osiągnięty i doskonalony profesjo-
nalizm, jesteśmy dumni. Bo tak trzeba. Kla-
skaniem mając… A potem? Kto pierwszy… 
rzuci kamieniem.

Po świątecznym szlaku orkiestry dętej 
od rokietnickiej pasterki, poprzez cerekwic-
ki orszak trzech króli, objezierskie zaczaro-
wanie, kolędowanie na poznańskich Podo-
lanach i wreszcie WOŚP-ową przyśpiewkę  
czy dostojnie wesołe, tryskające energią 
i humorem spotkanie w ramach Akademii 
Wieku Dostojnego, ów moment zastano-
wienia pozostawmy bez komentarza i lo-
kalnej wrzawy. Cieszmy się jednak, bądźmy 
dumni i wdzięczni szczerze. Nie tylko wtedy 
gdy zasiadamy na koncertowej widowni.

D.P.  
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Na przestrzeni tysięcy lat postrzegane są ewolucyjne 
zmiany w rozwoju filogenetycznym człowieka (rozwoju 
jako gatunku). Budowa somatyczna uległa w miarę postę-
pujących lat znacznej zmianie. Z osobnika o krępej, musku-
larnej budowie tułowia, stosunkowo krótkich kończynach, 
dużej twarzoczaszce i małej pojemności mózgoczaszki,  czło-
wiek w trakcie ewolucji staje się osobnikiem coraz wyż-
szym, szczuplejszym, wydłużają się jego kończyny, a mó-
zgoczaszka staje się coraz  bardziej pojemna. Ten proces 
postępuje nadal.

Tutaj jawi się pytanie. Jak potrwa on długo i czy nastąpi 
jego kres. Odpowiedź nie jest prosta i jednoznaczna. An-
tropolodzy, czyli wszyscy naukowcy zajmujący się człowie-
kiem (gr. anthropos logos) nie są dziś w stanie odpowie-
dzieć w sposób naukowy na to pytanie. 

Niniejsze opracowanie, choć oparte na materiałach źró-
dłowych należy traktować jako prywatne dywagacje – co 
będzie za lat kilka?

Długość życia
Biblia, Księga Rodzaju, rozdz. 5-ty. Matuzalem, syn He-

nocha, dziadek Noego żył ponoć 969 lat! Tak podaje Bi-
blia. Nawet wierzący powątpiewają w prawdziwość owej 
rewelacji. Marzeniem większości ludzi jest jednak długie 
życie z zastrzeżeniem: w zdrowiu.

Współczesna medycyna jest w stanie spełnić to ma-
rzenie, ale? … Człowiek, jak każda istota na ziemi nie jest 
nieśmiertelna. Podlega nieubłaganym prawom ontogene-
zy. Urodził się a więc musi umrzeć. Jak zatem długo może 
żyć? Ważne organy ludzkie jak: serce, nerki, wątroba mogą 
bezawaryjnie funkcjonować ok. 120-140 lat. Analizując ak-
tualne doniesienia i opracowania naukowe należy przy-
jąć, że na dziś ową graniczną długością życia jest 120 lat.

Wg Księgi Guinnessa najstarszą osobą była Francuz-
ka, która przeżyła 122 lata. Najstarsza Japonka żyła 117 
lat.  Wszelkie rewelacje o osobach, które przeżyły więcej 
lat są nie do potwierdzenia, ponieważ nie ma ich metryk 

urodzenia. Na przestrzeni ostatnich stuleci systematycz-
nie wzrasta średnia długość życia. Obecnie kobiety żyją od 
70 do ponad 80 lat, zaś mężczyźni ok. 6-8 lat krócej z ten-
dencją stopniowego wydłużaniu życia. Już dziś naukowcy 
prognozują, że urodzeni w Polsce po 2000 roku mają szan-
sę żyć średnio 100 lat (dotyczy dziewcząt). Zatem należy 
przyjąć, że średnia życia człowieka może sięgać w najbliż-
szych dekadach magicznych 120 lat.

Długość ciała
Amerykanin Robert Waldow (1918-1940) jest uznawa-

ny za najwyższego człowieka świata wszech czasów. Wy-
sokość jego ciała wynosiła 272 cm! Najwyższym żyjącym 
obecnie człowiekiem na świecie jest Turek Sultan Kosen 
(251 cm), zaś najniższym żyjącym jest Nepalczyk Chandra 
Bahadur – mierzący zaledwie 54,6 cm! Wielkim przeżyciem 

było osobiste spotkanie się obu panów.
Najwyższym Polakiem mierzącym 228 cm był żyjący 

w latach 1928-1978 Eugeniusz Taraciński. Jednak zarówno 
gigantyzm, jak i karłowatość wśród ludzi występuje epizo-
dycznie i tak należy traktować to zjawisko. Z dostępnych 
badań można wysnuć ostrożny wniosek, że pod koniec 
wieku średnia wysokość ciała mężczyzn może sięgać 200 
cm, kobiet ok. 10 cm mniej.

Masa ciała 
Według wielu badań polskich naukowców zajmujących 

się rozwojem fizycznym młodzieży przeciętna masa ciała 
19-letnich dziewcząt wynosi ok. 60 kg, zaś ich rówieśni-
ków ponad 70 kg. Wraz z wiekiem powiększa się nieste-
ty masa ciała, co jest dla zdrowia zjawiskiem niekorzyst-
nym. Przy znacznej zwyżce masy ciała (faktycznie masy 
tłuszczowej) mówimy o nadwadze, a przy ekstremalnej 
zwyżce o otyłości. Według udokumentowanych źródeł za 
najgrubszego człowieka świata uważa się Meksykanina 
Manuela Uribe, który ważył 580 kg! Nie mógł się samo-
dzielnie poruszać, a przy transporcie do szpitala zastoso-
wano specjalny dźwig, by wydostać pacjenta i  dokonać 
wyłomu w ścianie domu. Mając na uwadze negatywne 
skutki zdrowotne, odnotowane wszelkie rekordy otyłości 
mogą służyć li tylko ku przestrodze.

Podsumowując 
Badania naukowe dotyczące rozwoju fizycznego czło-

wieka, te sprzed wieków i najnowsze, nie są w stanie okre-
ślić ostatecznych granic długości życia, wysokości ciała oraz 
granic rozwoju sylwetki. Decydują o tym geny, warunki śro-
dowiskowe i ekonomiczne oraz zdrowy styl życia. Jedyną 
cechą, na którą człowiek, jako jednostka, może mieć oso-
bisty wpływ, jest masa ciała. Naukowcy nie odpowiedzą 
też, czy człowiek o wysokiej i smukłej sylwetce, długo ży-
jący, będzie zdrowszy, piękniejszy, szczęśliwszy.

adeck.

Na zdrowie

O granicach rozwoju O granicach rozwoju 
fizycznego człowiekafizycznego człowieka

Rodzinne kolędowanie  
Akademii Wieku Dostojnego  
wraz z Rokietnicką Orkiestrą Dętą.

W poniedziałek, 18. stycznia sala Gmin-
nego Ośrodka Kultury była świadkiem pre-
mierowego występu naszej wspaniałej or-
kiestry pod batutą Zbigniewa Starosty.

Przybyłych: słuchaczy Akademii, zapro-
szonych gości poprzez „Rokickie Wiadomo-
ści”, amatorów śpiewu chóralnego, którzy 
szczelnie, po brzegi wypełnili przepiękną, 
nową salę GOK-u, powitała dyrektor Te-
resa Wieczorek, witając szczególnie Prze-

wodniczącego Rady Gminy Ryszarda Lub-
kę i Wiceprzewodniczącą -  Sylwię Kiejnich.

Orkiestra ochoczo zabrała się do grania 
kolęd, w tym czasie wszyscy obecni, nie wy-
łączając dzieci, przystąpili do staropolskiej 
tradycji łamania się opłatkiem i składania 
sobie życzeń na nowy rok. Grający zespół 
składający się z ok. 30 osób po raz pierwszy 
prezentował się w równych, białych koszu-
lach z logo Gminy Rokietnica. To dar Urzę-
du Gminy Rokietnica przy wsparciu firmy 
„Bukowianka”. Po zakończeniu składania 
życzeń, dyrygent zaproponował wspólną 
zabawę: orkiestra gra, a publiczność śpie-
wa. Trzeba przyznać, ze wyszło to nam cał-
kiem nieźle. Po zakończeniu każdej z kolęd 
dyrygent mówił - brawo chór, chór zaś od-
wzajemniał się -  brawo orkiestra.

Po pół godzinie wspólnej granej i śpie-

wanej zabawy nastąpiła krótka przerwa re-
generacyjna. W osobnej sali uruchomiono 
bar kawowy z ciastem, gdzie można było 
też swobodnie porozmawiać. Krótka prze-
rwa i orkiestra po nabraniu sił zabrała się do 
swych zajęć, a my znów „robiliśmy” za chór.

Na sam koniec poczuliśmy się, jak byśmy 
byli w Wiedeńskiej Filharmonii na Koncercie 
Noworocznym. Orkiestra brawurowo wyko-
nała Marsz Radeckiego! Owacjom na stoją-
co nie było końca. Dziękując naszym gmin-
nym muzykom wyraziliśmy cichą nadzieję, 
że spotkamy się na kolędowaniu w przy-
szłym roku. Propozycja została przyjęta. 
Spotkamy się jednak dużo wcześniej.

Akademia Wieku Dostojnego organi-
zuje jak co roku spotkanie towarzyskie 
z okazji Dnia Kobiet. Tym razem będzie to 
w poniedziałek, 7. marca w tej samej sali 
i też o godz. 19.00. Z sali padła propozycja 
– a może z orkiestrą? Propozycja została 
przyjęta, zatem do zobaczenia 7. marca.

Podziękowania.
• Rokietnickiej Orkiestrze Dętej za wspa-

niałe przeżycia duchowe
• pani Teresie  Wieczorek – dyrektor GOK 

za nieocenioną pomoc organizacyjną,
• Urzędowi Gminy w Rokietnicy za patro-

nat i pomoc logidtyczną
• paniom: Iwonce i Asi z Biblioteki Gmin-

nej za społeczne zaangażowanie,
• wszystkim darczyńcom, którzy jednak 

wolą pozostać anonimowi,
• oraz wszystkim tym, którzy nam po-

magali.

Komunikat AWD.
Zajęcia Nordic Walking – nowe termi-

ny spotkań.
Niedziela, godz. 10.00. zbiórka na par-

kingu ROS od strony ronda. Zapraszamy do 
wspólnej zabawy wszystkich chętnych. Tre-
ningi prowadzi instruktor Polskiej Federa-
cji Nordic Walking Dariusz Kosicki tel. 691 
636 684.

Andrzej Deckert
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Podsumowanie Sezonu Sportowego  
UKS ,,Błyskawica’’ 2015

W dniu 04.12.2015 roku w Gimnazjum 
im. Noblistów w Rokietnicy, odbyło się 
uroczyste zakończenie sezonu sportowe-
go 2015. 

Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” 
to dwie sekcje: kajaków i karate, w których 
dzieci i młodzież pod bacznym okiem tre-
nerów rozwijają swoje sportowe talenty. 
Podsumowanie kolejnego roku działalności 
jest dla wszystkich osób związanych z klu-
bem niezwykle ważne, gdyż uświadamia 
trud, zapał i miłość do sportu. Oprócz tre-
nerów, zawodników i rodziców naszą uro-
czystość zaszczycili również zaproszeni go-
ście, co także podniosło rangę spotkania. 

W tym miejscu pragniemy gorąco po-
dziękować wszystkim zaproszonym, którzy 

poświęcili swój czas, aby spędzić te kilka 
chwil w gronie sportowców. Podziękowa-
nia należą się także zawodnikom za godne 
reprezentowanie Klubu i Gminy podczas 
zmagań sportowych w roku 2015 oraz tre-
nerom obydwu sekcji za trud, serce i cierpli-
wość włożone w pracę z naszymi dziećmi.

Jesteśmy dumni z naszych małych i du-
żych sportowców. Wszystkim gratuluje-
my wyników i liczymy na jeszcze lepsze 
w roku 2016!

UKS „Błyskawica” S.Ł.

Wydarzenie odbywało się pod honoro-
wym patronatem Wójta Gminy Rokietnica 
Bartosza Derecha.

XVII Gwiazdkowy Turniej Sekcji Karate
już za nami. Było wiele emocji, radości 

i zabawy. Impreza, kończąca sezon starto-
wy, odbyła się 20 grudnia 2015 r. w hali 
Rokietnickiego Ośrodka Sportu. Pomimo, 
iż były to zawody wewnętrzne sekcji ka-
rate naszego klubu, to nie można odmó-
wić temu wydarzeniu ogromu i rozmachu 
prawdziwego widowiska sportowego. Dla-
czego? Otóż sekcja karate liczy obecnie ok. 
86 członków, co jest prawdziwym powo-
dem do dumy i wyrazem zaufania profesjo-
nalnego podejścia trenerów naszej sekcji, 
pana Jarosława Kuca i pana Bartosza Pro-
tasewicza w rozwój młodych karateków. 
Wszyscy zawodnicy wyszli z hali z meda-
lem i dyplomem. Najlepsi otrzymali pucha-
ry i statuetki, a od Gwiazdora każdy uczest-
nik turnieju dostał koszulkę klubową oraz 
słodkie co nieco.

Tym miłym akcentem zakończyliśmy rok 

2015 i z wielkimi nadziejami spoglądamy 
w rok 2016 życząc wszystkim sportowcom 
jak najlepszych wyników i osiągnięć. Oss

Projekt sfinansowany ze wsparciem środ-
ków z budżetu Gminy Rokietnica.

S.Ł.
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BUDMAR-CUP V 8-bil – Ależ 
emocje! Rafał zwycięża!

Zawody BUDMAR-CUP cieszą się ogrom-
ną popularnością. W piątej eliminacji se-
zonu 2015/2016 na starcie stanęło aż 27 
uczestników, a trzeba przyznać, że było wie-
lu nieobecnych: Leszek Adamek czy Wie-
sław Knobloch. Turniej poprzedziło spo-
tkanie założycielskie stowarzyszenia, które 
będzie funkcjonować w Akademii. Pierw-
sze mecze wystartowały z małym opóźnie-
niem. Pojedynki ruszyły około 12:20, a finał 

zakończył się po... 23! Dawno nie mieliśmy 
tyle zaciętych pojedynków, a finał przekro-
czył wszelkie oczekiwania. Piotr Kaczma-
rek i Rafał Łozowicki w ostatnim pojedyn-
ku rozegrali maksymalną liczbę partii. Do 
ostatniej bili nie było wiadomo kto zwycięży. 
W decydującej partii po kilku wymianach 
przy stole wyglądało, że to Piotr odniesie 
sukces. Piotr wbijał czarną na zwycięstwo 
ale ta odbiła się od narożnika i wystawiła 
się idealnie dla Rafała. Ten dopełnił formal-
ności wbijając ostatnią czarną. Tym samym 

odniósł pierwszy triumf w BUDMAR-CUP! 
Na trzecich miejscach uplasowali się Michał 
Potysz i Maciej Wachowiak. Piąte lokaty za-
jęli: Daniel Wieszczeczyński, Arek Brzękow-
ski, Karol Siódmiak, a także Piotr Judkowiak, 
który w ćwierćfinale stoczył heroiczny bój 
ze zwycięzcą turnieju. Można powiedzieć, 
że Piotr Judkowiak w BUDMAR-CUP spisu-
je się na piątkę. Na pięć turniejów w tym 
sezonie, pięć razy był piąty. Kolejny turniej, 
w którym będziemy grać w 9-bil odbędzie 
się 31 stycznia. Relacja w następnych „RW”

Deblowy Turniej Świąteczny dla 
„Killer-ów 2-óch”!

Deblowy Turniej Świąteczny padł łupem 
doświadczonej drużyny „Killer-ów 2-óch”. 
Norbert Tokłowicz i Daniel Wieszczeczyń-
ski sporo przeszli w drodze do zwycięstwa. 
Już wyjście z grupy nie było łatwe. Trafili 
do tzw. „grupy śmierci”, w której doznali 
dwóch porażek: z „Gniazdem Szerszeni”(Mi-
chał Potysz i Kacper Specyał) oraz z „Dzie-
ciakami”(Dawid Jachimowski i Arek Brzę-
kowski). Na szczęście dla nich odnieśli także 
dwa zwycięstwa: z drużyną „Olo i Leszek”(A-
leksander Młodziejowski i Leszek Adamek) 
oraz najważniejsze, bo dające bezpośredni 
awans do ćwierćfinału z drużyną „Stryker-
si” (Wiesław Knobloch i Marek Strykowski). 
Ze „Strykersami” wygrali 4:3 i jak się póź-
niej okazało, każdy kolejny pojedynek „Kil-

ler-ów 2-óch” w fazie pucharowej również 
kończył się wynikiem 4:3. Najpierw po dra-
matycznym pojedynku wygrali z „Tylko Po-
łówka”(Piotr Kolecki i Sebastian Brzękow-
ski), w półfinale z „Kaczmarczykami” (Piotr 
Kaczmarek i Krzysztof Kaczmarek), a w fina-
le zrewanżowali się „Dzieciakom”. Trzecie 
miejsce obok „Kaczmarczyków” zajęli jesz-
cze „Piotr i Aga” (Piotr Judkowiak i Agniesz-
ka Kolecka). Na piątych lokatach obok „Tylko 
Połówki” znaleźli się także: „Gniazdo Szer-
szeni”, „Banda Łysego” (Marek Antkowiak 
i Robert Jachimowski) oraz „MM” (Milena 
Malicka i Michał Wyrwas). Nie ma co ukry-
wać, iż cieszymy się, że na starcie pojawi-
ło się dużo zespołów. Wprowadzony sys-
tem grupowy powoduje, iż każdy zespół 
gra wiele spotkań. Turniej trwa zatem bar-
dzo długo. Dlatego postanowiliśmy, iż każdy 
następny turniej deblowy w Akademii bę-
dzie rozgrywany w dzień, po którym... NIE 
TRZEBA IŚĆ DO PRACY! W ten sposób bar-
dzo prawdopodobne, iż w kolejnych zawo-
dach pojawi się około 20 drużyn.

Szkółka Bilardowa R.Babicy!
W Akademii Bilardowej w Rokietni-

cy działa „Szkółka Bilardowa”, do której 
można zapisać się w każdej chwili. Dzieci 
ćwiczą pod okiem Radosława Babicy, który 
jest aktualnym Mistrzem Europy. Wszyscy 
uczniowe mają dostęp do stołów bilardo-
wych codziennie od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 16:00 do 18:00. Spokojnie 
można dopasować zajęcia w Akademii do 
innych już wcześniej zaplanowanych. Zazwy-
czaj program ćwiczeń wymaga uczestnictwa 
2 razy w tygodniu ale nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby dzieci przychodziły do klubu 
codziennie i utrwalały swoje umiejętności. 
Nauka przeprowadzana jest w sposób in-
dywidualny, więc nie ma problemu aby 
dopisać się w każdej chwili. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod numerem 
618144085 lub bezpośrednio w Akademii 
Bilardowej przy ul. Łąkowej 6 w Rokietni-
cy. ZAPRASZAMY!!!

Pierwsza czwórka BUDMAR-CUP V!

Od zarania dziejów przyroda inspirowa-
ła człowieka do usprawniania narzędzi uła-
twiających mu życie. To dzięki nim mógł 
on oddziaływać na otaczające go środo-
wisko. Przełomowym wydarzeniem w hi-
storii rozwoju techniki było wynalezienie 
koła. Dla genialnego fizyka Huygeusa, stało 
się ono inspiracją do skonstruowania urzą-
dzenia, którego zadaniem było nawadnia-
nie królewskich ogrodów (tłok, cylinder, 
proch strzelniczy). Ten prosty w działaniu 
mechanizm Nicolas Otto udoskonalił tak 

zmyślnie, że jako pierwszy na świecie uru-
chomił silnik spalinowy. Duet mechaników 
Maybach - Daimler w 1886 roku, zamon-
tował go w skonstruowanym przez siebie 
pojeździe, rozpoczynając tym samym erę 
motoryzacji (przez ponad 100 lat wyprodu-
kowano na świecie miliard samochodów). 

W Polsce powszechna dostępność do 
wymarzonych czterech kółek rozpoczęła 
się z chwilą przystąpienia do UE i zniesie-
nia ograniczenia w imporcie aut używanych. 
Polacy tłumnie wsiedli do aut i szybko nimi 

CUDZE CHWALICIE...,
Warto być stąd
O fenomenie lokalnej  
przestrzeni i tworzących ją więzach
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chcieli się przemieszczać. Na przeszkodzie 
stanęła jednak siermiężna drogowa rze-
czywistość, która była połatana i zakor-
kowana. Powoli nadrabiano stracony czas 
z okresu PRL-u, oddawano do ruchu nowe 
drogi, kolejne były w budowie, a na innych 
pracę zatrzymał mikroskopijnych rozmia-
rów ślimak. Poczwarówka jajowata opi-
sana już w 1849 roku przez francuskiego 
botanika, znana była dotąd wąskiemu gro-
nu badaczy. Z chwilą odkrycia jej siedliska 
w okolicach Napachania stała się dla me-
diów tematem na poczytnego newsa, a dla 
drogowców nieoczekiwanym problemem. 
Jeszcze większym okazał się rurociąg „Przy-
jaźń”, którym od pięćdziesięciu lat z Sybe-
rii do Lipska transportowana jest ropa. Po-
bierane są opłaty tranzytowe, a nie było go 
na mapach planowanej obwodnicy? Ko-
lejny raz przerwano pracę i odwlekał się 
termin połączenia środkowego z dwoma 
oddanymi wcześniej do ruchu odcinkami 
Zachodniej Obwodnicy Poznania. Nie trud-
no było przewidzieć, że w krótkim czasie 
zostaną samochodami rozjechane lokal-
ne drogi, w poszukiwaniu alternatywnego 
dojazdu do Swadzimia. Sytuacja wymaga-
ła zdecydowanych rozwiązań. I to wtedy 
pieniądze z budżetów gminy, powiatu wo-
jewództwa (NPPDL), pozwoliły zbudować 
w ciągu 8 miesięcy Trakt Napoleoński. Z tej 
drogi jeszcze przez długie lata, będą też ko-
rzystać mieszkańcy osiedli sąsiadujących 
z traktem. Znaleźli się i malkontenci, którzy 
zaraz po otwarciu obwodnicy narzekali, że 
jej powstanie jest nie tyle wynikiem zabie-
gów władz gminy, co zwykłego przypadku. 
Napoleon, z którym przez lata ten polny 
dukt był kojarzony (uciekał nim w 1806 r. 
z Szamotuł do Poznania przed brytyjskim 
wywiadem1), zwykł mawiać „przypadek sam 
nic nie zdziała”. Napoleon w okresie wiel-

1 Szachista – powieść Waldemara Łysiaka 
o nieudanej operacji z 1806 pod kryptoni-
mem „Chess-player”. Akcja miała na celu 
porwanie Napoleona i podstawienie na jego 
miejsce sobowtóra. Zadanie to było wykona-
ne przy pomocy sławnego pseudoautomatu 
Mechaniczny Turek, który został sprowadzo-
ny do zamku w Szamotułach i tam nastąpił 
kulminacyjny punkt tej operacji.

kich wojennych sukcesów był jedynym po-
litykiem, z którym Polacy wiązali nadzieje. 
Niestety jego przegrane kampanie wojenne 
pogrzebały nasze marzenia, a sprawy nie-
podległości zostały odsunięte w czasie. Za-
borcy kolejny raz podporządkowali sobie 
polskie ziemie. Przyszedł też czas, aby wy-
raźnie sformułować swoje cele. Jaką drogę 
obrać do wolności? W zaborze pruskim po-
wszechne było przekonanie, że zrywy po-
wstańcze tylko zaostrzą politykę zaborców 
wobec Polaków („chwytajmy się realnych 
rzeczy, rzeczy organicznych, działajmy bez-
pośrednio moralnie i materialnie na lud, 
podnosząc jego byt, jego narodowe uczucia, 
jego oświecenie” H. Cegielski). Postanowio-
no bronić polskiej kultury, tradycji, języka 
ojczystego przed niemieckim szowinizmem, 
nacjonalizmem i wrogo stanowionym usta-
wodawstwem (w ramach polityki germa-
nizacji zakładano wzorcowe wsie pruskie). 

Było sierpniowe późne popołudnie 1901 
roku. Na tarasie rokietnickiego dworu, opar-
tego kolumnami o murowany ganek, sie-
działo w wygodnych fotelach dostojne gro-
no przedstawicieli Komisji Kolonizacyjnej 
(powołana do życia w 1886r., jej pracami 
kierował nadprezydent prowincji poznań-
skiej). Panowie rozprawiali o planach bu-
dowy obiektów użyteczności publicznej 
i sakralnej w Golęczewie oraz Tarnowie 
Podgórnym. Ubrani byli z minimalistycz-
ną elegancją. W marynarkach, w spodniach 
z lekkiego satynu z obowiązkowym kantem, 
głowy osłonięte słomkowym kapeluszem, 
z szeroką ciemną wstążką, prezentowali się 
dostojnie. Po ogrodzie, którego różnorod-
ność kolorystyczna kwiatów dominowała 
nad monotonią pożółkłej trawy, przecha-
dzała się pani dworu, Luisa von Hantelmann 
(z domu von Massenbachl). Długa zwiew-
na suknia wykonana z szyfonu, nadawała 
jej ruchom swobody i elegancji. Po zadba-
nych żwirowych alejkach, prowadzących 
w głąb parku, uganiał się trzyletni chłop-
czyk (był to Georg von Hantelmann przyszły 
as niemieckiego lotnictwa, w czasie pierw-
szej wojny światowej zestrzelił 25 alianc-
kich samolotów). Robiąc wokół dużo hałasu, 
płoszył ptaki z pobliskich zarośli. W dysku-

sji w porze podwieczorku, przy schłodzo-
nej herbacie przegryzanej chrupiącymi ro-
galikami, gospodarz Otto von Hantelmann 
starał się odrzucać retorykę narzuconą mu 
przez gości zakładającą podział na złego Po-
laka-katolika i dobrego Niemca-ewangeli-
ka, których relacje muszą antagonizować 
różnice wyznaniowe. Nie ma też ideolo-
gicznych waśni - przekonywał - ani innych 
powodów do zaogniania stosunków z kato-
likami. Ewangelicy mają w Rokietnicy wła-
sny kościół, który  w 1890 r. wspólnym wy-
siłkiem wybudowali. 

Po wojnie kościół był filią parafii w Ce-
rekwicy, a od 1980r. dekretem biskupim 
powstała parafia w Rokietnicy. Najnowsza 
karta pisana pracą i ofiarnością parafian to 
rozbudowa kościoła. Stała się ona koniecz-
nością, z uwagi na rosnącą liczbę nowych 
mieszkańców. W pasterkę 2015 r. po raz 
pierwszy mogliśmy zobaczyć, jak wiele już 
zrobiono. W rozbudowanej części kościo-
ła musimy znaleźć swoje miejsce, wszyst-
ko jest nowe. Tak jak nasze spojrzenie na 
lampki zawieszone na choince, ustawio-
nej w bocznej nawie kościoła. Tej nocy roz-
świetlały półmrok kolorowego szkła, które-
go różne kształty w oddzielnych kawałkach 
stworzyły witraż patrona parafii. Chrystus 
Król w wymownym geście wyciągniętych 
rąk, zdaje się mówić „Przyjdźcie do mnie 
wszyscy codziennością utrudzeni”. Tej nocy 

świątynia w obu częściach (rozdzielał jesz-
cze fragment historycznej ściany „starego” 
kościoła), tłumnie wypełniła się wiernymi. 
Szczególne słowa uznania należą się Rokiet-
nickiej Orkiestrze Dętej. Umiejscowiona na 
antresoli, która architektonicznie pełni rolę 
chóru, doskonale poradziła sobie z tym no-
wym dla niej miejscem. Melodyjność zagra-
nych kolęd trafnie oddała radosny nastrój 
świąt. „Bóg się rodzi” wykonana w kościele 
w Rokietnicy nie tylko poruszyła, ale i za-
trzymała tych, którzy już zbierali się do wyj-
ścia. Jeszcze postanowili posłuchać, a po-
tem brawami podziękować. 

Obserwując tak żywiołowe reakcje, moż-
na być pewnym, że rodzi się historia nowe-
go miejsca, które stworzyli ludzie działający 
we wspólnocie. O pozytywnych efektach 
kolegialnej współpracy przekonali się przed 
laty pomysłodawcy „Rumpucia”. „Przygoto-
wując pierwszą imprezę, doszli do wniosku, 
że elementem, który scala ludzi, jest stół 
i spożywany przy nim posiłek”. Od początku 
zadbano o to, aby przygotować zupę we-
dług sprawdzonej receptury i podawać ją 
w takiej oprawie, która zawsze będzie ko-
jarzona ze smakiem rokietnickiego święta. 
Każdego roku najwięcej emocji wywołu-
ją konkursy na stoiska sołeckie. Koncepcje 
dekoracji i wystroju omawiane są na dłu-
go przed finałem imprezy („nikt i nic, nie 
jest w stanie zastąpić pomysłowości i od-
dania, z jakim co roku przystępują do pra-
cy, całe twórcze zespoły”). Z kolei sołeckie 
potyczki sołtysów są okazją do kibicowania 
swoim. „Rumpuć” to też szczególny czas do 
przypomnienia zapomnianych już obycza-
jów (wesele wiejskie, kiszenie kapusty), cie-
szy też rosnąca z każdym rokiem jego po-
pularność - jest  ona rodzajem fenomenu 
społecznej integracji. „Przestrzeń lokalnej 
ojczyzny jest niewielka, ale za to, wielkim 
wysiłkiem ludzi zabudowana, to centrum 
świata. To przestrzeń bez wyraziście określo-
nych granic. Istotną rolę w jej konkretyzacji 
pełni subiektywna świadomość ludzi utoż-
samiających się z nią. Jest ona płaszczyzną 
tworzenia się więzi lokalnych, zakorzenie-
nia się ludzi we własnej tradycji i historii”.       

Sławomir Machaj
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Przedszkole Bajeczka
BOŻONARODZENIOWY 
CZAS W” BAJECZCE”
„Gwiazdkowy Aniołek”

Z okazji Świąt Bożonarodzeniowych ogło-
szony został rodzinny konkurs „Gwiazdkowy 
Aniołek”. Cieszył się ogromnym zaintere-
sowaniem zarówno wśród dzieci, jak i ro-
dziców. Przedstawione zostały oryginalne 
i ciekawe techniki wykonania. 16 grudnia 
2015 r. odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie 
konkursu. Wszystkie prace dzieci zostały 
nagrodzone i wyróżnione dyplomami oraz 
nagrodami. Osiągnięto cel konkursu, jakim 
było upowszechnianie inicjatyw twórczych, 
umacnianie więzi pomiędzy dzieckiem i ro-
dzicem, stworzenie możliwości prezenta-
cji prac dzieci rozwijających się manualnie, 
kształtowanie i rozwijanie zainteresowań 
mniej znanymi technikami plastycznymi 
oraz kultywowanie tradycji Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzie-
ciom oraz rodzicom za zaangażowanie 
i wzięcie udziału w konkursie. Jesteśmy zau-
roczeni Waszymi pomysłami – gratulujemy.

 mgr Agnieszka Tomczak
 mgr Agnieszka Kożuchowska

Tradycje ludowe
W przedświątecznym tygodniu grupy 

„Gumisie” i ,,Misie” odwiedziły Muzeum 
Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
-Spożywczego w Szreniawie. Dzieci wzię-
ły udział w pokazach „Święta z bombką”. 
Zwiedzaliśmy wystawę „W zimowej sce-
nerii” i obejrzeliśmy szopkę bożonarodze-
niową, która zadziwiła naturalnej wielkości 
rzeźbami i żywymi zwierzętami. Wiele po-
zytywnych emocji wywołało przedstawie-
nie „Dobrego Teatru” z Poznania. W ramach 
stanowisk interaktywnych, dzieci ozdabiały 
naklejkami bombki choinkowe, które były 
doskonałym prezentem świątecznym dla 
rodziców. Mieliśmy możliwość obejrzenia 
pięknych, ręcznie wykonanych ozdób świą-
tecznych, prezentowanych przez twórców 
ludowych. Po poczęstunku udaliśmy się do 
warsztatu Kołodzieja, który pokazał jak po-
wstaje koło. Na zakończenie odwiedziliśmy 
zwierzęta mieszkające w oborze i w oko-
licznych zagrodach. 

mgr Joanna Tomalka
mgr Emilia Zdzierela

JASEŁKA 2015 w „Bajeczce”
Dzieci z wielkim zaangażowaniem i za-

pałem przygotowywały jasełka. Maluszki, 
w pięknych strojach, przedstawiły historię 
narodzin Dzieciątka Jezus oprawioną kolę-
dami i pastorałkami. Mali aktorzy z dużym 
przejęciem i poświęceniem wiernie odtwo-
rzyli swoje role. 

Najstarsze dzieci Smerfy i Ufoludki zapre-
zentowały „Bajkowe Jasełka”. W roli Maryi 
i Józefa wystąpili rodzice. A dookoła: Cali-
neczka, Jaś i Małgosia, Kopciuszek, Pinokio 
i inne postaci z bajek składające dary świę-
tej rodzinie. Dziewczynka z zapałkami zo-
stawiła u żłóbka zapałki, Pinokio swój nos, 
Czerwony Kapturek koszyczek, a rybak zło-
tą rybkę. Nad całością czuwało pięciu pa-
stuszków oraz aniołki i wróżki. 

Na zakończenie dzieci zaprosiły rodziców 
i panie na słodki poczęstunek. 

mgr Katarzyna Kieliszek

Odwiedziny w Pensjonacie 
„Pogodna Jesień”

Stało się to już tradycją, że z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia odwiedzamy osoby star-
sze - podopiecznych Pensjonatu Radosna 
Jesień w Przybrodzie. Dzieci z grupy „Kotki” 
i „Motylki” z paniami upiekły pyszne pier-
niczki. Wszystkim pensjonariuszom dyrek-
tor Emilia Świst złożyła życzenia świąteczne. 
Wręczyliśmy seniorom smaczne upominki. 
Podczas spotkania nie brakowało uśmiechu 
i łez wzruszenia. W przyszłym roku również 
odwiedzimy mieszkańców pensjonatu, być 
może nawet z przedszkolakami. 

mgr Agnieszka Kożuchowska 
mgr Agnieszka Tomczak

Bajeczka „grała” na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. 

Nie mogło nas tam nie być. Tak wielu z nas 
korzysta ze sprzętu zakupionego z pienię-
dzy zebranych podczas corocznych aukcji.

Dziękuję bardzo wszystkim rodzicom, 
którzy dostarczyli nam różne gadżety (star-
czyło na 270 upominkowych torebek), za 
świetne wypieki, za przygotowanie stro-
jów i przybycie z dziećmi na wspólne wy-
stępy, za udział w aukcjach, pracownikom 
przedszkola za przygotowanie dzieci i wszel-
ką pomoc, a dzieciom za piękne artystycz-
ne prezentacje. 

mgr Emilia Świst
 Dyrektor Przedszkola „Bajeczka”
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Przedszkole  
Cztery Pory 
Roku

Przedszkole Logicus

Przedszkole Leśna Chatka
Przedświąteczna magia 
w przedszkolu „Leśna Chatka”

4 grudnia 2015r., w „zastępstwie” Świę-
tego Mikołaja odwiedziła przedszkole śnie-
żynka. Zaprosiła wszystkich do wspólnej za-
bawy, tańca i śpiewu. Miło spędzony czas 
uświetniły zdjęcia oraz słodkie upominki. 
Skrzaty i Sowy 11 grudnia 2015r. zakupiły 
piękną zieloną choinkę i pięknie ją przy-
stroiły. 

9 grudnia 2015r. odbyły się warsztaty 
plastyczne KARTKI ŚWIĄTECZNE z udziałem 
cioć, dzieci i rodziców.  Celem była wzajem-
na integracja oraz wspólna twórczość pla-
styczna. Prace były bajeczne, unikatowe, 
lśniące i kolorowe. Gratulujemy pomysłów !

14 grudnia 2015r. w ramach propagowa-
nia kreatywnego działania na rzecz wzmac-
niania więzi rodzinnych i integracji z przed-
szkolem, rodzice wraz z dziećmi dekorowały 

pierniczki kolorowymi lukrami i posypka-
mi. Ozdobione pierniki przedszkolaki za-
brały do swoich domów. 

Tradycją naszego przedszkola jest wspól-
na wigilia. Dzieci z obu grup wspólnie z cio-
ciami i rodzicami 18 grudnia 2015r. zasie-
dli przy stole. Uroczysty posiłek poprzedził 
występ artystyczny dzieci. Sowy i Skrzaty 
recytowały wierszyki nawiązujące do wigi-
lijnej nocy i śpiewały kolędy. Potem złożyli-
śmy sobie życzenia i zasiedliśmy do stołu. 
To było bardzo przyjemne i rodzinnie spę-
dzone popołudnie. 

PODZIĘKOWANIA 
W „Leśnej Chatce” dzieci poznają tra-

dycję, zwyczaje i obrzędy wielkopolskie. 
Te związane z Wigilią Bożego Narodzenia 
mają znaczenie szczególne. W tym roku po 
raz kolejny udało nam się ją zorganizować 
w Klubie Sołeckim Mrowino – Cerekwica. 

W imieniu swoim, Przedszkolaków i pra-
cowników z Leśnej Chatki oraz rodziców 
składamy serdeczne podziękowania pani 
sołtys RÓŻY LUBKA za udostępnienie Klu-
bu Sołeckiego. Takie podniosłe chwile nie 
tylko utrwalają znajomość tradycji i zwycza-
jów świątecznych, lecz również wzmacnia-
ją serdeczne relacje. 

Jesteśmy niezwykle wdzięczni za moż-
liwość skorzystania z pomieszczeń Klubu 
Sołeckiego. Bez pomocy pani Róży Lubka 
nasze pomysły i zamierzenia nie mogłyby 
zostać zrealizowane. DZIĘKUJEMY J

Karina Czyż z personelem 

Styczniowo-kolorowo 
w „Czterech Porach Roku”

W styczniu w przedszkolu zrobiło się 
karnawałowo. Odwiedził nas Teatr Fanta-
zja ze swoją bajką pt. „Piracka wyspa”. Pi-
raci pokazali, że do dobrej zabawy wcale 
nie jest potrzebny tablet, bajki w telewi-
zji ani gry i że najlepsze atrakcje potrafi-
my wymyślić sami. 

Próbowaliśmy też swoich sił jako kucha-
rze. Wspólnie z kolegami ze żłobka wycza-
rowaliśmy kilkadziesiąt przepysznych cze-
koladowych babeczek. 

Najważniejszym wydarzeniem stycznia 
był balik karnawałowy Zawitało nań kilku 
superbohaterów, księżniczek, rycerzy i prze-
różne zwierzęta: kot, psy, a nawet krokodyl 
prosto z Nilu. Śmiechom i radości nie było 
końca. Jak zawsze żałowaliśmy, że baliki nie 
mogą odbywać się codziennie. 

W gorący klimat karnawału wprowadzi-
ła nas również nasza Zielona Nutka. Tym 
razem przywiozła ze sobą tancerzy, którzy 
swym ekspresywnym tańcem przenieśli 
nas prosto do głośnego Rio de Janeiro. 
Tam tańczyliśmy i bawiliśmy się wspania-
le razem z nimi.

W styczniu w Logicusie 
Jasełka

W piątek 18.12. odbyło się świąteczne 
spotkanie dla Rodziców. Dzieci przygotowa-
ły uroczyste Jasełka - w każdej grupie zosta-
ły zaprezentowane programy artystyczne. 
Przedszkolaki pokazały zdobyte umiejętno-
ści - wszystkie występy były  wyjątkowe 
i niepowtarzalne. Zaproszeni goście otrzy-
mali moc życzeń i prezentów, a spotkania 
zwieńczyła piosenka „Jest taki dzień…”.

Szlachetna paczka
Przedszkole Logicus wzięło udział w ak-

cji „Szlachetna paczka”. Jej inicjatorami 

była Rada Rodziców i wszyscy pracow-
nicy. Dziękujemy tym, którzy włączyli się 
w taką piękną inicjatywę. Pomoc dwóm 
rodzinom naszych Przedszkolaków jest bez-
cenna. Radość, wzruszenie i podziękowania 
to najlepszy dowód wdzięczności. Ogromne 
podziękowania należą się Radzie Rodziców.

Laboratorium
Zajęcia badawcze – ulubione przez dzie-

ci doświadczenia - ruszyły pełną parą w na-
szym laboratorium. Przedszkolaki uwiel-
biają poznawać cztery żywioły. W miesiącu 
styczniu takim żywiołem jest woda, dlate-
go nasi wychowankowie poznają jej wła-

ściwości. „Matematycy” sprawdzili co się 
stanie z wodą gdy zostawimy ją na dwo-
rze w  mrozie. 

Natomiast „Przyrodnicy” doskonali-

li umiejętności wnioskowania na podsta-
wie obserwacji i doświadczeń. Dzieci od-
powiadały na pytania, jaka jest woda? 
Opisywały proces przelewania wody oraz 
obserwowały, jak tworzy się wir wodny. Naj-
więcej emocji dostarczyło doświadczenie 
„Tornado kolorów” dotyczące różnicy na-
pięć powierzchniowych z wykorzystaniem 
barwników.

Opracowała Renata Bukiewicz

Dodatkowo dzieci miały okazję w labo-
ratorium oglądać śnieg przez lupę i poznać 
jego fizyczne właściwości.
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Wieści z Przedszkola 
w Napachaniu

ROZSTRZYGNIĘCIE 
KONKURSU  
„List do Świętego Mikołaja”
• I miejsce: Dominika Kilijańska
• II miejsce: Iga Gorońska oraz Gabrie-

la Zubel
• III miejsce: Marcel Skrzypczak oraz Na-

talia Sobisiak
Wyróżnienia: Julita Horemska, Wiktoria 

Horemska, Zuzanna i Viktoria Szatan, Bar-
bara Pastusiak, Kacper Sekieta.

Prace, które otrzymały pierwsze trzy 
miejsca, zostały wysłane na KONKURS 
OGÓLNOPOLSKI. Serdecznie dziękujemy 
za udział.

Barbórka
04.12. rozmawialiśmy o pracy górników. 

Dzieci przymierzyły czapki górnicze, uczest-
niczyły w zabawach ruchowych. Na zakoń-
czenie mogły zbadać właściwości węgla oraz 
Eko-groszku. „Leśne Duszki” oraz „Żabki” za-
śpiewały przygotowaną górniczą piosenkę.  

Mikołajki
07.12 przybyli wysłannicy Świętego Mi-

kołaja, czyli nasze Panie Dyrektor: Małgo-
rzata Łopatka oraz Lidia Trybuś, aby obda-
rować dzieci prezentami. Były to artykuły 
papiernicze i plastyczne. W podziękowaniu 

obdarowani zaśpiewali piosenkę i wyrecy-
towały wiersz. 

Kino Apollo „Baśnie Polskie”
10.12.2015 to przedstawienie pt. „Baśnie 

Polskie” w kinie Apollo. Wspólnie obejrze-
liśmy trzy spektakle: „Złota Kaczka”, „Żywa 
Woda” i „Szewczyk Dratewka”. Spektakular-
na gra światła i dźwięku wywarła na dzie-
ciach ogromne wrażenie. Dużym zasko-
czeniem były witające nas koziołki przed 
wejściem do kina, a także Św. Mikołaj. 

Mamo! Tato! Wolę wodę!
Uczestniczymy w programie „Mamo! 

Tato! Wolę wodę!”. Przedszkolaki dowie-
działy się m.in. do czego potrzebna jest 
woda, jak ją oszczędzać, jak wygląda jej 
obieg w przyrodzie. Nie obyło się bez do-
świadczeń, zabaw i prac plastycznych.

Pierniczki
Dzieci wcieliły się w cukierników i pie-

kły pierniki. „Leśne Duszki”, „Krasnoludki” 
oraz „Żabki” szykowały składniki według 
przepisu, mieszały, wałkowały i wykrawa-
ły ciasto. Po upieczeniu przyszedł czas na 
degustację – były przepyszne. 

Spotkanie świąteczne
18.12.2015 r. wszystkie grupy przedszkol-

ne spotkały się z rodzicami. „Leśne Dusz-
ki” przygotowały muzyczną niespodziankę. 
„Żabki” również występowały, a „Krasno-
ludki” recytowały wiersz i zaprezentowa-
ły przedstawienie do kolędy „Do szopy hej 
Pasterze”. Później było wspólne zdobienie 
upieczonych przez dzieci pierników. Bardzo 
dziękujemy wszystkim za czas i zaszczycenie 
nas swoją obecnością. Rodzicom dziękuje-
my za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Wigilia
21.12. obchodziliśmy „Wigilię przedszkol-

ną”. „Krasnoludki” opowiedziały o choince, 
„Leśne Duszki” zaśpiewały, a najmłodsze 
„Żabki” dodały kolędę. Każdy otrzymał opła-
tek, którym podzielił się z innymi składając 
życzenia. Był też Gwiazdor. Dzieci otrzyma-
ły prezenty, rewanżując się laurkami, pier-
niczkami i świąteczną kolędą.

Powitanie Zimy
22.12. to dzień zabaw na powitanie 

Zimy. Były zagadki, zabawy ruchowe, wier-
sze i „Kalambury” o sportach zimowych. 
Największą atrakcją był taniec na gazetach 
oraz bitwa na „śnieżki”.

Wieści z Przedszkola 
w Mrowinie

Mikołajkowe prezenty
Długo wyczekiwany dzień to wizyta 

dwóch wysłanniczek świętego Mikołaja. 
Z workiem prezentów przybyły: Pani Dy-
rektor Małgorzata Łopatka oraz Pani Lidia 
Trybuś. Maluchy zaprezentowały piosenki 
i wiersze, a następnie otrzymały grupowe 
prezenty: gry i zabawy stolikowe.

Noc mikołajkowa 
w Motylkach

4 grudnia „ Motyle” zorganizowały „noc 
mikołajkową” w przedszkolu. Były zajęcia 
otwarte z udziałem rodziców - wykona-
liśmy prezent dla Mikołaja: czapkę, sza-
lik, buty i rękawiczki. Wspólnie piekliśmy 
pierniczki i wysłaliśmy lampion do Gwiaz-

dora z prośbą o prezenty. Wyczyściliśmy 
też swoje buty. Potem, żegnając rodziców 
wysłuchaliśmy przed snem sekretnej księgi 
Mikołaja. Rano, po dzwonku Mikołaja, ode-
braliśmy zostawione w butach prezenty. Dla 
wielu dzieci była to pierwsza noc spędzo-
na poza domem. 

Wyprawa na Arktykę 
Gościliśmy podróżnika pana Tomasza 

Kurczabę. Opowiadał o Arktyce, w której 
spędził aż dwa miesiące. Dzieci dowiedziały 
się, jakie zwierzęta mieszkają na tym kon-
tynencie oraz w jaki sposób należy sobie 
radzić z groźnym niedźwiedziem polarnym. 
Ponadto nasz gość zaprezentował zawar-
tość 20 kilogramowego plecaka, z którym 
podczas swojej wyprawy w ogóle się nie 
rozstawał. Przedszkolaki poznały też, czym 
są raki i do czego służą w czasie wspinaczki 
po lodowcu. Seria pięknych zdjęć i filmów 
sprawiła, że choć trochę poczuliśmy mroź-
ny klimat Arktyki… 

W krainie baśni
10 grudnia Motyle, Mrówki i Biedronki 

wzięły udział w wyjeździe do Kina Apollo 

Przedszkola  
Napachanie i Mrowino
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na spektakl teatralny „Baśnie polskie”. Trzy 
spektakle pozwoliły podziwiać grę aktorów 
z innym rodzajem lalek. Niesamowite wra-
żenie robiła gra świateł i muzyka oraz efekty 
specjalne w postaci baniek mydlanych, Po 
przedstawieniu była rozmowa z aktorami. 

Palcem po mapie – wyprawa 
na bieguny 

Grupa Biedronek zgłębiała wiedzę o życiu 
na biegunach. Dzięki książkom i ilustracjom 
dzieci dowiedziały się czym jest dzień i noc 
polarna, kim są Eskimosi, czym się zajmują 
oraz w jaki sposób radzą sobie w mroźnym 
klimacie. Biedronki poznały śnieżnobiałe 
niedźwiedzie, lisy, foki czy zające oraz mor-
sy, pingwiny, renifery i orki. Podsumowa-
niem całego tygodnia było przygotowanie 
makiety pt. „Na biegunie”.

Ozdoby choinkowe
15.12. grupę Biedronek odwiedziła bab-

cia Jacusia- p. Wiesława Gawrońska oraz 
p. Kasia Ruta- mama Zosi. Panie przynio-

sły ze sobą wyjątkowe drewniane bombki 
oraz ozdoby, z których dzieci mogły wyko-
nać swoją własną bombkę. Ozdoby zosta-
ły zawieszone na choince. Dzieci z grupy 
Pszczółek i Biedronek upiekły także i ozdo-
biły pierniczki. 

Powitanie Pani Zimy 
21 grudnia przedszkolaki przywitały 

zimę. Piosenki, zagadki i zabawy, w tym 
„bitwa na śnieżki”, rozpoczęta własnoręcz-
nie wykonaną kulą z papieru, sprawiły wie-
le radości.

Konkurs kolęd  
„Śpiewajcie i grajcie Mu...”

Tradycją w przedszkolu jest corocz-
ny konkurs kolęd pt. „Śpiewajcie i grajcie 
Mu…”. Uczestnicy zaprezentowali swoje 
umiejętności wokalne przed Jury w skła-
dzie: Pani Dyrektor Małgorzata Łopatka, 
Pani w-ce Dyrektor Lidia Trybuś oraz Pani 
Lucyna Maćkowiak. Nasza komisja miała 
nie lada wyzwanie. Po długiej naradzie wy-

łoniła zwycięzców w II kategoriach: 3, 4lat-
ki oraz 5, 6latki.  Każdy przedszkolak, który 
brał udział w konkursie otrzymał nagrodę 
oraz dyplom.

Jasełka 
Przedszkolaki zaprezentowały po raz 

pierwszy historię przyjścia na świat Jezu-
sa, a następnie wspólnie zaśpiewały kolędy 
i pastorałki. Każdy występ nagrodzony został 
gromkimi brawami. Na zakończenie odbył 

się słodki poczęstunek dla gości. 

Przedszkolna Wigilia  
i spotkanie z Gwiazdorem 

22 grudnia odbył się uroczysty obiad 
wigilijny z udziałem Gwiazdora. W trakcie 
wizyty rozmawiał z dziećmi i każdemu wrę-
czył paczkę z niespodzianką. Dzieci zrobiły 
sobie także pamiątkowe zdjęcia z Gwiazdo-
rem. Następnie wspólnie z nauczycielkami 
podzieliły się opłatkiem, składając sobie ży-
czenia z okazji nadchodzących Świąt Boże-
go Narodzenia. Odświętny obiad smako-
wał wyjątkowo.

I Ty możesz zostać Świętym 
Mikołajem 

W tym roku razem z Przedszkolem w Na-
pachaniu zorganizowaliśmy zbiórkę „I Ty 
możesz zostać Świętym Mikołajem”dla 
Domu Dziecka w Szamotułach oraz Fun-
dacji Głosem Zwierząt. Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim darczyńcom, któ-
rych serca otworzyły się na potrzeby innych. 
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W SZKOLE W MROWINIE 
WYDARZYŁO SIĘ ….

Wizyta Łukasza Wierzbickiego
18 grudnia naszą szkołę odwiedził autor 

„Afryki Kazika” i „Dziadka i niedźwiadka”, 
książek, które od kilku lat biją rekordy po-
pularności wśród małych i nieco starszych 
czytelników. Pierwsza z nich to zbeletryzo-
wana historia przygód Kazimierza Nowaka, 
polskiego podróżnika, który w latach 30-
tych ubiegłego wieku przemierzył rowerem 
Czarny Ląd. Bohaterem drugiej książki jest 
także podróżnik i żołnierz w jednej osobie, 
czyli niedźwiedź Wojtek. Tytułowy miś prze-
mierzył wraz z armią gen. Andersa szlak 
bojowy z Persji do Włoch. Niezwykłe opo-
wieści tak wryły mu się w pamięć, że teraz 
już jako dorosły człowiek postanowił przy-
bliżyć je dzieciom i robi to naprawdę w ka-
pitalny sposób. Z pewnością pomaga mu 
w tym natura podróżnika, bo sam od wielu 
lat odwiedza egzotyczne miejsca. W przed-
świąteczny grudniowy poranek wkroczył do 
naszej szkoły wyposażony w oszczep i kilka 
innych atrybutów związanych z Czarnym Lą-
dem. Niezwykle obrazowo przybliżył nam 
sylwetkę Kazimierza Nowaka i opowiedział 
o życiu w Afryce, wzbudzając ogromną cie-
kawość słuchaczy. I jak tu nie lubić książek?

Wycieczka na warsztaty 
z języka angielskiego 
oraz zajęcia w Muzeum 
Archeologicznym 

Uczniowie klasy 5 i 6 po raz kolejny spo-
tkali się z sympatycznym Irlandczykiem, któ-
ry tym razem przybliżył tradycje Bożonaro-
dzeniowe w Wielkiej Brytanii. Richie zaprosił 
do wspólnego śpiewania kolęd oraz nauczył 
tradycyjnego tańca Irish Ceili Dance. Nastę-
pie udali się do Muzeum Archeologiczne-
go na bardzo ciekawe zajęcia zatytułowa-
ne „Mezopotamska kartkówka z matmy”. 
Dowiedzieli się jak zapisywać cyfry pismem 
klinowym oraz z jakimi zadaniami rachun-
kowymi borykali się nasi rówieśnicy kilka 
tysięcy lat temu.

Świąteczne konkursy
21 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie 

konkursów świątecznych: Własnoręcznie 
Zrobiona Choinka oraz Świąteczne Drzwi. 
Wybranie najładniejszej choinki okazało się 
niemożliwe, a wszystkie prace były cieka-
we, pomysłowe i oryginalne. Jury posta-
nowiło przyznać 15 pierwszych miejsc, 7 
drugich i 11 trzecich. W przygotowanie 
świątecznych drzwi zaangażowali się wy-
chowawcy, uczniowie oraz rodzice. Każda 
klasa otrzymała paczkę słodyczy za przy-
gotowane dekoracje. Dzięki konkursowym 
choinkom i pięknie ozdobionym drzwiom 
w szkole zapanowała Bożonarodzeniowa 
atmosfera. 

Zachęcamy uczniów do brania udziału 
w szkolnych konkursach. 

Jasełka
W ostatnim dniu, przed przerwą świą-

teczną, tradycyjnie w naszej szkole jest 
organizowanie przedstawienie Jasełko-
we. przygotowane przez uczniów klasy III 
pod kierunkiem p. Anny Skwarek i z wielką 
pomocą i zaangażowaniem wychowawcy 
p. Bożeny Lisiak. W pięknie udekorowanej 
sali gimnastycznej zebrali się zaproszeni 
goście, nauczyciele, uczniowie i ich rodzi-
ce. Dyrektor Małgorzata Łopatka złożyła 
wszystkim zebranym życzenia świąteczne. 
Wiele emocji wzbudził także śpiew kolęd 
w różnych językach przygotowany przez 
utalentowanych wokalnie uczniów z klas 
V-VI. Następnie w salach odbyły się wigilie 
klasowe z wychowawcami. W atmosferze 
pełnej życzliwości nastąpiło dzielenie się 
opłatkiem i wzajemne składanie życzeń. 

W SZKOLE W NAPACHANIU 
WYDARZYŁO SIĘ ….

Warsztaty piernikowe w Jaś-
kowej Zagrodzie

Przy okazji wielkich przygotowań do 
Świąt Bożego Narodzenia dzieci brały udział 
w warsztatach piernikowych w „Jaśkowej 
Zagrodzie”.  Stawiamy na współpracę ze 
środowiskiem lokalnym i dobrą zabawę. 
Natomiast uśmiech na twarzach dzieci oraz 
radość, jaką wzbudzają w nich zajęcia prak-
tyczne, są bezcenne. Dzieci czują się doce-
nione i dumne, że potrafią zrobić coś sa-
modzielnie, a przy okazji zdobywają nowe 
umiejętności i doświadczenie.  

Wycieczka do fabryki bombek 
w Gnieźnie

17 grudnia z dzieci klasy 1b i 1c wybrały 
się do fabryki bombek w Gnieźnie. Zwiedzi-
liśmy poszczególne działy produkcji: „dmu-
chalnię”, „srebrzalnię”, „lakiernię” i „dekor-
tornię” oraz wzięliśmy udział w warsztatach, 
na których dzieci samodzielnie projekto-
wały i ozdabiały bombki. Będąc w Gnieź-
nie skorzystaliśmy także z okazji i odwie-
dziliśmy Katedrę pw. Wniebowzięcia NMP 
i św. Wojciecha, która wywarła na dzieciach 
ogromne wrażenie.

Jasełka
22 grudnia odbyły się szkolne jasełka. 

Wyjątkowo w tym roku aktorami byli na-
uczyciele i pracownicy szkoły. Wyjątkowa 
była również św. Rodzina. W postacie Ma-
ryi i Józefa wcielili się Państwo Joanna i To-
masz Lipińscy - rodzice kilkutygodniowej 
Basi, która najpiękniej zagrała swoją rolę 
małej, narodzonej w żłobie Dzieciny. Jaseł-
ka wprowadziły wszystkich w prawdziwie 
świąteczną atmosferę, a nawet pozwoliły 
poczuć klimat betlejemskiego miasteczka. 

Mali widzowie z zachwytem oglądali świą-
teczną opowieść oraz radośnie włączali się 
we wspólny śpiew kolęd.

Kolędowanie z babcią i dziad-
kiem

8 stycznia dzieci z klas pierwszych z Na-
pachania gościły swoje Babcie i Dziadków 
na wspólnej uroczystości – Kolędowaniu. 
Dzieci pokazały swoje talenty: tańczyły, 
recytowały i śpiewały także do muzyki na 
żywo, granej na gitarze przez tatę jednego 
z uczniów. Serdecznie dziękujemy Rodzi-
com, którzy pomagali przy organizacji po-
częstunku oraz wszystkim, którzy przyczy-
nili się do tego, aby wesprzeć nas tego dnia 
swoją obecnością i bezwarunkową pomo-
cą. Dziadkom życzymy dużo zdrowia oraz 
wielu lat w szczęściu i radości. 

Kiermasz placków pod 
hasłem „Kup placuszka dla 
Mateuszka”

W okresie przedświątecznym w obu 
szkołach odbyły się kiermasze ciast. W ten 
sposób społeczność szkolna włączyła się 
w pomoc dla absolwenta Szkoły Podsta-
wowej w Mrowinie – Mateusza Gerwazi-
ka, który cierpi na nieuleczalną chorobę. 
Podczas akcji udało nam się zebrać ponad 
1100 zł. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
wspaniałe wypieki, które przynosili rodzi-
ce i nauczyciele. Nasza społeczność szkolna 
kolejny raz udowodniła, iż wspólnie może-
my wiele zdziałać!

Zebrały: A. Ciesielczyk, E. Welman

Więcej zdjęć na stronie internetowej 
szkoły pod adresem: www.zsp-napacha-
nie.pl 

ZSP Mrowino i Napachanie
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Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich

Konkurs języka niemieckiego 
„Weihnachten”

11.12.2015 roku odbył się w naszej szko-
le konkurs dla młodzieży ze znajomości nie-
mieckiego słownictwa związanego ze Świę-
tami Bożego Narodzenia.

W konkursie wzięło udział 18 uczniów 
Technikum. Sprawdzono znajomość słów 
i zwrotów związanych z Bożym Narodze-
niem, a także umiejętność czytania tekstu 
ze zrozumieniem i pisania krótkiego tek-
stu. Uczniowie musieli rozwiązać krzyżów-
kę, uzupełniać teksty z lukami, wyciągać 
wnioski z przeczytanego tekstu i zredago-
wać własne życzenia w formie kartki Bo-
żonarodzeniowej.

Największą wiedzą z badanego zakresu 
wykazały się ex aequo Anna Beszterda z kla-
sy III TH oraz Paulina Andrzejewska z klasy 
II TH. II miejsce zajął Krzysztof Horała z kla-
sy II TI, a III miejsce przypadło Aleksandrze 
Rutkowskiej z klasy II TH.

Nagrody książkowe dla osób, które za-
jęły 3 pierwsze miejsca ufundowała Rada 
Rodziców.

Pozostali uczniowie, którzy brali udział 
w konkursie, otrzymali oceny z przedmio-
tu oraz punkty dodatnie z zachowania za 
udział w konkursie językowym.

Szczegółowe wyniki są dostępne u or-
ganizatora konkursu Pani Moniki Hofman. 
Dziękuję za udział w konkursie i zapraszam 
do kolejnych zmagań językowych już w przy-
szłym semestrze.

Organizator konkursu
Monika Hofman

Szlachetna Paczka 2015
W tym roku uczniowie naszej szkoły 

wzięli udział w ogólnopolskiej akcji SZLA-
CHETNA PACZKA. Jest to projekt, który 
pomaga potrzebującym w taki sposób, aby 
sami zaczęli sobie radzić w życiu. Od 15 
lat jednoczy Polaków wokół idei mądrego 
pomagania. Darczyńcy przygotowują de-
dykowaną pomoc dla rodzin w potrzebie, 
a pomostem między nimi są SuperW, czy-
li wolontariusze Paczki. Ciepły szlafrok, lo-
dówka czy buty na zimę dla dzieci, mają 
wielką wartość dla obdarowanych. Jednak 
w Paczce to nie rzeczy są najważniejsze. 
Największym prezentem dla żyjących w za-
pomnieniu jest świadomość: „Ktoś o mnie 
pamięta, ktoś we mnie wierzy”. Dlatego 
mówimy, że Paczka jest impulsem dla tych, 
którzy mierzą się z trudnościami. Ma być 
impulsem do dalszej walki o poprawę 
swojego losu, bo czasem to właśnie 
uwagi od drugiego człowieka i wiary, że 
coś się może zmienić, najbardziej brakuje 
rodzinom, do których docieramy.

SZLACHETNA PACZKA dociera do osób 
żyjących w niezawinionej biedzie, czyli ta-
kich które z niezależnych od siebie przyczyn, 
znalazły się w trudnej sytuacji. Do projektu 
włączane są głównie osoby starsze i samot-
ne, rodziny wielodzietne i te dotknięte cho-
robą lub niepełnosprawnością, samotni ro-
dzice oraz ci, których spotkało nieszczęście. 
Oprócz kryterium finansowego, kluczowe 
znaczenie ma postawa rodziny. Paczka po-
maga tym, którzy sami chcą sobie pomóc 
i charakteryzują się postawą proaktywną. 
To ludzie, którzy nie dopominają się pomo-
cy, nie krzyczą, że coś im się należy, tylko 
sami próbują poprawić swój los.

Młodzież klasy I TH wraz z poszczególny-
mi pracownikami naszej szkoły zgromadzili 

mnóstwo potrzebnych rzeczy, przedmiotów 
dla dwóch konkretnych rodzin z Wronek 
i Puszczykowa.

Wszystkim zaangażowanym w pomoc 
potrzebującym, serdecznie dziękujemy, 
mamy jednak nadzieję, iż w kolejnym roku 
dołączy do nas większa część społeczno-
ści szkolnej.

Za przygotowanie i dostarczenie paczki 
otrzymaliśmy certyfikaty oraz dużą słodycz. 
Ale największą satysfakcję sprawiło nam po-
dziękowanie wolontariuszy, występujących 
w imieniu obdarowanych rodzin i świado-
mość, że w ten wyjątkowo świąteczny czas 
ktoś jeszcze oprócz nas będzie się cieszył 
z podarunków. Miło jest pomagać innym!

Agnieszka Złotnicka Anita Durowicz

Kiermasz świąteczny 2015
W niedzielę przed Świętami Bożego Na-

rodzenia, jak co roku, odbył się kiermasz. 
W szkole można było kupić stroiki i ozdoby 
świąteczne przygotowane przez Radę Ro-
dziców i młodzież naszej szkoły. Na kierma-
szu można było posłuchać kolęd, zjeść go-
rącą grochówkę, a przy kawie delektować 
wypiekami serwowanymi przez uczniów 
z technikum.

Oczywiście nie zabrakło również atrak-
cji dla dzieci. Przed bramą czekał na nich 
Mikołaj, a w pałacu maluchy mogły wziąć 
udział w warsztatach i oglądać filmy. Nasza 

młodzież przygotowała dla nich również ja-
sełka z Maryją, Józefem, aniołem i diabłem.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie 
młodzieży w przygotowania oraz pomoc 
podczas kiermaszu i jasełek.

Koncert kolęd 2015
22.12.2015 odbył się koncert kolęd zor-

ganizowany przez Samorząd Uczniowski. 
Każda z klas pod opieką i nadzorem wy-
chowawcy przygotowywała 1 wylosowa-
ną kolędę, a następnie prezentowała ją 
na forum szkoły przed jury, gronem peda-
gogicznymi i koleżankami i kolegami z in-
nych klas. Uczniowie z klas I TH, I TI, I ZSZ, 
IITH oraz II TI zaprezentowali swoje umie-
jętności wokalne przy akompaniamencie 
różnych instrumentów. Wszystkie występy 
oceniało jury w składzie: Dyrektor Wojciech 
Kaczmarek, Wicedyrektor Agnieszka Cicha, 
Kierownik Szkolenia Praktycznego Katarzy-
na Nowicka-Nawrot oraz reprezentanci Sa-
morządu Uczniowskiego: Marek Zygmań-
ski oraz Zuzanna Bździak. Występy uczniów 
zwieńczył również występ-niespodzianka - 
kolęda „Tryumfy Króla Niebieskiego” w wy-
konaniu grona pedagogicznego. 

Główna nagroda; voucher do kawiarni 
„U Kamilka” na słodkości na kwotę 100zł 
- przypadła jednogłośnie klasie II TH. Jury 
doceniło nie tylko warstwę muzyczną, ale 
także pomysł na wykonanie kolędy „Gdy 
się Chrystus rodzi” oraz zaangażowanie 
całej klasy. 

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich 
w Rokietnicy zaprasza na „Dni otwar-
tych drzwi” w następujących terminach

19.03.2016 o godz. 11.00
8.04.2016 o godz. 16.00
14.05.2016 o godz. 12.00

Przedświąteczna zaduma, czy-
li o szkolnych rekolekcjach

Ostatnie dni przed świętami poświę-
ciliśmy rekolekcjom Ksiądz zorganizował 
spotkanie z aktorką - Patrycją Hurlak, któ-
ra opowiadała o duchowych podróżach 
w kierunku wiary i poznania swojej drogi 
rozwoju. Drugim gościem zaproszonym do 
szkoły był reżyser - Artur Piotrowski, współ-
twórca Misterium Męki Pańskiej organizo-
wanej na poznańskiej Cytadeli. Mieliśmy 
okazję obejrzeć przedpremierowy pokaz 
jego filmu o „Poznańskiej Piątce” młodych 
patriotów, którzy w czasie okupacji oddali 
swoje życie za Ojczyznę.

W drugi dzień rekolekcji poruszono spra-
wy szczególnie bliskie młodzieży. Zaproszo-
ny gość - p. Tomasz Liszkowski- opowiadał 
o swoim uzależnieniu od gier komputero-
wych. Kolejnym gościem była p. Agnieszka 
Witczak, która wzięła udział w misji do Boli-
wii. Tam zajmowała się niepełnosprawnymi 
dziećmi. Opowiadała o dziecięcej wdzięcz-
ności za okazane dobro i serdeczność.

Rekolekcje to czas refleksji i zadumy. Ich 
zwieńczeniem była msza święta i szkolne ja-
sełka. Zakończyliśmy rekolekcje dzieląc się 
opłatkiem i składając sobie życzenia przy 
wigilijnym stole.

Mateusz Michalak, kl. 3c

Wigilia po chińsku
Wprawdzie nie dowiedzieliśmy się zbyt 

dużo o chińskiej wigilii Świąt Bożego Naro-
dzenia, ale w dzień szkolnych jasełek i klaso-
wych wigilii, mieliśmy okazję poczuć smak 
Orientu, dzięki spotkaniu z nauczycielką ję-
zyka chińskiego ze szkoły językowej w Tar-
nowie Podgórnym i zaproszonej do naszej 

szkoły rodzimej mieszkance Chin.
Chiny – kraj odległy, tajemniczy, wzbu-

dzający kontrowersje. Nauczyliśmy się, że 
„ni-hao” to „dzień dobry. Dowiedzieliśmy 
się, czyje podobizny widnieją na chińskich 
banknotach. Okazało się, że jedzenie ryżu 
pałeczkami wymaga cierpliwości.

Zanim wzięliśmy udział w quizie o chiń-
skich tradycjach, mieliśmy okazję malować 
chińskie znaki ilustrujące słowa: „smok”, 
„ogień”, „człowiek” i… „dzień dobry”. Ro-
biliśmy to przy użyciu czarnego tuszu, spe-
cjalnych kalek i odpowiednich pędzli. Spra-
wiło to nam nieopisaną radość - poczuliśmy 
namiastkę Dalekiego Wschodu. 

Dziękujemy naszej wychowawczyni, Pani 
Agacie Werner, za trud włożony w zorgani-
zowanie tego spotkania.

Uczniowie klasy IIId


