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Oferta dla firm i osób
indywidualnych z terenu
Gminy Rokietnica

TRANSPORT CIĘŻAROWY HDS
ZMECHANIZOWANE ROBOTY ZIEMNE
ROZBIÓRKI KARCZOWANIE DRZEW

Henryk Maziarz – Kiekrz, ul. Torfowa 4
tel. 61 848 27 26

tel. kom. 601 57 35 53

Zamiatanie mechaniczne ulic, chodników i placów u Odśnieżanie oraz
posypywanie chodników i placów u Usługi: kosą spalinową, kosiarką
ciągnikową bijakową, piłą spalinową, rębakiem u Wywóz nieczystości
płynnych u Dowóz wody pitnej w ilości do 6 m3.
Cennik usług dostępny jest na stronie internetowej: www.puk.com.pl
w zakładce „dla Klienta” lub pod numerem 61 814 57 43.

TB

NIERUCHOMOŒCI
Tomasz Bojanowski

Biuro Obrotu Nieruchomoœciami
Sprzeda¿ i Wynajem:
-Domów
-Mieszkañ
-Dzia³ek
-Lokali Us³ugowych
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
Sprzeda¿ projektów domów jednorodzinnych

ul. Rolna 39, lok.12
62-090 Rokietnica
www.tbnieruchomosci.pl
tel. +48 607 601 390

POŻYCZKA
DLA KAŻDEGO

503 838 028
USŁUGI
MALARSKIE

AUTOMATYKA
DO BRAM
czysto-szybko-solidnie OGRODZENIA • BRAMY

62-001 CHLUDOWO, ul. Poznańska 19
tel. 61-892-70-25 kom. 602-45-88-47
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Nie wiesz, jak zaaranżować

balkon, taras, ogród?

tel. 607 566 555
mn@kreator.com.pl

ZAPRASZAMY
DO ZAMIESZCZANIA
REKLAM

608 778 112

AUTOMATYKA NA CAŁE ŻYCIE

Zadzwoń, zrobimy to za Ciebie.
tel. 665 013 131

w w w. zielonamanufak tura.org
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Drodzy Czytelnicy
Wiosna to piękny czas, czas w którym cały świat
budzi się do życia. Wszystko dookoła staje się nagle zielone, rozkwitają pączki kwiatów. Wiosna to
nowe! W naszej gminie również zagości „nowe” na
rozpoczęcie tegorocznej wiosny.
Już 20 marca 2018 roku nastąpi otwarcie nowej
placówki Biblioteki Gminnej. To dziś coraz większa rzadkość. W obecnych czasach książka przeżywa renesans - warto więc wspierać czytelnictwo,
z takiego właśnie założenia wyszli pomysłodawcy
budowy nowego obiektu dla naszej biblioteki czyli
Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech oraz Prezes
Rokietnickiego Ośrodka Sportu Jerzy Maciejewski
To właśnie dzięki tym osobom będziecie Państwo mieć dostęp do placówki nowoczesnej, łamiącej stereotypy. Nie będzie to miejsce służące
tylko do wypożyczania książek, ale również do twórczego spędzania czasu, będzie miejscem spotkań,
które połączy edukację z hobby. W naszej placówce pracują bibliotekarki, które wiedzą, co to znaczy
mieć pasję i doskonale rozumieją ludzi. Proszę pamiętajcie Państwo, że nie trzeba być czytelnikiem,
aby mieć możliwość skorzystania z oferowanych
spotkań, zajęć czy też przyjść i po prostu poczytać
prasę w urokliwym miejscu lub spotkać się z przyjaciółmi…Już dzisiaj zapraszam na wielkie otwarcie naszej placówki we wtorek 20 marca 2018 roku.
Z wiosną kojarzy nam się również Wielkanoc, która budzi pewnie nie tylko moje, pozytywne skojarzenia. To wspaniały rodzinny czas, z którego mam
nadzieję, że Wszyscy będziemy czerpać pełnymi garściami. Tuż przed Wielkanocą w Niedzielę Palmową odbywa się w naszej Gminie tradycyjnie Wiel-

kopolski Konkurs Koszy Wielkanocnych. W tym
roku będzie to już X edycja, w niezmiennie świątecznym klimacie, jednak w nowym miejscu –
w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy (aula byłego Gimnazjum). Corocznie
towarzyszy tej imprezie wystawa „Stół Wielkanocny Pięknie Nakryty”, w którym swoje pomysły na
pięknie nakryte stoły pokazują sołectwa w naszej
gminie. Kochani, zatem nie marnujmy czasu na zamartwianie się, problemy odłóżmy na bok, za to
spotkajmy się i rodzinnie czy też wspólnie z przyjaciółmi w ten wspaniały, wielkanocny czas odwiedźmy w Niedzielę Palmową 25 marca br. wystawy:
„Stół Wielkanocny pięknie nakryty”. Zapewniam , że
nasze odwiedziny w sołectwach sprawią mnóstwo
satysfakcji i radości tym którzy w nich mieszkają...
W związku z wystawą „Stół Wielkanocny pięknie
nakryty” Organizatorzy przygotowali dla Państwa
Konkurs, w którym do wygrania będą nagrody…
szczegóły na www.rokietnica.pl.
Zapraszam Państwa do udziału w X jubileuszowym Konkursie Koszy Wielkanocnych, w niezmiennie świątecznym klimacie, jednak w nowym miejscu – w Szkole Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Rokietnicy (aula byłego Gimnazjum) ul. Trakt Napoleoński 16 .

Z wiosennym
pozdrowieniem,
Teresa Wieczorek

Co? Gdzie? Kiedy?
 12.03. – Spotkanie sympatyków Akademii Wieku Dostojnego podczas którego , usłyszymy unikatowy wykład o Fryderyku Chopinie pt. „Fryderyk Chopin a medycyna: śmiertelny człowiek, nieśmiertelny geniusz” ,
Rokietnicki Ośrodek Sportu, sala GOK godz.18.00, wstęp wolny
 20.03. – Otwarcie nowego lokalu Biblioteki Gminnej, Rokietnica, Szamotulska 29, godz.15.00
 25.03. – X edycja Wielkopolskiego Konkursu Koszy Wielkanocnych, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w
Rokietnicy (aula byłego Gimnazjum), ul. Trakt Napoleoński 16 , 10.00-15.00 oraz Wystawa „Stół wielkanocny
Pięknie Nakryty”

Eksperci ZUS w naszej gminie
Już 19 marca br. (poniedziałek) w godzinach 13:00 - 17:00 w Urzędzie Gminy w Rokietnicy (budynek A, sala sesyjna I piętro) dyżurować będą eksperci z I Oddziału ZUS w Poznaniu
specjalizujący się w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych.
Jeżeli mają Państwo pytania związane z przyznaniem prawa do emerytury czy renty, nasi eksperci będą służyli Państwu pomocą.
marzec 2018

Odpowiedzą na pytania dotyczące kompletowania dokumentacji niezbędnej do ustalenia prawa
i wysokości świadczeń oraz na pytania dotyczące
możliwości przeliczenia emerytury.
Zapraszamy do rozmowy.
Magdalena Sobiak
koordynator ds. komunikacji społecznej
i edukacji – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Poznaniu

Z okazji Dnia Kobiet
składam wszystkim Paniom życzenia
wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia,
zadowolenia z siebie i bliskich,
nieustającego optymizmu,
a przede wszystkim szczęścia
i uśmiechu na co dzień.
Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica
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L/475/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica na 2018 rok
- jednogłośnie 14 głosami „za”;
L/476/2018 w sprawie: rozpatrzenia skargi dotyczącej
utrzymania ul. Dobrowita w Mrowinie - 13 głosami
„za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.

Z prac Rady Gminy
L Sesja
Rady Gminy Rokietnica
W dniu 29 stycznia 2018 r. odbyła się L sesja
Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 14
radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący
Rady Gminy – Adam Pioch.
W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: radny Ryszard Lubka złożył interpelację w sprawie organizacji drogi - zapewnienia bezpieczeństwa na ul.
Kokoszczyńskiej w Mrowinie oraz zagospodarowania
nadmiaru wód opadowych przy ul. Błotnej i Krańcowej w Mrowinie; radna Joanna Nowak złożyła interpelację w sprawie zmiany miejsca usytuowania słupa
wysokiego napięcia na skrzyżowaniu ul. Wiatracznej
z ul. Podjazdową w Kiekrzu; radny Paweł Dankowski złożył interpelację w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców ul. Spokojnej w Rokietnicy poprzez zamontowanie na niej spowalniaczy
oraz w sprawie kompleksowego oczyszczenia sieci
kanalizacji deszczowej na ul. Gminnej w Rokietnicy;
radny Paweł Dankowski zadał pytania odnośnie zapewnienia mieszkańcom bezpiecznego poruszania
się na ul. Golęcińskiej w Rokietnicy, przetargu na
dokończenie ul. Rolnej w Rokietnicy oraz przyłączenia mieszkańców do światłowodu; radny Zbigniew
Muszyński zadał pytanie dotyczące budowy drogi ul. Głównej w Krzyszkowie, ponieważ mieszkańcy
mają trudności z dojazdem do posesji.
W trakcie debaty Prezes Jerzy Maciejewski przedstawił prezentację dotyczącą planów inwestycyjnych
Spółki ROS - budowy remizy w Rokietnicy.
Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące
uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>” Uchwały Rady Gminy”: http://bip.
rokietnica.pl/public/?id=47033]:
L/462/2018 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż samorząd
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobierania i wykorzystywania - jednogłośnie 14
głosami „za”;
L/463/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawieranie
z Miastem Poznań porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania publicznego
w zakresie organizowania nauki religii w punktach katechetycznych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe inne niż katolickie - jednogłośnie 14
głosami „za”;
L/464/2018 w sprawie: ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warun-
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ki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród ze
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica” - jednogłośnie 14 głosami „za”;
L/465/2018 w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z punktacją w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli i oddziałów obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica jednogłośnie 14 głosami „za”;
L/466/2018 w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji
do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica - jednogłośnie 14 głosami „za”;
L/467/2018 w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Oborniki zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
na rok 2018 - jednogłośnie 14 głosami „za”;
L/468/2018 w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności - 10 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi się” (głosowanie imienne);
L/469/2018 w sprawie: zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie na lata 2018-2021 jednogłośnie 14 głosami „za”;
L/470/2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok - 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”;
L/471/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-2028 - 13
głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”;
L/472/2018 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino, Gmina Rokietnica - jednogłośnie 14
głosami „za”;
L/473/2018 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica - 11 głosami „za”,
1 głosem „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”;
L/474/2018 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu - jednogłośnie 14 głosami „za”;

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: Radny Ryszard
Lubka wnioskował o udrożnienie rowów i przejazdu
do miejscowości Krzyszkowo oraz o pilną interwencję
stosownego sprzętu, który udrożni rów i odblokuje
skrzyżowanie ul. Kwiatowej i ul. Łąkowej. Radna Joanna Nowak podziękowała w imieniu mieszkańców
ul. Ptasiej za zakończenie inwestycji pt. przebudowa ul. Ptasiej w Kiekrzu oraz razem z mieszkańcami osiedla Europejskiego w Kiekrzu poinformowała
o trudnej sytuacji tego osiedla. Mieszkańcy wnioskowali o odwodnienie tego osiedla - zatamowanie
stawu wylewającego się na ul. Portugalską, utrzymania dróg osiedlowych w stanie umożliwiającym
bezpieczny przejazd oraz poruszyli kwestię braku
kanalizacji i oświetlenia. Zasugerowali, aby został
przygotowany harmonogram wykonywanych prac
związanych z odwodnieniem czy remontem ulic.
Mieszkaniec ww. osiedla dodał, iż przez to osiedle
biegnie magistrala gazowa, która jest w tej chwili
pod wodą. Radny Władysław Mielcarek przypomniał
o fatalnym stanie ul. Jodłowej, ul. Daglezjowej i ul.
Jaśminowej. Dodał, iż w sklepie ,,Delikatesy 34’’ został skradziony bankomat WBK, dlatego jest prośba mieszkańców, aby umieścić gdzieś jeszcze jeden
taki bankomat. Radny Krzysztof Zielonka zaapelował
o wyczyszczenie odblasków przy wysepkach na ul.
Kierskiej w Kiekrzu. Sołtys Maria Chojnacka powiedziała o ciężkiej sytuacji na ul. Głównej w Krzyszkowie, gdzie droga jest zamknięta, nieprzejezdna;
poprosiła o wyznaczenie jednego fragmentu drogi,
który byłby przejezdny. Sołtys oznajmiła, iż mieszkańcy Krzyszkowa zgłaszają również trudną sytuację na ul. Spokojnej i ul. Dąbrowskiego. Mieszkaniec Krzyszkowa zapytał o naprawę całego odcinka
Traktu Napoleońskiego oraz budowę ul. Dąbrowskiego, ul. Wybickiego, ul. Kozietulskiego, ul. Czartoryskiego i pozostałych części Krzyszkowa. Radny
Paweł Dankowski powiedział o złym stanie drogi na
ul. Zakątek oraz ul. Gminnej. Sołtys Anna Niesiobęcka podziękowała za dołożony kolejny 1 mln. zł
na inwestycję pt. rozbudowa układu drogowego na
osiedlu Topolowym w Bytkowie. Mieszkaniec Maciej Mikuła zasugerował, aby pomyśleć w Gminie
Rokietnica o elektronicznym systemie zapisywania
dzieci do przedszkoli, który ułatwi rodzicom załatwienie spraw związanych z procesem rekrutacji.
Aneta Dolacińska
Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
UG Rokietnica

Raport z gminnych inwestycji
Przebudowa ul. Pawłowickiej
w Pawłowicach (etap 2)
Dnia 12 lutego 2018 roku podpisana została umowa na inwestycję pn.: „Przebudowa nawierzchni
istniejącego pasa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych ul. Pawłowickiej w Pawłowicach (etap 2)”
z firmą OPTIMO Krzysztof Huliński, z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Wawrzyńca 3/33. W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek ul. Pawłowickiej o długości około 551 m. Wybudowana zostanie
jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,50 m. Do wykonania jest także remont
istniejącego przepustu oraz budowa oświetlenia ulicznego. Zamówienie zostanie zrealizowane
za kwotę brutto 1 180 800,00 zł.
Nowa lampa solarna na
ul. Wiatracznej w Kiekrzu
Zrealizowano zadanie pn. „Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Wiatracznej” w Kiekrzu. Zadanie
zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kiekrz-Pawłowice za kwotę brutto 8000,00 zł.

Przebudowa
ul. Głównej,
Polnej i Obornickiej
w Krzyszkowie (etap 2)
Dnia 6 lutego 2018 roku podpisana
została umowa na inwestycje pn.: „Przebudowa ulic Główna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie (etap 2) z konsorcjum firm w składzie: INFRAKOM Kościan Sp. z o. o. Sp. k. oraz INFRAKOM Sp.
z o. o. z siedzibą w Kościanie, ul. Nowowiejskiego 4.
Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Głównej i ul.
Koszycy o łącznej długości odcinków około 240 m,
wraz z budową ronda na ich skrzyżowaniu. Wybudowana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami z betonowej kostki brukowej, a także odwodnienie drogi (budowa odcinka
sieci kanalizacji deszczowej i studni wpustowych),
oświetlenie uliczne oraz przebudowa sieci gazowej
ś/c. Zamówienie zostanie zrealizowane za kwotę
brutto 1 028 289, 85 zł.
Referat Inwestycji i Infrastruktury
UG Rokietnica

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu
pn.: „Rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy”
(na podstawie Zarządzenia nr 3/2018 Wójta Gminy Rokietnica z dnia
10.01.2018 r.)

5.

Zaplanowanie zjazdów na działki nr 391/4,
368/1.
6. Poszerzenie zjazdu na działkę nr 391/3 do 4,5m.
7. Przesunięcie drogi łączącej działki nr 369/4,
368/1, 369/2 z ul. Witkową w stronę działki 350/9.
8. Zastosowanie nawierzchni rozbieralnej z betonowej kostki brukowej ze względu na występujące niezabudowane działki przyległe do drogi.
9. Maksymalne poszerzenie wlotu skrzyżowania
ul. Witkowej z ul. Obornicką i maksymalne możliwe oddalenie jezdni od budynku mieszkalnego na działce nr 373/5 kosztem zajęcia części
działki nr 370/13.
10. Zaniechanie poszerzenia ul. Witkowej na odcinku od ul. Obornickiej do działki nr 350/9
i wykonanie połączenia drogowego ul. Witkowej z ul. Topolową.
Informujemy, że uwagi dotyczące projektu pn.
„Rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy” zostały
przekazane Projektantowi.
Jednocześnie pragniemy nadmienić, że wprowadzenie do projektu drogi zgłoszonych uwag jest
uzależnione od wielu czynników (m. in. uzgodnień
z organem zarządzającym ruchem drogowym, warunków technicznych, wymogów formalnych, itp.),
zatem docelowa dokumentacja projektowa może
nie zawierać wszystkich wnioskowanych elementów.
Referat Inwestycji i Infrastruktury
UG Rokietnica

W dniu 31 stycznia 2018 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu rozbudowy ulicy Witkowej w Rokietnicy. W konsultacjach wzięło
udział około 25 mieszkańców, 2 pracowników Urzędu Gminy, 0 sołtysów i 1 radny. Uwagi w formie pisemnej na formularzu zgłosiły 22 osoby.

1.

Uczestnicy konsultacji wnioskowali m. in. o następujące elementy:

4.
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2.
3.

Realizacja zadania inwestycyjnego jako wariant z chodnikiem.
Zaprojektowanie progów zwalniających na
przebudowywanej ulicy.
Przedłużenie ul. Witkowej w stronę rowu i wykonanie na końcu symetrycznie placu do zawracania.
Zaprojektowanie chodnika do końca ul. Witkowej.
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Drogi gminne – ważna codzienność
i wymagająca przyszłość
Badania jakości życia, tworzona razem z mieszkańcami strategia rozwoju, przede wszystkim zaś
każde z nimi spotkanie pokazują jedno. Naszym inwestycyjnym numerem jeden są drogi. To zadanie
wybija się jako najważniejsze w momencie, w którym, moim zdaniem, wiele ważnych spraw udało
się poukładać. Niełatwo jednak wspierać się kolejną inwestycją w oświacie, ważną nitką kanalizacji i wodociągu czy strategicznym projektem węzła
przesiadkowego przy dworcu w Rokietnicy, kiedy
najważniejszym problemem mieszkańców jest codzienne dotarcie do własnego domu.
Poruszając problem dróg w Gminie, nie można
pominąć kilku istotnych faktów. Ich obecna długość
to około 200 km. Dodatkowo dochodzą drogi znajdujące się poza naszym zarządem. O ile prawie każdy mieszkaniec wie, która
z dróg na naszym terenie
jest wojewódzka, która
zaś, jako ekspresowa, to
nitka krajowa, o tyle pojęcie dróg powiatowych
nie jest już jednoznaczne. Większość utożsamia
je mimo wszystko z Gminą. Tymczasem za ich stan
i utrzymanie odpowiada
Starosta.
Wśród 200 km dróg
gminnych połowa wymaga docelowej budowy. Przebiegają bowiem
wzdłuż dużych skupisk
mieszkańców, zwłaszcza
na terenach z budownictwem wielorodzinnym,
np. takim jak Os. Parkowe w Rokietnicy. Związanego z nim obciążenia
ruchem nie jest w stanie
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udźwignąć na stałe żadna droga gruntowa.
Drugą kategorię stanowią te odcinki, które prowadzą do zabudowy rozrzedzonej. Tu przykładem
mogą być drogi do Dalekiego lub do części miejscowości Pawłowice (ul. Pawłowicka). Chociaż koszt
budowy na jednego mieszkańca jest tu bardzo wysoki, to należy pamiętać, że tereny te są zaludnione od pokoleń.
Około 10-15% z 200 km gminnego zasobu to drogi
śródpolne, nie wymagające utwardzenia. Omawiając tą kategorię należy wyjść od ważnych danych.
W ciągu minionych 10 lat przejęliśmy jako Gmina
40 km działek pod drogi, wybudowaliśmy zaś tylko
30 km odcinków z docelową nawierzchnią. Wniosek nasuwa się sam: za wzrostem ilości dróg, nie
nadążała ich budowa.

Ważną zmianę w tym zakresie przyniósł bilans
ostatnich 4 lat, w których niekorzystną relację udało się nam odwrócić. By ją utrzymać, czyli budować
znacznie więcej dróg niż ich przejmować, konieczna
jest rozsądna polityka przestrzenna. Taka, która za
pomocą miejscowych planów zagospodarowania
– jedynego skutecznego narzędzia, którym dysponujemy – zatrzymać wkraczanie zabudowy w pola.
Nie da się bowiem, znając profil i finansowe realia
Gminy, unormować sytuacji na terenach już zurbanizowanych, jeśli otwierając nowe obszary, mnożyć
będziemy kolejne kilometry dróg. Dlatego uruchomiliśmy kolejne procedury, które w sumie pozwolą objąć 10% powierzchni gminy planami z niemal
całkowitym zakazem zabudowy.
Poza sferą planowania ważne są oczywiście pieniądze. Pozytywem jest to, że poziom wydatków przeznaczanych na budowę dróg znacząco rośnie. Podkreślić należy, że nie da się wprost proporcjonalnie
przełożyć tego wskaźnika na budowaną ich długość.
Na terenie Gminy skończył się bowiem czas łatwych
projektów. Większości odcinków nie można już tylko utwardzić, położyć na nich „nakładki”, czy wykorzystać istniejący niedaleko system deszczówki.
W większości konieczna jest kompleksowa przebudowa mediów, czy zaprojektowanie od podstaw kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód na dalszą
odległość. Rosną też oczekiwania. Mieszkańcy wraz
z drogą chcą mieć chodnik, w przypadku większych
skupisk zaś - ścieżkę rowerową, pas zieleni. Standardem jest oświetlenie. A to wszystko kosztuje.
Drugim czynnikiem wpływającym na wzrost kosztów budowy dróg jest rynek. Zarówno z uwagi na
kroczące ceny materiałów, jak przede wszystkim
rynek firm - wykonawców zamówień publicznych
oferujących coraz mniej korzystne warunki. Z powszechnie dostępnych analiz wynika jasno, że z roku
na rok te właśnie czynniki zwiększają koszt inwestycji drogowych o 30%. Niestety nie mamy na nie
żadnego wpływu.
Niewątpliwe w ubiegłym roku znacząco utrudniły
nam życie opady. Ich roczna ilość ponad dwukrotnie przekroczyła statystycznie notowany poziom.
Do tego, poprzez bezpośrednią zależność, doszedł

bardzo wysoki poziom wód gruntowych i ogólnie
aura. Przez cały rok nie było właściwie momentu
w miarę suchego i ciepłego, który pozwoliłby nie tylko na standardowe prowadzenie bieżącego utrzymania dróg gruntowych (wytłuczniowanie i wyrównanie), ale i planowe prowadzenie budów. Ten ostatni
element szczególnie dotkliwy był i jest na terenie
Krzyszkowa. Oceniając jednak przebieg inwestycji
na ul. Głównej należy pokreślić, że nie można było
zakończyć jej szybciej. Kiedy analizuje się przebieg
prac z inspektorami nadzoru, odpowiedzialnymi za
realizację inwestycji, bagatelizowanie ich uwag (poziom wód gruntowych, opady itp.) i naciskanie na
wykonawcę z terminem, byłoby nieodpowiedzialne. Racjonalne względy kazały więc z finalnym oddaniem drogi poczekać. Tak, by zakończona budowa
mogła służyć mieszkańcom przez długie lata - nie
zaś okazać się gminną katastrofą. Zwłaszcza, gdy
trzeba wydać na nią tak duże pieniądze.
Kwestią, z której należy zdać sobie sprawę, przekonując do niej cierpliwie mieszkańców i zdobywając dzięki rozmowom ich zrozumienie, jest konieczność zejścia ze standardów. Jeśli rokrocznie
chcemy wydłużyć ilość zbudowanych dróg, nie możemy przy każdej z nich planować dwustronnego
chodnika i ścieżki rowerowej, zwłaszcza gdy obszar,
przez który przebiega, tego nie wymusza. Odważne
marzenia oczywiście warto mieć, ale trzeba pamiętać, jakie wymuszą następstwa. Idąc tą drogą, wypadnie bowiem zmierzyć się z realnym dylematem:

ZEBRANIA
WIEJSKIE
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budować 5 km dróg w Gminie, czy tylko jedną – za
to z całą infrastrukturą. Rachunek jest bowiem bardzo prosty: jeśli w ciągu roku będziemy oddawać 5
km dróg, to nasz 100 km deficyt uda się zniwelować
w ciągu ok. 20 lat. Inna opcja to oddalenie możliwości kompleksowej poprawy stanu gminnych ciągów
komunikacyjnych w bliżej nieokreśloną przyszłość.
Oczywiście ten plan wymaga przestrzegania
dwóch bardzo konkretnych założeń: nie przejmowania kolejnych kilometrów dróg i utrzymania wydatków na ich budowę na stałym poziomie.
W przypadku finansów jestem optymistą. Obserwując bowiem tendencję zwiększania się budżetu
Gminy zakładam, że będziemy mogli tym tempem
pójść. Tym bardziej istotna więc jest nasza wspólna troska o przestrzeń. O jej ład, który z rozwagą
każe analizować każdą próbę uruchamiania nowych
terenów pod zabudowę i tym samym mnożenia
kolejnych kilometrów dróg. Stąd wielka prośba do
mieszkańców, by na zasadzie ruchów miejskich angażowali się w procedury planistyczne. Szczególnie
tam, gdzie wprowadzany jest zakaz zabudowy. Niestety bowiem w organizowanych nad nimi dyskusjach dominujący bywa głos przeciwny – taki, który
jako jedyny negatywny skutek wprowadzenia zakazu zabudowy wskazuje utratę wartości obszaru
dla jego właściciela. Pomijając wielokrotnie kontekst Gminy, który wszyscy musimy potem unieść.
Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

TAK - chcę wiedzieć więcej:
kontakt@rokickiewiadomosci.com.pl

ZAPYTAJ WÓJTA

Redakcja „Rokickich Wiadomości” uruchamia
specjalnie dedykowany adres email kontakt@rokickiewiadomosci.com.pl umożliwiający składanie propozycji tematyki, zagadnień, problemów,
które warto poruszyć w stałej rubryce poświęconej zarządzaniu Gminą.
Przekazane Wójtowi pozwolą przygotować merytoryczny materiał.
To także miejsce, gdzie można zgłaszać pytania, wątpliwości i zakresy tematyczne na zbliżające się zebrania sołeckie.

Przypominamy, że trwa cykl zebrań wiejskich z mieszkańcami.
W marcu odbędą się kolejne z nich:
SOŁECTWO

DATA ZEBRANIA

MIEJSCE ZEBRANIA

KIEKRZ-PAWŁOWICE

1.03.2018

DOM PARAFIALNY ARKA W KIEKRZU

NAPACHANIE-DALEKIE

2.03.2018

ŚWIETLICA WIEJSKA W NAPACHANIU

KRZYSZKOWO

5.03.2018

ŚWIETLICA WIEJSKA W KRZYSZKOWIE

PRZYBRODA

6.03.2018

ŚWIETLICA WIEJSKA W PRZYBRODZIE

STARZYNY-ROGIERÓWKO

7.03.2018

SALA SESYJNA URZĘDU GMINY W ROKIETNICY

SOBOTA-BYTKOWO

13.03.2018

SALA SESYJNA URZĘDU GMINY W ROKIETNICY

MROWINO-CEREKWICA

16.03.2018

SALA GIMNASTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MROWINIE

KOBYLNIKI

23.03.2018

ŚWIETLICA WIEJSKA W KOBYLNIKACH

Wszystkie zebrania rozpoczną się o godzinie 18.00.
Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 10 proc. osób uprawnionych do głosowania
– stałych mieszkańców Sołectwa.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się niezbędnego kworum, wyznacza się nowy termin Zebrania w tym samym dniu i miejscu o godz. 1815.
Uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie w drugim terminie będą miały moc obowiązującą bez
względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.
Ramowy porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego. Powitanie mieszkańców i przybyłych gości.
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2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017
rok.
5. Podział środków finansowych sołectwa na
2018 rok
[zał. nr 9 do Uchwały Rady Gminy Rokietnica Nr
XLVIII/452/2017 w sprawie: uchwały budżetowej
Gminy Rokietnica na 2018 rok]
6. Przedstawienie przez Wójta Gminy podsumowania za 2017 rok oraz bieżących zagadnień.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.
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ISO w Urzędzie Gminy Rokietnica
Po raz kolejny możesz nas ocenić. Wystarczy wypełnić ankietę.
Certyfikat ISO jest normą jakości przyznaną Urzędowi Gminy w Rokietnicy za spełnienie standardów
działania i obsługi klienta. Wymaga przygotowania
całej gamy obowiązkowych procedur, które należy wdrożyć i realizować na co dzień. Wiele z nich
ma charakter tzw. wewnętrznych regulacji, które
precyzyjnie zostały opisane w całej skomplikowanej ścieżce prowadzącej do uzyskania certyfikatu.
Jest jednak całkiem sporo tych, z których bezpośrednio korzystają nasi klienci – chociażby karty
usług publicznych pozwalających w jednym miejscu sprawnie i wyczerpująco dowiedzieć się, jak załatwić w Urzędzie swoją sprawę http://rokietnica.
pl/jak-zalatwic-sprawe/.

ISO to norma wymagająca systematycznego odnawiania. Dlatego Urząd corocznie poddawany jest
audytom. Przeglądy wewnętrzne obejmują sprawdzenie utrzymania całego systemu zarządzania, nadzór nad dokumentacją, sprawdzenie dokonywanych
w niej uaktualnień oraz dostosowanie się do zmian,
którym podlega sama norma ISO. Z taka sytuacją
mamy do czynienia właśnie w bieżącym roku. Przegląd zewnętrzny prowadzi jednostka, która posiada stosowne uprawnienia. W naszym przypadku
jest to Urząd Dozoru Technicznego. W tym roku
audyt zostanie przeprowadzony pod koniec marca. By w sposób transparentny pokazywał działanie Urzędu, powinien zostać wsparty oceną naszych

1% PODATKU dla Organizacji Pożytku
Publicznego w Twojej Gminie
Początek roku to czas, w którym, poza licznymi
nałożonymi na siebie z własnej woli zobowiązaniami, musimy znaleźć czas na rozliczenie się z Urzędem
Skarbowym. Otrzymywane z zakładów pracy informacje o uzyskanych dochodach, czy te przesyłane
przez ZUS czy KRUS są dodatkowym motywatorem.
Wielu stara się swoje roczne rozliczenie podatkowe
zrobić jak najszybciej – bez czekania na obligatoryjnie wyznaczoną graniczną datę 30 kwietnia. Tu zachętą wielokrotnie jest nadzieja otrzymania zwrotu wynikającego np. z ulg czy nadpłat.
Rozliczanie się z fiskusem to jednak także ten moment, w którym należy zdać sobie sprawę z możliwości niesienia pomocy. Zgodnie z obowiązującym
prawem, 1 % naszego podatku mamy bowiem sposobność przekazać organizacjom pozarządowym
mającym status Organizacji Pożytku Publicznego
(tzw. OPP).
Nie dość, że operacja ta, dając możliwość wsparcia tych, których sami znamy i cenimy, nic nas nie
kosztuje, to niewykorzystana – po prostu przepada.
Pomimo rosnącej z roku na rok sumy przekazywanej organizacjom pożytku publicznego, pula środków możliwych do rozdysponowania nadal nie jest
w pełni wykorzystana. Kwoty wskazane przez podatników stanowią jedynie 0,76% należnego podatku
dochodowego. Pozostałe 0,24%, zamiast pomagać,
wraca z powrotem do budżetu. O skali zjawiska najlepiej świadczą konkretne liczby: niewykorzystane
przy okazji rozliczania się z podatku dochodowego
w ubiegłym roku środki, które mogłyby zasilić konta konkretnych organizacji pożytku publicznego, to
ponad 200 mln zł.
Wypełniając PIT za 2017 rok, do wyboru mamy
bez mała 9 tysięcy organizacji działających na terenie
całego kraju. Warto jednak przypomnieć, jaka idea
przyświecała wdrożeniu możliwości przekazywania
1% podatku. Chodziło o to, by to podatnik decydował czy i komu chce pomóc – m.in. poprzez znajomość swojego najbliższego otoczenia. Jednak nadal wielu z nas albo pozostawia w swoim zeznaniu
podatkowym wydzielone na ten cel miejsce puste,
albo wybiera duże organizacje, znane np. z reklam
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telewizyjnych. W ten sposób jedyna część podatku,
o której sami możemy zdecydować, zamiast wspierać działalność lokalnych stowarzyszeń przepada
albo trafia do ogólnopolskich fundacji.
OPP w Gminie Rokietnica
Zwracamy się po raz kolejny do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie idei popierania organizacji
pożytku publicznego obejmujących swym działaniem Mieszkańców Gminy Rokietnica.
Poniżej zestawiliśmy organizacje, które, posiadając status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
OPP, mogą zostać wsparte 1% z naszego podatku.
Są to również organizacje, które, z racji znajomości profilu, solidności i zakresu działania, możemy
rekomendować.
W rubryce zeznania podatkowego, dotyczącej
wniosku o przekazanie 1%, wystarczy wpisać numer wypranej OPP w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):
• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin ROKTAR – Rokietnica, woj. wielkopolskie
KRS: 0000316203
• Uczniowski Klub Sportowy BŁYSKAWICA
Rokietnica, woj. wielkopolskie
KRS: 0000230212
• Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej – Rokietnica, woj. wielkopolskie
KRS: 0000321060
Karta danych organizacji pozarządowej – aktualizuj swój status na
gminnej mapie:
http://rokietnica.pl/pl/ogloszenia_dla_
organizacji_pozarzadowych/karta_danych_
organizacji_pozarzadowej
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica
prowadzi od kilku lat tzw. Mapę organizacji pozarządowych. Jej celem jest systematyczna aktualizacja
danych podmiotów działających na terenie Gminy
Rokietnica w sferze pożytku publicznego. Dlatego
tak ważnym jest dostarczanie nam swoich danych.
Tylko pełen pakiet informacji umożliwia nam in-

klientów, którzy, poprzez kwestionariusz, mogą wypowiedzieć się, jak zostali obsłużeni i czy sprostaliśmy ich oczekiwaniom.
Po raz kolejny namawiamy więc do wypełnienia
anonimowej ankiety satysfakcji klienta oraz postawy etycznej urzędników. Prosimy o to do 16 marca 2018 r. Obie ankiety dostępne są poprzez stronę
internetową: http://rokietnica.pl/aktualnosci/iso
-urzedzie-gminy-rokietnica-2/ lub w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stanowiskach pracy wszystkich kierowników referatów UG.
Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i współpracę. Państwa opinię traktujemy przede wszystkim jako wyraz aktywności, której celem jest dbanie
o stałą poprawę standardów i jakości świadczonych
w Urzędzie usług.
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica
formowanie o możliwości przekazywania 1% podatku przy okazji rocznego zeznania podatkowego.
1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
• podatnicy prowadzący działalność gospodarczą
i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku;
• 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie 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 uprawnionych do zbierania
1% można znaleźć w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego 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 listopada 2017
r. włącznie;
• wypełniły obowiązki sprawozdawcze: w odpowiednim terminie sporządziły i przesłały do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe;
• w Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma informacji o rozpoczęciu ich likwidacji lub o ogłoszeniu upadłości.
W ubiegłym roku z 1% na konta organizacji pożytku publicznego trafiła łącznie kwota 660,2 mln
zł. Warte podkreślenia jest to, że Wielkopolanie pod
względem hojności w przekazywaniu 1% podatku
plasują się na 3 miejscu w skali całego kraju. Mieszkańcy naszego województwa przekazali ze swoich
rozliczeń na rzecz OPP niemal 61,5 mln zł - prawie
10% wszystkich przekazanych środków.
Warto ten wskaźnik przenieść na nasze gminne
podwórko i sprawić, by z naszych zeznań podatkowych 1% zasilił tych, których z prowadzonego
działania, objętego pożytkiem publicznym, znamy
najlepiej.
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

eADMINISTRACJA

W Urzędzie Gminy Rokietnica
potwierdzisz swój PROFIL ZAUFANY
Od kilku lat w naszym bezpośrednim otoczeniu,
szczególnie związanym z załatwianiem tzw. spraw
urzędowych, funkcjonuje termin ePUAP. Można zaryzykować stwierdzenie, iż jest to coraz bardziej popularna forma komunikacji na linii klient – instytucja publiczna. Jak jednak sprawić, by elektroniczna
Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
była nie tylko terminem i teorią, ale przynoszącą
obustronne korzyści praktyką?

by obowiązku składania przez VAT-owców druków
jpk do Urzędów Skarbowych).
Zarówno suwerenna decyzja każdego z nas, jak
i narzucony obowiązek, wymaga wykonania następnego kroku: założenia profilu zaufanego. To całkowicie bezpłatne narzędzie, będące naszym elektronicznym podpisem, dzięki któremu potwierdzamy
swoją tożsamość w Internecie i załatwiamy jedną
z dostępnych w ten sposób „spraw”.

Po pierwsze: ZAUFANIE.
Każda zmiana, znacząco i głęboko ingerująca
w nasze przyzwyczajenia, jest na początku trudna
do zaakceptowania. Przez lata zdążyliśmy niemal
przywyknąć do biurokracji obwarowanej tonami
papieru, czerwienią pieczęci, masą czasu i nadszarpniętych nerwów trawionych w urzędach wszelkiej
maści. Niemniej uzyskany z trudem „papier”, jako
namacalny i fizyczny, stanowi wciąż niepodważalny dowód „załatwienia” sprawy. Tymczasem dzięki
e-usługom można prościej, taniej i przede wszystkim wygodniej. Wystarczy ZAUFAĆ: w możliwości
własne i oferowanej nam od kilku już lat ePlatformy.

Po trzecie – konieczna rejestracja.
Formularz rejestracyjny, wypełniany całkowicie
on-line, jest na szczęście krótki i wymaga jedynie
najbardziej podstawowych danych identyfikacyjnych oraz kontaktowych. W tym celu należy uruchomić komputer i „odpalić” stronę: https://pz.
gov.pl/pz/index; następnie wybrać jedną z dwóch
możliwych dróg:
• pierwsza, pozwala założyć profil i potwierdzić
go całkowicie elektronicznie i bez wychodzenia
z domu, jeśli korzystamy z usług banku posiadającego uprawnienia do weryfikowania naszej tożsamości lub gdy posiadamy certyfikowany podpis kwalifikowany,
• druga – po wypełnieniu formularza w Internecie, https://pz.gov.pl/pz/register, wymaga następnie udania się do jednego z uprawnionych do
potwierdzania naszej tożsamości punktów. Czynności tej należy dokonać w ciągu 14 dni od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Po drugie: więcej ZAUFANIA, czyli
dlaczego warto wybrać ePUAP.
W Polsce e-usługi stają się coraz bardziej powszechną i wykorzystywaną formą załatwiania
spraw urzędowych przez Internet. Kiedyś trudna
do pomyślenia sytuacja braku gotówki w portmonetce i operowania jej plastikowym substytutem
uruchamianym przez „dziwny” PIN, nie tylko już
nie dziwi, ile stała się normą. Co więcej - zjawisko
obejmowania elektronizacją coraz to nowych dziedzin życia jest systematycznie rosnącym trendem.
Katalog spraw możliwych do załatwienia bez wychodzenia z domu stale się powiększa.
Dziś, za pomocą ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), można chociażby złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego,
zarejestrować auto, zawnioskować o świadczenie
w ramach Programu 500+, sprawdzić ilość „zaliczonych” punktów karnych, czy zapoznać się z dotyczącymi nas procedurami medycznymi. Coraz więcej
instytucji chce systematycznie eliminować nadmiar
dokumentów papierowych, zastępując tradycyjną
formę kontaktu z klientami formą elektroniczną.
Nie da się jednak tego dokonać bez elektronicznej
„identyfikacji” nas samych. To zastąpienie „fizycznego” podpisu pod dokumentem, wykonywanego dotąd na papierze i odręcznie, to nic innego jak
jego wersja „e”, czyli weryfikowany przez system
ciąg informacji o osobie, „zamknięty” w konfiguracji powołanych do życia znaków.
Co jednak zrobić, by w pełni cieszyć się ofertą
ePUAP? Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji
i ZAUFANIE elektronicznym procedurom. Choć w tej
chwili już nie do końca - coraz częściej kontakt przez
Internet jest bowiem wymuszany na nas „z góry” z mocy obligatoryjnych przepisów (dotyczy to choć-
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Punkty Potwierdzania Profilów ZAUFANYCH znajdują się na terenie całego kraju. Są to na ogół Urzędy Skarbowe, ZUS-y, Starostwa Powiatowe, czy Urzędy Gmin, które posiadają stosowną CERTYFIKACJĘ
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, wydawaną
po spełnieniu określonych prawnych wymogów.
Ich lista publikowana jest także w Internecie. Cała
„wizyta” w takim punkcie nie jest długa i skomplikowana. Udajemy się do tego z nich, który jest dla
nas najbardziej dogodny. Tam musimy wylegitymować się przed uprawnioną osobą dowodem osobistym lub paszportem i złożyć tylko jeden podpis.
Po czwarte: Profil ZAUFANY.
Reasumując: Profil Zaufany to darmowe narzędzie, które umożliwia m.in. logowanie i składanie
podpisu elektronicznego, dzięki któremu można załatwiać określone sprawy urzędowe on-line, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia
z domu.
Miło nam zatem poinformować, iż od 8 lutego 2018 roku, decyzją Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Urzędzie Gminy Rokietnica funkcjonuje Punkt Potwierdzania Profilów Zaufanych.
Cieszy nas bardzo fakt, iż możemy zaoferować
wszystkim zainteresowanym kolejną „usługę” mogącą realnie wpłynąć na jakość i tempo Państwa
obsługi.

Zapraszamy do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Rokietnica, życząc udanych logowań,
coraz większej ilości spraw załatwianych bez wychodzenia z domu i satysfakcji - z ZAUFANIA profilowi Zaufanemu.
Pracownicy Referatu Administracyjnego
i Spraw Obywatelskich
Urzędu Gminy w Rokietnicy

20 marca 2018 r.
rozliczysz PIT
w UG Rokietnica

Zapraszamy Mieszkańców do skorzystania
z bezpłatnego punktu obsługi podatnika dnia
20 marca 2018 r. (wtorek) w godzinach 9:0015:00 w budynku A Urzędu Gminy w Rokietnicy – sala sesyjna I piętro.
Pracownicy Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce nie tylko pomogą przygotować roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. PIT) za 2017 r., ale również prześlą
wypełnioną deklarację zeznania podatkowego
droga elektroniczną.
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Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
W dniu 18 grudnia 2017r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod poz. 8611 uchwała Rady Powiatu w Poznaniu
Nr XXXV/504/V/2017 z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego w 2018 roku.
Poniżej rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
gminygodzin
Rokietnica
w aptek
2018 r.
Rozkład
pracy
Dostępność do świadczeń farmaceutycznych
Lp.

Nazwa apteki, adres

Telefon

Lp.

Nazwa apteki, adres

Telefon

pn. - pt. Rozkładsobota
niedziela
godzin pracy aptek
sobota
Gmina
Rokietnica* niedziela

pn. - pt.

Gmina Rokietnica*

1
1

Apteka „Dbam o
zdrowie”,
ul. Szamotulska
Apteka
„Dbam o 31,
Rokietnica
zdrowie”,
ul. Szamotulska 31,
Rokietnica

(61) 814-51-70

8.30-18.00

9.00-13.00

(61) 814-51-70

8.30-18.00

9.00-13.00

w święta i dni
w porze
Dostępność
donocnej
świadczeń farmaceutycznych
wolne od pracy
w porze nocnej
22.01.2018 - 28.01.2018

01.01.2018

05.03.2018 - 11.03.2018
22.01.2018
16.04.2018 -- 28.01.2018
22.04.2018

20.05.2018
01.01.2018

05.03.2018
28.05.2018 -- 11.03.2018
03.06.2018
16.04.2018
09.07.2018 -- 22.04.2018
15.07.2018

2
2

20.05.2018

28.05.2018
20.08.2018 -- 03.06.2018
26.08.2018
09.07.2018
01.10.2018 -- 15.07.2018
07.10.2018
20.08.2018
12.11.2018 -- 26.08.2018
18.11.2018
01.10.2018
24.12.2018 -- 07.10.2018
30.12.2018
12.11.2018
29.01.2018 - 18.11.2018
04.02.2018
24.12.2018 - 18.03.2018
30.12.2018
12.03.2018

Apteka „Antidotum”
ul. Pocztowa 7,
Rokietnica
Apteka „Antidotum”
ul. Pocztowa 7,
Rokietnica

w święta i dni
wolne od pracy

(61) 663-72-31

8.00-17.00

8.00-13.00

(61) 663-72-31

8.00-17.00

8.00-13.00

29.01.2018
23.04.2018 - 04.02.2018
29.04.2018
12.03.2018 - 10.06.2018
18.03.2018
04.06.2018
23.04.2018
16.07.2018 - 29.04.2018
22.07.2018
04.06.2018 - 02.09.2018
10.06.2018
27.08.2018

06.01.2018
31.05.2018
26.12.2018
06.01.2018
31.05.2018
26.12.2018

16.07.2018
08.10.2018 - 22.07.2018
14.10.2018
27.08.2018
19.11.2018 - 02.09.2018
25.11.2018
08.10.2018 - 14.10.2018
31.12.2018
19.11.2018
05.02.2018 -- 25.11.2018
11.02.2018
31.12.2018
19.03.2018 - 25.03.2018

3
3
Lp.

Apteka „Kierska”,
ul. Kierska 2f, Kiekrz
Apteka
„Kierska”,
Nazwa
apteki, adres
ul. Kierska 2f, Kiekrz

(61) 842-80-56
Telefon
(61)
842-80-56

05.02.2018
30.04.2018 - 11.02.2018
06.05.2018
19.03.2018 - 17.06.2018
25.03.2018
11.06.2018

26.11.2018
03.09.2018 - 02.12.2018
09.09.2018
01.01.2018
15.10.2018 - 07.01.2018
21.10.2018
12.02.2018 - 18.02.2018

-26Apteka Rokietnicka,
ul. Szamotulska 5b,
Rokietnica

(61) 663-64-60

15.08.2018
01.04.2018

15.08.2018
8.00-21.00
8.00-16.00
9.00-14.00
Rozkład godzin pracy aptek
Dostępność
do świadczeń farmaceutycznych
30.04.2018
06.05.2018
23.07.2018 - 29.07.2018
8.00-21.00
8.00-16.00
9.00-14.00 11.06.2018
w święta i dni
03.09.2018 - 17.06.2018
09.09.2018
pn. - pt.
sobota
niedziela
w porze
nocnej
wolne od pracy
23.07.2018
15.10.2018 - 29.07.2018
21.10.2018

-26-

4

01.04.2018

8.00-21.00

03.05.2018
01.11.2018

26.03.2018 - 01.04.2018
07.05.2018 - 13.05.2018

8.00-16.00

18.06.2018 - 24.06.2018
30.07.2018 - 05.08.2018
10.09.2018 - 16.09.2018
22.10.2018 - 28.10.2018
03.12.2018 - 09.12.2018
08.01.2018 - 14.01.2018

01.05.2018

19.02.2018 - 25.02.2018

11.11.2018

02.04.2018 - 08.04.2018

5

Apteka „Consultorio”,
os. Kalinowe14c/9,
Rokietnica

(61) 671-16-26

8.00-20.00

14.05.2018 - 20.05.2018

9.00-14.00

25.06.2018 - 01.07.2018
06.08.2018 - 12.08.2018
17.09.2018 - 23.09.2018
29.10.2018 - 04.11.2018
10.12.2018 - 16.12.2018

6

Lp.

Apteka „Vita Salus”,
ul. Pocztowa 2c,
Rokietnica

Nazwa apteki, adres

15.01.2018 - 21.01.2018

02.04.2018

26.02.2018 - 04.03.2018

25.12.2018

09.04.2018 - 15.04.2018

608-806-581

Telefon

8.00-20.30

8.00-15.00

9.00-14.00

Rozkład godzin pracy aptek
pn. - pt.

sobota

niedziela

21.05.2018 - 27.05.2018
02.07.2018 - 08.07.2018

Dostępność
do świadczeń farmaceutycznych
13.08.2018 - 19.08.2018
24.09.2018
- 30.09.2018
w porze
nocnej

05.11.2018 - 11.11.2018
17.12.2018 - 23.12.2018

w święta i dni
wolne od pracy

-27-

* Dostępność do świadczeń farmaceutycznych w aptekach na terenie gminy Rokietnica w porze nocnej odbywa się w godz. 22.00-8.00, natomiast
w święta i dni wolne od pracy w godz. 9.00-14.00.
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Gmina Stęszew*

15.01.2018 - 21.01.2018

01.01.2018

12.02.2018 - 18.02.2018

01.05.2018

UWAGA: NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW w Gminie Rokietnica
Drogi Mieszkańcu, Właścicielu nieruchomości na terenie Gminy Rokietnica,
29 stycznia 2018 r. Rada Gminy Rokietnica uchwaliła nowe stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od dnia 1 MARCA 2018r. opłaty wynosić będą:
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:
ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY- 13 ZŁ OD OSOBY/ MIESIĄC,
ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB ZMIESZANY – 26 ZŁ OD OSOBY/MIESIĄC,

Należną opłatę wyliczać będziemy tak jak dotychczas:
nowa stawka x liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość
Przykład: w domu mieszkają 4 osoby. Od 1 marca 2018r.:
1. przy opcji segregowania śmieci opłata będzie wynosiła 4X13 zł, czyli 52 zł
miesięcznie.
2. w przypadku niesegregowania śmieci (odpady zmieszane) opłata będzie wynosiła 4X26 zł, czyli 104 zł miesięcznie.
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
(FIRMY, BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ):
nowa stawka x ilość pojemników o danej pojemności
WAŻNE! NIE MA OBOWIĄZKU SKŁADANIA NOWYCH DEKLARACJI
O nowej stawce zostaniecie Państwo poinformowani w listownym zawiado-

mieniu, które otrzymacie Państwo przed terminem płatności marcowej raty
tj. przed 31 marca 2018r.
BEZ ZMIAN POZOSTAJE DOTYCHCZASOWY NR KONTA
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na dotychczasowy, indywidualny nr rachunku bankowego. Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do końca każdego miesiąca kalendarzowego.
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem
SAMOFINANSUJĄCYM SIĘ.
Dlatego w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie
konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, która wystarczy na
realizację całości zadania, jakim została obciążona gmina.
KONTAKT
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Urzędem Gminy w Rokietnicy – Referat Ochrony Środowiska pod nr tel. 61 8960616.
Katarzyna Lokke
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska UG Rokietnica

NOWE ZASADY SEGREGACJI
– OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU
Drogi Mieszkańcu, Właścicielu nieruchomości na terenie gminy Rokietnica!
Urząd Gminy w Rokietnicy przypomina, że od 1 stycznia 2018 r. zmianie uległ dotychczasowy system zbiórki odpadów segregowanych. Realizując ustawowe obowiązki, wprowadzamy nowe zasady segregacji, które przedstawiamy poniżej.
Zmiana czasu wywozu
Wszystkie odpady będą odbierane od godz. 6:00
w dniu wywozu, a nie jak dotychczas od godz. 7:00.
Standaryzacja zbiórki odpadów
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z 29 grudnia 2016 r. na terenie całego kraju wprowadza się standaryzację zbiórki odpadów gromadzonych selektywnie, zgodnie z którym na terenie
gminy Rokietnica zaczną obowiązywać odpowiednio
opisane, kolorowe worki / pojemniki do segregacji:
KOLOR ŻÓŁTY – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
KOLOR NIEBIESKI – PAPIER
KOLOR ZIELONY – SZKŁO
KOLOR BRĄZOWY – ODPADY BIO
Jeśli masz już POJEMNIKI do segregacji, to co powinieneś z nimi zrobić?
Pojemniki te mogą dalej służyć do zbierania odpadów. Należy jednak pamiętać, że muszą być odpowiednio opisane oraz w wyznaczonym kolorze
(kolor co najmniej w 30% zewnętrznej całkowitej
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powierzchni pojemnika): ŻÓŁTY „metale i tworzywa sztuczne”; NIEBIESKI „papier”; ZIELONY „szkło”
BRĄZOWY „BIO” (odpowiednie naklejki na pojemniki do zbierania odpadów BIO można pobrać od
stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy lub w PUK Sp.
z o.o. ul Topolowa 6 w Bytkowie)
Co zrobić, gdy zabraknie worków?
W takim przypadku należy pobrać dodatkowe
worki w siedzibie PUK sp. z o.o. w Bytkowie ul. Topolowa 6 lub w PSZOK przy Oczyszczalni ścieków
w Bytkowie. Nie ma możliwości wystawiania worków innych niż dostarczane przez PUK Sp. z o.o.
Kolor WORKÓW / POJEMNIKÓW
ma znaczenie!
Niestety odpady nieprawidłowo segregowane
lub umieszczone w niewłaściwym worku nie zostaną odebrane.
Odpady BIOdegradowalne…
To nie tylko odpady zielone, takie jak trawa, li-

ście, czy drobne gałęzie. Od nowego roku będą to
również odpady kuchenne.
DO WORKA/POJEMNIKA WRZUCAMY TYLKO
I WYŁĄCZNIE:
• odpady zielone - trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych
• odpady kuchenne – resztki żywności (bez mięsa), obierki owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie
NIE WRZUCAMY:
• mięsa, kości, odchodów zwierząt, ziemi, kamieni, popiołów.
Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów, można:
1) zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach,
2) przekazywać do odbiorcy odpadów komunalnych w okresie od kwietnia do listopada,
3) przekazywać do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
Ogólnie dostępne pojemniki do segregacji odpadów na terenie Gminy
W myśl nowych przepisów, wraz z nowym rokiem,
przy ul. Topolowej 6 w Bytkowie zostaną również postawione ogólnie dostępne pojemniki do segregacji
odpadów. Jest to związane z realizacją obowiązku
zbiórki odpadów segregowanych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy
o kontakt z Urzędem Gminy w Rokietnicy – Referat Ochrony Środowiska pod nr tel. 61 8960616.
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TworzyMY
atmosferę
Kampania
Ministerstwa Środowiska

Corocznie spalamy nawet 2 mln ton
odpadów w domowych piecach! Z każdym kilogramem spalonych śmieci
emitujemy toksyczne substancje, które szkodzą Tobie i osobom w otoczeniu
oraz mogą się przyczynić do wywoływania poważnych chorób – rak płuca,
przewlekła choroba obturacyjna choroba płuc, choroby układu krążenia.
Zobacz, dlaczego palenie odpadów to
tylko pozorna oszczędność.
Jeżeli wydaje Ci się, że spalając odpady zamiast
węgla dobrej jakości oszczędzasz to porównaj te
„oszczędności” z poniższymi przykładami wydatków związanych z konsekwencjami palenia odpadów w domowym piecu. Bilans należy do Ciebie.
Piec – kilkaset złotych
Zacznijmy od podstaw: twój dom i system ogrzewania. Ładując odpady do swojego pieca, powodujesz uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych, które później trzeba wymienić. Płonący
plastik tworzy związki, które stopniowo uszkadzają blachy kotła i komin. Ponadto w kominie szybko
osadzają się niebezpieczne sadze, które mogą spowodować pożar. Nawet nie wiesz, kiedy zaskoczy
Cię koszt nowego pieca i przemurowanie komina,
a w przypadku pożaru nawet konieczność remontu całego domu. Czy oszczędność na zakupie opału jest tego warta?
Mandat lub wysoka grzywna
Wolność Tomku w swoim domku? Niezupełnie.
Każdy, kto widzi (i czuje!), że ktoś pali odpady, ma
prawo zwrócić mu uwagę, a gdy to nie pomoże,
zgłosić problem odpowiednim służbom. Najprostsza droga to telefon do straży miejskiej lub urzędu,
któremu straż podlega, a w tych gminach, gdzie
straż nie jest powołana – bezpośrednio do Urzędu
lub na Policję. Wskazane służby mogą ukarać mandatem w wysokości do 500 zł, natomiast sąd może
orzec grzywnę w wysokości nawet 5000 zł. Jeżeli
Twój sąsiad pali śmieci, reaguj. Jeśli to Ty – szykuj
się na mandat lub szybko zmień swoje zwyczaje.
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Zdrowie – kilka milionów złotych
Drapanie w gardle, duszności i powtarzające się
napady kaszlu mogą być symptomem wielu groźnych schorzeń wywołanych złym stanem powietrza.
Pamiętaj, że zanieczyszczenia z domowego komina rozprzestrzeniają się i opadają głównie w promieniu 10-krotności jego wysokości, czyli na Twój
dom i najbliższe otoczenie. Toksyczne substancje,
powstałe w wyniku spalania m.in. foliowych opakowań czy plastikowych butelek i innych tworzyw
sztucznych poza specjalistycznymi spalarniami, trafiają więc właśnie do Twoich płuc. Skala problemu
jest ogromna. To właśnie te związki m.in. wpływają na zachorowalność na groźnie choroby przewlekłe. Warto przypomnieć, że m.in. z tego powodu
corocznie na raka płuc choruje 23 tys. ludzi, 80 tys.
ma zawał serca, a 2 mln leczy się na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Ile kosztuje taka
„przyjemność”? Roczne wydatki na leczenie POChP
w kraju sięgają 165 mln złotych, a zawałów serca
- 1,3 mld zł. A w mniejszej skali? Wizyta specjali-

sty – co najmniej 100 zł. Wizyta w aptece – kolejne 200. I tak co miesiąc…
Życie – bezcenne!
Jeżeli szczęśliwie unikniesz powyższych chorób,
pamiętaj, że gromadząca się smoła i sadza mogą
doprowadzić do pożaru w kominie. Ale nie o to chodzi, żeby wyszukiwać coraz to nowe argumenty.
Palenie odpadów w domu jest niebezpieczne,
nielegalne, a co najważniejsze, szkodzi Tobie i Twoim najbliższym. Jakkolwiek tego nie liczyć, więcej
można stracić niż zyskać.

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Źródło: http://www.tworzymyatmosfere.pl/
smieci-to-nie-opal
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X WIELKOPOLSKI KONKURS
KOSZY WIELKANOCNYCH

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy (aula byłego Gimnazjum)
ul. Trakt Napoleoński 16

Wys t awa „ S tó ł Wi el k a no cny Pi ę kni e Na kr yt y ”
Nowe miejsce, niezmiennie świąteczny klimat
Już niedługo Wielkanoc. Warto więc pamiętać
o pielęgnowaniu tradycji z nią związanych. Jedną
z nich jest przygotowanie koszyczka do święconki.
Na tym właśnie opiera się nasz tradycyjny Wielkopolski Konkurs Koszy Wielkanocnych. Po raz dziesiąty zapraszamy więc całe rodziny do udziału w zabawie. Wystarczy tylko przygotować niepowtarzalny
koszyczek do święconki według własnego pomysłu.
Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane
do dnia 19 marca 2018 roku:
1. osobiście
(poniedziałki od 10.00 do 18.00, pozostałe dni tygodnia od 7.30 do 15.30) w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, Referat Organizacyjny i Promocji, pokój nr 16 I piętro,
2. drogą telefoniczną bądź mailową:
• tel.: 61 89 60 614
• e-mail: katarzyna.sokulska@rokietnica.pl, kinga.owsian@rokietnica.pl
oraz 25 marca osobiście w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Rokietnicy (aula dawnego gimnazjum).
W konkursie może wziąć udział każdy, a kategorie w tym roku zostały podzielone w następujący sposób:
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• wystawcy indywidualni (osoby prywatne), w tym:
dorośli i dzieci,
• wystawcy zbiorowi, w tym: przedszkola i żłobki
oraz zespoły rodzinne.
Dla uczestników konkursu przygotowaliśmy upominki i nagrody. Na miejscu czekać będzie również
wiele atrakcji, o których będziemy informować na
bieżąco. Śledźcie nasz profil Rokietnica.pl na facebooku!
Jak co roku konkursowi towarzyszyć będzie
WYSTAWA STOŁÓW WIELKANOCNYCH „STÓŁ
WIELKANOCNY PIĘKNIE NAKRYTY”, przygotowana przez sołectwa Gminy Rokietnica. Chcąc zachęcić Was do odwiedzenia lokalizacji, podobnie jak
w ubiegłym roku przygotowaliśmy specjalną zabawę.
Udział w niej mogą wziąć rodziny lub grupy znajomych składające się przynajmniej z dwóch osób, które chcą poczuć klimat Świąt Wielkanocnych. Wśród
rodzin, które odwiedzą wszystkie lokalizacje i dostarczą wypełnioną kartę, rozlosowane zostaną
nagrody. Sami przekonacie się, że dzięki nim Wasza rodzinna Wielkanoc będzie piękna i przyjemna.
Co zrobić, aby wziąć udział w zabawie?
• – zebrać co najmniej 2-osobową grupę
• – w dniu 25 marca pobrać kartę w jednej ze zgło-

szonych lokalizacji lub wydrukować we własnym
zakresie ze strony www.rokietnica.pl
• – w godzinach prezentacji odwiedzić wszystkie
lokalizacje biorące udział w wystawie stołów (ich
lista zostanie opublikowana na stronie www.rokietnica.pl)
• – zebrać wszystkie pieczątki potwierdzające odwiedzenie lokalizacji
• – dostarczyć kartę ze wszystkimi pieczątkami do
Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Rokietnicy
(aula dawnego gimnazjum), gdzie około godz. 15
wylosujemy szczęśliwą rodzinę. Nie musicie być
obecni podczas losowania. Jeśli wylosowana zostanie Wasza karta, skontaktujemy się z Wami.
Więcej informacji na temat konkursu (w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy) i wystawy znajduje się na stronie www.rokietnica.pl oraz profilu
Rokietnica.pl na facebooku.
ORGANIZATOR:
• Urząd Gminy w Rokietnicy
WSPÓŁORGANIZATORZY
• Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Rokietnicy
• Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy
Referat Organizacyjny i Promocji
UG Rokietnica
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2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica

Z wolnością w polskim sercu

Idea
Motyw wolności, rozumianej i kochanej współcześnie, będzie hasłem przewodnim wielu tegorocznych wydarzeń. Wzorem wielu samorządów, instytucji, stowarzyszeń i grup niezrzeszonych, chcemy
zorganizować je także u nas. - Tak, by w 100. rocznicę wybuchu powstania uczcić pamięć Wielkopolan,
dla których determinacja o prawo powrotu w ojczyste granice, sprzężona nierozerwalnie z hasłem
odbudowy niepodległego państwa, stała się dominującą treścią życia.
Dziś nikt nie kwestionuje sensu i znaczenia poznańskiego zrywu, nie używa przy jego obchodach
terminu „zapomniane”. Z całą pewnością to efekt
starań Wielkopolan współczesnych – ich walki o wydobycie powstania z niepamięci i przyznania mu
należnego miejsca w niełatwej historii. Obchodząc
zatem 100. rocznicę wybuchu powstania, połączoną nieprzypadkowo z momentem powrotu Polski
do grona niepodległych państw, warto do nich dołączyć. Tym bardziej, że w wielu naszych domach
wciąż żywa i pieczołowicie przekazywana jest tradycja o tamtych wydarzeniach.
Przygotowując się do obchodów roku 2018 mamy
w pamięci uroczystości 90 rocznicy. To, co udało się
wówczas w nas obudzić jest nie tylko zacne, ale
i zobowiązujące. Ogrom zgromadzonych dokumentów, odbytych spotkań, przygotowanych konkursów,
uroczystości, wypraw i gorących dyskusji, zamkniętych w pamięci i zapisanych reportersko na kartach
specjalnego numeru „Rokickich Wiadomości”, jest
doświadczeniem, które warto i trzeba rozwijać. Wzbogacać o nowe elementy upowszechniające
fakty i wiedzę na współczesny sposób - z wykorzystaniem sprawdzonych, ale także innowacyjnych
środków wyrazu. W pamięci bowiem liczy się autentyczność. Wtedy trwa i buduje więzi obejmujące najpierw najbliższych, potem przyjaciół, znajomych, wreszcie ojczystą społeczność.
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Wydarzenia
27 listopada 2017 roku Rada Gminy Rokietnica
podjęła uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica. Ten
ważny formalny aspekt stał się impulsem do rozpoczęcia pierwszych ważnych inicjatyw. Ich celem są
całoroczne obchody rocznicy powstania i 100-lecia
odzyskania Niepodległości, wplecione w ważne historycznie daty, ale i w znane już cykliczne przedsięwzięcia. O wolnościowe, patriotyczne aspekty wzbogacić chcemy zatem majowe Rokietnickie InteGRAcje
– tradycyjną rodzinną aktywność odbywającą się rokrocznie na boiskach przy SP Rokietnica. Swoją tematyczną postać będą miały także Rodzinne Biegi im.
Dominiki obchodzące w tym roku 10. jubileusz, wrześniowy Rumpuć i grudniowa ROSgwiazdka z premierą nowej, specjalnie dedykowanej gminnym obchodom, płyty Rokietnickiej Orkiestry Dętej . Zaprosimy

wszystkich na wyjątkowe obchody Święta 11 listopada. Uroczystą mszę św. za Ojczyznę w kościele parafialnym w Rokietnicy, poprzedzoną harcerskim apelem pamięci i złożeniem kwiatów pod rokietnickim
Krzyżem, zakończy koncert Jacka Kortusa – honorowego obywatela Gminy Rokietnica, laureata XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, przepleciony recytacjami w wykonaniu
mistrza – Michała Grudzińskiego, aktora Teatru Nowego w Poznaniu, prywatnie zaś mieszkańca Kiekrza
i amatorów – zwycięzców zaplanowanego w Gminie

Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącym
apelem i odezwą o kontaktów w tej sprawie.
Będziemy wdzięczni za dostarczenie informacji
na temat Powstańców Wielkopolskich mieszkających na terenie Gminy Rokietnica wraz z danymi o miejscu ich spoczynku.
Z uwagi na zamiar poświęcenia tym materiałom historycznych studiów prosimy o ich nadsyłanie do końca marca 2018 roku na adres e-mail:
• redakcja@rokickiewidomosci.com.pl
• lub danuta.potrawiak@rokietnica.pl
• lub o kontakt telefoniczny pod nr 61 89 60 605.
Gwarantujemy staranność i należną troskę o powierzone dane.

na październik konkursu recytatorskiego.
Tradycyjnie odbywający się z konkretnym kontekstem Rodzinny Rajd Rowerowy organizowany
przez Ryszardą Lubkę w tym roku, wraz z zabranym
na rower sercem, będzie przemierzał znane nam
dukty szlakiem prowadzącym „Ku pamięci”. Oczywiście Powstańców Wielkopolskich.
Swój biegowy ubiegłoroczny debiut powtórzy Stowarzyszenie Rokietnica Biega. 11 listopada
o 11.11 wystartuje II ROSbieg Niepodległości dodając do ubiegłorocznego sukcesu kolejną, jakże ważną w roku 100-lecia odzyskania wolności, cegiełkę.
Niezwykle bogatą paletę działań planują wszystkie nasze szkoły, łącznie z Zespołem Szkół im. J i Wł.
Zamoyskich. Konkursy, lekcje, pogadanki, projekty multimedialne będą prowadzone tak, by pielęgnowanie pamięci o historii, wraz z szacunkiem dla
minionych pokoleń, uczyło odpowiedzialności za
współczesność.
Ścisłą datę wybuchu powstania oraz czas jej najbliższy oddamy oficjalnym pokłonom na Starym
Cmentarzu w Cerekwicy. W jego centralnej części
znajduje się pomnik wystawiony nad mogiłą pochowanych tam w 1919 roku dwóch powstańców
wielkopolskich. Będziemy także w Kiekrzu pod Figurą Chrystusa umieszczoną na betonowym kwadratowym słupie zawierającym marmurowe tablice
ku czci parafian poległych w wojnach światowych
w latach 1914-18 i 1939-45 oraz w powstaniu wielkopolskim. To tutaj swój kulminacyjny punkt ku czci
poległych za Niepodległą mają obchody przygotowywane przez kieską społeczność z licznym udziałem harcerzy. Udamy się wreszcie do Krzyszkowa,
znanej z troski o swą historyczną przeszłość najstarszej miejscowości Gminy Rokietnica. Rok 2018 został przeznaczony przez jej mieszkańców na przygo-
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towanie lokalnego miejsca pamięci – z obeliskiem,
pamiątkami po powstańcach, ale i miejscem odpoczynku dla współczesnych.
Zatrzymać czas
– CYFROWE ARCHIWUM
Niezwykle ciekawą inicjatywą, do której współtworzenia zaprosimy wszystkich Mieszkańców jest
Cyfrowe Archiwum Mieszkańców Gminy Rokietnica. Projekt realizowany z dofinansowaniem powiatu poznańskiego i Gminy Rokietnica będzie stroną
internetową, na której zostaną umieszczone fotografie, listy, pocztówki i inne dające się sfotografować lub zeskanować dokumenty mogące świadczyć o historii naszego regionu. Poprosimy także o
dawne przepisy kulinarne, sposoby domowe i zapytamy o zwyczaje. Być może uda nam się zapisać dawno zapomnianą opowieść, legendę? Odkryć bohatera? To Cyfrowe Archiwum mogłoby
z czasem stać się bazą dokumentów indeksowanych, co z kolei mogłoby posłużyć poszukiwaczom
historii rodzinnych. Zamierzamy wykorzystać potencjał, jaki ciągle jeszcze jest dostępny w naszych
domach, w domach naszych sąsiadów, w pamięci
i starych albumach naszych dziadków i pradziadków. Współtwórcą pomysłu jest Adam Michta, docierający z niezwykle czułym obiektywem swojego
aparatu do niemal każdego z gminnych zakątków.
Wszystkie szczegóły projektu poznany wkrótce, już
dziś zachęcając wszystkich Mieszkańców do przejrzenia domowych archiwów i potem – udostępnienia nam swoich skarbów.
Byli wśród nas – Powstańcy
związani z Gminą Rokietnica
To, co czemu zamierzamy poświęcić szczególny
wysiłek, to stworzenie
listy Powstańców Wielkopolskich mieszkających na terenie Gminy
Rokietnica. Już w 2008
roku udało nam się zebrać na ten temat sporo
danych, zdajemy sobie
jednak sprawę, że nie
poznaliśmy wszystkich
żyjących kiedyś wśród
nas bohaterów.

LOGO, miejsce, rubryka
Rok Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica ma swoje unikatowe logo, które Państwu prezentujemy. Zbudowane zostało w kolorystyce i w
oparciu o elementy powstańczego umundurowania. Jego autorem jest Arek Chołżyński – pracownik Urzędu Gminy Rokietnica, nieoceniony grafik,
twórca wielu projektów, które naprawdę wyjątkowo nas w wielu aspektach identyfikują. Logo będzie
znakiem rozpoznawczym stałej rubryki poświęconej
Powstaniu Wielkopolskiemu w „Rokickich Wiadomościach” – w ich wersji papierowej i elektronicznej. Odznaczy także gminną stronę www.rokietnica.pl oraz profil rokietnica.pl na facebooku. Będzie
także, przez specjalnie przygotowane bannery, charakteryzować powstańczym symbolem każdą z miejscowości w naszej Gminie. Posłuży wreszcie jako
główny motyw na naklejki, którymi będziecie mogli Państwo oznaczyć swoje samochody.
Namawiając Państwa do włączenia się w gminne świętowanie Roku Powstania Wielkopolskiego
na każdym polu, prosimy przede wszystkim o obecność. W sposób szczególny zaś o wzajemną do siebie życzliwość – z wolnością w polskich sercach.
Komitet Organizacyjny
Obchody Roku Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica koordynuje Komitet Organizacyjny.
Jego Patronami Honorowymi są:
• Bartosz Derech Wójt Gminy Rokietnica
• Ks. Tadeusz Lorek Proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Rokietnicy
Członkowie Komitetu:
• Sylwia Kiejnich – radna Gminy Rokietnica
• Paweł Dankowski – radny Gminy Rokietnica
• Kazimierz Fryś – radny Gminy Rokietnica
• Ryszard Lubka – radny Gminy Rokietnica
• Maria Chojnacka – sołtys Sołectwa Krzyszkowo
• Marta Przybył – rada parafialna parafii w Rokietnicy
• Ewa Welman – zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu
• Teresa Wieczorek – dyrektor GOK i Biblioteki
Gminnej
• Jerzy Maciejewski – Przezes ROS Sp. z o.o. w Rokietnicy
• Adam Michta – Stowarzyszenie Rokietnica Wokół Nas
oraz pisząca te słowa,
Danuta Potrawiak
– Sekretarz Gminy Rokietnica.
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Mieszkańcy Krzyszkowa brali udział
w Powstaniu
Wielkopolskim
Ważne wydarzenia historyczne, które miały miejsce w Krzyszkowie przekazywane są w formie ustnej przez najstarszych mieszkańców. To właśnie te
historie, stały się dla mnie inspiracją do spisania
wspomnień przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Będąc dzieckiem słyszałam o mieszkańcach
Krzyszkowa, walczących w postaniu wielkopolskim.
Informacje te, jednak nigdy nie zostały potwierdzone, ani podane do publicznej wiadomości. Osobiste
spotkania z najstarszymi mieszkańcami umożliwiły
mi zebranie drogocennych informacji o powstańcach, które również zostały potwierdzone przez
członków ich rodzin. Informacje te poświadczyłam także odpowiednią dokumentacją. Zbliżająca

Świadek
historii
W roku kiedy obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach
zaborów, mamy szansę na nowo odkryć znaczenie
słowa „patriotyzm”. Ten czas to także okazja, aby
poznać ludzi, którzy niejednokrotnie płacili wysoką cenę za to, by nasz kraj mógł być rzeczywiście
wolny. Szczególnie tych ludzi, którzy żyją wśród nas,
w naszej małej Ojczyźnie. Takim człowiekiem jest
niewątpliwie pan Roman Łabęcki, mieszkaniec Rokietnicy, więzień polityczny czasów stalinowskich.
Przyszedł na świat w 1933 r. w Zagórowie w powiecie konińskim. Wychowywał się w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Jego ojciec walczył podczas obu wojen światowych. Jako harcerz młody
Romek zaczął działać w opozycji antykomunistycznej. – Wiedzieliśmy, że mamy władzę, której sobie
nie życzymy. Pierwszą naszą akcją było ściągnięcie
w szkole portretów komunistycznych przywódców
– wspomina. Jako uczeń 9 klasy został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Przez 10 miesięcy
przebywał w areszcie, gdzie był przesłuchiwany. –
O szczegółach wolę nie opowiadać... Po rozprawie
dostałem półtora roku odsiadki tylko dlatego, że
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moją sprawę przesunięto, do dziś nie wiem dlaczego, z sądu wojskowego do cywilnego. Po wyjściu miałem problemy z powrotem do szkoły, uważano mnie za bandytę. Ale w końcu przyjęli mnie
do poznańskiego „Marcinka” – wyznaje. Kiedy był
w klasie maturalnej, został wysłany do obozu pracy
przymusowej. – Spędziłem 27 miesięcy na Śląsku,
do 1953 r. Najpierw pracowałem w kopalni „Rozbark” w Bytomiu, a potem w najbardziej niebezpiecznej, „Makoszowy” w Zabrzu. Pozwolono mi tam
dokończyć naukę i w liceum dla pracujących zdałem maturę – dodaje. Roman Łabęcki pięciokrotnie
składał podania na studia, odrzucano je jednak za
każdym razem. Miał też problemy z zatrudnieniem,
nie mógł bowiem wykazać się świadectwem o niekaralności. – Dopiero po 10 latach mogłem złożyć
wniosek o zatarcie skazania. Postanowiliśmy więc
z żoną kupić ziemię i zajęliśmy się ogrodnictwem
– przyznaje. A jak trafił do Rokietnicy? – Teść mojego brata pochodził zza Bugu. Po wojnie, jako repatriantowi, przyznano mu więc 5 hektarów ziemi
i to akurat w Rokietnicy, którą przekazał młodym.
Brat postanowił mnie tu sprowadzić i tak zostałem.
To już będzie ze 40 lat... – opowiada. Pan Roman
nieustannie zabiega o to, aby w kolejnych pokoleniach pamięć o naszej najnowszej, często tak trudnej historii, wciąż była żywa. Jego zaangażowanie
na tym polu sprawiło, że jest wiceprezesem wielkopolskiego oddziału Związku Więźniów Politycz-

się setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego jest odpowiednią chwilą do upamiętnienia
mieszkańców Krzyszkowa, którzy brali w nim udział.
W Powstaniu Wielkopolskim brało udział sześciu
mieszkańców Krzyszkowa, których udział udokumentowałam na dzień dzisiejszy:
• Pan Cieślak Piotr
• Pan Baumann Jakub
• Pan Mamot Józef
• Pan Nowaczyk Franciszek
• Pan Palacz Władysław
• Pan Wierzbicki Jan
Zapewne w wielu domach, w rodzinnych albumach znajdują się stare fotografie lub inne pamiątki,
które mają dużą wartość historyczną. Jeśli mieszkańcy zechcieliby wzbogacić karty historii Krzyszkowa
starymi fotografiami lub osobistym wspomnieniami bardzo proszę o kontakt.
Sołtys
M. Chojnacka

nych Okresu Stalinowskiego. Mimo swojego wieku, cały czas chętnie odpowiada na zaproszenia,
by przybliżać nie tylko swoją historię, ale też m.in.
losy Żołnierzy Wyklętych.
KT

Uroczyste otwarcie
Biblioteki Gminnej
im. Marii Konopnickiej

20 marca 2018
Rokietnica, ul. Szamotulska 29

W programie:
Godz. 10:00
Akcja
„Pokolenia otwierają Bibliotekę”
Godz. 15:00
Przecięcie wstęgi
Zwiedzanie biblioteki
Okolicznościowe wystąpienia
„Twoja Biblioteka” czyli
relacja z powstawania budynku
Godz. 16:00
„Nie daj plamy baw się z Nami!”
czyli gry, zabawy i spotkania m.in.
Godz. 17:00
”Ocean to pikuś” spotkanie
z Łukaszem Wierzbickim,
Godz. 17:30
Kryminał milicyjny i neomilicyjny
spotkanie z Ryszardem Ćwirlejem,
Godz. 19:00
spotkanie z aktorem Michałem Grudzińskim

Zapraszamy!
marzec 2018
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Zmiany w zazielenieniu od 2018 r.
Dywersyfikacja upraw
Od 2018 r. za jedną uprawę – uprawę mieszaną
– zostaną uznane obszary, na których prowadzone
będą obok siebie odrębne uprawy, z których każda
(np. marchew, pietruszka, seler, itd.) ma powierzchnię mniejszą niż 0,1 ha (ich łączna powierzchnia
może być większa od 0,1 ha).
Zmianie ulega także zasada traktowania mieszanek powstałych przez wysiew mieszanki nasion,
które są uprawiane jako uprawa główna (nie dotyczy
to mieszanek zaliczanych do kategorii trawy i inne
rośliny pastewne, czyli np. mieszanek bobowatych drobnonasiennych z trawą, mieszanek traw).
Do 2017 r. obszary, na których wysiewana była
mieszanka nasion, uznawane były za jedną uprawę,
niezależnie od poszczególnych roślin zawartych
w mieszance (przykładowo, w przypadku obecności
w gospodarstwie: mieszanki zbożowej, mieszanki
strączkowo-zbożowej oraz mieszanki strączkowosłonecznikowej, były one zaliczone do tej samej
uprawy - uprawy mieszanej). Od 2018 r. obszary na
których wysiewana będzie mieszanka nasion będą
uznawane za oddzielne uprawy, pod warunkiem,
że będzie można ustalić, że gatunki z różnych mieszanek nasion różnią się od siebie. Oznacza to, że
w przypadku uprawy w jednym gospodarstwie np.:
• mieszanki jęczmienia jarego z owsem siewnym,
• mieszanki żyta ozimego z wyką kosmatą,
• mieszanki bobiku z łubinem żółtym i z wyką
siewną,
uprawy takie będą traktowane jako oddzielne
uprawy.
Ponadto wprowadzone zmiany dotyczą także wyłączeń z obowiązku dywersyfikacji upraw w przypadku gospodarstw o: (i) wysokim (ponad 75%) udziale
gruntów ornych (GO) wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych,
ugorowanych albo będących połączeniem powyższego użytkowania lub (ii) gospodarstw, w których
ponad 75% użytków rolnych to trwałe użytki zielone. Dotychczas gospodarstwa takie były zwolnione
z praktyki dywersyfikacji, pod warunkiem że pozostałe grunty orne, użytkowane w inny niż wskazany
powyżej sposób, nie przekraczały 30 ha.  Od 2018 r.
zniesiono limit 30 ha GO oraz do powyższych sposobów użytkowania GO (>75%), stanowiących warunek zwolnienia z obowiązku dywersyfikacji upraw,
dopuszczono rośliny strączkowe (analogicznie jak
to jest obecnie w przypadku wyłączeń w zakresie
obszarów EFA).
Dodatkowo od 2018 r. pszenica orkisz będzie
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stanowiła odrębną uprawę w ramach dywersyfikacji upraw.
Obszary proekologiczne EFA
Zgodnie z nowymi przepisami UE, od 2018 r. zmieniono szereg przepisów w zakresie obszarów proekologicznych. Wprowadzono pewne korzystne
rozwiązania, takie jak:
• ujednolicenie wielkości elementów EFA,
• umożliwienie deklarowania części obszaru EFA
z powierzchni większego obiektu,
• zwiększenie współczynników ważenia dla zagajników o krótkiej rotacji (z 0,3 do 0,5) oraz
upraw wiążących azot (z 0,7 do 1),
• uproszczenia w zakresie zwolnień z praktyki EFA
– analogiczne do zwolnień w zakresie dywersyfikacji upraw dotyczące zniesienia limitu 30 ha
(ponad 75% udział traw, ugorów, strączkowych),
jak również określono nowe wymogi, które
zaostrzają dotychczasowe przepisy dotyczące
utrzymania obszarów proekologicznych, tj.:
• wydłużenie okresu utrzymywania międzyplonów
z 6 do 8 tygodni,
• zakaz stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych EFA.

ELEMENTY KRAJOBRAZU/ELEMENTY EFA:
Do najważniejszych zmian w tym zakresie m.in.
należy:
• ujednolicenie parametrów/wielkości obszarów
EFA dla oczek wodnych oraz zagajników śródpolnych włączając w to drzewa, zakrzaczenia
i kamienie – dla tych elementów określono maksymalną wielkość 0,3 ha (w tym zwiększono powierzchnię oczek wodnych zaliczanych do EFA
z 0,1 ha do 0,3 ha).
• połączenie stref buforowych i miedz w jedną
kategorię oraz tak jak dotychczas w przypadku
miedz, określono limit 20 m szerokości dla stref
buforowych zaliczanych do EFA,
• zwiększenie do 20 metrów maksymalnej szerokości dla pasów gruntów kwalifikujących się do
płatności wzdłuż obrzeży lasu, na których nie
jest prowadzona produkcja, zwiększono ich maksymalną szerokość. Dotychczas szerokość ta wynosiła 10 metrów –zarówno dla pasów z produkcją, jak i bez produkcji,
• dopuszczenie możliwości wykorzystywania do
EFA elementów, które przekraczają parametry
określone w przepisach UE.
Nowe podejście oznacza, że w przypadku posiadania w gospodarstwie elementów przekraczających maksymalne wielkości/szerokości dla obszarów
EFA, rolnik będzie mógł wykorzystać taki element
jako EFA, ale tylko do wielkości określonej w przepisach UE, np. w przypadku oczka wodnego o wielkości 0,4 ha, rolnik będzie mógł zadeklarować ten
element jako EFA, ale tylko do wielkości 0,3 ha.
Dotychczas taka możliwość nie była dopuszczona,
gdyż w przypadku przekroczenia przez dany obiekt
wielkości określonej w przepisach UE, cały element
nie był kwalifikowany do EFA.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w przypadku Polski w odniesieniu do elementów krajobrazu, tak jak do tej pory, będą stosowane współczynniki przekształcenia (konwersji) i ważenia, które
służą do przeliczenia rzeczywistej powierzchni obiektów uznawanych za obszary proekologiczne na po-

wierzchnię przeliczeniową. Zmiana podejścia dotycząca możliwości deklarowania części obszaru EFA
z powierzchni większego obiektu, nie może obejmować sytuacji w których obszar EFA zostanie zadeklarowany z obiektu nie uwzględnionego w katalogu EFA, np. jako EFA zostanie zadeklarowane
oczko wodne z powierzchni jeziora lub zagajnik z powierzchni lasu. Dlatego, w przypadku deklarowania elementów krajobrazu (EFA), oprócz kryteriów
określonych na poziomie unijnym, należy również
mieć na uwadze, następujące wymogi:
• oczka wodne – maksymalna wielkość elementu
możliwa do zadeklarowania do EFA wynosi 0,3
ha z obiektów nie większych niż 1 ha;
• zagajniki śródpolne – maksymalna wielkość elementu możliwa do zadeklarowania do EFA wynosi 0,3 ha z obiektów nie większych niż 0,5 ha.
Zagajniki nie mogą stanowić części lasu;
• żywopłoty, pasy zadrzewione – maksymalna szerokość elementu możliwa do zadeklarowania do
EFA wynosi 10 m. Możliwość wykorzystania do
EFA elementów szerszych, niż 10 m. Elementy
te nie mogą stanowić części lasu;
• zadrzewienia liniowe – do EFA zaliczane będą,
tak jak dotychczas zadrzewienia obejmujące drzewa o średnicy korony wynoszącej przynajmniej
4 m; odległość między koronami drzew nie powinna przekraczać 5 m. Elementy te nie mogą
stanowić części lasu;
• pojedyncze drzewa – za EFA uznawane będą,
tak jak do tej pory, drzewa o średnicy wynoszącej przynajmniej 4 m korony.
Ponadto od 2018 r. zmianie ulegnie definicja
przylegania elementów EFA.
Zgodnie z nowymi przepisami, za obszary przylegające uznaje się też elementy krajobrazu oraz
strefy buforowe/miedze, które przylegają do ob-

szaru proekologicznego bezpośrednio przylegającego do gruntów ornych gospodarstwa.
MIĘDZYPLONY/POKRYWA ZIELONA
Od 2018 r. za międzyplony w ramach EFA uznane
będą również wsiewki roślin bobowatych w uprawę główną (do 2017 r. za EFA uznawane były tylko
wsiewki trawy w uprawę główną).
Ponadto w wyniku zmiany przepisów UE w zakresie zazielenienia, w ramach której wprowadzono obowiązkowy wymóg utrzymywania międzyplonów/pokrywy zielonej przez okres co najmniej
8 tygodni, konieczne było również dostosowanie
przepisów krajowych w tym zakresie. W związku
z tym, zmianie ulegną przepisy dotyczące wysiewu i okresu utrzymania międzyplonów ścierniskowych. Terminy wysiewu i utrzymania określone dla
międzyplonu ozimego pozostają bez zmian.
Od 2018 r. wprowadzono dwie możliwości realizacji wymogów dotyczących międzyplonu ścierniskowego:
• stały termin wysiewu oraz stały termin utrzymania, tj. wysiew – w okresie od dnia 1 lipca
do dnia 20 sierpnia; utrzymanie co najmniej do
dnia15 października lub
• indywidualne podejście, tj. wysiew – w okresie
od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia; utrzymanie
przez (co najmniej) 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki. Dzień wysiewu należy wskazać
w oświadczeniu złożonym do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 7 dni od dnia
wysiewu mieszanki.
W przypadku, gdy rolnik nie wskaże (w ciągu 7
dni od daty wysiewu, a najpóźniej do dnia 27 sierpnia roku złożenia wniosku) dnia wysiewu mieszanki w oświadczeniu złożonym do kierownika biura

Szczegóły dotyczące wejściówek
na koncert Teresy Werner
Zasady odbioru bezpłatnych wejściówek na koncert Teresy Werner

ców przy wydawaniu biletów będzie
trzeba okazać się dokumentem (dowo-

powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wówczas uznaje się, że rolnik wybrał wariant ze stałym terminem wysiewu i stałym
terminem utrzymania.
ZAKAZ STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY
ROŚLIN
Zgodnie z nowymi przepisami UE w zakresie zazielenienia, od 2018 r. wprowadzono zakaz stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych EFA, tj. na:
• ugorach,
• międzyplonach,
• uprawach wiążących azot oraz
• pasach gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu, na których prowadzona jest produkcja.
Szczegółowe informacje w zakresie zazielenienia
od 2018 r. zostały zawarte w materiale informacyjnym dotyczącym płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (zazielenienie) pod następującym adresem
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Platnosci-bezposrednie/Zmiany-w-zazielenieniu-od-2018-r
Rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności
bezpośrednich na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha od 15 lutego do 14 marca 2018 r. może złożyć oświadczenie
potwierdzające brak zmian.
Uwaga: powyższy termin nie podlega przywróceniu, co oznacza, że oświadczenia złożone po 14
marca pozostaną bez rozpatrzenia.
Na podstawie materiałów informacyjnych otrzymanych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
opracował:
Wiesław Biały

dem osobistym lub innym dokumentem) potwierdzającym fakt zamieszkania w Gminie Rokietnica).
SENIORZE TEGO NIE PRZEGAP!
PRZYJDŹ NA IMPREZĘ
DLA WIELU POKOLEŃ

1. Odbiór bezpłatnych wejściówek na
koncert będzie możliwy :
• DLA SENIORÓW od 22 lutego 2018
roku.
• DLA POZOSTAŁYCH MIESZKAŃCÓW
OD 20 marca 2018 r.
2. Bezpłatne wejściówki wydawane
będą do wyczerpania ich puli.
3. Każdej osobie przysługuje prawo
do odbioru maksymalnie dwóch wejściówek.
W związku z tym, że Koncert jest finansowany ze środków budżetowych
Gminnego Ośrodka Kultury i przeznaczony jest dla naszych mieszkańmarzec 2018
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Gminny Ośrodek Kultury
serdecznie zaprasza
na koncert

Teresy Werner
znanej śląskiej piosenkarki,
który odbędzie się:
15 kwietnia (niedziela) 2018r.
o godz. 18:00
w Hali Sportowej ROS
ul. Szamotulska 29
62-090 Rokietnica

Wstęp wolny!
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Fot. Archiwum artysty

Wejściówki na koncert do odbioru w:
Bibliotece Gminnej ,
Gminnym Ośrodku Kultury,
Rokietnickim Ośrodku Sportu.
ul. Szamotulska 29- Rokietnica

ROSdmuchane ferie w hali
Rokietnickiego Ośrodka Sportu

• Biblioteka Gminna im. M. Konopnickiej w Rokietnicy
• Rokietnickie UKSy
• Sołectwo Rokietnica

10 oraz 11 lutego 2018 r. specjalnie dla dzieci
zorganizowana została akcja rozpoczynająca okres
ferii zimowych w gminie Rokietnica. W hali ROSu
dzieciaki mogły wyszaleć się na kilku dmuchańcach,
wykonać w kąciku plastycznym maski karnawałowe, wziąć udział w prostych eksperymentach naukowych, uczestniczyć w zabawach z animatorami.
Dzieci mogły także skorzystać ze sprzętu sportowe-

Serdecznie dziękujemy za współpracę oraz zaangażowanie w działanie:
• Panu Michałowi Sokołowskiemu - Przystań „Nad
Stawem” Pawłowice,
• Firmie NANA - imprezy integracyjne,
• CTS Sobota,
• Restauracji „Pod Gruszą”,
• wspaniałym animatorom.

marzec 2018

go. Było mnóstwo atrakcji dla małego i większego!.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim dzieciom oraz
ich rodzicom za tak liczne uczestnictwo w tym wydarzeniu.
Impreza odbyła się dzięki organizatorom, którymi byli:
• Rokietnicki Ośrodek Sportu
• Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy
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Ferie zimowe 2018 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Rokietnicy

Przy współpracy z Biblioteką Gminną im. M. Konopnickiej zorganizowano dla naszych najmłodszych mieszkańców atrakcje podczas ferii zimowych. W pierwszym tygodniu uczestnicy warsztatów
edukacyjnych bardzo kreatywnie spędzili czas. Podczas pięciu dni zajęciowych dzieci poznawały ciekawe zabawy, eksperymentowały naukowo z Panią Anią, wykonywały dekoracje oraz oryginalne
ozdoby i biżuterię, samodzielnie lutowały zestawy
elektroniczne.
Dzieci wzięły udział w wyjeździe do kina na bajkę
pt. „Ostatni smok świata” oraz do Bramy Poznania
na warsztaty historyczno-detektywistyczne - „Na
tropie tajemnic”.
Codziennie dzieci brały udział w zajęciach sportowych oraz w kreatywnych zabawach z naszymi
wspaniałymi animatorkami Anią oraz Gosią.
Dziękujemy Wszystkim dzieciom, które uczestniczyły w naszych zimowych warsztatach.
Serdecznie dziękujemy Prezesowi oraz pracownikom Rokietnickiego Ośrodka Sportu za możliwość
skorzystania z hali sportowej na nasze zajęcia animacyjno-sportowe.
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Warsztaty fotograficzne

w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokietnicy
Podczas drugiego tygodnia ferii zimowych w GOK
w Rokietnicy odbywały się warsztaty fotograficzne.
Zajęcia prowadził Pan Maciej Miś – wykwalifikowany fotograf, mający doświadczenie w prowadzeniu
licznych warsztatów oraz kursów fotograficznych.
Podczas naszych dwóch dni zajęciowych uczestnicy poznali podstawowe wiadomości o budowie
aparatów zasadach ich działania oraz tajnikach kom-

pozycji i kadrowania. Pan Maciej w bardzo przystępny sposób przekazał naszych młodym pasjonatom
fotografowania najważniejsze wiadomości z tego
tematu. Warsztatom towarzyszyła bardzo wesoła,
przyjacielska atmosfera.
Serdecznie dziękujemy Panu Maciejowi oraz
Wszystkim uczestnikom za kreatywnie spędzony
czas.

Warsztaty wokalne z Anną Polowczyk

marzec 2018

Od 21-23 lutego 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się warsztaty śpiewu. Uczestnicy zajęć przez 3 dni intensywnie ćwiczyły pod okiem wokalistki – Anny Polowczyk. Każdego dnia odbywały
się ćwiczenia głosu przy akompaniamencie pianina. Po treningu głosu uczestnicy warsztatów wraz
z prowadzącą aktywnie „szlifowali” teksty piosenek zarówno polskich jak i zagranicznych twórców.
Na zajęciach była moc, energia i dużo dobrego
humoru.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim uczestnikom
za aktywność, kreatywność oraz zaangażowanie
podczas zajęć.
Pani Ani serdecznie dziekujemy za przeprowadzenie fantastycznych warsztatów z pasją i profesjonalizmem.
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VII Bal Mistrzów Sportu
Dobra zabawa w szczytnym celu
Co roku w przedostatnią sobotę karnawału odbywa się impreza o wyjątkowym charakterze. Bo chociaż to bal, to jego celem nie jest wyłącznie dobra
zabawa uczestników. Zebrane w jego trakcie pieniądze przeznaczane są bowiem na wsparcie jednego z klubów sportowych działających na terenie
gminy Rokietnica.
I chociaż w tym roku nastąpiły pewne zmiany –
tym razem na uczestnictwo w imprezie zdecydowało się mniej par niż przez ostatnie 2 lata, a impreza
po raz pierwszy została zorganizowana w Bankietowej Strzelnicy w Tarnowie Podgórnym, to i tak
z całą pewnością możemy stwierdzić, że zabawa
była udana. Dowodem na to był uśmiech i zadowolenie widoczne na twarzach gości.
Bal rozpoczęła część oficjalna. To na niej ogłosiliśmy, któremu z wyróżnionych sportowców Kapituła
rozstrzygająca Plebiscyt „Sportowiec z klasą” przyznała najwyższe miejsce na podium. Jej decyzją I miejsce
zajęła Natalia Klocek (lekkoatletyka), a II miejsce ex-aequo Mateusz Ksobich (żeglarstwo) i Dominik Rzepczyński (kajakarstwo). Gratulujemy! Po tym krótkim
wstępie rozpoczęła się zabawa. Do tańca porywał Dj
Norbi, serwując najnowsze hity przeplatane dyskotekowymi klasykami ubiegłego wieku. Chwilę wytchnienia od aktywności na parkiecie zapewniały licytacje. Te z kolei fundowały wiele emocji.
Podobnie jak w zeszłym roku wybrano Króla i Królową Balu. Zaszczytny tytuł otrzymali p. Marta Nosal oraz p. Piotr Trybuś. Ich wspólny taniec utwierdził w przekonaniu, że dokonany wybór był słuszny.
Dzięki hojności uczestników imprezy zebraliśmy
kwotę 6200 zł, która w drodze losowania trafi do
UKS „Słowian” Mrowino (tenis stołowy). Jesteśmy
pewni, że te pieniądze pozwolą rozwijać młode
sportowe talenty.
Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili organizację wydarzenia i nadali mu niepowtarzalny klimat:
• „Bukowianka” S.A. (producent koszul, fundator
upominków dla Laureatów Plebiscytu oraz Króla i Królowej Balu),
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• Cukiernia „U Kamilka”, Artur Lisiak, Rokietnica
(fundator fantastycznego TORTU),
• Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy z prezesem Jurkiem Maciejewskim na czele,
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Bytkowie z prezesem Michałem Wielandem
na czele,
• Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o.
z prezesem Marianem Szymańskim na czele,
• Centrum Tenisowe Sobota, nasi sportowi przyjaciele,
• Kwiaciarnia „Zakątek”, Małgorzata Karpiczak –
Ostrowska, Kiekrz (fundator bukietów dla Laureatów oraz kompozycji na licytację),
• Pan Adam Michta (autor fantastycznych zdjęć
z imprezy),
• Pan Radosław Babica, Akademia Bilardowa, Rokietnica,
• Pan Arkadiusz Klapiński, Zastępca Wójta Gminy Rokietnica,
• Pan Ryszard Lubka, Radny Gminy Rokietnica,
• Pan Andrzej Deckert,
• Pani Izabela i Norbert Dziamscy,
• Pani Anna Niesiobęcka, Sołtys Sołectwa Sobota-Bytkowo,
• Pani Hanna Wocko,
• Państwo Lidia i Krzysztof Rzepczyńscy,
• Pan Józef Fudala, Sołtys Sołectwa Rokietnica,
• Pani Teresa Wieczorek, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej,
• KS Arka Kiekrz,
• Dj Norbi,
• Szymon Wujewski z Agencji Enjoy,
• KLAUS nagłośnienie, Michał Klaus,
• Strauss Cafe, Swadzim,
• Wszyscy Darczyńcy i Sympatycy Gminy Rokietnica,
którzy wsparli inicjatywę duchowo i materialnie
• oraz Bankietowa Strzelnica (wspaniały gospodarz imprezy).
Katarzyna Sokulska
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

Przedszkole
Bajeczka
Dzień Babci i Dziadka w „Bajeczce”
Wszystkim dziadkom, wszystkim babciom, zdrowia, pomyślności, uśmiechów na co dzień i dużo
radości… To tylko niektóre z życzeń, jakie dzieci z Przedszkola „Bajeczka” w Rokietnicy, składały swoim ukochanym Babciom i Dziadkom z okazji ich święta.
W naszym Przedszkolu, w obecnym roku szkolnym, uroczyste spotkania z okazji Święta Babci i Dziadka trwały już od połowy stycznia. Każda
grupa przedszkolna zapraszała swoich Dziadków
i Babcie w inny dzień. Zaproszeni goście mieli okazję podziwiać swoje pociechy w specjalnie przygotowanym dla nich programie artystycznym. Dzieci pod czujnym okiem wychowawczyń recytowały
wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły, a nawet grały na instrumentach. Dziadkowie ze wzruszeniem
przypatrywali się występom swoich wnucząt, nagradzając ich gromkimi brawami.
Po części artystycznej przedszkolaki wręczyły gościom własnoręcznie wykonane upominki. Były to
między innymi: laurki, serduszka z masy solnej, kwiaty, a nawet gotowe składniki na upieczenie babeczek.
Następnie przedszkolaki zaprosiły swoich gości na
słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców.
To były naprawdę wyjątkowe dni, pełne radości,
uśmiechu, wzruszeń i dumy. Dziękujemy wszystkim
gościom za przybycie, za wspólną zabawę, a Rodzicom za nieocenioną pomoc w organizacji uroczystości.
Marta Gawrysiak
Pracownia Elfów w przedszkolu
„Bajeczka”
„Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż - a zapamiętam,
pozwól mi działać, a zrozumiem!”
Konfucjusz

Międzynarodowy Dzień Pizzy
w Przedszkolu Bajeczka
Wielu z nas uwielbia pizzę, nic więc dziwnego,
że grupa Smerfów postanawiała ten okrągły przysmak zrobić własnoręcznie. Dzieci pod opieką nauczyciela Pani Marysi oraz naszej kucharki Pani Justyny przygotowały samodzielnie ciasto drożdżowe
i obserwowały jak pięknie wyrasta. Następnie każdy
przedszkolak zrobił własną małą pizzę z ulubionymi
dodatkami – tylko zdrowe produkty .
Ten włoski przysmak zrobił ,,niesamowitą karierę‘’ wśród dzieci a jego przygotowanie było świetną zabawą i nauką samodzielności. Międzynarodowy Dzień Pizzy został godnie uczczony przez grupę
Smerfów.
Mariola Protasewicz
– Intendent Przedszkola „Bajeczka”
„Przygody Koziołka Matołka”
Dnia 7 lutego dzieciom z grup: ,,Żabki”, ,,Krasnoludki” i ,,Słoneczka”, od rana towarzyszyły emocje.
Mimo niskiej frekwencji odbył się długo oczekiwany
wyjazd na przedstawienie pt.: ,,Przygody Koziołka
Matołka”. Przedszkolaki zjadły śniadanie wcześniej

niż zwykle i wraz z paniami ustaliły zasady obowiązujące podczas wycieczki. Spektakl dostarczył wiele
radości i wywarł na dzieciach ogromne wrażenie,
o czym świadczyły gromkie brawa. Poza świetną
grą aktorów, uwagę małych widzów przyciągała
atrakcyjna scenografia. Dzieci spisały się na medal i udowodniły, że w teatrze można się dobrze
bawić i uczyć! Poszerzyły swój świat o nowe doświadczenie. Teatr to magiczne miejsce, do którego na pewno wrócimy.
Joanna Tomalka
Małgorzata Nowak- Grzechowska

08.02.2018 r. dzieci 6-letnie uczestniczyły w warsztatach naukowych pod hasłem „Ogień i ciepło nam
nie straszne – czy ogień z wodą mogą się przyjaźnić?” Podczas zajęć przedszkolaki samodzielnie wykonywały eksperymenty, dzięki którym poznały zjawisko ciepła oraz dowiedziały się o właściwościach
ognia. Zajęcia, prócz świetnej zabawy, nauczyły dzieci współdziałania w grupie i pozwoliły na zrozumienie najważniejszych zjawisk otaczającego świata.
Sylwia Statucka-Magdziak
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Przedszkole
Cztery Pory
Roku
Karnawałowo
w Czterech Porach Roku
Luty był kolejnym miesiącem roku
przedszkolnego. Już szóstym. Trudno
w to uwierzyć, ale wakacje skończyły się już pół roku temu. Do połowy
miesiąca większość przedszkolnych
działań skoncentrowana była wokół
karnawału. W przedszkolu pojawiły
się balony, serpentyny i kolorowe ozdobne maski.
Odbył się też oczywiście balik karnawałowy. Tego
dnia w przedszkolu nie było zwykłych przedszkolaków. Odwiedziły nas za to księżniczki, indianie,
pszczółki i mnóstwo policjantów – uzbierałby się
chyba z tego cały komisariat. Jak zawsze bawiliśmy
się świetnie: były zabawy, tańce, wygibasy i słodkie
przekąski, a wszystko to w energicznych rytmach

Przedszkole
Leśna Chatka
Wieści z Leśnej Chatki
Święta Bożego Narodzenia to święta najbliższe
i najdroższe naszym sercom. Towarzyszy im niepowtarzalna i wyjątkowa atmosfera. Jest to również
okazja do wspólnego kolędowania. 5 stycznia 2018r.
dzieci i rodzice z grupy Jeżyki a 12 stycznia 2018r.
dzieci i rodzice z grupy Sowy spotkali się w Leśnej
Chatce na kolędowaniu. Mali wykonawcy zaprezentowali rodzicom piosenki z tańcem o tematyce
świątecznej. Przy akompaniamencie Pani Alicji nauczycielki rytmiki umiejętnościami wokalnymi pochwalili się również rodzice. Przybyłe rodziny miały możliwość zaśpiewania znanych polskich kolęd.
Spotkaniom towarzyszyła atmosfera zadumy, radości i wspólnego przeżywania chwili.
10 stycznia 2018r. rodzice i opiekunowie Przedszkolaków z Leśnej Chatki mieli możliwość po raz

26

najnowszych i dziecięcych przebojów.
W lutym mieliśmy dwa słodkie dni w przedszkolu:
pierwszym była wycieczka do Muzeum Czekolady
w Poznaniu, na której dwie grupy przedszkolaków
przyrządziły i ozdobiły własne tabliczki czekolady.
Wyszły przepięknie. A drugim był tłusty czwartek,
w czasie którego większość grup przygotowywała różne słodkości: chruściki, pączki lub pampuchy
kolejny uczestniczyć w warsztatach w psychologiem. Tematem styczniowego spotkania było „Jak
wspierać rozwój dziecka z uwzględnieniem cech
jego osobowości”.
23 stycznia 2018r. Leśną Chatkę odwiedzili muzycy
z Agencji Artystycznej BONSAI. Tematem spotkania
były „Poznańskie pamiętniki czyli czym Wieniawski,
Paderewski i Nowowiejski zapisali się dla Poznania”.
Artyści opowiedzieli Przedszkolakom co łączy owe
postacie z Poznaniem oraz dlaczego byli tak ważni
dla narodu polskiego. Sowy i Jeżyki z zaciekawieniem wysłuchały historii pisanej muzyką i słowem.
W styczniu – najchłodniejszym miesiącu w Leśnej
Chatce odbyło się najcieplejsze święto: DZIEŃ BABCI I DZIADKA. W obu grupach dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki o babci i dziadku oraz wiersze
i piosenki o tematyce zimowej. Sowy i Jeżyki tańczyły, grały na instrumentach oraz przygotowały inscenizację przedstawienia a to wszystko dla najważniejszych gości Babć i Dziadków. Dzieci z wielkim
zaangażowaniem wykonały przepiękne laurki oraz
pomysłowe upominki. Dziadkowie pełni uznania dla
swoich pociech nagrodzili ich gromkimi brawami.

(smażone placuszki z serkiem
homogenizowanym).
Klub Małego Muzyka zaprosił
nas na comiesięczne spotkanie,
tym razem na audycję pt. „Instrumentalne eksperymenty”.
W czasie koncertu odbyły się zawody pomiędzy meksykaninem
grającym na cajonie, a polskim
gitarzystą. Okazało się, że oboje znają mnóstwo stylów grania
i tak dobrze sobie radzą, że nie
mogliśmy wytypować zwycięzcy
i obaj panowie wygrali.
Pod koniec miesiąca dwie
grupy z naszego przedszkola
wybrały się na długo wyczekiwaną wycieczkę do kina i McDonald’sa. Najpierw obejrzeliśmy bajkę: „Pszczółka Maja i miodowe igrzyska”, a później zjedliśmy
obiad w McDonald’sie. Było świetnie. To była jedna
z najlepszych wycieczek w tym roku przedszkolnym.
W lutym odbyły się też u nas zajęcia z ceramiki
i DNA zabawy- tym razem robiliśmy fluorescencyjne glutki, czyli to, co przedszkolaki lubią najbardziej.
Podziwiali postawę, umiejętności oraz wkład pracy
włożony w przygotowanie spotkania. Wszystko na
długo pozostanie w pamięci małych aktorów i widzów. Dla tych wartości i wspólnych przeżyć warto podtrzymać to rodzinne święto!
Gdy nas zima nie rozpieszcza i żałuje dzieciom
chłodu, zaprosiliśmy do Leśnej Chatki ciocię Anię
z DNA_ZABAWY, która wpadła do Nas 31 stycznia
2018r. z górą lodu! Swoją wiedzą i zapałem przekonywała Sowy i Jeżyki, że za sprawą kostki lodu nawet bańka w świat poleci. Nadmuchała też balony
bez użycia płuc i pompki, a z torebek plastikowych
uczyniła „mikro-bombki”. Kolejne warsztaty eksperymentalno-naukowe już za miesiąc!
Wraz z nowym rokiem NOWOŚCI w Przedszkolu
Leśna Chatka. W długie zimowe popołudnia uatrakcyjniliśmy ofertę zajęć dodatkowych i tak w środy
skaczemy, tańczymy i bawimy się w rytm najnowszych hitów muzycznych z ciocią Magdą na ZUMBIK’u. W czwartkowe popołudnia wielkie zamieszanie w kuchni czyli ZAJĘCIA KULINARNE z ciocią
Mirelką.

Przedszkole
Logicus
Balik Karnawałowy
W dniu 30.01.2018 r. w Publicznym Przedszkolu
Logicus odbył się bal karnawałowy. Tego dnia już
od samego rana w przedszkolu pojawiły się bajkowe postacie. Zarówno młodsze jak i starsze dzieci
doskonale bawiły się uczestnicząc w konkursach
i zabawach przy dźwiękach karnawałowej muzyki.

scenizacje ruchowe a to wszystko dla przybyłych
gości. Dla swoich bliskich dzieci przygotowały drobne upominki w postaci kalendarzy, laurek, broszek
czy świeczników. Wzruszeń, radości i oklasków nie
było końca. Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.

Popowo – Rockowo

Dokarmiamy ptaki

W styczniu przedszkolaki z Logicusa uczestniczyły
w przedstawieniu „Popowo-Rockowo”. Dzieci wraz
z paniami szukały kolorowej gąbki do mikrofonu.
Dzięki temu poznaliśmy twórczość takich gwiazd
jak Madonna, The Beatles i wiele innych. Zabawy
i śmiechu było co niemiara.

W chłodne zimowe dni pamiętamy o naszych
skrzydlatych przyjaciołach systematycznie dosypując ziarenek do przedszkolnych karmników.

Dzień Babci I Dziadka
W dniu 26.01.2018 uroczyście obchodziliśmy
Dzień Babci i Dziadka. Były wiersze, piosenki, in-
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Wytwórnia soków w Logicusie
O tym, że soki są cennym źródłem witamin dowiedzieliśmy się podczas wspólnego robienia soków. Dzieci z zaangażowaniem myły i kroiły owoce,
które następnie wrzucały do sokowirówki. Pyszny
a przede wszystkim zdrowy i samodzielnie przygotowany sok wszystkim bardzo smakował.

Eksperymenty z suchym lodem
W styczniu w naszym przedszkolu odbyły się
warsztaty eksperymentalne z Klubem Małego Naukowca. Dzieci obserwowały co dzieje się z suchym
lodem oraz sprawdziły czy za jego pomocą można
nadmuchać balony.
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Przedszkole
MrowinoNapachanie
Styczniowe wieści
z Przedszkola w Napachaniu…
Przedstawienie
„Wilk i siedem koźlątek”
Tradycją stało się już, że pracownicy przedszkola
oraz szkoły (czyli teatr „Taka sytuacja”) przygotowują występ niespodziankę dla dzieci. Tym razem było
to przedstawienie pt. Wilk i siedem koźlątek. Występ wymagał od aktorów nauki tekstu na pamięć,
przygotowania kostiumów dla każdego bohatera,
a także scenografii. Dzieci były zachwycone umiejętnościami teatralnymi swoich pań. Na szczęście
groźny wilk nie zdołał zjeść koźlątek, którym z pomocą nadszedł najmłodszy Ciekawek z rodzicami. Nasze maluchy dzięki tej historii chyba na długo zapamiętają, że należy zawsze słuchać mamy i nigdy nie
wpuszczać obcych do domu. Całość przedstawienia
zakończył wspólny taniec aktorów z publicznością.
WOŚP
14 stycznia na Hali ROS w Rokietnicy zaroiło się od
Trolli, a właściwie od naszych przedszkolaków, które
w kolorowych strojach i perukach na głowach, rów-

nież chciały wesprzeć 26 finał WOŚP. Dzieci z dużą
odwagą wkroczyły na wielką scenę, by pokazać długo przygotowywany układ taneczny. Magiczny występ kolorowych trolli, zachwycił wszystkich zgromadzonych ludzi.
Dzień Kubusia Puchatka
19 stycznia w naszym przedszkolu obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. W tym
wesołym dniu dzieci przyniosły swoje maskotki z Kubusiem Puchatkiem oraz jego przyjaciółmi ze Stumilowego Lasu. Przedszkolaki nie tylko poznały historie misia o małym rozumku, ale również nauczyły
się ulubionych zabaw Puchatka. Dzieci zamienione
w Króliczki, Tygryski, Kłapouszki, Puchatki, Kangurki pomogły naszemu głównemu bohaterowi w rozwiązaniu zagadek oraz zadań.
Spotkanie z fizyką – arktyczna zima
W styczniu kolejny raz mieliśmy zaszczyt gościć
w naszym przedszkolu panią Olimpię Dębicką, która przeniosła dzieci do iście magicznego świata fizyki i przedstawiła ciekawostki związane z właściwościami lodu. Doświadczenia podobały się wszystkim
dzieciom. Bardzo dziękujemy za kolejne tak pobudzające dziecięcą ciekawość zajęcia 
Zimowe zabawy
Tegoroczna zima płata nam figle- ciągle pada
deszcz. Dlatego korzystając z kilku śnieżnych dni,
postanowiliśmy pobawić się na śniegu w naszym
przedszkolnym ogrodzie. Dzieci oddały się zimowemu szaleństwu, lepiąc bałwana czy rzucając śnieżkami do siebie. Z czerwonymi noskami i z uśmiechem
wróciliśmy do przedszkola na ciepły posiłek. Było
mroźnie, ale wesoło i radośnie. Zima to także czas
na organizację konkursów plastycznych. Tym razem
pod tytułem „Zima moich marzeń” powstało wiele pięknych śnieżnych krajobrazów, wesołych bałwanków i radosnych zabaw na sankach. Za udział
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w konkursie każdy uczestnik otrzymał dyplom i nagrodę w postaci książeczki. Gratulujemy!!!
Dokarmiamy ptaki
Zima jest dla ptaków bardzo ciężkim okresem, ze
względu na niską temperaturę i trudne warunki pogodowe. W związku z tym ptaki mogą mieć problemy ze znalezieniem odpowiedniej ilości pokarmu.
Dlatego też nasze przedszkolaki z grupy Żabek dbają
o to, żeby w karmniku nie zabrakło pożywienia dla
ptaków. Każdego dnia pamiętają o uzupełnieniu braków w ptasiej stołówce. Dziękujemy również mamie
Wojtusia za przyniesienie pokarmu dla ptaków 

Styczeń w Mrowinie i Cerekwicy
Podróż w czasie…
Wspaniałe spotkanie, pełne regionalnej kultury, odbyło się w naszym przedszkolu 9 stycznia. Jak
za sprawą czarodziejskiej różdżki, wszystkie dzieci
zostały przeniesione w świat z początku XX wieku.
Znalazły się przed wiejską chatą odwiedzaną przez
barwnych gości. Przedszkolaki zobaczyły wielkopolskie instrumenty z epoki, miały także okazję brać
udział w ówczesnych zabawach. Piękne głosy solistów tworzyły wspaniałą całość z dekoracjami i strojami Klubu Małego Muzyka. Jeszcze raz dziękujemy
Radzie Rodziców za umożliwienie dzieciom udziału
w tych co miesięcznych spotkaniach.
Mrowino w czasie Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Kolejny raz nasze przedszkole – jego pracownicy i podopieczni zaangażowali się w WOŚP. Dnia
14.01 odbył się ,,26 Finał”, w czasie którego nie
mogło zabraknąć i naszych przedszkolaków. Każda
z grup przygotowała swój kilkuminutowy występ,
a dodatkowo przedstawiciele dzieci zaprezentowali
się w tańcu pt. „Idealnie”, jako reprezentacja całego

przedszkola w drużynie „Roztańczone przedszkolaki”
z Mrowina, w choreografii pani Anny Talarowskiej.
Nauczycielki i personel Przedszkola i Szkoły w Mrowinie, także zaprezentowali swój bajkowy występ,
z nadzieją na wsparcie akcji i pomoc potrzebującym.
Zaskakujące role i niespodziewany obrót zdarzeń,
rozśmieszał zarówno dzieci, jak i dorosłych. Ciepła
atmosfera i gotowość do pomagania innym sprawiła, że ten Finał będzie przez nas długo wspominany.
Jednocześnie bardzo dziękujemy za zaangażowanie rodziców- pieczenie ciast, dostarczane napoje, Państwa pomoc i obecność podczas występów.
Spotkanie z Karolcią...
22 stycznia wybraliśmy się do Poznania do Multikina na spektakl na podstawie książki Marii Kruger pt. ,,Karolcia”. Poznaliśmy Karolcię w momencie
przeprowadzki na ul. Kwiatową, kiedy to znalazła
mały niebieski koralik. I od tego momentu zaczęły
dziać się niesamowite przygody... Karolci zawsze
towarzyszył Piotrek, jej nowy kolega z bloku, z którym się zaprzyjaźniła. Oboje musieli unikać czarownicy Filomeny, która za wszelką cenę chciała zdobyć
zaczarowany koralik. Ale jej się to nie udało...Takie
niesamowite przygody, spektakularną grę świateł,

Przedszkole
Ptyś
W skrócie co działo się u nas
w grudniu:
6 grudnia grupa Przyrodników wybrała się na
wycieczkę do krainy bombek. Przedszkolaki poznały proces tworzenia szklanych ozdób choinkowych,
dostały swoją personalizowaną bombeczkę. Po po-

marzec 2018

dobrze dobraną muzykę, humor, szybko zmieniającą się akcję i wspaniałą grę aktorów mogliśmy
podziwiać oglądając ,,Karolcię”. Pełni pozytywnych
wrażeń wróciliśmy do przedszkola, by już planować
kolejne wyjazdy do teatru.
Dzień Babci i Dziadka
Niewiele jest tak ciepłych i pełnych wzruszeń dni
w roku, jak Dzień Babci i Dzień Dziadka. Jest on wyczekiwany także przez przedszkolaki. Dzieci co roku
przygotowują się, by podziękować za ogrom miłości,
ciepła i radości, jaką otrzymują jako wnuki i prawnuki. Swoją wdzięczność okazują nie tylko życzeniami czy drobnymi prezentami własnoręcznie przygotowywanymi z drobną pomocą nauczycielek, ale
także przede wszystkim swoimi występami. W Cerekwicy wydarzenie to świętowaliśmy 22 stycznia,
a w przedszkolu w Mrowinie tydzień później. W te
wyjątkowo ciepłe dni sale i korytarze wypełniły się
wesołym gwarem, ciepłem życzeń wnuków, Pani Dyrektor i wychowawców. Każda z grup przygotowała
swój występ - nie zabrakło radosnych Jasełek - Biedronek, barwnej „Podróży Pór Roku” z Mrówkami,
czy „Bajkowej Opowieści o wspaniałych Dziadkach”
przedstawionej przez Pszczółki, występu Motylków

i rozczulających – najmłodszych Smerfów. Mali aktorzy, tancerze, zaprosili Dziadków na poczęstunek
ze słodkościami przygotowanymi przez rodziców.
Stoły uginały się pod ciężarem pysznych deserów,
a Dziadkowie, których tak liczna frekwencja była
miłym zaskoczeniem, mieli okazję poczuć jak bardzo doceniana jest ich pomoc, troska i życzliwość.
Wyjątkowe ciepło tego dnia sprawia, że już czekamy na kolejny dzień Babci i Dziadka! Jednocześnie
jeszcze raz dziękujemy za pomoc i zaangażowanie
rodziców, którzy chętnie uczestniczyli w przygotowaniach i organizacji Święta.

wrocie do przedszkola czekała na nas miła niespodzianka, pod przedszkolnym kominkiem znaleźliśmy
małe upominki  Święty Mikołaj o nas nie zapomniał ! Miłym akcentem okresu przedświątecznego były warsztaty bożonarodzeniowe, podczas
których rodzice wraz z dziećmi wykonywali ozdoby i kartki świąteczne a dodatkiem było rodzinne
pieczenie pierników, które później zostały ozdobione i zjedzone z apetytem ..
22 grudnia przedszkole odwiedził Gwiazdor, który
śpiewał kolędy z dziećmi, rozdał prezenty a na koniec robił sobie zdjęcia z każdym przedszkolakiem.

A teraz czas na aktualności…
Czas karnawału to czas zabawy i oczywiście bali
karnawałowych, tak też było w Ptysiu. 12 stycznia, każdy z nas, czy to duży czy mały mógł przebrać się za ulubioną postać. Były księżniczki, policjanci, strażacy i oczywiście jak Superman  Dzięki
uprzejmości pani Agnieszki z SunLite Fotografia nasze przebrania został uwiecznione na fotografiach
grupowych. 18 stycznia to Dzień Kubusia Puchatka.
Ptysiowe przedszkolaki też świętowały ten wyjątkowy dzień. Były konkursy, zabawy, prace plastyczne
i bajki i to wszystko z udziałem naszego słodkiego
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niedźwiadka i jego przyjaciół ze Stumilowego Lasu.
Styczeń to czas ciężkiej pracy, przed nami było
święto Babci i Dziadka. Od razu po powrocie z przerwy świątecznej wzięliśmy się do pracy, próby, dekoracje i prezenty a na koniec uśmiech i łzy wzruszenia naszych dziadków. Właśnie tak chcieliśmy

SP w Rokietnicy
Gimnazjaliści dla Przedszkolaków,
czyli uczniowie klasy 2e
w Przedszkolu „Bajeczka”
W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im
J. Brzechwy uczestniczyła w Narodowym Programie
Rozwoju Czytelnictwa. W ramach tej akcji klasa 2e
Gimnazjum im. Noblistów podjęła się zrealizowania projektu pt. „Czytamy najmłodszym”, w którym
zdecydowała się połączyć czytanie książek ze sprawieniem przyjemności najmłodszym.
Uczniowie sami zatytułowali projekt i wybrali książki do przedstawienia. Były nimi uwielbiane
przez maluchów książki z serii o żółwiku Franklinie: „Franklin chce mieć hulajnogę” oraz „Franklin
i książka z biblioteki”. Podczas lekcji wychowawczych uczniowie przygotowywali się do przedstawienia, ucząc się ról na pamięć i jednocześnie przy
tym odpowiedzialności za powierzone zadania oraz
umiejętności pracy w zespole.
Finalizując swój projekt w dniu 11 grudnia, gimnazjaliści postanowili sprawić najmłodszym przedświąteczną niespodziankę. Tego dnia, dzięki uprzejmości Dyrekcji z Przedszkola Bajeczka, uczniowie
przeczytali przedszkolakom dwie książki, jednocześnie starając się jak najwierniej przedstawić poszczególne sceny w nich zawarte.
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aby te dni wyglądały. Dziękujemy rodzicom za pomoc w zorganizowaniu poczęstunku dla dziadków
i ich wnucząt.
„Zimowa przygoda” to tytuł przedstawienia w wykonaniu Teatru Krokodyl. 26 stycznia mieliśmy okazję, po raz kolejny, gościć ten fantastyczny teatr.

Poza świetną zabawą przedstawienie to było również ważną lekcją. Bez pomocy człowieka wyginie
zwierzyna – to hasło przewodnie inscenizacji, dzieci
utrwaliły wiadomości na temat opieki nad zwierzętami w okresie zimowym. Mamy nadzieję, że aktorzy z Teatru Krokodyl będą odwiedzali nas częściej.

Na małej scenie pojawili się zatem Franklin, jego
mama i tata, żółwinka, miś, bóbr, lis, królik, pani gąska i oczywiście narrator czytający książki.
Przedszkolaki z zaciekawieniem obejrzały poszczególne sceny z książek, m.in. Franklina jeżdżącego na hulajnodze, królika pomykającego na rowerze, czwórkę przyjaciół biegających z latawcami...

Gimnazjaliści, natomiast, mieli poczucie, że zrobili
coś przyjemnego i zarazem pożytecznego. Wrócili
do szkoły z poczuciem dobrze wykonanego zadania, a w głowach kłębiła im się myśl: A może by tak
kiedyś jeszcze raz?
wychowawczyni klasy 2e gimnazjum
Alicja Dworak

Komunikat Akademii Wieku Dostojnego.
Uwaga – wielbiciele Chopina !.
Zaproszenie na unikatowy wykład
o Fryderyku Chopinie. Wstęp wolny!
Poniedziałek, 12. marca, godzina 18.00, sala GOK.
Wykład otwarty, zapraszamy wszystkich chętnych. Temat wykładu :
Fryderyk Chopin a medycyna:
śmiertelny człowiek, nieśmiertelny
geniusz.
Wykładowcą będzie prof. dr hab. med. Wojciech Cichy.
Prof. W. Cichy jest znanym, dziś już emerytowanym Kierownikiem Kliniki Pediatrii Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu. W dniu 3. października 2017 roku podczas Uroczystej Inauguracji Roku

Akademickiego 2017/2018 poznańskiego Uniwersytetu Medycznego wygłosił wykład inauguracyjny pod tym samym tytułem.
Wykład dla Akademii Wieku Dostojnego został wzbogacony o nowe fakty. Wielbicieli muzyki Chopina, oraz wszystkich chętnych serdecznie
zapraszamy. Podczas części towarzyskiej przy kawie, herbatce i ciasteczkach będzie możliwość zapytań i dyskusji.
Po przerwie zagra nam jak zawsze Rokietnicka
Orkiestra Dęta.
Zapraszamy do udziału w naszych zajęciach programowych („zdrowy kręgosłup”, Nordic Walking
i zajęciach komputerowych).
Uwaga: po feriach zimowych nastąpi zmiana

terminu zajęć komputerowych. Telefon kontaktowy 606 365 798.
Życzenia specjalne dla Pań
z okazji Dnia Kobiet
W imieniu Rokietnickiej Akademii Wieku Dostojnego składam wszystkim Paniom wieku każdego,
serdeczne, świąteczne życzenia z okazji przypadającego w dniu 8. marca Święta Kobiet.
Symboliczny kwiatek (w PRLu obowiązkowo goździk) jest tylko skromnym, zewnętrznym wyrazem
uznania dla roli , jaką kobiety spełniają w naszej
społeczności. Nasze dzielne panie zasługują na
świąteczne traktowanie nie tylko 3 razy w roku
(Dzień Kobiet, Dzień Babci, Dzień Matki) lecz przez
okrągły rok.
Andrzej Deckert

Z cyklu „Na zdrowie”

Bowtech znaczy powrót do zdrowia
bez tabletek i skalpela.

Technika Bowena – nieinwazyjna
terapia ogólnoustrojowa (holistyczna).
Od redakcji. Autorem tekstu jest Agnieszka Łaszcz, mgr fizjoterapii, absolwentka
Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego z wieloletnim doświadczeniem
zawodowym. Od kilku lat skutecznie leczy swych pacjentów metodą Bowena. Od
dwóch lat prowadzi zajęcia „zdrowy kręgosłup” przeznaczone dla słuchaczy Akademii Wieku Dostojnego. Poproszona, zgodziła się podzielić się z nami techniką
tej nieinwazyjnej terapii ogólnoustrojowej.
Zachęcam do lektury. adeck .
Nie sposób ukryć, że w obecnych czasach dokucza nam coraz więcej dolegliwości i schorzeń,
z którymi coraz trudniej sobie poradzić. Leczenie
czy uśmierzanie jednych często koliduje z pozostałymi, gdyż farmaceutyki nierzadko wchodzą ze sobą
w niepożądane interakcje i powodują lawinowo narastające skutki uboczne, doprowadzając jedynie
do pogorszenia samopoczucia. Wiele osób trafiających do mnie mówi również o pogorszeniu kondycji, bądź pogłębieniu schorzenia po odbytych zabiegach rehabilitacyjnych. Po przeprowadzonych
wywiadach i ich analizie okazuje się, że ćwiczenia,
zabiegi są zalecane schematycznie, nie biorąc pod
uwagę stopnia zaawansowania problemu i możliwości ruchowych pacjenta. Z tych właśnie powodów chciałabym zachęcić do zapoznania się z Metodą Bowena.
Przedstawiam Państwu jedyną w swoim rodzaju
metodę terapeutyczną, zwaną Techniką Bowena,
którą zajmuję się od kilku lat. Została ona stworzona przez pochodzącego z Australii, Toma Bowena
w latach pięćdziesiątych XX wieku. Od około 40 lat
praktykuje się ją na całym świecie. Została uznana za
jedną z najbardziej skutecznych holistycznych metod leczniczych. To koncepcja pracy z ciałem niepodobna do żadnej innej metody. W badaniu wpływu
techniki Bowena na poziom zdrowia fizycznego wy-
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kazano, że metoda jest skuteczna w likwidacji lub
obniżeniu poziomu bólu, poprawie ruchomości ciała, funkcjonowania narządów i układów, zmniejszeniu poziomu stresu, poprawie samopoczucia oraz
poprawie jakości snu.
Skuteczność jej działania została oceniona na poziomie około 90 %.
To nieinwazyjna terapia ogólnoustrojowa (holistyczna).
Technika Bowena to system specyficznych zabiegów na mięśniach, ścięgnach, nerwach, więzadłach.
Każdy ruch Bowena oddziałuje na cały organizm.
Wpływa zarówno na pracę struktur anatomicznych
jak i na emocje i psychikę człowieka. Osobom silnie zestresowanym zabiegi pozwalają na wyciszenie, uspokojenie i często zdystansowanie do otaczających ich problemów. W innych przypadkach
likwidacja lub zminimalizowanie bólu, podniesienie
ogólnie pojętej wydolności organizmu poprawia samopoczucie i tym samym podnosi komfort życia.
Specyfiką tej techniki są przerwy pomiędzy kolejnymi sekwencjami ruchów. Stanowią one integralną
część zabiegu. Jest to czas niezbędny na przyswojenie przez ciało przekazanej informacji.
Zabiegi odbywają się nie częściej niż raz w tygodniu, ponieważ jeszcze przez kilka dni po zabiegu organizm pracuje dość intensywnie, kontynuując

proces zainicjowany przez terapeutę. Pomiędzy zabiegami niewskazane jest przeciążanie się nadmiernym wysiłkiem (np. intensywny trening). W konkretnych przypadkach zostają zalecone delikatne
ćwiczenia. W przerwach pomiędzy kolejnymi zabiegami nie należy korzystać z żadnego innego rodzaju terapii manualnych.
Terapia przy pomocy Techniki Bowena ma na celu
doprowadzenie organizmu do równowagi, zaburzonej na skutek zarówno nagłych (świeżych) urazów
jak i głęboko zakorzenionych dysfunkcji utrwalanych
przez lata. Dotyczy to zarówno układu szkieletowo
-mięśniowego jak i pracy narządów. Oddziaływanie
na organizm odbywa się poprzez układ nerwowy,
mięśniowy, powięziowy, limfatyczny i krążeniowy.
Od innych manualnych technik terapeutycznych
Technikę Bowena odróżnia fakt, iż terapeuta nie
ingeruje siłowo w żaden obszar ciała (nie nastawia, nie naciąga itp). Innymi słowy nie wymusza
zmiany w organizmie.
Organizm w wyniku otrzymania specyficznych
sekwencji ruchów samoistnie i w indywidualnym
dla każdej osoby czasie podejmuje pracę i eliminuje istniejące problemy. Metodę co do zasady stosuje się bez ograniczeń wiekowych i zdrowotnych.
Nie zaobserwowano również skutków ubocznych
jej działania. W przypadku osób niepełnosprawnych terapia pozwala na zwiększenie sprawności.
W chorobach nieuleczalnych opóźnia postęp choroby, redukuje doznania bólowe podnosząc tym
samym komfort życia.
Agnieszka Łaszcz
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Instalacje fotowoltaiczne PV na
obiektach PUK już pracują. To kolejne przedsięwzięcie, dzięki któremu
jesteśmy coraz bardziej EKO.
Naszym priorytetem jest ochrona środowiska.
Dlatego misję realizacji zadań użyteczności publicznej w ramach gospodarki komunalnej zgodnie z proekologicznymi standardami traktujemy jako
wyzwanie i zadanie, podejmowane ze świadomością i odpowiedzialnością. Jedną z „zielonych” inwestycji, którą PUK ostatnio zakończył jest zadanie
pn. „Budowa małej instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo oraz pięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych na
obiektach wodno-kanalizacyjnych w gm. Rokietnica”.
Przedsięwzięcie objęło budowę instalacji fotowoltaicznych w następujących lokalizacjach i mocach:
• budynek socjalno – biurowy w Bytkowie, ul. Topolowa 6, moc instalacji PV - 9,6 kWp,
• przepompownia ścieków Kiekrz, ul. Kręta, moc
instalacji PV - 15,36 kWp,
• stacja wodociągowa, Napachanie, moc instalacji PV – 38,4 kWp,
• Stacja Uzdatniania Wody, Rokietnica, ul. Szkolna, moc instalacji PV – 9,6 kWp,

• Stacja Uzdatniania Wody, Żydowo, ul. Parkowa,
moc instalacji PV – 18,56 kWp,
• teren oczyszczalni ścieków w Bytkowie, moc instalacji PV – 92,16 kWp.
Łączna moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych wynosi 183,68 kWp. Wytworzona energia
elektryczna zostanie praktycznie w 100% zużyta na
potrzeby własne powyższych obiektów.

Szacuje się, iż dzięki poczynionej inwestycji
oszczędności w zakresie rachunków za energię elektryczną mogą sięgnąć nawet 80 000 zł netto/rok.
Jest to oczywiście wypadkowa bardzo wielu czynników, które uwzględniliśmy planując i kalkulując
rentowność niniejszego zadania. Wybór lokalizacji
również nie był przypadkowy. Żałujemy, iż nie na
wszystkich naszych obiektach istnieją warunki do
realizacji instalacji fotowoltaicznych, np. z powodu
zbyt małej powierzchni działki, mocno zadrzewionego obszaru lub za małej ilości urządzeń pobierających energię elektryczną w ciągu dnia.
Wykonawcą zadania, wyłonionym w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została firma FLEXILPOWER Group Sp. z o.o.
Sp. K. z Woli Zaradzyńskiej.
Wartość inwestycji to 741 515,96 zł netto, na
którą PUK otrzymał pożyczkę umarzalną w 25%
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

odbioru ścieków z nieruchomości zlokalizowanych
wzdłuż odcinka ulicy Poznańskiej oraz odcinka ulicy Południowej w miejscowości Mrowino. Wykonany odcinek kanalizacji sanitarnej to kanalizacja
grawitacyjna. Jego łączna długość to ok. 500 m. Sieć
została włączona do studni zlokalizowanej w ulicy Południowej/Kwiatowej, wykonanej w ramach
poprzednich zadań. Dalej ścieki istniejącym systemem rurociągów tłocznych i przepompowni trafiają
do oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo.

Zadanie pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na
terenie miejscowości Mrowino, gmina Rokietnica”
niemal ukończone. Do odtworzenia na wiosnę 2018
roku pozostał stan nawierzchni w ul. Kokoszczyńskiej.
W ramach niniejszego przedsięwzięcia do tej pory
zostały wykonane i odebrane następujące zadania
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inwestycyjne:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Poznańskiej i Południowej, Mrowino.
Realizacja zadania miała na celu umożliwienie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Tarnowskiej, Polnej, Błotnej,
Mrowino.
Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Tarnowskiej oraz w przyległych do niej ulicach Polnej oraz Błotnej w miejscowości Mrowino. Łączna długość wykonanej sieci
kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wyniosła niemal 3 km. Powstały dwie przepompownie ścieków
zlokalizowane przy ulicy Tarnowskiej, skąd ścieki
przepompowywane są do odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej również w ulicy Tarnowskiej, wybudowanego w ramach inwestycji prowadzonej w la-

tach 2014-2015. Następnie ścieki poprzez przepompownię zlokalizowaną w miejscowości Mrowino, ul.
Ogrodowa trafiają do oczyszczalni ścieków w Bytkowie. Parametry techniczne projektowanej sieci
w przyszłości pozwolą na włączenie się kolejnych
budynków, stale powstających przy wymienionych
ulicach.

2,5 km. Ścieki są spławiane do oczyszczalni ścieków
w miejscowości Bytkowo istniejącym systemem
rurociągów tłocznych i przepompowni.

cy Szkolnej w Mrowinie. Następnie ściek jest spławiany do pompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy Ogrodowej w Mrowinie, skąd jest tłoczony na
oczyszczalnię ścieków w Bytkowie. Łączna długość
przebudowanej sieci kanalizacyjnej to ok. 200 m.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Kokoszczyńskiej i Złoty Łan,
Mrowino.
Realizacja zadania pozwoliła na skanalizowanie
ulicy Kokoszczyńskiej oraz przyległej do niej ulicy
Złoty Łan. Parametry techniczne sieci zapewniają
możliwość włączenia się do niej kolejnych projektowanych budynków zlokalizowanych przy ulicy Kokoszczyńskiej, a także włączenie do niej w przyszłości kanalizacji sanitarnej z miejscowości Przybroda.
W ramach inwestycji wykonano rurociągi grawitacyjne oraz rurociągi tłoczne o łącznej długość ok.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Szkolnej,
Mrowino.
Przedmiotem inwestycji była przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Mrowinie, w ulicach Dworcowej oraz Szkolnej, mająca na celu wyłączenie z eksploatacji istniejącej już w tym obszarze sieci kanalizacji podciśnieniowej. Po wykonaniu sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w centralnej części miejscowości Mrowino, a także projektów zakładających grawitacyjny odbiór ścieków z pozostałej części
wsi, pozostawienie układu podciśnieniowego w ulicy Dworcowej było nieuzasadnione ekonomicznie,
stąd decyzja o przebudowie sieci. Wykonany w ramach zadania rurociąg grawitacyjny włączony został
do istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w uli-

Jak postępuje zadanie pn. „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z wytykami w miejscowości
Przybroda, gm. Rokietnica oraz
„Przebudowa sieci wodociągowej
ul. Mrowińska w miejscowości
Przybroda, gm. Rokietnica”?
W Przybrodzie wykonywane są obecnie przewierty sterowane w ul. Mrowińskiej i na ul. Za Torami.
Wykonawca dostarczył też studnie betonowe, które
mają być zlokalizowane na odcinku sieci w okolicy
bloków oraz budynku Świetlicy Wiejskiej. Prace ruszą pełną parą, gdy temperatura nieco się podniesie.
Przypomnijmy, iż część przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica” zostanie sfinansowana z pożyczki udzielonej
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwota pożyczki to 2 291 700,00 zł. Jest to pożyczka umarzalna
w 25%, z oprocentowaniem 2,8% w skali roku. Na

pozostałą część zadania - „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Mrowińska w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica” Spółka musi wyasygnować wła-

sne środki w wysokości niemal 150 tysięcy złotych
netto. Prace mają się zakończyć w październiku br.

w której odpady BIOdegradowalne są zagospodarowywane w przydomowych kompostownikach.

nakże muszą znaleźć się w pojemniku. Każdy klient
zobowiązany jest posiadać taką ilość kubłów, która
jest adekwatna do ilości wytwarzanych odpadów.
Wynika to w pierwszej kolejności z zapisów Regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie
Rokietnica, który musi być spójny z ogólnokrajowymi przepisami (nowe zasady segregacji obowiązują od 1 stycznia br.). Powyższa kwestia jest bezpośrednią konsekwencją wprowadzonych w całym
kraju zmian. Po drugie – odpady umieszczone we
workach przy kuble niejednokrotnie były rozprzestrzeniane przez zwierzęta domowe i dzikie, co stoi
w oczywistej sprzeczności z zasadą utrzymania porządku i czystości. Po trzecie – podnosimy temat
bezpieczeństwa pracowników odbierających odpady sprzed Państwa domów. Niefrasobliwie wrzucone do worka odpady niebezpieczne (w konkretnym przypadku zużyte strzykawki wraz z igłami!)
w sposób bezpośredni zagroziły zdrowiu obsługi.
Z pewnością nie trzeba nikogo przekonywać, jakie
konsekwencje mogło mieć zakłucie zakażoną igłą
strzykawki… Mając na uwadze powyższe argumenty ponownie podkreślamy – odbierzemy WSZYSTKIE wyprodukowane przez Państwa odpady zmieszane, ale z pojemników.

Nowe zasady odbioru odpadów
komunalnych w pytaniach
i odpowiedziach, cz. II
Czas upływający od momentu wejścia w życie
nowych zasad segregacji odpadów komunalnych
jest wbrew pozorom czasem bardzo cennym. Powstaje mnóstwo pytań i wątpliwości, których rozwiane pozwoli jeszcze efektywniej dbać o środowisko i w sposób maksymalnie wydajny wykorzystać
zaistniałe zmiany, kształtujące wszak nasze nowe
nawyki. Publikujemy zatem kolejną partię pytań
i odpowiedzi, które pojawiły się w przeciągu ostatniego miesiąca.
• Czy odpady BIOdegradowalne są frakcją, którą
muszę oddawać co miesiąc, czy jedynie w okresie wiosenno – letnim, gdy trwają intensywne
prace ogrodowe?
TAK, odpady BIOdegradowalne powinny być oddawane każdego miesiąca, jak wszystkie pozostałe
frakcje. Zasada ta dotyczy oczywiście osób, które
odpady segregują. Ponownie podkreślamy: od segregacji nie ma odstępstw. Nie istnieje możliwość
wyłączenia jednej z frakcji. Wyjątkiem jest sytuacja,
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• Dlaczego przy odbiorze metali i tworzyw sztucznych, papieru oraz szkła pozostawiana jest mniejsza ilość kolorowych worków, niż ilość worków
zapełnionych? Ten stosunek zawsze wynosił 1:1.
Worki kolorowe mają niemal dwa razy taką pojemność jak dotychczasowe przezroczyste, dlatego
nasi pracownicy zostawiają ich mniej. Rozumiemy
jednak „workowe” sygnały, które do nas napływają i przy okazji kolejnych odbiorów odpadów segregowanych postaramy się sprostać Państwa oczekiwaniom, zostawiając liczbę worków adekwatną do
tych wystawionych.
• Do tej pory odpady zmieszane, które nie zmieściły się w pojemniku, wystawione w workach
przy kuble były odbierane. Od początku roku
nie są. Dlaczego?
W pierwszej kolejności należy uspokoić – WSZYSTKIE odpady zmieszane wyprodukowane w gospodarstwie domowym zostaną przez nas odebrane. Jed-

Budowa sieci wodociągowej w ulicy
Kokoszczyńskiej, Mrowino.
Celem zadania było wybudowanie nowej sieci
wodociągową w ul. Kokoszczyńskiej w Mrowinie
wraz z przełączeniem 35 posesji. Długość wybudowanej w ulicy Kokoszczyńskiej sieci to łącznie ok.
1,5 km. Do powstałej sieci wodociągowej wpięte
zostały istniejące i projektowane rurociągi boczne.
Wykonawcą zadania, wybranym w prowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, była firma
FUR-BUD z Żerkowa. Całkowity koszt inwestycji to
2 860 000, 00 zł brutto.
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Tradycyjny już
po raz dziesiąty
Dzień Seniora
w Sołectwie
MrowinoCerekwica
Na dzień 4.02.2018r. (niedziela) Pani Sołtys Róża
Lubka wraz z Radą Sołecką i Radnym Ryszardem
Lubka zaprosiła seniorów na tradycyjną uroczystość dedykowaną właśnie najstarszym mieszkańcom naszych miejscowości. Patronat honorowy tej
uroczystości objął Pan Bartosz Derech Wójt Gminy
Rokietnica. Organizatorzy, a szczególnie autor programu tej uroczystości Ryszard Lubka, zaprosił gości na uroczystą Mszę Św. w kościele parafialnym
w Cerekwicy.
Udział w tej części uroczystości wzięło wielu zaproszonych gości. Szczególnym elementem liturgii
nabożeństwa był występ zespołu wokalnego Stowarzyszenia „Pod Kasztanem”.
Zespół ten pod kierunkiem Pani Halinki Błoch
przygotował i wykonał w naszym kościele bardzo
piękne i wzruszające pieśni. Również podczas Mszy
Św. usłyszeliśmy w kazaniu ks. dr Marka Tarło – Jawtok proboszcza naszej parafii wiele miłych słów
kierowanych do i o seniorach.
Po Mszy Św. goście udali się do Restauracji „Przystań” w Mrowinie. Powitania naszych seniorów oraz
zaproszonych gości w osobach:
• Pan Bartosz Derech – Wójt Gminy Rokietnica,
• Pan Arkadiusz Klapiński – V-ce Wójt Gminy Rokietnica,
• Pani Danuta Potrawiak – Sekretarz Gminy w Rokietnicy,
• Pani Teresa Wieczorek – Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury,
• Pani Monika Jackowiak – Kier. Urzędu Stanu Cywilnego,
• Pan dr Andrzej Deckert wraz z małżonką Mirosławą – twórcy Akademii Wieku Dostojnego,
• Pan Piotr Hałas – Przewodniczący Komisji Budżetu Rady Gminy Rokietnica,
• Pan Zenon Florczak – Przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych,
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• Pan Marek Goraj – Prezes Jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Mrowinie,
• Pan Leszek Małyszka – Naczelnik Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinie
Otwarcia dokonał prowadzący uroczystość Radny Ryszard Lubka. Oczywiście nie zabrakło życzeń ze
strony Pana Wójta, który na zakończenie swojego
wystąpienia wzniósł toast za zdrowie naszych seniorów. Następnie głos zabrał dr Andrzej Deckert,
który obok złożonych życzeń odniósł się do okazywania godności i szacunku seniorom. Prowadzący
Ryszard Lubka przekazał gościom również życzenia
wszelkiej pomyślności od Pani Małgorzaty Łopatka
dyr. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Napachanie
– Mrowino. Po wystąpieniach gości rozpoczął się
koncert w wykonaniu Rokietnickiej Orkiestry Dętej pod kierunkiem Pana Zbyszka Starosty. Przez
prawie 40 min mieliśmy okazje wysłuchać niesamowity koncert a szczególnie ciekawe było włączenie uczestników do rytmiki utworów orkiestry.
Była wspólna modlitwa, interesujący koncert a teraz czas na obiad. Załoga restauracji „Przystań” miała co robić bo na tę uroczystość przybyła rekordowa
ilość osób 205. Prowadzący uroczystość przypomi-

nał pierwszą taką uroczystość, którą zorganizowaliśmy w 2008 roku. Wówczas wzięło w niej udział 78
osób a odbyła się ona w Klubie Sołeckim. Pan Ryszard przypominał, że w 2007r. ilość mieszkańców
w naszym sołectwie wynosiła 1059 osób a na koniec 2017 r. mamy wzrost o 108% i aktualnie mamy

Ciekawostki
z Kobylnik
Myślę, że zbliżające się wiosenne wieczory pozwolą nam choć na chwilę zagłębić się wspomnieniom.
Wiersz autorstwa Ryszarda Szali w poetycki sposób
wyjaśnia nam nazwę naszej wioski. Życząc czytelnikom przyjemnej lektury, bardzo dziękuję zaprzyjaźnionemu autorowi za kilka ciekawych zwrotek.
A z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
mieszkańcom gminy Rokietnica życzę zdrowych, wesołych i spokojnych dni spędzonych w gronie rodzinnym przy świątecznym wspólnym stole.
WESOŁEGO ALLELUJA !!!
Sołtys Kobylnik Beata Nowak

KOBYLNIKI
autor Ryszard Szala

W Kobylnikach jak pisano
Od historii w mądrej księdze
Stada koni wypasano
Tu pastwiska były wszędzie

2191 mieszkańców. Po wyjątkowo smacznym obiedzie rozpoczął się kolejny punkt programu uroczystości. Zespół wokalny Stowarzyszenia „Pod Kasztanem” wykonał wiązankę utworów rozrywkowych
jakie chętnie słuchamy w okresie karnawałowym.
Zespół za swój występ otrzymał gromkie brawa i bisował. Oczywiście czas na kawę a do kawy coś słodkiego. Pani Sołtys i Pan V-ce Wójt Arkadiusz Klapiński
wnoszą na sale bardzo bogato zdobiony 20 kilogramowy tort, który został wykonany w Cukierni Pana
Artura Lisiaka „U Kamilka”. Tort wykonany w trzech
smakach błyskawicznie zniknął ze stołu. Na koniec
tej uroczystości goście mogli zabawić się a do tańca przygrywała Pani Halinka Błoch.

Przygotowanie takiej uroczystości to ogromny wysiłek i możliwy jedynie wtedy gdy uczestniczą w nim
naprawdę zaangażowane osoby. Pragnę w tym miejscu podziękować Radzie Sołeckiej i radnemu Ryszardowi Lubka.
Dziękuję również ks. proboszczowi parafii Cerekwica dr Marek Tarło-Jawtok, Państwu Urszuli i Romanowi Kałużny, Panu Rafałowi Michalskiemu kierownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej, Panu Arturowi
Lisiak – cukiernia KAMILEK,
Panu Zbyszkowi Staroście –
Orkiestra Dęta, Panu Bogdanowi Nowaczyk – Prezes
Stowarzyszenia Pod Kasztanem.
Sołtys Róża Lubka

Podziękowanie !!!
Składam serdeczne podziękowanie mieszkańcom mojego Sołectwa, mieszkańcom Gminy Rokietnicy i czytelnikom „Nasz Głos Poznański” za
oddane na mnie głosy, w plebiscycie „Najpopularniejszy Sołtys 2018”. Na 300 zgłoszonych Sołtysów powiatu poznańskiego zdobyłam II miejsce
a w gminie Rokietnica bezwzględnie I miejsce.
Efekt tego plebiscytu był dla mnie ogromnym
zaskoczeniem.
Nie śledziłam przebiegu tego plebiscytu, dlatego finał to dla mnie ogromna satysfakcja.
Jeszcze raz wszystkim składam SERDECZNE
PODZIĘKOWANIA.
Sołtys Sołectwa Mrowino-Cerekwica
Róża Lubka
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Imć Kobylnik był pasterzem
Co pod pieczą miał kobyły
Choć się troszczył innym zwierzem
Głównie konie jednak były
Takoż nazwa pozostała
Kobylniki mianem wioski
Już w historię się wpisała
Dni szczęśliwe tu i troski
Wokół wszędzie nowe domy
Każdy krząta się w zagrodzie
Znakiem tego człek spełniony
I z sąsiadem żyje w zgodzie
Nikt lecz koni nie wypasa
Ani innej żadnej trzody
Więc nie ujżysz tu juhasa
Bydło też nie zrobi szkody
Jednak miedze pozostają
Skwarem słońca wypalone
Wciąż granicę wyznaczają
Zębem czasu nadgryzione
Nie orane na trzy palce
Wyznacznikiem lecz granicy
Nie są kartą jednak w walce
Miedza przeto wciąż się liczy
Może kiedyś drogi panie?
Płata figle wciąż historia
Agro-wioska tu powstanie
Chociaż czysta to teoria
Koń powróci wtedy w łaski
Łąka pole czy też rżysko
Ziemię potną w paski
Znów zobaczysz tu pastwisko!
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„Ekspedycja Amazońska 2017 – Rio Hondo”
Wyprawa do korzeni Amazonii
W listopadzie i grudniu 2017 roku miała miejsce
wyprawa do Amazonii. Celem projektu „Ekspedycja Amazońska 2017 - Rio Hondo” było rozpoznanie
środowiska geograficznego i przyrodniczego miejsca, które stanowi jeszcze „białą plamę” na mapie
ziemi. Przedmiotem zainteresowań uczestników
ekspedycji był ekosystem wodny i ekosystem lasów
deszczowych, obserwacja uwarunkowań przyrodniczych tych złożonych ekosystemów w kontekście
zmian klimatycznych i susz nawiedzających coraz
częściej Amazonię. Miejsce wyprawy to rzeka Hondo i jej okolice, miejsce jeszcze nie znane badaczom i naukowcom. Jednym z zadań, jakie przed
sobą postawili uczestnicy, to dojście do nieodkrytych jeszcze jezior. Znajdują się one prawdopodobnie na terenie Parku Narodowego Madidi, uznanego
za miejsce o największej bioróżnorodności na ziemi. Dotychczas brak jakichkolwiek zdjęć czy nawet
przekazów ustnych opisujących te obszary. Członkowie wyprawy mieli za zadanie zebrać materiał
fotograficzny i filmowy. Rząd Boliwii zagwarantował także prawa do nadania jeziorom nazw geograficznych. Ważnym elementem projektu także
przypomnienie polskich badaczy, podróżników, inżynierów, naukowców i pisarzy, których życie i praca związana była z Ameryką Południową, a tym samym podniesienie międzynarodowej rangi Polski
w pracy na rzecz ochrony amazońskich lasów deszczowych i ich znaczenia dla równowagi ekologicznej
na całej ziemi. Miał on również na celu zwrócenie
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uwagi na zagrożenia, jakim Amazonia jest systematycznie poddawana i możliwości przeciwdziałania
w celu ochrony światowego dziedzictwa przyrodniczego tych terenów.
Przedsięwzięcie było realizowane pod auspicjami
Polskiego Towarzystwa Geograficznego dla uczczenia
100-lecia jego powstania, w porozumieniu z Apolo
- Municypio de Franz Tamayo Departamento de La
Paz w Boliwii oraz we współpracy z Wildlife Conservation Society. Partnerami projektu były instytucje i firmy, które udzieliły wsparcia motorycznego,
rzeczowego lub finansowego: Ambasada RP w Limie, Starosta Powiatu Poznańskiego, Urząd Gminy
Rokietnica, Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Geografii, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, firma
Huski - Słowacja, firma Prabos - Czechy, firma Green
Parking, firma Digital 24, TVP, WTK, Radio Poznań,
magazyn Kontynenty.
Ekspedycja Amazońska ma charakter odkrywczo
-badawczy. W trakcie trwania wyprawy (50 dni) była
tworzona dokumentacja filmowa i fotograficzna tego
niezwykłego miejsca. Podczas wyprawy kontaktowaliśmy się z mediami ogólnopolskimi oraz lokalnymi, szeroko informując między innymi o kondycji Parku Narodowego Madidi w Boliwii będącego
rejonem o największej na świecie bioróżnorodności. Twórczym zadaniem wyprawy jest powstanie
cyklu wystaw fotograficznych, filmu oraz albumu.

Doświadczenia uczestników ekspedycji zostaną też
przedstawione w czasopismach tematycznych i na
organizowanych spotkaniach.
Uczestnikami Ekspedycji byli:
• Paweł L. Klepka - geodeta, Prezydent Unii Wielkopolan, działacz sportowy, były wiceprezydent
miasta Poznania.
• Rafał Konieczny - mgr sztuki, założyciel Fundacji
Ludzki Świat-Mundo Humano.
• Tomasz Siuda - artysta fotograf, filmowiec
• Mileniusz Spanowicz - fotograf przyrody pracujący dla Wildlife Conservation Society.
• Rafał Stasiak - logistyk, motocyklista-podróżnik, przyrodniczy entuzjasta, mieszkaniec Gminy Rokietnica.
• Robert Zmysłowski - artysta plastyk, pasjonat
kultur prekolumbijskich.
• Ray Queen - biolog, znany i ceniony w USA terrarysta.
W wyprawie brali też udział przedstawiciele miejscowej ludności tubylczej z plemienia Lecos.
Rafał Stasiak

Chiny
Cześć, czołem! Mam dla was kolejną relację. Piszę jak zwykle z perspektywy autostopowicza, ale
tym razem o Chinach. Specjalnie podkreśliłem sposób w jaki pokonywałem ten kraj, bo doświadczenia
osób podróżujących w zorganizowanych wycieczkach, radykalnie różnią się od moich!
Chiny przywitały mnie całkiem sympatycznie.
Przejście przez granicę poszło świetnie, mało tego,
mój kolega Eryk załatwił mi transport na koniec miasta, żebym spokojnie mógł kontynuować podróż
autostopem. Jak zawsze z wyciągniętym kciukiem
stanąłem w drodze na Pekin i tak zaczęła się moja
przygoda z czwartym już krajem. Zatrzymał się chłopak, który za wszelką cenę chciał mi pomóc, ale nie
bardzo wiedział jak. Od początku był bardzo przejęty.
Na mój widok trzęsły mu się ręce, a po pół godziny
patrzenia na mnie, zaprosił do swojego samochodu. Ku mojemu zdziwieniu pojechaliśmy nie w tą
stronę co chciałem. Wylądowałem na komisariacie.
Czułem, że to mógł być koniec mojej wycieczki. Zabrałem się za tłumaczenie policjantowi, co też takiego wyprawiałem na tej drodze. Ten poddał się po
10 minutach i zadzwonił do swojej anglojęzycznej
znajomej. Po ciężkich bojach, chyba wreszcie udało mi się jej wytłumaczyć co to jazda autostopem.
Kolejne dni pokazały, że Chińczycy kompletnie nie
rozumieli tej idei, przez co niejednokrotnie wysadzali mnie na stacjach kolejowych, autobusowych czy
właśnie komisariatach. Wkrótce się przekonałem,
że słowo autostop najprawdopodobniej w ogóle
nie funkcjonowało w ich języku. Mało tego, kiedy
jednego razu spotkałem Chińczyka świetnie mówiącego po angielsku oraz znającego zachodnią kulturę, a co za tym idzie, rozumiejącego także co takiego robiłem, to wówczas nawet on, w ich języku nie
potrafił innym wytłumaczyć tego całego konceptu!
Pomimo wielu problemów, udawało mi się jednak
jakoś przemieszczać. Często kierowcom wskazywałem miejsce, gdzie chciałem wyjść, oni potwierdzali, że zrozumieli, a później je przejeżdżali, dlatego
cały czas musiałem pilnować drogi.
W tym kraju wszystko było na opak. Dla przykładu
u nas kciuk oznaczałby – jeden, a u nich – dziesięć.
Zatem rozmowy na migi często bywały kompletnie
bezowocne, bez ściągniętego wcześniej translatora prawdopodobnie bym tam zginął, choć i on bywał czasem zawodny.
Na tym jednak moje problemy się nie kończyły.
Przez cały pobyt w Chinach, czyli równo miesiąc,
zmagałem się z chorobą żołądkową. W tym wszystkim nie pomagały mi tamtejsze specjały, które najczęściej albo były smażone albo pikantne. A ich pisownia powodowała, że stając przed menu, jedyne
co z tego rozumiałem to cena.
Szybko się również przekonałem, jak w internecie działała chińska cenzura. Zaraz po przekroczeniu granicy zostałem odcięty od facebooka i google’a oraz wszystkich witryn z nim powiązanych.
Wobec tego rodzina i znajomi nie wiedzieli, gdzie
się dokładnie znajdowałem, bo na blogu nagle się
przestały pojawiać nowe posty.
Stojąc na trasie lub idąc poboczem, ciągle trąbiły
samochody, przez co nieustannie miałem poczucie,
że ktoś mnie zaraz rozjedzie. Zawsze się później okazywało, że kierowca użył klaksonu kompletnie bez
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powodu, czego totalnie nie rozumiałem. Na trasie
do większych metropolii np. do Pekinu, zatrzymywałem się oczywiście w pomniejszych miasteczkach,
a tam byłem po prostu gwiazdą. Lokalni mnie obskakiwali chcąc sobie zrobić zdjęcie. Gdziekolwiek
bym się nie ruszył, zawsze czułem, że mam za sobą
jakiś ogon. Tego z całą pewnością żaden standardowy turysta nie doświadczył, bo poruszał się tylko w obrębie miejsc, gdzie do takich jak on ludzie
byli już przyzwyczajeni.
To, co mnie na samym początku mocno zmartwiło, to fakt, że moje karty bankomatowe nie chciały działać. Stanąłem więc przed misją, że z 15 zł
wymienionymi na chińskie yuany, miałem się jeszcze jakoś dostać do Japonii. Wydawałoby się Mission Imposible.
Będąc w tak beznadziejnej pozycji, zatrzymałem
się jednego dnia w wejściu do restauracji chowając się tam przed deszczem, który bezustannie dawał o sobie znać i to już od samego rana. Mając nadzieję złapać jakąś okazję, przez translator pytałem
wychodzących ze środka ludzi, czy jadą do Pekinu.
W pewnym momencie podszedł do mnie będący
w średnim wieku mężczyzna:
- Dlaczego nie jesz? – zapytał.
- A co cię to interesuje!? – pomyślałem na początku, wściekły jak nigdy serią powyżej opisanych
zdarzeń. Na szczęcie się jednak w porę się opanowałem i po chwili wytłumaczyłem mu całą sytuację
związaną z brakiem pieniędzy. Myślę, że ten gość,
podobnie jak reszta, kompletnie nie rozumiał idei
podróży autostopem, więc skoro szukałem transportu i nie miałem pieniędzy, to najpewniej wziął
mnie za bezdomnego. Jego reakcja była dosyć ciekawa. Ten dobrze ubrany mężczyzna obruszył się
ze złości, wszedł z powrotem do restauracji i narobił hałasu. Po chwili znowu się pojawił, stanowczo
chwycił mnie za rękę i niemal siłą wprowadził do
środka. We dwójkę stanęliśmy w kolejce po jedzenie, gdzie do ręki dostałem 200 yuanów, chwilę później otrzymałem kolejne 100 od innej nieznajomej.
W sumie więc miałem 300 yuanów, czyli około 180
zł. To był kolejny paradoks, z którym się spotkałem
w tym kraju. Jak się okazało w Chinach mogłem liczyć na pomoc innych, o czym w Europie mógłbym
tylko pomarzyć…
Jako autostopowicz bardzo dobitnie się przekonałem, że Państwo Środka było jak kompletnie inna
planeta. Niejednokrotnie czułem się jak ktoś, kto
właśnie przyleciał z innej galaktyki. Tam wszystko
było inaczej…
Im większe było moje zdziwienie, tym większa
motywacja, żeby tych ludzi zrozumieć. Zawsze twierdziłem, że za takimi zachowaniami, muszą stać jakieś konkretne powody. W przypadku Chin sprawa
wydaję się dosyć złożona. Nie można wszystkiego
wyjaśnić stwierdzeniem, że od 2,5 tysiąca lat chowali się oni za murem. Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w książce, którą mam nadzieję wydać w niedalekiej przyszłości.
Tymczasem już w najbliższym artykule - niespodzianka. Postanowiłem, że póki co, nie napiszę z jakiego kraju będzie kolejna relacja. Zatem do następnego!
cdn.
Hubert Krupka
kontakt.hubertkrupka@gmail.com
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Rokietnica biega
Witajcie! Nasz dotychczasowy biegowy pisarz zakończył działalność i pałeczkę pisarską, niczym w biegowej sztafecie, przejmują kolejni autorzy. Dzięki
Sabina za Twoje dotychczasowe artykuły, teraz my
troszkę pobiegamy... wróóóć! popiszemy :)
Na początek powspominajmy to co wydarzyło się
na początku roku. Kontynuując naszą chęć pomagania, kolejny już raz zorganizowaliśmy Bieg dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Razem z nami
wsparło tą szlachetną akcję ponad 70 biegaczy. Start
tradycyjnie już pod budynkiem gimnazjum (wiem,
że to teraz szkoła podstawowa ale tradycyjna nazwa
pozostanie już zawsze), a następnie przebiegając
przez osiedle Parkowe i centrum Rokietnicy dotarliśmy po 5km do Hali ROS, gdzie mogliśmy dostarczyć zebrane wcześniej pieniądze. Wiedząc, że będą
z nami także początkujący biegacze odpowiednio
dobraliśmy tempo, była nawet sekcja marszobiegowa. Cieszy fakt, że wśród nas było także kilkoro
dzieci. Każdy z biegnących mógł ogrzać się na Hali
ROS oraz skosztować przepysznego ciasta i ciepłego napoju. A teraz najważniejsze - udało nam się
zebrać ponad 1000zł!!! Wielkie dzięki za wsparcie

tej akcji. Liczymy, że zobaczymy się także za rok.
Nasza działalność charytatywna to jedno, jako Stowarzyszenie Rokietnica Biega chcemy także współtworzyć i stymulować naszą lokalną społeczność
biegową a robimy to pomagając innym, często początkującym biegaczom albo takim którzy przygodę
z bieganiem dopiero rozpoczynają. Styczeń i luty za
nami...początek nowego roku to tradycyjnie czas
noworocznych postanowień. Wielu z nas wyznacza
sobie cele jakie chce osiągnąć: życiówka w zorganizowanym biegu, start w ultramaratonie, przebiegnięcie określonej liczby kilometrów w roku. Plany
są różne: mniej lub bardziej ambitne. Łączy je jednak jeden element - trudno je realizować, zwłaszcza
samemu. Gdy w drodze do jakiegoś celu jesteś sam
(zwłaszcza jeśli jest to coś co robisz pierwszy raz),
często ta droga kończy się przedwcześnie. Wypalasz

się, gdzieś tam ginie początkowa motywacja i powolutku schodzisz z wyznaczonej sobie na początku
drogi. W końcu rezygnujesz... Tak kończy się dużo
noworocznych postawnień. W tym roku chcemy te
postanowienia noworoczne przekuć w coś trwałego.
Od początku roku stworzyliśmy grupę marszobiegową, która składa się w większości z osób rozpoczynających swoją przygodę z bieganiem. Pierwsze
spotkanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania
– pojawiło się 35 osób :) Początki były dla wszystkich trudne ale formuła spokojnego marszobiegu
jest przystępna dla wszystkich (także dzieci, która
też sie pojawiają na treningach). Dość powiedzieć,
że aktualnie grupa bez problemu pokonuje już dystans 4-5km w trakcie robiąc także przerwę na ćwiczenia. Cieszy to, że grupa się dzielnie trzyma i jest
coraz bliżej ciągłego biegu – zapewniam Was to
już niedługo. Jeśli zastanawiasz się, czy podołasz to
nic prostszego: przyjdź we wtorek albo w czwartek
o 20:00 pod budynek Gimnazjum. Zaopiekujemy się
każdym „nowym” w drodze do biegania, zwłaszcza
Agnieszka która jest główną prowodyrką i tworzy
bardzo dobrą atmosferę na tych treningach.
Marek Stachowiak
Chcecie poznać nas lepiej, wspólnie potrenować? Zapraszamy na nasz fanpage www.facebook.com/rokietnicabiega/ i grupę dyskusyjną gdzie łatwo znaleźć partnera do treningu poza
wspólnymi treningami www.facebook.com/groups/1256060381206713/
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„Ludzie ze stali” podbili Poznań.
Ekstremalny triathlon nad Jeziorem Kierskim
Najpierw 300 metrów pływania w wodzie o temperaturze 3,5 stopnia Celsjusza, potem prawie 8 km
biegu w śniegu, a na koniec 16 km roweru w błocie - takie wyzwanie czekało 41 śmiałków, którzy
stanęli na starcie Mistrzostw Polski w Triathlonie
Ekstremalnym.

Imprezy triathlonowe to ma być przede wszystkim dobra zabawa dla wszystkich uczestników. Niestety, zanim zawodnicy drugiej edycji Mistrzostw
Polski w Triathlonie Ekstremalnym stanęli na starcie, czekały ich nerwowe chwile. Do końca nie było
wiadomo, czy zawody w ogóle dojdą do skutku.

Policja nie dała zgody,
ale finał negocjacji pomyślny
W piątek po południu policja poinformowała
organizatorów, że nie ma zezwolenia na przeprowadzenie zawodów ze względu na brak pełnej dokumentacji zarządców dróg. Zawodnicy otrzymali nawet informację, że bieg nie dojdzie do skutku.
Ale wtedy uczestnicy niemal jednogłośnie odpowiedzieli, że... są gotowi wystartować nawet bez
pozwolenia policji.
ZOBACZ KONIECZNIE:
Pływanie w lodowatej wodzie,
bieg po śniegu, jazda po błocie.
Oto triathlon ekstremalny
W sobotę przed południem nad Jeziorem Kierskim w Krzyżownikach toczyły się gorące rozmowy.
Ostatecznie po kilku godzinach negocjacji obie strony doszły do porozumienia. Zmieniono jedynie trasę biegu, a policjanci zabezpieczyli trasę pokonywaną na rowerach. – Groziło nam odwołanie imprezy
ze względów proceduralnych, ale najważniejsze, że
wszystko dobrze się skończyło – cieszyli się Arkadiusz Święcicki (zdjęcie poniżej) i Robert Tierling,
organizatorzy triathlonu zimowego.
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Klub sportowy ROKITA

Turniej w Buku
W dniu 20.01.2018r. Rokita Rokietnica 2007 rozegrał turniej na wyjeździe w Buku. W turnieju brało
udział 7 drużyn, w systemie każdy z każdym.
Rokita Rokietnica zajęła 2 miejsce.
W turnieju wzięli udział następujący zawodnicy:
Tomasz Zieliński – kapitan, Adrian Biały – bramkarz,
Maksymilian Kara, Jeremiasz Nowak, Iwo Ratajczyk,

Jakub Fudala, Szymon Biegański, Ignacy Augustyniak, Jędrzej Hofman.
Trener: Jarosław Król
Królem strzelców całego turnieju został zawodnik z Rokity: Tomasz Zieliński.
Rokita Rokietnica-Patria Buk 2008 1:0
Red Box Suchy Las-Rokita Rokietnica 0:1
Rokita Rokietnica-Patria Buk 2007 5:0
Błękitni Wronki-Rokita Rokietnica 4:0
NKS Niepruszewo-Rokita Rokietnica 0:3
Rokita Rokietnica-Sokół Duszniki 0:0

Medale karateków z UKS Błyskawica
na zawodach Pucharu Wielkopolski Śrem 2017
Świetne wyniki osiągnęli po raz kolejny zawodnicy Rokietnickiego Klubu karate podczas zawodów
rozegranych w dniu 16.12.2017. Udział w zawodach
XI Puchar Wielkopolski w Karate Sportowym Śrem
2017 wzięło udział aż 347 zawodników z 31 klubów
z całej wielkopolski ( między innymi z Wrocławia,
Bydgoszczy, Leszna czy Zdun ). Zawodnicy trenowani przez Jarosława Kuca startowali w takich konkurencjach jak: kihon, fantom, kata i kumite, zdobywając łącznie 7 medali w tym 1 złoty i 6 brązowych.
Złoty medal zdobyła Hanna Weber w konkurencji
fantom. Brązowe medale zdobyli- Hanna Weber
w konkurencji kata, Michał Weber w konkurencji
kata i kumite, Julia Suszka w konkurencji kumite,
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Dominik Suszka startujący w barwach klubu Kuzi
Sport w konkurencji kata i kumite. Tuż za podium
znalazł się Szymon Śniegocki. Puchar Wielkopolski w karate sportowym zamknął cykl okręgowych
imprez klasyfikacyjnych Wielkopolskiego Związku
Karate organizowanych w 2017 roku. Na podstawie wyników poszczególnych zawodów ( a było ich
w sumie 7 ) powołana zostanie kadra wielkopolski
karate 2018. Mijający rok był obfitujący w wiele
sukcesów ,wymagających ciężkich treningów oraz
dużego wysiłku, a przede wszystkim wysokich kwalifikacji trenerskich prowadzących w doskonały sposób swoich wychowanków . Wyniki Rokietnickiego
klubu świadczą o wysokim zaangażowaniu trene-

rów Jarosława Kuca i Przemysława Protasewicza ,
którzy na co dzień przekazują podopiecznym swoją wiedze i umiejętności.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
D.S.
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Kolejny tytuł
mistrzyni Polski
dla Natalii Klocek!
Wspaniały sukces odniosła Natalia Klocek, mieszkanka gminy Rokietnica podczas Halowych Mistrzostw Polski U18 i U20, zorganizowanych przez
Polski Związek Lekkiej Atletyki w Toruniu, w dniach
od 9 do 11 lutego, w jednej z najpiękniejszych i nowocześniejszych hal lekkoatletycznych w Europie.
Natalia, w opinii fachowców, przystępowała w roli
faworytki konkursu pchnięcia kulą , ale nikt się nie
spodziewał, że aż tak zdominuje swoje rywalki. Do
rywalizacji stanęło siedemnaście zawodniczek. Podopieczna trenera Jerzego Śwista we wszystkich mierzonych próbach uzyskiwała wyniki zdecydowanie
lepsze od rywalek, a swój sukces przypieczętowała
próbą na odległość 16,41 m.[nowy rekord życiowy]
Drugie miejsce zajęła reprezentująca barwy AZ-

S-AWF Warszawa Nina Staruch [ 14,28 m ] . Brązowy medal zdobyła Wiktoria Łuczak z KS Agros Zamość [ 14,05 m ], która do piątej kolejki zajmowała
drugie miejsce.

Należy przypomnieć, że Natalia parę dni wcześniej została zwyciężczynią konkursu „Sportowiec
z klasą gminy Rokietnica”, a tytuł mistrzyni kraju
zdobyła po raz trzeci.

Akademia Zdrowia Santandera z Nordic Walking

Z ogromną satysfakcją chciałbym poinformować
sympatyków Nordic Walking, że po raz drugi „Akademia Zdrowia Santandera z Nordic Walking” zagości u Nas, w Rokietnicy. Jest to ogromny sukces
przede wszystkim Wasz - uczestników licznie przychodzących na zajęcia, czym stworzyliśmy sobie okazję, do kolejnego uczestnictwa w Akademii Zdrowia Santandera w br.
Wiele osób (uczestników poprzedniej edycji), pytało mnie czy „AZS” ponownie zagości w Rokietnicy
w tym roku? Dziś wiem, że tak. Znam kilka ogólnych
zasad, z którymi mogę się z Wami podzielić. Zajęcia
odbywać się będą w 35 miejscowościach w Polsce
i zakończą się tradycyjnie we wrześniu podsumowaniem akcji we Wrocławiu. Nie znam dokładnej
daty rozpoczęcia, częstotliwości, jak też liczby zajęć,
ale na szczegóły przyjdzie jeszcze czas, a w miarę
ich poznawania, będę przekazywał je na bieżąco na
naszych cotygodniowych, środowych spotkaniach
Nordic Walking (dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli
- spotykamy się od ponad dwóch lat w każdą środę
o godz. 18 30, miejscem spotkań jest parking, na-
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rożnik budynku ROS-u i nowej biblioteki. Zajęcia są
dobrowolne i co najważniejsze całkowicie bezpłatne), lub za pośrednictwem kolejnych wydań Rokickich Wiadomości.
Liczę na Wasze zaangażowanie i ponowne liczne uczestnictwo w zajęciach, które organizowane
są dla Was i tylko od Waszego zaangażowania zależy, czy Santander Consumer Bank, który jest pomysłodawcą i organizatorem, zechce ponowić akcję w roku przyszłym i latach następnych. Na chwilę
obecną można stwierdzić, że „AZS przyjęła się” i zyskuje coraz większe grono entuzjastów, gdyż w roku
2016 wyznaczonych było 15 miejscowości, w 2017
– 26, a w tym 35. Co przyniesie nam przyszłość,
spoczywa dosłownie w Naszych nogach i rękach.
Przy okazji chciałbym zaapelować do ludzi, którym cierpienie i dobro innych ludzi leży na sercu.
Pomóżcie naszemu koledze, którego dopadła ciężka
choroba – białaczka. Nie ważne jest imię i nazwisko,
ale fakt, że ukochał N.W. i to, że potrzebuje Naszej
pomocy, o którą sam nie śmiał prosić. Akcja jest
spontaniczna, znajomi i zupełnie obce osoby, anga-

żują się w organizację rajdu charytatywnego, który
ma się odbyć w dniu 18 marca o godz. 13 00, w Poznaniu, w lasku Dębińskim. Dochód przeznaczony
jest na walkę z chorobą. W dniu pisania artykułu,
temat jest nowy, dosłownie gorący, więc w momencie ukazania się R.W., będzie wiadomo dużo więcej. Dziś wiem, że rajd odbędzie na dystansie 5 km
i 10 km. Opłata startowa wynosi 50 zł. osoba dorosła i 10 zł. dziecko. W pakiecie startowym przewidziano koszulkę i medal okolicznościowy. Można też wystartować bez kijków, traktując start jako
imprezę rodzinną lub spacer ze znajomymi. Można
też wspomóc akcję nie ruszając się z domu, kupując koszulkę w sklepie internetowym i w ten sposób wspomóc akcję. Zapisy na stronie internetowej „Chodzę z kijami”. Do zobaczenia na starcie.
Jeszcze raz zapraszam na środowe spotkania
z kijkami w Rokietnicy. Wszystkim zainteresowanym powyższymi tematami podaję numer telefonu 691 636 684, pod którym można uzyskać więcej informacji.
Trener, instruktor Polskiej
Federacji Nordic Walking – Dariusz KOSICKI

MAM PYTANIE

Zadaj pytanie prawnikowi
Zachęcamy Państwa
do skorzystania z nowej
formuły porad prawnych, a zatem do przesyłania za
pośrednictwem poczty elektronicznej na podany niżej adres mailowy pytań bezpośrednio do prawnika.
Radca prawny Tatiana Kiełb-Szewczyk, która jest
mieszkanką naszej Gminy będzie odpowiadała raz
w tygodniu na zadane przez Czytelników pytania.

Pytanie może zadać każdy, kto ma dostęp do Internetu i poczty elektronicznej. Pytanie może dotyczyć każdej sprawy związanej z prawem, która będzie możliwa do opisania w wiadomości mailowej.
Można przesyłać zagadnienia, które nie wymagają przesyłania dokumentów ani innych materiałów. Bardziej skomplikowane sprawy, które wiążą
się z ich analizą powinny być omawiane na bezpo-

To warto wiedzieć o rynku nieruchomości

średnim spotkaniu z prawnikiem w kancelarii. W ramach naszej akcji można natomiast zadać przeróżne
pytania, które Państwa nurtują i chcieliby Państwo
uzyskać odpowiedź.
Pytania mailowe prosimy
przesyłać na adres:
zapytaj@prawnik-rokietnica.pl
Regulamin akcji „Zadaj Pytanie Prawnikowi” znajduje
się na stronie www.prawnik
-rokietnica.pl.

Dom na sprzedaż wiosną
Czy pora roku ma znaczenie w sprzedaży nieruchomości? Najkrótsza odpowiedź brzmi: „To zależy...”. Wiele osób za najlepszy czas na sprzedaż
uważa jednak wiosnę. I mają sporo racji, bowiem
w tym okresie wzrasta zainteresowanie potencjalnych nabywców. Co więcej, niektóre z nieruchomości najpiękniej prezentują się, kiedy taras i ogród
toną w zieleni. Nie da się jednak ukryć, że wiosną
rośnie też konkurencja. Inni sprzedający również
odzyskują wigor niezbędny do podejmowania życiowych decyzji i będą chcieli zaprezentować swoje
ogrody. Tym bardziej warto skorzystać z kilku prostych wskazówek i niewielkim kosztem przygotować dom na sprzedaż.
Zacznijmy od otoczenia domu bowiem, jak zauważa Dominika Dąbrowska, specjalista home stagingu
(termin ten oznacza przygotowanie nieruchomości
do sprzedaży lub wynajmu) i doradca ds. marketingu w największej na świecie sieci biur nieruchomości, decydującą rolę przy zakupie domu często odgrywa ogród. Zadbajmy więc o jego wygląd właśnie

teraz, na wiosnę. – Zróbmy porządek, zgrabmy stare liście i patyki, przytnijmy krzewy i drzewka. Przygotujmy miejsce na kwitnące krokusy, tulipany czy
bratki. Pomyślmy też o kwiatach balkonowych, które już za kilka tygodni będą ozdabiały dom – podpowiada. Nie zapomnijmy również o uporządkowaniu schowka na narzędzia i garażu. Oglądający
dom zapewne zechcą do nich zajrzeć.
Przynieśmy też wiosnę do domu. – Świeże kwiaty
na stole w trakcie wizyty potencjalnych kupujących
zawsze zrobią dobre wrażenie. W kuchni postawmy na zioła w doniczkach, ułóżmy świeże owoce czy
warzywa na tacy – zachęca Dominika Dąbrowska.
Jednocześnie schowajmy zimę do szafy. – Już czas
spakować puchowe kurtki, wełniane czapki i szaliki.
Dzięki temu w przedpokoju zrobi się jaśniej i przestronniej. Schowajmy też ciężkie, grube koce i wełniane pledy. Może warto kupić nową narzutę czy
jasne wiosenne poduszki? I oczywiście zaplanujmy generalne porządki. Lśniące okna, wyprane firany i zasłony, wytrzepane dywany – nic tak pięknie nie pachnie, jak czyste mieszkanie! – podkreśla

Dominika. Wszystko po to, aby nasz „stary dom”,
który ma stać się dla kogoś tym nowym, zachwycał już od progu.
Przygotowywanie domu na sprzedaż, to także
okazja do dokonania drobnych napraw, które niekiedy odkładamy w nieskończoność. Pamiętajmy, że
najszybciej sprzedają się nieruchomości perfekcyjnie przygotowane do transakcji, w tym pod względem stanu technicznego, a co ważniejsze, stanu
prawnego. Jeśli potrzebne jest więc podjęcie jakichś działań w tym obszarze, trzeba pamiętać, że
najczęściej wymagają one czasu.
Ważnym krokiem jest także przyjrzenie się konkurencji, rozeznanie, w jakich cenach sprzedano
w ostatnim czasie w naszej okolicy podobne nieruchomości. Może w tym pomóc dobry agent nieruchomości, który ma w tym temacie rozeznanie, jak zresztą
we wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą.
Kamila Tobolska
licencjonowany
agent nieruchomości
tel. 693676513
www.remaxexperts.pl

Kochani Czytelnicy,
Gotowi na ROZWIJANIE PASJI i ŚWIATA
ODKRYWANIE? Jeśli tak, to zgodnie z obietnicą
zapraszam do MROWINA!
Na początek jednak trzeba znaleźć tamtejszą
szkolną bibliotekę, a to sprawa nie taka prosta. Niewtajemniczonym zdradzę, że należy iść wytrwale
do końca górnego korytarza, który znienacka skręca i zamienia się w wąski przesmyk, potem odbić
w prawo (albo w lewo, jeśli znów pomyliłam strony)
i wreszcie ukażą się drzwi biblioteki ukrytej gdzieś
na tyłach sali gimnastycznej.
Tutejszą skarbnicę książek rzeczywiście trudno

odnaleźć, ale jak już się do niej trafi, to się potem
wraca i wraca. Wiem to zarówno z autopsji, jak
i obserwacji uczniów spędzających tu każdą wolną chwilę. Przygoda z biblioteką może się rozpocząć zupełnie przypadkiem, ot choćby dlatego, że
uczeń nie ma ochoty wyjść przerwę na dworze
w pochmurny dzień. Wtedy jak wiadomo szuka
schronienia, a do tego doskonale nadaje się „pokój z książkami na piętrze”. Szczęśliwiec, który
nie musiał zmieniać butów, nie wie jeszcze, że
wprawdzie uniknął przerwy na dworze, ale za
to wpadł w sidła biblioteki i na pewno będzie
chciał tu powrócić. Zdarzyć się może nawet, że
kiedyś poświęci długą przerwę, piękną pogodę
i mecz z kolegami na szkolnym boisku, aby choć
na chwilę odwiedzić „Tajemniczy ogród”, do którego zaprasza pani Ela Fejfer. Skąd nawiązanie do
słynnej książki? Już tłumaczę, posługując się ponownie słowami pani dyrektor Małgorzaty Łopatki, która o naszej dzisiejszej Gospodyni powiedziała
tak: „Pani Ela Fejfer kojarzy mi się z „Tajemniczym
ogrodem”. Trzeba czasu, zapału, dociekliwości, by
Ją poznać bliżej, ale tak jak w książce Burnett każda
strona przynosi coś nowego, tak każde spotkanie
z Panią Elą pozwala odkrywać w niej nowe cechy.”
Od siebie dodam, że podobnie rzecz ma się z samą
biblioteką. Każda kolejna wizyta w „szkolnym pokoju z książkami” pozwala odkryć coś nowego, czego

na pierwszy rzut oka nie widać. Nie znajdziecie tu
komputerów (same dzieci, choć uwielbiają elektronikę, mówią, że jakoś do tego miejsca nie pasuje)
i żadnych specjalnych udogodnień dla czytelników,
np. przytulnych mebli (za tymi akurat uczniowie bardzo tęsknią). Co biblioteka oferuje w zamian? Sfatygowane nieco półki, twardą ławkę szkolną sprzed
lat i wykładzinę, która też już „swoje przeżyła i wyczytała”. Jedni powiedzą „styl retro”, inni dodadzą
z przekąsem, że trochę jakby siermiężny. Cała surowość biblioteki znika momentalnie, gdy pojawią się
w niej dzieci. Jedne natychmiast rzucają się do półek, drugie zajmują „swoje” miejsca na wykładzinie,
wreszcie inne gdzieś w kącie zapamiętale kartkują
komiksy z przygodami „Romka, Tomka i A’tomka”.
Są też takie, które od razu uderzają do biurka pani
Eli, żeby opowiedzieć jej dokładnie, gdzie były i co
robiły przez cały weekend. Powodzeniem cieszy się
też wspomniana ławka, której już próżno szukać
w dzisiejszych szkołach (ewentualnie w czasie inscenizacji, mini-wystawek, etc.). Urok mrowińskiej
ławki można docenić jeszcze bardziej, gdy zasiadają w niej goście biblioteki: autorzy książek albo aktorzy wcielający się w rolę ulubionych bohaterów
literackich. Do tej pory niecodzienną miejscówką
zachwycali się m.in.: Łukasz Wierzbicki (autor „Afryki Kazika”), Piotr Witoń (poznański aktor, doskonały w rolach pana Kuleczki, Mikołajka czy wreszcie
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pana Kleksa) i Marcin Głowiński (specjalista od Zakamarkowych książek). Na wyposażeniu bibliotecznym jest jeszcze biurko i mały stoliczek. Jedno i drugie w ciągłym użyciu. Służą do przygotowywania
tematycznych mini-wystawek (np. na okoliczność
ważnej rocznicy czy urodzin jakiegoś pisarza) oraz
układania PUZZLI, bo te ostatnie są prawdziwym
sportem narodowym bywalców tutejszej biblioteki.
Działalność biblioteki można określić mianem
„powtarzalno-zmiennej”. Cóż to, na pozór wykluczające się, hasło oznacza w praktyce? Otóż kilka
projektów do tego stopnia wpisało się w harmonogram szkolny, że trudno wyobrazić sobie bez niego nie tylko bibliotekę, ale i samą szkołę w Mrowinie. Są to m.in.:
• Międzynarodowy Dzień Kropki
• Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
• Miesiąc Bibliotek Szkolnych
• Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
• Dzień Pluszowego Misia
• Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, czyli
urodziny J. Ch. Andersena
• Jak nie czytam, jak czytam! - ogólnopolska akcja bicia rekordu czytania.
W organizację poszczególnych wydarzeń angażuje się często cała społeczność szkolna. Widać to
między innymi na przykładzie akcji „Jak nie czytam,
jak czytam!”. Dzieci (i nauczyciele) przynoszą własne książki (jeśli zapomną, to poratuje niezawodna pani Ela), wykonują transparenty, książkowymi
hasłami ozdabiają szkołę i okolicę. Oprócz projektów cyklicznych w szkole odbywa się też cała masa
jednorazowych akcji organizowanych pod pretekstem książek (konkursy, przedstawienia, wystawy).
Co jeszcze wyróżnia bibliotekę w Mrowinie? Mogę
z pełnym przekonaniem powiedzieć, że od kilku lat
znakiem firmowym tutejszej biblioteki jest nacisk
na promocję czytania w edukacji wczesnoszkolnej. Współpraca z nauczycielami, świetlicą i Radą

Rodziców, udział w projekcie „Czytam sobie w bibliotece” oraz korzystanie z doświadczeń fundacji ABCXXI przynosi wymierne rezultaty w postaci
wzrostu czytelnictwa i umiejętności czytelniczych.
Projekty realizowane ze wspomnianą świetlicą
szkolną (którą notabene darzę miłością bezgraniczną) to już temat na zupełnie odrębny książkowy
artykuł (albo nawet cały cykl). Zaznaczę tylko, że
przy ograniczonej liczbie godzin w jakich funkcjonuje biblioteka, właśnie w świetlicy można rozwijać dużo czytelniczych wątków i to się NAPRAWDĘ
W MROWINIE UDAJE.
Na koniec wróćmy jeszcze na chwilę do Gospodyni naszego „Tajemniczego ogrodu”. Pani Ela doskonale orientuje się co czytają/czego nie czytają poszczególni uczniowie. Niby oczywiste, no bo
w końcu od czego jest dobry bibliotekarz, a jednak…
Za chwilę zilustruję to stwierdzenie „scenką rodzajową”, wcześniej jednak dodam, że chociaż pani
Ela nie podziela wszystkich czytelniczych upodobań dzieci, to szanuje ich wybory i nawet „Dziennik Cwaniaczka” nie jest jej straszny. Lubi marzyć,
najbardziej o książkach, które chciałyby mieć do
dyspozycji w bibliotece. Czasem nawet przygotowuje z dziećmi specjalne listy książkowych życzeń,
a Rada Rodziców pomaga niektóre z nich zrealizować. O ile ta ostania spełnia zachcianki uczniów,
to lekturowo bibliotekę wspierają władze szkoły.
Wreszcie, tak już zupełnie na koniec wizyty w Mrowinie, obiecana scenka rodzajowa. Wyobraźcie sobie, że przed samym Bożym Narodzeniem otrzymujecie e-mail z uprzejmym pytaniem, czy przypadkiem
w ramach prezentu Wasza pociecha nie otrzyma
pewnej książki… Jak się okazuje dysponujecie taką
wiedzą (mieliście przeciek od św. Mikołaja) i rzeczywiście, jeśli wierzyć pogłoskom, dziecko w tym
roku znajdzie pod choinką najnowszy tom przygód
ulubionych bohaterów (wydany zaledwie parę dni
wcześniej). Wy o tym wiecie, Mikołaj też, ale dziecko spragnione książki już nie. Jakaż jest więc radość najbardziej zainteresowanego, kiedy książka
na chwilę przed Bożym Narodzeniem pojawia się
w bibliotece. Bez wahania postanawia ją wypożyczyć
i wtedy do akcji wkracza… pani Ela. Sytuacja opanowana: honor Mikołaja uratowany a dziecko skorzystało w dwójnasób (w święta przeczyta nie jedną,
ale dwie książki). Takie rzeczy tylko w bibliotece!
pozdrawiam, Mariola Sudoł-Szczepaniak
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Konkurs nr 42
W kalendarzu marzec, a jak marzec to Międzynarodowy Dzień Kobiet. Jedni go lubią, inni
wręcz przeciwnie uważają za „relikt przeszłości”. Nie będziemy teraz rozstrzygać kto ma rację, podpowiemy tylko, że o bohaterkach naszego konkursu warto pamiętać cały rok. Przed
Wami pięć słynnych kobiet, opisanych za pomocą
nieoczywistych ciekawostek na ich temat:
1. Zapalona rowerzystka (mimo posiadanego
prawa jazdy, co w jej czasach nie było wcale częste, zwłaszcza wśród pań), przyjaciółka
Einsteina, poliglotka, która czytać nauczyła
się w wieku 4 lat;
2. Z urodzenia pół-Bośniaczka, pół-Węgierka,
z wyboru (choć na początku raczej nie swojego) i zasług – jedna z najsłynniejszych Polek w historii;
3. W dzieciństwie stała bywalczyni szpitali i sanatoriów, w młodości chciała sięgnąć gwiazd,
by wreszcie zdecydować się na pomaganie innym w potrzebie;
4. „Matka” Jacka i Agatki, Tadka-Niejadka, Teleskopka i Teleskopki i kilku takich innych, usankcjonowała w Polsce piegi, w dzieciństwie poprawiała twórczość samego Mickiewicza!;
5. Obruszyłaby się wielce, gdyby nazwać ją bohaterką, choć niewątpliwie dokonała rzeczy
niezwykłych, ciągle uśmiechnięta mimo okrutnych wydarzeń, których była świadkiem, za
bezinteresowną pomoc dzieciom otrzymała
bardzo poważne odznaczenie, za pogodę ducha – order przyznawany przez dzieci (nawiasem mówiąc wymyślony dzięki zaangażowaniu bohaterki nr 4).
Wiecie już o kim mowa? Prosimy o rozszyfrowanie nazwisk naszych bohaterek oraz podanie
tytułów 5 książek poświęconych tym słynnym
postaciom. Mogą to być książki dla dzieci, starszych czytelników, a czasem nawet autorstwa
samych bohaterek.
Do dzieła! Na rozwiązania czekamy do końca
marca. Można je zostawiać w bibliotece w Rokietnicy albo przesłać na adres zaczytanarokietnica@interia.pl. Na uczestników konkursu czekają nagrody-niespodzianki. Jednocześnie miło
nam poinformować, że laureatami konkursu nr
40 zostali: pani Alicja Sokołowska i pan Maciej
Szymański. Gratulujemy!
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przyjemnością informujemy, że
w lutym 2018 roku obchodziliśmy 10-lecie powstania apteki
,,Vita Salus” oraz Centrum Handlowo-Usługowego Primus, przy ulicy
Chojnickiej 58.
Z tej jubileuszowej okazji pragniemy bardzo serdecznie podziękować
wszystkim mieszkańcom Rokietnicy,
Kiekrza oraz pacjentom z okolicznych
miejscowości.
Dziękujemy za zaufanie, życzliwość,
cierpliwość, a także wiele przemiłych
i ciepłych słów, które dodają nam otuchy i energii do dalszej wytężonej pracy.
Swoje obowiązki staramy się wykonywać na najwyższym poziomie i tutaj
bardzo dziękujemy pracownikom apteki ,,Vita Salus” za sumienne i wytrwałe
wykonywanie swojej pracy.
Dziękujemy również naszym Partnerom, z którymi tworzymy środowisko
usług handlowych i opieki medycznej.
Należą do nich: Poradnia Lekarza Rodzinnego „Familia” prowadzona przez
Panią Doktor Agnieszkę Kamińską
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z zespołem lekarzy i pielęgniarek,
Gabinet Laboratorium Medyczne
„Salveo” prowadzony przez Panią Mariolę Krzyżańską, Gabinet Optyczny
prowadzony przez Panią Agnieszkę
Staśkowiak-Konarczyk, Gabinet Stomatologiczny prowadzony przez Pana
Doktora Michała Strzyżowskiego, który jako jedyny w Kiekrzu wykonuje
zabiegi dentystyczne refundowane
przez NFZ, Poradnia Psychologiczna „Aster” prowadzona przez Panią
Hannę Smoczek, Gabinet Rehabilitacji prowadzony przez Pana Doktora
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Jacka Bućko, sklep z artykułami dekoracyjnymi „Kiekrz Living”, sklep
spożywczy „Żabka” oraz Kawiarnia
„Czekoladowa Chwilia”, która serwuje
nam wspaniałe słodkości.
Na zakończenie składamy serdeczne życzenia wszystkim mieszkańcom,
pacjentom i współpracownikom, zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu
osobistym i zawodowym.
Prezes Zarządu,
Radosław Frankowski
z Kadrą Kierowniczą Apteki Vita Salus

Apteka Vita Salus

Godz. otwarcia: pon.-piąt. 8.00-20.30, sob. 8.00-15.00, niedz. 9.00-14.00
tel. 608-806-581   ul. Pocztowa 2C, 62-090 Rokietnica
marzec 2018
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kompleksowe
usługi
informatyczne
Zapewniamy:
»» Wsparcie przy bieżącej obsłudze
systemów informatycznych
»» Wirtualny dział informatyki dla firm, »
które nie posiadają własnego personelu
»» Pomoc w doborze właściwych rozwiązań
informatycznych
»» Dostawę sprzętu i oprogramowania
komputerowego

LANservice Sp.J.
Tel. 61 661-20-26
Poznań, ul. Wawerska 16
www.lanservice.com.pl

Certyfikaty:
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Integracyjny Klub Sportowy
Integracyjny Klub Sportowy 2017 Poznań
to stowarzyszenie sportowe dwusekcyjne pełne pasji, miłości do sportu, chcące
osiągać szczyty sportowe. Stowarzyszenie
powstało w maju 2017 roku.
Celem sekcji Koszykówki na Wózkach są
rozgrywki ligowe oraz organizowanie i
uczestniczenie w turniejach towarzyskich
na terenie kraju i turniejach międzynarodowych.
Jako że jesteśmy, jak nazwa wskazuje, integracyjnym klubem sportowym, naszą drugą ważną sekcją jest grupa najmłodszych
adeptów Rugby w odmianie „TAG", która
jeszcze przed oficjalnym zarejestrowaniem
klubu osiągała sukcesy na arenie lokalnej i
nie tylko. Sekcja Rugby współpracuje m.in.
ze Szkołą Podstawową nr 61.
Wszystkie zaplanowane działania są nie
lada wyzwaniem ze względu na to, że
utrzymujemy się ze składek członkowskich. Zarząd oraz trenerzy działają w
naszym klubie charytatywnie, a zebrane
pieniądze przeznaczamy na sprawy organizacyjne klubu, takie jak obowiązkowe
szkolenia, opłaty związane z działalnością
klubu sportowego. Niestety brakuje nam
funduszy na specjalistyczne wózki do gry
w koszykówkę. Podobnie jest z opłatami
za halę i wyjazdami na sparingi.
Zapraszamy do odwiedzenia nas na letnich
treningach na boisku„Orlik" przy Zespole
Szkół Gimnazjalno-Licealnym nr 33, jesien-

nych treningach na hali „Arena” przy ul.
Wyspiańskiego oraz na naszym fanpage:
facebook.com/ikspoznan
Koszykówka na Wózkach to nie tylko sport
i aktywność ruchowa. To także rehabilitacja
ruchowa, społeczna, psychospołeczna dla
osób z niepełnosprawnościami ruchowymi różnego rodzaju. Staramy się poprzez
takie działania wyciągać osoby z domów i
zaktywizować je w społeczeństwie. Rugby
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„Tag” to świetna zabawa w ruchu, który
dzisiejszym najmłodszym jest bardzo potrzebny ze względu na coraz to bardziej
popularną „cyfrową” formę spędzania
wolnego czasu, a przecież wiemy, że dla
naszych najmłodszych pociech ruch to
samo zdrowie.
Serdecznie zapraszamy do współpracy z
naszym stowarzyszeniem. Jest możliwa
na wiele sposobów - od wymiany barterowej, wsparcia finansowego w postaci
sponsoringu lub wpłat na cele statutowe
naszego stowarzyszenia.

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
marzec 2018
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Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek

KARDIOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29

Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

Terminy przyjęć:   13 marca 2018,
		  18 kwietnia 2018
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

✔
✔
✔

tel. 662 950 068

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie) PRACOWNIA PROTETYCZNA
Częściowe: tworzywo różowe, przezroczyste - przeciwalergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, polepszają
przyssanie Mikroprotezy (do 2 zębów)
Pracownia czynna:
Naprawy protez JEDNOOSOBOWE WYKONAWSTWO
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00
Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77

✔
✔

Nowe Instalacje
Przyłącza elektryczne
Przeróbki istniejących
instalacji
Pomiary elektryczne
Podłączanie płyt
indukcyjnych
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

tel. 518-268- 039

Wywóz
nieczystości
płynnych
tel. 502 320 647
61 8145 426
PON-PT
9-20
SOB-NIEDZ 10-14

TWÓJ DOMOWY

FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto
• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlowanie, malowanie,
płyta nida gips
Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

Rolety, Żaluzje, Moskitiery, Markizy

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18
email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:
 Rolety pokojowe  Markizy
 Rolety zewnętrzne  Moskitiery  Rolety Rzymskie  Maty
bambusowe  Żaluzje  Bramy

Specjalna oferta dla klientów
z Gminy ROKIETNICA

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

Płytkarz – profesjonalnie
tel. 660-070-232
KRZYSZKOWO, UL. KOSZYCY 105 62-090 ROKIETNICA
61 814 52 47, 504-044-464, 513-127-853

łazienki - kuchnie - wg życzenia klienta

WYROBY ZE SZKŁA
Od pomiaru do montażu

Ogłoszenia
drobne
Dam pracę

Gospodarstwo ogrodnicze zatrudni pracownika na stałe. 793-407-488

Zatrudnimy osobę do sprzątania.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres
rekrutacja@pagwa.pl

Agencja ochrony zatrudni osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do ochro- Ogłoszenia drobne „dam pracę” i „szuny obiektu przemysłowego w Rogierówku. kam pracy” są darmowe! Prosimy o przesyłanie na adres: mn@kreator.com.pl
Kontakt 531 533 200 lub 517 574 235
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USŁUGI STOLARSKIE
• meble na zamówienie • montaż
i składanie mebli pokojowych oraz
kuchennych: Ikea BRW i innych
• podłączenia płyt indukcyjnych

tel. 505 130 651

lustra • szkło malowane
• drzwi i ścianki szklane
• kabiny prysznicowe • balustrady
• inne wyroby ze szkła

NA WYMIAR
ZAPRASZAMY
info@staglass.pl
510 338 238
marzec 2018
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PROSTOWNIKI-AKUMULATORY.PL
Pytaj o rabat na hasło „Rokietnica”

PROMOCJA!
1h gry w bilard
od 8zł!

POZNAŃ
ul. Małe Garbary 1
61-756 Poznań
tel. 61 628 21 03
Godziny otwarcia
Pn.- Pt. 8-19
Sobota 9-14

PRZEŹMIEROWO
ul. Rynkowa 1
62-081 Przeźmierowo
kom.: 790 390 299
Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 9-17
Sobota 9-14

ORGANIZUJEMY
KOMUNIE
już od 99 zł/osobę

Akumulator 62ah – od 179zł
Akumulator 72ah – od 199 zł
Akumulator 100ah – od 279 zł

SPRZEDAŻ
DRZEW
I KRZEWÓW
OZDOBNYCH
tel. 505 703 678

Zakładanie
i pielęgnacja ogrodów
torf, kora, ziemia
tel. 661 977 269
Kiekrz, ul. Kierska 5 (vis-a-vis Apteki Kierskiej)
godziny otwarcia: pon-sob od 8.00 do 18.00
marzec 2018
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PORADNIA
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
– kompleksowa opieka
w ciąży
– USG, USG piersi
– badania prenatalne
– USG 3D/4D
– KTG
– kriochirurgia  – ...

SKŁAD OPAŁU

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

WARGOWO II 81

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

POLSKI
WĘGIEL

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

Na j w y
ższ
jakość a

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

RATY
DOWÓZ GRATIS
pow. 1 tony
do 25 km

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

GARNITURY NA STUDNIÓWKI

Punkt pobrań do badań laboratoryjnych

od pon. do piątku 7.00-9.00, w soboty 7.00-10.00
Rokietnica
ul. Koszycy 15
Rejestracja:
tel. 793 21 58 49
e-rejestracja:
www.rokmed.pl

Kwiaciarnia „Zakątek”
Małgorzata Karpiczak-Ostrowska Kiekrz ul. Ostra 3 601-624-653, 8-482-125
Należymy do
międzynarodowej sieci
Poczty Kwiatowej

SALON
MODY
MĘSKIEJ

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

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

TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B
TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200
CZYNNE
PN-PT 11-19, SOB 10-14
SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

ZAPRASZAMY
DO ZAMIESZCZANIA REKLAM
Studio Kwadrat
tel. 607 566 555, mn@kreator.com.pl
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ul. Szamotulska 53, Rokietnica
tel. 721 441 181
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