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Oferta dla firm i osób
indywidualnych z terenu
Gminy Rokietnica

DLA ZWIERZĄT

strzyżenie

wyczesywanie

trymowanie
higiena i dezynfekcja

kąpiel

przycinanie pazurów
pielęgnacja oczu, uszu i zębów

Umów wizytę: +48 606 434 446
ul. Szamotulska 7, 62-090 Kobylniki
e-mail: salon@rajpsa.pl

https://rajpsa.pl

Gi n ek ol o g

dr n. med. Emilia Gąsiorowska

G a strol o g

lek. med. Magdalena Szewczuk
ul. Trakt Napoleoński 13G/2
Rokietnica tel. 508 555 339
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Zamiatanie mechaniczne ulic, chodników i placów u Odśnieżanie oraz
posypywanie chodników i placów u Usługi: kosą spalinową, kosiarką
ciągnikową bijakową, piłą spalinową, rębakiem u Wywóz nieczystości
płynnych u Dowóz wody pitnej w ilości do 6 m3.
Cennik usług dostępny jest na stronie internetowej: www.puk.com.pl
w zakładce „dla Klienta” lub pod numerem 61 814 57 43.
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kańców Gminy Rokietnica uprawnionych
do głosowania.
To wreszcie nasze zaproszenie na wydarzenia gminne – skromniejsze w swojej
formie z uwagi na obostrzenia epidemiczne, ale wierzymy, że radosne i niosące nadzieję na lepsze jutro.
Jeśli natomiast, Drogi Czytelniku, nie widzisz dla siebie nowej perspektywy w powyższych propozycjach, może będzie dla
Ciebie inspiracją wywiad z panem Ryszardem Ćwirlejem – laureatem nagrody Złoty
Pocisk za Najlepszą Polską Powieść Kryminalną 2019 r. lub osoba pana Adama Michty
– uhonorowanego tytułem Osobowość Roku
2019 w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego.
Zachęcam do lektury!
Agnieszka Kępa
Redaktor prowadzący
UG Rokietnica

Mieszkańcu! Skorzystaj z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta
Szybko, sprawnie i wygodnie
załatw swoją sprawę,
nie wychodząc z domu!

Za pomocą EBOI możesz:

☑

wybrać i wypełnić
wniosek, deklarację
czy zawiadomienie

☑ wziąć udział

w konsultacjach
społecznych

☑

sprawdzić, na jakim
etapie jest twoja
sprawa

Wejdź na stronę www.rokietnica.pl –
przejdź do EBOI - USŁUGI PRZEZ INTERNET (zakładka w lewym górnym rogu strony lub zakładka KONTAKT).
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego w godzinach przyjmowania interesantów:
– w poniedziałki 12.00 do 18.00
– od wtorku do piątku 8.00 do 12.00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urząd Stanu Cywilnego – 61 8960 627;
Ewidencja ludności – 61 8960 626;
Dowody osobiste – 61 8960 602;
Podatki – 61 8960 624;
Inwestycje, drogi – 61 8960 625;
Zagospodarowanie przestrzenne – 61
8960 628;
Działalność gospodarcza – 61 8960 622;
Ochrona środowiska – 61 8960 616;
Fundusze zewnętrzne – 61 8960 619;
Sekretariat - 61 8960 634.

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA (bud. C)
tel.: 61 8960 600
poniedziałek: 8.30 - 18.00
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.00
e-mail: urzad@rokietnica.pl

Przypominamy, że od 1 czerwca 2020 r.
wznowiona została bezpośrednia obsługa interesantów Urzędu Gminy Rokietnica z następującymi ograniczeniami:
• dotyczy zadań niezbędnych dla zapewnienia pomocy obywatelom;
• odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta
w Budynku C siedziby Urzędu – 1 osoba
na jedno stanowisko obsługi.
W pomieszczeniu Biura Obsługi Interesanta mogą znajdować się maksymalnie
trzy osoby;
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każdemu z nas czasem przydaje się inna perspektywa, „wejście
czyjeś w buty”, albo spojrzenie na własną
sytuację oczami drugiego człowieka. Taki
zabieg inspiruje, rodzi nowe pomysły, pobudza kreatywność, a stąd niedaleka już
droga do zmian. W naszej gminie zmiany są
widoczne gołym okiem, co świadczy o rozwoju, chęci mieszkańców do ciągłego polepszania stanu rzeczy, stwarzania warunków do doskonalenia samych siebie.
Nowe perspektywy, o których możecie
przeczytać w sierpniowo-wrześniowym
numerze Rokickich Wiadomości to wizja
pana Macieja Ciesielskiego, który objął
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cerekwicy, na szkołę
– przepiękną nie tylko pod względem infrastruktury, ale przede wszystkim pod kątem relacji z ludźmi.
To sytuacja po wyborach prezydenckich,
w których wzięło udział prawie 80% miesz-
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Zachęcamy i zapraszamy
do współredagowania naszego pisma.
• w Budynku A Urzędu obsługa odbywa
się z ograniczeniem do jednej osoby wyłącznie przy stanowisku obsługi zlokalizowanym w holu Budynku A,
w godzinach przyjmowania interesantów:
w poniedziałki od godziny 12.00 do 18.00
oraz od wtorku do piątku w godzinach od
8.00 do 12.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.
WAŻNE - w urzędach należy nosić
maseczkę oraz dezynfekować ręce
przy wejściu
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Z prac Rady Gminy

22

czerwca 2020 r. w remizie OSP Rokietnica odbyła się XXIII sesja Rady
Gminy Rokietnica, podczas której podjęto
20 uchwał.

Uchwała nr XXIII/201/2020 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz rejon ul. Wiatracznej, ul. Poznańskiej,
ul. Willowej i ul. Podjazdowej
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXIII/202/2020 w sprawie: miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Przybroda-Zachód, rejon ul. Kokoszczyńskiej i ul. Polnej
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXIII/203/2020 w sprawie: zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek nr 90/25,
90/27 i 90/29
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXIII/204/2020 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXIII/205/2020 w sprawie: przyjęcia
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Rokietnica na lata 2020-2023
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działki nr
93/10 - Zniesiona z porządku obrad
Uchwała nr XXIII/206/2020 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 744,745 i 746
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała nr XXIII/207/2020 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Szamotulskiej i ul. Łanowej
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała nr XXIII/208/2020 w sprawie: uchwalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rokietnica
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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Uchwała nr XXIII/209/2020 w sprawie: udzielenia
Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy upoważnienia do prowadzenia postępowania
i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Uchwała nr XXIII/210/2020 w sprawie: wniesienia do
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bytkowie jako aport rzeczowy nieruchomości położonej w miejscowości Mrowino
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała nr XXIII/211/2020 w sprawie: wniesienia
do Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy jako aport rzeczowy nieruchomości
położonej w miejscowości Mrowino
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała w sprawie: oddania w wieloletnią dzierżawę
działki nr 458/7 położonej w Rokietnicy oraz działek
nr 147/4 i nr 141/4 położonych w Bytkowie - Zniesiona z porządku obrad
Uchwała nr XXIII/212/2020 w sprawie: zawarcia
umów dzierżawy na kolejny okres
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała nr XXIII/213/2020 w sprawie: określenia
wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
dotyczących dodatków mieszkaniowych - Zniesiona
z porządku obrad
Uchwała nr XXIII/214/2020 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej dotyczących dodatków energetycznych
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała nr XXIII/215/2020 w sprawie: zmiany
uchwały nr XVIII/160/2019 Rady Gminy Rokietnica
z dnia 16 grudnia 2019r. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała nr XXIII/216/2020 w sprawie: porozumienia
międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica oraz Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała nr XXIII/217/2020 w sprawie: porozumienia
międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą

Rokietnica oraz Gminą Szamotuły w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała nr XXIII/218/2020 w sprawie: porozumienia
międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą
Rokietnica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała nr XXIII/219/2020 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 rok
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała nr XXIII/220/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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lipca 2020 r., w remizie OSP Rokietnica odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Rokietnica. Była to sesja absolutoryjna,
podczas której Radni Gminy jednogłośnie
udzielili Wójtowi Gminy Rokietnica Bartoszowi Derechowi wotum zaufania oraz absolutorium. Gratulujemy!
Podjęto Uchwały:
Uchwała nr XXIV/221/2020 w sprawie: udzielenia
Wójtowi Gminy Rokietnica wotum zaufania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała nr XXIV/222/2020 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za rok 2019
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Uchwała nr XXIV/223/2020 w sprawie: udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2019
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Uchwała nr XXIV/224/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 rok,
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Uchwała nr XXIV/225/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2036,
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne, dotyczące poszczególnych głosowań, oraz uchwały w pełnym
brzmieniu dostępne są na stronie http://
rokietnica.esesja.pl/.
Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji
UG Rokietnica

Adam Michta – laureat nagrody
Osobowość Roku 2019
Mieszkaniec gminy Rokietnica, jednocześnie Radny Gminy
Adam Michta został uhonorowany tytułem
Osobowość Roku 2019 w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego.
Szanowny Panie Adamie! Serdecznie gratulujemy!
Poniżej publikujemy
wypowiedź laureata:
Moim autorytetem był i jest mój Tata Jerzy, mimo tego, że pożegnaliśmy Go w 2015
roku, od wielu lat zaangażowany w pracę na
rzecz lokalnej społeczności i kształtowanie
miejscowości, w której mieszkam od urodzenia. Pomógł mi zbudować mój system
wartości i potrafił wstrząsnąć, kiedy było
bardzo źle. Śmierć Taty była dla mnie bardzo bolesna i teraz bardzo brakuje mi jego
obecności, ale nadal ostoją mojego życia
i spokoju jest moja małżonka Emilka, dzieci Michalina i Maksymilian. To dzięki nim
mogę pozwolić sobie na pasje.
Moja droga życia skrzyżowała się pewnego dnia z drogą Czesława Langa, naszego
olimpijczyka i wielkiego sportowca, a aktualnie organizatora największego plenerowego wydarzenia sportowego
w Polsce, jakim jest Tour de
Pologne. Od wielu lat współpracuję z Czesławem w zabezpieczeniu tego wielkiego
wyścigu. Razem z moim kolegą Adamem zorganizowaliśmy grupę świetnie wyszkolonych motocyklistów pod
nazwą Motocyklowa Grupa

Zawsze
warto pomagać

C

iężka choroba mieszkańca Żydowa
trwała zaledwie kilka miesięcy. Mężczyzna w sile wieku, kochany mąż i ojciec dwóch synów, walczył z nieuleczalnym
nowotworem. Cała Rodzina to ludzie bardzo skromni. Nie przyszłoby im do głowy,
by oczekiwać pomocy czy nawet o nią prosić. Ogrom przeciwności i sytuacja, w której
z dnia na dzień się znaleźli, nie pozwalała być obojętnym. Podjęcie działania stało
się naturalne – tym bardziej, że czas choroby przypadł na trudny okres pandemii.
Udało się zarazić przykładem, poruszyć
serca i zorganizować pomoc. Podziałała
ludzka życzliwość i zrozumienie. Zwłaszcza wobec ludzi słabszych i potrzebują-

Medialna HORNET,
która jako jedyna w kraju posiada certyfikat międzynarodowej unii kolarskiej UCI.
Kolokwialnie mówiąc, „stajemy na rzęsach”,
żeby zawodnicy bezpiecznie dotarli do mety
każdego z 7 etapów tego wyścigu. Posiadam także uprawnienia sędziego narodowego Polskiego Związku Kolarskiego i to
jest moja wielka pasja. Mam okazję sędziować największe wyścigi w Polsce, włącznie z Mistrzostwami Polski.
Nie będę tu wyjątkiem, moim autorytetem jest Karol Wojtyła, „nasz” papież św.
Jan Paweł II. Jestem z pokolenia, które emo-

cych. Udzielone wsparcie duchowe i materialne – w najprzeróżniejszych formach,
pozwoliło choć na moment ulżyć cierpieniom, całodobowemu trudowi opieki i codziennym troskom. Nierówna walka z nieuleczalną chorobą zakończyła się przegraną.
Ale bycie blisko drugiego człowieka i podjęcie próby stawienia czoła temu, co mogło wydawać się niemożliwe, daje poczucie
spełnionej sprawy.
Nie jest to tylko spokój własnego sumienia czy świadomość skutecznie wyciągniętej ręki do sąsiada. To także dowód na to,
że umiemy działać razem. Kiedy poruszony losem Rodziny zwróciłem się do kolegów radnych oraz znajomych, przyjaciół
i mieszkańców Żydowa z propozycją zorganizowania pomocy, odzew był bowiem
niezwłoczny.
Powodem napisania krótkich podziękowań za ten spontaniczny odruch niesienia
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cjonalnie mocno związane jest z jego
pontyfikatem. Jego życiowe losy i to,
jak potrafił rozmawiać z wielkimi
tego świata, pokazują silną osobowość. Wiele mu zawdzięczamy, a jego głos zawsze docierał do
nas w tak ciężkim dla świata czasie i nadal jest słyszalny.
Ważne jest, żeby to, co robi
się w życiu, sprawiało przyjemność i nie było ciężarem. Jestem
człowiekiem bardzo aktywnym i staram
się wykorzystywać szanse darowane przez
los. Ciągle jestem w biegu. W 2018 roku zostałem radnym gminy Rokietnica. Sędziuję wiele wyścigów w całym kraju. Uwielbiam żeglarstwo, narty, rower i podróże
motocyklowe, ale moją największą pasją
jest fotografia, o której mógłbym opowiadać i opowiadać. Wiele moich zdjęć obecnych jest w prasie krajowej i lokalnej, ponieważ od kilku lat współpracuję z naszą
regionalną gazetą „Rokickie Wiadomości”,
a także z wieloma innymi wydawnictwami w całym kraju. Zdjęcia
mojego autorstwa można znaleźć w książkach,
a także na stronach wielu
polskich artystów. Jestem
także założycielem i działam aktywnie w stowarzyszeniu Rokietnica Wokół
Nas, które prowadzi Rokietnickie Archiwum Cyfrowe. Zbieramy w nim fotografie z najdawniejszej
historii gminy Rokietnica,
za co w roku 2019 otrzymaliśmy nagrodę Marszałka Województwa
Wielkopolskiego.

pomocy była wdzięczność. Przede wszystkim Rodziny – poruszonej otrzymaną życzliwością. To także moja osobista wdzięczność
za zrozumienie, bezinteresowność i zdany
egzamin z tego, że jesteśmy wrażliwi na
to, co spotyka innych. Zwłaszcza w trudnych chwilach.
Dziękując wszystkim zaangażowanym
osobom za budującą reakcję, te słowa
szczególne kieruję do kolegów radnych: Izy
Dziamskiej, Ryszarda Lubki, Tomka Skupio i Adama Michty, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy oraz
współpracowników Michała. Za przykład, współpracę i wsparcie.
Piotr Hałas
Wiceprzewodniczący
Rady
Gminy Rokietnica
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Co nam dałeś samorządzie?
„Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.” – to pierwszy zapis w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym1. Taki był zamysł
ustawodawcy i takie jest często marzenie
włodarzy i mieszkańców, żeby samorząd
nie był pustym terminem administracyjnym, a wspólnotą, w której ludzie dbają

30

lat temu Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie gminnym,
która zmieniła polską rzeczywistość, przywracając Polakom prawo
współdecydowania o ich małych ojczyznach. Ożywienie demokracji uwolniło
w lokalnej społeczności potencjał przedsiębiorczości, poczucia własnej wartości
i kreatywności. W Polsce w ponad 2 tys.
gmin wprowadzono samorząd, dzięki któremu „władza” znalazła się bliżej ludzi.
Lata ‘90, na które przypada początek samorządu, to czas mojego dzieciństwa – miałam wtedy niespełna 4 lata. Kolejne lata
mijały beztrosko – szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum… aż przyszedł czas na studia – Wydział Prawa i Administracji. I tak
tematyka obu prac dyplomowych związana
była z samorządem terytorialnym – „Organ
władzy wykonawczej w gminie Rokietnica”
(rok 2009) oraz „Wpływ strategii rozwoju
na działalność społeczno-ekonomiczną gminy Rokietnica” (rok 2011). W październiku
2018 roku, w efekcie kandydowania w wyborach samorządowych, objęłam mandat
radnej oraz funkcję Przewodniczącej Rady
Gminy Rokietnica, wkraczając tym samym
na drogę samorządową.
Myślę, że początki samorządu w gminie
Rokietnica były trudne. Zupełnie nowa, nikomu wcześniej nieznana sytuacja, brak jakiegokolwiek doświadczenia i wystarczających środków finansowych z pewnością
nie ułatwiały pracy tamtejszej radzie. Pomimo trudnego startu, przez te 30 lat nieustannej pracy, dzięki niepohamowanemu
wysiłkowi mieszkańców, wójtów oraz radnych wszystkich kadencji, dla których zawsze priorytetem była i jest nadal popra30 lat Samorządu lokalnego przez
pryzmat Sołectwa
Żydowo-Rostworowo

P

owołanie lokalnych samorządów to
bardzo dobra decyzja, gdyż władze
wykonawcze znalazły się blisko obywatela, a co za tym idzie, jego potrzeby i problemy mogą być szybko rozwiązywane.
30 lat temu zostałem wybrany na radnego i pełnię tę funkcję, z małymi przerwami,
6

o siebie nawzajem i ogólne dobro. Dlatego władza częściowo została przekazana
obywatelom, aby działali na rzecz swoich
małych ojczyzn.
Jak przez ostatnie 30 lat zmieniała się
Gmina Rokietnica? Czy faktycznie staliśmy się wspólnotą? Czy skorzystaliśmy
z możliwości, które ustawa nam dała?

wa warunków życia mieszkańców, udało
się ukształtować gminę, która dziś budzi
duży podziw. Trudno chyba nie dostrzec,
jak diametralnie zmieniła się gmina Rokietnica w tym okresie, ile planów i inwestycji udało się zrealizować przez okres zaledwie 30 lat.
Z mojej perspektywy – mieszkanki Gminy Rokietnica od urodzenia, mogę z pełną
odpowiedzialnością powiedzieć, że czasy
samorządności to dynamiczny rozwój tego
regionu. Z roku na rok przybywa mieszkańców – obecnie liczba ta przekracza 18 tysięcy. Nawet największy malkontent gołym
okiem może zobaczyć dobrze rozwiniętą
bazę oświatową, w której na pierwszym
miejscu stawia się szkoły i przedszkola.
Modernizację przeszły też „stare” budynki placówek oświatowych. Wiele dróg zostało utwardzonych i oświetlonych. Powstały nowe drogi gminne, zmodernizowano
drogi powiatowe, wybudowano wiele km
chodników i ścieżek pieszo-rowerowych.
Powstały liczne place zabaw, boiska oraz
siłownie zewnętrzne. To walory komunikacyjne, jak i rekreacyjne, których może
pozazdrościć nam niejedna gmina w Polsce. Wiele miejscowości zostało objętych
budową sieci kanalizacji sanitarnej, powstały oczyszczalnie ścieków oraz stacje
uzdatniania wody. Mocno rozwinęła się komunikacja publiczna – nowe trasy, nowoczesne autobusy oraz baza Rokbusu. To gminy
są bez wątpienia liderami w wykorzystywaniu funduszy Unii Europejskiej. To właśnie dzięki nim może powstawać, tak bardzo dla nas ważna, infrastruktura. Trudno
jest mi sobie teraz wyobrazić, jak obecnie
wyglądałaby gmina Rokietnica, gdyby nie
przez cztery kadencje do dzisiaj. Dziękuję
wszystkim, którzy mi zaufali i pozwolili realizować potrzeby mieszkańców sołectwa
i całej gminy. Dzięki środkom finansowym
samorządu gminnego i powiatowego w porozumieniu z mieszkańcami wykonano wiele inwestycji, które poprawiły bezpieczeństwo i możliwość spędzania wolnego czasu
przez dorosłych, jak i dzieci. Są to: powstanie nowej drogi i chodnika w Żydowie ul.

O wypowiedź poprosiliśmy tych, którzy
mają znaczący wpływ na decyzje w naszym samorządzie.
1
Sprostowanie: W numerze 4 miesięcznika Rokickie Wiadomości została podana nieprawidłowa informacja, że Ustawę o samorządzie gminnym uchwalono 10 marca 1990 r. Ustawa ta została
uchwalona 8 marca 1990 r. Za błąd przepraszamy.

pieniądze z Unii i dobre decyzje radnych
poprzednich kadencji.
Dziś nie wyobrażamy sobie podejmowania decyzji bez udziału mieszkańców. Wprowadzenie Strategii Rozwoju, konsultacji
społecznych, zebrań wiejskich czy funduszy
sołeckich to bez wątpienia narzędzia, które dały im możliwość uczestniczenia w życiu gminy. Za każdym działaniem stoi człowiek. Za funkcjonowaniem samorządu stoi
wójt, radni, sołtysi, rady sołeckie, pracownicy urzędu, a przede wszystkim mieszkańcy. W samorządzie nie ma sukcesów indywidualnych, tylko wspólnie podejmowane
decyzje, szukanie najlepszych rozwiązań
– czasami procesów długofalowych, dających najlepsze rezultaty. Obejmując mandat
radnego, bierzemy na siebie swego rodzaju odpowiedzialność oraz bagaż doświadczeń poprzednich kadencji. Ich praca jest
dziś dla mnie inspiracją i motywatorem do
stworzenia czegoś więcej. Tak wiele zrobili.
Podejmowali trudne decyzje, od tych krótkoterminowych po wybiegające w daleką
przyszłość. Niejednokrotnie przekonując
się nawzajem o odmienności swoich racji.
Wznieśli wspólnie fundamenty, które nie
są wcale cechą doskonałości, a solidności,
wytrwałości w dążeniu do celu i stabilności. Owszem, można by szukać elementów,
które można by zrobić „lepiej”, ale nie na
tym to polega. Samorządowcem jest się od
początku do końca, nie można sobie pozwolić na oderwanie od rzeczywistości. Natomiast samorząd jest naszą wspólną wartością, którą powinniśmy pielęgnować, a nie
niszczyć i upolityczniać.
Izabela Dziamska
Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica

Rostworowska i ul. Przecławska, droga ul.
Parkowa przy Pałacu, chodnik ul. Parkowa 2
i 4, droga asfaltowa od pętli autobusowej do
Cmentarza, utwardzenie drogi ul. Rostworowska od strony garaży, wykonanie na terenie całej wioski Żydowo nowego oświetlenia i kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Powstały też budowle i mała architektura
sportowa i rekreacyjna, tj.; nowa świetlica
wiejska z bardzo dobrym wyposażeniem,

plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, boisko do siatkówki i boisko do piłki nożnej, przy
dużym udziale mieszkańców wsi Żydowo i Rostworowo. W Żydowie znajduje się przepiękny kościół,
również przy nim zostało wykonane zewnętrzne
oświetlenie wraz z położeniem kostki brukowej, przy dużym udziale środków samorządowych. W miejscowości Rostworowo
wybudowano nową kanalizację sanitarną,
utwardzono i przygotowano drogę ul. Sobocka do właściwego położenia asfaltu, buduje
się odcinkami też chodnik wzdłuż ul. Sobockiej. Powstał plac zabaw dla dzieci, w porozumieniu z mieszkańcem naszej gminy,
wykonano nakładkę asfaltową w części ul.
Ogrodowej. Na terenie miejscowości Rostworowo powstała nowa baza transportu
gminnego i zakupiono cztery nowe autobusy i trzeba tu dodać, że powstały nowe trasy
autobusowe w całej gminie. Wybudowano
nowe drogi na Zielonym Lasku, tj. ul Modrzewiowa, ul. Świerkowa, ul. Topolowa. Obecnie
obowiązki sołtysa pełni od półtora roku pani
Elżbieta Wencka, która wraz z Radą Sołecką,
dzięki funduszowi sołeckiemu przyznawanemu z lokalnego samorządu, realizuje po-

S

ołectwo Krzyszkowo, najstarsza wieś
w Gminie Rokietnica, na przestrzeni 30
lat zmieniła swe oblicze. Wieś, w której funkcjonowało kilkanaście gospodarstw
rolnych, w sposób naturalny zmieniła swój
charakter. W 2000 roku miejscowość zamieszkiwało około 500, a chwili obecnej
około 1300 mieszkańców. Usytuowanie
geograficzne wsi z zachowaniem wiejskiego klimatu sprawia, że coraz więcej ludzi
odnajduje swe miejsce na ziemi w Krzyszkowie. W znaczącym stopniu rozbudowała
się część Krzyszkowa zlokalizowana w pobliżu Traktu Napoleońskiego, który jeszcze kilka lat temu stanowił wąską dróżkę
umożliwiającą przejazd tylko rowerem. Dziś
to zabudowana część Krzyszkowa z nową
nawierzchnią drogi i oświetleniem wzdłuż
traktu i na osiedlu. Wzrost liczby mieszkańców sprawia, że pojawiają się coraz
większe oczekiwania i potrzeby. W ostatnim czasie każdego roku podejmowane są
przedsięwzięcia, wpływające na poprawę
warunków życiowych mieszkańców. Największym oczekiwaniem jest poprawa infrastruktury drogowej. Zdaję sobie sprawę,
że nie wszystkich mieszkańców prowadzone działania w pełni zadawalają, gdyż każdy
oczekiwałby poprawy stanu nawierzchni
dróg pod swoim domem. Przedsięwzięcie to
małymi krokami realizowane jest od trzech

trzeby mieszkańców, co ułatwia codzienne
życie w tych miejscowościach.
Jeśli chodzi o całą gminę Rokietnica, to
30 lat działania Samorządu oceniam bardzo pozytywnie, gdyż gmina mocno się rozwinęła i zrealizowano w tym czasie wiele
pomysłów i inicjatyw, dzięki którym żyje
i mieszka się lepiej. To oczywiście środki gminne i unijne i duże zaangażowanie
wszystkich radnych, wójtów, pracowników
Urzędu Gminy, sołtysów i Rad Sołeckich.
Te inwestycje to: sieć szkół podstawowych
i przedszkoli, hala sportowa wraz z galerią
handlową, Biblioteka na miarę XXI wieku,
remiza OSP wraz z punktem pogotowia ratunkowego w Rokietnicy, remiza w Przybrodzie, powstanie Placu Rumpuciowego
wraz z infrastrukturą rekreacyjną, nowy
plac targowy przy Trakcie Napoleońskim,
nowa oczyszczalnia ścieków, nowy punkt
odbioru odpadów segregowanych. Obecnie

lat, po wykonaniu robót kanalizacyjnych.
W chwili obecnej Krzyszkowo jest skanalizowane. Po wykonaniu prac kanalizacyjnych
podjęto naprawę nawierzchni dróg. Wykonany został fragment ulicy Głównej i ulicy
Polnej z odwodnieniem i nowym oświetleniem. Pojawiły się chodniki we fragmentach
ulicy Głównej oraz wcześniej wykonany
chodnik łączący Krzyszkowo z Rokietnicą.
Wykonano nawierzchnię przy Trakcie Napoleońskim z połączeniem z ulicą Główną.
Opracowane są projekty na realizację dalszej inwestycji przy ulicy Głównej i Obornickiej oraz na osiedlu przy Trakcie Napoleońskim. Od kilku lat przystępujemy do
konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”,
dzięki któremu zagospodarowaliśmy działkę gminną, tworząc w centrum wsi skwer
im. Powstańców Wielkopolskich. Inwestycja ta powstała z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W tym
roku na skwerze zamontowano elementy
małej architektury – kosze, stojak do rowerów oraz tablice informacyjne, na których
zamieszczona będzie historia Krzyszkowa.
W ramach konkursu oraz przy wsparciu Samorządu w tym roku otrzymaliśmy również
dofinansowanie na oczyszczenie i zagospodarowanie terenu wokół stawu. Inwestycja
realizowana będzie w okresie jesiennym.
W ostatnim czasie wykonano prace moder-
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jest budowany nowy dworzec kolejowy wraz z całą
infrastrukturą, co mocno
poprawi dojazd do Poznania. Wielkim wyzwaniem,
a zarazem dużym osiągnieciem, jest wybudowanie ok. 90% kanalizacji sanitarnej całej gminy.
Powstały też nowe punkty
źródeł wydobycia wody. Zbudowano kilometry dróg i chodników. A najważniejsze
to powstanie Traktu Napoleońskiego z połączeniem z S11. Radni wszystkich kadencji uchwalili wiele planów miejscowych, co
pozwala uporządkować charakter naszej
gminy. Jeśli na to nałożymy sieć sklepów
i galerii handlowych, to pozwala mówić, że
30 lat samorządu nie zostało zmarnowane.
Pragnę z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do
takiego rozwoju naszej małej samorządowej Ojczyzny. Dziękuję też mieszkańcom
za wspólne rozmowy, konsultacje, wnioski
i sugestie oraz za dobrą współpracę Rady
Gminy Rokietnica z Radą Powiatu Poznańskiego i Urzędem Marszałkowskim.

Piotr Hałas
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica
Elżbieta Wencka
Sołtys sołectwa Żydowo-Rostworowo

nizacyjne pod figurą Matki Bożej, montując nowe słupki ogrodzeniowe i układając
nową kostkę brukową. Zamontowano tablicę wotywną oraz dokonano nasadzeń roślinności przy figurze i przy krzyżu.
Już od ponad 10 lat prowadzona jest
promocja sołectwa z zachowaniem tradycji lokalnych. Dzięki wsparciu samorządu
i mieszkańców organizowane są festyny
rodzinne, które każdego roku realizowane są w innym klimacie. Promocji sołectwa
dokonujemy także, kultywując tradycje lokalne podczas Rumpucia, gdzie od kilku lat
zdobywamy pierwsze miejsce w konkursie
na najpiękniejsze stoisko oraz nagrodę publiczności. Na terenie sołectwa organizowane są także spotkania integracyjne dla
najmłodszych i najstarszych mieszkańców.
Spotkania plenerowe odbywają się na terenie rekreacyjno – sportowym, który został powiększony dzięki zakupieniu nowych
gruntów. Na tym terenie znajduje się także plac zabaw, bardzo licznie odwiedzany
przez najmłodszych oraz siłownia dla najstarszych, które powstały na przestrzeni
30 lat. Dzięki tym małym i tym dużym inwestycjom wspieranym przez Samorząd
i mieszkańców, Krzyszkowo – najstarsza
wieś w gminie Rokietnica każdego dnia
pięknieje, a będzie jeszcze piękniej.
Sołtyska Maria Chojnacka
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Sołectwo Mrowino-Cerekwica
na przestrzeni 30-lecia samorządu
terytorialnego 1990-2020 r.

M

iejscowość Mrowino-Cerekwica u schyłku XX wieku to typowe
wioski rolnicze. Rolnicy w naszym
sołectwie to właściciele od kilku do kilkudziesięciu hektarów, jedno duże gospodarstwo zarządzane przez KPGO – Naramowice. Właściciele ziem produkowali zboże,
żywiec, ziemniaki, było kilku sadowników
i producentów warzyw. W miejscowości
Mrowino istniał jeden zakład ślusarsko-mechaniczny, stolarnia, restauracja oraz 3
sklepy, a w Cerekwicy funkcjonował młyn.
27 maja 1990 r. to przełomowa data nie
tylko dla naszego sołectwa, ale także całego kraju. Frekwencja oraz wynik wyborów
dał powód do określenia ich jako pierwsze, w pełni wolne demokratyczne wybory w III RP. W odrodzonej Polsce rozpoczął
się proces reformy ustroju, decentralizacja władzy i stopniowe przekazywanie jej
w ręce obywateli. Odrodził się samorząd
terytorialny, tak ważny dla odbudowy demokratycznego państwa.
Dzisiaj minione 30 lat można uznać za
sukces. Poziom życia nie tylko naszego
sołectwa, lecz także całej Gminy Rokietnica, uległ całkowitemu polepszeniu. Duży
wpływ na tą zdecydowaną poprawę miały

W

ciągu ostatnich minionych 30 lat
w Przybrodzie nastąpiło wiele
korzystnych zmian. Uruchomiono tu linię autobusową Rokbus Przybroda-Poznań, co znacząco poprawiło sytuację
po wycofaniu z obiegu wszystkich pociągów przez Polskie Koleje Państwowe, które umożliwiały mieszkańcom dogodny dojazd do miasta Poznania.
Za czasów samorządowania Sołtys Magdaleny Jujeczka w Przybrodzie zaczęto organizować imprezy społecznościowe, między
innymi Dzień Dziecka, Dzień Seniora, czy
Dzień Kobiet. Od tego też czasu Sołectwo
Przybroda zaczęło angażować się w gmi-

Fot. Śnieżny wiatrak – autor: Waldemar Woźniak

poczynione inwestycje, a kluczowe w ostatnich latach było pozyskanie środków zewnętrznych, szczególnie tych z UE. Środki
te sprawiły, że zmieniliśmy naszą małą ojczyznę w rejon nie tylko jeszcze rolniczy,
lecz także, w strefy aktywizacji gospodarczej, handlu i usług.
Do ważnych i cennych inicjatyw w naszym sołectwie należy wymienić:
• rozbudowa starej szkoły Podstawowej,
wraz z salą gimnastyczną,
• budowa nowej placówki oświatowej
w Cerekwicy, która powstaje w 100%
z budżetu gminnego,
• powstanie strefy gospodarczej, handlowej i usługowej,
• mamy na terenie stację benzynową, lokale gastronomiczne,
• na terenie sołectwa powstało dużo dróg
utwardzonych oraz chodników,

• zbudowano plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne i siłownie zewnętrzne,
• tworzą się tereny pod budownictwo
mieszkaniowe,
• zrealizowano inwestycje tj. wodociągi,
kanalizacja, gazownictwo i aktualnie na
dużą skalę doprowadza się do domostw
instalację światłowodową.
Staraniem sołtysów wyremontowano
świetlicę – „Klub Sołecki”.
W tym miejscu pozwolę sobie wymienić szczególnie zasłużone osoby pełniące
funkcję sołtysa, to jest:
• 1999-2002 p. Jerzy Jankowiak,
• 2002-2007 p. Marian Kortus,
• od 2007 i nadal p. Róża Lubka.
To właśnie dzięki tym osobom i członkom
Rad Sołeckich oraz radnym z miejscowości Mrowino-Cerekwica każdy dzień staje
się coraz bardziej przyjazny dla naszych
mieszkańców. Ten rok 2020, tak trudny, wymagający wielu wyrzeczeń i ogromnej dyscypliny nie może osłabić naszych działań na
rzecz inicjatyw ważnych
dla mieszkańców naszego sołectwa.
Ryszard Lubka
W-ce Przewodniczący
Rady Gminy Rokietnica

nie. Należy tu wymienić udział w konkursie stołów i koszy wielkanocnych, czy też
udział w Rokietnickim Rumpuciu.
W roku 2012, za czasów pełnienia funkcji
sołtysa przez Kazimierza Frysia, powstało
boisko sportowe oraz plac zabaw. Zmodernizowano przystanki autobusowe, które
wykonano w czynie społecznym. Był to też
przełomowy czas dla naszej miejscowości,
gdyż w życie zaczęło wchodzić wiele inwestycji. Przybroda zaczęła żyć, a słowo samorząd lokalny nabrało nowego znaczenia.
Wtedy też w Przybrodzie powstała linia
telefoniczna, kanalizacyjna oraz światłowodowa. Została nalana nowa nawierzchnia

asfaltowa na ulicy Kaźmierskiej oraz odbudowano chodnik sąsiadujący z tą ulicą.
Urząd Gminy Rokietnica wykupił działkę wraz z kotłownią pod budowę świetlicy wiejskiej i tym samym adaptował ją na
rzecz nowopowstałego budynku. W minionym 2019 roku powstała remiza strażacka, która została dobudowana do świetlicy wiejskiej.
W czasie kadencji pana Wójta Bartosza Derecha, Przybroda została zauważona w społeczności gmin i zaczęto wdrażać
w życie wiele nowych inwestycji.

adresowana była do mieszkańców gminy
Rokietnica, należących do jednej z wymienionych grup wiekowych: młodzież od 14
roku życia oraz osoby dorosłe posiadające
dzieci w wieku od 2 do 13 lat. Celem konsultacji było uzyskanie informacji zwrotnej od potencjalnych użytkowników obiektu na temat koncepcji projektowej, a co za
tym idzie – możliwie najlepsze dopasowanie realizowanej inwestycji do ich potrzeb.
Ankieta składała się z metryczki, zgodnie z którą uczestnicy konsultacji wskazy-

wali miejsce zamieszkania, płeć i wiek oraz
liczbę dzieci i ich wiek – jeśli ankietę wypełniał rodzic. Kolejno ankietowani odpowiadali na cztery serie pytań dotyczących
koncepcji projektowej, w każdej z nich na
dwa pytania zamknięte i jedno otwarte,
a na koniec udzielali odpowiedzi na pytanie o preferowaną kolejność budowy poszczególnych obiektów. Wskazane powyżej serie pytań dotyczyły:
1. usytuowania obiektów w terenie oraz
liczby i przebiegu ciągów pieszych,

Sołtys Przybrody
Ryszard Jankowiak

„Budowa skateparku” – po konsultacjach społecznych

O

d 29 czerwca do 13 lipca 2020 r.
przeprowadzono konsultacje społeczne1 dotyczące koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku”.
Konsultacje miały formę ankiety elektronicznej dostępnej na platformie internetowej gminy Rokietnica pod adresem: https://konsultacje.rokietnica.pl/. Ankieta
1
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Zgodnie z Zarządzeniem nr 49/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 czerwca 2020 r.

Bytkowo
Cerekwica

4 13 5

Krzyszkowo

10

3

2

6

Mrowino
Napachanie
Rogierówko

6,2%
90,5%

Czy wielkość i rozmieszczenie przeszkód w
obrębie skateparku jest odpowiednia?

9,5%
97,1%

Czy wielkość i rozmieszczenie przeszkód w
obrębie toru ﬂowtrack jest odpowiednia?

2,9%

Czy wielkość i rozmieszczenie przeszkód w
obrębie toru minipump jest odpowiednia?

1,9%

Rokietnica
Rostworowo
Starzyny

Rys. 1 Wykres przedstawiający liczbę uczestników konsultacji
wg miejsca zamieszkania.

2. wielkości i rozmieszczenia przeszkód
w obrębie skateparku,
3. wielkości i rozmieszczenia przeszkód
w obrębie toru flowtrack,
4. wielkości i rozmieszczenia przeszkód
w obrębie toru minipump.
W konsultacjach wzięło udział 105
uprawnionych osób, które zamieszkują
Czy usytuowanie
obiektów w terenie oraz
w 10 miejscowościach
położonych na teliczba i przebieg ciągów pieszych są
6,2% reprerenie
gminy Rokietnica. Najliczniej
odpowiednie?
zentowana była miejscowość Rokietnica
(58
osób), na drugim
uplasowaCzy wielkość
i rozmieszczenie
przeszkódmiejscu
w
obrębie skateparku jest odpowiednia?
9,5% a na
ła się miejscowość Kiekrz (13 osób),
trzecim – Krzyszkowo (10 osób). ZestawieCzy wielkość
przeszkód wuczestników konniei rozmieszczenie
ilościowe wszystkich
obrębie toru ﬂowtrack jest odpowiednia?
2,9%
sultacji wg miejsca zamieszkania
przedstawia wykres nr 1.
Czy wielkość Wśród
i rozmieszczenie
przeszkód wnieznacznie przeankietowanych
obrębie toru minipump jest odpowiednia?
ważali mężczyźni (64 osoby).1,9%
Pod względem wiekowym rozkład uczestTAK NIE
ników konsultacji przedstawiał
się następująco:
• 43 osoby w grupie wiekowej od 14 do
19 roku życia,
• 11 osób w grupie wiekowej od 20 do 25
roku życia, nie posiadających dzieci, oraz
• 51 osób dorosłych posiadających dzieci
w wieku od 2 do 13 lat.
Odpowiedzi uczestników konsultacji na
pytania zamknięte we wszystkich czterech
seriach pytań zaprezentowano na wykresie nr 2. Na pytania dotyczące usytuowania
obiektów w terenie oraz liczby i przebiegu ciągów pieszych, ponad 93% ankietowanych odpowiedziało, że wg nich, propozycja zawarta w koncepcji projektowej
jest odpowiednia. W odpowiedzi na pytanie otwarte kończące pierwszą serię py-

Polana Rumpuciowa

N

93,8%

Kiekrz

13

58

Czy usytuowanie obiektów w terenie oraz
liczba i przebieg ciągów pieszych są
odpowiednie?

a Polanie Rumpuciowej na przełomie
listopada i grudnia 2019 r. dokonano uzupełnienia nasadzeń w ilości
20 szt. drzew: 10 szt. drzew z gatunku lipa
drobnolistna oraz 10 szt. z gatunku klon

TAK

NIE

Rys. 2 Rozkład odpowiedzi uczestników konsultacji w poszczególnych seriach pytań.

tań wpłynęło 36 opinii i uwag. Postulaty
ankietowanych dotyczyły m.in. rozbudowy poszczególnych obiektów oraz zwiększenia liczby obiektów małej architektury,
w szczególności ławek. Uczestnicy konsultacji wnioskowali również o wprowadzenie dodatkowych funkcji, jak np.: siłowni
zewnętrznej, placu zabaw czy foodtracka,
93,8%
większej ilości
zieleni oraz zmian w przebiegu ciągów komunikacyjnych na terenach
przyległych.
90,5%
Na pytania
dotyczące wielkości i rozmieszczenia przeszkód w obrębie skateparku, ponad 90% ankietowanych odpo97,1%
wiedziało, że
wg nich, propozycja zawarta
w koncepcji projektowej jest odpowiednia.
W odpowiedzi na pytanie otwarte kończą98,1%
ce drugą serię
pytań wpłynęło 31 opinii
i uwag. Postulaty ankietowanych dotyczyły
m.in. zwiększenia powierzchni skateparku
oraz wyposażenia go w dodatkowe przeszkody, zwłaszcza typu rail. Pojawiły się też
sugestie wprowadzenia ograniczenia wiekowego dla użytkowników obiektu.
Na pytania dotyczące wielkości i rozmieszczenia przeszkód w obrębie toru flowtrack, ponad 97% ankietowanych odpowiedziało, że wg nich, propozycja zawarta
w koncepcji projektowej jest odpowiednia.
W odpowiedzi na pytanie otwarte kończące trzecią serię pytań wpłynęło 14 opinii
i uwag. Postulaty ankietowanych dotyczyły
m.in. wyposażenia toru w dodatkowe przeszkody, w szczególności typu bowl.
Na pytania dotyczące wielkości i rozmieszczenia przeszkód w obrębie toru minipump, ponad 98% ankietowanych odpowiedziało, że wg nich, propozycja zawarta
zwyczajny. W dalszej perspektywie planowane są kolejne nasadzenia.
Obecnie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parku wraz z jego elementami oraz infrastrukturą towarzyszącą
w m. Rokietnica” na tzw. Polanie Rumpuciowej wybudowano ścieżki rowerowe. Prace wykonywane były od 2 do 30 lipca br.
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98,1%

w koncepcji projektowej jest odpowiednia.
W odpowiedzi na pytanie otwarte kończące czwartą serię pytań wpłynęło 12 opinii
i uwag. Większość z nich potwierdzała pozytywny odbiór budowy obiektu w proponowanej formie.
Na pytanie o preferowaną kolejność budowy poszczególnych obiektów najwięcej
osób odpowiedziało, że jako pierwszy powinien zostać wybudowany skatepark (56
głosów), przy czym 76% z nich jako drugi
do budowy wskazało tor flowtrack, a jako
trzeci – tor minipump.
Z powyższych zestawień wynika, że ponad 94% uczestników konsultacji uznało,
iż wytyczne zawarte w koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku” są
odpowiednie. Jednocześnie ponad 53% ankietowanych wskazało, że pierwszy powinien zostać wybudowany skatepark.
Wyniki konsultacji zostały przekazane
wykonawcom koncepcji projektowej, tj.
panu Aleksowi Bartkowiakowi i panu Jackowi Kowalskiemu, działającym w ramach
spółki cywilnej pod nazwą „BTProject Aleks
Bartkowiak Jacek Kowalski”, którzy ustosunkują się do wszystkich zgłoszonych opinii i uwag. Następnie wykonawcy wspólnie
z pracownikami Urzędu Gminy Rokietnica
przeanalizują, które z uwag są możliwe do
wprowadzenia, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne i finansowe realizacji
inwestycji, i uwzględnią je przy opracowywaniu projektu budowlanego.
Julianna Maciejewska
Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji
i Infrastruktury UG Rokietnica

przez spółkę YOCAM sp. z o. o. Ścieżki zostały wykonane z drobnoziarnistej masy
bitumicznej na podbudowie z kruszywa.
Mają szerokość 3,0 m i długość 390,0 m. Jest
to m.in. odpowiedź na wskazówki mieszkańców, którzy wypełnili ankietę w sprawie budowy Skateparku i Pump Tracków.
9

Wybory prezydenckie 2020 r.

48,97%
Rafał Trzaskowski, fot. Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
Szanowni Państwo,

podsumowując wybory prezydenckie
przeprowadzone 28 czerwca i 12 lipca bieżącego roku, chciałbym przede wszystkim
podziękować wszystkim mieszkańcom,
którzy wzięli w nich udział. Bardzo wysoka
frekwencja w naszej gminie już w trakcie
wyborów parlamentarnych w 2019 r., tym
razem była wręcz rekordowa i wyniosła
prawie 80%. Cieszy mnie, że mamy odpowiedzialną, aktywną społeczność. Świadczy o tym również fakt, że ponad 400 osób,
które wiedziało, że w tym ważnym dla Po-

51,03%
Prezydent RP Andrzej Duda, fot. Jakub Szymczuk

laków czasie będzie poza Rokietnicą, czuło
się w obowiązku, żeby zagłosować gdzieś
indziej i pobrało w naszym urzędzie zaświadczenie o prawie do głosowania. Chcę
też podziękować za przestrzeganie wszelkich zasad reżimu sanitarnego, ponieważ
te wybory były inne niż którekolwiek z dotychczasowych.
Jestem wdzięczny również wszystkim
osobom, które przyczyniły się do organizacji obu tur, czyli członkom komisji wyborczych, pracownikom Urzędu Gminy,
pracownikom szkół, gminnych spółek oraz

sołtysom, bo o związanej z wyborami pracy szybko się zapomina. Wiele wysiłku wymagało choćby zmierzenie się z nowymi,
wyjątkowymi procedurami. Biorąc pod
uwagę to, w jaki sposób to wydarzenie
zostało przeprowadzone, w tym szczególnie kwestie organizacyjne oraz wysoką frekwencję, uważam, że wybory wypadły u nas dobrze.
Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

WYBORY PREZYDENCKIE 2020 na terenie Gminy Rokietnica – podsumowanie

F

rekwencję – na tle innych wyborów prezydenckich – należy ocenić jako wysoką, co obrazuje poniższe zestawienie:

FREKWENCJA
w Gm. Rokietnica
I tura
II tura

2020

2015

2010

75,16
79,44

54,12
63,03

60,41
61,56

Najwyższą frekwencję – 84,39 proc. – odnotowano w lokalu nr 1
(II tura; siedziba: ROS; właściwość terytorialna: część Rokietnicy),
a najniższą – 61,86 proc. – w lokalu nr 6 (I tura; siedziba: świetlica w Żydowie; właściwość terytorialna: Żydowo i Rostworowo).

Frekwencja w Gminie Rokietnica była także stosunkowo wysoka na tle regionu:

FREKWENCJA
I tura
II tura

Rokietnica
75,16
79,44

Powiat
73,34
76,48

Województwo
65,49
69,25

Duże zainteresowanie wyborami przełożyło się na wskaźniki
dotyczące realizacji procedur administracyjnych – w tabelce na
dole strony poglądowe zestawienie porównawcze z danymi wybranych Urzędów.

ROKIETNICA

SUCHY LAS

STĘSZEW

BUK

DOPIEWO

KOSTRZYN

os. dopisane do spisu

713

680

200

180

912

~200

os. skreślone ze spisu

873

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

wydane zaświadczenia

494

944

290

160

855

180

pakiety wyborcze

118

155

60

b.d.

>100

b.d.
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Przepisy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa lokali wyborczych zostały wydane w dn. 15 czerwca 2020 r.; samorządy
miały bardzo krótki czas na dostosowanie się do tych wymogów.
W ramach posiadanej bazy lokalowej i środków organizacyjnych podjęto działania mające na celu zapewnienie możliwie największego stopnia bezpieczeństwa zarówno dla wyborców, jak
i członków komisji wyborczych:
• Wójt Gminy Rokietnica wystąpił do Komisarza Wyborczego
w Poznaniu o zmianę lokalu dla jednych z największych obwodów (Rokietnica – OKW nr 1 i OKW nr 2) ze starej części
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy na halę Rokietnickiego Ośrodka Sportu;
• lokal wyborczy w Napachaniu zorganizowano w nowej sali gimnastycznej;
• w każdym przypadku, kiedy to było możliwe, lokale zaaranżowano tak, aby posiadały osobne wejścia i wyjścia dla wyborców;
• członków Komisji wyposażono w środki ochrony (maseczki,
przyłbice, rękawiczki), a lokale – w środki do dezynfekcji dłoni.
Ponadto Spółka ROKBUS zorganizowała kursy autobusów linii
specjalnej, aby pomóc dotrzeć do najbardziej oddalonych względem wyborców lokali.
Przeprowadzenie głosowania w czasie zagrożenia epidemiologicznego i dostosowanie się do wprowadzonych obostrzeń nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania ze strony sołtysów,
dyrektorów placówek oświatowych, prezesów spółek gminnych,
a także oddelegowanych pracowników obsługi, którzy sprawowali dyżury w każdym z lokali i dbali o zachowanie zasad reżimu sanitarnego.
Wyrazy uznania i podziękowania, należą się także Państwu –
Wyborcom; nie odnotowaliśmy żadnego incydentu w zakresie braku przestrzegania zasad bezpieczeństwa; w dużej mierze dzięki

Autobusem
na wybory

Hala Rokietnickiego Ośrodka Sportu przygotowana na wybory
prezydenckie. Fot. Jerzy Maciejewski
Państwa odpowiedzialnej postawie służby gminne mogły sprawnie zorganizować głosowanie w lokalach wyborczych.
Cieszą nas pozytywne sygnały odnośnie standardu i organizacji nowego lokalu wyborczego w hali ROS; bez względu na zagrożenie pandemią, Wójt Gminy zamierza zwrócić się do Komisarza Wyborczego o wyznaczenie stałych siedzib komisji właśnie
w tym miejscu – to rozwiązanie po prostu się sprawdziło. Zależy
nam na dalszym podnoszeniu komfortu lokali wyborczych, a taką
możliwość dadzą nowe inwestycje gminne, jak chociażby szkoła w Cerekwicy.

ki oraz Napachanie i z powrotem. Przebieg
tych linii to łącznie 260 km w obu turach.
Każda przewieziona w tym dniu osoba to
dla nas ogromna satysfakcja, że przysłużyliśmy się demokracji i większej partycypacji naszych mieszkańców w podejmowaniu

Arkadiusz Chołżyński
Kierownik Referatu Administracyjnego
i Spraw Obywatelskich UG Rokietnica

tak ważnych decyzji, dlatego dziękujemy
wszystkim za frekwencję i wszystkim tym,
którzy skorzystali z dojazdu naszym autobusem wyborczym.
Eliza Nowakowska-Fischer – Zakład Usług
Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o.

M

ieszkańcy Gminy Rokietnica zawsze
chętnie i licznie biorą udział w każdych wyborach, ale my, jako spółka gminna, staramy się zachęcić do jeszcze
liczniejszego w nich udziału te osoby, które być może z przyczyn logistycznych nie
mogłyby skorzystać ze swoich praw wyborczych. Zarówno podczas ostatnich prezydenckich wyborów, jak i podczas wyborów samorządowych, do parlamentu czy też
europarlamentu uruchamiamy bezpłatny
autobus dowożący wszystkie chętne osoby do lokali wyborczych. Jest to nasza inicjatywa i cieszy się powodzeniem.
28 czerwca, jak i 12 lipca, czyli podczas
I i II tury wyborów zrealizowaliśmy 3 kursy, wioząc pasażerów z Rogierówka, przez
Pawłowice, Starzyny, Rokietnicę, Kobylni-
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POWSZECHNY SPIS ROLNY – obowiązkowe
badanie dla wszystkich rolników
1 września 2020 r. w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny,
którym objęte są gospodarstwa rolne rolników indywidualnych, a także
te użytkowane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej. Spis zakończy się 30 listopada br.
Jak można wziąć udział w spisie?
Podstawową formą udziału w badaniu jest samospis przez Internet, czyli udzielanie odpowiedzi
na pytania poprzez aplikację internetową dostępną pod adresem: https://spisrolny.gov.pl. Aplikacja jest dostosowana do różnych typów urządzeń,
w tym także do tabletów i telefonów komórkowych.
Dla użytkowników gospodarstw rolnych, którzy
nie posiadają dostępu do Internetu, urzędy gmin zorganizują punkty do samospisu, zapewniając w nich
także wsparcie ze strony pracowników urzędu.
Przewidziane są również dwie inne formy udziału
w spisie: wywiad, który przeprowadzi rachmistrz telefoniczny (zada takie same pytania, jakie są w formularzu elektronicznym) oraz wywiad bezpośredni
z udziałem rachmistrza terenowego (jeśli sytuacja
epidemiczna w kraju sprawi, że kontakt osobisty
będzie bezpieczny). Wszystkie formy gwarantują
taki sam – wysoki – poziom bezpieczeństwa i poufności zebranych danych.
Można również zadzwonić na infolinię pod numerem 22 279 99 99 (wew. 1) i wybrać opcję połączenia z rachmistrzem, który przeprowadzi spis
telefonicznie.
PAMIĘTAJ!
Udział w badaniu, zgodnie z ustawą z 31 lipca
2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.,
jest obowiązkowy!
Na jakie pytania trzeba będzie
odpowiedzieć?
W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu
własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni
zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
liczebności i struktury stada zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich oraz liczby
i rodzaju maszyn czy urządzeń rolniczych, a także
wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika,
członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.
Co ważne, w badaniu zbierane są dane według
stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., nie w dniu dokonywania czynności spisowych.
Po co zbierane są dane?
Dane w Powszechnym Spisie Rolnym zbierane
są na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, w tym podziału środków unijnych. Komisja
Europejska rekomenduje przeprowadzanie spisów
co dziesięć lat w roku kończącym się na „0”, dlatego możliwe będzie dokonanie porównań międzynarodowych. Zebranie informacji o gospodarstwach
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rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, jest niezbędne dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi.
To jedyne badanie rolne, które pozwala na udostępnianie informacji i analizy na poziomie gminy. Informacje zebrane w spisie pokażą kierunek i nasilenie
zamian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat
2010-2020. Posłużą także do wykonania zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla
potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in. FAO, OECD).
Czy potrzebne będą jakieś
dokumenty?
Aplikacja spisowa nie przewiduje załączania żadnych dokumentów: dowodu osobistego, zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON, aktu własności
itp. Nie trzeba też okazywać żadnych dokumentów
rachmistrzowi terenowemu.
Kto będzie miał dostęp do danych?
Zarówno dane przekazywane poprzez aplikację
on-line, jak i za pośrednictwem rachmistrza – telefonicznie, natychmiast przesyłane są na serwery Głównego Urzędu Statystycznego. Dostęp do
nich będą mieli wyłącznie pracownicy statystyki publicznej, którzy przed podjęciem pracy składają ślubowanie: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej
z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane
jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób
trzecich.”. Takie samo przyrzeczenie składają rachmistrze spisowi. Za naruszenie tajemnicy statystycznej,
czyli udostępnienie danych zebranych od respondentów, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
Urzędy gmin, podobnie jak wszyscy inni użytkownicy danych statystycznych (w tym organy administracji rządowej, samorządowej), otrzymają
zagregowane informacje w postaci zestawień dla
jednostek administracyjnych (gmin) lub określonych w inny sposób obszarów. Przy czym zostaną
one przedstawione w taki sposób i tylko pod takim
warunkiem, że niemożliwe będzie dotarcie do danych osobowych.
Skąd dowiem się, że mam
obowiązek wziąć udział w spisie?
Użytkownicy gospodarstw rolnych otrzymają
w ostatnich dniach sierpnia list Generalnego Komisarza Spisowego zawiadamiający o Powszechnym Spisie Rolnym 2020.
Gminne Biuro Spisowe dla Gminy
Rokietnica
Siedzibą Gminnego Biura Spisowego dla Gminy
Rokietnica jest URZĄD GMINY ROKIETNICA, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica.

Z mocy ustawy gminnymi pracami spisowymi
kieruje Wójt jako GMINNY KOMISARZ SPISOWY.
Koordynatorem GBS w Rokietnicy jest Arkadiusz
Chołżyński.
Podstawą powołania Gminnego Biura Spisowego
dla Gminy Rokietnica jest Zarządzenie nr 50/2020
Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 czerwca 2020 r.:
http://bip.rokietnica.pl/public/get_file_contents.php?id=506196
KONTAKT z Gminnym Biurem Spisowym w Rokietnicy:
e-mail: spis@rokietnica.pl, tel.: 61 8960-621
(w godzinach pracy Urzędu Gminy Rokietnica:
poniedziałek 8.30 – 18.00; wtorek – czwartek 7.30
– 15.30; piątek 7.30 – 14.00).
Chcesz WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Wszystkie informacje o Powszechnym Spisie
Rolnym dostępne są na: https://spisrolny.gov.pl
oraz w aktualizowanej na bieżąco zakładce na www.
rokietnica.pl oraz w BIP na http://bip.rokietnica.
pl/ prawe menu, w zakładce SPISY POWSZECHNE
> Powszechny Spis Rolny 2020.
/materiał opracowany
na podstawie danych z GUS/

UWAGA ROLNICY!
Urząd Gminy Rokietnica przypomina, że w terminie od 3 sierpnia 2020
r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć
odpowiedni wniosek do Wójta Gminy
Rokietnica o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury
VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od
1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na rok 2020.
W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym, w celu złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Rokietnica, należy umówić się pod numerem telefonu
61 8960622.

INFORMACJA

Urząd Gminy Rokietnica informuje, że
obsługa dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych została przekazana do realizacji przez Punkt Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy, ul.
Szkolna 3A, tel. 61 8144314, 693200609,
e-mail: szkolna@opsrokietnica.pl.

Sterylizacja skutecznym sposobem na ograniczenie bezdomności zwierząt

B

ezdomność zwierząt w Polsce jest ciągle
dużym problemem, również na terenie
naszej gminy. Chociaż świadomość społeczna na temat ochrony przyrody z roku na rok
wzrasta, bezdomnych zwierząt nieustająco przybywa. Wydaje się, że nie jest nam obojętny los
naszych „braci mniejszych”, a powszechnie cytowany art.1 z Ustawy o Ochronie Przyrody, iż
„zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą i człowiek jest mu
winien poszanowanie, ochronę i opiekę” jest nam
wszystkim bardzo bliski i powinien bezpośrednio
znaleźć odzwierciedlenie w naszych działaniach.
Jakie są przyczyny nasilania się tego problemu w naszym kraju? Na to pytanie nie znajdujemy jednoznacznej odpowiedzi. Wpływa na to
na pewno wiele czynników, m. in. łatwa dostępność zwierząt, ich porzucanie w okresie wakacyjnym, świątecznym lub w momencie pojawienia się alergii u członka rodziny, jak również niska
świadomość o korzyściach i konieczności zabiegów sterylizacyjnych.
To właśnie sterylizacja wydaje się jedyną drogą do ograniczania populacji bezdomnych zwierząt. Dla wielu ciągle jest to temat tabu i kojarzy się z okaleczaniem, jednak przy prawidłowo
przeprowadzonym zabiegu to twierdzenie nie ma
żadnego uzasadnienia. Wręcz przeciwnie, wiąże się z wieloma zaletami. Sterylizacja zmniejsza możliwość występowania wielu poważnych
chorób. Według statystyk, takie zwierzęta żyją
dłużej, zmniejsza się u nich skłonność do „włóczęgostwa”, a dzięki temu również ryzyko np.
potrąceń i wypadków na drogach. Kastracja natomiast zmniejsza agresję u psów. Prawdą jest
jednak, iż zwierzęta po takim zabiegu mogą tyć,
w ok. 40-60 % przypadków pojawia się problem

nabierania masy ciała.
Jednak aspekty zdrowotne, ale przede wszystkim społeczne, przemawiają za tym, by zwierzęta sterylizować/kastrować. Porzucone zwierzęta
często trafiają do przepełnionych i mocno obciążonych już schronisk. Część z nich znajdzie swój
upragniony dom, ale większość spędzi tam resztę swojego życia. Należy pamiętać, iż przy braku
kontroli rozmnażania, np. kotów, w krótkim czasie
ich populacja może się powiększyć kilkakrotnie.
Czy możemy jako jednostka, której los zwierzęcia nie jest obojętny, coś zmienić? Oczywiście,
że tak! W tym celu co roku Rada Gminy zatwierdza „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.
Nadrzędnym celem tego programu jest dbałość
o losy zwierząt zarówno domowych, gospodarskich, jak i dziko żyjących na terenie gminy Rokietnica. Olbrzymim wsparciem w realizacji założeń
ww. dokumentu są współdziałający z pracownikami urzędu wolontariusze, którzy zajmują się
opieką nad kotami wolnożyjącymi. Osoby te,
przy wsparciu finansowym gminy, dokarmiają
koty w okresie zimowym, w razie potrzeby zawożą je na badania, czy leczenie do weterynarza. Ponieważ populacja tych zwierząt boryka się
z problemem niekontrolowanego przyrostu, to
samo dokarmianie i leczenie nie wystarcza. Dlatego tak ważna jest sterylizacja kotek i kastracja
kocurów. W tym roku mamy szczególnie trudną
sytuację, na którą nałożył się jeszcze stan epidemiczny wywołany COVID – 19. Wolontariusze rozkładają bezsilnie ręce i zgłaszają kolejne
przypadki chorych kociąt. Niestety, jest to pokłosie braku sterylizacji. Jak donoszą specjaliści,
wraz z dokarmianiem kotów wolnożyjących powinno się systematycznie przeprowadzać zabiegi

Telefoniczne konsultacje w ramach
programu „Czyste powietrze”
Stowarzyszenie Metropolia Poznań w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza angażuje się w realizację programu „Czyste powietrze” m.in. poprzez
pomoc doradczą dla mieszkańców Metropolii Poznań.
Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup
i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
• docieplenie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji
fotowoltaicznej),
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Dotychczas spotkania odbywały się na terenie gminy Rokietnica.
Niestety, z uwagi na epidemię COVID-19 od marca spotkania zostały wstrzymane.
Obecnie, w związku z nową odsłoną programu „Czyste powietrze”, jest możliwość zdalnej – telefonicznej konsultacji z p. Krystianem Marganem, który jest
do Państwa dyspozycji w dniach poniedziałek – piątek pod numerem telefonu
786 102 022. W tych dniach porad udziela w godzinach 10.00-16.00.
Po wakacjach, jeśli sytuacja na to pozwoli – rozważany jest powrót do dawnej formuły bezpośrednich konsultacji.
Rokickie Wiadomości  sierpień-wrzesień 2020

sterylizacji/kastracji. Takie postępowanie pomaga w znacznym stopniu ograniczyć niekontrolowany przyrost oraz choroby wśród kotów, nie
rzadko śmiertelne. Z roku na rok ilość sterylizacji w naszej gminie rośnie, ale na efekty trzeba
będzie jeszcze długo poczekać. W związku z tym,
że populacja kotów rozrasta się w sposób szybki,
a okres izolacji związany z COVID-19 był czynnikiem sprzyjającym im w namnażaniu, zachęcamy mieszkańców do współpracy.
Zrzeszeni Wolontariusze, wspaniałe osoby
o wielkim sercu, poświęcają swój prywatny czas,
aby pomóc jak największej liczbie zwierząt. Oczywiście, ich praca nie ogranicza się tylko do pomocy kotom. Wielokrotnie starają się pomóc zaniedbywanym i źle traktowanym psom.
Zachęcamy do kontaktu z Urzędem Gminy
mieszkańców, którzy zauważyli w swojej okolicy wolnożyjące koty. Pracownicy urzędu, we
współpracy z wolontariuszami, przewożą takie
zwierzęta do gabinetu weterynaryjnego, koty
otrzymują odpowiednią pomoc i leczenie, a jeżeli ich stan zdrowia na to pozwala, poddawane są zabiegom sterylizacji/kastracji. Zgłoszenia
można dokonać na adres urzad@rokietnica.pl
lub bezpośrednio do Referatu Ochrony Środowiska – nr tel. 61 8960616. Zachęcamy również do
odwiedzenia strony Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt AZOREK w Obornikach, gdzie można dokonać adopcji zwierząt. Przypominamy jednak,
aby dokonywać przemyślanych decyzji, zwłaszcza teraz, kiedy trwają wakacje. Adopcja zwierzęcia to ogromna radość, ale przede wszystkim
odpowiedzialność.
Anna Borysiak
Referat Ochrony Środowiska
UG Rokietnica

Wniosek o szacowanie strat
Wójt Gminy Rokietnica informuje, że istnieje możliwość szacowania strat w gospodarstwach rolnych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Jak co roku szacowania dokonuje Komisja powołana przez Wojewodę. Zgłoszenia należy dokonać
w ciągu 10 dni od wystąpienia niekorzystnego zjawiska pogodowego, które musi być potwierdzone przez Instytut Meteorologii.
UWAGA ROLNICY! W tym roku wprowadzono inny niż w latach
poprzednich wniosek o szacowanie strat. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nim. Inne wzory wniosków nie będą rozpatrywane.
Dodatkowo informujemy, że została uruchomiona APLIKACJA DO
SZACOWANIA STRAT, która daje rolnikom możliwość samodzielnego szacowania strat w gospodarstwie rolnym. Aby ją uruchomić,
potrzebny jest profil zaufany. Elektroniczny wniosek o oszacowanie strat umożliwi producentowi rolnemu wybranie upraw poszkodowanych przez suszę z upraw zgłoszonych do ARiMR we wniosku
o przyznanie płatności bezpośrednich.
Więcej o cyfryzacji szacowania strat na stronach:
• https://www.gov.pl/web/rolnictwo/cyfryzacja-szacowania-strat-spowodowanych-przez-susze
• https://www.poznan.uw.gov.pl/szkody-w-rolnictwie/szkody-w-rolnictwie-2020
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Bioodpady, kompostowniki,
kanalizacja sanitarna
Co każdy wiedzieć powinien?

W

trosce o jak najlepsze funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami przypominamy o obowiązku prowadzenia selektywnego zbierania
odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji, w których skład wchodzą:
• 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.
Chcąc zrealizować ten obowiązek, należy
wyposażyć nieruchomość w pojemnik koloru brązowego z napisem „BIO”. Odpady
biodegradowalne można również kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby, w przydomowym kompostowniku.
W tym drugim przypadku posiadanie kompostownika należy zgłosić do Urzędu Gminy,
wypełniając odpowiednie pole w deklaracji. Z tego tytułu przysługuje zniżka w kwocie 1 zł / osobę / miesiąc od obowiązującej
stawki za śmieci. Należy również pamiętać,
że chcąc korzystać ze zniżki w opłacie, rezygnuje się z możliwości wystawiania pojemnika z bioodpadami. Ewentualną nadwyżkę odpadów ulegających biodegradacji
można samodzielnie zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) w Bytkowie.
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Jednocześnie informujemy, że w czerwcu
br. rozpoczęły się kontrole nieruchomości.
Kontrolujemy pojemniki na odpady i przydomowe kompostowniki. Potrzeba przeprowadzania tego typu kontroli wynika z faktu,
iż na terenie gminy wciąż mamy do czynienia z przypadkami wyrzucania odpadów
zielonych do lasów lub zaśmiecania nimi
niezamieszkałych działek.
Myślisz sobie: Co z tego? Przecież to zgnije i stanowi naturalny nawóz.
Nic bardziej mylnego. Odpady organiczne, wbrew powszechnej opinii, stanowią
zagrożenie dla lasów, rowów, pól. Wyrzucana w lesie skoszona trawa, liście, gałęzie drzew i krzewów, choinki po okresie
świątecznym to, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów, po prostu śmieci. Przyjęło się, że odpady zielone nie są groźne
dla środowiska i nie powodują szkód, kiedy zostaną wywiezione do lasu. Takie przeświadczenie jest błędne. Skoszona trawa
czy wysypane liście w lesie niszczą na kilka lat ściółkę, hamują rozwój grzybni oraz
powodują zamieranie roślin z najniższej
warstwy. Groźne są również pryzmy wyrzucanych gałęzi, które podczas pożarów
stwarzają dodatkowe zagrożenie.
Biogaz powstający na nielegalnym wysypisku może doprowadzić do samozapłonu śmieci, a w konsekwencji do uwolnie-

nia do atmosfery, gleby i wody substancji
trujących, m.in. rakotwórczych. Składowane odpady ulegają rozpadowi, po czym następuje rozwój szkodliwych bakterii i grzybów, a zapach gnilny przyciąga zwierzęta,
takie jak szczury, komary, muchy.
Dlatego, gdy widzisz osobę wywożącą
odpady do lasu, na sąsiednią działkę itp.,
reaguj, dzwoń na numer alarmowy 112
lub 997.
Istotne jest, aby wszyscy pozbywali się
odpadów zgodnie z prawem. W tym celu
Urząd Gminy w Rokietnicy prowadzi kontrole terenowe. Ufamy, że większość mieszkańców odpowiednio segreguje odpady
oraz stosuje się do ustalonych zasad, jeśli
chodzi o postępowanie z nimi. Jednak część
z nich nadal ma z tym problem. Pracownicy PUK Sp. z o.o. codziennie kontrolują,
czy w pojemnikach i workach nie znajdują się nieodpowiednie odpady. W przypadku nieprawidłowej segregacji umieszczają na nich naklejki. Zgodnie z przepisami
naklejka pojawia się jako sygnał dla właściciela nieruchomości, że jego odpady nie
zostały odebrane z powodu złej segregacji. Wielu z nich, za co dziękujemy, kontaktuje się z pracownikami PUK Sp. z o.o.
w celu wyjaśnienia sytuacji oraz prowadzenia prawidłowej segregacji. Jeśli po raz
kolejny zostaną zauważone nieprawidłowości, pracownicy PUK mają obowiązek
zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy. Sankcją
za brak segregowania odpadów jest dwukrotność opłaty śmieciowej (przy obecnej
stawce wygląda to następująco: 26 zł x 2 =
52 zł/ mieszkańca/ miesiąc). Podwyższona opłata może być naliczana co miesiąc,
jeśli sytuacja się nie poprawi.

Natomiast za brak wyposażenia nieruchomości w pojemnik na bioodpady (nie
dotyczy osób, które zgłosiły przydomowy
kompostownik), zgodnie z przepisami prawa, grozi kara grzywny. Mimo wszystko liczymy, że nie będziemy zmuszeni stosować
kar wobec mieszkańców oraz, że wszystkim nam zależy na tym, aby nasze najbliższe otoczenie wyglądało jak najlepiej.
Równocześnie z kontrolą kompostowników i pojemników na bioodpady, ruszyły
kontrole wykonanych przyłączy kanalizacyjnych. Przypominamy, podłączenie nieruchomości do sieci jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Dlatego pracownicy
Urzędu nieustannie zachęcają i mobilizują
mieszkańców do przyłączenia się. Niestety,
na terenie gminy wciąż są osoby, które nie
wykonały tego obowiązku. W takim przypadku należy spodziewać się, że zostanie
wyznaczony nieprzekraczalny termin na
podłączenie nieruchomości do kanalizacji. Jeżeli pomimo wezwania właściciel nadal nie wykona ww. obowiązku, Wójt Gminy wyda decyzję nakazującą w tej sprawie,
a następnie w przypadku dalszego niepodłączenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożona zostanie kara
grzywny.

Oczywiście są wyjątki, kiedy przyłączenie
nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej nie jest obowiązkowe, np. jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
Wielokrotnie na łamach „Rokickich
Wiadomości” oraz na stronie internetowej www.rokietnica.pl przedstawialiśmy
szereg korzyści płynących z korzystania
z kanalizacji. Jednak, korzystając z okazji,
chcemy przedstawić te zalety raz jeszcze:
ZYSKUJESZ KOMFORT I WYGODĘ

Skanalizowana posesja to koniec kłopotów z przepełnionym szambem, to również
koniec nieprzyjemnych zapachów towarzyszących opróżnianiu szamba.
OSZCZĘDZASZ PIENIĄDZE

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej rozwiązuje problem odprowadzania ścieków
i pozwala obniżyć koszty związane z odprowadzaniem ścieków o prawie 50%.
PODNOSISZ WARTOŚĆ
NIERUCHOMOŚCI

Wraz z podłączeniem posesji do kanalizacji sanitarnej podnosi się jej standard,
co ma wpływ na wartość nieruchomości

i jest jej dodatkowym atutem w przypadku ewentualnej sprzedaży.
CHRONISZ ŚRODOWISKO
NATURALNE

Podłączając posesję do sieci kanalizacyjnej, chronisz wody gruntowe oraz lokalne
rzeki, ponieważ stare nieszczelne szambo
może powodować infiltrację zanieczyszczeń do wód gruntowych.
Oczywiście, przyłącze można wykonać
we własnym zakresie lub zlecając to odpowiedniej firmie.
My zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych usług Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych Sp. z o.o., które oferuje między innymi odpłatne wykonanie przyłączy.
Aby dowiedzieć się, jak KROK PO KROKU
podłączyć się do sieci kanalizacyjnej, należy skontaktować się z Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie ul.
Topolowa 6, 62-090 Rokietnica, tel. 61 814
57 43, email: info@puk.com.pl.
Małgorzata Weymann
Kontrola Terenowa
UG Rokietnica
Katarzyna Lokke
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
UG Rokietnica

Następny etap walki ze smogiem
Od lipca br., zgodnie z przepisami, w całym kraju obowiązuje zakaz sprzedaży miałów z węgla kamiennego dla gospodarstw
domowych oraz kotłów o mocy poniżej 1
MW.
Przypominamy również, że od 1 maja
2018 roku, zgodnie z uchwałą antysmo-

gową dla województwa wielkopolskiego,
w piecach zakazuje się stosowania paliw
stałych najgorszej jakości, w tym miału.
Natomiast mieszkańcy, którzy mają stare
piece, muszą je obowiązkowo wymienić. Do
stycznia 2024 roku należy wymienić kotły
bezklasowe, a do 1 stycznia 2028 roku ko-
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tły spełniające wymagania dla klasy 3 lub 4
według normy PN-EN 303-5:2012. W przypadku kotłów, które spełniają wymagania
klasy 5 wg ww. normy, eksploatacja będzie
możliwa do końca ich żywotności.
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Kiekrz os. Europejskie – zakończenie inwestycji 7.07.2020 r.

Kolejne „białe plamy” na mapie
gminnej kanalizacji zlikwidowane

W

e wtorek 7 lipca br. z udziałem
przedstawicieli władz Gminy Rokietnica, Spółki PUK, wykonawcy firmy BUD-AN Sp. z o.o. oraz mieszkańców odbyło się uroczyste zakończenie aż
trzech inwestycji w naszej gminie – Sieci
kanalizacji sanitarnej Kiekrz ul. Błękitna,
Sieci kanalizacji sanitarnej Kiekrz os. Europejskie oraz Przebudowy rurociągu tłocznego wraz z przepompownią Rokietnica ul. Leśna – Szkolna – Trakt Napoleoński.
Celem inwestycji na ulicy Błękitnej oraz
na osiedlu Europejskim w Kiekrzu było
uporządkowanie gospodarki ściekowej
i stworzenie w tych rejonach sprawnej infrastruktury kanalizacyjnej. W ramach obydwu zadań wybudowano ok. 1,1 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ok.
0,35 km kanalizacji podciśnieniowej wraz
z czterema studniami zaworowymi (ul. Błękitna) oraz 0,48 km rurociągu tłocznego
wraz z przepompownią ścieków (os. Europejskie). Możliwość podłączenia do wybudowanej sieci daje 58 wyprowadzonych
przyłączy. Cieszy fakt wysokiej ekologicznej i ekonomicznej świadomości mieszkańców skanalizowanego rejonu – w momencie pisania artykułu (połowa lipca), aż 25
posesji już korzystało z sieci kanalizacyjnej!

Zadaniem inwestycji w Rokietnicy na ulicy Leśnej – Szkolnej – Trakt Napoleoński
była przebudowa istniejącego systemu
przepompowania ścieków ze zlewni ulic
Leśnej wraz z przyległymi, który był już
niewydolny w swojej pracy i wymagał
modernizacji. W ramach tej inwestycji
wybudowano 826 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz przebudowano przepompownię w ul. Leśnej – wyposażona została ona w pompy o większej wydajności
i nowoczesną automatykę. Było to niezbędne działanie, zważając na rozwój tego rejonu, wzrost liczby mieszkańców oraz fakt,
że stara przepompownia miała już prawie
20 lat.
Przypomnijmy, że przedmiotowe zadania w łącznej kwocie 1 498 597 PLN netto zostały sfinansowane z częściowo umarzalnej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.
Z powyższych inwestycji w przyszłości będzie łącznie korzystać nawet 1 500 mieszkańców!
Przy okazji dziękujemy naszemu głównemu wykonawcy, firmie BUD-AN Sp. z o.o. za
ukończenie budów przed założonym terminem, władzom Gminy Rokietnica za wszelką
pomoc i wsparcie na każdym etapie inwestycji oraz naszym mieszkańcom za wyro-

Kiekrz ul. Błękitna – roboty ziemne, 20.03.2020 r.
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zumiałość i cierpliwość. Dzięki wspólnemu
wysiłkowi osiągniemy cel: 100% kanalizacji w gminie, aby życie w niej stawało się
łatwiejsze i jak najbardziej komfortowe!

Anna Kącka
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Bytkowie

Kiekrz ul. Błękitna – zakończenie
inwestycji 7.07.2020 r.

Rokietnica, ul. Leśna – montaż skorupy nowej pompowni, 5.06.2020 r.

Batalia budowlana w Rokietnicy
W Rokietnicy przy ul. Trakt Napoleoński
stanęły 4 budynki wielorodzinne, które decyzją Wojewódzkiego i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego są budowane niezgodnie z prawem. Niezgodności dotyczą
przede wszystkim podpiwniczenia, którego budowy zakazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz wysokości obiektów, a także liczby kondygnacji
(plan miejscowy zezwala na 3 kondygnacje,
a wybudowano 4). W związku z nieprawidłowościami, inwestorowi cofnięto zgodę
na wznowienie robót budowlanych.
Miejscowy plan, który określa zasady gospodarowania przestrzenią w tym miejscu,
został przyjęty Uchwałą Nr XLII/356/2013
Rady Gminy Rokietnica z dnia 25.11.2013
r. i ma moc obowiązującą.
Plan: zakaz podpiwniczenia budynków
i lokalizacji garaży podziemnych.
Stan faktyczny na budowie: zatwierdzony
projekt budowlany zamienny przewiduje 1
kondygnację podziemną. Inwestor wskazał,
że będą tam znajdować się pomieszczenia
techniczne, ale projekt nie wskazuje, w jaki
sposób będą wykorzystywane te pomieszczenia i na czym polega ich „techniczny” charakter. Z projektu wynika, że do pomieszczeń tych prowadzi zejście klatką schodową
i przewidziany jest korytarz
Plan: maksymalna powierzchnia jednego budynku na terenach zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej – 280 m2.
Stan faktyczny na budowie: w projekcie budowlanym zamiennym podano powierzchnię
zabudowy budynku mieszkalnego 301,00 m2,
a jednego z nich nawet 316,80 m2
Plan: maksymalna wysokość zabudowy to 3 kondygnacje – 12 m.
Stan faktyczny na budowie: Z projektu budowlanego zamiennego wynika, że w budynku zaprojektowano pięć kondygnacji włącznie z kondygnacją, którą projektant nazwał
„antresolą” i kondygnacją podziemną.
Plan: wymagane jest zapewnienie co
najmniej 1,5 stanowiska postojowego na
każdy lokal mieszkalny, lecz nie mniej niż
6 stanowisk postojowych na jeden budynek mieszkalny oraz dla niepełnosprawnych, co najmniej 1 stanowisko postojowe
na 15 mieszkań, lecz nie mniej niż 1 stanowisko postojowe na 1 budynek mieszkalny, czyli na działce powinno być 108
miejsc postojowych.
Stan faktyczny na budowie: Z projektu budowlanego zamiennego wynika, że na działce
X inwestor zaplanował 44 miejsca postojowe, pozostałe miejsca mają zostać zapewnione na działce Y (inny plan miejscowy),
gdzie inwestor przewidział montaż 6 modu-

łów dających możliwość parkowania pojazdów. Ww. działki nie sąsiadują bezpośrednio ze sobą i nie przylegają bezpośrednio
do tej samej drogi publicznej.
Zwróciliśmy także uwagę na kwestię związaną z odprowadzaniem wód opadowych
i roztopowych plan: wskazuje konieczność
odprowadzania wód wyłącznie do sieci
kanalizacji deszczowej.
Historia:

1. Pozwolenie na budowę Starosty Poznańskiego z dnia 19.01.2017 r. dla budowy
4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce X w Rokietnicy;
2. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) z dnia 6.02.2018
r. zatwierdzająca projekt budowlany zamienny 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce X i Y w Rokietnicy;
3. Pismo Wójta Gminy Rokietnica z dnia
15.04.2018 r. do PINB-u o pilne przeprowadzenie kontroli inwestycji i podjęcie
stosownych działań w związku z rażącymi niezgodnościami realizowanej inwestycji z zapisami obowiązującego planu
miejscowego dla tego terenu;
4. Pismo Wójta Gminy Rokietnica z dnia
25.04.2018 r. do PINB-u wraz z informacją od projektanta planu o braku zgodności realizacji inwestycji na działce X.
Wnosimy także o pilną interwencję i kontrolę przedmiotowej inwestycji;
5. Pismo PINB z dnia 15.05.2020 r. o kontroli przeprowadzonej w dniu 9.10.2017
r. oraz terminach wydanych decyzji;
6. Pismo Wójta Gminy Rokietnica z dnia
04.06.2018 r. do PINB-u o ponowne pilne przeprowadzenie kontroli prowadzonej inwestycji na działce X w Rokietnicy;
7. Wniosek Wójta Gminy Rokietnica z dnia
01.08.2018 r. do Prokuratury Okręgowej
w Poznaniu o podjęcie działań w celu
ochrony praworządności wraz z uzupełnieniem pismem z dnia 14.08.2020 r.;
8. Odpowiedź Prokuratury Okręgowej
z dnia 4.09.2018 r. Pismo zawiera informację, że w trakcie postępowania wyjaśniającego Wielkopolski Wojewódzki
Inspektor Budowlany (WWINB) decyzją z dnia 29.08.2018 r. stwierdził nieważność ostatecznej decyzji PINB z dnia
6.02.2018 r.;
9. Kolejne pismo od Prokuratury z dnia
13.09.2018 r. informujące o ustaleniach
prokuratora.
10. Kolejne pismo Wójta Gminy Rokietnica z dnia 23.11.2018 r. do Prokuratury
Okręgowej o wzięcie udziału w postępowaniu nieważnościowym.
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11. Pismo Wójta Gminy Rokietnica z dnia
03.12.2018 r. do Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego (GINB);
12. Decyzja GINB-u z dnia 28.12.2018 r.
utrzymująca w mocy decyzję WWINB
stwierdzającą nieważność ostatecznej
decyzji PINB z dnia 6.02.2018 r.;
13. Odpowiedź Prokuratury z dnia
31.12.2018 r. Informacja, że GINB wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję
WWINB stwierdzającą nieważność ostatecznej decyzji PINB-u z dnia 6.02.2018 r.;
14. Pismo Wójta Gminy Rokietnica z dnia
19.02.2019 r. do PINB-u zawiadamiające o kontynuacji prowadzenia robót
budowlanych przez inwestora oraz pilne przeprowadzenie kontroli i podjęcie
stosownych działań;
15. Wniesienie skargi przez Inwestora na
decyzję GINB-u;
16. W dniu 9.07.2020 r. niezapowiedziana kontrola robót budowlanych przez
pracowników PINB-u przy współudziale
pracowników Urzędu Gminy Rokietnica;
17. Decyzja GINB-u z dnia 9.07.2020 r. odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji GINB-u z dnia 28.12.2018 r. – tym
samym oddalenie skargi Inwestora.

Równolegle w Urzędzie Gminy Rokietnica prowadzone były postępowania dotyczące lokalizacji urządzeń w pasie drogowym
oraz zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczania urządzeń, związane z planowaną budową przyłącza wodno-kanalizacyjnego i przyłącza gazowego
na potrzeby włączenia ww. budynków do
sieci. Na chwilę obecną postępowania dotyczące zajęcia pasa drogowego nie zostały
zakończone pozytywnie. Z uwagi na braki
formalne wniosku, Wójt Gminy Rokietnica
odmówił udzielenia zezwolenia Inwestorowi na zajęcie pasa drogowego w związku
z planowaną budową przyłącza wodno-kanalizacyjnego. Mając na względzie podejrzenie naruszania postanowień miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
i toczące się przed ww. organami postępowania zmierzające do uregulowania stanu
faktyczno-prawnego inwestycji, wstrzymana została również procedura ustanowienia
służebności przesyłu na rzecz gestora sieci, w związku z planowaną budową przyłącza gazowego.
Mimo, że na budynkach pojawił się banner informujący o sprzedaży, a w internecie można znaleźć ofertę rezerwacji mieszkań w ww. obiektach, na chwilę obecną nie
wiadomo, jakie decyzje zapadną w stosunku do budynków, ich zakup przez potencjalnych klientów jest zatem obarczony sporym
ryzykiem.
Oprac. UG Rokietnica
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Rumpuć
w Rokietnicy

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania imprezy w razie wprowadzenia restrykcji
zakazujących organizacji tego rodzaju wydarzeń.
Organizatorzy:

Fot.: Adam Michta

„Ruszajmy samochodem, rowerem, na piechotę, By spotkać
się…” w piosence było „za stacją”,
ale w tym roku rumpucia tam nie
będzie.
Nie możemy jednak pozwolić, żeby tradycja została zapomniana i dlatego 5 września 2020 r. w sobotę, czyli w dniu, kiedy
mieliśmy się spotkać na Polanie Rumpuciotransparentny
wej, przygotujemy dla mieszkańców gminy niespodziankę.
Tymczasem, udostępniamy przepis na
tę wyjątkową zupę, żeby każdy miał szansę przygotować się na 5 września, poczuć
ten jedyny w swoim rodzaju smak i przy
talerzu gorącego wywaru powspominać.
Do garnka wlewamy wodę, dodajemy pokrojoną w kostkę wołowinę, sól, liść lau„Rokietnicki Rumpuć”
rowy i ziele angielskie. Na maśle lub oleju
– przepis na 5 litrów zupy
przesmażamy pokrojoną w kostkę karkówSkładniki:
kę, boczek wędzony i cebulę. Dodajemy do
• wołowina bez kości – 0,5 kilograma
wywaru. Całość uzupełniamy warzywami:
• łopatka lub biodrówka lub karkówka poszatkowaną białą kapustą, rozdrobnioną
wieprzowa – 0,5 kilograma
kapustą kiszoną, pokrojoną w kostkę mar• boczek wędzony – 0,5 kilograma
chewką i ziemniakami. Na koniec dodajemy
• kapusta kiszona – 0,70 kilograma
pokrojone w ósemki kwaśne jabłka. Zupę
• kapusta biała – 0,5 kilograma
przyprawiamy solą, pieprzem i kminkiem.
• ziemniaki – 0,5 kilograma
c z a rSmacznego!
no-biały
• cebula – 0,25 kilograma
• marchew – 0,5 kilograma
Śledźcie naszą stronę www.
• ¾ kostki masła lub 1 szklanka oleju
rokietnica.pl, naszą stronę na Face• przecier pomidorowy
booku Rokietnica.pl oraz facebooko• 3 kwaśne jabłka
wą stronę rokietnickiej Chaty Polskiej,
• przyprawy: sól, pieprz, kminek, ziele anżeby dowiedzieć się, co dla Was szygielskie, liść laurowy, cukier
kujemy!
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KINO
PLENEROWE
w Rokietnicy

22 sierpnia 2020 r. Polana Rumpuciowa
Wstęp
wolny

20:30
Jutro będziemy szczęśliwi

Wejście na
teren imprezy
od godz. 19:30

22:45
Green Book

Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Liczba miejsc ograniczona. Uczestnicy zobowiązani będą nosić maseczki.
Szczegółowe informacje i regulamin wydarzenia na stronie www.rokietnica.pl.

Organizatorzy:
Rokickie Wiadomości  sierpień-wrzesień 2020
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Dzieci i młodzież w czasach pandemii

R

ozwój człowieka jest bardzo dynamicznym procesem, którego najważniejszy okres przypada na pierwsze
dwie dekady życia. Według Jeana Piageta i Erika Eriksona, którzy byli jednymi
z pierwszych badaczy rozwoju, przebiega on w względnie stały i ukierunkowany sposób. U dzieci i młodzieży zauważyć można charakterystyczne okresy, takie
jak intensywny rozwój mowy, nawiązywanie relacji społecznych czy kształtowanie
się tożsamości u nastolatka, które często
przyjmuje postać buntu w odbiorze dorosłych. Z jednej strony ludzie rozwijają
się w pierwszych latach podobnie, z drugiej strony na życie każdego człowieka ma
wpływ bardzo duża ilość sytuacji, których
inni nie doświadczają. Do takich zdarzeń
zaliczyć można np. wygraną rodziców na
loterii, czy nagłą przeprowadzkę całej rodziny do Australii. W życiu dzieci pojawiają się również sytuacje kryzysowe, klęska
żywiołowa, utrata bliskich, molestowanie
seksualne czy nagła choroba. Występowanie takich zjawisk w okresie rozwoju, pozytywnych czy negatywnych, jest nieuniknione, jednak wielokrotnie mają wpływ na
człowieka. W dużej mierze to, jak będziemy funkcjonować w życiu dorosłym zależy od tego, w jaki sposób przebiegły nasze
najmłodsze lata.
Możemy zadać sobie pytanie: czy pandemia może wpłynąć na rozwój najmłodszych
członków naszego społeczeństwa? Bez wątpienia aktualna sytuacja na świecie związana z pandemią nosi znamiona przełomowego kryzysu, który dotyka bardzo wielu
20

ludzi w większym lub mniejszym stopniu.
Wydarzenia z ostatnich kilku miesięcy porównać można chociażby z pojawieniem się
na świecie ataków terrorystycznych, które
nie dotknęły bezpośrednio wszystkich ludzi, jednakże zasiały niepokój i lęk. Tak więc
istnieje prawdopodobieństwo, że dzisiejsze
wydarzenia mogą mieć wpływ na aktualnie rozwijające się pokolenie, jednakże pozostaje to w sferze przypuszczeń. Badania
nad rozwojem wymagają czasu, więc odpowiedzi na pytanie, czy coś się nie zmieniło i jeśli tak, to w jaki sposób, poznamy
dopiero za kilka lat.
Odchodząc od ogólnego punktu widzenia pandemii i rozwoju dzieci, przyjrzyjmy się, jak konkretne sytuacje związane
z pandemią mogą wpłynąć na najmłodszych, bazując na dostępnej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo,
czy my, jako dorośli, możemy coś zrobić, aby
wesprzeć naszych podopiecznych w tych
trudnych czasach.
Jak podaje Międzynarodowa Organizacja
Zdrowia (WHO), stan pandemii, ze względu na swoją charakterystykę losowości
i nieprzewidywalności, buduje u ludzi poczucie lęku i niepokoju. Jest to naturalna
reakcja człowieka, jednak warto zwracać
na nią uwagę. Dzieci i młodzież również
mogą odczuwać emocje związane z tym
stanem. Warto rozmawiać z nimi o tym,
jakie uczucia się u nich pojawiają. Jest to
również dobra okazja do tego, aby uczyć
dzieci nazywania emocji. Co zrobić w sytuacji, gdy u naszych dzieci emocje negatywne biorą górę i pojawiają się coraz częściej

Łukasz Dubielski,
Psycholog, Pedagog
w związku z pandemią? Poza wspomnianą
rozmową warto sprawdzić, czy nie dostarczamy dzieciom zbyt dużej ilości przekazów medialnych dotyczących koronawirusa.
Jeszcze do niedawna, włączając telewizor
lub przeglądając portale internetowe, bombardowani byliśmy danymi, informacjami,
poradami i ostrzeżeniami. Nadmiar wiadomości może spowodować eskalację lęku
i wzrost niepokoju. Rozmawiając z rodzicami kilkuletnich dzieci, spotkałem się
z całym wachlarzem zachowań najmłodszych. Od braku niepokoju i niezwracania uwagi na pandemię do przejawianych
przez kilkuletnie dzieci strachu i niepokoju o zachorowanie własne, bliskich czy
utratę przyjaciół. W skrajnych przypad-

kach u nastolatków dochodzić może nawet do zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, związanych z przesadną dbałością
o higienę i dezynfekcję, objawiających się
wielokrotnym powtarzaniem tych czynności w celu redukcji lęku. W sytuacjach, gdy
lęk utrudnia codzienne funkcjonowanie lub
dochodzi do jego napadów, należy skontaktować się z psychologiem.
Pandemia doprowadziła do tego, że dzieci przez pewien czas musiały pozostawać
w domu w związku z nałożonymi obostrzeniami. Aktualnie odizolowywane są osoby,
które mogły mieć kontakt z osobami zakażonymi lub chorują na COVID-19. Pojawia
się pytanie, jak na dzieci wpływać może
przymusowa kwarantanna. Z jednej strony,
spędzanie czasu w domu, w ciszy i spokoju
może być odpowiednie dla dzieci, których
temperament jest spokojniejszy. Są to dzieci, które źle reagują na hałas, zamieszanie,
zdecydowanie wolą ciszę, spokój i mniejszą
ilość bodźców. Natomiast w przypadku dzieci żwawych, przejawiających zamiłowanie
do sytuacji, w których „coś się dzieje”, izolacja może wpływać niekorzystnie. Dzieci
takie mogą mieć niedobór wrażeń i bodźców, który w perspektywie czasu może doprowadzić do spadku motywacji i chęci podejmowania działań, wystąpić u nich może
również melancholia i znudzenie. Warto
obserwować najmłodszych. Każdy rodzić,
będąc ekspertem od własnego dziecka, najlepiej zauważy zmiany. Dziwić może właśnie stan, gdy zawsze ruchliwe i aktywne
dziecko zaczyna być bierne.
W sytuacji, gdy cała rodzina jest odizolowana, stosunkowo łatwo można zaradzić
nudzie czy zbyt małej ilości wrażeń. Problem pojawiać się może w chwili występowania wśród najbliższych zachowań takich
jak przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna
oraz wszelkiego rodzaju uzależnienia. Bazując na wieloletnim doświadczeniu pracy z młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych,
wiem, że wielokrotnie ratunkiem dla młodych osób doświadczających przemocy ze
strony rodziców i opiekunów jest wychodzenie z domu. Dzieci i młodzież potrafią
spędzać całe dnie na ulicy, gdzie pozornie
czują się bezpieczniej niż w domu. W stanie
kwarantanny, najmłodsze ofiary przemocy
domowej pozbawione zostają możliwości
ucieczki. W związku z tą sytuacją osoby te
skazane są na spędzanie np. dwóch tygodni w izolacji domowej z oprawcą. Taka sytuacja może doprowadzić do wzrostu poczucia lęku, objawów psychosomatycznych
lub zachowań autodestrukcyjnych w postaci samookaleczenia czy prób samobójczych. W dalszej perspektywie po ustaniu
kwarantanny mogą szukać odreagowania
w substancjach psychoaktywnych i alkoho-

lu. W sytuacji przemocowej istotna jest reakcja osób, które wiedzą o niej, członków
rodziny, sąsiadów czy najbliższych. W trosce o dobro dzieci konieczne może być oddzielenie sprawców od ofiar. Przemoc domową można zgłaszać anonimowo policji
w ramach procedury niebieskiej karty lub
do ośrodków pomocy rodzinie.
Odchodząc od stanów, gdzie sytuacja rodzinna pogarsza konsekwencje związane
z pandemią, przyjrzyjmy się, w jaki sposób
środowisko rówieśnicze może mieć wpływ
na dzieci i młodzież. Załóżmy, że najmłodsi sami dobrze znoszą panującą pandemię,
ewentualną izolację, otrzymują wsparcie
ze strony rodziców lub opiekunów. Nastolatkowie natomiast narażeni mogą być na
zjawisko określane mianem stygmatyzacji,
która polega na dostrzeżeniu przez innych
cechy charakterystycznej i piętnowaniu osoby, która ją posiada. W ten sposób może być
traktowane zakażenie koronawirusem lub
samo podejrzenie jego wystąpienia. Chory
lub pozostający w kwarantannie nastolatek
może spotkać się z hejtem ze strony rówieśników. Komunikatory internetowe i grupy
facebookowe dają przestrzeń do obrażania,
piętnowania czy wykluczania ze społeczności rówieśniczej. W sytuacji wystąpienia
hejtu należy od razu podejmować reakcję,
która umożliwi opanowanie sytuacji. Internetowa przemoc psychiczna doprowadzić
może u młodych osób do poważnych konsekwencji, stanów lękowych, depresji, uzależnień czy podejmowania prób odebrania
sobie życia. Stygmatyzacja może się również przenieść do szkoły w zbliżającym się
roku szkolnym. Osoby, które przeszły koronawirus, w szkole spotkać się mogą z piętnem osoby zakażonej.
Wystąpienie zakażenia koronawirusem
u dzieci i młodzieży przebiega stosunkowo w skali choroby łagodnie, niejednokrotnie najmłodsi przechodzą chorobę bezobjawowo. Największe trudności pojawiają się
u osób starszych, czyli na przykład dziadków. Co zrobić w sytuacji, gdy w rodzinie
dojdzie do nagłej śmierci najbliższych? Czy
rozmowa z kilkuletnim dzieckiem o odejściu
babci lub dziadka w wyniku koronawirusa, będzie odpowiednia? Czy nie będzie to
miało dla niego negatywnych konsekwencji? Dostosowana do możliwości dziecka
rozmowa z zachowaniem odpowiedniego języka i formy będzie najlepszym rozwiązaniem. Wielu dorosłych ma trudności
z rozmawianiem o śmierci, co prawdopodobnie może mieć związek z tym, że sami
w dzieciństwie nie rozmawiali o tym z dorosłymi. Śmierć niekiedy staje się tematem
tabu, jednak przełamanie się w tej kwestii
może być o wiele lepszym rozwiązaniem,
niż okłamywanie dziecka lub ukrywanie
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przed nim braku członka rodziny.
Analizując temat dzieci i młodzieży
w kontekście pandemii, chcę poruszyć
jeszcze jedną istotną kwestię, która może
pośrednio mieć bardzo duży wpływ na
najmłodszych. Wydawałoby się, że zmartwienia związane z pracą czekają nastolatków i dzieci dopiero za kilka lub kilkanaście
lat. Jednak w sytuacji gospodarczej związanej z pandemią, wielu rodziców z dnia
na dzień traci pracę. Oczywiście zazwyczaj
opiekunowie dokładają wszelkich starań,
aby ich kryzys zawodowy nie odbił się na
dzieciach. Niekiedy dzieje się to jednak samoczynnie. W domu pojawiają się napięcia
związane z finansami, niezrealizowanymi
planami oraz ogólnym stresem determinowanym myślą o przyszłości rodziny. Rodzice, przyjmując różne strategie, mogą nie informować dzieci o trudnościach, starając
się to przed nimi ukryć. Skrywanie problemów może powodować u młodszych dzieci
poczucie, że to one są źródłem zmartwień
rodziców. Rosnące poczucie winy u rozwijającego się dziecka stanowić może sporo
trudności w przyszłości. Lepszym rozwiązaniem jest szczera rozmowa z podopiecznymi w sposób dostosowany do ich wieku
i możliwości zrozumienia problemu.
Kryzys zawodowy w okresie pandemii
u rodziców inaczej wyglądać może w przypadku nastolatków i młodych dorosłych,
którzy nadal mieszkają z rodzicami. Rodzice, którzy podejmują się zajęć dodatkowych
lub nowej pracy w niestandardowych godzinach, mogą utracić możliwości czasowe potrzebne do zajmowania się domem i dziećmi. W takiej sytuacji dochodzić może do
zjawiska określanego parentyfikacją, czyli
przejęcia przez dzieci ról i funkcji pełnionych przez dorosłych. W praktyce wyglądać
może to w ten sposób, że nastolatek zajmuje się młodszym rodzeństwem, robi zakupy, sprząta w domu, przygotowuje posiłki,
innymi słowy – staje się przedwcześnie dorosłym. Wymienione działania wykraczają poza zwykłą pomoc niezbędną w gospodarstwie domowym i wypełniają większość
czasu dziecka. Długotrwały proces parentyfikacji może negatywnie wpływać na rozwój młodego człowieka. Konsekwencją jest
obniżona samoocena, poczucie winy, zaburzenia nastroju czy trudności w określeniu
własnej tożsamości.
Nawet w okresie kryzysu, który może
pojawić się w każdej rodzinie, ważne jest
zachowanie granic i ról pełnionych przez
jej członków. Rodzice muszą pamiętać, że
dzieci są nadal dziećmi, a nastolatkowie to
jeszcze niedorosłe osoby. Szczera rozmowa i wzajemne wsparcie będą elementami,
które mogą pomóc w trudnym dla rodziny
oraz całego społeczeństwa czasie.
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KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKIETNICY
Daty złożenia wniosku a prawo do świadczeń w nowym okresie zasiłkowym i świadczeniowym 2020/2021:
1. Zasiłek rodzinny z dodatkami:
• wniosek od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r.
wypłata za miesiąc listopad 2020 r. nastąpi do 30 listopada 2020 r.
• wniosek od 1 września do 31 października 2020 r.
wypłata za miesiąc listopad i grudzień
2020r. nastąpi do 31 grudnia 2020 r.
• wniosek od 1 listopada do 31 grudnia
2020 r.
wypłata przysługujących świadczeń
w zależności od miesiąca złożenia wniosku (odpowiednio od listopada lub grudnia 2020 r.) nastąpi do 28 lutego 2021 r.
2. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego:
• wniosek od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
wypłata za miesiąc październik 2020 r.
nastąpi do 31 października 2020 r.

• wniosek od 1 do 30 września 2020 r.
wypłata za miesiąc październik i listopad
2020 r. nastąpi do 30 listopada 2020 r.
• wniosek od 1 do 31 października 2020 r.
wypłata za miesiące przypadające od października do grudnia 2020 r. nastąpi do
31 grudnia 2020 r.
• wniosek od 1 do 30 listopada 2020 r.
wypłata za miesiące przypadające od listopada 2020r. do stycznia 2021 r. nastąpi do 31 stycznia 2021 r.
• od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
wypłata przysługujących od miesiąca złożenia wniosku (odpowiednio od grudnia
2020 r. lub stycznia 2021 r.) nastąpi do
28 lutego 2021 r.
3. Świadczenie dobry start:
• wniosek od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r.
wypłata do 30 września 2020 r.

• wniosek od 1 września do 30 listopada
2020 r.
wypłata w terminie 2 miesięcy, licząc od
dnia złożenia wniosku.

4. Wnioski o kontynuację świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+“ składamy dopiero
w 2021 roku.
Świadczenie to przyznane jest do 31 maja
2021 r. i dopiero w roku 2021 r. będą przyjmowane wnioski o kontynuację tego świadczenia. Obecnie wnioski o świadczenie wychowawcze powinny składać tylko osoby,
którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia, np.
w związku z uzyskaniem prawa do opieki
naprzemiennej nad dzieckiem.
Rafał Michalski
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy

Przysługuje Ci bon turystyczny
– załóż konto na PUE ZUS
Prezydent podpisał ustawę o
Polskim Bonie Turystycznym.
Zakładowi Ubezpieczeń
Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania
i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi Bonu.

Ś

wiadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko,
na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje
jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon o takiej samej wysokości, tj. 500 zł.
Za pomocą bonu można płacić za usługi
hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon będzie ważny do 31 marca
2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę
ani inne środki płatnicze. Prawo do bonu
będzie ustalane na podstawie informacji
z bazy danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przez Polską Organizację Turystyczną (POT).
Obsługa bonu odbywa się w systemie
teleinformatycznym ZUS. Aby skorzystać
z Bonu, wystarczy mieć konto na Platformie
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Bon będzie tam czekał na osoby uprawnione. Można go aktywować w dowolnym momencie
(np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami), po podaniu danych kontaktowych
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(adres e-mail i nr telefonu komórkowego). Osoby, które mają niepełnosprawne dziecko i będą
chciały uzyskać dodatkowe świadczenie,
mogą na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych
500 zł. Płatności Bonem będą realizowane
w oparciu o komunikację SMS.
Na stronie ZUS, każdy znajdzie instrukcję, w jaki sposób, krok po kroku, założyć
konto na PUE – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce – Co istotne, profil na PUE
ZUS można założyć bez konieczności wychodzenia z domu, przez bankowość elektroniczną, profil zaufany, czy przy użyciu podpisu kwalifikowanego, ale także tradycyjnie,
podczas wizyty w placówce ZUS.
Na PUE ZUS dostępne są też specjalne
funkcje dla podmiotów turystycznych. Zainteresowani przystąpieniem do programu
Polski Bon Turystyczny, mogą za pośrednictwem PUE ZUS, zarejestrować się na liście
podmiotów turystycznych, prowadzonej
przez POT. Mogą też zarządzać uprawnie-

niami dla osób, które będą w ich imieniu
przyjmować płatności Bonem. Na PUE ZUS
uzyskają też dostęp do swoich rozliczeń.
Sprawy związane z uprawnieniami do
Bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych, będzie wyjaśniała Polska Organizacja Turystyczna. POT opublikuje też
na stronie internetowej listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi można
płacić Bonem.
Bony można aktywować od 1 sierpnia.
Dzwoniąc pod numer telefonu 22 11 22
111, można uzyskać informacje na temat
Polskiego Bonu Turystycznego. Ze specjalnej infolinii można korzystać przez całą
dobę. Pytania dotyczące bonu można też
przesyłać mailem na adres bon@zus.pl. –
informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nowa sytuacja – nowe wyzwania Biblioteki
Gminnej im. M. Konopnickiej w Rokietnicy

E

pidemia COVID -19, która dotarła do
Polski kilka miesięcy temu zaskoczyła
nas wszystkich. Na terenie całej Polski
zostały zamknięte wypożyczalnie i czytelnie. Dość nagła decyzja o zamknięciu bibliotek nie każdemu czytelnikowi dała szansę
na zrobienie „książkowych zapasów”, niemal codziennie zasypywano nas pytaniami, kiedy biblioteka będzie znów otwarta?
Tego niestety nie wiedzieliśmy, więc wszyscy, zarówno bibliotekarze, jak i czytelnicy,
czekaliśmy z utęsknieniem, kiedy przyjdzie
upragniony dzień otwarcia.
Powrót do „normalności” w naszej placówce nastąpił 4 maja br. Wcześniej biblioteka przygotowała i wdrożyła odpowiednie zasady bezpieczeństwa,
otrzymała także potrzebne zgody sanitarne.
Pomimo wprowadzenia wielu obostrzeń
m.in. ograniczeń dostępu do półek, braku
możliwości korzystania z czytelni czy też
pracowni internetowej „Ikonka”, ze spotkania po prawie dwóch miesiącach cieszyli się
ogromnie tak czytelnicy, jak i bibliotekarze.
Zainteresowanych oddaniem książek i wypożyczeniem nowych w pierwszych dniach
wznowienia działalności było naprawdę
wielu. Dla nas, bibliotekarzy, mimo pandemii i konieczności zachowania środków
ostrożności, to był chyba jeden z piękniejszych dni. Widok ludzi stojących w kolejce
po książki wart jest każdych pieniędzy. Czytelnicy ze zrozumieniem przyjęli apel bibliotekarzy i składali wcześniej zamówienia na
poszukiwane pozycje, za co serdecznie dziękujemy . Dla czytelników najtrudniejszy
okazał się brak dostępu do półek, przyjemności szperania w książkach, brak możliwości wypożyczania ulubionych czasopism.
Najmłodszym zabrakło kącika dziecięcego
i dowolnego wyboru książeczek, młodzieży dostępu do czytelni internetowej i spotkań na tarasie bibliotecznym.
Zmiany i kolejne udogodnienia
w Bibliotece Gminnej w Rokietnicy
od 1 września 2020 roku.
W oczekiwaniu na lepsze dni pragniemy poinformować naszych czytelników, że
od 1 września br. nasza Biblioteka wprowadzi zmiany i kolejne udogodnienia dla
czytelników.
Zwiększony zostanie limit osób mogących jednocześnie przebywać na terenie wypożyczalni głównej do 12 osób, ale przede
wszystkim zostanie przywrócony, długo
wyczekiwany przez wielu, wolny dostęp
do półek, ułatwiający wybór poszukiwanej pozycji.

😊

W dalszym ciągu książki będzie można zamawiać zdalnie (telefonicznie lub
mailowo).
Zwrócone książki i czasopisma nadal
będą poddawane kwarantannie przed ponownym włączeniem ich do księgozbioru.
Aż do odwołania, wstrzymana pozostaje
możliwość korzystania ze zbiorów czytelnianych przeznaczonych do udostępniania
na miejscu. Na życzenie czytelnika wybrany księgozbiór czytelni będzie wypożyczany do domu na weekendy.
Stanowiska komputerowe – niedostępne do odwołania.
Biblioteka nie będzie organizowała również spotkań autorskich, warsztatów oraz
wernisaży i wystaw.
Biblioteka nie zapewni dostępu do sanitariatów ze względu na bezpieczeństwo.
Osoby wchodzące na teren biblioteki nadal muszą posiadać maseczki zakrywające
usta i nos oraz będą zobowiązane do dezynfekcji rąk.
Zasady są zgodne z zaleceniami Biblioteki Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia
i mogą ulegać zmianom w zależności od
sytuacji epidemicznej w kraju.

I tak 1 czerwca br., po przeszło dwumiesięcznej przerwie, po przygotowaniu i wdrożeniu odpowiednich zasad
bezpieczeństwa oraz otrzymaniu potrzebnej zgody sanitarnej, wznowiliśmy
zajęcia. Prowadzone były warsztaty indywidualne (prowadzący – uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej w pomieszczeniu,
z zachowaniem odległości co najmniej 2m
i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt
z osobami, które je użytkowały np. pianino.
Pomimo specyficznych warunków (rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko nie mieli wstępu na teren GOK-u) zajęcia
cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem. Niektóre z nich były nawet dodatkowo prowadzone w lipcu.
Nowy rok kulturalny
w GOK-u w Rokietnicy

T.W.

Inaczej, ale równie wesoło
w Gminnym Ośrodku
Kultury

O

d piątku 20 marca br. – do odwołania – w Polsce obowiązuje ograniczenie działalności instytucji kultury. A wszystko to oczywiście w związku
z pandemią koronawirusa. W trosce o powszechne bezpieczeństwo Gminny Ośrodek Kultury również anulował zajęcia dla
dzieci i dorosłych oraz inne zaplanowane
imprezy.
Z uwagi na wdrażanie kolejnych etapów
znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, czekaliśmy z niecierpliwością na „odmrożenie” naszej działalności.
Decyzja dotycząca zakresu funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy
w instytucji w obecnym reżimie sanitarnym
została podjęta w porozumieniu, zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 r.
dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.
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Od października 2020 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury wznowione zostaną zajęcia indywidualne.
Przez cały wrzesień będzie można zapisać się na zajęcia:
• wokalne,
• gry na perkusji,
• gry na gitarze,
• gry na pianinie,
• gry na keyboardzie.
Zapisy rozpoczniemy od 7 września
2020 roku.
Pierwszeństwo uczestnictwa w warsztatach mają osoby, które kontynuują
u nas naukę.
Planujemy również powrót do zajęć grupowych (przy ograniczonej liczbie uczestników).
Nowości w propozycjach GOK-u:
• balet dla dzieci;
• Latino solo z elementami burleski dla
pań;
• pierwszy taniec dla par.

Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące zajęć zamieszczane będą na profilu
FB Gminnego Ośrodka Kultury oraz na stronie internetowej www.gokrokietnica.pl.

T.W.
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Wywiad z Maciejem Ciesielskim
Dyrektorem ZSP Cerekwica
Agnieszka Kępa: Jak to się stało, że
zdecydował się Pan kandydować na
stanowisko dyrektora szkoły?
Maciej Ciesielski Dyrektor ZSP Cerekwica: Pracuję w oświacie od osiemnastu
lat, z czego osiem na stanowisku wicedyrektora. Naturalnym więc kierunkiem mojego osobistego rozwoju zawodowego była
wizja objęcia stanowiska dyrektora szkoły.
Stając się pełnoletnim nauczycielem wierzę, że zgromadziłem już wystarczający bagaż doświadczeń, abym mógł stawić czoła
tego typu odpowiedzialności. W tym konkretnym przypadku istotną jednak rolę
(jak to często w naszym życiu bywa) odegrał przypadek. Przejeżdżając często przez
Cerekwicę, od wielu miesięcy z rosnącym
zaciekawieniem dostrzegałem zmiany na
placu budowy, które to przekształciły kawałek pola w niezwykle ujmujący budynek. Ta ewolucja dokonywała się na moich oczach, jednocześnie budując podziw
i rozpalając wyobraźnię. Ponieważ jestem
człowiekiem inicjatywy i działania, umówiłem się bez wahania z Panem Wójtem na
spotkanie, podczas którego wyraziłem zainteresowanie omawianym stanowiskiem
i przedstawiłem swoją koncepcję działalności tej rodzącej się placówki. Sytuacja epidemiczna w kraju spowolniła istotnie cały
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proces rekrutacyjny, jednak mimo różnych
trudności mamy to już za sobą i z dniem 20
lipca br. objąłem stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cerekwicy. Korzystając z okazji, chciałbym w tym
miejscu serdecznie podziękować za obdarzenie mnie takim zaufaniem i jednocześnie
głęboko wierząc w sukces naszego wspólnego przedsięwzięcia, zapewnić całą społeczność, że dołożę wszelkich starań, aby
sprostać temu wyzwaniu.
A.K.: Czy może Pan opowiedzieć o swojej karierze nauczycielskiej? Dlaczego
zdecydował się Pan na bycie nauczycielem?
M.C.: Kariera to bardzo szumne słowo,
zdecydowanie dziś zbyt mocno eksploatowane. Wykonując ten zawód, nie myśli się
o zaszczytach, sławie czy bogactwie. Jako
pasjonat nauk ścisłych w szkole średniej
bardzo często prowadziłem lekcje czasem
również podczas nieobecności nauczyciela! Początkowo jednak zupełnie nie byłem
przekonany, że powinienem rozwijać się
w tym kierunku, tym bardziej, że nieobowiązkową wtedy maturę z matematyki
zdawałem jako jedyna osoba w szkole, co
stawia pod znakiem zapytania moje ówczesne umiejętności dydaktyczne. Po szkole

średniej rozpocząłem studia na Politechnice Poznańskiej, gdzie miałem to szczęście uczestniczyć w zajęciach prof. Henryka
Ratajskiego, który przychodząc na wykłady z matematyki, przynosił jedynie ze sobą
małą intrygującą karteczkę. Rozmawiając
z profesorem po kolejnych ciekawych zajęciach, dostrzegłem kiedyś, co jest na niej
napisane – to były jedynie godziny zajęć
i numery sal. To właśnie wtedy zrozumiałem, że chcę być nauczycielem... dokładnie
takim nauczycielem matematyki. Zrezygnowałem z dalszej edukacji na politechnice
i rozpocząłem studia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Po
studiach początkowo pracowałem przez
6 lat w gimnazjum, następnie przez 3 lata
w szkole średniej, a w ostatnich latach jako
wicedyrektor w zespole szkół.

A.K.: Zawód nauczyciela jest bardzo odpowiedzialny i wymagający, a w obecnych czasach mówi się, że coraz trudniej go wykonywać. Jak Pan uważa,
z czego to wynika? Czy w Pana karierze zawodowej miały miejsce wyjątkowo trudne sytuacje? Jeśli tak, jak
Pan sobie z nimi poradził?
M.C.: To prawda. Z przedwojennej estymy
nauczyciela pozostało już niewiele. Myślę,
że te ewidentnie niekorzystne trendy wynikają z bardzo wielu czynników. Przede
wszystkim edukacja dawniej była rzeczywistym sposobem na otwarcie drzwi do lepszego świata. Dziś znamy rzesze ludzi do-

brze wykształconych, którzy mają ogromne
trudności ze zdobyciem swojej wymarzonej
pracy, co w społecznym odbiorze istotnie
umniejsza sens samej nauki, a tym samym
rolę nauczyciela. Oczywiście edukacja nadal
jest „tym kluczem”, okazuje się jednak, że
nie jest jedynym. Poza tym w galopującym
świecie nowych technologii wszystko wie
„profesor Google”, co znów istotnie osłabia
naszą rolę. Innym, wg mnie, dość istotnym
czynnikiem utrudniającym naszą pracę, jest
przerost biurokracji w oświacie i jej zbyt
wolna ewolucja. Przecież, co do zasady, nasze szkoły wyglądają dziś jak te założone
przez Bismarcka w XIX wieku (nauczyciel,
ławki, tablice, program, ocena), jednak nasze dzieci żyją w zupełnie innych realiach.
Kolejnym czynnikiem istotnie utrudniającym pracę nauczyciela jest ogromne zróżnicowanie potrzeb, chęci, ale też możliwości poszczególnych dzieci w obrębie jednej
klasy czy grupy. Myślę, że warto też wspomnieć o rosnącej odpowiedzialności spoczywającej na wszystkich pracownikach
szkoły. Osobiście na przestrzeni tych lat
spotkało mnie kilka bardzo trudnych sytuacji. Do najtrudniejszej z nich zaliczyłbym tracące przytomność dziecko duszące
się z powodu astmy (jak się później okazało) na górskim szlaku pozbawionym zasięgu telefonii komórkowej. Nigdy nie zapomnę tych chwil pełnych grozy, strachu czy
wręcz grupowej histerii. Innym trudnym
momentem w mojej pracy było postępowanie dyscyplinarne prowadzone po skardze rodzica i choć ostatecznie oczyszczono
mnie z wszelkich zarzutów, to był to czas
ogromnego stresu i rzeczywistych wątpliwości w sens własnej pracy. Naszą jednak
rolą w szkole nie jest szukanie powodów
do narzekania tylko sposobów na przezwyciężanie trudności, dlatego nadal otwieram
drzwi szkoły z radością i mimo, jak Pani
słusznie zauważyła, rozległych trudności
spotykających nas w pracy, nie wyobrażam
sobie siebie w innym miejscu.
A.K.: Dyrektorzy szkół, którzy przejmują stanowisko po poprzednikach
często muszą się zmierzyć z ich historią, wprowadzonymi wcześniej zasadami. Pan będzie w zupełnie innej sytuacji, co nie oznacza, że łatwiejszej.
Czuje Pan w związku z tym stres? Jaką
ma Pan wizję prowadzenia szkoły? Jakie zasady będą Panu przyświecały,
jako osobie, która prowadzi tak dużą
placówkę?
M.C.: Stres nie, raczej świadomość spoczywającej odpowiedzialności. Szkoła to nie
tylko budynek, bo nawet tak piękny i nowoczesny jak w Cerekwicy, sam nie stanie
się miejscem magicznym. Szkołę tworzą lu-

dzie i żeby tętniła prawdziwym życiem, potrzebne jest pełne zaangażowanie wszystkich stron: nauczycieli, rodziców i uczniów.
Chciałbym prowadzić szkołę otwartą w każdym aspekcie tego słowa. Otartą na ludzi,
ich problemy, otwartą na talenty i ich rozwój, ale też otwartą fizycznie na obecność
i oddziaływanie rodziców oraz całego lokalnego społeczeństwa. Metoda na osiągnięcie tak założonego celu jest jedna – partnerstwo w każdym wymiarze tego słowa.

A.K.: Przez ostatnie miesiące mieszkańcy naszej gminy mieli okazję obserwować, jak powstaje budynek szkoły,
mogli też przeczytać na łamach Rokickich Wiadomości oraz w Internecie o szczegółach dotyczących zastosowanych rozwiązań. Czy rozważa Pan
udostępnianie sal lekcyjnych czy infrastruktury sportowej nie tylko uczniom
podczas zajęć, ale również mieszkańcom?
M.C.: Oczywiście, nie wyobrażam sobie,
aby zasoby szkoły powstałej tak wielkim
nakładem ludzkiego starania i finansowych
środków mogłyby być przed kimś chowane. Lokalne społeczeństwo latami kibicowało tej inwestycji, stawiając często na szali
cały swój autorytet. Byłoby więc ogromną
niesprawiedliwością, gdyby teraz zamykać
przed nim drzwi. Wierzę, że z czasem uda
nam się wypracować takie mechanizmy,
które pozwolą na aktywne wykorzystanie
naszej bazy sportowo-dydaktycznej przez
wszystkich chętnych. Chcę z potencjału tej
placówki uczynić magnes, gdyż z doświadczenia wiem, że tylko taka droga pozwoli
nam osiągać zakładane cele. Przekonany
również jestem, że otwierając szkołę dla
ludzi, otwieramy ludzi na szkołę.
A.K.: Czego będzie Pan oczekiwał od
nauczycieli, którzy będą pracowali
w Pana szkole? A od uczniów?
M.C.: To trudne pytanie, nie miałem jeszcze możliwości szczerej otwartej rozmowy
ze swoim gronem, nie poznałem też naszych
uczniów. Dodałbym jednak do tego pytania również rodziców. Oczekiwania wobec
kogokolwiek koniecznie muszą być szyte
na miarę jego możliwości. Wierzę, że nasza kadra ma ogromny potencjał i wiem, że
uskrzydlona nową szkołą włoży w swoją
pracę całe serce, nie szczędząc własnych
wysiłków. Wierzę również, że zarówno
uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele, dostając ten wspaniały prezent, poczują jego
energię, która przerodzi się w motywację
do pracy. Ogólnie moje oczekiwania wobec każdej z tych grup mają prosty charakter. Nie oczekuję efektów, oczekuję chęci
wykorzystywania wszystkich możliwości,
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aby te efekty osiągać. Nie oczekuję również
sukcesów, oczekuję jedynie systematycznej pracy, która da szansę na ich wykuwanie zgodnie z indywidualnymi możliwościami. Z pewnością oczekuję uczciwości
i szczerości, ofiarując w zamian chęć pomocy w rozwiązaniu każdego problemu.
Szkoła jest często miejscem ścierania się
różnych interesów, co jest oczywiście naturalne i może generować znane nam trudności. Oczekuję jednak, aby każda grupa
budująca naszą szkolną społeczność przed
uznaniem jedynie własnej racji wysłuchała racji innych. Myślę, iż koniecznie muszę
tutaj dodać, że wszystkiego powyższego
oczekuję również od siebie.
A.K.: Na tę chwilę nie mamy pewności, jak w obliczu nadal panującej pandemii, będą funkcjonowały placówki
oświatowe. Czy ma Pan już jakieś koncepcje, jak w razie takiej konieczności,
przygotować nauczycieli i uczniów do
kolejnego etapu nauki zdalnej?
M.C.: Tak, rzeczywiście nikt nie może
mieć pewności, jak będzie wyglądała edukacja we wrześniu. Jest to istotnie deprymujące, otwierając nową szkołę nie wiemy, czy
będziemy mogli w niej uczyć. Nie możemy
się jednak zatrzymywać w naszych przygotowaniach. Oczywiście rozważam ewentualne możliwości oraz różne scenariusze
i jeśli zostanie nam narzucony, w związku
z liczbą zachorowań, tryb zdalnej edukacji, będziemy pracować w takim trybie. Nie
planuję tutaj żadnej rewolucji w zakresie
i sposobach nauki zdalnej, gdyż wypracowane procedury dawały już rozliczne pozytywne efekty. W stosownym momencie
przekazalibyśmy wtedy społeczności szkolnej odpowiednie informacje. Dla rodziców
uczniów klas pierwszych zaplanowaliśmy
zebranie organizacyjne już na 17 sierpnia
o godz. 17.00 a dla rodziców dzieci nowo
przyjętych do przedszkola na 18 sierpnia
również o 17.00. Obydwa spotkania odbędą
się jeszcze w Szkole Podstawowej w Mrowinie. Pragnę zapewnić w tym miejscu wszystkich rodziców, że nie zostaniecie Państwo
pierwszego września sami. Jesteśmy w trakcie reorganizacji struktur szkolnych, co jest
istotnie ogromnym wyzwaniem. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby wszystkim
uczniom i rodzicom zapewnić odpowiedni komfort na starcie w nowy rok szkolny.
Osobiście wierzę, że przyjdziemy we wrześniu do naszych pięknych sal i z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa
podejmiemy naukę w nowej szkole, czego
z całego serca życzę nam wszystkim.
A.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę.
M.C.: Również bardzo dziękuję.
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„EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI – kompleksowy
program wsparcia edukacji
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu”
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marca br. zakończyła się w naszej szkole roczna realizacja
programu pn. „Edukacja Przyszłości”, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem
było podniesienie jakości procesów kształcenia i rozbudowa oferty edukacyjnej.
Wnioskodawcą projektu była Gmina Rokietnica, całkowita wartość wyniosła 398
802,39 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków WRPO na lata 2014-2020
w ramach EFS, to 378 842,39 zł. Końcowy wniosek o płatność, wraz z wymaganą
dokumentacją, złożony został do Urzędu
Marszałkowskiego 30 kwietnia br. Teraz
czekamy już tylko na jego zatwierdzenie.
A jak to wyglądało w praktyce? Przede
wszystkim przez cały okres trwania projektu prowadzono zajęcia cykliczne:
1. dydaktyczno - wyrównawcze oraz rozwijające dla uczniów zdolnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego
(razem: 40 grup, 980 h);
2. indywidualne zajęcia logopedyczne i terapii pedagogicznej
dla 20 uczniów (razem: 320 h);
3. zajęcia terapii metodą Ortograffiti (razem: 3 grupy, 45 h);
4. indywidualne spotkania
z doradcą zawodowym dla 58
uczniów klas siódmych i ósmych
w wymiarze 3 h na ucznia (razem: 174 h). Na zakończenie
każdy uczestnik zajęć otrzymał Indywidualny Plan Działa-

nia, w którym określone zostały jego
mocne i słabe strony oraz sugestie dotyczące wyboru zawodu.

Zorganizowane zostały:
1. dwa całodniowe festiwale naukowe pn.
“Experimental Day” – jeden w szkole
w Mrowinie, drugi w Napachaniu. W ramach każdego z nich odbyły się m.in.
pokazy z użyciem ciekłego azotu, suchego lodu, warsztaty z zakresu chemii, fizyki i informatyki;
2. zajęcia pn. Grajfair dla dziesięciu grup
uczniów (razem 180 h). Uczestnicy poprzez zabawę uczyli się jak prowadzić
własne przedsiębiorstwo. Dowiedzieli się, w jaki sposób funkcjonuje rynek
i czy warto inwestować oszczędności.
Uczyli się negocjacji oraz zrozumieli,
że do osiągnięcia zysku niezbędna jest
wzajemna współpraca i komunikacja

Ewa Welman
/Koordynator Projektu/

Fundusze dla Gminy Rokietnica
z programu „Zdalna Szkoła Plus”
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maja 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło projekt „Zdalna Szkoła+”, w którym Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą uzyskać
100% dofinansowania na zakup sprzętu
komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. To kolejny projekt, w którym Centrum
Projektów Polska Cyfrowa znalazło oszczęd26

w zespole. Poznali podstawowe pojęcia związane z przedsiębiorczością np.
ZUS, US, reklama, firma;
3. wyjazdy do centrów naukowych dla 160
uczniów. Było to 6 wycieczek do „Laboratorium Wyobraźni” w Poznaniu oraz
dwie do centrum naukowego „Chemia
w Małej Skali” w Toruniu, podczas których uczniowie przede wszystkim samodzielnie prowadzili eksperymenty
i wyciągali z nich wnioski;
4. półkolonie letnie pn. „W odmęty eksperymentów” (3 grupy, 75 h zajęć). Dla
24 uczniów był to tydzień bardzo intensywnego zgłębiania nauk przyrodniczych poprzez doświadczenia.
Projekt skierowany był również do nauczycieli naszej placówki. Uczestniczyli oni
w bezpłatnych kursach doskonalących m.in.
z zakresu technik pamięciowych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i języków
obcych, metod eksperymentu oraz skutecznych sposobów wspierania uczniów
o specyficznych potrzebach edukacyjnych
(razem: 7 kursów, 68h dla 28 nauczycieli). Wyposażone zostały pracownie matematyczno-przyrodnicze oraz zakupiono
pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć
specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Czas realizacji projektu to
okres wielu atrakcyjnych ofert dla
uczniów i nauczycieli, wzbogacenia bazy dydaktycznej szkoły, uzupełniania braków z zakresu wiedzy
i umiejętności, rozwijania swoich
pasji i wzbudzania nowych zainteresowań. Jesteśmy przekonani, że
założony cel projektu został zrealizowany, a podjęte działania przyczyniły się do poprawy jakości nauczania w naszej szkole i będą owocować
również w przyszłości.

ności z Funduszy Europejskich, z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020. Instytucja postanowiła przeznaczyć
pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów oraz
nauczycieli. Łącznie z programem #zdalnaszkoła na walkę z wykluczeniem cyfrowym
uczniów CPPC przeznaczyło 366 mln złotych.
Gmina Rokietnica w drugim projekcie
otrzymała dofinansowanie w wysokości

53 984,00 zł. Kwota została przeznaczona
na zakup 16 komputerów AIO, które zostaną przekazane Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Napachaniu oraz Szkole Podstawowej w Rokietnicy. Sprzęt niezbędny
do nauki zdalnej trafi do uczniów oraz nauczycieli. O rozdysponowaniu komputerów
decydują dyrektorzy szkół, którzy przekazali gminie szacunkowe zapotrzebowanie
w tym zakresie.
Po zakończonej epidemii sprzęt wróci do
szkoły, gdzie będzie służył wszystkim uczniom
w celach edukacyjnych.
Łącznie Gmina Rokietnica, aplikując
o środki z obu programów zakupiła 28
sztuk laptopów oraz 16 sztuk komputerów na kwotę 133 977,79 złotych.

I edycja Szkolnego Budżetu
Obywatelskiego w Szkole Podstawowej
im. J. Brzechwy w Rokietnicy

W

minionym już roku szkolnym
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Rokietnicy uczestniczyli w nowatorskim projekcie młodzieżowym, mającym na celu zwiększenie ich uczestnictwa i zaangażowania w sprawy publiczne
i lokalne na terenie szkoły i gminy. Przez
cały rok szkolny 2019/2020 członkowie
Szkolnego Klubu Młodego Obywatela brali
udział w wyjątkowych warsztatach, przeprowadzali akcje społeczne, by na koniec
zmierzyć się z organizacją szkolnego budżetu obywatelskiego. Była to dla nich nauka tego, jak społeczeństwo obywatelskie
funkcjonuje w praktyce. Cała społeczność
szkolna, nauczyciele i uczniowie klas 4-8
mogli w marcu zgłaszać swoje pomysły (do
1000 zł), które, według nich samych, służyłyby całej szkole. Wśród projektów znalazły się zarówno takie, które rozwijały ich
zainteresowania, jak i takie, które stawiały
na pragmatyzm i były próbą wprowadzenia zmian w szkolnej przestrzeni.

W wyniku zaistniałej sytuacji epidemicznej głosowanie zostało przeprowadzone
w zdalnej formie. Zwycięskim projektem
okazał się pomysł nauczycielski – zakup
i zajęcia z wykorzystaniem podstawowych
zestawów elektrotechnicznych korzystających z platformy ARDUINO UNO. Uczniowie
wybrali więc narzędzie, które odpowiada
wyzwaniom dzisiejszych czasów – pozwala
bowiem rozwijać się w dziedzinie nowoczesnych technologii, a także zdobywać podstawową wiedzę w zakresie programowania, automatyki oraz cybernetyki maszyn
i mechanizmów.
Wszystkim wnioskodawcom gratulujemy
pomysłów. Cieszymy się, że akcja spotkała
się z zainteresowaniem. Z pewnością była
to dla naszych uczniów lekcja tego, jak korzystać ze swoich praw, aby służyć innym
i zmieniać swój lokalny świat na lepszy.

woju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań” współfinansowanego
przez Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014-2020.
Ewa Bielska-Urbaniak
opiekun Szkolnego Klubu Młodego
Obywatela
Organizatorzy:

Patronat Honorowy:

Współfinansowane przez:

Aktualna edycja Szkolnego Budżetu
Obywatelskiego jest elementem przedsięwzięcia pt. „DziałaMY! Program roz-

Zaproszenie
do Żłobka Myszki Miki

Drodzy Rodzice,
jeżeli planujecie wrócić do pracy i jeżeli jeszcze nie macie planu, co zrobić z Waszymi pociechami serdecznie zapraszamy
do Żłobka Myszki Miki.

Przyjmujemy maluchy już od 5 miesiąca życia.
W naszym żłobku nie ma czasu na nudę,
nawet wtedy, gdy nie dopisuje nam pogoda.
W trosce o prawidłową mowę naszych
maluszków wprowadzamy szereg zajęć mających na celu prawidłowy rozwój narządów artykulacyjnych. Jest to nie tylko nauka, ale przede wszystkim świetna zabawa.
Dokładamy wszelkich starań, aby każdy
maluch czuł się akceptowany, bezpieczny
i kochany. Wszystkie pomieszczenia w placówce są kolorowe, przyjazne dla dzieci, a co
najważniejsze wyposażone odpowiednio do
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potrzeb rozwojowych. Dzięki dwóm placom
zabaw możemy codziennie spędzać czas na
świeżym powietrzu, co wiąże się nie tylko
ze świetną zabawą, zajęciami wspomagającymi rozwój dziecka, ale również pozwala
na wzmocnienie odporności.
Od września 2019r. postanowiliśmy
wprowadzić własną kuchnię, w której
codziennie przygotowywane są zdrowe
i smaczne posiłki.
Zapisy trwają cały rok, jednak liczba
miejsc jest ograniczona. Więcej informacji pod nr telefonu 884-814-542.
27

Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021

R

ekrutacja do przedszkoli na terenie
Gminy Rokietnica na rok szkolny
2020/2021 przeprowadzona była
w formie elektronicznej. W tym roku rodzice mogli ubiegać się o przyjęcie do jednego z siedmiu przedszkoli: Przedszkole
Bajeczka, Przedszkole Cztery Pory Roku,
Przedszkole Leśna Chatka, Przedszkole Ptasie Radio, Przedszkole w Mrowinie, Przedszkole w Napachaniu, Publiczne Przedszkole Logicus. Gmina Rokietnica zadbała o to,
by zapewnić opiekę wszystkim chętnym
dzieciom w wieku 3-6 lat. Dysponowaliśmy
1095 miejscami we wszystkich placówkach.
Pierwszy etap rekrutacji podstawowej rozpoczął się dnia 2 marca 2020 r. Z uwagi na

Bądźcie bezpieczni
na placu zabaw

W

szystkim opiekunom najmłodszych mieszkańców naszej gminy, przypominamy obowiązujące
zasady korzystania z placów zabaw:
1. Uczestnikiem placu zabaw może być
dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób,
które wspólnie nie zamieszkują lub nie
gospodarują).
3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę
przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację
w późniejszym czasie.
4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka, np. chusteczki
do umycia rąk oraz czuwali, nad prze28

stan zagrożenia epidemią w tym roku dokumenty można było również przesyłać
drogą elektroniczną, za pośrednictwem
e-maila lub pocztą tradycyjną. Bezpiecznie przebiegało także ogłoszenie wyników. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca
2020 r. przedszkola i szkoły mogły ogłosić
listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych także
na swoich stronach internetowych. Zgodnie
z harmonogramem Komisje Rekrutacyjne
ogłosiły wyniki 15 kwietnia 2020 r. Rodzice złożyli 755 deklaracji o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w obecnych
placówkach, co wygenerowało 340 wolnych miejsc dla nowych kandydatów we

strzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu
twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie
w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie
w kierunku innych).
5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
6. Nie zaleca się angażowania w opiekę
nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60
roku życia lub z istotnymi problemami
zdrowotnymi.

wszystkich przedszkolach łącznie. Na etapie podstawowego postępowania rekrutacyjnego złożone zostało 358 wniosków,
z czego przyjęto 198 kandydatów. Odrzucono 39 wniosków, w tym 27 było złożonych przez rodziców spoza terenu gminy,
a 12 dotyczyło dzieci 2-letnich. 121 wniosków zostało niezakwalifikowanych do
żadnej z placówek (ze względu na równą liczbę punktów) z możliwością udziału w drugim etapie rekrutacji. Po podsumowaniu pierwszego etapu, w rekrutacji
uzupełniającej dysponowaliśmy 142 wolnymi miejscami. 26 czerwca przedszkola
ogłosiły listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w drugim etapie naboru. W przypadku, gdy kandydat nie został przyjęty do
żadnej placówki, rodzic otrzymał od Wójta Gminy Rokietnica imienne skierowanie
dla swojego dziecka do przedszkola, które
dysponowało wolnymi miejscami. Ostatecznie, każdy prawidłowo złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie i każde
dziecko ma zapewnione miejsce we wskazanej placówce na terenie Gminy Rokietnica.
Na chwilę obecną dysponujemy jeszcze 12
wolnymi miejscami w Przedszkolu w Mrowinie. Gminna Jednostka Oświatowa dziękuje wszystkim dyrektorom Przedszkoli za
współpracę i zaangażowanie w tym trudnym okresie a rodzicom za wyrozumiałość
i życzymy, by okres wakacyjny był czasem
odpoczynku i radości.
GJO w Rokietnicy

7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków
oraz napoi w trakcie zabawy.
8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy
choroby należy niezwłocznie przerwać
pobyt na placu zabaw.
9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować,
aby nie były one udostępniane innym
dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

Orlik
w Napachaniu

I

nformujemy, że od 1 sierpnia 2020 r.
boisko Orlik w Napachaniu jest czynne
w dni robocze od 16.00 do 22.00, w soboty i niedziele od 10.00 do 22.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod
numerem telefonu 605 355 441.

Zadbaj o siebie
z ROSFITEM

• PUMP: Trening siłowo-wytrzymałościowy z użyciem sztangi
oraz indywidualnie dobieranego obciążenia, dzięki czemu jest
to trening dla każdego.
• BODY PERFECT: Trening siłowy podczas którego pracujemy
nad jedną z 4 partii ciała (barki, klatka piersiowa, plecy, nogi).
• ANTYCELLULIT: Trening mający na celu spalanie tkanki tłuszczowej i rzeźbienie ciała. Zajęcia składają się z krótkiej rozgrzewki, części kondycyjnej oraz interwałowych ćwiczeń ujędrniających uda, pośladki, brzuch i talię.
• ZGRABNE POŚLADKI: To ćwiczenia ukierunkowane na wyrzeźbienie pięknych pośladków, poprzedzone ciekawą, aerobową rozgrzewką.
2. Zajęcia choreograficzne – poprawa koordynacji
ruchowej, redukcją tkanki tłuszczowej

• ZUMBA, ZUMBA STEP: Połączenie tańca i aerobiku.
• XCO STEP: To intensywny trening cardio przy użyciu stepów
i hantli XCO. Prosty układ na stepie wzbogacony o intensywną pracę ramion z XCO daje kompleksowy trening całego ciała.
3. Zajęcia aerobowe – redukcja tkanki tłuszczowej.

Z

ajęcia fitness proponowane przez Klub Rosfit to świetna alternatywa dla treningu siłowego. Bardzo duży wybór i różnorodność form sprawiają, że wielu klubowiczów wybiera
zorganizowaną formę treningu. Osoby które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z aktywnością fizyczną często się wstydzą, nie
wiedzą co i jak mają ćwiczyć. Potrzebują wsparcia oraz profesjonalnej porady. Ogromnym plusem zajęć fitness jest to, że instruktor narzuca nam konkretne ćwiczenia, pilnuje poprawności ich
wykonania oraz mobilizuje do wykrzesania z siebie całej energii.
W naszym klubie zajęcia fitness dzielimy w zależności od specyfikacji i zamierzonego przez nas efektu treningowego. Najpopularniejsze to:
1. Zajęcia wzmacniające/siłowe – poprawa siły mięśniowej,
ujędrnienie ciała:

• BODY BALL: Zajęcia z dużymi piłkami. Trening łączy w sobie elementy harmonijnego rzeźbienia sylwetki i wzmacniania mięśni
ud, brzucha i ramion. Ćwiczenia poprawiają równowagę i koordynację, stabilizację kręgosłupa i stawów oraz czucie głębokie.

• TRENING METABOLICZNY: Oparty jest o ramy czasowe: 20s
pracy i 10s przerwy.
• PŁASKI BRZUCH: Intensywne zajęcia, które ze względu na interwałowy charakter przyspieszą Twój metabolizm, pozwolą spalić tkankę tłuszczową i wzmocnią mięśnie brzucha oraz pleców.
• ROWER: Trening w niezwykle szybkim tempie poprawia kondycję organizmu, spalanie tkanki tłuszczowej.
4. Zajęcia mentalne – poprawa elastyczności mięśni

• JOGA: To ćwiczenia oddechowe i rozciągające, połączone z odprężeniem psychicznym.
• PILATES: To ćwiczenia, których istotą są długie napięcia izometryczne, połączone z ćwiczeniami oddechowymi.
5. Zajęcia prozdrowotne: poprawa kondycji mięśni i stawów

• AKTYWNY SENIOR: spokojne zajęcia wzmacniająco - rozciągające dostosowane do osób dojrzałych.
• ZDROWY KRĘGOSŁUP: Zajęcia mają na celu wzmocnić osłabione siedzącym trybem życia mięśnie posturalne oraz głębokie.
• STRETCHING POWIĘZIOWY: Powrót do sprawności po urazach oraz regeneracja całego ciała.
Poza najpopularniejszymi zajęciami od września wprowadzimy
też kilka nowości, dlatego zachęcamy do śledzenia naszej strony.

GRAFIK ZAJĘĆ FITNESS – SALA FITNESS. Rezerwacja oraz odwoływanie zajęć pod numerem telefonu: 61-811-21-45
9:00

PONIEDZIAŁEK
ZDROWY
KRĘGOSŁUP
(Ania)

WTOREK
AKTYWNY SENIOR
(Kasia)

ŚRODA
BODY BALL
(Zosia)

CZWARTEK
9:30 JOGA
(Ania)

PIĄTEK
STRETCHING
POWIĘZIOWY
(Kasia)

10:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

SOBOTA
PŁASKI BRZUCH
(Zosia)

NIEDZIELA
ZGRABNE
POŚLADKI
(Zosia)

BIKINI FITNESS
(Zosia)
XCO
(Kasia)
ANTYCELLULIT
(Kasia)
ZUMBA
(Emiliana)
JOGA
(Filip)
TBC
(Zosia)

ROWER
(Igor)
OBWÓD
(Jacek)
TRENING
METABOLICZNY
(Jacek)
PILATES
(Kasia)
PERFECT BODY
(Kasia)

TURBO SPALANIE
(Zosia)
ZDROWY KRĘGOSŁUP
(Kasia)
XCO + STEP
(Kasia)

FIT BALL
(Kasia)
ROSCROSS
(Jacek)
OBWÓD
(Jacek)

ENERGY BAND
(Emiliana)
ZUMBA STEP
(Emiliana)

TBC
(Zosia)
BIKINI FITNESS
(Zosia)

JOGA
(Filip)
PUMP
(Zosia)
POGROMCA
KALORII
(Zosia)
FIT SYLWETKA
(Emiliana)
ZUMBA
(Emiliana)

GRAFIK ZAJEĆ FITNESS ONLINE
10:00
16:00

PONIEDZIAŁEK

ŚRODA

FIT SYLWETKA (Emiliana)

PŁASKI BRZUCH (Zosia)
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PIĄTEK
ZDROWY KRĘGOSŁUP (Kasia)
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Sportowcy z klasą
2019 w kategorii
do lat 16 nagrodzeni

D

o dziewiątej edycji Plebiscytu Sportowiec z klasą w kategorii do lat 16
zgłosiło się ponad 40 kandydatów.
W czasie epidemii oraz zaostrzonych warunków sanitarnych obowiązujących w kontaktach międzyludzkich organizacja atrakcyjnego spotkania z udziałem wszystkich
zgłoszonych osób byłaby nie lada wyzwaniem. Dlatego w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, w tym roku wręczenie nagród sportowcom odbyło się
w niewielkim gronie. 25 czerwca br. w re-

mizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy spotkali się jedynie zawodnicy, których Komisja Konkursowa zdecydowała się
szczególnie wyróżnić. Byli to:
• Remigiusz Arcimowicz – piłka nożna
• Marta Burzyńska – taekwondo olimpijskie
• Paweł Czapka – siatkówka
• Zofia Musiał – taekwondo olimpijskie

40 TH Grand Prix
Slovakia-Bratysława

XXVI Turniej Karate Dzieci i Młodzieży Dragon Cup 2020-Środa Wlkp.

Udane otwarcie sezonu 2020/2021 karateków
z UKS Błyskawica Rokietnica na zawodach
na Słowacji i w Środzie Wielkopolskiej

W

dniach 22-23.02.2020 r. w miejscowości Bratysława na Słowacji
odbyły się międzynarodowe zawody w karate 40 TH Grand Prix Slovakia.
W turnieju tym organizowanym przez WKF
uczestniczyło około 2118 zawodników z 214
klubów z 32 krajów świata. Nie zabrakło
tam naszych zawodników, reprezentujących
Gminę Rokietnica w składzie Julia i Dominik Suszka. Zawodnicy ci startowali w barwach klubu KuziSport. Najlepiej spisał się
Dominik Suszka, który w swojej konkurencji kumite individual Male Juniors - 68 kg
ostatecznie zajął 11 miejsce na 49 startujących zawodników. Julia Suszka w konkurencji kumite individual Fermale Cadets +54
przegrała z zawodniczką ze Słowacji 1 do 0
i nie zakwalifikowała się do strefy medalowej. Pomimo braku medali, gratulujemy im
wspaniałego występu i ducha walki, gdyż poziom zawodów był bardzo wysoki.

30
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.02.2020 r. w miejscowości Środa Wielkopolska odbyły się zawody XXVI Turniej karate Dzieci
i Młodzieży Dragon CUP 2020. W zawodach
tych udział wzięło 627 zawodników z 34
klubów wielkopolski oraz kilku zawodników z Czech i Indii. Podopieczni trenera Jarosława Kuca i Jakuba Góreckiego zdobyli
5 medali, w tym 2 złota i 3 brązy, zajmując ostatecznie 16 miejsce w kwalifikacji
drużynowej. Zawody rozpoczęli od zdobycia brązowego medalu w konkurencji kata
drużynowe chłopców 14-15 lat w składzie
Paweł Grochowski, Szymon Śniegocki i Michał Weber. Następnie odbyły się konkurencje indywidualne kata i kumite, gdzie
debiutująca na swoich pierwszych zawodach Kornelia Suszka zdobyła złoty medal
w konkurencji kata indywidualne pierwszy
krok 7 lat i młodsze, Szymon Śniegocki wywalczył złoty medal w konkurencji kata in-

• Maria Skurat – zapasy
• Szymon Śniegocki – karate
Podczas krótkiego spotkania Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech złożył gratulacje oraz życzenia kolejnych sukcesów.

Katarzyna Sokulska
Referat Organizacyjny i Promocji
UG Rokietnica

dywidualne chłopcy 10-11 lat a Julia Suszka, startująca w barwach klubu KuziSport,
zdobyła złoty medal w konkurencji kumite
Juniorek młodszych +54 kg. Brązowy medal
zdobyli Julia Bartecka w konkurencji kata
indywidualne dziewczynek 10-11 lat, Michał Weber w konkurencji kata indywidualne chłopców 12-13 lat oraz Julia Suszka
w konkurencji kumite Juniorek młodszych
Open. Ponadto w zawodach udział wzięli Hanna Weber i Antoni Kobusiński, którzy po zaciętych walkach ostatecznie zajęli miejsca poza podium. Były to pierwsze
zawody rankingowe organizowane przez
Polską Unię Karate WKF, na podstawie którego wyłowiona zostanie pod koniec roku
kadra Wielkopolski. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
D.S.

Łączy nas rower!

Z

apraszam na coroczny Rajd Rowerowy, który wyznaczyliśmy na dzień
6.09.2020 r. (niedziela). Trasa przebiegała będzie przez ciekawe tereny gminy Rokietnica i Kaźmierz. Przypomnę, że
rowerowa aktywność fizyczna to lekarstwo dla ciała i duszy. Ruch dotlenia, pomaga zachować w dobrej kondycji kości,
mięśnie i stawy.
Pobyt na świeżym powietrzu wzmacnia
odporność. Jazda rowerem poprawia samopoczucie, a jeśli przy okazji spotkamy się

Siatkówka
w cieniu pandemii

z innymi, sprawi, że nie dopadnie nas poczucie osamotnienia. Informuję, że ten rajd
rekreacyjny posiada limit uczestników do
150 osób (ze względu reżimu sanitarno-epidemiologicznego). Zgłoszenia przyjmuje Biblioteka Gminna w Rokietnicy, Sołtys
sołectwa Mrowino-Cerekwica Róża Lubka
i Biuro LGD Dolina Samy.
Jak zwykle trasa rajdu wynosi ok. 40 km,
a finisz zlokalizowany będzie na miejscu
„We Młynie” – Cerekwica.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 28
sierpnia br. i nie będzie możliwości rejestracji w dniu rajdu 6.09.2020 r.

Organizatorzy:

ok 2020 to rok, w którym UKS Lider zapisze na swym koncie nowe
sukcesy.
Po przerwie spowodowanej pandemią,
nasze siatkarki i siatkarze w połowie maja
wrócili na treningi. W czerwcu zapadły decyzje w WZPS o dokończeniu rozgrywek
mini siatkówki w naszym województwie.
We współpracy z UKS Szamotulanin Szamotuły zgłosiliśmy do rozgrywek zespoły
w kategorii – dwójek chłopców i dziewcząt,
trójek dziewcząt oraz czwórek dziewcząt
(2) i chłopców. Intensywne przygotowania
odbywały się, mimo wakacji, w hali Rokietnickiego Ośrodka Sportu.
Wszystkie zespoły zaprezentowały się
bardzo dobrze. Największe sukcesy to
I miejsce w kategorii trójek dziewcząt z naszą Zosią Hoszowską i awans do finału Ogólnopolskiego, III miejsce zespołu czwórek.
Brawa należą się wszystkim uczestnikom
oraz ich rodzicom – niektórzy zmieniali pla-

ny wakacyjne, by móc uczestniczyć w przygotowaniach.
Do zawodów przygotowali się pod okiem
trenerów – Doroty Szyszki i Piotra Paupy.
Z naszego klubu wystartowali – Zosia
Hoszowska, Gabrysia Spychała, Malwina Bortnowska, Paula Jankowska, Gabrysia Kaźmierczak, Mikołaj Błaszyk, Hubert
Zwierzyński, Miłosz Kliber, Wojtek Spychała, Jeremiasz Konieczny, Hania Dombrowska, Zuza Abrahamczyk. Brawo!
Kolejny sukces UKS Lider to udział w Kadrze Polski U-14 naszych zawodniczek –
Amelii Dombrowskiej i Agaty Zwierzyńskiej
oraz mieszkającej w nasze gminie – Antoniny Serafinowskiej, a także dziewczyn, które reprezentowały nasz klub – Kingi Juchy,
Mai Koput oraz Zuzanny Kicman. W kadrze
trenerskiej był współpracujący z naszym
klubem od lat trener Dariusz Ciszak.
Działalność klubu wspiera Gmina Rokietnica, Powiat Poznański oraz Ministerstwo
Sportu.
Zarząd UKS Lider

R
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Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Sołectwo Mrowino - Cerekwica
Stowarzyszenie LGD Dolina Samy
Biblioteka Gminna im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy

Nr telefonów kontaktowych:

• Biblioteka 61 814 52 12, 603 577 838
i 609 709 568
• LGD Dolina Samy 505 449 295
• Róża Lubka 607 939 405

Komandor Rajdu
Ryszard Lubka
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Radosław Babica, Cezary Jarosz, Adam Stankiewicz,
Michał Potysz, Arkadiusz Brzękowski i Norbert Tokłowicz.

Debiut w Ekstraklasie!!!

Oj nie było łatwo. Emocje sięgały zenitu.
Piękne stroje, kamery, zdjęcia, transmisje,
kibice, jeden stół w Galerii Echo Kielce i na
początek mecz z najbardziej utytułowaną
drużyną w Polsce, w której Radosław Babica grał przez 18 lat. Radek przez te 18 lat
w Nosan Kielce aż 17 razy meldował się na
podium Drużynowych Mistrzostw Polski
(6 x złoto, 10 x srebro, 1 x brąz). Od tego
roku lider drużyny z Rokietnicy ma szansę nawiązać do tych sukcesów razem z zawodnikami Akademii Bilardowej. Wspólnie z Arkadiuszem Brzękowskim, Adamem
Stankiewiczem, Cezarym Jaroszem, Andrzejem Barskim i kapitanem Michałem Potyszem awansowali do Ekstraklasy Bilardowej, czyli do najwyższej klasy rozgrywek
drużynowych w Polsce. Gra tam 9 najlepszych zespołów, a smaczku całej rywalizacji dodaje relacja z każdego meczu na kanale SportKlub. Przejdźmy do rezultatów.
Mimo osobistego wparcia Norberta Tokłowicza, reprezentującego firmę Advatech,
pojedynek z Nosanem całkowicie się nie
układał. Przeciwnicy grali bardzo dobrze,
więc mecz zakończył się przegraną Akademii 5:14. W drugim starciu spotkaliśmy się
z obrońcami tytułu, czyli z Cromo-Stal Katowice (dawny Konsalnet Warszawa). Tutaj
Akademia miała nieco więcej szans na uzyskanie lepszego rezultatu, ale skończyło się
porażką 6:14. Trzeba przyznać, że atmosfera i format rozgrywek dały się we znaki.
Cała Ekstraklasa jest dla zawodników z Rokietnicy czymś nowym, do czego muszą się
przystosować, aby myśleć o największych
sukcesach. Ogromny sprawdzian umiejętności czekał na nich w 3.kolejce Ekstraklasy,
w której grali z drużyną Hulakula Warsza32

wa. Porażka z tym zespołem postawiłaby
Rokietniczan w bardzo kiepskiej sytuacji.
Na szczęście nic z tych rzeczy. Nasi zawodnicy zagrali dużo lepiej i pewnie zwyciężyli
wynikiem 14:6, co optymistycznie pozwala nam patrzeć w przyszłość. W całym sezonie do rozegrania mamy 8 meczów plus
ewentualne playoffy. Aktualnie jesteśmy po
trzech spotkaniach i zajmujemy 5 miejsce
w tabeli. Kolejne pojedynki odbędą się na
początku czerwca. Ogromnie dziękujemy
Gminie Rokietnica i Powiatowi Poznańskiemu oraz naszym sponsorom, czyli firmom
Advatech, Budmar i QUAY, bez których takie starty nie byłyby możliwe. Jeszcze raz
dziękujemy!
Walka do samego końca!

W niecodziennej atmosferze odbył się
drugi zjazd Bilardowej Ekstraklasy. Dziewięć najlepszych drużyn w Polsce spotkało się w hotelu Tęczowy Młyn w Kielcach,
gdzie z powodu COVID-19 wszystkie mecze
rozegrano bez udziału publiczności. Zespół
Akademii Bilardowej Rokietnica wystąpił
w składzie: Michał Potysz (kapitan), Rado-

Milena Malicka, Zuzanna Błaszczak, Nikodem
Jankowiak, Julia Tarka, Mateusz Cholewiński

sław Babica, Arkadiusz Brzękowski i Adam
Stankiewicz. Nasi zawodnicy mieli do rozegrania dwa pojedynki. Pierwszy z drużyną Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki,
a drugi z Kosmopell Twoja Energia Arkadia
Tczew. Planem minimum było jedno zwycięstwo i do jego wykonania było bardzo
blisko... Pierwszy mecz przegraliśmy wynikiem 9:14, a drugi... 13:14 :( Wszystko
będzie można obejrzeć już niebawem na
kanale SportKlub.
Sytuacja w tabeli nie wygląda zbyt dobrze, ale najważniejsze jest to, że wszystko
jeszcze w naszych rękach. Mowa oczywiście
o utrzymaniu się w Ekstraklasie, do którego potrzebujemy zwycięstw w następnych
meczach. Pewne jest, że będziemy walczyć
do samego końca! Kolejny zjazd zaplanowany jest na wrzesień. Wtedy rozegramy
3 ostatnie pojedynki sezonu zasadniczego,
po których wszystko się wyjaśni. Trzymajcie kciuki! :)
Dwa medale
Mistrzostw Polski Juniorów!

Długo czekaliśmy na informację czy
w ogóle Mistrzostwa Polski Juniorów się
odbędą. Od kilkunastu lat najważniejszy
turniej juniorski w Polsce rozgrywany był
w długi weekend majowy. Tym razem też
tak miało być, ale z wiadomych względów
nie było to możliwe. Ostatecznie Polski
Związek Bilardowy zdecydował się zorganizować MPJ na początku lipca w Łodzi.
Akademię Bilardową Rokietnica reprezentowało 5 zawodników: Milena Malicka, Zuzanna Błaszczak, Nikodem Jankowiak oraz dwóch debiutantów Julia Tarka
i Mateusz Cholewiński. W rozgrywkach
drużynowych broniliśmy złotego medalu
zdobytego w zeszłym roku. Wtedy graliśmy w składzie: Adam Stankiewicz, Arek
Brzękowski i Nikodem Jankowiak. Adam
i Arek są już seniorami, więc wystąpić nie
mogli. Nikodem wspierany dwiema indywidualnymi Mistrzyniami Polski Juniorek,
czyli Mileną i Zuzanną walczyli do ostatnich sił. Na podium nie wskoczyliśmy, ale
proszę nam wierzyć, że zabrakło tylko jed-

nej bili. Po dwóch gładkich zwycięstwach,
spotkaliśmy się w walce o półfinał z UKS
13 Joker Tomaszów Mazowiecki. W swoim
meczu pewnie zwyciężył Nikodem, a dziewczyny minimalnie, bo wynikami 4:3 uległy
wyżej notowanym zawodnikom, co łącznie dało rezultat 1:2 i piąte miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski. Nasz zespół zaprezentował się naprawdę dobrze.
Nikodem wygrał wszystkie swoje mecze,
a dziewczyny pokazały, że żaden chłopak im
nie straszny, czego ogromnie gratulujemy!
Upragnione medale pojawiły się w grach
indywidualnych. Nikodem zdobył srebro
w odmianę 14/1, a Zuzanna również srebro, ale w 10-bil. Bardzo blisko medalu była
Milena, a Julia i Mateusz zebrali cenne doświadczenie, które na pewno zaowocuje
w ich dalszej karierze. Przesyłamy ogromne
gratulacje i podziękowania dla wszystkich
zawodników, rodziców, trenerów i opiekunów! :) Dziękujemy również Gminie Rokietnica, Starostwu Powiatowemu i Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu za
finansowanie jakże ważnego dla nas startu.
Powrót RLB XVI ADVATECH!

Tak, to jest już XVI edycja Rokietnickiej
Ligi Bilardowej ADVATECH! Rozgrywki wystartowały 5 marca, a 9 dni później... zatrzymały się z powodu wprowadzenia stanu
epidemicznego w Polsce. Dopiero po zniesieniu obostrzeń i zastosowaniu odpowiedniego regulaminu sanitarnego w Akademii
Bilardowej WRACAMY DO GRY! :)
Przypomnijmy, że RLB XVI ADVATECH ma
trzy ligi: SUPER, PRO i START. We wszystkich ligach gramy systemem „każdy z każdym”. Zawodnicy między sobą grają dwa
mecze, jeden w 8-bil, a drugi w 9-bil. W lidze SUPER oba mecze gra się do 7 wygranych partii, w PRO do 5, a w START do 3.
Za zwycięstwo w obu pojedynkach zawodnik otrzymuje 3 punkty, a za remis 1 punkt.
Liderami w lidze SUPER są Marek Strykowski i Łukasz Sikorski. Po trzech kolejkach obaj zgromadzili po 7 punktów. W lidze PRO lideruje Jędrzej Klaman, a w START
Joanna Kulińska. Przed nami jeszcze wiele
spotkań, a na koniec oczywiście Turniej Finałowy RLB XVI ADVATECH zaplanowany
na 7 listopada.

Radosław Babica
drugi w Grand Prix Polski!

Fot. Finaliści BUDMAR-CUP VII: Adam Stankiewicz
i Piotr Likowski

w Grand Prix Rokietnicy w Pool-Bilard.
Trzeba podkreślić, iż wygrane w BUDMAR-CUP nie mogą przychodzić mu łatwo, gdyż
Adam jest zaliczany do grupy handicapowej
„Killer”, przez co w większości meczów daje
tzw.”fory”, momentami zaczynając mecz od
stanu 0:3 do 4 wygranych partii. Jednak
znany ze swojego stoickiego spokoju Adam,
nie przejmuje się wynikiem tylko robi to,
co do niego należy i wygrywa mecz za meczem. Gratulacje dla Adama i dla wszystkich uczestników, którzy po długiej przerwie powrócili do rywalizacji sportowej
w Akademii :). Drugie miejsce zajął Piotr
Likowski, a na trzecich lokatach uplasowali się Andrzej Barski i Nikodem Jankowiak.
Tuż za podium znalazło się dwóch Piotrów
i dwóch Mikołajów: Piotr Ptaszyński, Piotr
Kolecki oraz Mikołaj Łukaszkiewicz i Mikołaj Stęsik. Pierwszy raz graliśmy systemem
grupowym, który został przyjęty bardzo
pozytywnie. Zawodnicy w krótszym czasie rozgrywają więcej meczów, co bardzo
usprawnia przebieg turnieju. Kolejny BUDMAR-CUP zostanie rozegrany 23 sierpnia
i pewnie też będzie wprowadzony grupowy
system rozgrywek. Zapraszamy do udziału!

Indywidualne ogólnopolskie rozgrywki bilardowe zaliczane do Rankingu Polski powróciły po ponad czteromiesięcznej przerwie. W rozgrywanym w Kielcach
Grand Prix Polski świetnie zaprezentował
się Radosław Babica. Właściciel Akademii
Bilardowej w Rokietnicy dotarł aż do finału, gdzie po wyrównanym meczu, uległ Danielowi Maciołowi z klubu Cromo-Stal Katowice. W zawodach zagrało jeszcze dwóch
innych zawodników Akademii: Adam Stankiewicz - zajął 17. miejsce i Arkadiusz Brzękowski, który był 33. Kolejny turniej zostanie rozegrany w Łodzi, a następny ponownie
w Kielcach.
Szkółka Bilardowa
rusza we wrześniu!

Od września w Akademii Bilardowej
w Rokietnicy wznowi działanie „Szkółka
Bilardowa Radosława Babicy”, do której
można zapisać się w każdej chwili. Dzieci
ćwiczą pod okiem Mistrza Europy i wielokrotnego Mistrza Polski. Koszt szkółki to
60 zł na miesiąc. Zajęcia będą odbywały
się w grupach maksymalnie 6-osobowych
w dni powszednie z podziałem na początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych. Szczegółowe informacje można
uzyskać pod numerami 601 635 887 lub
618 144 085 lub bezpośrednio w Akademii Bilardowej przy ul. Łąkowej 6 w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!

„Killer” Adam najlepszy
w BUDMAR-CUP!

Ciekawostką jest, iż od ponad 5 miesięcy turnieje BUDMAR-CUP mają jednego
zwycięzcę. Niestety, w tym czasie odbyły
się tylko 2 turnieje, a triumfatorem w obu
z nich okazał się Adam Stankiewicz. Adam
świetnie spisuje się reprezentując Akademię w rozgrywkach Ekstraklasy Bilardowej i potwierdza swoją dobrą dyspozycję
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LATO NA WSI

K

iedy myślimy „lato na wsi”, mamy
przed oczami ukwiecone łąki, lasy
pełne jagód, złote od zbóż pola, jezioro i plażę. Większość z nas ma ten przywilej, że może napawać się takimi widokami i przynajmniej część lata spędzać na
„nicnierobieniu”. Jeszcze 60 lat temu lato
nie było sielanką, było okresem wzmożonej
pracy w polu i ogrodzie, w celu zapewnienia
przetrwania w zimie ludziom i zwierzętom.
Powiedzenie „sezon ogórkowy” nie wziął
się znikąd. Kiszone ogórki, kapusta, to w czasie zimy było najbogatsze źródło witaminy
C, dla niektórych, jedyne źródło. Zbieranie,
suszenie, kiszenie, wekowanie, tak wyglądało lato na wsi. Pracowali wszyscy, włącznie z najmłodszymi członkami rodziny. Jeżeli tylko dziecko mogło utrzymać haczkę,
pomagało w polu przy pieleniu. Dzieci zbierały jagody w lesie, czy owoce w przydomowych ogrodach. Dla najmłodszych, niezdolnych do pracy maluchów, organizowano
Ochronki, czyli używając współczesnego języka – przedszkole. Dzieci znajdowały tu
opiekę, podczas gdy dorośli pracowali przy
żniwach. W roku 1958, kiedy zrobiono poniższe zdjęcia, ochronka mieściła się w „starej szkole” w Rokietnicy przy ul. Szkolnej,
a opiekunką była pani Urszula Briks.
Dla wielu z nas lato zaczyna się wraz
z końcem roku szkolnego, później półkolonie, wczasy, wakacje w ciepłych krajach.
W roku 1953 nie było to takie oczywiste.
W „Kronice Szkoły Podstawowej w Rokietnicy 1945-1978” czytamy: „Czworo dzieci było na koloniach letnich.” W domyśle –
reszta w domu, pomagała przy żniwach.
A jeżeli już o żniwach mowa, to trzeba
wspomnieć o jednym z największych świąt
na wsi, o Dożynkach. Tak pisze o nich Zygmunt Gloger w „Księga rzeczy polskich”,
Kraków 1896.
„Wspaniały wieniec z dojrzałych kłosów
zboża, kształtem dawnych koron uwity, jest
symbolem plonów i całorocznej pracy rolnika. Żniwiarze składają go gospodarzowi,
aby ozdobił jego świetlicę i dał ziarna do
pierwszej garści nowego posiewu. Do wieńca tego wplatają oprócz kwiatów polnych
czerwone jabłka, jako plon sadów i kiście
orzechów jako plon lasów. W niektórych
okolicach dodają kłosy owsa i jęczmienia,
grona kaliny a nawet niekiedy na stropie
wieńca kukiełkę pszenną lub pierniki, jednem słowem obfitość wszystkiego, co daje
34

Rokietnica, lata 50-te. Pracownicy w ogrodzie Spółdzielni Produkcyjnej.
Od lewej stoją: Maria Mikołajczak; Marianna Fechner; Marianna Skowrońska;
Stanisław Sobalak; Joanna Jankowiak (z d.Zimna); Jadwiga Smuszkiewicz (z d.Tomczak);
Genowefa Witkowska (z d.Mączkowiak)

1958/57. Nauczycielka Briges [?]. Z lewej Krystyna Skowrońska. Za Dorotą Barbara
Sendyka za Wuka Teresa, Janicka Alina (warkocze), 1 ławka z lewej Mosiej i Urszula
Mosiej; 2 Ania Wącławek i ? 3 Zbychu Sierżant i Jadowski Zdzisław
Rokietnica 1958 r.

łan, las i pasieka, pragną wnieść żniwiarze
pod strzechę gospodarza.”
Owym gospodarzem przed rokiem 1945
był właściciel Rokietnicy Otto von Hantelmann, a później przedstawiciele zarządu
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej.

Jeżeli udało się znaleźć chwilę wytchnienia, najpopularniejszym miejscem wypoczynku była plaża w Kiekrzu nad jeziorem
Kierskim. A jeżeli zabrakło transportu, dobrym miejscem było też pławisko, czyli niewielki staw za podwórzem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, do którego schodziło

Rokietnica, Gminny ośrodek maszyn. Młockarnia

Rokietnica, ul. Szamotulska 27. Rok 1938. Dożynki.
Uczestnicy dożynek idą w kierunku podwórza majątku (później
RSP). 1. ? Skowroński; 2. Franciszka Mikulska;
4. Jadwiga Sosińska (z d.Zimna)

Kiekrz, (dziś) Plaża Parkowa. Rok około 1955.
1. Bolesław Sierżant; 2. Kazimiera Sujak; 3. Teresa Sujak
4. Janusz Wylegała; 5. Leszek Sierżant; 6. Bogdan Wylegała
7. Krystyna Chlebowska; 8. Mieczysław Sierżant; 9. Witold
Wylegała; 10. Zbigniew Sierżant; 11. Maria Wylegała
się od ulicy Podgórnej. Latem było stawem kąpielowym, zimą
– lodowiskiem, dziś zupełnie zarośnięte.
Jakby o lecie nie pisać we wspomnieniach, zawsze pozostaje sielankowe, słoneczne i pełne zapachów, na które czekamy
z utęsknieniem cały rok.

Rokietnica, ulica Szamotulska, rok 1938. Dożynki.
3. ? Skowroński; 6. Franciszka Mikulska; 11. Stanisław Mikulski;
12. Władysława Szymańska (z d.Sosińska); 14. Jadwiga Sosińska
(z d.Zimna); 15. Stanisław Nowakowski; 16. Stanisława
Skowrońska; 18. Antoni Sujak; 19. Pelagia Sobalak (z d. Zimna);
21.Ignacy Prędki; 22.Weronika Skowrońska;
24. Jadwiga Nowakowska; 26. Józefa Knapp (z d.Sosińska)

Rokietnica, na podwórzu. ok 1958. Dożynki.
Od lewej za stołem stoją: Marian Sosiński, Marian Kiełb,
? Chojnacki, Antoni Najderek, Aniela Domagala (z d.Matuszak).

Rokietnica, podwórze. Rok ok.1960. Dożynki
Od lewej panie: Genowefa Witkowska zd Maczkowiak, Kazimierz
Lota, Joanna Jankowiak (zd. Zimna), Weronika Jadowska,
Stefania Wącławek, Władysława Jaskułowska (zd Barląłg)
W tle nieistniejący dziś dom rządcy majątku.

Małgorzata Saternus
Rokietnickie Archiwum Cyfrowe

Zdjęcia opatrzone są numerami w celu łatwiejszej identyfikacji osób na nich przedstawionych. Jeśli ktoś rozpozna, kim są sfotografowani ludzie, bardzo prosimy o kontakt:
• Adam – tel. 509 929 993, Rokietnica, ul. Obornicka 18A,
• Marita – tel. 693 936 311,
• Małgorzata – malgorzata@archiwum-rokietnica.pl
Rokickie Wiadomości  sierpień-wrzesień 2020

Kiekrz. Rok około 1955.
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Wakacyjna
sesja Senior+

W

akacje w pełni, czas wolny przeznaczamy na wypoczynek i staramy się spędzać go w gronie
przyjaciół i na świeżym powietrzu. Klub
Senior+ z Rokietnicy realizuje to założenie
w pełnej rozciągłości. Od momentu wznowienia zajęć po przerwie związanej z koronawirusem, wszystkie spotkania odbywa-
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ją się w plenerze i w pięknych miejscach
na łonie natury.
Jedno z lipcowych wakacyjnych spotkań
seniorzy spędzili z pasjonatem fotografowania i absolutnie zaangażowanym w dokumentowanie życia Gminy Rokietnica fotoreporterem Damianem Nowickim.
W pięknej scenerii Jeziora Kierskiego
na pomoście i w przystani na terenie Żeglarskiego Ludowego Ośrodka Sportowego w Kiekrzu odbyła się profesjonalna se-

sja zdjęciowa, w której wszyscy seniorzy
i koordynatorzy w marynarskich strojach
pozowali i prezentowali się przed obiektywem pana Damiana.
Spotkanie nad jeziorem dało wszystkim wiele radości i uśmiechu, sesja zdjęciowa wyzwoliła kreatywność, pomysłowość i fantazję, które na pewno wpłynęły
na poprawę samopoczucia i zaktywizowały rokietnickich seniorów.
Wielkie podziękowania kierujemy do
pana Damiana Nowickiego za pomysł, wspaniałą atmosferę i piękne zdjęcia.
Ireneusz Lesicki

Spotkanie seniorów
z wirusologiem

W

trosce o bezpieczeństwo i zdrowie seniorzy z Klubu
Senior+ z Rokietnicy i Klubu Seniora Aster z Kiekrza,
w warunkach plenerowych nad jeziorem, z zachowaniem rygoru sanitarnego, odbyli spotkanie z doktorem Tomaszem Ozorowskim – specjalistą mikrobiologii lekarskiej, wirusologiem i epidemiologiem ze Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.
Tematem spotkania były zagadnienia związane z koronawirusem: jak funkcjonować, jak się zabezpieczać, jakich używać
maseczek, czy nadal ograniczać spotkania z bliskimi i przyjaciółmi i czy dystansowanie się jest nadal konieczne. Spotkanie
było bardzo interesujące i potrzebne. Seniorzy zadawali panu
doktorowi bardzo dużo pytań, na które padały wyczerpujące
odpowiedzi.
Pan doktor wyraźnie dał wszystkim do zrozumienia i zwracał
szczególną uwagę na to, że COVID-19 jeszcze nas nie opuścił.
Dbajcie o siebie i o swoje zdrowie!
Ireneusz Lesicki

Klub Seniora
ASTER obchodzi
Noc Kupały
„Wiła wianki i wrzucała je do falującej wody,
wiła wianki i wrzucała je do wody”
łowa tej piosenki chyba wszystkim,
przynajmniej starszym osobom, kojarzą się z Nocą Kupały i obrzędami
związanymi z nocą świętojańską.
Seniorzy Klubu Aster z Kiekrza spotykają się w godzinach przedpołudniowych
i też postanowili zabawić się, kultywując
tę tradycję.
Z ogromnej ilości kolorowych polnych
i ogrodowych kwiatów panie i panowie wyplatali piękne wianki. Każdy inną techniką,
ale z wielkim zaangażowaniem i fantazją.
Podczas wyplatania nie brakowało radości i uśmiechu. Wszyscy dzielili się opowieściami i wspomnieniami z młodości, kiedy
to ta szczególna noc z kwitnącym kwiatem
paproci decydowała o przyszłości panien
i o ich wybranku.
Dzisiaj to tylko piękne wspomnienia i dobra zabawa.

S

Wszystkie wykonane wianki ozdobiły głowy seniorów. Następnie w wesołym i rozśpiewanym korowodzie udaliśmy się na pomost, aby panie do falującej wody Jeziora
Kierskiego rzuciły wianki.
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Do tej pory żaden młodzieniec nie zgłosił
się z wyłowionym wiankiem. Ale może…?
W każdym razie ten słoneczny, czerwcowy dzień (a nie noc) na długo zostanie
wszystkim seniorom w pamięci i w sercach.
Ireneusz Lesicki
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Z Ryszardem Ćwirlejem laureatem nagrody Złoty Pocisk
za Najlepszą Polską Powieść Kryminalną 2019 r.,
którą zdobył dzięki książce „Ostra jazda”,
rozmawiamy o nagrodzie, pandemii i literaturze.
Agnieszka Kępa: Na początku chciałabym
Panu serdecznie pogratulować zdobycia
nagrody Złoty Pocisk za Najlepszą Polską
Powieść Kryminalną 2019 r.
Ryszard Ćwirlej: Dziękuję. Cieszę się, że moja
powieść „Ostra jazda” została dostrzeżona pośród prawie sześciuset powieści kryminalnych
wydanych w ubiegłym roku. To trochę tak, jak
wygrać masowy bieg uliczny. To ogromna radość dla zawodnika… przepraszam, pisarza, który napisał „Ostrą jazdę”.
A.K.: Które nagrody mają dla Pana większą wartość – te przyznawane przez jury,
czy takie, o których przyznaniu decydują czytelnicy?
R.Ć.: Każdy rodzaj nagród ma swoją wartość. Dla czytelników to wskazówka, że po autora warto sięgnąć, bo jego proza została już dostrzeżona przez jakieś grono fachowców, bądź
czytelników a to oznacza, że chyba nie jest najgorsza, skoro postanowili oddać na nią swój głos.
A dla autora to przede wszystkim wielka satysfakcja, że to, co robi, ma jakiś sens i niesie swoim przekazem jakieś pozytywne wartości, które
spotykają się z dobrym odzewem. Jeśli nagrodę przyznają jurorzy, a w przypadku naszych
konkursów literackich zawsze jest to grupa ludzi, którzy na książkach się znają, to jest to powód do wielkiej radości, ponieważ grono specjalistów doceniło warsztat, język, konstrukcję,
intrygę, czyli wszystkie te elementy, które tworzą dobry kryminał. Jeśli nagrodę daje publiczność, to również jest to powód do satysfakcji,
ale nieco innego rodzaju. Bo dla czytelnika te
wszystkie kwestie warsztatowe są sprawami
drugorzędnymi. Oni oceniają książki pod kątem ich dobrego odbioru, czy się dobrze czytają, czy akcja jest wartka i czy bohaterowie są
ludźmi, z którymi można się zaprzyjaźnić. Ale
największym sukcesem dla autora jest podwójne wyróżnienie. Dwa lata temu na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu
dostałem dwie nagrody Wielkiego Kalibru od
jurorów i czytelników.
A.K.: Pana książki to kryminały, czyli tematy niekoniecznie lekkie, łatwe i przyjemne. Czy pisanie książek w tym gatunku wymaga wprowadzenia się w mroczny
nastrój? Jak się to Panu udaje?
R.Ć.: Nie wiem co to jest mroczny nastrój. Ja
jestem człowiekiem z natury pogodnym, więc
nie „oddaję się melancholii” i nie męczy mnie
również „ból istnienia”. A to oznacza, że nie miewam kontaktów z weną twórczą, czyli nie muszę na nią czekać. Codziennie siadam rano przed
komputerem i piszę, zawsze w dobrym nastroju. A do wymyślania zbrodni wystarczy odrobina wyobraźni i czasu, żeby te pomysły przelać
na karty nowej powieści. Czasu ostatnio mi nie
brakowało, bo w czasie pandemii więcej czasu
spędzałem w domu. Nie było spotkań autor38

skich i festiwali, a zajęcia na uczelni (WNPiD)
prowadziłem zdalnie.
A.K.: Wspomniał Pan o pandemii, z którą
nadal się borykamy. Z jej powodu mamy
warunki do nadrobienia zaległości czytelniczych. Jednak na pewno wielu z nas
brakowało spotkań z ulubionymi autorami. Czy brał Pan udział w wirtualnych
spotkaniach z czytelnikami? Jeśli tak, jak
Pan je odbiera? Jak czytelnicy reagowali
na taką formę?
R.Ć.: Oczywiście spotkania on-line odbywały
się od samego początku, to jest od chwili, gdy
zostaliśmy uwięzieni w domach. To oczywiście
w jakiś sposób zastępowało nam wszystkim, pisarzom, którzy spotykają się często z czytelnikami tę możliwość prowadzenia spotkań. Ale
jest to tylko zastępstwo i to dość wadliwe, bo
nie dające satysfakcji obcowania z żywym człowiekiem. Przecież spotkania autorskie to nie tylko autor siedzący na scenie, nie tylko pytania
osoby prowadzącej czy te zadawane z widowni.
Spotkanie to przede wszystkim rozmowy indywidualne z czytelnikami i autografy wpisywane do książek. Tego nie jest w stanie zastąpić,
nawet najlepsze spotkanie w sieci.
A.K.: Wiemy, że prowadził Pan w 2019 r.
w czasie Festiwalu Książki w Opolu warsztaty z pisania kryminałów. Czy i ta aktywność została przeniesiona do świata wirtualnego? Jeśli był Pan w takie warsztaty
zaangażowany, czy ta forma spotkań wymaga specjalnego przygotowania zajęć?
R.Ć.: Do każdego spotkania z czytelnikami
trzeba się przygotować, ponieważ trzeba mieć
szacunek do czytelników i nie opowiadać im
dyrdymałów. Tak jest właśnie podczas warsztatów literackich. Najczęściej składają się one
z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Teoria to wykład o kryminale, praktyka to wprowadzanie teorii w życie. Bez przygotowania nie da
się więc poprowadzić dobrych warsztatów. Prowadzę je dość często podczas różnego rodzaju
festiwali albo specjalistycznych spotkań. A od
nowego roku akademickiego, na moim wydziale,
mam specjalną ofertę dla studentów. Będę prowadził warsztaty zatytułowane „Powieść kryminalna od kuchni, czyli praktyczny kurs pisania kryminałów”.
A.K.: W takim razie Pana studenci są
szczęściarzami, bo możliwość uczestnictwa w warsztatach o takiej tematyce to raczej rzadkość na wyższych uczelniach…
Już im zazdroszczę!
R.Ć.: Po raz pierwszy na moim wydziale stwarzamy taką możliwość dla studentów. Na pomysł
wpadłem już jakiś czas temu, bo często zdarzały
się sytuacje, kiedy studenci pytali mnie o różne
kwestie związane z pisaniem powieści, nie tylko
kryminalnych. Pomyślałem więc, że może warto otworzyć dla zainteresowanych taką ścież-

kę, tym bardziej, że jestem wykładowcą na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
A właśnie spośród dziennikarzy wywodzi się
wielu pisarzy kryminałów, bo dla dziennikarzy pisanie to umiejętność wpisana w ich zawód. Dlaczego więc nie dać im możliwości robienia czegoś więcej? A co do innych wyższych
uczelni w kraju, to wydaje mi się, że w kryminalnej konkurencji jesteśmy pierwsi w Polsce.
Nie słyszałem, by jeszcze gdzieś uczono jak napisać kryminał. Więc jeśli miałaby Pani ochotę,
zapraszam na mój wydział. Trzeba tylko zapisać się na studia.
A.K.: W ostatnich latach zauważamy boom
na kryminały i powieści sensacyjne. Czy
może Pan polecić kilka tytułów z tego gatunku naszym czytelnikom?
R.Ć.: Rzeczywiście kryminałów w Polsce wydaje się coraz więcej i nie zawsze są to dobre powieści. Na szczęście tych naprawdę świetnych
jest sporo. Myślę, że nie warto wymieniać poszczególnych tytułów, bo do tych czytelnicy dotrą
sami, jeśli wskazać im konkretnych, naprawdę
wartych uwagi autorów. Ja do grona tych najlepszych, którzy potrafią napisać dobry, wciągający i intrygujący kryminał zaliczam Grzegorza
Kalinowskiego, który swoje opowieści umieszcza w przedwojennej Warszawie i czyni to z maestrią i znawstwem, Krzysztofa Bochusa, który
swoim głównym bohaterem uczynił komisarza
Abla, rozpracowującego zagadki kryminalne na
terenie Wolnego Miasta Gdańska i w końcu Marka Krajewskiego – miłośnika filologii klasycznej
i historii Wrocławia i Lwowa, dwóch miast połączonych podobną historią i ludzi, którzy utracili
swoje miasto, zyskując zupełnie inne. Wszyscy
trzej wymienieni przeze mnie autorzy zapewnią
czytelnikom sporo dobrej zabawy i czytelniczej
satysfakcji, zabierając w świat retro kryminału.
A.K.: Czy obecnie pracuje Pan nad kolejną powieścią?
R.Ć.: W tej chwili wraz z moją żoną Beatą Mes,
która pełni rolę redaktorki moich książek, kończymy prace redakcyjne nad ostatnią powieścią
zatytułowaną „Szybki szmal”. Jej akcja rozgrywa
się w 2019 roku w naszych okolicach, bo w Szamotułach, Obrzycku i we Wronkach. A główną bohaterką tej książki jest młoda policjantka
z Dusznik Aneta Nowak, ta sama, która występowała już w powieści „Ostra jazda” czyli książki
uhonorowanej „Złotym pociskiem” dla Najlepszej Polskiej Powieści Kryminalnej 2019 roku.
A.K.: W takim razie pozostaje mi tylko zachęcić czytelników Rokickich Wiadomości do sięgnięcia po Pana książki, tym razem zwłaszcza po „Ostrą jazdę”. Bardzo
serdecznie dziękuję.

większych miast Warszawy, Krakowa czy Poznania.
Warto w ramach przygotowania do wyjazdu odwiedzić bibliotekę, wypożyczyć jakiś zbiór legend i baśni, rodzinnie przeczytać, a potem powędrować na
przykład Szlakiem Piastowskim. To będzie zupełnie
inna wyprawa niż ta na podstawie podręcznikowych informacji i dat. Sprawdźcie sami!

Kochani Czytelnicy,
Wspominałam Wam kiedyś, że kierunki wakacyjnych podróży wybieram w oparciu o książkowe wydarzenia, np. letnie festiwale literackie. Jeśli pakuję
się nad morze, to akurat dziwnym trafem odbywa
się tam kolejna „A może nad morze z książką?” albo
Literacki Sopot, ewentualnie Nadmorski Plener Czytelniczy. Zakopane kusi czytelników w sierpniu, bo
nie od dziś wiadomo, że „Pod Tatry tylko z książką!” Ciekawe propozycje przygotowują wszystkie
większe, a nierzadko i mniejsze, miasta, jak choćby
Szczebrzeszyn zwany Stolicą Języka Polskiego czy
Rabka znana nie tylko z uzdrawiających właściwości, ale także świetnego festiwalu książki dziecięcej.
W bieżącym roku pandemia wymusiła duże zmiany, jeśli chodzi o letnie życie literackie, więc z oczywistych względów zrobiłam sobie przymusowy wyjątek od książkowo-festiwalowych wakacji. Wiele
wydarzeń zostało odwołanych albo przeniosło się do
sieci. Te, które się odbywają, mają zazwyczaj skromniejszą oprawę. Organizatorzy zapraszają mniej gości i wprowadzają ograniczenia liczby uczestników,
wcześniejsze zapisy, etc. Wszystko ze względu na
obostrzenia sanitarne.
W moim przypadku wybór był prosty, jeśli nie
LITERATURA to HISTORIA! Takie podróże polecam
wszystkim, nawet osobom, którym z historią w szkole nie było po drodze. Bynajmniej nie chodzi tu o odwiedzanie wszystkich napotkanych muzeów i dogłębne studiowanie ich przepastnych zbiorów. Od
razu dodam, że nie jestem przeciwniczką takich instytucji (niektóre nawet uwielbiam!), ale w dzieciństwie „przerobiłam” kilka wakacyjnych spacerków
pomiędzy setkami gablotek w towarzystwie przewodnika, który nie dostosowywał formy wypowiedzi do wieku słuchaczy i przerywał swój monolog
tylko po to, żeby zakrzynąć: „Nie dotykać eksponatów!”. Taka przygoda może zrazić zarówno do muzeum, jak i historii w ogóle, a przecież chcielibyśmy,
żeby wakacyjne wojaże zapadły nam w pamięć raczej od pozytywnej strony.
Jak więc nie wylać przysłowiowego dziecka z kąpielą? Warto samemu zabawić się w przewodnika
po historii miejsca, do którego się udajemy. Planując
podróż, spróbujcie znaleźć różne ciekawostki i legendy, które pomagają odpowiedzieć na pytanie,
skąd wzięła się nazwa miejscowości, czy odbyło się
w niej jakieś ważne wydarzenie historyczne, ale nie
tak naukowo, tylko przystępnie, choć może nie do
końca wiarygodnie. Cóż, taki urok legendy, że zawsze zawiera tylko ziarno prawdy, ale za to jak inspirująco zapakowane!
W szkole zajmujemy się najpopularniejszymi legendami związanymi z początkami Polski albo naj-

Z wielkimi miastami i utartymi szlakami sprawa
jest prosta, ale przecież na naszej wakacyjnej trasie
mogą pojawić się miejsca, których próżno szukać
w popularnych zbiorach podań, baśni i legend. Jeśli zadamy sobie trochę trudu, to z pewnością znajdziemy jakąś interesującą opowieść także na temat
tych mniejszych. Okazuje się, że dziś już bardzo wiele
miejscowości może pochwalić się takimi zebranymi
opowiadaniami. Legendy i opowieści udostępniane są w sieci, a coraz częściej wydawane też w formie tradycyjnej przez jakieś stowarzyszenia miłośników regionu albo władze samorządowe, które
w ten sposób starają się chronić i popularyzować
dziedzictwo małej ojczyzny. Niektóre miasta organizują nawet specjalne konkursy na najciekawszą
historię, za której pomocą potem turystycznie promują region. Jak wiecie, dzięki Łukaszowi Bernady,
szamotulskiemu bajarzowi, także nasza Rokietnica
doczekała się swojego miejsca w legendzie!

internetu albo do placówek kulturalnych, biur turystycznych, urzędów miast etc.). Dobrze przygotowane questy są świetnym sposobem na zwiedzanie. Przy okazji pomagają oswoić miejscówkę pod
względem historycznym, bo etapy gry bardzo często nawiazują do przeszłości. Kiedyś pisałam Wam
o grze z naszego rodzinnego podwórka (dokładnie
Cerekwicy) przygotowanej przez Agatę Chojnacką i Sylwię Zabrocką i poświęconej powstańcom
wielkopolskim. Formularz do pytań i odpowiedzi
potrzebny do gry można znaleźć w archwialnych
wydaniach „Rokickich Wiadomości”. Nie wiem, czy
akurat w tym przypadku „skarb”, który jest nieodłącznym elementem questów, przetrwał do dziś,
ale i tak zachęcam do aktywnego spaceru śladami powstańców, w któreś wakacyjne popołudnie.
Na koniec jeszcze parę propozycji przewodników, które ułatwią planowanie historycznych podróży po Polsce i skutecznie do nich zachęcą. Polecam szczególnie ten pierwszy. Doczekał się już
wielu edycji (i zmienianej szaty graficznej), ale starsze wersje można znaleźć w internecie za symboliczne pieniądze. Nie gwarantuję, że wszystkie miejsca
noclegowe i namiary, które znajdziecie w przewodniku sprzed kilku lat, będą nadal aktualne (to akurat można sprawdzić w sieci), ale wskazówki historyczne jak najbardziej, a o to przecież w podróżach
historycznych chodzi najbardziej, prawda? Warto
też zajrzeć do publikacji, które już macie w domu.
Wiele z nich ma specjalne rozdziały, np. „Puzzle historyczne” czy „Inspiracje historyczne”. Na ich podstawie też można ułożyć całkiem ciekawą wycieczkę. Powodzenia!

Pozdrawiam serdecznie,
Mariola Sudoł-Szczepaniak

Jeśli już trafimy na jakąś ciekawą opowieść, to
może zainspiruje nas do znalezienia jej śladów, np.
podczas spaceru, albo do podjęcia decyzji… o wizycie
w muzeum (żeby np. zobaczyć rękawiczki królowej
Jagwigi, o której była mowa w jednej z opowieści).
Warto też sprawdzić czy miejscowość, którą odwiedzamy, oferuje grę miejską (tu znów odsyłam do
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Konkurs nr 62
Moi Drodzy, skoro o podróżach z historią dziś
mowa, to Wasze zadanie polega: na krótkiej relacji z jakiegoś miejsca historycznego, do którego wyjechaliście zainspirowani legendą, którą
wcześniej przeczytaliście ALBO informacji o legendzie, którą zasłyszeliście w miejscu odwiedzonym w czasie wakacji. Można pisać, rysować,
robić zdjęcia, co komu w duszy gra!
Do dzieła! Na odpowiedzi macie czas do
15 września. Można je przesłać (np. w formie
zdjęcia) na adres zaczytanarokietnica@interia.pl albo na profil fb (Zaczytana Rokietnica).
Na uczestników konkursu czekają nagrody-niespodzianki.
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Jesień w ogrodzie
W ogrodzie ,,mimozami jesień się zaczyna…”. Zakwitanie polskiej ,,mimozy”
– nawłoci, zwiastuje nadejście jesieni, pory obfitości i zbiorów. To czas cieszenia się efektami wielomiesięcznej pracy i planowania kolejnego sezonu.
To również czas, w którym należy wykonać wiele czynności z myślą o następnym roku, czasem o wielu kolejnych latach.

W

okresie późnego lata wiele roślin kończy swoje kwitnienie. Są
jednak gatunki, które zakwitają dopiero o tej porze i cieszą swoją urokiem bardzo długo, czasem aż do mrozów.
Warto pomyśleć o ich wprowadzeniu, aby
przedłużyć dekoracyjność ogrodu. Ponieważ większość roślin jest obecnie sprzedawana w pojemnikach, możemy wysadzać
je w dowolnej porze i fazie rozwoju, nawet
w pełni kwitnienia.
Do roślin kwitnących późnym latem i jesienią należą rudbekie. Mamy do wyboru
wiele gatunków i odmian mocno zróżnicowanych pod względem wysokości (od 20
– 30 cm do prawie 3 m), wielkości i barw
kwiatów (od jasnożółtych przez pełną gamę
żółtej, pomarańczowej, rdzawej, jedno
i dwubarwne). Charakteryzują się obfitym
i długim kwitnieniem. Podobnymi walorami kolorystycznymi odznaczają się gatun-
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ki dzielżanów. Ich kwiaty są drobniejsze,
ale jest ich wiele, zebranych w kwiatostany.
Osiągają wysokość do ponad 1,5 m. Rudbekie i dzielżany wprowadzają do ogrodu
ciepłe, intensywne, zdecydowanie jesienne
barwy. Odmienną kolorystyką odznaczają
się astry (np. nowoangielski, nowobelgijski, gawędka). Dzięki nim ogród wzbogaci
się w szeroką gamę odcieni fioletu, barwy
różowo-fioletowe, bordowe, białe. Gatunki wieloletnich, kwitnących jesienią astrów
charakteryzuje bardzo zróżnicowana wysokość od ok. 30 cm do ponad 2 m, a więc
bez problemu możemy wybrać takie, które dobrze będą wpisywały się w charakter
kompozycji ogrodu. Doskonale wyglądają
w grupach na tle niższych roślin, między
bylinami na rabacie. Sprawdzą się również
przy ogrodzeniach lub jako osłona nieciekawych miejsc. Do późno kwitnących roślin
zaliczamy również rozchodnikowiec oka-

zały wysokości ok. 20 – 30 cm o kwiatach
w barwie od jasno fioletowo-zielonej po
ciemne odcienie fioletu, wpadające w czerwień. Podobnie jak poprzednie, ten gatunek
przyciąga duże ilości owadów, zwłaszcza
motyle. Do jesiennych kwiatów należą również chryzantemy o bardzo szerokiej gamie
barw, wielkości, kształtów. Możemy wysadzić je do gruntu lub wykorzystać do sezonowych dekoracji w pojemnikach.
Okres wczesnej jesieni to również czas
planowania wyglądu ogrodu na kolejny rok.
Od połowy września do końca października
wysadzamy cebule wielu gatunków kwitnących wiosną. Wyższe rośliny – tulipany,
narcyzy, hiacynty możemy wkomponować
pomiędzy byliny na rabatach lub stworzyć
plamy pomiędzy krzewami, pod drzewami (także owocowymi). Rośliny drobnocebulowe (krokusy, śnieżyce, przebiśniegi, szafirki, cebulice), kwitnące wcześnie
często wysadza się na trawniku, gdzie zdążą zakwitnąć przed pierwszym koszeniem.
Można je wprowadzić jako pokrycie gleby
pod drzewami i krzewami. Ładnie wyglądają grupy tworzone z różnych gatunków
roślin cebulowych, łączące rośliny cebulowe o zróżnicowanym wzroście, barwie
oraz porze kwitnienia. Warto umieścić je
wzdłuż ścieżki lub tak, by były widoczne
z okien, będziemy wtedy mogli w pełni cieszyć się ich wczesnym rozkwieceniem. Wysadzamy cebule bezpośrednio do gruntu
lub w specjalnych ażurowych koszyczkach
z tworzywa sztucznego. Koszyczki ułatwiają
nie tylko sadzenie, także wykopanie cebul
w kolejnym roku. Poza tym chronią cebule
przed gryzoniami.
Jesień to również dobry czas na zmiany
w ogrodzie, przesadzanie roślin, zarówno
bylin, jak i krzewów. Możemy przeprowadzić korektę kompozycji ogrodu. Często
dopiero po pewnym czasie od posadzenia

zauważamy, że wybrane dla danej rośliny
miejsce nie jest najlepsze. Teraz możemy to
zmienić. Krzewy przesadza się, gdy w pełni wejdą w spoczynek, sygnałem jest opadanie liści. Przesadzone rośliny warto na
zimę zabezpieczyć przed mrozem niewysokim koczykiem ziemi.
Wiele gatunków bylin z czasem starzeje się, traci dekoracyjność – często ogałaca
się od środka kępy, mniej obficie kwitnie.
Co 5 – 7 lat należy je wymienić. Możemy
wykorzystać stary egzemplarz do ,,odmłodzenia” obsadzenia. Wystarczy wykopać go,
podzielić na części odrzucając najstarsze,
wysadzić uzyskane z podziału części. Rozmnażając rośliny przez podział możemy
zwiększyć ilość egzemplarzy posiadanych
roślin. Jesienią wskazane jest rozmnażanie
roślin kwitnących wiosną, zwłaszcza wczesną (np. żagwin, floks szydlasty, gęsiówka,
rogownica, pierwiosnki). Te, które zakwitają latem i jesienią rozmnażamy najczęściej
wiosną. Jesień to również dobra pora na założenie nowych obsadzeń z drzew i krzewów, zwłaszcza, jeżeli są sprzedawane bez
pojemników, z tzw. odkrytym korzeniem.
Kończąca się wegetacja roślin, przekwitanie ostatnich kwiatów, opadanie, zasychanie
liści skłaniają do porządków. Bardzo często
wyglądają one w ten sposób, że pozostające na zimę w gruncie byliny przycina się
dość krótko, usuwa wszystkie resztki obumarłych części roślin, a teren wygrabia do
czysta. Fakt – taki teren wygląda ,,porząd-

nie”, mamy poczucie dobrze wykonanej pracy, ale dzieje się to kosztem wielu cennych
elementów. Pozostające organiczne resztki
pędów, liści dają schronienie na zimę wielu gatunkom owadów (min. pożytecznym
biedronkom i złotookom) oraz drobnym
zwierzętom. Stanowią dla nich również
źródło pokarmu. Rozkładające się przez
zimę resztki wzbogacają glebę w próchnicę i cenne składniki pokarmowe. Poza
tym wiele zasychających liści (np. traw),
owocostanów wzbogaca wizualnie obraz
późnojesiennego i zimowego ogrodu. Pokryte kroplami deszczu, szadzią lub śniegiem nadają ogrodom niepowtarzalny, ba-

Rozstrzygnięcie Zielonego Konkursu

W

lipcowym numerze Rokickich
Wiadomości ogłosiliśmy Zielony Konkurs, w którym prosiliśmy
uczestników o przysłanie nam zdjęć w jednej, wybranej z trzech, kategorii:
1. Najpiękniejszy balkon,
2. Najpiękniejszy ogród,
3. Najpiękniejszy zielony kąt w domu/
mieszkaniu.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy
zdecydowali się wziąć udział w Konkursie.
Nadesłane fotografie dowodzą, że lubimy
przebywać wśród zieleni, a rośliny sprawiają, że nasze otoczenie pięknieje i staje się przytulne.
„Najpiękniejszy balkon” to ten, którego
zdjęcia przysłała Pani Agnieszka Kubiak.

Agnieszka Kubiak – Najpiękniejszy balkon
Rokickie Wiadomości  sierpień-wrzesień 2020

Anna Tyczyńska – Najpiękniejszy ogród

śniowy wygląd. Podczas porządków należy
znaleźć ,,złoty środek” – usunąć to, co rzeczywiście szpeci ogród, rozkłada się brzydko, np. gnije i przy tym uszkadza trawnik
lub rośliny. Równocześnie zostawiajmy to,
co możliwe, a szczególnie – nie odkrywajmy
na zimę całkowicie gleby. Odsłonięta zbyt
szybko przesycha, nagrzewa w słoneczne
dni i może zbyt wcześnie pobudzić wegetację, a wtedy rośliny ucierpią przy kolejnych mrozach.
Maria Matuszczak
Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
w Rokietnicy

W związku z brakiem zgłoszeń w kategorii „Najpiękniejszy zielony kąt w domu/
mieszkaniu”, w kategorii „Najpiękniejszy
ogród” zdecydowaliśmy się nagrodzić dwie
uczestniczki: Panią Annę Tyczyńską i Panią Monikę Ellmann-Buchwald.
Serdecznie gratulujemy Laureatkom!
Z każdą z Pań skontaktujemy się w celu
wręczenia nagród, a czytelnikom Rokickich
Wiadomości prezentujemy wybrane zdjęcia zwycięskich ogrodów i balkonu.

Monika Ellmann Buchwald
– Najpiękniejszy ogród
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Organizacje pozarządowe
– jak zrealizować zadanie publiczne
w nowych rygorach

W

związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju, związaną ze przeciwdziałaniem i zwalczeniem
COVID-19, zwracamy się z prośbą do
wszystkich organizacji pozarządowych,
które realizują zadania zlecone z środków
budżetu Gminy Rokietnica, a których realizacja nie może się odbyć w pierwotnie zaplanowanej formie, o przekazanie takiej informacji do tut. Urzędu Gminy Rokietnica:
• w formie elektronicznej na adres: urzad@
rokietnica.pl i agnieszka.antczak@rokietnica.pl (będzie on traktowany jako
oficjalne zgłoszenie chęci aneksowania
danej umowy),
lub
• w formie papierowej na adres: Urząd
Gminy Rokietnica, Referat Organizacyjny i Promocji, ul. Golęcińska 1, 62-090
Rokietnica lub przekazać osobiście do
urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta.
Na mocy zapisów tzw. Tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0, możliwa jest zmiana pierwotnie zaplanowanych działań i ich charakteru
oraz wydłużenie czasu realizacji zadania.
Można więc wskazać, które z działań nie
mogą się odbyć i zaproponować w ich miejsce nowe działania, bądź zaproponować ich
przeprowadzenie w formie zdalnej i elektronicznej. Takie zmiany nie mogą jednak ingerować w istotę realizacji zadania
publicznego i konieczne są każdorazowo uzgodnienia ze zlecającym zadanie.
Szeroki i różnorodny zakres realizowanych przez organizacje pozarządowe zadań
publicznych powoduje, że brak jest możliwości jednoznacznego sformułowania wytycznych dotyczących wszystkich poszczególnie realizowanych zadań. W związku
z powyższym, każda zmiana będzie analizowana indywidualnie. Prosimy o przeanalizowanie założeń realizowanych ofert.
WAŻNE!

Umowy zawarte z Gminą Rokietnica >>> Można dokonać aneksowania zawartych umów, w taki sposób, by nie zaistniało ryzyko zwrotu środków przyznanych
na realizację zadań, w szczególności poprzez zmianę:
1. terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
2. sposobu wykonania umowy lub jej części;
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3. zakresu wykonania umowy lub jej części;
Dla kogo ? >>> wszystkie organizacje
realizujące zadania publiczne finansowane z budżetu Gminy Rokietnica
Warunek >>> złożenie wniosku do Wójta Gminy Rokietnica
Jak wprowadzić zmiany – krótka
instrukcja „krok po kroku”
1. Informacja + oświadczenie;
2. Określenie zakresu zmian;
3. Zgoda stron na dokonanie zmian;
4. Aktualizacja oferty;
5. Aneks do umowy.

Ze względu na epidemię koronawirusa, większość organizacji pozarządowych
musiała zawiesić realizację zadań publicznych. Biorąc pod uwagę charakter działań
lokalnych organizacji, jedną z największych
przeszkód w wykonaniu zleconych działań
okazały się ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowo-rekreacyjnych, organizacje pozarządowe musiały zawiesić
realizację zadań publicznych.
Nie udało się w pełni zrealizować w ramach tzw. „małych grantów” zadania publicznego „Wyjazd seniorów na pływalnię do Tarnowa Podgórnego”, z uwagi na
zamknięcie od 12.03.2020 r. obiektu Tarnowskie Termy.
Od 4 maja 2020 r. udostępnione zostały
m.in. obiekty z infrastruktury sportowej
o charakterze otwartym:
• maksymalnie do 6 osób: m.in. stadiony
sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne
i inne), boiska szkolne i wielofunkcyjne
(w tym Orliki),
• maksymalnie do 2 osób: infrastruktura
zewnętrzna do uprawiania sportów wodnych: kajak, łódka, rower wodny,
co umożliwiło, w ograniczonym zakresie
ze względu na liczebność grupy, realizację
zaplanowanych zadań publicznych, m.in. zajęć sekcji kajakowej przez UKS Błyskawica.
Kilka organizacji zawnioskowało o przesunięcie terminu realizacji zadań publicznych oraz o częściowe zawieszenie realizacji zadania publicznego.
Aktualne obostrzenia co do organizacji
zajęć, wydarzeń sportowych na dzień pisania artykułu (początek sierpnia br.) wprowadzone zostały Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmienionym kolejnym
Rozporządzeniem, które weszło w życie 24
lipca 2020 r. Najważniejsze zapisy dotyczą:
• zasad reżimu sanitarnego, których przestrzegać muszą osoby uczestniczące w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym,
• zasad reżimu sanitarnego, których przestrzegać musi podmiot uprawniony do
udostępniania obiektu sportowego, organizator wydarzenia lub zajęć sportowych,
• liczby uczestników wydarzeń sportowych, odległości między widzami,
• sposobu prowadzenia sprzedaży biletów.
Każdy organizator wydarzenia lub zajęć
sportowych, a także ich uczestnik powinien
na bieżąco śledzić kolejne aktualizacje aktów prawnych, dotyczących obostrzeń związanych z wystąpieniem stanu epidemii.
WAŻNE:

Zadania, które nie są całoroczne będą mogły odbyć się w terminie późniejszym, nie
później jednak niż do końca 2020 r. Zmiana terminów realizacji zadania następować
będzie wyłącznie w drodze aneksowania
zwartych już umów.
Zadania publiczne należy zrealizować
w roku budżetowym 2020, zatem nie ma
możliwości przesunięcia ich realizacji na
rok 2021.
W przypadku zadań całorocznych na działania, które się nie odbędą, jeśli nie będzie
możliwości ich zrealizowania w terminie
późniejszym, środki zostaną zmniejszone
według stopnia zaawansowania realizacji
danego zadania.
Jeżeli organizacja otrzymała już dotację na realizację zadania publicznego i nie
planuje przesunięcia terminu jego realizacji albo nie może tego uczynić, może wystąpić do Wójta Gminy Rokietnica z wnioskiem o rozwiązanie umowy z powodu
wystąpienia nadzwyczajnych i nieprzewidzianych zmian okoliczności, uniemożliwiających wykonanie zadania publicznego. Do takich zmian należą ograniczenia
wprowadzone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Brak realizacji zadania skutkuje obowiązkiem zwrotu
niewykorzystanej dotacji, lecz nie pociąga
za sobą innych konsekwencji przewidzianych w umowie.

Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że termin składania wniosków o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest został przedłużony do 15 października 2020 r. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Rokietnica pod numerem telefonu: 61 896 06 31. Zachęcamy do skorzystania z programu!

Rokickie Wiadomości  sierpień-wrzesień 2020
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NASIONA TRAWY

ARETA
PRODUCENT:

USŁUGI OGRODNICZE
PIELĘGNACJA OGRODÓW
tel. 667 134 586

KOSTRZEWA CZERWONA GAZONOWA
wysiew nasion: 1kg na 30-40 m2

Gospodarstwo rolne Magdalena i Leszek Kierzek
ul. Rokietnicka 63; 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 502 681 117

ul. SZAMOTULSKA 23



tel. 513 127 853

62-090 ROKIETNICA


512 297 145

Wywóz
nieczystości
płynnych
tel. 502 320 647
61 8145 426

TWÓJ DOMOWY

FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

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

• szybko • czysto
• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

USŁUGI REMONTOWE
USŁUGI SZKLARSKIE
Od pomiaru do montażu

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

NA WYMIAR
ZAPRASZAMY
www.staglass.pl
510 338 238
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płytki, panele, szpachlowanie, malowanie,
płyta nida gips
Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

KUPIĘ
GRUNTY

Tel.: 882 725 015

ZAPRASZAMY
DO ZAMIESZCZANIA

REKLAM

tel. 607 566 555

mn@kreator.com.pl
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ALUNA® to pierwszy polski producent zadaszeń basenowych
i ogrodowych. Do naszego zespołu poszukujemy:

PRACOWNIKÓW PRODUKCJI
Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w renomowanej
i rozwijającej się firmie
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• praca stacjonarna, jednozmianowa
• atrakcyjny system wynagrodzeń
• pracę w miłej atmosferze
• premia produkcyjna
• premia frekfencyjna
• miejsce pracy: Bytkowo (Rokietnica k/Poznania)

PROMOCJA!
1h gry w bilard
od 12 zł!

ORGANIZUJEMY
KOMUNIE
już od 99 zł/osobę

Opis stanowiska:
• praca przy obsłudze urządzeń produkcyjnych
(giętarka, piła, szlifierka itp) • wykonywanie zadań produkcyjnych zgodnie z harmonogramem,
Wymagania:
• sumienność, odpowiedzialność i rzetelność
w wykonywaniu zadań • zaangażowanie, dokładność wykonywanych czynności • nie wymagamy doświadczenia – pracownik zostanie
odpowiednio przeszkolony i wdrożony do pracy

ALUNA® International Trade and Development Group sp. z o. o. sp. k.
ul.Obornicka 11/13, 62-090 Bytkowo, kom. 602 318 264, tel. 61 656 66 06, -07

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek

KARDIOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29

Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

tel. 662 950 068

Terminy przyjęć:    16 września 2020
		
14 października 2020   25 listopada 2020
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

Szycia Szal

Wo r e c z k i z s i ate

Hand-Made

ki •

Praktyczne
Ekologiczne
szyciaszal

Estetyczne

szyciaszal@gmail.com

h l e b • E t u i n a s z t u ć c e • Wo r k i n a s p r z ę t s p o r t o w y • P l e c a k o - wor
ac
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AUTOMATYKA
DO BRAM
OGRODZENIA • BRAMY
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AUTOMATYKA NA CAŁE ŻYCIE

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

ZAPRASZAMY
DO ZAMIESZCZANIA
REKLAM
> Studio Kwadrat
tel. 607 566 555
mn@kreator.com.pl

Ogłoszenia
drobne
Szukam pracy
Wykonam wszystkie prace ogrodowe,
potnę drewno. Tel 667 069 745
Dam pracę
Poszukuję krawcowej do drobnych
prac krawieckich we własnym domu.
Gwarantujemy atrakcyjne zarobki i miła
atmosferę. Mile widziana własna maszyna do szycia, ale nie jest to warunek
konieczny. Nr tel. 506 481 098.
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Rolety, Żaluzje, Moskitiery, Markizy

i komercyjnie

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

MALOWANIE

czysto | szybko | solidnie
Ceny konkurencyjne

604-345-047

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

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

Punkt pobrań do badań laboratoryjnych

od pon. do piątku 7.00-9.00, w soboty 7.00-10.00
Rokietnica
ul. Koszycy 15
Rejestracja:
tel. 793 21 58 49
e-rejestracja:
www.rokmed.pl
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Morze! Plaża! Kołobrzeg!
Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim klimacie.
Dom położony w południowo-zachodniej części kołobrzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż
ciągnących się w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać się z pominięciem zatłoczonego centrum miasta. Budynek dwupiętrowy. Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywalka), dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów kuchennych. Pokoje 2-5 osobowe (15 do
25 m2) z TV, stolikiem, szafą. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill.

Z a p r a s z a m y !
Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych
we wszystkich kierunkach: nad morze, do eko-parku, na łąki poza miasto. Z autobusami komunikacji
miejskiej do śródmieścia – przystanek widoczny z
okna, zaledwie o 20 m.

Szczegóły i ceny:
tel. 662 698 422

Rokietnica
ul. Szkolna 29

tel.: 570 150 130
www.autowolf.pl

poniedziałek-piątek 8:00-18:00 | sobota 8:00-15:00

Kwiaciarnia „Zakątek” PSI FRYZJER
Małgorzata Karpiczak-Ostrowska

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

Należymy do
międzynarodowej sieci
Poczty Kwiatowej

zaprasza

KĄPIEL
STRZYŻENIE
TRYMOWANIE
CZESANIE
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!

Rokickie Wiadomości  sierpień-wrzesień 2020

Umów wizytę: tel. 509 107 978
Przecław, Stokrotkowa 3
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GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

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

SKŁAD OPAŁU
SKŁAD OPAŁU

WARGOWO II 81
WARGOWO II 81
Tel. 530-130-159 ANDRZEJ LIPKA
Tel. 530-130-159 ANDRZEJ LIPKA
Oferujemy

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

- drewno kominkowe,

- transport drogowy do 25 t,
( dowóz Gratis powyżej 1 tony do 25 km )
- usługi rolnicze

www.lipka-wegiel-wargowo.pl

UCZCIWY SPRZEDAWCA TO ZAWSZE ZADOWOLONY KLIENT!

NA WSZYSTKIE

OPRAWY

Umów się na BEZPŁATNE badanie wzroku
visionoptyk.pl
+48 696 696 332
Dyplomowani optometryści Fachowy dobór opraw
Nowoczesny salon Ponad 1200 najnowszych modeli opraw

NOWY SALON OPTYCZNY

SZKOLNA 2B, ROKIETNICA
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