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Koncert Dawida Kwiatkowskiego  str. 23-24

Zielona Rokietnica - wywiad z Wójtem Gminy Rokietnica  str. 18-19
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MALOWANIE
czysto | szybko | solidnie

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

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

KLIMATYZACJA
MONTAŻ
SERWIS

NAPRAWA

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

 

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

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

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

Oferta dla firm i osób  
indywidualnych z terenu  

Gminy Rokietnica

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

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

Punkt pobrań do badań laboratoryjnych – 
od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 11.00

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

i	komercyjnie

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

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

Rejestracja tel. +48 508 555 339

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

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

Kwiaciarnia „Zakątek”Kwiaciarnia „Zakątek”

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

Należymy do 
międzynarodowej sieci  

Poczty Kwiatowej

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl
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Drodzy 
Czytelnicy,
lato rozgościło się na dobre. Mimo wcze-
śniejszych obaw, jak będą wyglądały na-
sze wakacje, trzeba przyznać, że w Gminie 
Rokietnica dzieje się bardzo wiele i nie ma 
miejsca na nudę. Wiele wydarzeń ma szansę 
się odbyć, ponieważ znacznie zmniejszyła 
się liczba zakażeń koronawirusem SARS-
-CoV-2, a dzięki temu i obostrzenia są ła-
godniejsze, niż przed rokiem.  

Od końca czerwca mogliśmy uczestniczyć 
w rajdzie rowerowym, kinie plenerowym 
czy jednodniowych wycieczkach nad morze. 
Wielu mieszkańców skorzystało też z moż-
liwości wzięcia udziału w konkursach ogło-
szonych przez Urząd Gminy, których podsu-

mowanie publikujemy na naszych łamach. 
Kolejne miesiące zapowiadają się równie, 
a może nawet bardziej atrakcyjnie. Ponow-
nie będziemy mogli brać udział w wydarze-
niach na Polanie Rumpuciowej w ramach 
akcji Sobotnia Uczta. Będą to m.in. Dzień 
Sportu z Rosfitem, Rodzinna Gra Tereno-
wa „Krasnoludkowym szlakiem”, kino ple-
nerowe. Wreszcie też będzie okazja w Ro-
kietnicy do uczestniczenia w koncertach. 
Gminny Ośrodek Kultury chcąc sprawić 
niespodziankę dzieciom i młodzieży, dla 
której rok szkolny 2020/2021 był wyjąt-
kowo trudny, organizuje koncert Dawida 
Kwiatkowskiego. Natomiast Urząd Gminy 
Rokietnica, tradycyjnie w pierwszą sobo-
tę września, zaprasza na Rumpuć, którego 
gwiazdą wieczoru będzie zespół Blue Cafe. 
Szczegóły tych dwóch, jak i pozostałych im-
prez, wydarzeń i wyjazdów znajdziecie na 
kolejnych stronach naszego czasopisma. 

Polecam także wywiad z Wójtem Gmi-
ny Rokietnica, którego zapytaliśmy o zie-
leń, zmiany klimatyczne i plany władz gmi-
ny na ratowanie środowiska natuaralnego.

Agnieszka Kępa 
Redaktor Prowadząca 

UG Rokietnica
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Co? Gdzie? Kiedy?
	3 sierpnia Bezpłatne ćwiczenia Qigong dla 

wszystkich chętnych – plac przed Biblioteką 
Gminną godz. 18:00

	5 sierpnia Bezpłatne ćwiczenia Qigong dla 
wszystkich chętnych – plac przed Biblioteką 
Gminną godz. 18:00

	7 sierpnia Dzień sportu z Rosfitem na Po-
lanie Rumpuciowej (organizator: Rokietnicki 
Ośrodek Sportu, Rosfit)

	7 sierpnia jednodniowy wyjazd nad morze 
(Darłówko) – organizator Rokbus

	14 sierpnia Rodzinna Gra Terenowa „Kra-
snoludkowym szlakiem” (organizator: Urząd 
Gminy Rokietnica)

	21 sierpnia koncert Dawida Kwiatkowskie-
go na Polanie Rumpuciowej (organizator: 
Gminny Ośrodek Kultury)

	21 sierpnia jednodniowy wyjazd nad morze 
(Gąski) (organizator Rokbus)

	27 sierpnia plenerowy spektakl dla dzieci 
„Ahoj przygodo!” – plac przed Biblioteką 
Gminną godz. 17:30

	28 sierpnia Kino plenerowe (organizator: 
Biblioteka Gminna im. Marii Konopnickiej 
w Rokietnicy i Gminny Ośrodek Kultury)

	4 września Bezpieczny Rumpuć na Polanie 
Rumpuciowej – gwiazda wieczoru – ze-
spół Blue Cafe (organizator: Urząd Gminy 
Rokietnica)

	18 września X Amatorski Turniej Piłkar-
ski im. Marcina Matysiaka (organizator 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Rokietnicy)

	25-26 września Rokietnicki Bieg on-line 
im. Dominiki

Wydawca: 
Biblioteka Gminna im.M.Konopnickiej

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

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

Zespół redakcyjny: Agnieszka Kępa (Redaktor 
prowadząca), Katarzyna Sokulska, Iwona Zielińska
Administrator strony, serwis informacyjny,  

fotografia: Adam Michta
Honorowi Członkowie Zespołu: Ryszard Lubka

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótu  
i opracowywania materiałów.

Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
Skład, reklamy: Studio KWADRAT

tel.: 607 566 555, email: mn@kreator.com.pl
Nakład: 3500 egzemplarzy

Numer zamknięto: 5.08.2021 r.
Propozycje artykułów: 

Teresa Wieczorek, Biblioteka Gminna 
e-mail: redakcja@rokickiewiadomosci.com.pl

Materiały do numeru 10/2021  
prosimy dostarczyć do 17.09.2021 r.

Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego czasopisma.

 od 19 sierpnia 2021 roku Punkt Szczepień Powszechnych w Rokietnicy 
będzie działał w budynku REMIZY OSP ROKIETNICA ul. Szkolna 18B;

 Szczepimy w czwartki;
 Dostępne są wszystkie rodzaje szczepionek;
 Godziny otwarcia 10.00-15.00 z możliwością zmiany;
 Podmiot szczepiący: SZPITAL PODOLANY nr tel.: 61 66 88 444,  

61 66 88 445 lub 697 165 388.

PSP ROKIETNICA
W E J Ś C I E
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Z prac Rady Gminy

W czasie od 28 czerwca do 26 lip-
ca 2021 r. odbyły się cztery sesje 
Rady Gminy Rokietnica. 

28 czerwca 2021 r. odbyły się dwie se-
sje, w tym sesja absolutoryjna, podczas któ-
rej Rada Gminy zatwierdziła sprawozdanie 
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu Gminy Rokietnica za rok 
2020 oraz udzieliła Wójtowi Gminy Rokiet-
nica z tego tytułu absolutorium. Uchwałą 
nr XXXVIII/342/2021 Rada Gminy udzie-
liła Wójtowi wotum zaufania.

Podczas sesji XXXVII przyjęto uchwały:
Uchwała nr XXXVII/335/2021 w sprawie: miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go w miejscowości Kobylniki, rejon ul. Tarnowskiej
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXXVII/336/2021 w sprawie: naby-
cia nieruchomości położonej w miejscowości Na-
pachanie
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXXVII/337/2021 w sprawie: zawar-
cia umów dzierżawy na kolejny okres
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXXVII/338/2021 w sprawie: zbycia 
nieruchomości położonej w miejscowości Cerekwica
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXXVII/339/2021 w sprawie: nada-
nia nazw ulic w miejscowości Mrowino

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXXVII/340/2021 w sprawie: zmian 
w budżecie Gminy Rokietnica za 2021 rok
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXXVII/341/2021 w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietni-
ca za lata 2021 – 2036
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1

Podczas sesji XXXVIII absolutoryjnej 
przyjęto uchwały:
Uchwała nr XXXVIII/342/2021 w sprawie: udzie-
lenia Wójtowi Gminy Rokietnica wotum zaufania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXXVIII/343/2021 w sprawie: zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rokiet-
nica za rok 2020
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXXVIII/344/2021 w sprawie: udzie-
lenia absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica z ty-
tułu wykonania budżetu Gminy za rok 2020
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1

12 lipca 2021 r. odbyła się XXXIX sesja 
Rady Gminy Rokietnica w trybie nadzwy-
czajnym, podczas której przyjęto uchwały:
Uchwała nr XXXIX/345/2021 w sprawie: przyjęcia 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały doty-
czącej regulaminu dostarczania wody i odprowadza-
nia ścieków na terenie gminy Rokietnica i przekaza-
nia go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXXIX/346/2021 w sprawie: przyjęcia 
przez Radę Gminy Rokietnica stanowiska w sprawie 
ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym
ZA:12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1

26 lipca 2021 r. odbyła się XL sesja Rady 
Gminy Rokietnica w trybie nadzwyczajnym, 
podczas której przyjęto uchwały:
Uchwała nr XL/347/2021 w sprawie: zmian w bu-
dżecie Gminy Rokietnica za 2021 rok 
ZA:12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 3
Uchwała nr XL/348/2021 w sprawie: zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2036
ZA:13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 2

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

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji 

UG Rokietnica

Zmiany w Urzędzie 
Gminy Rokietnica 
– z dniem 12 lipca 
2021 r. wyodrębniony 
został Referat Spraw 
Obywatelskich

Nowe zasady dotyczące składania 
wniosków o dowód osobisty zbie-
gły się w czasie z wprowadzonymi 

zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Gmi-
ny Rokietnica. Obejmują one m.in. realiza-
cję zadań regulowanych ustawą o dowo-
dach osobistych. Oczywiście nie będą miały 
bezpośredniego wpływu na rodzaj usług 
świadczonych w tym zakresie przez Urząd 
– tu wszystko pozostaje jak dawniej. Celem 
zmian jest natomiast dostosowanie struk-
tury Urzędu do nowych realiów. Mieszkań-
ców Gminy Rokietnica jest coraz więcej, dla-
tego chcemy móc ich sprawniej i w sposób 
bardziej kompleksowy obsłużyć.

Mieszkaniec melduje się, otrzymuje PE-
SEL, dowód osobisty, ma swoje obywatel-
skie prawa – w tym wyborcze. Jeśli tylko 
chce, może z nich w pełni korzystać. I to 
nie tylko poprzez akt wyborczy, ale także 
uczestnictwo w życiu gminy. Stąd w nowej 
komórce organizacyjnej – Referacie Spraw 
Obywatelskich będą realizowane zadania 
z zakresu ewidencji ludności, dowodów 
osobistych, organizacji zgromadzeń i im-
prez masowych, organizacji wyborów, refe-
rendów i spisów powszechnych oraz dzia-
łalności Rady Gminy Rokietnica – organu 
uchwałodawczego gminy. 

Co będzie miał z tego obywatel? 
Na początek skompensowaną usługę 

w zakresie ewidencji ludności i dowodów 
osobistych świadczoną przez trzech urzęd-
ników, co oznaczać będzie jej usprawnie-
nie. Przy jednym okienku bowiem będzie 
można załatwić dwie sprawy, jeśli oczywi-
ście jeden klient z taką „podwójną” usłu-
gą się zgłosi.  

W niedalekiej przyszłości zamierzamy 
wprowadzić całodzienną obsługę Refera-
tu Spraw Obywatelskich w ramach godzin 

otwarcia Urzędu. W trochę dalszej perspek-
tywie, w związku z planami rozbudowy 
Urzędu, obsługę w przyjaźnie i logicznie 
zagospodarowanej przestrzeni parteru 
w dobudowanym skrzydle, bez architek-
tonicznych ograniczeń, dostępnej bezpo-
średnio z głównej hali obsługowej.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
• kierownik: Ilona Korczyńska;  
• zakres spraw:

 » ewidencja ludności, dowody osobiste, 
 » rejestr PESEL, 
 » wybory, referenda, spisy powszechne, 
 » zgromadzenia publiczne,
 » obsługa Rady Gminy Rokietnica;

• telefony: 61 89 60 626 (ewidencja),  
61 89 60 602 (dowody),  
61 89 633 (Biuro Rady);    

• lokalizacja:
 » budynek C (ewidencja, dowody, PESEL, 

wybory, zgromadzenia),
 » budynek A (Biuro Rady Gminy Rokiet-

nica, sala sesyjna).  



5Rokickie Wiadomości  sierpień-wrzesień 2021

UWAGA! ZMIANY W DOWODACH 
OSOBISTYCH

Drogi Mieszkańcu,
od 2 sierpnia 2021 roku w warstwie elek-

tronicznej dowodów osobistych zamiesz-
czane będą odciski palców. Do warstwy gra-
ficznej dowodu osobistego powróci podpis 
posiadacza.

W związku z tym w sierpniu nie bę-
dzie możliwości składania on-line wnio-
sków o dowód osobisty. Konieczna będzie 
wizyta w urzędzie.

Złożenie wniosku w postaci elektro-
nicznej było możliwe do dnia 26 lip-
ca 2021 r.

Po tym terminie usługi składania wnio-
sków o wydanie dowodu osobistego przez 
internet, zarówno dla osoby dorosłej, jak 
i dziecka/podopiecznego, zostały wyłą-
czone.

Stosowna informacja w tym zakresie zo-
stała już zamieszczona w serwisie www.
gov.pl na stronie zawierającej informacje 
„Uzyskaj dowód osobisty”.

Dowody osobiste wydane przed dniem 
wejścia w życie znowelizowanej ustawy 
o dowodach osobistych (przed 2 sierpnia 
2021 r.) zachowują ważność na okres, na 
jaki zostały wydane. Nie będzie zatem ko-
nieczności wymiany dotychczas posiada-

nych dokumentów.
Przyczyną zmian jest konieczność do-

stosowania przepisów ustawy z 6 sierp-
nia 2010 r. o dowodach osobistych do roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. 
To rozporządzenie będzie wdrożone w celu 
poprawy zabezpieczeń wydawania dowo-
dów osobistych.

W razie pytań prosimy dzwonić pod nu-
mer telefonu: 61 89 60 602.

Ilona Korczyńska
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 

UG Rokietnica

Punkt 
nieodpłatnego 
Poradnictwa 
Obywatelskiego 
już działa.

W naszym lokalu 
Klubu Sołeckie-
go Mrowino-Ce-

rekwica, można uzyskać 
nieodpłatną pomoc praw-
ną oraz wsparcie w samo-
dzielnym rozwiązywaniu 
problemów, szczególnie osób zadłużonych. 

Punkt działa od poniedziałku do piątku, 
dyżury trwają 4 godziny.

Działalność ta jest finansowana ze środ-
ków budżetu Powiatu Poznańskiego.

Udzielenie pomocy wymaga wcześniej-
szej rejestracji:

• telefoniczna pod nr 61-84-10-797 
• email:  

pomocprawna@powiat.poznan.pl 

Punkt nieodpłatnej po-
mocy funkcjonuje w na-
szym lokalu od stycznia 
2016 r. 

Serdecznie zapraszam.
W-ce Przewodniczący  

Rady Gminy Rokietnica 
Ryszard Lubka

Z nieodpłatnej 
pomocy prawnej 

znowu można 
skorzystać 

stacjonarnie
1 lipca 2021 r. przywró-

cona została stacjonarna działalność punk-
tów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nie-
odpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
z jednoczesnym zachowaniem możliwości 
skorzystania z porad prawnych za pomo-
cą środków porozumiewania się na odle-
głość: telefon lub email.

Na terenie Gminy Rokietnica punkt nie-
odpłatnego poradnictwa obywatelskie-
go zlokalizowany jest w Klubie Sołeckim 
w Cerekwicy.

Klub Sołecki, ul. Szamotulska 7, 62-090 Cerekwica 
Poniedziałek, wtorek, piątek od 10:00 do 14:00
Środa, czwartek: 0d 14:00 do 18:00
Osoba do kontaktu ze strony gminy: Dorota Dolata, Refe-
rat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, Urząd 
Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, Rokietnica, tel.: 61 89 
60 622, e-mail: dorota.dolata@rokietnica.pl
Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową – Funda-
cja Rozwoju Świadomości obywatelskiej Experto Pro Bono, 
ul. Legionów 10, 22-400 Zamość
Uwaga! Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 
odbywa się po wcześniejszym telefonicznym lub 
mailowym umówieniu wizyty. Nr tel.: 61 84 10 797, 
572 157 488, pomocprawna@powiat.poznan.pl
https://np.ms.gov.pl/
Porady udzielane są przez doradców obywatelskich.

Ważne zmiany w programie „Czyste powietrze”

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach progra-
mu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 
31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 

2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 
1 lipca 2021 r. zwiększono progi dochodowe uprawniają-
ce do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do 
uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Wycofanie dotacji na kotły węglowe
1. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach 

programu „Czyste Powietrze” jest możliwy 
tylko do 31 grudnia 2021 r.

2. Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest 
z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsię-
wzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku 
o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek 
o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na 

węgiel do 31 grudnia 2021 r., będą mieli ten koszt 
zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany od-
powiedni przypis w załączniku 2 i 2a do programu).

3. Kotły na węgiel będą dofinansowane pod wa-
runkiem:

 » Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmu-
jącego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.

 » Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.
 » Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 

grudnia 2021 r.
Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych 
przed datą wejścia w życie zmian w programie (przed 
1 lipca 2021 r.).
Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzy-
mać dotacji na zakup kotła węglowego w pro-
gramie „Czyste Powietrze”.

Podwyższenie progów dochodowych w drugiej 
części programu (podwyższony poziom dofinan-
sowania)
1. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodo-

wych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, 
dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższo-
nego poziomu dofinansowania w „Czystym Powie-
trzu”, czyli do 37 tys. zł.

2. Dla gospodarstw jednoosobowych próg docho-
dowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, 
czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).

3. Dla gospodarstw wieloosobowych próg docho-
dowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. naj-
niższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł 
(o ok. 164 zł więcej niż obecnie).

4. Planuje się, że podwyższenie progów docho-
dowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 
r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów 
w programie „Czyste Powietrze”.

Źródło: www.wfosgw.poznan.pl/
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Rządowy fundusz POLSKI ŁAD. Program 
Inwestycji Strategicznych dla samorządów. 
Gmina Rokietnica złożyła trzy wnioski 

2 lipca 2021 r. ruszył pierwszy pilotażo-
wy nabór wniosków do nowego rzą-
dowego programu. Jego zapowiada-

nym celem jest bezzwrotne dofinansowanie 
inwestycji realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego oraz ich związki. 

Możliwe do wsparcia projekty zostały po-
dzielone na cztery „obszary priorytetowe”. 
Oznaczają one przypuszczalny poziom do-
finasowania. Jeśli gminne inwestycje miesz-
czą się w pierwszym priorytecie – mogą li-
czyć na wsparcie w wysokości do 95% przy 
5% wkładu własnego, jeśli dotyczą drugie-
go – do 90%, trzeciego – do 85%. Czwarty 
priorytet pozwala wnioskować o 80% rzą-
dowej dotacji. Wskazane poziomy dofinaso-
wania są oczywiście maksymalne. To, jakie 
ostatecznie gmina otrzyma – zależy od oce-
ny. Mimo przyjmowania wniosków za po-
średnictwem aplikacji uruchomionej przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego, który spo-
rządza wstępny raport, ocena nosi w sobie 
nadal wiele znamion uznaniowości. Raport 
BGK trafia bowiem do powołanej komisji 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ta 
przygotowuje rekomendacje. Ostateczną 
decyzję o dofinasowaniu i jego poziomie 
podejmuje Prezes Rady Ministrów, który 
może dokonać zmian na liście czy też wska-
zać do dofinasowania inwestycje dodatko-
we, ujęte w raporcie BGK.

Sam składany przez gminy wniosek jest 
mało skomplikowany. Opiera się na zakre-
śleniu odpowiednich pól, wyborze z roz-
wijalnej listy, wpisaniu kwot. Poza danymi 
wnioskodawcy zawiera także nazwę inwe-
stycji i jej opis, który nie może przekroczyć 
500 znaków. Takie rozwiązanie nie umożli-
wia oparcia się na analizach, porównaniach 
czy też planowanych do osiągnięcia rezul-
tatach. Trzeba postawić na minimalizm.

Bank Gospodarstwa Krajowego zakła-
da przygotowanie raportu ze złożonych 
wniosków niezwłocznie po zakończeniu 
ich przyjmowania. Ocena w Kancelarii i de-

cyzja Premiera to prawdopodobnie kilka 
tygodni. Jeśli gmina otrzyma dofinasowa-
nie, BGK wystawiać będzie promesę wstęp-
ną, która pozwoli ogłosić przetarg. Po jego 
rozstrzygnięciu udzielona zostanie prome-
sa inwestycyjna równoznaczna z przyrze-
czeniem zapłaty dofinasowania.

W aktualnym naborze każda gmina może 
złożyć trzy wnioski: jeden bez limitu war-
tości inwestycji, drugi na dofinasowanie 
do 30 mln zł i trzeci z poziomem do 5 mln 
możliwej dotacji.

W UG Rokietnica przygotowaliśmy trzy 
wnioski. Ich tytuły i wartości przedstawia 
tabela na dole strony. 

Złożyliśmy je w pierwszym wskazanym 
terminie – do 31 lipca 2021 r. Krótko przed 
tą datą przedłużono termin do 15 sierpnia 
2021 r., choć wartość już złożonych pro-
jektów znacznie przekroczyła zakładany 
poziom wsparcia w wysokości ok. 20 mld 
zł. Mimo wszystko jednak, z nadzieją cze-
kamy na finał.

Danuta Potrawiak 
Sekretarz Gminy Rokietnica   

Nr wniosku Projekt Procent  
dofinasowania

Priorytet Wartość  
inwestycji 

Udział  
własny

Kwota wnioskowa-
nych środków

1. Bez ograniczeń 
w dofinasowaniu

Skrzydło pasji – rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Rokietnicy do 85% III 24 mln zł 15,00% 20,4 mln zł

2.Dofinasowanie 
do 30 mln

SPORTOWE CENTRUM – budowa 
boisk w Rokietnicy z parkingiem + 
pump track na polanie rumpuciowej

do 90% II 12,36 mln zł 10% 11,124 mln zł

3. Dofinasowanie 
do 5 mln

Budowa ulic: Witkowa, Jaśminowa, 
Zacisze w Rokietnicy do 95% I 6,982 mln zł 28,39% 5 mln zł

Suma: 43,342 mln zł - 36,524 mln zł
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Zaszczepieni, odpowiedzialni. 
PSP Rokietnica działa nadal

Pierwsza szczepionka został podana 
w Polsce 27 grudnia 2020 r. o godz. 
8.30 w szpitalu MSWiA w Warszawie. 

Z oprawą i fanfarami ogłoszono sukces. Już 

kilka dni później w mediach rozpętał się 
hejt wymierzony w celebrytów, którzy mieli 
czelność nie zrozumieć zasad i, świadomie 
je łamiąc, przyjąć szczepionkę poza kolej-

nością. Z hukiem poleciały głowy decyden-
tów odpowiedzialnych za podanie dawki 
„uprzywilejowanym”. 

Szczepionka była wtedy jak chronione 
z największą pieczołowitością dobro, długo 
wyczekiwane antidotum i przede wszyst-
kim jedyna nadzieja na normalność. Więk-
szość z nas z niecierpliwością oczekiwała 
swojej kolejki – najpierw w ogóle na możli-
wość rejestracji, potem – zgodnie z regułami 
przydziału do kolejnej grupy – na urucho-
miony dla niej początek szczepień. W dłu-
gich ogonkach do realizujących je punk-
tów padały pytania i uwagi – a Pan/Pani 
na którą do szczepienia? Bo ja byłem/by-

STATYSTYKI

PSP ROKIETNICA od 19 sierpnia 2021 zmienia swoją 
lokalizację – ZAPAMIĘTAJ!

• od 19 sierpnia 2021 roku Punkt Szczepień Powszechnych 
w Rokietnicy będzie działał w budynku REMIZY OSP RO-
KIETNICA ul. Szkolna 18B;

• Szczepimy w czwartki;
• Dostępne są wszystkie rodzaje szczepionek;
• Godziny otwarcia 10.00-15.00 z możliwością zmiany;
• Podmiot szczepiący: SZPITAL PODOLANY nr tel.: 61 66 88 

444, 61 66 88 445 lub 697 165 388.

GMINA ROKIETNICA W RANKINGU 
poziomu zaszczepienia mieszkańców

Na rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/
szczepienia-gmin#/ranking jest dostępny ranking gmin przed-
stawiający poziom zaszczepienia mieszkańców. Można w nim 
sprawdzić m.in. ile osób zaszczepiło się w Gminie Rokietnica przy-
najmniej jedną dawką, a ilu z nich jest w pełni zaszczepionych, 
z podziałem na kategorie wiekowe. Po zastosowaniu odpowied-
nich filtrów (województwo, powiat) można porównać poziom 
zaszczepienia w różnych gminach. Według danych na dzień 28 
lipca poziom zaszczepienia w Gminie Rokietnica wynosi 53,5%, 
co daje nam 40. miejsce w rankingu ogólnopolskim. Przewidzia-
ne zostały w nim nagrody dla najbardziej odpornej gminy w Pol-
sce (Gmina na medal).

Zachęcamy! Zaszczep w sobie odpowiedzialność. 

PSP ROKIETNICA
W E J Ś C I E
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łam pierwsza. Wilkiem patrzono na osoby, 
które pojawiały się w nie swojej grupie do 
przyjęcia dawki – nawet wtedy, gdy było to 
spowodowane troską organizatora o nie-
zmarnowanie nawet jednej szczepionki. 

Każdy miesiąc roku 2021 był oczekiwa-
niem na pojawianie się kolejnych dostaw-
ców szczepionki. Jeśli zadawano pytania, to 
nie o kompetencje przygotowujących je na-
ukowców i koncernów farmaceutycznych, 
ale o to, dlaczego to tak długo musi trwać. 
Komentowano opieszałość władz, chciano 
poznać plany dostaw, przywoływano przy-
kłady innych nacji i państw, które programy 
szczepień wdrażały i realizowały sprawniej 
niż my. Darmowa szczepionka była zatem 
skarbem tym bardziej, że kolejna wiosen-
na fala COVID-19 zbierała tragiczne żni-
wo. Liczba osób zarażonych, ciężko cho-
rych i zmarłych lawinowo rosła, zaś skutki 
zamknięcia gospodarki, szkół, uczelni i ży-
cia społecznego były dotkliwe. 

Energia praktycznie wszystkich chcą-
cych odwrócenia niepokojących wskaźni-
ków ogniskowała się wokół zwiększenia 
ilości dostaw szczepionek oraz usprawnie-
nia i zmasowania możliwości ich podania. 
Po punktach populacyjnych organizowa-
nych przez szpitale i przychodnie pojawi-
ły się punkty powszechne organizowane 
przez samorządy. Miasta i gminy starały się 
o to, by móc uruchomić ich jak najwięcej 
na swoim terenie, szykowały obiekty udo-
stępniając je w pełni i nieodpłatnie podmio-
tom, które miały możliwość obsługi proce-
su szczepienia.

W Rokietnicy Powszechny Punkt Szcze-
pień został uruchomiony w hali Rokietnic-
kiego Ośrodka Sportu. Przygotowaliśmy 
oznakowanie, zorganizowaliśmy prze-
strzeń hali tak, by móc szczepić średnio 
ok. 700 osób dziennie. Zaangażowali się 
pracownicy Rokietnickiego Ośrodka Spo-
ru, Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, 
Urzędu Gminy Rokietnica oraz wolontariu-
sze – seniorzy i nauczyciele. Plan dostaw, 
a potem poziom zainteresowania spowo-
dował, że ostatecznie punkt działał i dzia-
ła raz w tygodniu poza kilkoma wyjątkami 
w maju i czerwcu. 

Uczyliśmy się nowych ról, doskonaliliśmy 
standardy starając się minimalizować ko-
lejki, system powiadamiania o terminach 
dawek, dokumentowania już podanych. Od-
powiadaliśmy na telefony, pytania i komen-
tarze kontaktując wszystkich zaniepokojo-
nych ze Szpitalem Podolany obsługującym 
PSP Rokietnica. Każdy termin kolejnego 
szczepienia wyprzedzała rzetelna komu-
nikacja przez wszystkie dostępne kanały 
informacyjne. Niełatwy początek zmienił 
się w dobry poziom. 

Jak zatem zinterpretować statystyki? 
Jak wytłumaczyć spadek zainteresowa-
nia szczepieniami, szczególnie po upłyn-
nieniu dostaw, uproszczeniu przez rząd za-
sad rejestracji, a właściwie wprowadzeniu 
w tym zakresie możliwości pełnego wyboru 
szczepionek, terminu i miejsca – bez wiąza-
nia się e-skierowniem? Dlaczego przestali-
śmy chcieć zostać uodpornionymi i zapew-
nić tym samym zbiorowe bezpieczeństwo 

swoje i innych. Dlaczego przestaliśmy ufać 
nauce?

Jeśli rozejrzeć się wokół, dowody sen-
su szczepienia się są oczywiste – szpitale 
mogą wreszcie leczyć nie tylko chorych na 
COVID-19, nas nie przerażają nareszcie wie-
ści o zarażonych, chorych i zmarłych w naj-
bliższej rodzinie, wśród znajomych, w pra-
cy czy szerszym otoczeniu. Dzieci wróciły 
do szkół, praca zdalna przestała być ko-
niecznością, zamknięte branże mogą dzia-
łać, a wakacje mieć swój urok. Czy warto 
to wszystko stracić?

Apel o odpowiedzialność musi pozostać 
apelem ponieważ równoważy ją dobrowol-
ność. Tak istotne prawo do wolności ma 
jednak jedno ważne ograniczenie – koń-
czy się tam, gdzie zaczyna wolność drugie-
go człowieka, a tym samym troska o niego.  

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica, koordynator 

PSP Rokietnica 

Dziękuję bardzo Jurkowi Maciejewskiemu i wszyst-
kim pracownikom ROS Sp. z o.o. w Rokietnicy, Tere-
sie Wieczorek i dziewczynom z GOK-u i Biblioteki, nie-
ocenionym wolontariuszkom: Renacie Chlebowskiej, 
Małgosi Przynoga, Joli Nowackiej, Beacie Nowak, Hani 
Wocko, Iwonie Wiśniewskiej, Szymonowi Andrzejew-
skiemu oraz Agnieszkom, Dorocie, Ani, Sylwii, Kasi, 
Arkowi i Adamowi z UG Rokietnica za wszelką pomoc 
i wsparcie. Dziękuję wszystkim pielęgniarkom, ratow-
nikom medycznym, osobom kwalifikującym do szcze-
pień i obsługującym wprowadzanie danych. To team, 
z którym po prostu się chce.

Podsumowanie roku 
działalności w ROKTARze

W Stowarzyszeniu Osób Niepełno-
sprawnych i ich Rodzin „ROK-
TAR” w dniu 15 lipca 2021 r. 

odbyło się Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo – Wyborcze, na którym zatwierdzono 
sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 
2020 r. Jednocześnie, w związku z upływem 
kadencji, Zarząd uzyskał absolutorium za 
okres 2017-2020. Podczas zebrania prze-
prowadzono wybory nowego Zarządu i mi-
łym zaskoczeniem było, że członkowie po-
stanowili pozostawić ustępujący Zarząd. 
Jednak przepisy statutowe wymagają gło-
sowania, w związku z czym przeprowadzo-
no wszystko zgodnie z prawem. Z Zarządu 
zrezygnowała P. Maria Mruk, po 13 latach 
pracy społecznej na rzecz Stowarzysze-

nia. Serdecznie dziękujemy za dotychcza-
sową pracę i życzymy dużo zdrowia. No-
wym Skarbnikiem Stowarzyszenia została 
P. Grażyna Schabowska.
Obecny skład Zarządu:
• Wanda Koralewska – Prezes
• Zbigniew Kubiak – Wiceprezes
• Grażyna Schabowska – Skarbnik
• Sylwia Tomczak – Sekretarz
• Elżbieta Bieniewska – Członek Zarządu
• Elżbieta Kram – Członek Zarządu

Nawiązując do wyborów Zarządu, pra-
gnę jeszcze raz serdecznie podziękować 
Członkom Stowarzyszenia za okazane za-
ufanie i docenienie naszej pracy społecz-
nej na rzecz Stowarzyszenia ROKTAR. Obie-
cujemy, że będziemy dalej pracować tak, 
aby ułatwiać i usprawniać życie osobom 
z niepełnosprawnościami, uczestnikom 
Warsztatów Terapii Zajęciowej zapewnić 
pracę w jak najlepszych warunkach oraz 
promować naszą działalność w gminach 
Rokietnica i Tarnowo Podgórne. Jednocze-
śnie dziękuję za dotychczasową współpra-
cę z Gminami, PFRONem, Starostwem Po-

wiatu Poznańskiego, Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie. Bez Waszego wsparcia 
nasza działalność nie mogłaby rozwijać się 
tak satysfakcjonująco. Szczególnie dziękuję 
Kierownikowi WTZ P. Elżbiecie Kram i tera-
peutom pracującym w naszej placówce za 
dotychczasową pracę, która w czasie obec-
nej sytuacji pandemicznej była trudna. Pora-
dzili sobie oni jednak z wyzwaniami, a nasi 
uczestnicy mieli dostarczane materiały do 
terapii w domu i mogli pracować tak, jak 
w Warsztacie. Rodzice i opiekunowie mie-
li okazję zobaczyć, jak wygląda praca co-
dzienna dzięki dostarczanym materiałom. 
Podczas zebrania rodzice i opiekunowie 
chwalili pracę terapeutów i podkreślali, 
że uczestnicy WTZ, pomimo zamknięcia 
Warsztatu przez pewien czas, nie byli po-
zostawieni sami sobie. 

Podsumowując, dziękujemy za zaufanie 
i przystępujemy do dalszej pracy na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami.

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 

i Ich Rodzin ROKTAR
Wanda Koralewska
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Otwarcie I etapu Ścieżki  
Dydaktyczno-Historycznej w Żydowie

„Nie samym chlebem człowiek żyje” – mo-
żemy często usłyszeć tę sentencję. W tema-
cie, który pragnę Państwu przybliżyć jest 
ona szczególnie wymowna. Duże znacze-
nie ma fakt, gdzie mieszkamy, pracujemy 
i spędzamy wolny czas. Tereny Gminy Ro-
kietnica to nasza Mała Ojczyzna i dobrze, 
jeśli znamy historie ludzi, którzy ją tworzy-
li, wiemy, jakie były ich losy na przestrzeni 
wieków, gdzie pracowali, do jakiego cho-
dzili kościoła czy jakie trapiły ich choroby 
w dawnych latach. 

Na stronie „Rokietnickiego Archiwum 
Cyfrowego ”, które prowadzone jest przez 
Radnego Adama Michtę, wiosną ubiegłego 
roku umieszczono mapki z lat 1898 i 1936, 
na których zaznaczony był cmentarz przy 
drodze między Żydowem i Nieczajną. Z po-
kolenia na pokolenie przekazywano infor-
mację, że w tym miejscu był cmentarz cho-
leryczny. Zrodziła się myśl, żeby ocalić to 
miejsce od zapomnienia. Wyłoniono Grupę 
Inicjatywną i rozpoczęły się prace. 

Teren, na którym miała powstać mała ar-
chitektura przy drodze między Żydowem 
a Nieczajną był całkowicie zarośnięty i za-
śmiecony. Wspólnymi siłami udało się go 
uporządkować. Przywieziono 25 ton zie-
mi, 6 ton drobnego kamienia oraz kilka ton 
większych kamieni. Umocowano 6-metro-
wy krzyż, tablicę pamiątkową przytwier-
dzono do 5-tonowego głazu, na tablicy in-
formacyjnej umieszczono 88 nazwisk osób 
zmarłych w roku 1866. Dodatkowo zamon-

towano dwie ławki oraz stojak do rowe-
rów. Całość pięknie wkomponowała się 
w krajobraz okolicznych pól. W związku 
z obostrzeniami w czasie panującej pan-
demii prace i spotkania robocze były bar-
dzo utrudnione.

Po 7 miesiącach działań, 27 czerwca 2021 
roku w niedzielne popołudnie nastąpiło ofi-
cjalne otwarcie I-go etapu „Ścieżki Histo-
rycznej” w Żydowie.

W uroczystości wzięli udział: Państwo 
Anna i Eugeniusz Napierałowie, którzy są 
właścicielami gruntu, Pan Wójt Gm.Rokiet-
nica Bartosz Derech, W-ce Wójt Arek Klapiń-
ski, Radni Gm. Rokietnica, na czele z Panią 
Przewodniczącą Izabelą Dziamską, Radna 
Powiatu Poznańskiego Jolanta Pankow-
ska oraz Radny Przemysław Kiejnich, Pro-
boszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Żydowie 
ks. Wojciech Kaźmierczak, Sołtys Sołectwa 
Żydowo-Rostworowo Pani Elżbieta Wenc-
ka z Radą Sołecką, Prezes Spółki ROKBUS – 
Piotr Stasiak, Prezes Spółki PUK Rokietnica 
– Michał Wieland, Dyr. Biblioteki Gminnej 
Teresa Wieczorek, dyrektorzy i właściciele 
zaprzyjaźnionych firm, Prezes Stowarzysze-
nia Rokietnica 2000 Tomasz Wierzbicki oraz 
mieszkańcy Żydowa i okolicznych wiosek. 
Poczty Sztandarowe OSP Przecław i OSP Ro-
kietnica uświetniły całą uroczystość.

 W imieniu Grupy Inicjatywnej wszyst-
kich przywitał i podziękował za przybycie 
W-ce Przewodniczący Rady Gm. Rokietni-
ca Piotr Hałas. Przedstawił zebranym za-

kres wykonanych prac oraz wyjaśnił skąd 
nazwa „Ścieżka historyczna”. Pani Elżbieta 
Czechowska, przewodnicząca Grupy Inicja-
tywnej, przybliżyła historię tego miejsca. 

Proboszcz tutejszej parafii ksiądz Woj-
ciech Kaźmierczak poświęcił krzyż oraz ka-
mień z tablicą pamiątkową, a dzieci Państwa 
Karoliny i Arkadiusza Gładysiaków – fun-
datorów głazu i tablicy – zapaliły symbo-
liczny znicz. Delegacje złożyły pod tablicą 
kwiaty. Następnie zabrał głos Pan Wójt, któ-
ry pogratulował wszystkim zaangażowa-
nym w budowę i upamiętnienie tego miej-
sca. Pani Przewodnicząca Izabela Dziamska 
w swoim przemówieniu podziękowała za 
zaproszenie i również pogratulowała cie-
kawej inicjatywy budowy tej ścieżki.

Pragnę złożyć podziękowania tym, któ-
rzy przyczynili się do zrealizowania naszej 
inicjatywy, a są to:

Państwo Anna i Eugeniusz Napierałowie, 
Karolina i Arkadiusz Gładysiak, Wojciech 
Zmudziński, PUK Rokietnica na czele z Pre-
zesem Michałem Wielandem i Robertem Mi-
chalakiem, Urząd Gm. Rokietnica - Wójt Bar-
tosz Derech, Firma z Poznania, Kwiaciarnia 
BRATEK Rokietnica, Firma AGRO-Świerków-
ki, Firma MP.POLRAJ z Przecławia, Pani Soł-
tys i Rada Sołecka z Żydowa i Rostworowa, 
Pani Sołtys i Rada Sołecka z Przecławia, Mar-
cin Gapik, Anita Płachetka, Adrian Hałas, Ka-
tarzyna Ruszczyńska, OSP Przecław, OSP Ro-
kietnica, firmy i instytucje, które obniżyły 
koszty wykonywanych usług.
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Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy 
wsparli nas finansowo oraz tym, którzy po-
święcili swój czas i pracowali społecznie – 
trudno tutaj wymienić wszystkie nazwiska.

Po części oficjalnej prowadzący zaprosił 
wszystkich na mały poczęstunek – smacz-
ne pączki z Przecławia – podziękowanie dla 
Pani Elżbiety Wencka, Pani Anny Barłóg 
i Pana Adriana Grzesiaka za pomoc. 

 Drugi etap otwarcia ścieżki jest pla-
nowany na wrzesień tego roku. Będą za-
montowane tablice informacyjne mówiące 
o występującej na tych terenach drzewach, 
zwierzętach, o tutejszym kościele i przy-
drożnych kapliczkach oraz o samym pała-
cu w Żydowie.

Jest to typowa trasa rowerowa z Rokiet-
nicy przez wsie Żydowo, Nieczajna, Obje-
zierze, Górka, Lulin, Lulinek, Pamiątkowo 
w kierunku na Jezioro Pamiątkowskie da-
lej do Traktu Napoleońskiego w Rokietnicy.

Na samym końcu pragnę szczegól-
nie podziękować za dobrą współpracę 
i duże zaangażowanie w tym projekcie 
Pani Elżbiecie Czechowskiej i Panu Ar-
kowi Gładysiakowi. Cieszę się, że po raz 
kolejny znalazłem wiele czasu aby po-
święcić się dla lokalnej społeczności gm. 
Rokietnica. No to wsiadamy na rowery 
i zwiedzamy piękne, polne ścież-
ki. Jeszcze raz dziękuję za 
wsparcie i pomoc na rzecz 
tego, co stanowi o nas tu 
mieszkających. 

 Piotr Hałas 
 W-ce Przewodniczący 

Rady Gm.Rokietnica 
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Od zażynek do dożynek,  
czyli o rzecz o zwyczajach żniwnych.

Żniwa były zawsze czasem wyjątkowym dla mieszkańców 
wsi (a i do dziś dla wielu takim właśnie pozostały). Stano-
wiły bowiem dopełnienie całorocznego trudu związanego 

z pracą na roli. Nierzadko zresztą obróconego wniwecz za spra-
wą warunków pogodowych, działań wojennych i innych jeszcze 
okoliczności. Szczęśliwe zakończenie prac polowych słusznie więc 
stanowiło powód do radości. 

Najpierw zażynki…
Okres żniw tradycyjnie rozpoczynał, wywodzący się jeszcze 

z wczesnego średniowiecza, a mający miejsce w lipcu, rytuał za-
żynek. Polegał on na ceremonialnym ścięciu pierwszych kłosów. 
Czyniono to wtedy, gdy ziarno stało się odpowiednio twarde, a sło-
ma nabrała właściwego sobie koloru. Przy wyborze dnia zażynek 
należało jeszcze uwzględnić, że powinna to być sobota, względ-
nie środa. Z kolei nie należało rozpoczynać żęcia zbóż w ponie-
działek ani w piątek, gdyż te dni uważane były za niepomyślne.

Częścią rytuału było wezwanie na pomoc bóstw (w czasach 
przedchrześcijańskich), ceremonialne naostrzenie kosy i przy-
stąpienie do koszenia przez samego gospodarza. Po zakończe-
niu prac w pierwszym dniu żniw, gospodarz wracał na pole, by 
sierpem ściąć pojedyncze kłosy, które pozostały nietknięte kosą. 
Oczywiście, jak nietrudno się domyślić, kolejnym etapem rytu-
ału był posiłek, w trakcie którego spożywano kiełbasę (rarytas 
nie lada) oraz chleb i zapijano je gorzałką. 

…potem żniwa…
Kolejne tygodnie stanowiły czas wytężonej pracy związanej ze 

zbiorami. Pewien obraz tego, jak prace te wyglądały w naszej gmi-
nie, dać mogą zamieszczone tu ilustracje. Trzeba przy tym pa-
miętać, że choćby w okresie międzywojennym działały tu bardzo 
prężne gospodarstwa, jak na przykład określane mianem „wzor-
cowego” gospodarstwo Fenrychów z Przybrody, folwarki Hantel-
mannów w Rokietnicy i Bytkowie, Kullaków w Napachaniu, Szoł-
drskich w Żydowie i Rostworowie, dzierżawione przez Stanisława 
Skrzydlewskiego folwarki Mrowino i Zmysłowo, itd. 

Trudno przesądzić, które z nich wiodło tu prym. Niewątpliwie 
jednak to Władysław Fenrych odnosił najbardziej spektakularne 
sukcesy, wystawiając się z prawdziwym rozmachem na Powszech-
nej Wystawie Krajowej w Poznaniu w roku 1929, czy osiągając 

ponadprzeciętne wyniki z uprawy owsa, a ostatecznie – w tym sa-
mym roku – otrzymując z rąk Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi.

Pisząc o „sprawach rolniczych” w gminie Rokietnica nie sposób 
nie wspomnieć o zupełnie szczególnym sposobie gospodarowania, 
jaki był udziałem kolonii rolnej w Mrowinie. Chodzi tu o założo-
ny w 1934 r. zakład karny, który (w różnych formach prawnych) 
działał do roku 1991. Szczególnie w okresie międzywojennym 
osadzeni tu więźniowie brali aktywny udział m.in. w uprawie ro-
ślin, melioracji, nawożeniu, pracach sadowniczo-ogrodniczych, 
a także hodowlanych.

… wreszcie dożynki, to jest „wieniec”
Wróćmy jednak do zwyczajów żniwnych. Gdy prace polowe do-

biegały końca, przychodziła pora na dożynki, które tak opisywał 
Zygmunt Gloger:

W ostatni dzień żniwa, na podwórzu właściciela oczekuje na gro-
madę suta uczta i muzyka. Powracający z pola włościanie prowadzą 
na czele najdorodniejszego ze wsi parobka i najkraśniejszą dziew-
czynę, postrojonych w wianki z żyta i pszenicy... Ci, zbliżywszy się do 
oczekujących..., składają te wianki u nóg ich, za co sowite odbiera-
ją podarki, następnie rozpoczynają się tańce i uczta, które do póź-
nej nocy trwają. [Z. Gloger, Dożynki czyli Wieniec, Kłosy, 2 sierp-
nia 1879, t. 29, nr 737, s. 107]

Ważnym symbolem i częścią dożynkowego święta był wieniec, 
tradycyjnie wity z dojrzałych kłosów zboża przelatanych polny-
mi kwiatami i przyozdabiany czerwonymi jabłkami (symbolem 
plonu sadów) oraz kiściami orzechów (symbolem plonu lasów). 
Wieniec taki miał przy dożynkach tak ważne znaczenie symbo-
liczne, że w Wielkopolsce, cała uroczystość zwała się wieńcem. 
Żniwiarze składali go gospodarzowi, aby ozdobił nim swoją świe-
tlicę i wykruszył ziarno do pierwszej garści nowego posiewu. [za: 
Z. Gloger, Encyklopedja Staropolska ilustrowana, Warszawa 1901, 
t. II, s. 30 i n.]

  Maciej A. Szewczyk

Żniwa w Rokietnicy, 1955 r., na traktorze: Antoni SujakSianokosy w Bytkowie 
(koloryzowane),  

lata 40. XX w.

Dożynki w Cerekwicy (koloryzowane), 1946 r., siedzą: Józefa Nowak 
i Stanisław Musiał (wójt), obok Nowakowej stoi Feliks Kolbusz



13Rokickie Wiadomości  sierpień-wrzesień 2021

Organizacje 
senioralne  
w Gminie Rokietnica

W Gminie Rokietnica aktywnie dzia-
łają cztery grupy senioralne. Ich 
opisy i dane kontaktowe są na 

stałe zamieszczone na stronie www.rokiet-
nica.pl, jednak z uwagi na to, że nie każdy 
senior korzysta z komputera i internetu, 
redakcja Rokickich Wiadomości dała oso-
bom decyzyjnym, reprezentującym te gru-
py, możliwość wypowiedzenia się i napisa-
nia krótkich opisów tak, aby każdy chętny 
mógł skorzystać z bogatej oferty kierowa-
nej do najstarszych mieszkańców.

Klub Senior Plus w Rokietnicy
Klub Senior Plus w Rokietnicy jest pla-

cówką wsparcia dziennego dla seniorów 
prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Rokietnicy. Siedzibą Klubu są po-
mieszczenia użyczone przez Gminną Biblio-
tekę w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 
29. Klub dysponuje 20 miejscami. Zajęcia 
odbywają się raz w tygodniu (w czwartki 
w godzinach przedpołudniowych). Celem 
działań Klubu Senior Plus w Rokietnicy jest 
integracja, usprawnianie funkcjonowania, 
włączanie osób starszych do społeczności 
lokalnej oraz organizacja wspólnego spę-
dzania wolnego czasu osób starszych w gmi-
nie Rokietnica. W ramach zajęć odbywają 
się spotkania tematyczne, upowszechnia-
nie zdrowego trybu życia poprzez ćwicze-
nia ruchowe, usprawnianie umysłowe, pro-
pagowanie zdrowej diety. Klub Senior Plus 
współpracuje z innymi Klubami Seniora i lo-
kalnymi instytucjami. Oprócz regularnych 
zajęć odbywających się w siedzibie Klubu, 
organizowane są zajęcia plenerowe, wyjaz-
dowe, zwiedzanie ciekawych miejsc krajo-
brazowych, muzeów, innych atrakcyjnych 
miejsc. Do Klubu mogą być przyjęte osoby 
nieaktywne zawodowo, które ukończyły 
60 lat i są mieszkańcami Gminy Rokietni-
ca. Chęć uczestnictwa w Klubie Senior Plus 
należy zgłosić przez rejonowego pracowni-
ka socjalnego z Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Rokietnicy. Podstawowym dokumen-
tem, który należy wypełnić jest deklaracja 
uczestnictwa w Klubie Senior Plus, którą 
dysponują pracownicy socjalni. Obecnie 
Klub Senior Plus w Rokietnicy ma komplet 
uczestników. Złożenie deklaracji dotyczącej 
zakwalifikowania się do uczestnictwa w za-
jęciach klubu poprzez pracownika socjal-
nego będzie wiązało się z oczekiwaniem na 
możliwość uczestnictwa w klubie. Zgodnie 
z obostrzeniami wydawanymi przez Woje-
wodę Wielkopolskiego, w okresie nasilenia 

transmisji koronawirusa, zajęcia stacjonar-
ne w Klubie Senior Plus nie odbywały się. 
Kontakt z uczestnikami odbywał się tele-
fonicznie i za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej. W okresie letnim zajęcia 
zostały wznowione. 

Rafał Michalski 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rokietnicy 

Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów „Pod Kasztanem”

Stowarzyszenie działa od 14 lat na tere-
nie Gminy Rokietnica, na podstawie Statu-
tu, który jest zarejestrowany w KRS. Celem 
naszej działalności jest integracja seniorów 
60+ oraz budowanie poczucia pełnej war-
tości wśród emerytów, rencistów i inwali-
dów. Zadania te realizujemy poprzez co-
miesięczne zebrania przy kawie i ciastku 
oraz składaniu życzeń solenizantom. Orga-
nizujemy wycieczki krajoznawcze 7-dnio-
we, oraz jednodniowe.

Naszym celem jest organizowanie zaba-
wy karnawałowej, podkoziołka, andrzejek 
oraz powitanie lata w leśniczówce przy mu-
zyce i kiełbaskach. Organizujemy również 
spotkania opłatkowe,  wyjazdy do Teatru 
Muzycznego, szkolenia pierwszej pomocy, 
spotkania z policją, dietetykiem oraz pre-
lekcje historyczne.

Przy Stowarzyszeniu działa zespół wo-
kalny „Pod Kasztanem”, który występuje na 
uroczystościach gminnych, podczas przeglą-
dów zespołów senioralnych na terenie wo-
jewództwa wielkopolskiego. Śpiewamy pio-
senki biesiadne, patriotyczne oraz religijne.

Stowarzyszenie nasze działa w Klu-
bie Sołeckim Mrowino-Cerekwica, dzięki 
uprzejmości Pani Sołtys Róży Lubka, w każ-
dy pierwszy wtorek miesiąca, a zespół wo-
kalny w pozostałe wtorki o godz. 18:00. 

Zapraszamy wszystkich chętnych. „Czas 
odstawić ciepłe kapcie”.

Zapraszamy do nas, aby spędzić miło czas, 
być aktywnym, brać czynny udział w wy-
cieczkach, zabawach, spotkaniach integra-
cyjnych.  

Każdego chętnego prosimy o kontakt te-
lefoniczny pod numerem 600 198 912 lub 
e-mail: bnowaczyk@poczta.fm

Prezes Stowarzyszenia
Bogdan Nowaczyk

Rokietnicki Klub Seniorów
Rokietnicki Klub Seniorów rozpoczął 

swoją działalność w styczniu 2019 roku. 
Przyjęliśmy założenie, że klubowe spotka-
nia będą się odbywały w każdy pierwszy 
wtorek miesiąca o godz. 18:00 w sali przy 
Remizie Strażackiej w Rokietnicy. Okres 
pandemii pokrzyżował nam plany lecz 
mamy nadzieję, że wznowione w czerwcu 

spotkania będą mogły być kontynuowane. 
Wyjątkowo, tegoroczne wrześniowe spo-
tkanie, mające charakter Walnego Zebrania 
Rokietnickiego Klubu Seniorów, odbędzie 
się we wtorek 31.08.2021 r. o godz.18:00

Nasz klub został utworzony, by seniorom 
urozmaicać i umilać czas wolny. Staramy 
się, aby na każdym, comiesięcznym spo-
tkaniu odbyło się coś, co będzie dla uczest-
ników stanowiło ciekawą odskocznię od 
codziennych spraw, co zainteresuje osoby 
przybyłe. Ponadto organizujemy wyjazdy 
turystyczno-krajoznawcze, jednodniowe 
oraz kilkudniowe, na które można się zapi-
sywać na comiesięcznych spotkaniach lub 
telefonicznie. Obecnie propagujemy 5-dnio-
wy wyjazd w dniach 14-18 września 2021 r. 
do Krakowa i okolic. Mamy też zaplanowa-
ną w październiku 2-dniową wycieczkę do 
Łodzi w terminie 8-9.10.2021 r. W sobotę 
16 października planujemy grzybobranie. 
W każdy wtorek o godz. 9:00 z przystan-
ku przy ROS w Rokietnicy na ul. Kolejowej 
odjeżdża autobus ROKBUS wioząc senio-
rów na pływalnię do Tarnowskich Term. 
Od września planujemy wznowienie coty-
godniowych zajęć z tańca sportowego oraz 
zajęcia z rękodzieła artystycznego. 

Osoby zainteresowane wstąpieniem do 
klubu informuję, że wpisowe wynosi jed-
norazowo 20,00 zł od osoby oraz składka 
miesięczna – 5,00 zł od osoby. Od roku nie 
pobieraliśmy składek członkowskich z po-
wodu trwającej pandemii oraz wstrzymania 
w związku z tym działań klubu. Pierwsze 
składki po rocznej przerwie będą zbiera-
ne na spotkaniu 31.08.2021 r.

Wszelkich informacji udzielamy telefo-
nicznie:

513 056 600 Bogusława Rzepka
502 534 395 Wanda Koralewska
Zapraszamy wszystkich seniorów do na-

szego Klubu. 
 www.rokietnicasenior.pl
f: rokietnickiklubseniora  

Bogusława Rzepka
Prezes  Rokietnickiego Klubu Seniorów

Stowarzyszenie  
Akademia Wieku Dostojnego 
im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy

Akademia Wieku Dostojnego powstała 
w 2009 roku, jako ruch społeczny skiero-
wany do emerytów i rencistów. Założycie-
lami są Mirosława i Andrzej Deckert przy 
wydatnej pomocy Teresy Wieczorek, dy-
rektora Biblioteki Gminnej w Rokietnicy. 
Adresem jest Biblioteka Gminna im. Ma-
rii Konopnickiej w Rokietnicy. Akademia, 
w skrócie AWD, posiada własne, oryginal-
ne logo. Nazwa i logo są autorskie.

Akademia Wieku Dostojnego jest pierw-
szą i jedyną w Polsce placówką kształcenia 
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nieustannego dla słuchaczy wieku każdego.
Po 10 latach działalności AWD przekształ-

cona została w Stowarzyszenie.
W swych strukturach posiada Dostojną 

Radę Mędrców złożoną z profesorów uni-
wersyteckich, działających jako ciało re-
prezentacyjne i doradcze.

W założeniach są prelekcje, wykłady 
z wszelkich dziedzin naukowych oraz za-
jęcia praktyczne dostosowane do potrzeb 
seniorów, choć nie tylko.

Członkiem Akademii może być każdy do-
rosły, nie są wymagane legitymacje emery-
ta, rencisty. Wystarczy wypełnić deklarację 

i uiścić opłatę członkowską w wysokości 
5,00 zł/mies. Formalności można zała-
twić w Bibliotece Gminnej lub bezpośred-
nio przed ćwiczeniami.

Mimo obostrzeń związanych z pandemią, 
prowadzimy obecnie zajęcia „zdrowy krę-
gosłup” pod fachowym okiem fizjoterapeu-
ty. Ćwiczenia w okresie wakacyjnym od-
bywają się w poniedziałki o godz. 19.00 
i czwartki o godz. 18.00 w Hali Rokietnic-
kiego Ośrodka Sportu.

Zajęcia dla członków AWD są bezpłatne. 
Pierwsze zajęcia dla pozostałych są gratiso-
we, po wypełnieniu deklaracji – bezpłatne.

Wyjazdy i wycieczki.
Zapraszamy na wspólną eskapadę z nut-

ką aktywności fizycznej do Dębogóry.
Termin – 26 sierpnia 2021 r. W progra-

mie: zwiedzanie obiektu z przewodnikiem 
z miejscowego muzeum i liczne atrakcje.

Cena 95,00 zł zawiera: opłatę autokaru, 
ubezpieczenie, poranną kawę, obiad i pod-
wieczorek. Zapraszamy wszystkich. Dzieci 
do lat 12 płacą 65,00 zł.

Zapisy i wpłaty w Bibliotece.
Andrzej Deckert

Kontakt: e-mail andrzej.deckert@gmail.
com, tel. 606 365 798

Wycieczka – 
Lawendowe 
Zdroje

28 czerwca 2021 r. 
odbyła się wycieczka 
zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Akademia Wieku Dostojne-
go, wzięli w niej udział członkowie Stowa-
rzyszenia oraz osoby, które także zaintere-
sował wspólny wyjazd. W piękny, słoneczny 
poniedziałek odwiedziliśmy Lawendowe 
Zdroje w miejscowości Pakszyn, gmina 
Czerniejewo. O tym niesamowitym miej-
scu dowiedzieliśmy się mnóstwa ciekawych 
rzeczy od samej właścicielki – Pani Pauli-
ny, która wraz z rodziną oddaje się z wiel-
kim zamiłowaniem prowadzeniu planta-
cji. Pani Paulina opowiedziała nam historię 
założenia tego miejsca, wprowadziła nas 
w temat związany z pielęgnacją, przecho-
wywaniem oraz uzyskiwaniem produktów 

z lawendowych zbiorów. Mogliśmy zoba-
czyć destylarnię oraz suszarnię, gdzie la-
wendowe zapasy poddawane są kolejnym 
etapom przetwarzania. W sklepiku z kolei 
można było zakupić cudownie pachnące 
upominki i dekoracje. Chętne osoby mo-
gły nabyć także w kawiarence smakowi-
te, lawendowe przysmaki. W pięknych ła-
nach lawendy można było wykonać sobie 
pamiątkowe zdjęcie.  

Gorąco polecamy odwiedzić to urokliwe 
miejsce oraz poznać cudownych właścicieli, 
zakochanych w tym, co robią.

W drodze powrotnej wysiedliśmy przy 
Zespole Pałacowo-Parkowym w Czernie-
jewie. Wybraliśmy się na spacer, pięknym 
parkiem wzdłuż lipowych alejek oraz in-
nych okazałych drzew.

Uczestnicy wycieczki mieli także możli-
wość wejścia do kościoła p.w. Jana Chrzci-
ciela w Czerniejewie.

Dziękujemy wszystkim za wspólnie spę-
dzony czas. Miejmy nadzieję, że uda nam 
się zorganizować więcej takich wyjazdów.

Fot. Marian Brandyk
Iwona Zielińska

Stowarzyszenie AWD

Zajęcia gimnastyczne – 
Stowarzyszenie AWD

Informujemy, że w lipcu oraz sierp-
niu zajęcia gimnastyczne odbywają się 
w poniedziałki o godz. 19:00 oraz czwartki 
o godz. 18:00 na hali Rokietnickiego Ośrod-
ka Sportu w Rokietnicy. Przypominamy, że 
każdy, kto chciałby zapisać się do naszego 
Stowarzyszenia AWD, może to zrobić, wy-
pełniając deklarację członkowską – formu-
larz można odebrać w Bibliotece Gminnej 
im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy. Skład-
ka członkowska za rok 2021 wynosi 30 zł.

Stowarzyszenie AWD

Od czerwca 2021r. 
Rokietnicki Klub 
Seniorów wznowił 
swoją działalność. 

Rozpoczęliśmy co-
tygodniowe wyjazdy 
na pływalnię do Tarnowa Podgórnego. Mo-
żemy realizować wyjazdy na pływalnię dzię-
ki uzyskanemu dofinansowaniu tej inicja-
tywy ze środków Urzędu Gminy Rokietnica 
oraz Powiatu Poznańskiego. 

W czerwcu odbyło się pierwsze po dłu-
giej przerwie spotkanie klubowe w sali przy 

Remizie Strażackiej w Rokietnicy. Po raz 
pierwszy na spotkaniu seniorzy wpisywali 
się na listę obecności, zaznaczając czy zo-
stali już zaszczepieni. W spotkaniu wzię-
ło udział 58 osób, z czego zaledwie kilka 
osób nie było zaszczepionych szczepionką 
przeciw Covid-19 lub byli zaszczepieni tyl-
ko pierwszą dawką. Po omówieniu spraw 
organizacyjnych, w związku z piękną, let-
nią pogodą,  uczestnicy zostali zaprosze-
ni przed budynek, by wziąć czynny udział 
w zajęciach ruchowo-wokalnych, prowa-
dzonych przez profesjonalną animatorkę 

zaproszoną specjalnie na nasze spotkanie.
W ramach działalności klubu nawiązali-

śmy współpracę z Uniwersytetem im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, realizując dla 
osób chętnych bezpłatny program profi-
laktyczny, tj. projekt obejmujący 10 tygo-
dni umiarkowanej aktywności fizycznej 
w postaci zajęć z Nordic Walking. Ponad 
20 osób chętnych jest w takcie realizacji 
tego projektu.

W piątkowy wieczór 9 lipca 2021 r. zor-
ganizowaliśmy wyjazd do Centrum Kultury 
w Przeźmierowie. Członkowie Rokietnic-
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kiego Klubu Seniorów mieli okazję obejrzeć 
spektakl grupy  teatralnej ZAMIAST pt. „Oże-
nek”. Po obejrzeniu śmiesznej i strasznej za-
razem komedii Mikołaja Gogola, w drodze 
powrotnej do Rokietnicy, pełen autobus se-
niorów zatrzymał się w Kiekrzu. Mile wspo-
minamy czas spędzony przez kilka chwil 
w „Czekoladowej Chwili”.

W piątkowy poranek 23 lipca 2021 r. se-
niorzy wyjechali na wycieczkę do Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie. 
Przewodnicy z dużym zaangażowaniem 

przekazywali nam wiedzę oraz ciekawost-
ki dotyczące muzealnych zbiorów. Byliśmy 
pełni podziwu dla ciekawego miejsca, które 
mogliśmy zwiedzić oraz ilości zgromadzo-
nych i spreparowanych eksponatów, które 
oglądaliśmy. W pięknie urządzonym muze-
alnym parku, w miejscu przeznaczonym na 
biesiadowanie, spędziliśmy miłe chwile po-
silając się i bawiąc przy ognisku.

Już dzisiaj informujemy i zapraszamy 
wszystkich członków na Walne Zebranie 
Rokietnickiego Klubu Seniorów, które od-

będzie się we wtorek 31 sierpnia 2021 r. 
o godz. 18:00 w sali przy Remizie Strażac-
kiej w Rokietnicy.

www.rokietnicasenior.pl
f: rokietnickiklubseniora  

Bogusława Rzepka
Prezes Rokietnickiego Klubu Seniorów

Seniorzy 
w lawendach

Lato to czas spędzania wolnych chwil na 
świeżym powietrzu. Na łonie natury ciesząc 
oczy pięknymi kwiatami, roślinami i miej-
scami zachwycamy się, odpoczywamy oraz 
chłoniemy dobrą energię.

Właśnie takie walory ma bajkowe miej-
sce w Wielkopolsce. Jest nim miejscowość 
Pakszyn koło Czerniejewa, bardziej znana 
jako Lawendowe Zdroje.

Tam w piękny lipcowy dzień udali się na 
integracyjną wyprawę seniorzy Klubu Se-
niora Aster z Kiekrza i Klubu Senior+ z Ro-
kietnicy.

Wielka radość, zachwyt i oczarowanie 
to emocje, które towarzyszyły wszystkim 
zwiedzającym to wyjątkowe miejsce. Fiole-
towe pola lawendowe i nieoczywisty urok 

tego miejsca były inspiracją do artystycznej 
i kreatywnej sesji zdjęciowej, którą zrealizo-
wał dla seniorów Damian Nowicki – zaprzy-
jaźniony z klubami fotograf. Poniżej piękne 
zdjęcia z sesji, za którą bardzo dziękujemy.  

Animator Klubu Senior+ w Rokietnicy oraz 
Klubu Seniora Aster z Kiekrza

Ireneusz Lesicki  
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Ubankuj seniora!

Nie wyobrażamy sobie dzisiejsze-
go świata bez nowych technologii. 
Obecnie już nawet przedszkolaki po-

trafią obsługiwać smartfona czy włączyć 
bajkę na YouTube. A co z osobami starszy-
mi, które nie zawsze nadążają za postępem 
technologicznym? No właśnie – w takich 
sytuacjach to młode pokolenie powinno 
wziąć sprawy w swoje ręce.

Zakupy online, szybkie przelewy czy płat-
ności Blikiem to w zasadzie codzienność 
dla większości z nas. Dla większości – bo 
na pewno nie dla wszystkich. Nasi dziad-
kowie lub rodzice albo inni bliscy w wie-
ku senioralnym często nie potrafią spraw-
nie posługiwać się komputerem, korzystać 
z internetu czy bankowości elektronicznej. 
Jednak wystarczy, że wytłumaczymy, wy-
jaśnimy i pokażemy im, że to nic trudnego.

Pokażmy swoim bliskim, jak założyć kon-

to w banku i jak robić przelewy. Będą mogli 
szybko i wygodnie opłacać rachunki lub ro-
bić zakupy przez internet. Będą wtedy bez-
pieczniejsi – a także ich pieniądze.

Jeśli już założą konto w banku, również 
przez internet, w prosty sposób mogą zgło-
sić w ZUS, że chcą zmienić sposób wypła-
ty świadczeń – właśnie na konto w banku. 
W ten sposób zawsze bezpiecznie i zawsze 
na czas otrzymają swoją emeryturę lub ren-
tę. Nie będą musieli co miesiąc czekać na 
listonosza lub iść osobiście na pocztę i na-
rażać swoje zdrowie podczas kontaktu z in-

nymi ludźmi podczas epidemii czy sezonu 
grypowego. Dzięki rachunkowi w banku 
będą mogli również załatwić wiele spraw 
urzędowych, nie wychodząc z domu. 

Jeśli masz zatem wśród swoich bliskich 
„nieubankowionego” seniora, to pomóż mu 
odnaleźć się w cyfrowym świecie. Przekonaj 
go, że nowe technologie są dla wszystkich, 
niezależnie od wieku. Ułatwiają codzienne 
życie i zapewniają bezpieczeństwo. Pamię-
taj tylko, aby opowiedzieć o zasadach bez-
piecznego korzystania z internetu i banko-
wości elektronicznej – nikomu nie można 
udostępniać ani przekazywać swoich logi-
nów, haseł i danych osobowych.

Nowe technologie rozwijają się bardzo 
szybko. Następuje cyfryzacja niemal każ-
dej dziedziny naszego życia i coraz więcej 
usług jest zdigitalizowanych. Dla osób star-
szych jest to obcy świat, którego się obawia-
ją. Aby go rozjaśnić i im przybliżyć, stańmy 
się ich wirtualnymi przewodnikami w cy-
frowym świecie. 
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Rozbudowa PSZOK 
faktem!

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 
29.06.2021 r. została podpisana umo-
wa na rozbudowę PSZOK w Bytkowie 

w formule „zaprojektuj i wybuduj” z firmą 
ExaloDrilling Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Pile.

To, że PSZOK wymaga powiększenia, 
ulepszenia, wie każdy, kto to miejsce od-
wiedzał, dlatego Władze Gminy Rokietni-
ca i Zarząd Spółki PUK podjął już jakiś czas 
temu starania o jego rozbudowę. Po ogło-
szeniu konkursu w ramach „Racjonalnej 
Gospodarki Odpadami” w ubiegłym roku 
przez NFOŚiGW w Warszawie nasza Spół-
ka niezwłocznie złożyła wniosek o dotację 
na przedmiotową inwestycję.

Środki z tego programu pozwolą spiąć 
finasowanie rozbudowy PSZOK. 

W jakim kierunku pójdzie rozbudowa? 
Zwiększenie powierzchni PSZOK cztero-
krotnie, z 500 m2 do ok. 2000 m2, powsta-
nie rampa najazdowa – usprawni rozładu-
nek odpadów, PSZOK doposażony zostanie 
w większą ilość kontenerów i prasokonte-
nerów, w system elektronicznej ewiden-
cji odbieranych od mieszkańców odpadów, 
a wszystko to w otoczeniu zieleni i ścież-
ki edukacyjnej. Z nowości – powstanie po-
mieszczenie warsztatowe, gdzie w myśl 
zasady „co dla jednego jest śmieciem, dla 
drugiego może okazać się skarbem”, przed-
mioty nadające się do ponownego użytku 
będą czyszczone, naprawiane i wydawa-
ne bezpłatnie zainteresowanym osobom. 

Chcemy, aby rozbudowany PSZOK, peł-
nił nie tylko rolę elementu w prawidłowym 
i zrównoważonym systemie gospodarowa-

nia odpadami, ale również był miejscem, 
które pokazuje w praktyce, jak segregować 
odpady i jak ich powstawaniu zapobiegać. 

Kwota przeznaczona na realizację za-
dania to ok. 1,85 mln złotych netto, z cze-
go 50% zostanie dofinansowane z dotacji 
(środki krajowe), a 50% pokryte pożyczką 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zakończenie prac planowane jest na 
30 czerwca 2022 roku.

Jesteśmy bardzo podekscytowani zbli-
żającą się perspektywą rozbudowy PSZOK 
w Bytkowie i mamy nadzieję, że ewentual-
ne niedogodności w czasie jego rozbudowy 
nie przysłonią nadrzędnego celu, jakim jest 
zrównoważona gospodarka odpadami 
na terenie naszej Gminy.

Anna Kącka
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

Sp. z o.o. w Bytkowie

Sprzątanie po psie  
to obowiązek każdego opiekuna
Wciąż jednak wiele osób się z niego nie wywiązuje. Jak należy postępować z psi-
mi odchodami? Co grozi nieodpowiedzialnym opiekunom psów?

Wszyscy mieszkańcy naszej gmi-
ny chcą bez obaw korzystać 
z publicznych trawników lub 

chodników, co niestety, wskutek nieod-
powiedzialności części właścicieli psów 
niesprzątających po swoich pupilach, jest 
niemożliwe. Musimy zdawać sobie sprawę, 
że nasza gmina nie będzie wolna od tego 
nieprzyjemnego problemu przy biernej po-
stawie wszystkich mieszkańców. Właścicie-
le czworonogów to często nasi sąsiedzi, zna-
jomi, którym powinniśmy zwrócić uwagę, 
że takie zachowanie jest naganne. Często 
zdarza się, że zwracając uwagę właścicie-
lowi psa, aby uprzątnął pozostawione po 
swoim pupilu nieczystości, jesteśmy igno-
rowani lub słyszymy różnego rodzaju nie-
przyjemne komentarze. Jednak każdy z nas 
ma pełne prawo domagać się, aby właści-
ciel czworonoga posprzątał po swoim zwie-
rzaku. Jeśli tego nie zrobi, sprawę można 

zgłosić na policję – nr 997, w celu ukara-
nia osoby łamiącej prawo.

Sprzątanie po psie to nie tylko kwestia 
czystości i estetyki miejsc publicznych. Cho-
dzi również o zdrowie ludzi oraz samych 
zwierząt. Psie odchody mogą zawierać szko-
dliwe bakterie czy larwy pasożytów.

Najmłodsi są najbardziej narażeni na 
wszelkiego typu choroby odzwierzęce. 
Bawiąc się w piaskownicy czy na trawni-
kach, dzieci mogą łatwo zetknąć się z psimi 
odchodami. Co więcej, dzieci mają nawyk 
wkładania do buzi brudnych rączek. Wła-
śnie dlatego należy sprawdzać, czy zwierzę 
nie pozostawiło nigdzie swoich nieczystości.

W sklepie zoologicznym lub z asortymen-
tem dla zwierząt można zakupić akcesoria 
ułatwiające sprzątanie po psie. Często są 
to gotowe zestawy z woreczkami na psie 
odchody, rękawiczkami, łopatką czy zbie-
raczką. Pozwalają na skuteczne usunięcie 

nieczystości przy jednoczesnym zachowa-
niu higieny.

Najlepszą metodą na posprzątanie psiej 
kupy jest zapakowanie jej w woreczek bio-
degradowalny i wyrzucenie do kosza ulicz-
nego na odpady zmieszane.

Obowiązek sprzątania po psie został 
uregulowany w §15 ust. 3 Uchwały Nr 
XLIX/454/2017 Rady Gminy Rokietnica 
z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Re-
gulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Rokietnica, który naka-
zuje ,,usuwanie zanieczyszczeń na klatkach 
schodowych lub w innych pomieszczeniach 
budynków wielorodzinnych, a także na te-
renach użytku publicznego, takich jak: uli-
ce, chodniki, parki, skwery, zieleńce i inne.”

Podstawę prawną do wyciągnięcia kon-
sekwencji karnych względem właścicieli 
za zaniedbywanie tego obowiązku stano-
wi art. 145 Kodeksu wykroczeń, z które-
go wynika, że ,,kto zanieczyszcza lub za-
śmieca miejsca dostępne dla publiczności, 
a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, 
trawnik lub zieleniec, podlega karze grzyw-
ny do 500 złotych...”.

Referat Ochrony Środowiska 
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Zielona Rokietnica

Trend przenoszenia się ludzi z wiel-
kich miast na tereny wiejskie trwa 
nieprzerwanie od około dekady. Ja-

kie są powody tych przeprowadzek? Więk-
szość ludzi stwierdza, że potrzebuje wię-
cej spokoju, obecności natury, przebywania 
w mniejszych skupiskach ludzkich lub na-
wet w odosobnieniu, gdzie nie będzie sły-
chać ciągłego ulicznego ruchu i będzie 
czystsze powietrze. Jednak kiedy na pro-
wincję płynie rzeka ludzi, mała wieś może 
się zmienić w średnie miasteczko i jej cha-
rakter może już nie być tak spokojny i zie-
lony, jak tego oczekiwali mieszkańcy. 

O zmianach w Gminie Rokietnica, tere-
nach zielonych, drzewach, klimacie i roz-
budowie rozmawiamy z panem Bartoszem 
Derechem Wójtem Gminy.

Agnieszka Kępa: Na pana profilu na Fa-
cebooku często pojawiają się komentarze, 
że w gminie brakuje terenów zielonych, 
że nie ma gdzie iść na spacer, a władze 
pozwalają na dalszą rozbudowę, kosz-
tem kolejnych drzew. Czy sytuacja wy-
gląda aż tak źle?
Bartosz Derech Wójt Gminy Rokiet-

nica: Na to pytanie trzeba odpowiedzieć 
dwuwątkowo. Po pierwsze trudno się nie 
zgodzić, że przy tak dużej liczbie miesz-
kańców, która mieszka w gminie już w tej 
chwili, a trzeba pamiętać, że cały czas no-
tujemy przyrosty, liczba miejsc rekreacji 
jest mniejsza niż oczekiwania i potrzeby. 
Nasza praca i działania prowadzą do tego, 
by ten stan poprawić. Polega to na zadba-
niu o miejsca, którymi już dysponujemy 
i wytyczeniu nowych. Stąd też duża proś-
ba do mieszkańców o pomoc przy uchwala-
niu miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. Wiadomo, że nikt na 
swoim terenie nie chce przeznaczyć miej-
sca pod zieleń publiczną. Każdy liczy na to, 
że będą to nowe, gminne działki. 

Przy tworzeniu nowych planów zago-
spodarowania przestrzennego kładziemy 
bardzo duży nacisk na to, żeby jak najwię-
cej pojawiło się miejsc ogólnodostępnych, 
publicznych, z pełną świadomością, że jako 
gmina będziemy musieli potem te tereny 
wykupić i docelowo urządzić. 

Drugi wątek można określić hasłem, ską-
dinąd słusznym, „betonozy”. Uważam, że 
w wielu przypadkach określenie to kiero-
wane pod naszym adresem jest po prostu 
na wyrost. Wystarczy spojrzeć na kilka na-
szych inwestycji – np. przebudowę dworca. 
Wiele drzew pozostało nietkniętych, a roz-
wiązania docelowe przewidują, że na tym 
terenie ostatecznie będzie więcej zieleni 
niż przed zmianami. 

Można przytoczyć również przykład szko-
ły w Cerekwicy -  prowadząc budowę po-
zostawiliśmy wszystkie drzewa, które tu-
taj rosły. Szkołę postawiono zaś w miejscu, 
gdzie drzew nie było. Dodatkowo po za-
kończeniu jej budowy pojawiły się nowe 
nasadzenia. W ramach inwestycji powstał 
też zbiornik na deszczówkę 250m3, służący 
jako mała retencja i jako źródło tzw. „wody 
szarej” zasilającej toalety czy krany gospo-
darcze. Na szkole jest fragment zielonego 
dachu, który również poprawia małą re-
tencję: przy małych opadach, dzięki wsią-
kaniu, woda jest tutaj zatrzymywana. Za-
stosowano także instalacje fotowoltaiczne. 
Dbamy o to, żeby w przypadku każdej in-
westycji korzystać z podobnych rozwiązań, 
czy to w budowanej kilka lat temu Bibliote-
ce Gminnej czy podczas rozbudowy szkoły 
w Rokietnicy. Staramy się także, żeby po-
jawiało się więcej zieleni wplecionej w in-
frastrukturę drogową przy chodnikach, na 
rondach. Natomiast jeśli chodzi o inwesty-
cje drogowe, nawet tam, gdzie zabiegamy 
żeby drzewa pozostały, przepisy drogowe 
są niestety bezwzględne. Udowodnił nam to 
już kilkakrotnie Zarząd Dróg Powiatowych. 
Z prawa wprost wynika, że przy przebudo-
wie drogi drzewo może rosnąć minimalnie 
3 metry od skraju jezdni. Dla większości 
drzew posadzonych wzdłuż dróg oznacza 
to niestety wyrok. 

A.K.: Gmina Rokietnica rozrasta się coraz 
bardziej, jest coraz więcej domów, ulic, 
zabudowy, co na pewno ma wpływ na kli-
mat. Częściowo odpowiedział już pan na 
pytanie czy władze gminy mają plan, jak 
uchronić nasze lokalne środowisko natu-
ralne. Czy mógłby Pan rozwinąć temat?
B.D.:  Tak, po części odpowiedziałem, jed-

nak jest też druga strona medalu. Każdy 
z nas to może zobaczyć na naszej gminnej 
stronie internetowej poprzez System Infor-
macji Przestrzennej czy też włączając zdję-
cie satelitarne w Google. Na terenie gminy 
są fragmenty zieleni będące w gestii Lasów 
Państwowych, są fragmenty, które należą 
do samorządu. Natomiast lwia część grun-

tów to grunty prywatne. Więc korzystając 
z możliwości wypowiedzi na łamach Rokic-
kich Wiadomości, chciałbym bardzo podzię-
kować mieszkańcom, którzy dbają o swoje 
ogrody. Nawet przy okazji ostatniego Zie-
lonego Konkursu było widać, jak te ogrody 
są zadbane i jak wygląda w nich bilans zie-
leni, produkcja tlenu i kwestia zmniejsze-
nia efektu cieplnego – w tych ogrodach jest 
bowiem naturalny cień. Zdarzają się jednak 
i takie spotkania z mieszkańcami, których 
powodem jest wydana przez nas odmowa 
wycinki drzewa. Jak paradoks brzmi posta-
wiony na tym samym spotkaniu zarzut „be-
tonozy” kierowany wobec działań samorzą-
dów. Wszyscy musimy mieć tę świadomość, 
że jesteśmy odpowiedzialni za zmiany kli-
matyczne. To nie jest tylko rola państwa, 
samorządu. Każdy z nas bowiem może coś 
dać w tym względzie od siebie. 

A.K.: Wszyscy mieliśmy okazję obserwo-
wać, chociażby przez media, zalanie Po-
znania i jego okolic, kiedy jednego dnia 
w czerwcu spadł deszcz o rekordowej ilo-
ści opadu. Jak w Rokietnicy planowana 
jest gospodarka odwodnieniowa?
B.D.: Jesteśmy świadkami zmian klima-

tycznych i to nie jest tak, że możemy być 
spokojni i czuć się bezpiecznie, ponieważ 
coś się wydarzyło w Poznaniu, a u nas nie. 
Zresztą część mieszkańców pamięta pro-
blemy, które wystąpiły na Osiedlu Topolo-
wym, na Osiedlu Spokojnym, czy też nawal-
ne deszcze, które przeszły przez Rokietnicę. 
Skala jest olbrzymia, bo przy krótkotrwa-
łych opadach na poziomie 120 mm, jak to 
miało miejsce na terenie Poznania, prak-
tycznie nie ma szans, żeby tę wodę zago-
spodarować. To jest po prostu niemożli-
we. Musimy w tym zakresie zaufać przede 
wszystkim fachowcom, którzy podkreślają 
wagę dwóch kluczowych zasad. Pierwsza 
mówi o zapobieganiu. Jej podstawą jest tro-
ska o sadzenie nowej zieleni  oraz elimino-
wanie zjawiska nagrzewania się powierzch-
ni poprzez jak najmniejsze jej blokowanie 
– woda musi mieć bowiem gdzie wsiąkać. 
Druga zasada to realizacja, szczególnie na 

Polana Rumpuciowa
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terenach podmiejskich, idei „miast – gąbek”, 
która mówi, że wodę opadową trzeba zago-
spodarować, ponieważ nie da się jej spro-
wadzić nagle do jakiegoś rowu, czy rzeki, 
żeby błyskawicznie odpłynęła. 

Jeżeli chodzi o nasze realizacje, to mogę 
wrócić do rozwiązań szkół w Cerekwicy 
i Rokietnicy, czyli m.in. zbiorników na desz-
czówkę. Podobny system wprowadzono 
przy Rokietnickim Ośrodku Sportu, który 
akumuluje bardzo dużą ilość wody. Może-
my właściwie powiedzieć, że w tym miej-
scu dysponujemy zbiornikiem na deszczów-
kę pod parkingiem. To są te podstawowe 
przykłady.

Należy także pogodzić się z tym, że przy 
nawalnych opadach naturalnym polde-
rem, gdzie pojawi się woda, jest na przy-
kład nasza Polana Rumpuciowa, co zresztą 
już kiedyś się zdarzyło. I to jest jak najbar-
dziej świadome działanie. Niektóre miej-
sca w momencie tak intensywnych deszczy 
będą automatycznie podtopione. Natomiast 
myślę, że nikomu nie będzie przeszkadza-
ło, jeśli przez jeden dzień na Polanie Rum-
puciowej będzie tafla wody, która po pew-
nym czasie naturalnie wsiąknie.

A.K.: Myślę, że mieszkańcom najbardziej 
chodzi o to, żeby nie były zalane domy, 
ulice, które są budowane, a sama Pola-
na, to jest mniejszy problem. 
B.D.: Oczywiście, ale równie ważny jest 

sposób, w jaki sami zarządzamy naszą prze-
strzenią. W miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego coraz szersze 
fragmenty przeznaczamy pod drogi, któ-
re tworzy już nie tylko asfalt, do niego do-
chodzące podjazdy do nieruchomości i wy-
chodzące na to rynny. Wiadomo bowiem, 
że w takiej sytuacji, woda nie będzie mia-
ła gdzie wsiąknąć. I o tym musimy pamię-
tać wszyscy – zarówno, jeżeli chodzi o in-
frastrukturę gminną, czy też w przypadku 
działań podejmowanych prywatnie na na-
szych działkach. Obserwując zabudowę nie-
których nieruchomości, szczególnie bardzo 
małych, które ze względów finansowych 
występują w tej chwili najczęściej, trzeba 
mieć niestety świadomość, że jeżeli na tej 
działce będziemy mieli podjazd dla dwóch, 
trzech samochodów, obok tego miejsce do 
grillowania, fragment tarasu, miejsce na po-
jemniki na śmieci, to wybrukujemy ją wła-
ściwie w ponad połowie, a do tego jeszcze 
dochodzi powierzchnia domu. Nie ma się 
więc co  łudzić, że nie będą pojawiały się 
lokalne problemy. Wprawdzie nie w ska-
li osiedla, ale punktowo, w skali jednego, 
dwóch, trzech domów. Woda nie ma bo-
wiem gdzie wsiąkać, a przy nawalnych desz-
czach nie ma możliwości, żeby odprowa-
dzić ją rurami w bezpieczne miejsce. Poza 
tym należy pamiętać, że mimo występu-

jących co jakiś czas ulew, wciąż borykamy 
się z problemem suszy, więc powinno nam 
zależeć, aby jak najwięcej wody po opadzie 
zatrzymać w danym miejscu, czy to w ogro-
dzie, czy w zbiorniku.

A.K.:  Wielu mieszkańcom zależy, aby 
mieć bezpośredni dostęp do większych 
obszarów zielonych, jak park czy las, 
dlatego wybierali miejsce zamieszka-
nia w sąsiedztwie takich miejsc. W Kie-
krzu zamknięto przejazd kolejowy na uli-
cy Leśnej, uniemożliwiając mieszkańcom 
wejście do lasu po drugiej stronie torów. 
Czy ma pan wiedzę, czy to przejście bę-
dzie jeszcze otwarte i czy mieszkańcy 
będą mogli chodzić tamtędy na spacery?
B.D.: W całym procesie inwestycji PKP 

zabiegaliśmy o to, żeby to przejście było 
otwarte, niekoniecznie w formie przejaz-
du. Mamy świadomość, że z uwagi na pa-
rametry kolejowe przejazdy w tak bliskiej 
odległości nie są możliwe. Natomiast wie-
dząc, że dla osób, które mieszkają niedaleko 
ulicy Leśnej, Starzyńskiej to bezpośrednia 
droga do Obszaru Chronionego Krajobra-
zu staraliśmy się, żeby było tam przejście 
pieszo-rowerowe. Jednak niestety Polskie 
Linie Kolejowe, nie wyraziły na to zgody 
i nie zrealizowały tego zadania. Później jesz-
cze po opracowaniu projektu zabiegaliśmy, 
żeby te przejścia się pojawiły. Jedną rzeczą, 
na którą PLK wyraziło zgodę, jest budowa 
przejścia podziemnego w ciągu ulicy Ostrej. 
Ze względu na parametry techniczne takie 
rozwiązanie jest na ten moment wykluczo-
ne w ciągu ulicy Leśnej.   

A.K.: Mieszkańcy pytają również o park 
przy Zespole Szkół im. Jadwigi i Włady-
sława Zamoyskich. Czy będzie ponow-
nie istniała możliwość wchodzenia na 
jego teren?
B.D.: Niestety nie. Nie ma na to zgody Po-

wiatu Poznańskiego i nie ma na to zgody 
konserwatora zabytków. Ubolewamy z tego 
powodu. Mamy świadomość, że teren szko-
ły powinien być zagrodzony, ale przedsta-
wialiśmy możliwość utrzymywania części 
parku przez gminę, po uprzedniej zmianie 

przebiegu ogrodzenia. Niestety nie ma na 
to zgody ze strony właściciela.

A.K.: Wspomniał pan o nasadzeniach, 
że są one też pewnego rodzaju rozwią-
zaniem w sytuacji nawalnych opadów. 
Czy są planowane w naszej gminie ko-
lejne nasadzenia?
B.D.: Tak i tu ważne jest systematyczne 

działanie. Wiadomo, że o drzewach będzie-
my przede wszystkim myśleli wtedy, kie-
dy podczas upałów szukamy cienia, ale to 
jest najgorszy moment, żeby drzewa sadzić. 
Więc konsekwentnie sadzimy je jesienią. 
Wtedy mamy największe szanse, że drze-
wa się przyjmą. W niektórych przypadkach 
musimy poczekać najpierw na realizację in-
westycji, żeby drzewa rosły już w docelo-
wych miejscach. Trzeba jednak mieć świa-
domość, że na efekt tych nasadzeń, musimy 
poczekać minimum 20-30 lat. 

A.K.: To może przy okazji możemy wspo-
mnieć, że jesienią będzie kolejna edycja 
akcji „Posadź na swoim”, w której będą 
rozdawane sadzonki drzew.
B.D.: Tak. Można powiedzieć, że skupiamy 

się na dwóch działaniach: po pierwsze na-
sadzenia w miejscach, które są własnością 
gminy, choć obiektywnie jest ich niewiele, 
tym bardziej, że nie każdym terenem dys-
ponujemy. Na przykład, żeby zadbać o uli-
cę Szkolną w Rokietnicy i Rondo Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy przejęli-
śmy część terenu zielonego od powiatu, 
ponieważ chcieliśmy, żeby to wyglądało 
ładnie. Po drugie – akcja „Posadź na swo-
im”, dzięki której część mieszkańców może 
posadzić duże drzewo u siebie. W sytuacji, 
kiedy droga jest w całości utwardzona, je-
dynym miejscem, gdzie może rosnąć drze-
wo, które zacieni fragment jezdni, jest po 
prostu prywatna posesja. Podsumowując, 
żeby mieć wokół bezpieczną i ładną prze-
strzeń, w której jest miejsce dla nas i dla 
zieleni, musimy zadbać o to wszyscy, po-
nieważ każdy z nas ma na otoczenie i śro-
dowisko ogromny wpływ.

A.K.: Bardzo dziękuję.
B.D.: Dziękuję.

Szkoła Podstawowa w Cerekwicy Fo
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Natura 
ma głos – 
,,pozwólmy 
ogrodom 
zdziczeć” 

Ogrody, zwłaszcza wiej-
skie przechodzą ak-
tualnie metamorfozę. 

Trendy przynoszą coraz wię-
cej propozycji zwracających się 
ku naturze, bioróżnorodności, 
poszanowaniu naturalnego śro-
dowiska. Takimi cechami cha-
rakteryzowały się tradycyjne 
ogrody wiejskie, dziś w wielu 
regionach zapomniane do tego 
stopnia, że można je zobaczyć 
wyłącznie w skansenach lub muzeach re-
gionalnych. Pojawia się coraz więcej publi-
kacji wskazujących zalety takich ogrodów 
oraz drogę do ich odtworzenia.

Tradycyjne ogrody wiejskie jeszcze do 
niedawna współtworzyły krajobraz tere-
nów wiejskich. Estetycznie i przyrodniczo 
łączyły się z widokiem naturalnych siedlisk. 
Zmiany zachodzące w zabudowie wiejskiej, 
zwłaszcza w sąsiedztwie dużych miast do-
prowadziły do zaniku tradycyjnego ogrodu 
wiejskiego. Pojawiły się formy architektu-
ry obce stylowi polskiej wsi, obszar wokół 
nich ma charakter bardziej miejski, pasu-
jący do architektury budynku, ale nie do 
krajobrazu. Stare domy wiejskie doskonale 
harmonizują z tradycyjnym ogrodem wiej-
skim lub ogrodem naturalnym. Często jed-
nak widzimy ogrody inspirowane stylem 
śródziemnomorskim lub japońskim albo 
geometrycznym formalnym. Dysonans mię-
dzy ogrodem i jego otoczeniem powstaje 
zwłaszcza w miejscach, gdzie ogrody bez-
pośrednio sąsiadują z naturalnymi siedli-
skami – np. lasem. Należy też pamiętać, że 
ogrody złożone z często koszonych trawni-
ków i formowanych roślin iglastych to ,,eko-
logiczna pustynia”. Nie przyciągają zwierząt, 
nie są dla nich atrakcyjne ani jako źródło 
pokarmu, ani miejsce do życia.

Coraz mocniej podkreśla się tendencję 
zmian w ogrodach przydomowych oraz 
zieleni miejskiej. W trosce o środowisko, 
o utrzymanie wielu ginących gatunków, 
zwłaszcza owadów zapylających, nastę-
puje zwrot w stronę naturalności. Coraz 
częściej pojawia się też stwierdzenie ,,po-
zwólmy naszym ogrodom zdziczeć”. Jest to 
umowne określenie. Nie chodzi tu o porzu-
cenie wszelkich prac pielęgnacyjnych i po-

zostawienie naturze zasiedlenia roślinami 
terenu ogrodu. O spokojne oczekiwanie na 
rozrośnięcie się drzew i krzewów, stopnio-
we zarośnięcie terenu chwastami. Pod tym 
określeniem kryją się jak najbardziej pla-
nowe, celowe działanie, którego efektem 
będzie naturalny ogród. 

Ogród naturalny to ogród mocno zwią-
zany wizualnie z naturalnym krajobrazem, 
wykorzystujący naturalne siedliska jako in-
spiracje. Poszukujący w przyrodzie wzorca 
dla projektowania. Prawidłowo założony 
ogród naturalny powinien uzyskać równo-
wagę charakterystyczną dla ekosystemów 
naturalnych i półnaturalnych. Buduje się 
bioróżnorodność, tworzy wyraźny układ 
ogniw ekosystemu oparty na roślinach, ro-
ślinożercach i drapieżcach. Tworzy się licz-
ne nisze ekosystemowe.

Ogród naturalny łatwiej sobie poradzi 
w niesprzyjających warunkach pogodo-
wych, zwłaszcza podczas suszy. Jest tańszy 
w utrzymaniu, m.in. dlatego, że nie wymaga 
nakładów na częste koszenie i nawadnia-
nie trawników, wymianę roślin sezonowych 
i formowanie żywopłotów. Tworzy prze-
strzeń przyjazną dla użytkownika, lepiej 
czujemy się w swobodnie ukształtowanej 
przestrzeni, bez geometrycznego porząd-
ku i jego form. 

Zakładając ogród tego typu opieramy się 
na gatunkach rodzimych, które dobrze czu-
ją się w naszych warunkach klimatycznych, 
dobrze zimują bez zabezpieczeń. Są bar-
dziej odporne na występujące u nas cho-
roby i szkodniki. Rośliny wprowadza się 
wielowarstwowo, powinny tworzyć ukła-
dy piętrowe, jak w naturalnych siedliskach, 
np. lesie. Tak dobieramy gatunki, by gleba 
była pokryta roślinnością. W naturze nie 

ma gołej, odsłoniętej powierzch-
ni gleby. Mamy do dyspozycji spo-
ro gatunków roślin okrywowych. 
Dobór gatunków roślin powinien 
być szeroki. Dążymy do bogactwa 
kolorystycznego, zróżnicowania 
form, pór kwitnienia i dekoracyj-
ności użytych roślin. Wybieramy 
rośliny przyjazne zwierzętom - bo-
gate w pyłki i nektar z myślą o owa-
dach zapylających, obficie owo-
cujące jako pokarm dla ptaków, 
o takim charakterze wzrostu, by 
stały się schronieniem dla wielu 
gatunków zwierząt, miejscem do 
zakładania gniazd. Zapraszamy 
tym samym wielu sprzymierzeń-
ców w naturalnej ochronie ogrodu 
przed szkodnikami. 

Wprowadzenie roślin rodzimych, 
charakterystycznych dla siedlisk 
danego regionu, pozwala zachować 
regionalną odrębność krajobrazu. 

W tej chwili mamy daleko idącą unifikację, 
tak samo wyglądają ogrody w rejonach gór-
skich, nizinnych i nadmorskich, zacierają 
się regionalne różnice. Dla utrzymania tego 
charakteru warto posługiwać się nie tylko 
rodzimymi gatunkami roślin charaktery-
stycznych dla regionu, lecz również mate-
riałami. W budowaniu małej architektury 
warto sięgać po materiały i techniki typowe 
dla regionu, np. kamień, drewno lub wiklinę.

W ogrodach naturalnych często łączy się 
rośliny rodzime z ozdobnymi. Pozwala to 
m.in. na płynne przejście od ogrodu ozdob-
nego do naturalnego, jego stopniową prze-
budowę. Wiele szkółek ogrodniczych oferu-
je bogaty zestaw gatunków rodzimych. Ich 
ozdobnych odmian, możemy szukać rów-
nież w szkółkach leśnych.

Jeżeli ogród ma powstać wokół nowego 
domu, warto już po zakupie działki budow-
lanej zadbać o niektóre elementy, które uła-
twią założenie naturalnego ogrodu. Nale-
ży dobrze przemyśleć usuniecie rosnących 
na działce drzew i krzewów. Może uda się 
wkomponować je w ogród? Wycięcie drze-
wa to chwila, na wyrośnięcie okazałego eg-
zemplarza trzeba czekać kilkadziesiąt lat. 
Z pewnością działka wolna od roślin jest 
ułatwieniem dla firmy budowlanej, która 
nie musi zabezpieczać ich na czas budowy. 
Czasami jednak warto zadbać o to, co mamy, 
nawet jeśli są to ,,tylko” pospolite rodzime 
gatunki. Mogą stać się ważnym elementem 
tworzącym charakter ogrodu.

Jeżeli drzewa na działce mają być wyko-
rzystane, nie należy ich przycinać zbyt moc-
no na czas budowy. Nie wszystkie gatun-
ki dobrze znoszą intensywne przycinanie 
w późniejszym wieku, np. brzoza, której 
zbyt mocno ograniczymy koronę obumiera. 
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Przycięcie zmienia bezpowrotnie pokrój na 
obcy dla danego gatunku, co czasem wyglą-
da bardzo nienaturalnie w przypadku ro-
dzimych gatunków – brzozy, dębu, lipy. Po-
zostawienie fragmentów murawy po łące 
ułatwi założenie łąki kwiatowej, a krzewy 
można wkomponować w planowane gru-
py lub obramowanie terenu. Pozostawienie 
roślin z naturalnego siedliska może być po-
czątkiem ciekawego ogrodu naturalnego. 

Warto również zadbać o wierzchnią część 
gleby, która w trakcie budowy z reguły ule-
ga zniszczeniu. Nawiezienie nowej ziemi to 
często ryzyko, nie zawsze znamy źródło jej 
pochodzenia. Może się trafić wyeksploato-
wana, mało urodzajna, zniszczona upra-
wami albo ziemia składowana zbyt długo 
w wysokich pryzmach. Na odbudowę mi-
kroflory, uzyskanie równowagi często trze-
ba czekać dość długo.

Ogrody naturalne dobrze wyglądają 
w miejscach na obrzeżach osiedli, gdzie są-
siadują z naturalnymi siedliskami współ-
tworząc harmonijny krajobraz. Oczywiście 
powinny pasować do charakteru budynku, 
jego bryły. Przebudowując już istniejący 
ogród na naturalny często pozostawia się 
bardziej ozdobną część na froncie domu, 
a część za domem bliżej granic posesji two-
rzy jako bardziej naturalną. Zmian można 
dokonywać etapami, rozkładając prace na 
kilka lat. Pozwala to na obserwowanie efek-
tów i szersze wprowadzanie tych gatunków, 
które się najlepiej sprawdzają.

Ważnym elementem ogrodów natu-
ralnych jest łąka kwiatowa. Można prze-
kształcić fragment istniejącego trawnika 
poprzez ograniczenie koszenia i dosiewa-
nie roślin kwiatowych. Łąkę można zało-
żyć poprzez wysiew gotowych mieszanek 
nasion. Do wyboru mamy wiele zestawów, 
min. zestawy przyciągające motyle, stano-
wiące pożytek dla pszczół albo w określo-
nych gamach kolorystycznych. Nowością 
jest możliwość zakładania łąki kwiatowej 
,,z rolki”, przy której kwitnienie uzyskuje-
my już po kilku tygodniach od rozłożenia 
darni. W kolejnych latach skład gatunko-

wy można wzbogacać wsiewając nasiona 
roślin zbierane w naturalnych siedliskach.

Teren przy nieformowanych żywopło-
tach, grupach drzew i krzewów (rodzimych 
gatunków) można kształtować w sposób 
przypominający brzeg lasu, naturalne za-
rośla. Wprowadzenie roślin okrywowych, 
piętrowy układ stosowanych gatunków oraz 
pozostawianie niewielkich stert gałęzi i li-
ści sprzyja wielu zwierzętom, m.in. jeżom.

W ogrodzie naturalnym może znaleźć 
się miejsce na uprawę warzyw, ziół, roślin 
przyprawowych, drzew i krzewów owo-
cowych. W tym bardzo przypomina tra-
dycyjne ogrody wiejskie. Często łączy się 
ze sobą warzywa i zioła tworząc malowni-
cze kompozycje. Przeplatające się ze sobą 
liście i łodygi różnych gatunków warzyw 
w obramowaniach kwitnących gatunków, 
nagietka, aksamitki lub nasturcji dają ma-
lownicze efekty. Inspiracji można szukać 
w opisie ogródka Zosi w ,,Panu Tadeuszu” 
lub w ogrodzie w Śmiełowie. Pomysły na 
założenie tradycyjnych ogrodów wiejskich 
znajdziemy również w ośrodkach doradz-
twa rolniczego, które propagują powrót do 
idei dawnych ogrodów.

Tradycyjny wiejski ogród najczęściej obej-
mował tzw. przedogródek, czyli część ogro-
du na froncie domu, sad oraz warzywnik. 
Przedogródek miał bardziej reprezenta-
cyjny charakter, był wizytówką domu. Wy-
stępowały w nim rośliny o dekoracyjnych 
kwiatach, przede wszystkim jednak były 
to rośliny użytkowe – przyprawowe i lecz-
nicze, czasem barwierskie, włókiennicze. 
Wprowadzano rośliny kwitnące w różnych 
porach, wielopiętrowo, najwyższe naj-
częściej przy ścianach budynku lub przy 
ogrodzeniu. Rozmieszczano je w rzędach, 
kępach/grupach lub na klombach. Do cha-
rakterystycznych gatunków należały malwy, 
maki, chabry, słoneczniki, kosmos, złocienie.

W ogrodach naturalnych i tradycyjnych 
wiejskich unikamy wprowadzania roślin in-
wazyjnych, które mogą wymknąć się spod 
kontroli i zagrozić naturalnym siedliskom. 
Aktualizowane na bieżąco listy można zna-

leźć na wielu stronach internetowych. Ga-
tunki inwazyjne to gatunki występujące 
poza swoim naturalnym zasięgiem. W no-
wym siedlisku są bardzo ekspansywne, 
konkurując z naszymi rodzimymi gatun-
kami często je wypierają. Wiele z tych ro-
ślin ,,ucieka’’ z ogrodów, np. poprzez nasiona 
rozsiewane z wiatrem i powoduje szkody 
w naturalnym siedlisku.

Bogactwo ogrodów naturalnych, ich sezo-
nowa zmienność oraz zmieniający się skład 
ogrodowej fauny to coś, co warto obserwo-
wać, cieszyć się barwą, zapachami, dźwię-
kiem i smakami. To również doskonałe miej-
sce dla poznawania natury przez dzieci – dla 
nich to prawdziwy ,,tajemniczy ogród” pe-
łen niespodzianek.

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

 w Rokietnicy

Propozycje rodzimych gatunków 
do wprowadzenia w ogrodach

• barwinek pospolity
• bluszcz pospolity
• dąbrówka rozłogowa
• dziewanna
• goździk siny
• goździk piaskowy
• kosaciec syberyjski
• lebiodka pospolita
• lilia złotogłów
• macierzanka piaskowa
• miodunka ćma
• mydlnica lekarska
• niezapominajka leśna
• orlik pospolity
• parzydło leśne
• pełnik europejski
• pierwiosnek lekarski
• rozchodnik ostry 
• stokrotka pospolita
• ślaz zygmarek
• śnieżyczka przebiśnieg
• ziarnopłon wiosenny 
• złocień zwyczajny
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Zielony Konkurs – rozstrzygnięcie 

W lipcowym numerze Rokickich Wia-
domości ogłosiliśmy drugą edy-
cję Zielonego Konkursu, w którym 

nagradzamy mieszkańców Gminy Rokiet-
nica, którzy nadeślą najpiękniejsze zdjęcia 
w jednej z trzech kategorii: ogród, balkon, 
zielony kąt. W zeszłym roku z radością oglą-
daliśmy nadesłane przez Państwa zdjęcia – 
cieszyły one oczy, napawały optymizmem. 
Ten rok jednak, to prawdziwe szaleństwo – 
po pierwsze było dużo zgłoszeń, ale przede 
wszystkim zdjęcia, które przesłali uczestni-
cy przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. 
Przedstawiają przepiękne miejsca, kolorowe, 
zadbane, tworzone z myślą nie tylko o czło-
wieku, ale również o owadach, jeżach, czy 
ptakach. Już samo patrzenie na takie obra-
zy daje ukojenie, a co dopiero przebywanie 
w takim otoczeniu. Równie pięknie urządzo-
ne są balkonowe i domowe zielone azyle, do-

pieszczone w każdym detalu, dające poczu-
cie bliskości natury. Wszystkim uczestnikom 
bardzo dziękujemy i serdecznie gratuluje-
my umiejętności, cierpliwości, zaradności 
i chęci, bo dbanie o zieleń to nie tylko przy-
jemność, ale często ciężka praca.

A teraz to, co najmilsze:
W kategorii Najpiękniejszy balkon wy-

grywa: Pani Karolina Stachecka.
W kategorii Najpiękniejszy zielony kąt 

w domu/mieszkaniu wygrywa: Pani Na-
talia Skworcow.

W kategorii Najpiękniejszy ogród wy-
grywa: Pani Aleksandra Kmiecikowska.

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń w ka-
tegorii Najpiękniejszy ogród, urok, pięk-
no przedstawionych na zdjęciach miejsc 
i ogrom pracy, jaką trzeba było włożyć 
w pielęgnację, zdecydowaliśmy się przyznać 
dodatkowo dwa wyróżnienia – Pani Ewie 

Nowickiej i Pani Grażynie Maćkowiak.
Jeszcze raz wszystkim gratulujemy i za-

chęcamy do udziału w konkursie w przy-
szłym roku.

Z Laureatkami skontaktujemy się w celu 
ustalenia terminu wręczenia nagród.

Agnieszka Kępa 
Referat Organizacyjny i Promocji 

UG Rokietnica

Najpiękniejszy balkon: Karolina Stachecka

Najpiękniejszy balkon: Karolina Stachecka

Najpiękniejszy ogród: Aleksandra Kmiecikowska

Najpiękniejszy ogród: Ewa Nowicka (wyróżnienie)

Najpiękniejszy zielony kąt w domu/mieszkaniu: Natalia Skworcow

Najpiękniejszy ogród: Aleksandra Kmiecikowska

Najpiękniejszy ogród: Grażyna Maćkowiak (wyróżnienie)
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Koncert Dawida Kwiatkowskiego – 
informacje organizacyjne 

Zamknięte szkoły, zamknięte w domach 
dzieci i młodzież. Zabronione spotka-
nia z rówieśnikami, brak możliwości 

uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych 
– wszystko to zostało im odebrane w ostat-
nim czasie. Taki był rok szkolny 2020/2021.  

Gminny Ośrodek Kultury postanowił 
sprawić niespodziankę młodym miesz-
kańcom Gminy Rokietnica. 

21 sierpnia 2021 roku (sobota) na po-
lanie rumpuciowej  (ul. Trakt Napoleoń-
ski)  odbędzie się  Koncert Dawida Kwiat-
kowskiego. 

Koncert ten w szczególności dedykujemy 
dzieciom i młodzieży, która w czasie  przy-
musowej izolacji pozbawiona była kontak-
tu z rówieśnikami oraz udziału w impre-
zach kulturalnych.

INFORMACJA O WEJŚCIÓWKACH
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Jedynie rejestracja na stronie www.

gokrokietnica.pl gwarantuje możliwość 
uzyskania wejściówki i wejścia na koncert. 

WAŻNE: Wejściówka na koncert będzie 
miała formę opaski identyfikacyjnej na 
rękę. Terminy odebrania opasek identyfi-
kacyjnych będą podane na stronie www.
gokrokietnica.pl.

Samodzielnie uczestniczyć w wydarze-
niu może osoba, która w dniu imprezy 
ma ukończony 13. rok życia. W przypad-
ku uczestnictwa osób, które w dniu impre-
zy mają ukończone 13 lat, jednak nie mają 
ukończonych lat 18, wymagana jest pisem-
na zgoda rodzica lub opiekuna prawne-
go (www.gokrokietnica.pl). Organizator 
bądź najęty przez niego podwykonawca 
(ochrona) ma prawo do weryfikacji wie-
ku uczestnika na podstawie dokumentu toż-
samości oraz do weryfikacji zgody w przy-
padku osób pomiędzy 13 a 18 rokiem życia.                                                                                                    
Osoby od 7. roku życia, a poniżej 13. roku 
życia mogą uczestniczyć w imprezie jedy-
nie w towarzystwie pełnoletniego opie-

kuna. Zarówno uczestnik jak i opiekun 
muszą posiadać ważne opaski identy-
fikacyjne.

Każdy uczestnik wydarzenia przed 
wejściem na koncert zobowiązany jest 
złożyć Oświadczenie o stanie zdrowia.

Prosimy o wcześniejsze przybycie na te-
ren imprezy. Spodziewamy się sporej fre-

kwencji, dlatego punktualne pojawienie się 
na miejscu ułatwi nam planowe rozpoczę-
cie koncertu.

Prosimy o zapoznanie się z regulami-
nem imprezy pod adresem: www.gokro-
kietnica.pl 

ROZPISKA GODZINOWA
Otwarcie bram – 17:00
Podana godzina jest orientacyjna i może 

ulec zmianie.

INFORMACJA  
O WEJŚCIU NA OBIEKT

Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren 
wydarzenia między innymi: broni, alkoholu, 
niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, 
materiałów wybuchowych i pirotechnicz-
nych, środków odurzających i substancji 
psychotropowych, środków trujących i pro-
mieniotwórczych, płynów łatwopalnych, 
napojów w opakowaniach szklanych, pla-
stikowych, metalowych i kartonowych, ar-
tykułów spożywczych, profesjonalnych apa-
ratów fotograficznych, selfie stickiów oraz 
parasoli z ostrym zakończeniem.

#cisneklate to program Fundacji Rysy.

Zapraszamy na pokaz pierwszej po-
mocy prowadzony przez wykwalifi-
kowanych ratowników medycznych, 

wodnych lub Kwalifikowanej Pierwszej Po-
mocy, którzy mają doświadczenie w pracy 
z dziećmi i młodzieżą.

W ramach projektu #cisneklate – ratuję 
życie, realizowanego przez Fundację Rysy, 
prowadzone są za darmo zajęcia z udziela-

nia Pierwszej Pomocy w czasach COVID-19 
z wykorzystaniem nowoczesnych fantomów 
z czujnikami i podłączoną elektroniką do 
pomiaru parametrów oraz AED - defibry-
latorów szkoleniowych.

Kiedy? – 21 sierpnia 2021 r. (sobota)
Gdzie? – Plac Rumpuciowy ul. Trakt 

Napoleoński (za stacją benzynową Or-
len w Rokietnicy)

Start – godz. 16.00

– ratuję Życie!
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21 SIERPNIA 2021
SOBOTA
GODZ.  20.00

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN IMPREZY
DOSTĘPNY BĘDZIE NA STRONIE:
WWW.GOKROKIETNICA.PL.

ORGANIZATOR:

           PLAC RUMPUCIOWY
       UL.  TRAKT NAPOLEOŃSKI

                                   ZA STACJĄ  BENZYNOWĄ  ORLEN 
W ROKIETNICY

                               PARTNERZY:

"TO DLA WAS DZIŚ  ŚPIEWAMY" -  KONCERT WOKALISTEK GOK
- GODZ.  17.30.
POKAZ PIERWSZEJ POMOCY: #CISNEKLATE -  RATUJĘ  ŻYCIE!
START GODZ. 16.00.

 

WSTĘP BEZPŁATNY -  WEJŚCIÓWKA

K O N C E R T  D A W I D A

K W I A T K O W S K I E G O
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Bezpieczny Rumpuć już 4 września 
na Polanie Rumpuciowej

Od ponad dekady w Gminie Rokietni-
ca wrzesień kojarzy się mieszkań-
com z największą gminną imprezą, 

jaką jest Rumpuć. W pierwszą sobotę wrze-
śnia plac u zbiegu ulic Trakt Napoleoński 
i Szkolnej, nazwany Polaną Rumpuciową, 
wypełnia się stoiskami sołeckimi, handlo-
wymi i ludźmi chętnymi do zabawy. Dwa 
najważniejsze punkty wydarzenia to wyda-
wanie naszej regionalnej zupy – tzw. rum-
pucia i wieczorny koncert gwiazdy. Impreza 
miała zawsze charakter rodzinny, wesoły 
i poniekąd edukacyjny, ponieważ każde 
gminne sołectwo miało okazję się zapre-
zentować, wszyscy uczestnicy mogli brać 
udział w licznych grach i konkurencjach.

Pomimo, że w zeszłym roku planowali-
śmy kolejną edycję Rumpucia, pandemia po-
krzyżowała nasze plany. Nie poddaliśmy się; 
nie chcieliśmy pozwolić, żeby symbol, z któ-
rym wielu mieszkańców jest tak zżytych zo-
stał pominięty, dlatego zorganizowaliśmy 
wydarzenie w formie maksymalnej, na jaką 
pozwalały ówczesne obostrzenia. Rozda-
liśmy 150 pakietów z produktami do ugo-
towania 5 litrów rumpuciowej zupy. Z ra-
dością oglądaliśmy później zdjęcia rodzin 
zajadających rumpuć, które obdarowani 
mieszkańcy do nas wysłali. Otrzymaliśmy 
nawet filmy z relacjami z gotowania. 

To było coś, co utwierdziło nas w przeko-
naniu, że warto działać dalej i, w odgórnie 
narzuconych ramach, organizować wyda-
rzenia, na jakie pozwalają przepisy, ponie-
waż nasza gmina tego potrzebuje.

W naszym postanowieniu trwamy nadal, 
dlatego w związku z tym, że obostrzenia 
pozwalają nam na trochę więcej, niż rok 
temu, zdecydowaliśmy się na zorganizo-
wanie Bezpiecznego Rumpucia, który bę-
dzie znacznie większym wydarzeniem, niż 
to zaproponowane w 2020 roku. 

4 września 2021 r. (sobota) zaprasza-
my na godz. 17:00 na Polanę Rumpucio-
wą, gdzie odbędzie się impreza pn.: „Bez-
pieczny Rumpuć”, podczas której wystąpi 
zespół Blue Cafe.

W imprezie będzie mogło wziąć udział 
3000 osób, które wcześniej zarejestrują się 
on-line na specjalnie przygotowanym for-
mularzu i w wyznaczonym terminie od-
biorą wejściówkę (opaskę), która będzie 
uprawniała do wejścia na wydzielony te-
ren. Aktualne przepisy pozwalają na obec-
ność podczas imprezy masowej 250 osób 
niezaszczepionych. Dla nich będzie przy-
gotowany osobny formularz rejestracyjny.

Rejestracja na imprezę roz-
pocznie się 16 sierpnia 2021 r. 
(poniedziałek). Link do formularza 
zgłoszeniowego będzie dostępny na stro-
nie www.rokietnica.pl oraz na profilu Ro-
kietnica.pl na Facebooku.

W Bezpiecznym Rumpuciu będą mogły 
wziąć udział osoby powyżej 7 roku życia. 

Osoby w wieku 7 – 12 lat mogą brać 
udział w imprezie wyłącznie pod opie-
ką rodzica/opiekuna prawnego. Uczest-
nicy od 13 – 18 roku życia będą mogli 
uczestniczyć w imprezie po okazaniu do-
kumentu potwierdzającego wiek oraz 
zgody rodzica lub opiekuna prawnego 
na udział w imprezie.

UWAGA: Według Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Pozna-
niu osoba poniżej 18 roku życia uwa-
żana jest za zaszczepioną przeciwko 
COVID-19, jeśli przyjęła dwie dawki 
szczepionki Pfizer lub ma oboje ro-
dziców, którzy są w pełni zaszczepieni. 

Bardzo prosimy zwrócić na tę in-
terpretację uwagę podczas wybiera-
nia formularza zgłoszeniowego.

• Każda osoba, bez względu na wiek, 
musi mieć swoją wejściówkę (opa-
skę) oraz maseczkę w celu zasłonię-
cia ust i nosa.

• Każdy uczestnik wydarzenia przed 
wejściem na koncert zobowiązany jest 
złożyć Oświadczenie o stanie zdrowia.

Harmonogram wydarzenia:
17:00 otwarcie imprezy przez Wójta 

Gminy Rokietnica, Radnych i Sołtysów
17:10 rozdawanie zupy rumpuć
• Chata Polska, Restauracja pod Gru-

szą i Piekarnia Piotr Łakomy zaproszą 
uczestników imprezy do zabrania por-
cji pysznego, już rozlanego rumpucia

17:15 występy wokalistek Gminnego 
Ośrodka Kultury

• Wokalistki Gminnego Ośrodka Kultu-
ry pod kierunkiem Marty Podulki i Ani Po-
lowczyk zaprezentują repertuar najbliższy 
ich sercom, który wprowadzi nas w dobry 
nastrój.

18:15 Cubi DJ Set: Najlepsze tanecz-
ne utwory XXI wieku

• Cubi (Kuba Przyno-
ga), DJ z ośmioletnim 
stażem w imprezach 
klubowych i okoliczno-
ściowych oraz mieszka-
niec Gminy Rokietnica 

od urodzenia, w tym roku 
po raz pierwszy stanie na 
Rumpuciowej scenie. Pod-
czas swojego godzinnego 
seta Cubi zaprezentuje naj-

bardziej znane i wpływowe 
utwory szeroko pojętej muzyki 

rozrywkowej z ostatnich dwudzie-
stu lat, stworzonych przez artystów takich 
jak Rihanna, Avicii czy Ed Sheeran. Ener-
getyczna mieszanka znanych, tanecznych 
kawałków będzie idealnym wstępem do 
koncertu gwiazdy wieczoru.
20:00 koncert zespołu Blue Cafe

Zespół Blue Cafe to niekwestionowana 
gwiazda polskiej sceny muzycznej i laureaci 
wielu prestiżowych nagród. Zespół został 
stworzony przez skrzypka i kompozytora 
Pawła Rurak-Sokala w 1998 roku.

Trzon zespołu stanowią: Paweł Rurak 
Sokal – kompozycje, instrumenty klawi-
szowe, gitara, Dominika Gawęda – wo-
kal, teksty, Sebastian Kasprowicz oraz 
współpracujący na stałe z zespołem Mi-
chał Grott, Łukasz Sztaba, Kamil Kukla.

Największymi przebojami zespołu są „Do 
nieba, do piekła”, „Czas nie będzie czekał”, 
„Buena”.

PO KONCERCIE – NIESPODZIANKA!
W programie również stoiska gastrono-

miczne. Zapraszamy!

Sponsor Główny:
• Drukarnia Poli Druk Poznań

Sponsorzy Strategiczni:
• Natalii Drukarnia Etykiet
• Bajer-bud S.K.
• SGB Poznański Bank Spółdzielczy Od-

dział w Rokietnicy
Sponsorzy Rumpucia:

• Chata Polska Rokietnica
• Piekarnia Piotr Łakomy
• Restauracja pod Gruszą

Partnerzy:
• Rokietnicki Ośrodek Sportu
• Gminny Ośrodek Kultury
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Bytkowie
• Rokbus Sp. z o.o.

Więcej informacji na www.rokietnica.pl.
Agnieszka Kępa

Referat Organizacyjny i Promocji
UG Rokietnica
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Rokietnicki Bieg on-line im. Dominiki

Biegowy sezon w Rokietnicy zwykle 
rozpoczynaliśmy Biegiem Wiosny. 
W tym roku, ze względu na obowią-

zujące obostrzenia, nie była możliwa or-
ganizacja tego wydarzenia w tradycyjnej 
formie. Nie chcieliśmy jednak całkowicie 
rezygnować z biegania. W związku z tym, 
w kwietniu zorganizowaliśmy Rokietnic-
ki Bieg on-line im. Dominiki. We wrześniu 
chcielibyśmy kontynuować rozpoczęte wio-
sną Grand Prix im. Dominiki, dlatego za-
praszamy mieszkańców naszej gminy do 
startu 😊.

Proponujemy dwa dystanse – 10 km dla 
biegaczy oraz 5 km dla kijkarzy. Na każdy 
z biegów może zgłosić się maksymalnie 100 
uczestników, którzy ukończyli 16 lat. Wy-
brany dystans należy pokonać w ciągu 3 
godzin. Każdy z zapisanych zawodników 
będzie mógł sam wybrać trasę, którą zde-
cyduje się pokonać. Nie będziemy prowa-
dzić klasyfikacji. Pamiętajcie, że liczy się 
udział, a niekoniecznie wynik 😊.

Zgłoszenia będziemy zbierać od 6 do 17 
września na specjalnym formularzu on-li-
ne. Do 24 września, na podany adres mai-

lowy prześlemy numer startowy, do samo-
dzielnego wydruku. Do 27 września należy 
przesłać zdjęcia z biegu oraz wyniku. Po 
pozytywnej weryfikacji, do 8 października 
w Urzędzie Gminy Rokietnica będzie moż-
na odebrać „pakiet biegacza” (pamiątkowy 
medal, numer startowy, przekąska).

Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie 
na stronie www.rokietnica.pl od 6 do 17 
września lub do wyczerpania limitu miejsc.

Sponsorami wydarzenia są: Chata Polska, 
Natalii Sp. z o.o., Restauracja pod Gruszą 
oraz Rokietnicki Ośrodek Sportu.

Katarzyna Sokulska 
Referat Organizacyjny i Promocji UG 

Rokietnica

AKCJA 
LATO
Sobotnia uczta  
na Polanie Rumpuciowej

7 sierpnia Dzień sportu z Rosfitem na 
Polanie Rumpuciowej (organizator: Ro-
kietnicki Ośrodek Sportu, Rosfit)

14 sierpnia Rodzinna Gra Terenowa 
„Krasnoludkowym szlakiem” (organiza-
tor: Urząd Gminy Rokietnica)

21 sierpnia koncert Dawida Kwiat-
kowskiego na Polanie Rumpuciowej (or-
ganizator: Gminny Ośrodek Kultury)

28 sierpnia Kino plenerowe (organi-
zator: Biblioteka Gminna im. Marii Ko-
nopnickiej w Rokietnicy i Gminny Ośro-
dek Kultury

4 września Bezpieczny Rumpuć na Po-
lanie Rumpuciowej – gwiazda wieczoru – 
zespół Blue Cafe (organizator: Urząd Gmi-
ny Rokietnica)

Wakacje z Bilardem dla dzieci 
i dorosłych

Akademia Bilardowa z Rokietnicy za-
prasza na Wakacje z Bilardem. Mamy jesz-
cze wolne miejsca! W tym roku wspólnie 
z Gminą Rokietnica i Stowarzyszeniem 
Wielkopolska Akademia Bilardowa przy-
gotowaliśmy dla Was 4 turnusy pięcio-
dniowe dla dzieci i, co jest NOWOŚCIĄ, 
również dla dorosłych! Zajęcia będą odby-
wały się w grupach maksymalnie 12-oso-
bowych. Głównym instruktorem będzie 
Mistrz Europy i wielokrotny Mistrz Pol-
ski Radosław Babica, a pomagać mu będą 
jego koledzy z drużyny Akademii Bilardo-
wej Rokietnica liderującej w Ekstraklasie 
Bilardowej!

Zajęcia dla dzieci będą odbywały się 
w godzinach 10:00-14:00, a dla dorosłych 
18:00-20:00.

Koszt na jedną osobę wynosi 190 zł za 
cały turnus! W przypadku rodzeństwa, 
drugie dziecko płaci tylko 150 zł (5 dni 
po 4 godziny). W przypadku udziału mał-
żeństwa druga osoba płaci 150 zł, czyli 
w sumie małżeństwo zapłaci 340 zł za 

cały turnus (5 dni dla 2 osób po 2 godzi-
ny dziennie).

Zapraszamy do udziału!

Sobotnie wyjazdy nad morze 
SIERPIEŃ 2021 R.
07.08.2021 r. Darłówko
21.08.2021 r. Gąski

Plan przejazdu:
5.00 wyjazd (Rokietnica, ROS)
ok. 9.20 przyjazd na miejsce:
- Darłówko - parking ul. Dorszowa, 
- Gąski – parking, ul. Latarników.
18.30 wyjazd znad morza
ok. 23.00 powrót do Rokietnicy

Cena za 1 os.: 60 zł. Wpłaty prosimy re-
alizować na konto: Poznański Bank Spół-
dzielczy 24 9043 1041 2041 0023 9787 
0001 z dopiskiem zawierającym imię i na-
zwisko oraz datę wyjazdu.

Liczba miejsc ograniczona. W przypad-
ku, gdy zgłosi się zbyt mało osób, wyjazd 
może zostać odwołany, a pieniądze zosta-
ną zwrócone.
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NA SEANSE ZAPRASZAJĄ: 

 

ILOŚĆ MIEJSC 

OGRANICZONA! 

 

Serdecznie zapraszamy na seanse plenerowe, które odbędą się: 
17 lipca 2021 r. (sobota) 

od godz. 21.00 
 

Miejsce: Plac Rumpuciowy 
Ul. Trakt Napoleoński (za stacją benzynową) 

 

TTAAJJEEMMNNIICCZZYY  OOGGRRÓÓDD                WWŁŁOOSSKKIIEE  WWAAKKAACCJJEE
                        

WSTĘP WOLNY. 

LEŻAKI DOSTĘPNE BĘDĄ DLA UCZESTNIKÓW W OGRANICZONEJ ILOŚCI. 

W PRZYPADKU NIEKORZYSTNEJ POGODY ORGANIZATOR MOŻE PRZENIEŚĆ SEANSE NA INNY TERMIN. 

 

 Serdecznie zapraszamy na seanse plenerowe,  
które odbędą się:

28 sierpnia 2021 r. (sobota). Start godz. 20.15
Miejsce: Plac Rumpuciowy

Ul. Trakt Napoleoński (za stacją benzynową)

GANG ZWIERZAKÓW
POZNAJMY SIĘ JESZCZE RAZ

WSTĘP WOLNY. LEŻAKI DOSTĘPNE BĘDĄ DLA UCZESTNIKÓW W OGRANICZONEJ ILOŚCI. 
W PRZYPADKU NIEKORZYSTNEJ POGODY ORGANIZATOR MOŻE PRZENIEŚĆ SEANSE  

NA INNY TERMIN.
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Konkursy w ramach akcji ZASZCZEPMY 
W SOBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
rozstrzygnięte

W lipcowym numerze Rokickich 
Wiadomości ogłosiliśmy konkur-
sy w ramach akcji ZASZCZEPMY 

W SOBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Jej celem 
jest promocja szczepień przeciw COVID-19. 
Konkursy skierowane były do mieszkań-
ców naszej gminy i zostały zorganizowane 
w czterech kategoriach wiekowych.

W kategorii I (12-17 lat), w której zada-
niem było napisanie dłuższej wypowiedzi 
na temat „Moje plany po pandemii” zwy-
ciężyła Julia Łuczak.

W kategorii II (18-30 lat), 
w której zadaniem było wyko-
nanie komiksu na temat „Ra-
zem pokonajmy wirusa” zwy-
ciężyła Roksana Sobiak.

W kategorii III (31-50 lat), 
w której zadaniem było wyko-
nanie zdjęcia z krótkim opisem 
na temat „Bądźmy razem za-
szczepieni” zwyciężyła Nata-
lia Skworcow.

W kategorii IV (od 51 roku 
życia), w której zadaniem było 
napisanie limeryku pod ha-
słem: Limeryk proszczepien-
ny zwyciężyła Izabela Len-
kiewicz.

Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za udział, a Laure-
atom serdecznie gratulujemy! 

Ze zwyciężczyniami skon-
taktujemy się w celu ustale-
nia terminu wręczenia nagród.

Poniżej prezentujemy zwy-
cięskie prace.

Moje plany po pandemii
Cofam się myślami do swo-

jego dzieciństwa, w ostatnim 
czasie mam bardzo dużo, aż 
nadto czasu na rozmyślania… 
Pamiętam, że mama często po-
wtarzała mi pewne zdanie: 
„Nic nie stanie na przeszko-
dzie twoim marzeniom, jeśli 
tylko będziesz wierzyć w sie-
bie”. Przez długi czas głęboko 
wierzyłam, że to prawda.

Pandemia trwa już od ponad 
roku. Niektórzy przyzwyczaili 
się już do nowej, trudnej sy-
tuacji. A może jest to dla nich 
normalność? Jednak ja czuję 
się zupełnie inaczej. Moją pa-

sją od zawsze były podróże. Uwielbiam szu-
kać pięknych i zaskakujących miejsc, ukry-
tych w najbliższej okolicy, jak i zapuszczać 
się daleko poza granice naszego kraju, a na-
wet kontynentu. Dawniej to wszystko było 
na wyciągnięcie ręki, całymi miesiącami po-
znawałam nowe kraje, a kiedy tylko wraca-
łam do domu, zajmowałam się szukaniem 
kolejnych miejsc wartych zobaczenia. Te-
raz pozostaje mi jedynie podróż „palcem po 
mapie”,  a wszystkie plany legły w gruzach.

Wyobraźmy sobie, że pandemia się koń-
czy. Co oznaczało by to dla świata? Każdy 
z nas ma z pewnością jakieś plany. Moje jed-
nak nie są szczególnie niezwykłe. Pandemia 
całkowicie zmieniła mój punkt widzenia. To, 
co jeszcze rok temu wydawało mi się nor-
malnym, codziennym zajęciem, teraz sta-
ło się dla mnie czymś wyjątkowym. I wła-
śnie na to czekam! Chyba większość z nas 
chciałaby znów chodzić do szkoły, pracy, 
sklepu, spotykać się ze znajomymi w par-
ku, czy najzwyczajniej iść do kina. Nie ma 
w tym nic niesamowitego? Nie dostrzega-
łam tego wcześniej, teraz te wszystkie co-
dzienne sytuacje są dla mnie wyjątkowe 
i potrafię znaleźć wiele takich, o których 
powrocie marzę. Chciałabym, żeby wróciło 
moje dawne życie. Może brzmi to zabaw-

Razem pokonajmy wirusa

Roksana 
Sobiak
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nie, ale moim planem po wyczekiwanym 
zakończeniu  pandemii jest pozbycie się 
wszystkich obaw, nieustannego myślenia 
i zadawanych pytań o przyszłość. Bo tego 
na ten moment mam zdecydowanie dość.

Ile jest pięknych miejsc, które chcieliby-
śmy znów odwiedzić? Ja mam w planie za-
równo dalekie podróże, jak i odkrywanie 
uroków najbliższej okolicy, mojej miejsco-
wości rodzinnej – Rokietnicy. Spędziłam 
tu większość mojego życia i mam z nią tak 
wiele wspomnień… Czy nie marzysz o tym, 
aby jutro rano wstać i móc (bez masecz-
ki oczywiście) wybrać się do lokalnej pie-
karni po pyszne rogale z kruszonką, a po-
tem beztrosko spotkać się z przyjaciółmi 
na placu rumpuciowym? A na koniec pójść 
na siłownię do ROS-u? Ja za tym wszystkim 
bardzo tęsknię. A może warto zrobić krok 
w kierunku pokonania wirusa? 

Pewnego wieczoru myślałam o tym, co 
pandemia zabrała ludziom. Myślę, że przede 
wszystkim zabrała nam wolność. Oczywi-
ście nie całkowicie, ale znacznie ją ograni-
czyła. Niektórym zapewne nie przeszkadza 
brak możliwości wyjazdu do niektórych kra-
jów czy spotykania się w większym gronie 
osób. Jednak dla większości z nas nie jest 
to obojętne. Jedna z moich bliskich przy-
jaciółek ma rodzinę za granicą, z którą od 
ponad roku nie mogła się spotkać. Czy to 
nie jest straszne? Inni przez koronawiru-
sa stracili pracę, jeszcze inni nie mogą re-
alizować swoich pasji.

Podobnie jest ze mną. Planuję podróże 
do miejsc, w których jeszcze nigdy nie by-
łam. Moja lista rzeczy do zrobienia po pan-
demii stale się wydłuża, a plany można by 
już spisać w grubym brulionie. Czy kiedy-
kolwiek je zrealizuję? Tak naprawdę przez 

jakiś czas właściwie wątpiłam w to, że pan-
demia się skończy. Bałam się, że świat nigdy 
nie powróci do normalności i nie będę już 
mogła robić tego, co kocham. Doszłam jed-
nak do wniosku, że powinnam starać się, 
aby w miarę możliwości przyczynić się do 
pokonania wirusa. Czy nie warto zastano-
wić się, ile można zrobić dla dobra ludzi?

Od kilku miesięcy istnieje możliwość za-
szczepienia się przeciwko wirusowi. Mimo 
to wielu ludzi nadal nie zdaje sobie spra-
wy, jakie to ważne. Początkowo prawie 
nikt nie był przekonany co do skuteczno-
ści szczepionki. Z moich obserwacji wynika, 
że znaczna część społeczeństwa ogromnie 
obawia się skutków ubocznych. Doskonale 
to rozumiem. Sama miałam wiele wątpli-
wości. Jednak czas mijał, a liczba zaszcze-
pionych rosła, i rosła. Pewnego dnia pomy-
ślałam: „Co pomoże zwalczyć wirusa, jeśli 
nie szczepionka?” Prawdopodobnie jedyną 
szansą aby położyć pandemii kres, jest za-
szczepienie się. Przynajmniej inne sposoby 
wydają mi się mniej skuteczne. No i wła-
śnie wtedy to zrobiłam.

Teraz z punktu widzenia osoby zaszcze-
pionej mogę powiedzieć, że to była dobra 
decyzja. Po pierwsze czuję się bezpieczna, 
odpowiedzialna za zdrowie społeczeństwa 
oraz dumna, że zrobiłam coś dla wspólne-
go dobra. Odpowiedzialność jest ważnym, 
szerokim pojęciem, tak bardzo potrzebnym 
współczesnemu światu. Według słownika 
jest to „obowiązek moralny lub prawny od-
powiadania za swoje lub czyjeś czyny” oraz 
„przejęcie na siebie obowiązku zadbania 
o kogoś lub coś”. Dzięki podjęciu odważ-
nej decyzji możemy umocnić w sobie odpo-
wiedzialność. Ponadto czuję, że zaszczepie-

nie się było ogromnym krokiem w stronę 
zrealizowania moich planów po pandemii. 

A jakie korzyści daje nam szczepionka? 
Lista jest długa i nie sposób wszystkich 
w tym miejscu wymienić. Jednak najważ-
niejszą zaletą będzie to, że kiedy wszyscy 
ludzie nabędą już odporność, świat powróci 
do normalności i wszystko będzie jak daw-
niej! Będzie można podróżować, spotykać 
się z przyjaciółmi i rodziną, chodzić do re-
stauracji, uczestniczyć w koncertach! Re-
alizować małe i duże plany… Czy nie na to 
wszyscy czekamy? Do tego jeszcze długa 
droga, ale każda zaszczepiona osoba ją skra-
ca! Dotyczy to ludzi w każdym wieku. Po-
móżmy pokonać wirusa! Zaszczepmy w so-
bie odpowiedzialność! 

Julia Łuczak, 14 lat

Bądźmy razem zaszczepieni
Odkąd zamieszkaliśmy na jednej Rokiet-

nickiej ulicy – trzymamy się razem. 
Wspólnie chodzimy na Rumpucia, or-

ganizujemy doroczne spotkanie z okazji 
imienin ulicy, wymieniamy się warzywa-
mi z ogrodów, a nawet działamy nad dro-
gą dojazdową.

W ubiegłym roku musieliśmy trzymać 
dystans, dziś zaszczepieni, znów możemy 
spędzać czas razem.

Natalia Skworcow

Limeryk proszczepienny
Zenobia, co pracuje w Biedronie 
za nic nie chciała chodzić w koronie 
i żeby nie kusić losu 
na zastrzyk poszła do ROS-u 
a teraz flirtuje w Barcelonie.

Izabela Lenkiewicz
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Wakacyjne 
warsztaty 
wokalno-taneczne

Przez tydzień, od 12 do 16.07.2021 r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Ro-
kietnicy odbywały się  warsztaty 

wokalno-taneczne. Pod okiem instrukto-
rów: Pani Aleksandry oraz Pana Mateusza 
dziewczynki ćwiczyły układy taneczne oraz 
szlifowały swój wokal. Było bardzo weso-
ło i muzycznie.

Dziękujemy wszystkim uczestniczkom 
oraz instruktorom za miło spędzony ty-
dzień.

360 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3

Dziewięćdziesięciu opiekunów dzien-
nych przybędzie na obszarze Metro-
polii Poznań. Projekt „Wracamy na 

rynek pracy – aktywizacja zawodowa osób 
powracających lub wchodzących na rynek 
pracy po powrocie związanym z opieką nad 
dzieckiem do lat 3” pozwoli zainteresowa-
nym uzyskać zawodowe kompetencje, a tak-
że stworzyć w sumie ponad 300 miejsc opie-
ki dla dzieci do lat 3. Stowarzyszenie szuka 
obecnie kobiet chętnych do udziału w pro-
jekcie, który będzie realizowany przez naj-
bliższe dwa lata.

Uczestniczki mają nie tylko szansę na 
zdobycie kompetencji do zawodu Opie-
kuna Dziennego, ale otrzymają też dofi-
nansowanie na adaptację i wyposażenie 
lokalu do prowadzenia usług opieki nad 
dziećmi do lat 3. Te możliwości są dostępne 
dla mieszkanek samorządów tworzących 
Metropolię Poznań, czyli Poznania, powia-
tu poznańskiego lub gmin Oborniki, Skoki, 
Szamotuły i Śrem. 90 zakwalifikowanych 
osób uzyska:

• sfinansowanie 160-godzinnego kursu 
„Dzienny opiekun dziecka do lat 3”, da-
jącego uprawnienia do wykonywania za-
wodu wraz z refundacją kosztów dojazdu 
(za udział w szkoleniu przysługuje sty-
pendium szkoleniowe)

• realizację obligatoryjnych badań sanitar-
no-epidemiologicznych dopuszczających 
do wykonywania zawodu,

• sfinansowanie zakupu wyposażenia 
niezbędnego do organizacji opieki nad 
dziećmi.
Dodatkowo projekt zakłada pokry-

cie kosztów opieki nad dziećmi przez 12 
miesięcy. Warunkiem jest zadeklarowa-
nie utrzymania punktu opieki przez 3 lata.

Projekt „Wracamy na rynek pracy…” 
obejmie więcej osób. Niezwykle ważnym 
aspektem są bowiem działania z zakresu 
aktywizacji zawodowej dla kolejnych 264 
rodziców, którzy – z uwagi na konieczność 
opieki na dzieckiem do lat trzech – mie-
li przerwę w pracy zawodowej i potrze-
bują wsparcia w powrocie na rynek pra-
cy. Rodzice mogą skorzystać z bezpłatnej 

opieki nad dzieckiem w czasie, w którym 
będą korzystać z doradztwa zawodowego, 
szkoleń, kursów zawodowych oraz płatnych 
staży i praktyk u pracodawców.

Warunkiem koniecznym otrzymania 
wsparcia jest posiadanie statusu osoby 
bezrobotnej lub biernej zawodowo oraz 
(w przypadku opiekuna dziennego) utwo-
rzenie punktu opieki w jednej ze wskaza-
nych gmin.

Kontakt dla zainteresowanych udziałem 
w projekcie: telefon – 786 102 024, mail – 
biuro@metropoliapoznan.pl. „Wracamy 
na rynek pracy…” współfinansuje Europej-
ski Fundusz Społeczny. Realizatorem jest 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań wraz 
z Miastem Poznań. 

Pierwsze osoby uczestniczą już w szko-
leniu. Po jego zakończeniu nowe opiekunki 
dzienne zajmą się dziećmi w świeżo powsta-
łych miejscach opieki. Pionierskie placówki 
tego projektu zostaną uruchomione w gmi-
nie Kórnik. 

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowe 
są dostępne pod adresem 

http://metropoliapoznan.pl/aktualno-
sci,2623,360-nowych-miejsc-opieki-dla-
-dzieci-do-lat-3.html
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Przedszkole 
Leśna Chatka

Czerwiec obfitował w uroczystości za-
kończenia roku szkolnego przez przedszko-
laków. Przez cały tydzień mogliśmy oglą-
dać poczynania przedszkolaków. Dziesięć 
miesięcy wspólnych zabaw i zajęć szybko 

minęło, aż nadszedł czas wakacji i poże-
gnań. W uroczystościach uczestniczyli tak-
że rodzice.

Każda z grup wykazała się umiejętno-
ściami aktorskimi, tanecznymi i wokalny-
mi. Przekrój muzyczny był bardzo zróżni-
cowany, mogliśmy usłyszeć dziecięce hity, 
ale również radiowe przeboje.

Po występach wszystkie przedszkolaki 
otrzymały nagrody książkowe oraz dyplo-

my. Po części artystycznej przyszedł czas 
podziękowań dla Rodziców, Cioć prowadzą-
cych grupy oraz wszystkich, którzy byli za-
angażowani w działania przedszkola.

Kolejni absolwenci opuścili mury naszej 
placówki, by po wakacjach rozpocząć na-
ukę w pierwszej klasie.

Wszystkim dzieciom życzymy wielu suk-
cesów i spełnienia marzeń oraz bezpiecz-
nych i radosnych wakacji.

Przedszkole 
w Mrowinie
Pożegnania nadszedł czas...

„Mrówki”, czyli dzieci z zerówki 24 i 25 
czerwca 2021 r. żegnały się z przedszko-
lem. Przed nimi nowy etap – szkoła pod-
stawowa. Obchody rozpoczęły się od czę-
ści oficjalnej, podczas której przedszkolaki 
podziękowały dyrekcji, nauczycielom, pa-
niom woźnym i panu Andrzejowi, a także 
pożegnały się z pozostałymi grupami. Nie 
zabrakło też niespodzianek od innych grup, 
wspólnego śpiewu i tańca. Po przedstawie-
niu przyszedł czas na wręczenie dyplomów 
i upominków dla absolwentów. Część ofi-
cjalna zakończyła się słodkim poczęstun-
kiem. Z Mrówkami i wychowawcami grupy 
przybyli także pożegnać się przedstawi-
ciele rodziców. Następnie przyszedł czas 
na część nieoficjalną. Atrakcjom nie było 
końca: począwszy od pizzy, przez polewa-
nie się wodą, koncert i imprezę taneczną  
z najprawdziwszym DJ Antkiem, wyjście 
na lody oraz pokaz filmowy z popcornem.  
W piątek były kiełbaski z grilla i zwieńcze-
nie wspólnej przygody – ,,drzewko podzię-
kowań”, za pomocą którego wychowawcy 
podziękowali każdemu dziecku indywidu-
alnie, nawiązując do wspólnie spędzonych 
chwil, zainteresowań i cech charakteru.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za za-
angażowanie w „życie przedszkola” przez 
cały rok szkolny, szczególnie w przygoto-
waniu tych ostatnich dni, a naszym kocha-
nym Mrówkom życzymy wielu sukcesów 
i satysfakcji z nauki szkolnej. 

Powitanie lata – wyjście na pizzę 
i plac zabaw

22 czerwca dzieci z grupy Pszczółek ra-
dośnie i z uśmiechem powitały pierwszy 
dzień lata. 

W sali wspólnie śpiewaliśmy letnie piosen-
ki, bawiliśmy się chustą klanzy i korzystaliśmy  
z sensorycznych przyborów do gimnastyki. 

Popołudniu wybraliśmy się na pyszną piz-
zę do „Bazylii” w Mrowinie. Z kolei dzieci 
z grupy Biedronki lato powitały na placu za-
baw „Karamba” w Mrowinie. Pogoda prze-
piękna, zabawa przednia, czego chcieć wię-
cej? A w sali rozmawialiśmy o tym, z czym 
kojarzy nam się lato. Jednogłośnie z waka-
cjami... jak również z lodami, plażą, góra-
mi, jeziorami, podróżami, zabawą, długim 
dniem i upałem. Teraz czekamy na wakacje!

Dzień Smerfa – zakończenie roku
Ostatni dzień roku szkolno-przedszkol-

nego był pełen atrakcji dla naszych pod-
opiecznych. Pszczółki – przebrane za Smer-
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fy poznały bliżej świat smerfów, tańczyły 
i szalały przy muzyce, a także zajadały 
się słodkościami upieczonymi przez jed-
ną z mam. Pysznym smerfowym placusz-
kiem częstowaliśmy się całe popołudnie. 
Wspólnie z innymi grupami żegnaliśmy się 
smerfową dyskoteką i życzyliśmy sobie we-
sołych i bezpiecznych wakacji. W grupie 
Motyli był to dzień pełen śmiechu, rado-
ści, zabaw, no i… ulubionych zabawek przy-
niesionych przez dzieci. Nie zabrakło róż-
nych pluszaków, koników, traktorów, lego, 
jaszczurek. Dzień rozpoczęliśmy od różnych 
konkurencji sportowych. Następnie otrzy-
maliśmy dyplomy ukończenia przedszko-
la jako czterolatki, bo od września spotka-

my się w grupie o rok starszej. Natomiast 
w grupie Biedronek na zakończenie roku 
były pląsy przy muzyce, seans filmowy, 
pyszne niebieskie ciasto, malowanie far-
bami ogromnego Smerfa oraz dużo uśmie-
chu na twarzach dzieci, gdyż...  zaczęły się 
wakacje. „Kto na wakacyjny wyrusza szlak, 
niech klaśnie raz i dwa i krzyknie, taak!” – 
te słowa piosenki towarzyszyły nam przez 
cały dzień. Dzieci otrzymały dyplomy ukoń-
czenia oddziału 5-latków. Od września bę-
dziemy już najstarszą grupą – „zerówką”. 
Wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczy-
cielom życzymy udanych i bezpiecznych 
wakacji!

Nauczyciele z Przedszkola w Mrowinie

Szkoła Podstawowa  
w Napachaniu

Arytmetyka mentalna – Abakus 
Europe

Zakończyliśmy udział w programie pi-
lotażowym Abakus Europe, co nie ozna-
cza końca naszej współpracy. W dalszym 
ciągu się szkolimy i doskonalimy w tema-
cie arytmetyki mentalnej. Zwieńczeniem 
i podsumowaniem jest to, że nasz Zespół 
Szkolno-Przedszkolny otrzymał Certyfikat 
dla szkoły uczącej arytmetyki mentalnej. 

Na zakończenie programu, uczniowie 
biorący w nim udział, musieli zdać egza-
min z poziomu I, który podzielony był na 
2 części: praktyczną – liczenie na liczydle 
oraz obliczenia mentalne. Wszyscy ucznio-
wie zdali i również otrzymali certyfikaty, 
z czego jesteśmy bardzo dumni! 

W przyszłym roku szkolnym mamy jesz-
cze szersze plany dotyczące tych zajęć.  Wie-
rzymy, że na stałe wpiszą się w grafik za-
jęć dodatkowych naszej szkoły i z roku na 
rok przybędzie miłośników arytmetyki 
mentalnej. 

certyfikowany nauczyciel arytmetyki 
mentalnej – Karolina Władysiak

Wycieczka do Deli Parku
Czerwiec w Zespole Szkolno-Przedszkol-

nym obfitował w różnego rodzaju wyjaz-
dy. Po zdalnym nauczaniu i przebywaniu 
w domu z dala od szkolnych przyjaźni, na-
stąpił w końcu wyczekiwany okres integra-
cji. W związku z tym uczniowie klas 3 udali 
się na wycieczkę do parku edukacyjno-roz-
rywkowego „Deli Park” w Trzebawiu. Mie-
liśmy okazję zwiedzić park miniatur, zoba-
czyć prehistoryczne zwierzęta oraz mini 
zoo. Jednak najwięcej frajdy i beztroskich 
zabaw przyniosła dzieciom podniebna eko-
wioska i różnorodne dmuchańce. 

Karolina Władysiak
Martyna Sawicka

Gra terenowa – podchody 

Klasy 3a i 6a w ramach integracji zespo-
łów klasowych oraz podsumowania inno-
wacji wzięły udział w podchodach, które 
odbyły się w pobliskim lesie na łonie na-
tury, przy sprzyjającej aurze pogodowej. 

Uczniowie zostali podzieleni na 3 zespo-
ły, które konkurowały ze sobą oraz miały 
okazję pochwalić się ogólną wiedzą z języ-
ka polskiego. Każdy zespół miał 7 zadań, 
które weryfikowały wiedzę uczniów oraz 
sprawdziły ich umiejętności polonistycz-

ne. Wszystkie zespoły ukończyły zadania 
z satysfakcjonującym wynikiem. Na koniec 
czekała na uczniów niespodzianka w posta-
ci pizzy. Przy wspólnej degustacji, rozmo-
wach, śmiechu, wygłupom nie było końca. 
W ramach krótkiego podsumowania – je-
steśmy bardzo dumne z naszych uczniów!

Karolina Władysiak
Monika Bachorz

Wśród zwierząt – Kacperkowe 
Ranczo

22 czerwca uczniowie klas 1a i 2a wybrali 
się na Kacperkowe Ranczo w Wychowań-
cu koło Obornik. To wyjątkowe miejsce po-
trafi skraść  każde  serce, szczególnie tych, 
którzy kochają zwierzęta. Oślica Krystyna, 
konie, strusie, kozy, króliki, barany, świnki 
morskie, kury, koguty, gęsi, pawie… to wiel-
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ka rodzina przyjaznych zwierzaków. Moż-
na je pogłaskać, przytulić, wziąć na ręce 
i nakarmić. Dzięki uprzejmości właścicieli 
jeździliśmy konno, ciągnikiem z przyczepa-
mi, zjeżdżaliśmy z dmuchańca i zjedliśmy 
smaczne pieczone kiełbaski. To był dzień 
pełen wrażeń.

Sylwia Kiejnich
Zuzanna Balcerowiak

Pizza w schadce przy piecu 
w Napachaniu

Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy 
na czas, w którym można będzie korzystać 
z miejsc publicznych bez większych ogra-
niczeń. Uczniowie klasy 3a, wykorzystali 
ten czas na zrealizowanie wygranej w kon-
kursie na film dotyczący zajęć z arytmety-
ki mentalnej zorganizowanym przez ABA-
KUS EUROPE. Nagranie można było śledzić 
na Facebooku oraz stronie naszej szkoły. 
Wszystkim dziękujemy za oddanie na nas 
głosu – dzięki Wam osiągnęliśmy wspól-
ny sukces. W nagrodę uczniowie otrzyma-
li bon, który mogli zrealizować w pizzerii. 
Dziękujemy za gościnność Pani Oldze z bi-
stro „Schadzka przy piecu”. Jeszcze raz gra-
tuluję uczniom kolejnego zwycięstwa!

wychowawca Karolina Władysiak

Pożegnalne spotkanie z rodzicami 
klasy 3a

Za uczniami klasy 3 dziwny i niezbyt ła-
twy rok. Rok przyzwyczajenia do innego 
funkcjonowania, nauki, odizolowania od 
szkolnej rzeczywistości i rówieśników. Ko-
lejna lekcja życia w zastanej rzeczywistości 
zdana przez uczniów na szóstkę.  

Po powrocie do szkoły, przede wszystkim 
postawiliśmy na wspólne relacje, pielęgno-
wanie empatii, integrację klasy oraz rodzi-
ców. W związku z tym spotkaliśmy się na 
wspólnej biesiadzie przy grillu, aby pod-
sumować i podziękować sobie za wspólnie 
spędzony czas. Dziękujemy za zaproszenie 
i zorganizowanie tak miłego dnia, który na 
długo pozostanie w naszej pamięci. 

Przed moimi uczniami kolejny etap edu-
kacyjny, dzięki któremu jeszcze bardziej 
rozwiną swoje skrzydła i pokażą nowe ta-
lenty. Trzymam za nich kciuki! Życzę po-
wodzenia!

Wychowawca klasy
Karolina Władysiak

„Ostatni raz z moją klasą...”
Koniec czerwca to ulubiony czas dla 

uczniów – zakończenie roku szkolnego. 
Dla ósmoklasistów były to jednak chwi-
le wzruszeń i smutku. Nadszedł bowiem 
moment rozstania. 23 czerwca w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym odbyło się poże-
gnanie uczniów kończących naukę w szkole  

podstawowej. W uroczystości wzięli udział: 
uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaprosze-
ni goście.  Ósmoklasiści wkroczyli na salę 
gimnastyczną pięknym tanecznym krokiem 
w rytmie walca. Pani Dyrektor Małgorza-
ta Łopatka z żalem żegnała pierwszych 
absolwentów szkoły w Napachaniu. Były 
podziękowania,  gratulacje,  dyplomy  dla  
uczniów i ich rodziców. Występy uczniów 
z klasy ósmej i młodszych kolegów uświet-
niły tak podniosłą chwilę, jaką jest zakoń-
czenie najdłuższego etapu edukacyjnego 
w życiu młodych ludzi. Nie zabrakło śpiewu, 
tańca i niespodzianek. Na niejednej twarzy 
pojawił się i uśmiech, i łzy. Dla mnie, jako 
wychowawcy, był to trudny czas. Ciężko 
powiedzieć uczniom, z którymi przeżyło 
się sporo pięknych i trudnych chwil – że-
gnajcie. Niestety nadszedł czas, kiedy trze-
ba pozwolić dzieciakom rozwijać skrzydła 
w innych przestworzach, wśród nowych 
wyzwań, nowych ludzi. Mam nadzieję, że 
moi wychowankowie nie zapomną czasów 
Szkoły Podstawowej w Napachaniu, nauczy-
cieli, kolegów, koleżanek. Trzymam kciuki 
za ich wyzwania, decyzje i życzę wielu suk-
cesów na kolejnym etapie edukacyjnej dro-
gi. Do zobaczenia!

Alicja Gałęzewska

Zwycięstwo w turnieju piłki nożnej
23 czerwca Szkoła Podstawowa w Napa-

chaniu uczestniczyła w turnieju piłki nożnej 
w Cerekwicy. W pierwszym meczu nasza 
reprezentacja pokonała jeden z zespołów 
z Cerekwicy 5:0. W drugim spotkaniu, po 
zaciętym pojedynku, odnieśliśmy zwycię-

stwo 1:0 z pierwszą reprezentacją Szkoły 
Podstawowej w Cerekwicy. Po tych dwóch 
meczach pozostało nam już tylko jedno spo-
tkanie, którego wynik miał zadecydować 
o zdobytym w turnieju miejscu. Naszym 
przeciwnikiem była w nim reprezentacja 
Szkoły Podstawowej w Rokietnicy. Osta-
tecznie rozgromiliśmy zespół z Rokietnicy 
5:1, osiągając tym samym pierwsze miej-
sce w turnieju. Miłym akcentem była na-
groda dla najlepszego zawodnika turnieju, 
którym został nasz reprezentant Maksymi-
lian Bieniek. Nasz zespół reprezentowali: 
Maja Bieniek – napastnik, Dominika Kili-
jańska – pomocnik, Maksymilian Bieniek 
– napastnik, Marcin Grzechowski – obroń-
ca/kapitan, Eryk Fryza – bramkarz, Jakub 
Paczkowski – obrońca, Ignacy Augustyniak 
– pomocnik, Maksymilian Kara – obrońca, 
Bartosz Piwosz – obrońca, Hubert Drożan 
– obrońca/pomocnik. Dziękujemy za wspa-
niałą walkę i godną postawę!

Maciej Skrzypczak

Wyjazdowo w Trzebawiu
22 czerwca klasy IV i V wybrały się do 

Deli Parku w Trzebawiu, na wycieczkę in-
tegracyjną. Uczniowie korzystali ze wszyst-
kich atrakcji oraz wzięli udział w warszta-
tach kulinarnych, podczas których poznali 
wiele ciekawostek na temat poznańskich 
wypieków. Własnoręcznie wykonali chru-
ściki, które smakowały wybornie. Na koniec 
dnia pełnego pozytywnych wrażeń przy-
szła pora na smaczny obiadek. Wycieczka 
zakończyła się słodką niespodzianką.

Karolina Gładysiak
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Ależ ten czas szybko płynie! Dopiero 
przygotowywaliśmy się do inauguracji 
roku szkolnego w Cerekwicy, a za chwilę 
będziemy świętować pierwszą rocznicę 
funkcjonowania placówki na Przybrodz-
kiej 1. Zanim to jednak nastąpi kilka słów 
o tym, co się działo pod koniec roku szkol-
nego i w wakacje. Posłuchajcie!

Czerwiec w szkole
Po długiej pandemicznej przerwie zaczę-

liśmy wreszcie znów jeździć na wycieczki: 
krótsze (do poznańskiego ZOO, do Szamo-
tuł na kolejny film z serii „Biuro Detekty-
wistyczne Lassego i Mai”), dłuższe (do Ra-
koniewickiego „zagłębia pożarnictwa”, do 
Kluczewskiej kuźni) oraz całkiem długie, 
czyli do malowniczego Gdańska. Uczniowie 
z 2b przekonali się również, że fascynujące 
mogą być także wyprawy palcem po mapie. 
Tym sposobem dotarli aż do Ameryki Połu-
dniowej! Maksymalnie eksploatowaliśmy 
naszą paletową strefę relaksu. Były pikni-
ki, planszówki, rozmówki. Dla każdego coś 
dobrego! Nie zapominaliśmy również o na-
uce. W ostatnim tygodniu zorganizowaliśmy 
Spontaniczny Konkurs Historyczny 6a kon-
tra 6b. Jego uczestnicy popisali się świet-
ną wiedzą. Tym razem zwyciężyła 6b, ale 
ich koledzy z 6a już zapowiadają skuteczny 
rewanż w przyszłym roku szkolnym. Trzy-
mamy kciuki, chociaż z miejsca zapowia-
damy, że poprzeczka pójdzie w górę, bo do 
historycznych potyczek 2021/2022 chce-
my również zaprosić uczestników z innych 
gminnych szkół. Po zmaganiach naukowych 
wróciliśmy do sportu: zarówno w ramach 
strefy kibica na okoliczność EURO, jak i I 
Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się w na-
szej szkole 23 czerwca. W zawodach wzięły 
udział 4 drużyny, oprócz Cerekwicy, jesz-
cze młodzi piłkarze z Napachania i Rokiet-
nicy. Puchar zawędrował do Napachania. 
Gratulujemy i zapraszamy za rok!

Uroczyste Zakończenie Roku 
Szkolnego

25 czerwca 2021 roku w Cerekwicy było 
odrobinę poważnie, nieco sentymentalnie 
i trochę radośnie, czyli po prostu PIĘKNIE!. 
Obchodom pierwszego zakończenia roku 
szkolnego w historii naszej szkoły towa-
rzyszyło przesłanie „Wielka podróż za-
czyna od pierwszego kroku”. Niewątpliwie 
zarówno absolwenci, z których jesteśmy 
bardzo dumni i zawsze drzwi Przybrodzkiej 
1 są dla nich szeroko otwarte, jak i ucznio-
wie, którzy w kolejnych latach będą kon-
tynuować u nas swoją edukację, dokonali 

tego pierwszego kroku. Teraz (byłym już) 
ósmoklasistom życzymy spełnienia kolej-
nych naukowych zamierzeń, a wszystkim 
uczniom bez wyjątku odpoczynku i wspa-
niałych wakacyjnych podróży!

Tańcem i słowem pomaganie…
Bijący ostatnio rekordy popularności 

„challenge” czy może bardziej swojsko 
brzmiące „wyzwanie”? Nieważne jak je 
nazwiemy chodzi o chęć i możliwość po-
mocy innym. W czerwcu i lipcu otrzyma-
liśmy nominacje do udziału w dwóch bar-
dzo ważnych akcjach. Pierwsza polegała na 
zatańczeniu słynnej Jerusalemy, aby zachę-
cić do wsparcia mieszkańca naszej gminy, 
który zmaga się z ciężką chorobą. Brawu-
rową cerekwicką Jerusalemę można zoba-
czyć na youtube i stronie szkoły, a gdybyście 
chcieli pomóc potrzebującemu Filipowi, to 
zbiórkę znajdziecie tutaj: https://www.sie-
pomaga.pl/filip-golak. Celem drugiej ak-
cji „Jesteśmy z Wami niebieskimi motyla-
mi” jest poszerzenie wiedzy i świadomości 
na temat autyzmu i pokazanie solidarności 
z osobami autystycznymi i ich rodzinami. 
Z ogromną przyjemnością przyjęliśmy za-
proszenie do udziału i zrobiliśmy wyma-
gane zadania. Jednocześnie w trakcie ich 
wykonywania okazało się, że sami mamy 
duży duże braki, jeśli chodzi o wiedzę na 
temat autyzmu. Postaramy się to zmienić 
już od września!

Lato w szkole
Pięć dni, każdy różny, a wszystkie peł-

ne wrażeń i doskonałej zabawy. Tak mo-
żemy najkrócej określić to, co działo się na 
Przybrodzkiej 1 w czwartym tygodniu wa-
kacji. Żeby wymienić wszystkie aktywno-
ści, w których braliśmy udział od 19 do 23 
lipca trzeba by było powiększyć objętość 
aktualnego numeru „Rokickich Wiadomo-
ści”. Nie będziemy jednak nadwyrężać cier-
pliwości redakcji, zwłaszcza, że przez cały 
rok szkolny korzystaliśmy obficie z gościn-
nych łamów gminnego pisma i nadal mamy 
nadzieję w ten sposób opowiadać, co się 
dzieje na Przybrodzkiej 1. Ograniczymy się 
więc tylko do najważniejszych informacji, 
a dokładną relację z „Lata w szkole” moż-
na znaleźć na fb i www.zsp-cerekwica.pl 

Z ogromną przyjemnością przyjęliśmy 
fakt, że nasz wakacyjny projekt cieszył się 
dużą popularnością i wziął w nim udział co 
szósty uczeń naszej szkoły! Dziękujemy Na-
uczycielom, którzy poświęcili swój wolny 
czas, pozostałym Pracownikom Szkoły, któ-
rzy nas dzielnie wspierali, trenerom Sparta-
na Rokietnica Taekwondo Olimpijskie oraz 
trenerom i zawodnikom Klubu Karate Trady-
cyjnego „Orzeł” z Poznania, dbającym o na-
szą kondycję, ZUK „Rokbus” oraz Panu To-
maszowi, który bardzo smacznie nas karmił, 
nawet jak czasem zapomniał, że niektórzy są 
wegetarianami… Jeszcze raz WSZYSTKIM: 
i za lato i za cały rok PIĘKNIE DZIĘKUJEMY!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Cerekwicy 

Szkoła Podstawowa  
w Cerekwicy
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Udanych wakacji!
Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbyło się 

w dniu 25.06.2021 r. w reżimie sanitarnym z podziałem na gru-
py. Dyrektor wraz z wychowawcami gratulowali i wręczali naro-
dy uczniom za osiągnięcia i sukcesy. Życząc dalszych sukcesów 
w nowym etapie życia, pożegnaliśmy absolwentów III klasy Bran-
żowej Szkoły I Stopnia.

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej, w większości zdalnej,  pra-
cy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas waka-
cji, czas odpoczynku.

Dziękujemy za cały rok szkolny 2020/2021.
Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich 

w Rokietnicy

Alicja Klemenska ze złotym medalem
Uczennica klasy I technikum hotelarstwa Alicja Klemenska od 4 

lat trenuje w Klubie Dziewiątka – Amica Wronki. W dniach 18-20 
czerwca 2021 roku wzięła udział w Mistrzostwach Polski w Krę-
glarstwie Klasycznym, które odbyły się w Tucholi. Ala zdobyła 
I miejsce w Mistrzostwach Polski Tandemów Mieszanych Junio-
rów Młodszych w kręglarstwie klasycznym sezon 2020/2021 oraz 
II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorek Młod-
szych w kręglarstwie klasycznym sezon 2020/2021.

Alicja Dąbrowska

Co słychać w Teatrze Nowym?
Co jest najlepsze na upał? Wizyta w Teatrze Nowym – oczywi-

ście! 19 czerwca byliśmy na przedstawieniu zatytułowanym „Ma-
ria”, w reżyserii Andree Hübnera-Ochodlo. W roli głównej wystą-
piła Weronika Asińska.

Przedstawienie skłoniło nas do refleksji na temat samotności lu-
dzi we współczesnym, zdigitalizowanym świecie, na temat budo-
wania relacji i poszukiwania sensu w życiu.

Agnieszka Olejniczak-Gross

Mieszkańcy internatu żegnają rok szkolny
Jak co roku mieszkańcy internatu żegnają rok szkolny, grillu-

jąc w naszym pięknym parku. Po grillu spalaliśmy kalorie, gra-
jąc w siatkówkę:) Pogoda dopisała, nie brakowało dobrej muzyki 
i świetnych humorów. To był bardzo miło spędzony czas.

Koncert Zespołu Muzycznego Piwnica u Zamoyskich
W imieniu zespołu muzycznego Piwnica u Zamoyskich zapra-

szam do wysłuchania piosenek, które udało nam się wykonać 
i nagrać w czasie zdalnego nauczania. Pierwszym utworem jest 
hymn szkoły, stworzony przez poprzedni skład zespołu, w na-
szej aranżacji. Natomiast utwór „Powietrze” pochodzi z repertu-
aru Natalii Schroeder.

Życzymy wszystkim udanych wakacji i bezpiecznego powrotu 
do szkoły we wrześniu.   Gabriela Leśniak

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
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Łączy Nas Rower

27.06.2021 r. w Cerekwicy odbył się 
II Integracyjny Rajd Rowerowy 
– Łączy Nas Rower organizowa-

ny przez LGD Dolina Sany, Sołectwo Mro-
wino-Cerkiewnica oraz Bibliotekę Gminną 
w Rokietnicy pod honorowym patronatem 
Wójta Gminy Rokietnica, Pana Bartosza De-
recha, a także patronatem medialnym „Ro-
kickich Wiadomości”. 

Każdy z uczestników rajdu mógł zaopa-
trzyć się w mapę z trasą rajdu, a niezbęd-
nym warunkiem wzięcia udziału w rajdzie 

był dobry humor i kondycja pozwalająca 
przebyć wspólnie ok. 35 km pod przewod-
nictwem Komandora Rajdu pana Ryszar-
da Lubki. Wspólnie odwiedziliśmy kolejno 
Przybrodę, Chlewiska, Kaźmierz, Zalew Ra-
dzyński oraz Gospodarstwo Agroturystycz-
ne Radzyńskie Zagajniki, gdzie, korzystając 
gościnności Pana Jarosława Pszczoły, zgłębi-
liśmy tajniki wiedzy ogólnej o lasach, zwie-
dziliśmy gospodarstwo, a także zjedliśmy 
pyszne domowe ciasto drożdżowe. W dro-
dze powrotnej zatrzymaliśmy się w Chle-
wiskach, gdzie odbył się turniej sprawno-
ści jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 
a także mini zlot Fiatów 126 p, w asyście 

których dotarliśmy do mety znajdującej się 
na boisku Szkoły Podstawowej w Cerekwicy. 

To właśnie tam odbyło się podsumowa-
nie rajdu, w trakcie którego na wszystkich 
uczestników czekał mały poczęstunek oraz 
nagrody w postaci statuetek. To wszystko 
nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie fi-
nansowe ze środków budżetu Powiatu Po-
znańskiego, a także Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Rokietnicy. Jesteśmy pełni nadziei, 
że w przyszłym roku uda nam się zorgani-
zować kolejny rajd rowerowy, w którym 
frekwencja dopisze, jak w tegorocznym.

Radny Gminy Rokietnica 
Ryszard Lubka
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Eliminacje Drużynowych Mistrzostw Europy w tenisie ziemnym

W dniach 26-29.06.2021 r. na kor-
tach Centrum Tenisowego Sobota 
w gminie Rokietnica odbyły się 

eliminacje Drużynowych Mistrzostw Eu-
ropy. W zmaganiach uczestniczyły zawod-
niczki w wieku do lat 14 z takich krajów, 
jak: Polska, Belgia, Szwajcaria, Grecja, Tur-
cja, Norwegia, Estonia i Hiszpania. W re-
prezentacji Polski wystąpiła między inny-

mi Antonina Czajka, reprezentująca na co 
dzień Akademię Tenisową Angelique Ker-
ber z Puszczykowa. Biało-czerwone osta-
tecznie zajęły piąte miejsce, a turniej wy-
grała drużyna z Hiszpanii. Imprezę, która 
uzyskała uznanie federacji Tennis Europe, 
wsparły m.in. powiat poznański i Gmina 
Rokietnica. 

Centrum Tenisowe Sobota

Internet  
to nie wszystko

W Szkole Podstawowej w Cere-
kwicy 23.06.2021 r. rozegrano 
pierwszy w jej historii turniej pił-

ki nożnej. Zmierzyły się ze sobą reprezen-
tacje trzech szkół z gminy Rokietnica. Ce-
rekwicę reprezentowały aż dwie drużyny. 
Turniej rozegrano w systemie każdy z każ-
dym. Naprzeciw siebie stanęły reprezen-
tacje mieszane dziewcząt i chłopców, i jak 
się wkrótce okazało, wbrew obiegowym 
opiniom, dziewczynki w niczym nie ustę-
powały swoim kolegom.

Po zaciętej rywalizacji pierwsze miej-
sce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawo-
wej w Napachaniu, drugie, podstawówka 
z Rokietnicy a trzecie i czwarte przypadło 
dwóm drużynom gospodarzy.

Pierwszy turniej w nowej szkole w Ce-
rekwicy zorganizowało sołectwo Mrowino 
Cerekwica,  wraz z Lokalną Grupą Działa-
nia – Dolina Samy, przy współfinansowaniu 
z budżetu Gminy Rokietnica. Pamiątkowe 
puchary, statuetki dla najlepszych zawodni-
ków i pamiątkowe dyplomy wręczyli: Prze-
wodnicząca Rady Gminy Rokietnica Izabela 
Dziamska, Zastępca Wójta Arkadiusz Kla-

piński, radny Ryszard Lubka oraz radny Ry-
szard Ćwirlej.

Kibiców nie zabrakło, na boisku obser-
wować mogliśmy prawdziwą, sportową ry-
walizację.

Ryszard Lubka
W-ce Przewodniczący Rady Gminy 

Rokietnica
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I Towarzyskie Zawody Wędkarskie  
Służb Mundurowych Gminy Rokietnica

W dniu 27 czerwca 2021 roku na 
stawie sołeckim w Napachaniu 
odbyły się „I Towarzyskie Zawo-

dy Wędkarskie Służb Mundurowych Gmi-
ny Rokietnica”.

Zawody zorganizowane zostały przez 
Sołectwo Napachanie-Dalekie, Ochotni-
czą Straż Pożarną w Napachaniu oraz 50 
Zarząd Terenowy Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego Policjantów 
Województwa Wielkopolskiego. Celem za-
wodów było promowanie współpracy po-
między służbami oraz aktywnych form spę-
dzania czasu wolnego. 

O godzinie 17:00 do rywalizacji stanę-
ło 17 zawodników reprezentujących OSP 
Napachanie, OSP Mrowino, OSP Przybro-
da, JOSP Rokietnica oraz Posterunek Poli-
cji w Rokietnicy. Również miejsce – staw 
sołecki w Napachaniu – nie zostało wybra-
ne przypadkowo. Staw przeszedł rewitali-
zację, został zarybiony oraz wybudowana 

została infrastruktura towarzysząca, aby 
stać się ciekawym miejscem do spędzania 
czasu. Zawody rozegrane zostały w formu-
le „no-kill”, ponieważ taka też jest dewiza 
tego łowiska. Zawodnicy walczyli o pucha-
ry i nagrody rzeczowe, ale nikomu nie bra-
kowało dobrego humoru.

Puchar Wójta Gminy Rokietnicy i nagro-
dę rzeczową za zajęcie pierwszego miejsca 
wręczył osobiście Wójt Gminy Rokietnica 
Pan Bartosz Derech zwycięzcy Pawłowi Cza-
chorowi z JOSP Rokietnica, który uzyskał 
1926 punktów.

Drugie miejsce i puchar Przewodniczącej 
Rady Gminy Rokietnica przypadły w udziale 
Agacie Komin z Posterunku Policji w Rokiet-
nicy, która uzyskała 1093 punkty. Puchar 
i nagrodę wręczyła przewodnicząca Rady 
Gminy Rokietnica Pani Izabela Dziamska.

Trzecie miejsce zajął z wynikiem 515 
punktów Grzegorz Pakulski z OSP Napa-
chanie. Puchar i nagrodę rzeczową wrę-

czył Naczelnik OSP Napachanie Dariusz 
Andrzejewski.

Puchar i nagrodę za największą rybę 
w imieniu Prezesa Fundacji „Niebieska 
Dłoń” wręczył sędzia główny zawodów 
Tomasz Klonowski, Pawłowi Czachorowi 
z JOSP Rokietnica, który tę kategorię wy-
grał karpiem – 1040 punktów.

Ponadto Przewodnicząca Rady Gminy Ro-
kietnica Pani Izabela Dziamska wręczyła 
Agnieszce Kram – Sołtys Sołectwa Napa-
chanie-Dalekie pudełko z symbolicznymi 
spławikami dla całej Rady Sołeckiej, aby 
zespół ten mógł zacząć przygotowania do 
przyszłorocznych zawodów.

Po ceremonii goście, zawodnicy, orga-
nizatorzy i kibice mieli możliwość zjedze-
nia wspólnego posiłku pod nową wiatą bie-
siadną.

 Oprócz organizatorów, wsparcia w przy-
gotowaniu tego wydarzenia udzieliły nam 
niżej wymienione osoby i instytucje:
• Wójt Gminy Rokietnica Pan Bartosz De-

rech;
• Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica 

Pani Izabela Dziamska;
• Prezes Fundacji „Niebieska Dłoń” Pan 

Dariusz Żak;
• Piekarnia w Rokietnicy Pana Piotra Ła-

komego;
• sklep „Vitaminka” Pani Karoliny Kuchar-

skiej;
• Pani Monika Paczkowska;
• Pani Ewa Sobkowiak;
• Gospodarstwo Rolne Państwa Izabeli 

i Norberta Dziamskich.

Sponsorom serdecznie dziękujemy i już 
dzisiaj zapraszamy na przyszłoroczne „II To-
warzyskie Zawody Wędkarskie Służb Mun-
durowych Gminy Rokietnica”.

Adam Dorosz
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I Szamotulski Finał Czwartków 
Lekkoatletcznych im. Bohdana Zielińskiego

Liczną grupą udali się młodzi lekko-
atleci RKL-u KUSY Rokietnica na za-
wody finałowe ,,czwartków lekko-

atletycznych”. Zawody zorganizowano na 
stadionie Powiatowego Centrum Lekkoatle-
tycznego w Szamotułach, 10 czerwca 2021 
roku, w obecności pana wojewody wiel-
kopolskiego – Michała Zielińskiego, p. To-
masza Wiktora – dyrektora Departamentu 
Sportu i Turystyki przy Urzędzie Marszał-
kowskim w Poznaniu, władz samorządo-

wych powiatu i gminy Szamotuły, dyrek-
torów placówek podległych tym władzom.

Duży sukces sportowy odniosła dwójka 
rokietniczan: Zofia Antoniewicz i Szymon 
Stachowiak, którzy otrzymali statuetki za 
najlepsze wyniki w roczniku 2009. Nagro-
dy wręczył osobiście p. wojewoda w towa-
rzystwie pani Janiny Zielińskiej.

Gratulujemy wszystkim startującym, 
dziękujemy rodzicom za pomoc w orga-
nizacji wyjazdu.

Spotkanie 
integracyjne 
członków 
RKL Kusy 
Rokietnica

W poniedziałek 
2 8  c z e r w -
ca odbyło się 

spotkanie integracyjne 
dzieci i młodzieży oraz 
ich rodziców, członków 
Rokietnickiego Klubu Lekkoatletycznego 
KUSY, w bardzo ładnie położonym i urzą-
dzonym gospodarstwie agroturystycznym 
pp. Barbary i Macieja Kortusów. Podczas 

spotkania prezes klubu, p. 
Jerzy Świst, przedstawił 
osiągnięcia organizacyjne 
i sportowe klubu w bie-
żącym roku (rozdano dy-
plomy wyróżniającym się 
zawodnikom) oraz stan 
przygotowania do zgrupo-
wania sportowego w Pogo-
rzelicy (5-15.08.2021 r.) – 
dotacja z UG Rokietnica.

Na koniec swojego wy-
stąpienia podziękował 
wszystkim uczestniczą-
cym w zajęciach sporto-

wo-rekreacyjnych prowadzonych przez 
klub, kadrze trenerskiej, zarządowi oraz 
rodzicom, życząc miłej atmosfery i dobrej 
zabawy podczas spotkania.

Złota passa 
Aleksandry

31. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce 
Masters przeprowadzone 26 i 27 czerwca 
2021 r. na stadionie Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie zgromadziły 
łącznie 573 zawodników. Dla mieszkańców 
Rogierówka Aleksandry i Zdzisława Pod-
siadło były to już ostatnie w tym roku za-
wody rangi Mistrzostw Polski. Swój prymat 
w sprintach w kat. wiekowej K65 potwier-
dziła Aleksandra, zdobywając 3 złote me-
dale na 100 m, 200 m i 400 m. W sprincie 
na 200 m ustanowiła ponadto kolejny Re-
kord Mistrzostw Polski wynikiem 35.01 s, 
a w biegu na 400 m uzyskała czas 1.26 m, 
poprawiając swój dotychczasowy rekord 
życiowy. Z.P.
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Trzech z Rokietnicy w Pucharze 
Europy w Austrii!

Po prawie półtorarocznej przerwie spo-
wodowanej pandemią wreszcie ruszyły roz-
grywki Pucharu Europy. Do przepięknego 
austriackiego kurortu górskiego Alpendorf 
mieszczącego się w St. Johann im Pongau 
przyjechało 182 bilardzistów, a wśród nich 
trzech zawodników Akademii Bilardowej 
Rokietnica: Radosław Babica, Arkadiusz 
Brzękowski i Adam Stankiewicz. Najlepiej 
zaprezentował się Radek, który awansował 
do najlepszej 16-tki zawodów, ostatecznie 
zajmując 9. miejsce. Pozostali nasi zawod-
nicy również pokazali się z dobrej strony – 
Arek zameldował się na 33. pozycji, a Adam 
był 65. Zawody zostały rozegrane na świet-
nie przygotowanej hali z 18 stołami bilardo-
wymi. Dodatkowo w wolnym czasie bilar-
dziści mogli podziwiać malownicze widoki 
i zwiedzać przepiękne tereny otaczające St. 
Johann im Pongau. Kolejna odsłona Pucha-
ru Europy odbędzie się w sierpniu w Sło-
wenii, gdzie również rywalizować będą bi-
lardziści z Rokietnicy.

Mateusz Cholewiński zwycięża 
i wskakuje na fotel lidera WMLB!

Nasi zawodnicy świetnie spisali się pod-
czas drugiej odsłony Wielkopolskiej Mło-
dzieżowej Ligi Bilardowej. W klubie Bila 
Krotoszyn wystartowało czworo reprezen-
tantów Akademii Bilardowej Rokietnica: 
Julia Babica, Adrian Tomaszewski, Eryk 
Świdniak i Mateusz Cholewiński. Najlepiej 
poradził sobie Mati, który wygrał całe za-
wody i wskoczył na fotel lidera rankingu 
WMLB. Mati w finale pokonał Jakuba Ma-
zika z klubu UKS Bila Zduny. Na podium 
ponownie pojawił się także Eryk, który, tak 
jak w pierwszej odsłonie, zawody ukończył 
na wysokiej trzeciej pozycji. Trzecie miej-
sce razem z Erykiem dzielił dobrze nam 
znany i zaprzyjaźniony Wiktor Kaczma-
rek z TG Sokół Brody. Bardzo blisko po-
dium była Julia Babica, która ostatecznie 
zajęła piątą lokatę i Adrian Tomaszewski 
meldujący się na siódmej pozycji. Ogrom-
ne brawa dla naszych zawodników za ko-
lejny wspaniały występ!

Julia Tarka w Kadrze Polski  
i trzecia w Junior-Tour w Łodzi!

Ogólnopolski turniej bilardowy dla dzie-
ci Junior-Tour ponownie został rozegra-
ny w ogromnym klubie bilardowym Fra-
me w Łodzi. Na starcie drugiej odsłony 

w 2021 roku stanęło ponad stu uczestni-
ków. Akademię Bilardową Rokietnica tym 
razem reprezentowało pięcioro uczestni-
ków. Wśród dziewcząt wystąpiły dwie Ju-
lie – Tarka i Babica, a wśród chłopców Ma-
teusz Cholewiński, Eryk Świdniak i Adrian 
Tomaszewski. Świetnie zaprezentowała się 
nasza świeżo upieczona Mistrzyni Polski 
Juniorek Julia Tarka. Julia podczas zawo-
dów została oficjalnie powołana do Kar-
dy Polski i uskrzydlona tą informacją do-
tarła do półfinału Junior-Tour II. Trzecie 
miejsce to bardzo dobry wynik, ale było 
naprawdę bardzo blisko jeszcze lepszego 
rezultatu. Coraz lepiej radzi sobie Julia Ba-
bica, która otarła się o awans do fazy pu-
charowej, czyli ostatecznie została sklasy-
fikowana na 17. pozycji. Podobnie o awans 
do fazy pucharowej otarli się Mateusz i Ad-
rian, a rundę wcześniej zawody ukończył 
Eryk. Wśród dziewcząt zwyciężyła Maja 
Walkowiak (UKS Pałuki Żnin), pokonując 
w finale Agatę Marciniak (UKS Dragon Ja-
nowiec Wielkopolski), a wśród chłopców 
wygrał Wiktor Fortuński (Baribal Zagłębie 
Lubin), który w finale pokonał Szymona Ku-
rala (TCF HUB go77.pl Kraków). Następne 

zawody zaliczane do Rankingu Polski Junio-
rów odbędą się w sierpniu w Kielcach pod-
czas międzynarodowej imprezy bilardowej 
organizowanej przez EEBC (East European 
Billiard Council). Tam zobaczymy naszych 
juniorów, a także seniorów rywalizujących 
równolegle w zawodach Best of the East 
zaliczanych do Rankingu Polski Mężczyzn.

Kolejne podium Radosława Babicy!

Mazurskie miasta Kętrzyn i Mrągowo go-
ściły trzecią tegoroczną odsłonę Grand Prix 
Polski Pol Tour. Zawody były jednym z wy-
darzeń „Dni Kętrzyna”, co mocno uatrakcyj-
niło pobyt wszystkim uczestnikom. Miasto 
Kętrzyn wręcz tętniło życiem. Na starcie 

Najlepsi w WMLB II

Zawodnicy Akademii podczas GPP w Kętrzynie

Reprezentacja Akademii podczas Junior-Tour II w Łodzi
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zmagań turnieju bilardowego stanęło 79 
zawodników, a wśród nich trzech z Rokiet-
nicy. Naszą Akademię Bilardową reprezen-
tował ten sam skład, co na Pucharze Europy 
w Austrii, czyli Radosław Babica, Arkadiusz 
Brzękowski i Adam Stankiewicz. W pierw-
szym dniu rozegrano fazę grupową turnie-
ju, z której tylko połowa zawodników prze-
chodziła do fazy pucharowej. Adam i Radek 
pewnie przebrnęli przez pierwszą część za-
wodów, a niestety dla Arka jego przygoda 
z Mistrzostwami Kętrzyna zakończyła się 
na grupach. Adam ostatecznie zakończył za-
wody na dobrej 9. pozycji, a Radek kolejny 
raz wskoczył na podium! Zwyciężył Karol 
Skowerski z Nosanu Kielce, który w finale 
pokonał swojego kolegę klubowego Toma-
sza Kapłana. Na trzecim miejscu obok Rad-
ka uplasował się jeszcze Wojciech Szewczyk 
z klubu Bilardo.pl Dekada Sosnowiec. Dobry 
występ Radka pozwolił mu utrzymać po-
zycję lidera Rankingu Polski 2021, a cieka-
wostką jest fakt, iż było to 66 podium Radka 
w historii startów Grand Prix Polski! W tej 
ciekawej klasyfikacji drugi jest Tomasz Ka-
płan wracający z medalem GPP... 65 razy, 
a trzeci jest Mateusz Śniegocki, który na po-
dium meldował się 37 razy. Kolejny turniej 
zaliczany do Rankingu Polski odbędzie się 
w dniach 21-22 sierpnia w Kielcach. Tym 
razem będzie to międzynarodowy Dyna-
mic Billiard Best of the East, czyli Polish 
9-ball Open.

Podium dla Akademii  
w BUDMAR-CUP II 9-bil!

W turniejach BUDMAR-CUP Grand Prix 
Rokietnicy w Pool-Bilard sezonu 2021 zre-
zygnowaliśmy z przyznawania handicapów 
i ograniczyliśmy liczbę uczestników do 32. 
Frekwencja drugiego turnieju cyklu prze-
kroczyła nasze oczekiwania. Na starcie po-
jawiło się... aż 32 uczestników! Maksymalna 
liczba graczy to naprawdę coś niesamowi-
tego. Cieszymy się, że tęsknicie za turnie-
jami tak samo jak my. Teraz myślimy co 
zrobić, żeby umożliwić start jeszcze więk-
szej liczbie osób i mamy już nawet pewien 
plan, ale o tym przed następnym turniejem. 
W pierwszej fazie BUDMAR-CUP II zawodni-
cy grali w 8 grupach systemem każdy z każ-

dym do 3 wygranych partii. Z grup wycho-
dziło po 2 zawodników, na których czekał 
system pucharowy do większej liczby wy-
granych partii. Półfinały i finał były grane 
do 5. Mimo wielu gości z innych klubów 
zdecydowanie najlepiej poradzili sobie za-
wodnicy Akademii, którzy obsadzili całe 
podium. Zwyciężył drugi raz z rzędu Ar-
kadiusz Brzękowski, który umocnił się 
na pozycji lidera Rankingu BUDMAR-CUP 
2021. Warto dodać, że Arek w całym tur-
nieju wygrał 7 spotkań, w których łącznie 
stracił zaledwie 3 partie! Brawo, Arek! Dru-
gie miejsce zajął zawsze groźny Andrzej 
Barski. Andrzej w półfinale po bardzo do-
brym meczu pokonał Adama Stankiewicza. 
Obok Adama na trzecim stopniu podium 
zameldował się jeszcze młodziutki Mateusz 
Cholewiński, dla którego było to już trzecie 
podium BUDMAR-CUP w karierze. Pierwsza 
czwórka otrzymała piękne puchary i meda-
le ufundowane przez firmę Budmar - Cen-
trum Klinkieru i Dachówek, za co ogrom-
nie dziękujemy! Piąte miejsca zajęli: Daria 
Siranchuk (Ukraina), Grzegorz Tabor (Za-
kręcona Bila II Poznań), Yahor Mikheyenka 
(Białoruś-Zakręcona Bila Poznań) i Krzysz-
tof Borowczyk (Poznań). Na pierwszej run-
dzie pucharowej, czyli fazie Last16 zawody 
ukończyli (9.miejsce): Miłosz Michałowski, 
Julia Tarka, Mikołaj Stęsik, Jędrzej Hofman, 
Bartosz Kaczmarek, Łukasz Judkowiak, Ra-
dosław Lorych i Maciej Stęsik, a wszyst-
kie wyniki znajdziecie tutaj: https://
www.online-brackets.com/view/18340. 
Kolejny BUDMAR-CUP zaplanowany jest 
na 8 sierpnia, a dzień wcześniej odbędzie 
się JUNIOR-CUP II, czyli druga odsłona tur-
niejów dla dzieci w Akademii Bilardowej 
w sezonie 2021!

Wakacje z Bilardem – I turnus!
Przez pięć dni Akademia Bilardowa 

w Rokietnicy pękała w szwach od rana do 
wieczora. W godzinach porannych odbywa-
ły się zajęcia bilardowe w ramach „Wakacji 
z Bilardem” dla dzieci, a wieczorami takie 
same zajęcia, tylko dla dorosłych. Całość zor-

ganizowano wspólnie z Gminą Rokietnica 
i Stowarzyszeniem Wielkopolska Akademia 
Bilardowa. Zabawa była naprawdę przed-
nia. Wśród dzieci w grupie początkującej 
najlepiej poradził sobie Bartosz Kołodziej, 
który w teście podsumowującym uzyskał 
82 punkty na 100 możliwych! Drugie miej-
sce zajął Wiktor Wieczorek z 79 punktami, 
a na trzecim stopniu podium zameldował 
się Piotr Osuch. W grupie zaawansowanej 
na koniec zajęć rozegraliśmy podsumowują-
cy turniej w odmianę 9-bil, gdzie najlepszy 
okazał się Eryk Świdniak. Drugie miejsce za-
jęła Julia Babica, trzecie Mateusz Cholewiń-
ski, a czwarte Franciszek Nowaczyk. W za-
jęciach wieczornych, gdzie dorośli uczyli 
się gry w bilard totalnie od zera, w ostat-
ni dzień udało się rozegrać małą „Ligę Mi-
strzów w 8-bil”. Uczestnicy rywalizowali 
wg zasad Światowej Federacji Bilardowej 
(WPA). Najwięcej zwycięstw uzyskali Le-
chosław Spionkowski i Piotr Gołaski, a o 
jedno zwycięstwo mniej małżeństwo To-
masz i Karolina Simon. Dziękujemy za su-
per zaangażowanie i świetną zabawę! 

Zajęcia odbywają się w grupach max. 12 
osób.Wakacje z Bilardem dla dzieci w godz. 
10-14, a dla dorosłych w godz. 18-20. Głów-
nym instruktorem jest Mistrz Europy i wie-
lokrotny Mistrz Polski Radosław Babica, 
a pomagać mu będą jego koledzy z drużyny 
Akademii Bilardowej Rokietnica, która ak-
tualnie jest liderem Ekstraklasy Bilardowej! 

Szkółka Bilardowa
Zapraszamy do „Szkółki Bilardowej Rado-

sława Babicy”, do której można zapisać się 
w każdej chwili. Dzieci ćwiczą pod okiem 
Mistrza Europy i wielokrotnego Mistrza Pol-
ski. Koszt szkółki to 90zł na miesiąc. Zaję-
cia odbywają się w grupach maksymalnie 
6-osobowych w dni powszednie z podzia-
łem na początkujących, średniozaawanso-
wanych i zaawansowanych. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod numerami 
601635887 lub 618144085 lub bezpośred-
nio w Akademii Bilardowej przy ul. Łąko-
wej 6 w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!

Uczestnicy I turnusu Wakacji z Bilardem 2021

Najlepsi w BUDMAR-CUP II 9-bil



42

Pozwolenia na posiadanie psów 

Gdzie zgłaszać się o pozwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców oraz po-
zwolenie na utrzymywanie rasy psa uznawanej za agresywną?

Nie każdy właściciel wie, nie każdy hodowca informuje.  Referat Ochrony Środowiska

Psy rasów uznawanych za agresywne Psy rasy charty
Gdzie zgłaszać Urząd Gminy w Rokietnicy  

ul. Golęcińska 1 
62-090 Rokietnica

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
Wydz. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
Kto wydaje 
decyzje

Wójt Gminy Rokietnica Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Termin zała-
twienia sprawy

Jeden miesiąc, dwa miesiące w przypadkach 
skomplikowanych

Jeden miesiąc, dwa miesiące w przypadkach 
skomplikowanych

Sposób 
załatwienia 
sprawy

Decyzja administracyjna – zezwolenie na utrzymanie 
psa rasy agresywnej

Decyzja administracyjna – zezwolenie na hodowanie 
lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mie-

szańców
Opłaty Opłata skarbowa w wysokości 82 zł  

– za wydanie zezwolenia na rachunek  
Urzędu Gminy w Rokietnicy  

ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica 
(Poznański Bank Spółdzielczy,  

Oddział w Rokietnicy)
Na konto  69 904310 413 041 00 239 110 00 01

Opłata skarbowa w wysokości 82 zł – za wydanie 
zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie char-

tów rasowych lub ich mieszańców należy uiścić 
w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta 

albo przelewem na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy 

Oddz. Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepo-
datkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

Na konto 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
Wymagane 
dokumenty

- wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie 
psa rasy uznawanej za agresywną – wniosek można 
pobrać ze strony internetowej bip.rokietnica.pl oraz 

w Urzędzie Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1,  
62-090 Rokietnica

- dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego 
rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób 

oznakowania, informacja określająca miejsce i warun-
ki, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa 

- dowód opłaty od posiadania psa,  
- kod kreskowy czipa psa,  

- dokument potwierdzający szczepienie psa przeciw-
ko wściekliźnie

- dowód opłaty skarbowej

- wniosek o wydanie zezwolenia na hodowanie lub 
utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszań-

ców – wniosek można pobrać ze strony internetowej 
bip.poznan.pl oraz w Starostwie Powiatowym w Po-

znaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej

- kopia zaświadczenia o szczepieniu przeciw wście-
kliźnie

- kopia rodowodu lub metryki
- inne dokumenty

Tryb 
odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta 
Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty doręcze-

nia decyzji stronie.

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednic-
twem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od 

daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa  
prawna

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowa-
nia Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) art. 35 

i 104
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochro-

nie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras 
psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 roku nr 77, 

poz. 687)

- art.10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Ło-
wieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.)

Rasa psów Rasy uznane za agresywne:
• amerykański pit bull terrier; • pies z Majorki (Perro 
de Presa Mallorquin); • buldog amerykański; • dog ar-
gentyński; • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario); 
• tosa inu; • rottweiler; • akbash dog; • anatolian kara-
bash; • moskiewski stróżujący; • owczarek kaukaski

Charty rasowe lub ich mieszańce

Kontakt tel. 61 89 60 631 tel. 61 84 10 765
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+48 605 320 413,  ul. Zachodnia 3, TP
www.bankietowastrzelnica.pl

WESELA • IMPREZY RODZINNE

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

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

punkt sprzedaży roślin ozdobnych
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Czy woda może leczyć? Baseny termalne 
w Austrii i ich zbawienna moc.
Wody siarkowe wzmacniają układ odpornościowy, kąpiele solankowe zapew-
niają odprężenie od stóp do głów. Woda to prawdziwe źródło młodości i zdrowia 
– jeśli jest się świadomym jej mocy i wie, jak z tej mocy korzystać.

Z pomocą, już po raz kolejny, przyjdzie 
nam Johanna Freidl z Instytutu Me-
dycyny Ekologicznej salzburskiego 

Prywatnego Uniwersytetu Medycznego 
Paracelsus, która naukowo zgłębia tajni-
ki leczniczych właściwości wody.

Pisaliśmy już klika razy o wpływie, jaki 
ma na nas obcowanie z przyrodą: leśnych 

kąpielach, inhalacjach wodną mgiełką uno-
szącą się wokół wodospadów, czy nieoce-
nionej roli bliskości zwierząt zarówno 
w życiu codziennym, jak i podczas ideal-
nego urlopu. Tym razem skupimy się na 
wodach termalnych i popularnych w Au-
strii termach. Przynajmniej częściowo, bo 
przecież woda to temat rzeka.

Naukowiec prawdę Ci powie
Johanna Freidl zajmuje się badaniem zie-

lonej i błękitnej strony świata. Błękit i zieleń, 
jak się łatwo można domyślić, symbolizują 
wodę oraz lasy, łąki, pola. Czyli ogólnie rzecz 
ujmując – przyrodę. Freidl bada jej wpływ 
na nasze zdrowie i samopoczucie. Pracu-
je jako naukowiec w zespole Hohe-Tauer-
n-Health na Ziemi Salzburskiej i opiekuje 
się pacjentami, którzy poddają się aeoro-
zoloterapii inhalacyjnej nad spektakular-
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Basen w hotelu Unterlechner w miejscowości Sankt Jakob in Haus

Restauracja Bootshaus z tarasem hotelu Seehotel 4*, widok na jezioro Traunsee, miejscowość Traunkirchen
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nymi wodospadami Krimml z Parku Naro-
dowego Wysokich Taurów.

Jednak nie tylko wodospady mają swoją 
ukrytą leczniczą moc, zamkniętą w pojedyn-
czej kropelce spadającej z wysokości. Korzy-
stamy z niej także w basenach termalnych. 
Oczywiście zawsze wtedy, gdy znajdujemy 
się w stanie odprężenia, a nawet i błogo-
ści, czujemy się dużo lepiej. Skupiamy się 
na tym co przyjemne, zapominając nieraz 
o dolegliwościach i problemach. To trochę 
działa jak efekt placebo. Ale co poza tym 
mogą potwierdzić badania naukowe?  Kil-
ka lat temu Freidl przeprowadziła badanie 
kliniczne, w ramach którego skupiła się na 
porównywaniu różnych typów wód leczni-
czych. Dowiedziono wówczas, że określone 
typy wody mają różne działanie.

Woda zawierająca siarkę wzmacnia układ 
odpornościowy, natomiast kąpiele solanko-

we działają uspokajająco i bardzo odpręża-
jąco. Radioaktywne wody termalne, w któ-
rych stwierdzono obecność radonu, mają 
stabilizować układ immunologiczny. Woda 
siarczanowa natomiast pozytywnie wpły-
wa na organy nadbrzusza.

Od wzmacniania odporności 
po głębokie odprężenie

Na terenie Austrii znajduje się w sumie 
40 ośrodków termalnych, w których bul-
gocze, płynie i paruje uzdrawiająca woda.

„Termą” może nazwać się tylko taki kom-
pleks kąpielowy, który dysponuje własnym 
źródłem i wodą podziemną o temperatu-
rze wyjściowej wyższej niż 20°C. Specjal-
nością term są wody bogate w sole mine-
ralne i mikroelementy (sól, siarkę, wapń, 
magnez, jod lub selen). Mogą one pojawiać 

się w różnych konfiguracjach, ale zawsze 
wykazują właściwości lecznicze.

Korzystając z dobrodziejstw basenów 
termalnych, bez wątpienia zaobserwuje-
my u siebie przyjemne odprężenie mięśni, 
ponieważ, jak mówi Johanna Freidl: cie-
pło poprawia ukrwienie i rozluźnia cały 
nasz układ. To jednak tylko efekt związa-
ny z temperaturą wody, nie zaś z jej skła-
dem chemicznym.

Przed wizytą w ośrodkach termalnych, 
których w Austrii jest naprawdę sporo, do-
brze jest zapoznać się szczegółowo z ich 
ofertą, upewnić się, która kombinacja mi-
nerałów na co działa i która będzie dla nas 
najbardziej odpowiednia. Naprawdę jest 
w czym wybierać.

Tekst i zdjęcia: austria.info Sp. z o.o.  
(Narodowe Biuro Promocji Austrii)

Termy Aqua Dome w miejscowości Längenfeld

Tauern Spa Zell am See Kaprun w miejscowości Kaprun
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tel. 513 127 853  512 297 145
ul. SZAMOTULSKA 23  62-090 ROKIETNICA

PON-PT	 9-19
SOB-NIEDZ	 9-15

Rolety, Żaluzje, Moskitiery, Markizy

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18

email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:

	Rolety pokojowe 	Markizy 
	Rolety zewnętrzne 	Moski-

tiery 	Rolety Rzymskie 	Maty 
bambusowe 	Żaluzje 	Bramy

Specjalna oferta dla klientów  
z Gminy ROKIETNICA 

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

AUTOMATYKA 
DO BRAM
OGRODZENIA • BRAMY
62-001 CHLUDOWO, ul. Poznańska 19 
tel. 61-892-70-25  kom. 602-45-88-47

AUTOMATYKA	NA	CAŁE	ŻYCIE

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

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

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

emka@rozwiazaniadlabiznesu.pl rozwiazaniadlabiznesu.pl

Księgowa obsługa 
małych i średnich firm

Szwaczka 
- krawcowa

Poszukujemy osoby na stanowisko

MIEJSCE PRACY: POZNAŃ

w o r k  l i f e  b a l a n c e

Wymagania:
· przynajmniej 2-letnie doświadczenie  
  w szyciu (stebnówki 1 i 2 igłowe)
· sumienność i dokładność
· dobra organizacja pracy własnej
· umiejętność pracy w grupie

Zakres obowiązków:
· szycie lekkie flag, żagli, banerów

+48 506 390 343 f.wroblewski@laboprint.euWięcej informacji:

Ogłoszenia 
drobne
Wykonam wszystkie prace ogrodowe, 
potnę drewno. Tel 667 069 745
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ELEKTRYK
przyłącza, instalacje,  

pomiary, montaż osprzętu
Cerekwica ul. Swojska 13 

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

Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

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:   18 sierpnia 2021 
             22 września 2021
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 12 zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 tel. 502 320 647 

61 8145 42661 8145 426
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 SKŁAD OPAŁU                                  
WARGOWO  II     81                                                                                    
Tel. 530-130-159  ANDRZEJ LIPKA 
                               Oferujemy  

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

 

 

- drewno kominkowe, 

- transport drogowy do 25 t, 

- usługi rolnicze 

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

 

SKŁAD OPAŁU                                  
WARGOWO  II  81                                                   

Tel. 530-130-159  ANDRZEJ LIPKA 

UL. SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

  

Umów się na 

Tysiące najnowszych modeli okularów 

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

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

 

Telefonicznie lub na stronie: visionoptyk.pl/rezerwacja

696 696 332

NA WSZYSTKIE
OPRAWKI

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

PR
driving

NAUKA  
JAZDY Rokietnica i okoliceRokietnica i okolice

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

Więcej informacji o ofercie na Facebooku 


