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

KLIMATYZACJA
MONTAŻ
SERWIS

NAPRAWA

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

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZCZANIA REKLAM
Studio Kwadrat – tel. 607 566 555, mn@kreator.com.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 KUPIĘ 
GRUNTY

min. 0,5 ha.
Szybka transakcja! 
Tel.: 663 808 241

PROTEZY ZĘBOWE

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77  tel. 518-268-039 (po 14:00)

Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)
Częściowe: tworzywo różowe, przezroczyste - przeciwalergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, polepszają 
przyssanie Mikroprotezy (do 2 zębów)
Naprawy  ZĘBY: WYSOKA ESTETYKA i TWARDOŚĆ

Pracownia czynna:  
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00

PRACOWNIA PROTETYCZNA

urb.kamar@gmail.com   tel.kom. 512 230 125

A r t y s t y c z n e  p r a c e  w  d r e w n i e

ART WOODART WOOD
M a r e k  R a c h w a l s k iM a r e k  R a c h w a l s k i
wystroje wnętrz drewnem,  
oryginalne pomysły,  
przeróbka mebli na styl retro,  
werandy, altany, tarasy,  
rzeźba w drewnie, rękodzieło 
DROBNE NAPRAWY STOLARSKIE

MALOWANIE
czysto | szybko | solidnie

N I S K I E   C E N Y
604-345-047
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Z okazji Świąt Bożego  
Narodzenia życzę wszystkim  
mieszkańcom Gminy Rokietnica  
zdrowych, spokojnych chwil,  
spędzonych w rodzinnej,  
ciepłej atmosferze. Niech ten  
wyjątkowy czas zaowocuje  
życzliwością i otwartością  
wobec innych, da siłę  
i nadzieję na lepsze jutro 
w Nowym 2022 Roku.
Wójt Gminy Rokietnica 
Bartosz Derech

Drodzy 
Czytelnicy,
zbliżamy się do końca 2021 r. Z materia-
łów, które od Państwa otrzymujemy wyni-
ka, że był to dla wielu rok pracowity, a dla 
większości z nas bardzo ciekawy. Również 
grudniowy numer Rokickich Wiadomości 
obfituje w relacje z wydarzeń, w których 

mieliśmy okazję uczestniczyć. Są 
one dowodem na to, że miesz-
kańcy naszej gminy, mimo różnic, 

potrafią razem bawić się i święto-
wać. Potrafią też razem budować i się 

rozwijać, dzięki czemu w tym roku obcho-
dzimy 75-lecie Biblioteki Gminnej im. Marii 
Konopnickiej i 25-lecie Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych. 

Drodzy Państwo, wraz z Panią Teresą 
Wieczorek Redaktor Naczelną Rokickich 

Wiadomości życzymy Państwu spokojnych, 
zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Naro-
dzenia, a jednocześnie dziękując za to, że 
kolejny rok byliście z nami, życzymy w No-
wym 2022 Roku odkrywania radości w ma-
łych rzeczach, spełnienia marzeń i planów. 
Wszystkiego najlepszego!

Agnieszka Kępa 
Redaktor Prowadząca 

UG Rokietnica

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: 26.11.2021 r.
Propozycje artykułów: 

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

Materiały do numeru 1/2022  
prosimy dostarczyć do 17.12.2021 r.

Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego czasopisma.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych zachęca 
Państwa do kontaktu z Urzędem Gminy Rokiet-
nica drogą elektroniczną przez platformę eBOI 
UG Rokietnica.

Założenie konta na tej platformie pozwoli na 
bezpieczne, a przede wszystkim szybkie, do-
starczenie Państwu decyzji ustalającej wyso-
kość zobowiązania podatkowego na 2022 rok. 
Niweluje to również problem z ewentualnymi 
niewłaściwymi adresami zamieszkania i do ko-
respondencji, z koniecznością odbioru awizo-
wanej przesyłki na Poczcie oraz zagubieniem 
i zniszczeniem decyzji.
Aby skorzystać z eBOI UG Rokietnica, wy-
starczy:

 » posiadać profil zaufany
 » wejść na stronę internetową www.rokiet-
nica.pl – eBOI – Usługi przez Internet 
(zakładka w lewym górnym rogu strony lub 
zakładka Kontakt)

 » zalogować się
 » złożyć oświadczenie o woli kontaktu elek-
tronicznego z Urzędem. 

Osoby, które do dnia 10 stycznia 2022 roku 
założą konto na platformie eBOI Rokietnica, 
będą uwzględnione przy wymiarze podatku 
na 2022 rok i otrzymają decyzję dotyczącą po-
datków lokalnych drogą elektroniczną w pierw-
szej kolejności.

Podatników, którzy jednak pozostaną przy 
tradycyjnym kontakcie z Urzędem prosimy, aby 
aktualizowali wszelkie dane niezbędne do do-
konania wymiaru podatku, a przede wszystkim 
zmianę nazwiska, czy zmiany adresów zamiesz-
kania lub adresów do korespondencji w urzędo-
wej bazie adresatów, przez złożenie w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu Gminy stosow-
ny wniosek o zmianę adresu do koresponden-
cji (dostępny w Urzędzie).

Prosimy również o zgłaszanie do opodatko-
wania nowo wybudowanych budynków, których 
zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowa-
nia miało miejsce w 2021 roku. Obowiązek po-
datkowy od tych budynków powstaje z dniem 
1.01.2022 r. Zgłoszenia należy dokonać przez 
złożenie formularza IN-1 z załącznikiem Z-IN1 
za pomocą ePuap/eBOI Rokietnica bądź w Biu-
rze Obsługi Interesanta.

Chcesz otrzymać tą decyzję drogą elektroniczną?

ZAPISZ SIĘ DO 

eBOI UG ROKIETNICA
To wyłącznie TWÓJ WYBÓR!

Szanowni Państwo,
jeżeli w przyszłości chcielibyście otrzymać decyzję podatkową 

drogą elektroniczną, a także realizować więcej spraw 

w naszym Urzędzie bez pośrednictwa poczty czy kuriera np.:

- złożyć lub zmienić deklarację śmieciową,

- uzyskać zaświadczenie,

- mieć nadany numer posesji,

- lub po prostu przesłać do Urzędu pismo,

- załóż swoje konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta 

  (eBOI) Urzędu Gminy Rokietnica

Aby korzystać z eBOI UG Rokietnica - WYSTARCZY:

- mieć profil zaufany

- wejść na  - eBOI - USŁUGI PRZEZ INTERNET 

  (zakładka w lewym górnym rogu strony lub zakładka KONTAKT)

- zalogować się 

- złożyć oświadczenia o woli kontaktu elektronicznego z Urzędem 

www.rokietnica.pl

Informujemy, że Urząd Gminy Rokietnica 
24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. bę-
dzie zamknięty, natomiast 31 grudnia 2021 r. 
będzie czynny do godz. 12:00.
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Z okazji  Z okazji  
nadchodzących  nadchodzących  

Świąt Bożego Narodzenia  Świąt Bożego Narodzenia  
życzymy wszystkim  życzymy wszystkim  

Mieszkańcom  Mieszkańcom  
Gminy Rokietnica  Gminy Rokietnica  

wytchnienia od codziennych trosk.  wytchnienia od codziennych trosk.  
Aby ten wyjątkowy czas był pełen  Aby ten wyjątkowy czas był pełen  

rodzinnego ciepła, nadziei na lepsze jutro rodzinnego ciepła, nadziei na lepsze jutro 
i wiary w dobro drzemiące w ludziach.  i wiary w dobro drzemiące w ludziach.  

A w Nowym Roku wszelkiej pomyślności, A w Nowym Roku wszelkiej pomyślności, 
spełnienia marzeń  spełnienia marzeń  

oraz realizacji planów i zamierzeń.oraz realizacji planów i zamierzeń.

Izabela Dziamska  
Przewodnicząca Rady  
Gminy Rokietnica  
wraz z Radnymi

Z prac Rady Gminy

25 października 2021 r. odbyła 
się XLIV sesja Rady Gminy Ro-
kietnica. Posiedzenie otworzyła 

i prowadziła Przewodnicząca Rady pani Iza-
bela Dziamska. Podczas posiedzenia przy-
jęto następujące Uchwały:
1. Uchwała nr XLIV/372/2021 w sprawie: 
powierzenia Przedsiębiorstwu Usług Komu-
nalnych Spółce z o.o. w Bytkowie zadania wła-
snego Gminy Rokietnica polegającego na roz-
budowie i prowadzeniu punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
2. Uchwała nr XLIV/373/2021 w sprawie: 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru Rokietnica - Południe 
– etap 1
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
3. Uchwała nr XLIV/374/2021 w sprawie: 
określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości na 2022 rok
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
4. Uchwała nr XLIV/375/2021 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych na 2022 rok
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
5. Uchwała nr XLIV/376/2021 w sprawie ob-

niżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
6. Uchwała nr XLIV/377/2021 w sprawie: na-
dania nazwy ulicy w miejscowości Cerekwica
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
7. Uchwała nr XLIV/378/2021 w sprawie 
zmian w budżecie Gminy Rokietnica na rok 
2021
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
8. Uchwała nr XLIV/379/2021 w sprawie 
zmiany WPF Gminy Rokietnica na lata 2021 
– 2036
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 

GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
9. Uchwała nr XLIV/380/2021 w sprawie: 
wprowadzenia Regulaminu korzystania ze ska-
teparku
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podczas październikowej sesji odbyła się 
debata: Stan realizacji inwestycji „Węzeł 
przesiadkowy Rokietnica”.

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

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości 
oraz refleksji dotyczących 
minionego okresu i planów 
na nadchodzący Nowy Rok. 
W tych wyjątkowych dniach 

chcemy Państwu życzyć przeżywania Świąt 
w zdrowiu, radości i ciepłej, 

rodzinnej atmosferze,a w Nowym Roku 
wiele zadowolenia i sukcesów 

z podjętych wyzwań.  

Sołtysi Gminy Rokietnica 
wraz z Radami Sołeckimi
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Podsumowanie konsultacji społecznych. 
Kolejny etap prac nad nową  
Strategią Rozwoju Gminy Rokietnica  
na lata 2021-2030 został zakończony

W dniach 19, 20 i 27 października 
odbyły się konsultacje społecz-
ne dotyczące Strategii Rozwoju 

Gminy Rokietnica na lata 2021-2030. Z po-
wodu ograniczeń pandemicznych konsul-
tacje były podzielone na dwie tury dla spo-
tkań bezpośrednich oraz spotkanie on-line. 

Pierwsze konsultacje poświęcone były 
zagadnieniom społecznym i ochronie śro-
dowiska. Wzięły w nich udział w sumie 23 
osoby, licząc mieszkańców i przedstawicieli 
Urzędu Gminy. W spotkaniu on-line wzię-
ło udział 19 osób, a w ostatnim spotkaniu 
bezpośrednim, poświęconym kwestiom go-
spodarczym i planowaniu przestrzennemu, 
uczestniczyły 22 osoby.

Wszystkie spotkania miały wspólną agen-
dę. Zaczynały się od przedstawienia celu 
tworzenia dokumentów strategicznych, 
w tym strategii rozwoju gminy. Mowa była 
m.in. o tym, że finalny dokument strategii jest 
oczywiście bardzo ważny, ale równie istotny 
walor ma już sama praca nad nim. Pozwala 
bowiem poznać oczekiwania stron zaintere-
sowanych, umożliwia podsumowanie tego, 
co już zostało osiągnięte, rozpoznanie naszej 
aktualnej sytuacji oraz wskazanie tego, co 
czeka naszą wspólnotę w przyszłości. 

Po omówieniu celów tworzenia strate-
gii, następowało podsumowanie realizacji 
poprzedniej Strategii Rozwoju Gminy Ro-
kietnica. Zawierała ona zarówno cele kie-
runkowe, wskazujące oczekiwane kierunki 
rozwoju Gminy Rokietnica, ale też bardzo 
szczegółowe zadania do zrealizowania. Zde-
cydowana większość założeń została osią-
gnięta. Część oczekiwań pozostanie aktu-
alnych na kolejną dekadę. 

Następnie omówione zostały wyni-
ki analizy SWOT, czyli zestawienia czyn-
ników wpływających na funkcjonowanie 
i rozwój gminy, uwzględniającej szanse, 
zagrożenia, mocne i słabe strony. Po pre-
zentacji wyników wszyscy uczestnicy mieli 
możliwość wnieść swoje uwagi i propozy-
cje do poszczególnych pozycji. Zarówno na 
spotkaniach bezpośrednich, jak i podczas 
spotkania on-line, w tym momencie wzbu-
dzała się najbardziej ożywiona dyskusja. 

W kolejnym punkcie przedstawiona zo-
stała, przytaczana już w październikowym 
wydaniu Rokickich Wiadomości, wizja Gmi-
ny Rokietnica na 2030 rok. Również do jej 
treści zgłoszone zostały uwagi, które zosta-
ną przeanalizowane przez Zespół ds. Stra-
tegii Rozwoju.

Ostatnim tematem spotkania były cele, 
które uczestnicy konsultacji chcieliby wpi-
sać do Strategii Rozwoju. Co w ocenie miesz-
kańców i interesariuszy Gminy powinno być 

traktowane priorytetowo przez kolejne, bli-
sko 10 lat? Spośród wielu propozycji, naj-
częściej powtarzały się oczekiwania związa-
ne z budową nowej siedziby Domu Kultury, 
stworzenia nowej przestrzeni parkowo-re-
kreacyjnej w Gminie czy budowy sieci połą-
czeń rowerowych. Te i wszystkie pozostałe 
propozycje będą rozpatrywane przez Zespół.

Komplet prezentacji przedstawionych na 
konsultacjach został udostępniony na stro-
nie www.rokietnica.pl. Kolejne konsultacje 
społeczne będą już dotyczyły ostatecznej 
propozycji treści Strategii Rozwoju.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom kon-
sultacji za udział, aktywność i zaangażo-
wanie w prace nad Strategią. Wierzymy, 
że dzięki Państwa uwagom i propozycjom 
opracujemy Strategię odpowiadającą ocze-
kiwaniom i nadziejom mieszkańców Gmi-
ny Rokietnica.

Zespół UG Rokietnica 
ds. opracowania strategii
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Sołectwo Krzyszkowo uczestnikiem 
konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

W listopadzie upłynął termin reali-
zacji projektu „Zagospodarowa-
nie i doposażenie terenu rekre-

acyjnego oraz placu zabaw w miejscowości 
Krzyszkowo”, który realizowany był w ra-
mach samorządowego programu „Wielko-
polska Odnowa Wsi 2020 +” XI edycji kon-
kursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Głównym celem działań projektowych 
było wsparcie inicjatyw mieszkańców, 
uczestniczących w samorządowym pro-
gramie „Wielkopolska Odnowa wsi 2020 
+”, na rzecz rozwoju własnej miejscowości. 

W ramach konkursu mogły być dofinan-
sowane projekty w zakresie:

1. zagospodarowania przestrzeni publicz-
nej, poprawiające estetykę miejscowości;

2. zachowania, odtwarzania i promowa-
nia dziedzictwa kulturowego, przyrodnicze-
go lub krajobrazowego oraz tradycji spo-
łeczności lokalnych.

Dofinansowaniem nie mogły być objęte 
projekty planowane do realizacji, w ciągach 
pasów drogowych oraz organizacji doży-
nek gminnych.

Działania projektowe realizowano na 
działce gminnej, na której zlokalizowany 
był plac zabaw. Zgromadzony tam sprzęt, 
niestety, uległ zniszczeniu poprzez wielo-
letnie użytkowanie i wpływ warunków at-
mosferycznych, zagrażając bezpieczeństwu 
dzieci. Miejsce to wymagało modernizacji. 
Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłod-
szych mieszkańców oraz potrzeby i oczeki-
wania społeczności lokalnej, postanowiono 
podczas zebrania wiejskiego, zagospodaro-
wać i doposażyć teren w taki sposób, aby 
przyczynił się on do poprawy wizerunku 
miejscowości, pełniąc jednocześnie funk-
cję rekreacyjną dla mieszkańców Krzyszko-
wa. Na części działki postanowiono stwo-
rzyć wyjątkowe miejsce w formie ogrodu, 
który będzie w pełni dostępny dla wszyst-
kich mieszkańców. Wychodząc naprzeciw 
lokalnym potrzebom oraz dostrzeganym 
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coraz większym skutkom spędzania czasu 
wolnego przed komputerem, zaplanowano 
stworzyć innowacyjną przestrzeń zieloną 
dla dzieci, jak i dla dorosłych. Standardo-
we place zabaw rozwijają umiejętności ru-
chowe, jednak nie zawsze stymulują zmysł 
słuchu, dotyku czy wzroku, które są nie-
zbędne do harmonijnego przebiegu rozwo-
ju. W trosce o najmłodszych mieszkańców 
postanowiono stworzyć ogród sensorycz-
ny, czyli miejsce zapewniające bezpośred-
ni dostęp do bodźców oddziałujących na 
wszystkie zmysły. Nowopowstałe miejsce 
będzie przyjazne i dostosowane także dla 
dzieci z niepełnosprawnościami. W krzysz-
kowskim ogrodzie sensorycznym wyodręb-
niono sfery aktywności, które będą odpo-
wiadały poszczególnym zmysłom: wzroku, 

słuchu, smaku, powonienia, dotyku, grawi-
tacji i równowagi oraz ruchu. Sensoryczne 
interaktywne urządzenia pobudzą nie tylko 
zmysły, ale także zapewnią wszechstronną 
stymulację i zachęcą do nauki poprzez za-
bawę. Odpowiednio dobrany sprzęt wraz ze 
ścieżką wykonaną z bezpiecznej nawierzch-
ni umożliwią dzieciom ze specjalnymi po-
trzebami integracyjną zabawę z rówieśni-
kami. Dzięki takim warunkom zapewniona 
będzie bezpieczna zabawa dla wszystkich 
dzieci, przy jednoczesnym stymulowaniu 
ich zmysłów. 

Dzięki wsparciu Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Urzędu Gminy w Ro-
kietnicy i zaangażowaniu mieszkańców 
Krzyszkowa, powstało miejsce, które bę-
dzie służyło społeczności lokalnej. W reali-

zację projektu było zaangażowanych wiele 
osób. Nie chciałabym nikogo w tym miej-
scu pominąć. Podziękowania kieruję do Sa-
morządu Województwa Wielkopolskiego, 
pracowników Urzędu Gminy w Rokietnicy, 
Radnych Gminy Rokietnica. W sposób szcze-
gólny pragnę podziękować zaangażowanym 
mieszkańcom w realizację przedsięwzięcia 
oraz firmom wspierającym nasze działania. 
Dzięki współfinansowaniu 
projektu przez Samorząd 
Województwa Wielkopol-
skiego oraz Urząd Gmi-
ny w Rokietnicy nasza 
wieś pięknieje każde-
go dnia. 

Sołtyska  
M. Chojnacka
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Jedenasta edycja 
plebiscytu 
„Sportowiec z klasą”

Po niemalże roku paraliżu w sporcie spowodowa-
nego pandemią koronawirusa, w 2021 roku mo-
gliśmy być świadkami ważnych imprez, pierwot-

nie zaplanowanych na rok 2020. Wielu emocji dostarczyły 
nam m.in. Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Europy w Pił-
ce Nożnej. Również na arenie krajowej w końcu możliwe 
było zorganizowanie wielu sportowych wydarzeń. Wie-
my, że sukcesami odniesionymi na nich mogą pochwalić 
się także mieszkańcy Gminy Rokietnica. W związku z tym 
zachęcamy do udziału w kolejnej, jedenastej, edycji ple-
biscytu Sportowiec z klasą.

Poniżej przedstawiamy zasady plebiscytu:
1. wyróżnia się 2 kategorie plebiscytowe, w których 

o tytuł „Sportowca z klasą” 2021 ubiegać się mogą:
SPORTOWCY do 16 r.ż.

• wymaganiem w stosunku do kandydatów jest Mistrzo-
stwo Powiatu, Województwa lub Polski;

• zgłoszona osoba musi być mieszkańcem Gminy Ro-
kietnica;

• zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącznie na specjal-
nie przygotowanym formularzu (do pobrania na 

www.rokietnica.pl) trenerzy sekcji w klubach sporto-
wych w przypadku gier zespołowych oraz trenerzy, na-
uczyciele i mieszkańcy – w przypadku sportowców in-
dywidualnych;

• każda zgłoszona kandydatura musi zostać potwierdzo-
na poprzez złożenie podpisu na formularzu przez tre-
nera (gry zespołowe) lub nauczyciela lub mieszkańca 
(sportowcy indywidualni) dokonującego zgłoszenia oraz 
zaakceptowana przez rodzica (prawnego opiekuna).
SPORTOWCY powyżej 16 r.ż.

• minimalnym wymaganiem w stosunku do kandydatów 
jest Mistrzostwo Polski (złoto, srebro, brąz);

• zgłoszona osoba musi być mieszkańcem Gminy Ro-
kietnica;

• zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącznie na specjal-
nie przygotowanym formularzu (do pobrania na 
www.rokietnica.pl) trenerzy, nauczyciele i mieszkańcy;

• każda zgłoszona kandydatura musi zostać potwierdzo-
na poprzez złożenie podpisu na formularzu przez tre-
nera, nauczyciela, mieszkańca dokonującego zgłosze-
nia oraz zaakceptowana przez kandydata.

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok 
urodzenia kandydata.
2. Formularz umożliwiający zgłoszenie kandydatów, 

zawiera dane osobowe, największe osiągnięcia 2021 
roku zgłaszanego kandydata oraz krótkie uzasadnie-
nie zgłoszenia.

3. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Urząd Gmi-
ny Rokietnica do 31 grudnia 2021 roku. Będzie 
je można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesan-
ta bądź przesłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd 
Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62 – 090 Ro-
kietnica, z dopiskiem: Plebiscyt „Sportowiec z klasą” 
2021 (decyduje data stempla pocztowego).

4. Oceny dostarczonych w w/w terminie zgłoszeń do-
kona niezależna Komisja Konkursowa.

5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o terminie i spo-
sobie przyznania nagród.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
* mailowo: promocja@rokietnica.pl 
* telefonicznie: (61) 89 60 614.
Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do plebiscytu. 

Wierzymy, że dzięki Wam uda się nagrodzić najlepszych 
sportowców z Gminy Rokietnica.

Katarzyna Sokulska 
Referat Organizacyjny i Promocji 

UG Rokietnica

Nabór wniosków o przyznanie stypendium 
sportowego oraz nagrody i wyróżnienia 

Zarządzeniem nr 125/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. 
Wójt Gminy Rokietnica ogłosił nabór wniosków 
o przyznanie w 2022 roku stypendiów sportowych 

oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. 
Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień oraz stypen-
dium na rok 2022 za wyniki osiągnięte w roku 2021 nale-
ży składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1 (Budynek C) w godzi-
nach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres: 
Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokiet-
nica (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), w termi-
nie od 29 listopada 2021 roku do 4 stycznia 2022 roku. 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium spor-
towego oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe 
(w tym wymóg dołączenia dokumentów potwierdzają-
cych spełnienie warunków zawartych w Uchwale) oraz 
wzory wniosków określa Uchwała Nr LII/484/2018 Rady 
Gminy Rokietnica z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawia-
nia oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, 
nagród i wyróżnień sportowych. 

STYPENDIA SPORTOWE 
Stypendium może otrzymać zawodnik, który amatorsko 

uprawia dyscyplinę sportu objętą współzawodnictwem 
sportowym organizowanym przez Polski Związek Spor-
towy oraz spełnił w roku poprzedzającym przyznanie sty-
pendium jedno z następujących kryteriów: 
1. brał udział w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach pa-

raolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych, 
uniwersjadach letnich i zimowych (500,00 zł mie-

sięcznie brutto),
2. brał udział w mistrzostwach świata, akademickich mi-

strzostwach świata i zajął miejsce od 1 do 6 (400,00 zł 
miesięcznie brutto), 

3. brał udział w mistrzostwach Europy i zajął miejsce od 
1 do 3 (300,00 zł miesięcznie brutto), 

4. brał udział w mistrzostwach Polski i zajął miejsce od 1 
do 3 (1 miejsce – 200,00 zł miesięcznie brutto; 2 miej-
sce – 150,00 zł miesięcznie brutto; 3 miejsce – 100,00 
zł miesięcznie brutto). 
Do złożenia wniosku o przyznanie stypendium upraw-

nieni są: 
• macierzysty klub sportowy zawodnika,
• właściwy związek sportowy lub krajowa organizacja 

sportowa w danej dyscyplinie, 
• dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Ro-

kietnica, 
• stowarzyszenie działające w zakresie kultury fizycz-

nej i sportu. 

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 
Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane: 
1. trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osią-

gających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współ-
zawodnictwie sportowym oraz którzy dodatkowo spełnili 
jedno z następujących kryteriów: 

» są mieszkańcami Gminy Rokietnica i prowadzą szko-
lenie w klubach sportowych mających siedzibę na tere-
nie Gminy Rokietnica, 

» nie są mieszkańcami Gminy Rokietnica i prowadzą 

szkolenie w klubach sportowych mających siedzibę na 
terenie Gminy Rokietnica, 

2. zawodnikom, którzy osiągają wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym i są mieszkańcami Gmi-
ny Rokietnica. 

Ustanowiono następujące formy nagród i wyróżnień: 
medal za wysokie wyniki sportowe w danym roku, sta-
tuetka za zasługi dla sportu, puchar, dyplom, list gratu-
lacyjny, nagroda pieniężna. 

Wartość jednorazowej nagrody pieniężnej wynosi 
1000,00 zł brutto. 

Wyróżnienia i nagrody przyznaje Wójt Gminy Rokiet-
nica z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

a) macierzystego klubu sportowego zawodnika/trenera, 
b) właściwego związku sportowego lub krajowej or-

ganizacji sportowej w danej dyscyplinie, 
c) dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gmi-

ny Rokietnica, 
d) stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycz-

nej i sportu. 
Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja 

Stypendialna.

W pracach Komisji Stypendialnej mogą uczestniczyć 
bez prawa głosowania: radni Gminy Rokietnica, przed-
stawiciele klubów sportowych, przedstawiciele stowa-
rzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu 
oraz dyrektorzy szkół, do których uczęszczają zawodnicy 
ubiegający się o przyznanie stypendium. 

Wójt Gminy Rokietnica podejmuje decyzję w sprawie 
stypendiów najpóźniej w terminie do 31 stycznia roku, 
w którym stypendium będzie wypłacane. 

Agnieszka Antczak 
Kierownik Referatu Organizacyjnego 

i Promocji UG Rokietnica
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Zbliżający się koniec roku to czas pod-
sumowań w naszym klubie. 5 listopa-
da 2021 roku w remizie strażackiej 

w Rokietnicy odbyło się Walne Zebranie 
naszego Stowarzyszenia, na którym zosta-
ły poruszone najważniejsze sprawy doty-
czące działalności klubu oraz przybliżone 
cele na najbliższy czas. 

Cieszy nas to, że Gminny Klub Sportowy 
Rokita Rokietnica wciąż się rozwija. W chwi-
li obecnej zrzesza już 107 członków (za-
wodnicy trenują w 5 grupach oraz grupa 
Seniorów). Niebawem do kadry trenerskiej 
dołączy kolejna osoba, a grupy najmłodsze-
go rocznika 2012/2014 zostaną podzielone 
– starsi rozpoczną zmagania w grupach li-
gowych, młodsi będą nadal „łapać doświad-
czenie” w turniejach Red Boxa, w których 
już mieli okazję uczestniczyć. W najbliższym 
czasie przed najmłodszą grupą jeszcze tur-
niej mikołajkowy w Suchym Lesie oraz roz-
grywki w XXII turnieju „z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku”. Ponadto chłopcy 
z rocznika 2012 wspomogą swoich star-
szych kolegów z Klubu w 7 edycji turnie-
ju piłkarskiego „Duszyczki Cup” organizo-
wanego przez Stowarzyszenie Wiara Lecha 
i Ośrodek Kibice Razem-Lech Poznań. 

Rokita Młodziki 2010/2011 pod wzglę-
dem sportowym to grupa z najwyższym 
potencjałem, jaki kiedykolwiek mieliśmy 
w klubie. W tym sezonie rywalizujemy w I 
lidze okręgowej, organizowanej przez Wiel-
kopolski Związek Piłki Nożnej. Poziom ze-
społów jest ogromnie wyrównany, co po-
woduje, że o wygranej w meczu decydują 
detale. Cieszy fakt, że po 9 rozegranych ko-
lejkach jesteśmy liderem w grupie. Dobre 
wyniki nie biorą się znikąd. Poziom dru-
żyny jest bardzo wyrównany, a wewnętrz-
na rywalizacja na każdej pozycji podnosi 
poziom sportowy. Zaangażowanie Diabeł-
ków w trening powoduje, że sztab trener-
ski musi ciągle podnosić swoje umiejętno-
ści tak, aby zawodnicy otrzymali najlepsze 
szkolenie z możliwych.

Rokita B2 Junior Młodszy to zawodni-
cy z rocznika 2006/07/08. Drużyna bie-
rze udział w rozgrywkach II ligi okręgowej 
WZPN. Pomimo problemów kadrowych, 

które pojawiły się na pewnym etapie roz-
grywek, zespół w pełnym składzie osobo-
wym jest w stanie nawiązać równorzędną 
walkę z każdą drużyną naszej ligi. Grono 
zawodników powiększa się, gdyż cały czas 
dochodzą nowe osoby, które podnoszą po-
ziom rywalizacji i co za tym idzie, poziom 
sportowy. 

Rokita Trampkarz C2 to drużyna z rocz-
nika 2008/2009. Po ubiegłorocznym awan-
sie, w tym sezonie bierze udział w rozgryw-
kach II ligi okręgowej WZPN. Tym razem 
nasza drużyna zajmuje ostatnie miejsce 
w tabeli, ale wszyscy w klubie mają świa-
domość, że to przede wszystkim efekt tego, 
że jesteśmy najmłodszą drużyną w naszej 
grupie i większość meczów graliśmy tylko 
z jednym zawodnikiem z rocznika 2008. 
Ważne, że nasi zawodnicy, mimo słab-
szych warunków fizycznych, potrafią ro-
zegrać wiele ciekawych akcji i z meczu na 
mecz rosną w siłę. Efekty przyjdą z czasem. 

Rok 2021 to wielki sukces naszych Se-
niorów, którzy po kilku latach awansowa-
li do A klasy bez żadnych problemów i z 
końcem wakacji rozpoczęli swoje zmaga-
nia i nowy sezon. Zaczęliśmy od kilku re-
misów, wkradały się też porażki, związane 
to było z okresem wakacyjnym, przyjściem 
nowych zawodników… Z czasem zespół się 
ustabilizował, końcówka jesiennych zmagań 
w naszym wykonaniu wydaje się całkiem 
dobra – trzy zwycięstwa pod rząd dają nam 
miejsce w środku tabeli. Po 12 rozegranych 
kolejkach mamy na koncie 16 punktów (4 
mecze wygrane, 4 remisy i 4 porażki), a bi-
lans bramek 27:31. Liczymy, że z każdym 
meczem będzie szło nam coraz lepiej – pla-
ny i ambicje mamy coraz większe. 

Cieszy fakt, że współpracuje z nami co-
raz większa liczba sponsorów lokalnych, 
którzy pomagają nam w budowaniu wize-
runku Klubu. To właśnie dzięki sponsorom 
i działaniom Zarządu Klubu drużyna Senio-
rów została zaopatrzona w stroje piłkar-
skie i firmowe dresy. 

W tym roku udało się zakupić dwie mobil-
ne wiaty (ławki rezerwowe) na boisko w Ro-
kietnicy przez Rokietnicki Ośrodek Spor-
tu, a dzięki firmie Kingspan Klub otrzymał 

nowe bramki treningowe wykorzystywane 
podczas treningów m.in. na boisku w Na-
pachaniu. Rzecz to rzadko spotykana, ale to 
właśnie Rodzice wychodzą sami z niektóry-
mi inicjatywami pomocy, nie tylko druży-
nie, ale także Klubowi. Dzięki pracy społecz-
nej rodziców rocznika 2010/2011 mamy 
nowe ławeczki na naszym boisku w Ro-
kietnicy, a dzięki staraniom rodziców rocz-
nika 2012/2014 Klub otrzymał od Gminy 
Rokietnica 30 nowych strojów piłkarskich 
dla najmłodszych. W tym miejscu Członko-
wie Zarządu GKS Rokita Rokietnica chcieli-
by podziękować wszystkim osobom zaan-
gażowanym w pomoc dla Klubu, zarówno 
sponsorom, którzy są z nami i nas wpierają, 
jak i rodzicom zawodników oraz władzom 
naszej gminy z panem wójtem Bartoszem 
Derechem na czele. Dzięki Wam i Waszemu 
wsparciu istniejemy, działamy i rozwijamy 
się. Przed nami ważny rok – trwają przy-
gotowania do realizacji inwestycji budo-
wy kompleksu sportowego obejmującego 
również boisko piłkarskie. Klub reprezen-
towany przez pana Prezesa Przemysława 
Łochyńskiego aktywnie uczestniczy w spo-
tkaniach organizowanych przez naszą Gmi-
nę. Realizacja inwestycji zaplanowana jest 
na przyszły rok – w tym czasie Klub nie bę-
dzie mógł korzystać z obiektu, dlatego nie-
które zajęcia i treningi będziemy chcieli re-
alizować na Orliku w Napachaniu. 

Mamy nadzieję i bardzo w to wierzymy, że 
praca trenerów i nas wszystkich w rozwój 
w sferze technicznej i motorycznej przynie-
sie oczekiwane rezultaty, a nasi zawodni-
cy w przyszłości będą umieli radzić sobie 
w życiu, ucząc się już teraz prawidłowych 
postaw społecznych, od punktualności do 
empatii i wzajemnego szacunku. Wierzy-
my, że nowy rok będzie dla naszego Klubu 
rokiem obfitującym w sukcesy naszych za-
wodników i naszych drużyn. Tego właśnie 
wszystkim Wam życzymy. 

Zarząd Klubu GKS Rokita Rokietnica 

GKS Rokita Rokietnica

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Jesteśmy Drużynowymi Mistrzami 
Polski 2021!

To się naprawdę stało! Akademia Bilar-
dowa Rokietnica Drużynowym Mistrzem 
Polski 2021! To jest niesamowite! Brawo 
Radosław Babica, Michał Potysz, Arkadiusz 
Brzękowski, Adam Stankiewicz i Czarek Ja-
rosz! Dokonaliście czegoś naprawdę wiel-
kiego. Dziękujemy! Ogromne brawa skła-
damy również naszym kibicom. To właśnie 
dzięki ich wsparciu ten sukces został osią-
gnięty. Jesteście wielcy! 

Dziękujemy również Gminie Rokietni-
ca oraz naszym sponsorom, czyli firmom 
QUAY, Advatech i Budmar – Centrum Klin-
kieru i Dachówek, bez których ten sukces 
byłby niemożliwy. Dziękujemy.

A jak było emocjonująco, to świetnie 
opisuje zawarta poniżej relacja Arkadiu-
sza Brzękowskiego i linki do naszych me-
czów finałowych:

Jesteśmy Mistrzami Polski! Zrobiliśmy to!
Cóż to były za emocje. Cóż to był za finał. 

Cóż to był za sezon. Akademia Bilardowa 
Rokietnica wygrywa Bilardową Ekstraklasę 
2021. Krok po kroku przekraczaliśmy ko-
lejne bariery, wychodziliśmy z naprawdę 
trudnych opresji, aż w końcu awansowali-
śmy do finału. Wtedy wydawało się, że się-
gnęliśmy sufitu. 

Naszym rywalem został obrońca tytu-
łu, niezwykle doświadczony – Nosan Kiel-
ce. Przed meczem prawdopodobnie żadna 
statystyka świata nie wskazywała, żeby-
śmy to my mieli zwyciężyć. Być może nie-
którzy z was zastanawiali się, czy wyjdzie-
my chociaż z 5. 

Na szczęście na świecie znalazło się kilku 
śmiałków, którzy podjęli się próby przebi-
cia tego przysłowiowego sufitu. Wyszliśmy 
na spotkanie z pełną wiarą i determinacją. 
Choć nie ustrzegliśmy się błędów, to osta-
tecznie popełniliśmy ich mniej niż rywale. 

Zwyciężyliśmy z Nosanem i to 2 RAZY! 
Bez rzutów karnych. To jest coś. Wybuch eu-

forii po ostatniej dziewiątce Radka aż trud-
no opisać, to trzeba zobaczyć, naprawdę 
zachęcam do obejrzenia – całe mecze są 
dostępne na YouTube.

Niesamowitym wsparciem okazali się 
nasi kibice. W licznej grupie przyjechali 
do Kielc. Oklaskiwali każdą wygraną par-
tię, a nawet udane zagranie. To nas z pewno-
ścią niosło. Czuliśmy się prawie, jakbyśmy 
grali u siebie. Granie przed takim tłumem 
to coś wyjątkowego, życzę każdemu. 

Dziękuję całej drużynie: Radosław Ba-
bica, Michał Potysz, Adam Stankiewicz 
i Czarek Jarosz. Przez 2. Ligę, 1. Ligę, wal-
kę o utrzymanie w Ekstraklasie, sięgnęli-
śmy po Mistrzostwo. Napisaliśmy piękną 
historię. Mam nadzieję, że cała Rokietnica 
jest z nas dumna.

Wielki Finał Bilardowej Ekstrakla-
sy I mecz: https://youtu.be/6xiTnQro-
BpE?t=397

Wielki Finał Bilardowej Ekstraklasy II 
mecz:  https://youtu.be/cKuQcGU-lGE

Troje z Akademii na podium WMLB
Nasi juniorzy odnotowali kolejny dobry 

start w rozgrywkach Wielkopolskiej Mło-
dzieżowej Ligi Bilardowej. Zawody odby-

ły się w Szkole Podstawowej w Zdunach 
Wielkopolskich, a do rywalizacji przystą-
piło ponad 20 uczestników. Zwyciężył za-
przyjaźniony nam Wiktor Kaczmarek re-
prezentujący TG Sokół Brody, a pozostałe 
miejsca podium zostały obsadzone przez 
zawodników Akademii Bilardowej Rokiet-
nica. Na drugim miejscu znalazł się Mateusz 
Cholewiński, a stopień niżej zameldowali 
się Julia Babica i Eryk Świdniak. Tuż za po-
dium, na bardzo dobrym piątym miejscu, 
uplasował się kolejny zawodnik Akademii 
– Adrian Tomaszewski. Gratulujemy zwy-
cięzcy i całej naszej czwórce świetnego wy-
stępu! Po trzech turniejach w klasyfikacji 
drużynowej Akademia zdecydowanie pro-
wadzi. Liderem jest też Julia w klasyfika-
cji juniorek młodszych, a w juniorach lide-
ruje Wiktor, który minimalnie wyprzedza 
Mateusza i Eryka. O ostatecznym rankingu, 
mówiącym kto z juniorów młodszych auto-
matycznie zakwalifikuje się do Mistrzostw 
Polski, dowiemy się po czwartych zawo-
dach WMLB.

Dobry występ juniorów w Łodzi
Trzecie zawody z cyklu ogólnopolskich 

turniejów Junior-Tour zgromadziły na star-
cie ponad 100 uczestników. Wśród nich 5 
reprezentantów Akademii Bilardowej Ro-
kietnica: Julia Tarka, Julia Babica, Mateusz 
Cholewiński, Eryk Świdniak i Adrian Toma-
szewski. Najlepiej zaprezentował się Ma-
teusz, który dotarł aż do ćwierćfinału, zaj-
mując ostatecznie piąte miejsce. W walce 
o najlepszą czwórkę musiał uznać wyższość 
aktualnego wicemistrza świata juniorów 
Szymona Kurala. Równie dobrze zagrały 
nasze dziewczyny. Obie Julie dotarły do fazy 
pucharowej, gdzie finalnie zostały sklasy-
fikowane na dziewiątych lokatach. Kolejne 
zawody odbędą się już 5 grudnia, również 
w Łodzi. Wtedy poznamy zawodników za-
kwalifikowanych do Mistrzostw Polski Ju-
niorów 2022. Trzymamy kciuki, aby poja-
wili się tam młodzi bilardziści z Rokietnicy!

Eryk Świdniak, Mateusz Cholewiński, Wiktor Kaczmarek i Julia Babica
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Patrycja Kulczyńska 9. 
w Mistrzostwach Polski

W Kieleckim Centrum Bilardowym odby-
ła się najważniejsza impreza bilardowa roku 
dla osób niepełnosprawnych. Mowa o Mi-
strzostwach Polski ON, w których pierw-
szy raz wystąpiła zawodniczka Akademii 
Bilardowej Rokietnica. Swój debiut w tak 
prestiżowych zawodach odnotowała Pa-
trycja Kulczyńska. Zawodnicy rywalizowali 
w dwie odmiany 8-bil i 9-bil. Patrycja w obu 
turniejach zaprezentowała się naprawdę 
dobrze, zajmując tu i tu dziewiąte lokaty. 
Ogromne gratulacje!

Patrząc na to, w jaki sposób nasza zawod-
niczka podchodzi do treningów, w nieda-
lekiej przyszłości możemy się spodziewać 
jeszcze lepszych rezultatów, czego jej z ca-
łego serca życzymy!

Mikołaj Stęsik w formie
Niemal książkowo rozwija się kariera ka-

pitana II drużyny Akademii Bilardowej Ro-
kietnica. Mikołaj Stęsik od dłuższego czasu 
systematycznie trenuje, a od niedawna za-
czyna osiągać coraz większe sukcesy. Za-
częło się od solidnych występów w elimi-
nacjach do Mistrzostw Polski Amatorów, 
które przyniosły mu pewny awans do Tur-
nieju Finałowego. Następnie zwyciężył 
w XVII edycji Rokietnickiej Ligi Bilardowej 
Advatech, a teraz triumfuje w BUDMAR-CUP 
VI, gdzie w finale pokonuje faworyzowa-
nego, świeżo upieczonego Drużynowego 
Mistrza Polski Arkadiusza Brzękowskie-
go! Brawo Mikołaj! No i oczywiście brawo 
Arkadiusz Brzękowski! Kolejne brawa śle-
my zawodnikom z Zielonej Góry, Sebastian 
Kwiatkowski i Artur Matykowski uzupełnili 
podium szóstego turnieju BUDMAR-CUP!

Tuż za podium zameldowali się: Michał 
Potysz, Piotr Ptaszyński, Bartosz Kaczmarek 
i wracający do gry w bilard Kacper Specyał. 

Miejsca dziewiąte zajęli: Julia Babica, Da-
niel Wieszczeczyński, Dawid Cholewiński, 
Mateusz Cholewiński, Sebastian Brzękow-
ski, Eryk Świdniak, Kamil Lech i Andrzej 
Barski.

Wyniki BUDMAR-CUP VI: https://www.
online-brackets.com/view/18868

Niesamowity występ  
Adama Stankiewicza

Akademia Bilardowa Rokietnica ma ko-
lejnego zawodnika w grudniowych Mistrzo-
stwach Polski w Pool-Bilard. Jest nim Adam 
Stankiewicz, któremu zabrakło zaledwie kil-
ka punktów, aby do MP awansować bezpo-
średnio z Rankingu Polski i swojej szansy 
na udział w najważniejszej imprezie w Pol-
sce musiał szukać w eliminacjach. Elimina-
cje odbywały się w trzech miejscach w tym 
samym czasie – w Bydgoszczy, w Białym-
stoku i w Kielcach. Adam najbliżej miał do 
Bydgoszczy i tam też się wybrał. Zaczęło się 
niezbyt ciekawie, gdyż w pierwszym meczu 
Adam doznał porażki z Dominikiem Woj-
ciechowskim, ale później było już tylko le-
piej. Mimo naprawdę bardzo dobrej obsa-
dy w eliminacjach Adam wygrał kolejnych... 
15 spotkań i awansował w każdej z trzech 
odmian (8-bil, 9-bil i 10-bil)! Brawo Adam! 
Mistrzostwa Polski odbędą się w Kielcach 
w Hotelu Bińkowski. Adam dołączył do Ra-
dosława Babicy i Arkadiusza Brzękowskiego 
oraz do Kingi Pietrzak, którzy to awansowa-
li do MP bezpośrednio z Rankingów Polski.

Kinga Pietrzak na ME w Snookera!

Niedawno informowaliśmy o awansie 
Kingi Pietrzak do Mistrzostw Polski w Pool-
-Bilard, a teraz piszemy o jej występie w Mi-
strzostwach Europy w Snookera! Kariera 
naszej 22-letniej zawodniczki rozwija się 
ekspresowo! Zawody odbyły się w prze-
pięknej miejscowości Albufeira (Portu-
galia), a Kinga brała udział w grach indy-
widualnych i drużynowych. Udało nam 
się skontaktować z Kingą będącą jeszcze 
w Portugalii, która swój występ podsumo-
wała w następujący sposób – Indywidu-
alnie, mimo wygrania dwóch z trzech po-
jedynków, do wyjścia z grupy zabrakło 1 
frejma. Drużynowo, w parze z Izą Łącką 
w walce o wyjście do ćwierćfinału uległy-
śmy w ostatnim meczu dobrze dysponowa-
nym Niemkom. Doświadczenie zebrane na 
takim turnieju na pewno zaprocentuje na 
kolejnych turniejach, także tych poolowych. 
Czas wracać do Polski i treningów do grud-
niowych Mistrzostw Polski w pool-bilard. 

Brawo Kinga! Jesteśmy pewni, że zdo-
byte doświadczenie zaprocentuje! 9.miej-
sce drużynowo i 17. indywidualnie w ME 
to dobre wyniki! Gratulujemy!

Patrycja Kulczyńska Pierwsza czwórka BUDMAR-CUP VI 2021

Adam Stankiewicz

Na zdjęciu: Kinga Pietrzak w Portugalii
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X Amatorski Turniej Piłkarski 
im. Marcina Matysiaka

W sobotę 18 września 2021 roku 
na boisku „ORLIK” w Napacha-
niu odbył się X Amatorski Turniej 

Piłkarski im. Marcina Matysiaka, realizowa-
ny w ramach projektów współfinansowa-
nych przez Gminę Rokietnica oraz Powiat 
Poznański. W rywalizacji wzięło udział 13 
drużyn (w tym dwie kobiece), kibice pił-
ki nożnej, sympatycy Turnieju oraz zapro-
szeni goście. Organizatorem była Jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy.

Turniej jest organizowany cyklicznie od 
10 lat. Jego ideą jest popularyzacja sporto-
wych spotkań piłkarskich w formie rozgry-
wek amatorskich zespołów oraz towarzy-
szącego im integracyjnego spotkania rodzin. 
Upamiętnia Marcina Matysiaka, mieszkańca 
Rokietnicy, oddanego służbie strażaka, ak-
tywnego sportowca i społecznika, wspania-
łego kolegę i przyjaciela, miłośnika piłki, ki-
bica, który 10 lat temu podczas amatorskich 
rozgrywek na płycie boiska w Napachaniu 
zakończył młode życie w gronie kolegów. 

Tym razem, podobnie jak w poprzed-
nich latach, mimo chłodu i pojawiającego 
się deszczu, frekwencja była duża. Jak zwy-
kle nie zabrakło gorącej, rodzinnej atmos-
fery. Były atrakcje dla dzieci m.in. konkursy 
rysunkowe, stoisko z nagrodami Sklepu JU-
UPI Helena Pukszta, pokazy i zabawy zor-
ganizowane przez CTS Sobota. 

Nie zabrakło smacznych placków i po-
traw, a także ogromnego tortu ufundowa-
nego już po raz dziesiąty przez Cukiernię 
„U Kamilka” z Rokietnicy. 

Zasadnicza sportowa część Turnieju, była 
uzupełniana tradycyjnymi akcentami arty-

stycznymi w wykonaniu Ani i Marysi.
Jak co roku można było zajrzeć do kroni-

ki, przelać na papier swoje spostrzeżenia. 
Ponadto można było wrócić do wspomnień, 
oglądając film podsumowujący wszystkie 
wcześniejsze edycje od I do IX. Jego twór-
cą jest p. Wojciech Chwaliński. Pan Ryszard 
Szala, mieszkaniec Napachania, napisał ko-
lejny wiersz pt. „Turniej”, który zaprezen-
towała Maja.

Jednak podczas Turnieju najważniejsi 
są zawodnicy.

O godz. 9:30 rozpoczęły się rozgrywki ju-
niorów – rocznik 2010 i młodsi. Do rywali-
zacji przystąpiły drużyny: Rokita Rokietni-
ca, Spartan Rokietnica, Szkoła Podstawowa 
Rokietnica zespół nr 1, Szkoła Podstawo-
wa Rokietnica zespół nr 2.

Mecze zostały rozegrane w systemie „każ-
dy z każdym”.

W kategorii junior najlepsi okazali się za-
wodnicy Szkoły Podstawowej Rokietnica 
zespół nr 1, zdobywając ufundowany przez 
rodzinę puchar przechodni. 

Drugie miejsce zdobyła Rokita Rokietni-
ca, trzecie – Spartan Rokietnica, a czwar-
te – Szkoła Podstawowa Rokietnica zespół 
nr 2. Każdej drużynie wręczono puchar za 
poszczególne miejsca, zaś zawodnikom – 
nagrody i medale. Pamiątkową statuetkę 
Króla Strzelców otrzymał zawodnik Szkoły 
Podstawowej Rokietnica zespół nr 1 – Jan 
Schiller (7 goli). 

Mecz kobiet tym razem odbył się w samo 
południe. Panie świetnie przygotowane 
podczas cyklicznych treningów, zapre-
zentowały się znakomicie. Zwycięzcą, po 

rzutach karnych, został zespół nr 1 (4:3). 
O godz. 13:00 miało miejsce odsłonięcie, 

przez Zastępcę Wójta Arkadiusza Klapiń-
skiego tablicy pamiątkowej – pamięci Mar-
cina Matysiaka (ufundowanej przez rodzi-
nę Państwa Chojnackich) i poświęcenie jej 
przez ks. proboszcza Roberta Korbika, zaś 
uroczystego otwarcia X Turnieju dokonał 
druh Paweł Czachor – Prezes JOSP w Rokiet-
nicy. Zgodnie z wieloletnią tradycją spor-
tową rywalizację poprzedziło odśpiewa-
nie HYMNU TURNIEJU w wykonaniu Ani. 

Od godziny 13:30 Turniej Seniorów 
rozgrywały następujące drużyny: Czarni 
Krzyszkowo – obrońca pucharu, Spartan 
Rokietnica – finalista 2020, Elektron To-
mala, Ogniomistrze Napachanie, Orły Swa-
rzędz, Kalinowe Team Rokietnica, Strażacy. 

Mecze drużyn seniorów odbywały się 
w systemie grupowym. Mecze sędziowa-
li trenerzy GKS Rokita Rokietnica p. Prze-
mysław Łochyński i p. Mariusz Wieczorek. 
Przebieg rozgrywek mistrzowsko komen-
towali: p. Danuta Potrawiak i p. Wiesław 
Chojnacki, który przeprowadzał również 
wywiady z zawodnikami, pomagał p. Mar-
cin Mądry. Swój bardzo udany debiut ko-
mentatorski odnotował również Piotr Gi-
cala – uczeń III klasy.

Wśród Seniorów wygrała drużyna Spar-
tan Rokietnica (finalista 2020 r.) rzutami 
karnymi 3:2. Zwycięzca otrzymał główne 
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trofeum Turnieju – puchar przechodni wy-
konany w 2014 r. z czarnego dębu przez 
Tadeusza Marszewskiego. Drugie miejsce 
zajęła drużyna – Ogniomistrze Napacha-
nie, która została uhonorowana dodatko-
wo pucharem (ufundowanym przez ROS) 
jako najwytrwalsza drużyna w kategorii 
Senior. Trzecie miejsce wywalczyli Czarni 
Krzyszkowo – ubiegłoroczni zdobywcy pu-
charu przechodniego. Królem strzelców zo-
stał Jakub Frąckowiak (10 goli) – Elektron 
Tomala. Każda drużyna otrzymała puchar 
oraz medale, a zwycięska drużyna nagrodę. 

Turniej był współfinansowany ze środ-
ków Powiatu Poznańskiego i Gminy Ro-
kietnica.

Warto dodać, że w tym dniu w godz. od 
12:00 do 17:00 na terenie Szkoły Podsta-
wowej w Napachaniu odbywał się również 
Festyn w ramach Narodowego Programu 
Szczepień #Szczepimysię z KGW w Napa-
chaniu. Była również możliwość spisania 
się w ramach Narodowego Spisu Powszech-
nego Ludności i Mieszkań 2021.

Podsumowując tegoroczny Turniej, nie 
sposób nie wrócić do źródeł. „Niewiele de-
klaracji potrafi przetrwać próbę czasu. Zo-
stają te o pierwotnej sile.”(D.P).

Podczas trwających rozgrywek na pierw-
szym Turnieju, wieczorem, rozpętała się 
burza, spadł grad, wiał silny wiatr, strażacy 
zostali wezwani do akcji, a zawodnicy wy-
trwale grali, aż do rozegrania wszystkich 
meczy. Kolejnym turniejom towarzyszyła 
sprzyjająca pogoda i niezwykły klimat. Ra-
dość, pogoda ducha, życzliwość. Tym razem 
nie mogło być inaczej, atmosfera była go-
rąca, serdeczna, rodzinna.

Turniej zakończył się wspólnym zdję-
ciem i corocznym „Telefonem” zaśpiewa-
nym przez Anię.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, ich 
opiekunom, wszystkim uczestnikom i tym, 
którzy w jakikolwiek sposób włączyli się 
w organizację i przebieg Turnieju. Dziękuje-
my zwłaszcza kolegom i przyjaciołom Mar-
cina, którzy zainicjowali zorganizowanie 
Turnieju i nadal trwają. Dziękujemy pani 
Danucie Potrawiak, która od samego po-
czątku jest obecna i wspiera to wydarze-

nie. Dziękujemy pani Małgorzacie Łopatce 
za wielkie serce... Dziękujemy darczyńcom 
wszystkich edycji. Dziękujemy całej rodzi-
nie za zaangażowanie i pomoc. Dziękuje-
my wszystkim za bezinteresowną pomoc, 
życzliwość i ofiarność. 

Zapraszamy za rok. 

Organizatorzy X Amatorskiego 
Turnieju Piłkarskiego  
im. Marcina Matysiaka 
• Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Rokietnicy

Sponsorzy X Amatorskiego Turnieju 
Piłkarskiego  
im. Marcina Matysiaka:
• Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech 
• Restauracja „Pod Gruszą” Józef Gawron
• Cukiernia „U Kamilka” Artur Lisiak
• Piekarnia Piotr Łakomy
• Bajerbud-Ewa i Witold Bajerlein
• Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. Swadzim
• Teresa i Ryszard Dziamscy 
• Magdalena i Artur Pilarczyk 
• Izabela i Norbert Dziamscy
• Sklep Juupi – Helena Pukszta
• Sołectwo Rokietnica
• Ewa i Adrian Maternik

• Danuta Potrawiak
• Janina i Wiesław Chojnacki 
• Małgorzata Wardowicz
• Wojciech Chwaliński
• Małgorzata i Łukasz Jakobsze
• Kwiaciarnia Bratek 
• Rokietnicki Ośrodek Sportu
• Małgorzata i Zbigniew Muszyńscy
• Jacek Bielecki
• Ewa Nadolna
• LINK Jakub Sobczak
• Wanda Fudala
• CTS Sobota 
• PUK Rokietnica
• Mirosław Skrzypczak
• Rodzina i przyjaciele.

Na youtube pod adresem: https://www.
youtube.com/watch?v=4h9pciO-a7M udo-
stępniony został film „10 lat – Turniej Piłki 
Nożnej im. Marcina Matysiaka”.

Miłośnikom Amatorskiego Turnieju Pił-
karskiego im. Marcina Matysiaka życzymy, 
aby radość i pokój Świąt Bożego Narodze-
nia towarzyszyły im przez cały nadchodzą-
cy Nowy Rok. 

Organizatorzy 
JOSP w Rokietnicy

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. – 25 lat jesteśmy dla Was!
25 lat temu, a dokładnie 28 listopada 1996 roku, przez Radę Gminy Rokietnica 
została przyjęta uchwała nr XXIII/138/96 w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rokietnicy. 

Ćwierć wieku to spory okres czasu, by 
móc się zatrzymać na moment, pod-
sumować osiągnięcia i rozwój Spółki, 

ale także z refleksją spojrzeć wstecz, cofnąć 
się w czasie i przedstawić naszym miesz-
kańcom pokrótce historię Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. Jego początki 
wcale nie były takie łatwe, o czym opowie 
w poniższym wywiadzie pierwszy Prezes 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. Pan dr inż. Janusz Filipiak oraz obecny 
Prezes pan mgr inż. Michał Wieland. 

Anna Kącka: Co wpłynęło na podjęcie 
decyzji o utworzeniu przedsiębiorstwa 
komunalnego? Proszę powiedzieć, jak 
wyglądały początki spółki? 
Janusz Filipiak: Na początku lat 90-tych 

Gminie Rokietnica groził podział pomię-
dzy gminy Suchy Las, Tarnowo Podgórne 
oraz miastem Poznań. W tym czasie Gmina 
Rokietnica była kojarzona z biedną gminą, 
która jest niewydolna pod każdym wzglę-
dem, a przede wszystkim pod względem 
komunalnym nie jest w stanie poradzić so-
bie z obsługą mieszkańców. Na początku 
obsługą dostarczania wody i odbioru ście-
ków od mieszkańców zajmowały się firmy 
prywatne na zlecenie Gminy Rokietnica. 
W roku 1995 powstała biologiczno-mecha-
niczna oczyszczalnia ścieków w Bytkowie, 
co z czasem okazuje się być pierwszym kro-
kiem – argumentem do utworzenia gminnej 
spółki komunalnej. Po roku rozmów i ob-

rad podjęto historyczną decyzję, aby Gmi-
na Rokietnica była samowystarczalna wo-
dociągowo i kanalizacyjnie, dlatego też 28 
listopada 1996 zostało oficjalnie utworzo-
ne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. PUK startował z zespołem 14-oso-
bowym i z kapitałem zaledwie 100 000 zł. 
Rok później, w roku 1997 było już około 20 
pracowników i ruszyła rozbudowa wodo-
ciągów oraz powstała pierwsza sieć kana-
lizacyjna na osiedlu Koszycy w Rokietnicy. 
Z roku na rok widać było coraz bardziej dy-
namiczny rozwój Spółki. W roku 1998 roz-
począł się odbiór odpadów komunalnych 
od zaledwie 50 posesji z gminy Rokietnica!

A.K: Patrząc chronologicznie na histo-
rię Przedsiębiorstwa, z perspektywy 
czasu, wg Pana, jakie były przełomo-
we momenty w historii Spółki?
J.F.: Z pewnością rok 2000, kiedy następu-

je rozbudowa oczyszczalni ścieków w Byt-
kowie oraz modernizacja Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Żydowie. Kolejne lata do 2004 
roku trwa budowa sieci kanalizacji podci-
śnieniowej w Rokietnicy, Bytkowie, Kie-
krzu i Pawłowicach. Następnie rok 2006 
i 2007 to czas kanalizacji podciśnieniowej 
w Kobylnikach Małych oraz kolejna rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków w Bytkowie. Rok 
2007 to także rok, w którym zakończyłem 
swoją kadencję jako Prezes Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. (potem 
do 2010 roku pełniłem funkcję wice pre-

zesa spółki). Stery Prezesa PUKu przejął 
Krzysztof Krzysztofiak. Wtedy już obser-
wując bacznie z boku poczynania Przed-
siębiorstwa, kolejno można mówić o 2009 
roku, w którym to zostaje zakupiony sprzęt, 
by móc rozwinąć usługi o zimowe utrzy-
manie dróg. Biorąc pod uwagę fakt, iż PUK 
przestaje być raczkującą Spółką i już moc-
no stąpa w dziedzinie komunalnej na tere-
nie gminy Rokietnica i mniej więcej w 2010 
roku następuje przejęcie całości majątku, 
a to znaczy, że zaczyna być samowystar-
czalny w kwestii ekonomicznej i inwesty-
cyjnej. 2010 rok to także kolejna moderni-
zacja SUW Żydowo oraz modernizacja SUW 
Napachanie. W kolejnym roku Prezesurę 
obejmuje Bogdan Małecki. 

A.K.: Czy myśli Pan trochę o PUKu jak 
o swoim dziecku? 
J.F.: Po części tak, jednakże jest to zasłu-

ga wielu osób, wielu odpowiednich, ale jak 
na tamten czas bardzo odważnych i śmia-
łych decyzji. PUK stworzyli i tworzą ludzie 
i PUK z założenia był, jest i będzie dla ludzi. 

A.K.: Panie Prezesie, co się zmieniło 
na przestrzeni ćwierć wieku w PUK-
-u z Pana perspektywy i jak obecnie 
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funkcjonuje Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o.?
Michał Wieland: Przez ostatnie 25 lat 

można śmiało powiedzieć, że Spółka prze-
szła istną rewolucję rozwojową, w której 
uczestniczyłem i którą na pewnym etapie 
kreowałem, ponieważ pracuję w Spółce od 
początku jej istnienia, przechodząc szcze-
ble kariery od zwykłego pracownika aż do 
funkcji Prezesa od końca 2017 roku. Tak jak 
wcześniej wspominał Pan Janusz Filipiak, 
zaczynaliśmy praktycznie od zera. Na po-
czątku PUK składał się tylko z działu tech-
nicznego i księgowości. Warunki socjalne 
dla pracowników były fatalne – administra-
cja znajdowała się w wynajętych pomiesz-
czeniach od SKR przy ul. Rolnej w Rokiet-
nicy, pracownicy wodociągowi mieli bazę 
w Napachaniu za remizą strażacką, a pra-
cownicy Oczyszczalni, kanalizacji, odpa-
dów „gnieździli się” w budynku sterowni 
na Oczyszczalni. Poruszaliśmy się w tere-
nie dwoma samochodami: Polonezem Caro 
i leciwym Żukiem. Brakowało wszystkiego 
– sprzętu, materiałów dobrej jakości, pra-
cownicy jak serialowy MacGyver musieli 
robić coś z niczego, często improwizować. 
Dzisiaj mamy do dyspozycji nowoczesny 
budynek socjalno-biurowy o powierzch-
ni ponad 600 m2 z instalacją PV, solarnym 
podgrzewaniem c.w.u. oraz rekuperacją.  Po-
siadamy 5 koparek, 3 ciągniki z osprzętem, 
32 pojazdy w tym: 3 samochody elektrycz-
ne, 7 śmieciarek, 2 hakowce, jedną zamia-
tarkę. Obsługujemy mieszkańców Gminy 
Rokietnica w oparciu o pięć działów: Wo-
dociągowego, Kanalizacyjnego, Odpadów 
Komunalnych i Utrzymania Czystości, In-
westycyjnego, Księgowego i Wykonawstwa. 
Łącznie w Przedsiębiorstwie na dzień dzi-
siejszy pracuje 80 osób. 

Udało nam się dotychczas wiele osiągnąć. 
Na dzień dzisiejszy gmina Rokietnica jest 
skanalizowana w 92%, obsługujemy ok. 
160 km sieci kanalizacji sanitarnej. Nowo-
czesna Oczyszczalnia ścieków w Bytkowie 
przyjmuje 2600 m3 na dobę i obsługuje ok. 
21 tys. mieszkańców. Warto przy tej okazji 
wspomnieć, iż początkowo w latach 90-tych 
na starej oczyszczalni typu WS-400 sub-
stancje biogenne (azot, fosfor) były usu-
wane w niewielkim zakresie, dzisiaj w po-
nad 90%, co ma pozytywne przełożenie na 
środowisko. Jeżeli chodzi o wodociągi, to 
obecnie łączna długość sieci wodociągowej 
na terenie całej gminy Rokietnica wynosi 
ok. 178 km, a roczna ilość dostarczanej do 
mieszkańców wody przekracza 1 mln m3. 
Warto też nadmienić, że Przedsiębiorstwo 
w 2017/2018 roku zainwestowało w pro-
ekologiczne, nowe rozwiązania pozyska-
nia energii elektrycznej, tj. w instalacje fo-
towoltaiczne o łącznej mocy 250 kW,  co 

zmniejszyło koszty eksploatacji obiektów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Jeżeli 
chodzi o dział odpadowy, to odbieramy od 
mieszkańców ok. 10 tys. ton odpadów rocz-
nie w podziale na frakcje, z czego w 2020 
rok w całej masie 50% udziału stanowiły 
odpady selektywne nadające się do recy-
klingu i odzysku. W 2020 roku uruchomi-
liśmy Internetowe Biuro Obsługi Klienta 
(IBOK), ułatwiając mieszkańcom dostęp 
między innymi do rozliczeń oraz analizy 
zużycia wody i odprowadzanych ścieków. 
Dynamiczny rozwój Przedsiębiorstwa jest 
zauważalny gołym okiem. 

A.K.: Jakie czynniki, według Pana Pre-
zesa, miały wpływ na tak szybki roz-
wój Spółki?
M.W.: Przyczyn jest kilka, wymienię 

główne:
- rosnący popyt – priorytetem i celem 

Spółki jest zaspokojenie potrzeb mieszkań-
ców pod względem usług komunalnych, 
stąd rozwój i jego tempo było w naszym 
przypadku „wymuszone” rozwojem miesz-
kalnictwa i przemysłu na terenie gminy Ro-
kietnica, musieliśmy i musimy gonić stale 
rosnące zapotrzebowanie na nasze usługi,

- środki unijne – bez finansowania ze-
wnętrznego spoza budżetu Spółki i gminy 
w postaci dotacji, których na przełomie de-
kady od 2010 roku pozyskaliśmy łącznie ok. 
20 mln. złotych nie byłoby możliwości in-
westowania w rozwój części infrastruktury,

- współdziałanie Zarządów Spółki i władz 
Gminy Rokietnica, zro-
zumienie wzajemnych 
potrzeb np. kwestia po-
datku od budowli – jego 
obniżenie dla działalno-
ści wodociągowo-kana-
lizacyjnej od 2018 roku 
dało Spółce dodatkowe 
źródło finansowania po-
trzebnych inwestycji np. 
wymiana starych azbesto-
cementowych rurociągów 
w Krzyszkowie, 

- pracownicy – Przed-
siębiorstwo, jak powie-
dział Pan Janusz Filipiak, 
stworzyli i tworzą ludzie. 
To przez ich zaangażowa-
nie i ciężką pracę jesteśmy 
w stanie nadążyć za zmia-
nami otoczenia, bez nich 
nie byłoby żadnego roz-
woju firmy. 

A.K.: Patrząc na 
przeszłość, jak i te-
raźniejszość Przed-
siębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o.o., jak widzi Pan 
przyszłość Spółki? Jakie są najbliższe 
plany na celowniku?
M.W.: Spółka nadal będzie rozbudowy-

wać, modernizować i rozwijać infrastruk-
turę wodociągowo-kanalizacyjną, od tego 
nigdy nie uciekniemy. Jej eksploatację 
w przyszłości będzie jeszcze bardziej wspo-
magać automatyzacja i cyfryzacja np. zdalny 
odczyt wodomierzy. Coraz większy nacisk 
będziemy kłaść na wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii oraz aby zminimalizo-
wać uciążliwość naszych obiektów dla oto-
czenia, poprzez zastosowanie np. przykryć, 
biofiltrów czy barier antyodorowych, myślę 
tu przede wszystkim o przyszłej rozbudo-
wie Oczyszczalni Ścieków w Bytkowie. Je-
żeli chodzi o bliższe plany, to w przyszłym 
roku skanalizujemy ul. Letniskową w Ce-
rekwicy, część ul. Kościuszki i ul. Orzecho-
wą w Rogierówku, ul. Sarnią w Kiekrzu, do-
kończymy modernizację SUW w Żydowie 
oraz bardzo ważna sprawa – rozbudujemy 
PSZOK w Bytkowie. 

Spółka nieustannie stara się odpowia-
dać na potrzeby mieszkańców, dostosowu-
jąc się do dynamizmu rozwoju całej gminy. 
Z tego miejsca pragnę podziękować przede 
wszystkim Mieszkańcom, Władzom Gminy 
Rokietnica, przyjaciołom biznesowym za 
zaufanie, wsparcie i docenienie działalno-
ści i starań, aby świadczone przez nas usłu-
gi były jak najwyższej jakości. 
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Wycinka drzew Wycinka drzew 
i krzewówi krzewów

WWielu mieszkańców gminy zastana-
wia się, kiedy i jak zgłaszać za-
miar usunięcia zieleni na swojej 

posesji. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu 
podstawowe zagadnienia związane z tym 
smutnym, choć często koniecznym wyborem. 
Pierwsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, to:

Czy wycinka drzew i krzewów  
jest na pewno konieczna?

Drzewa w naszym otoczeniu są istotnym elementem eko-
systemu, którego brak zmienia warunki wodno-powietrz-
ne oraz walory estetyczne. Nie bez powodu mówi się, 
że drzewa są płucami naszej planety, to one oczyszcza-
ją przecież w tak dużym stopniu powietrze ze szkodliwe-
go dwutlenku węgla. Nie usuwajmy zatem drzew tylko dlatego, 
że gubią liście, które trzeba potem grabić, czy dlatego, że nam się 
znudziły – niech ta decyzja będzie przemyślana.

Jeśli już podjęliśmy decyzję o wycince, to trzeba tutaj zazna-
czyć, że 17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy 
dotycząca wycinki drzew i krzewów. Obserwując różne fora czy 
grupy dyskusyjne w Internecie, zauważyliśmy, że wiele osób nie 
wie, jakie aktualnie obowiązują przepisy dotyczące wycinki 
zieleni, przez co część osób nadal uważa, 
iż można na swojej posesji wycinać drze-
wo bez jakiegokolwiek zgłoszenia do od-
powiedniego urzędu lub nie wie, że obwód 
drzew zwolnionych ze zgłoszenia mierzymy 
teraz na wysokości 5 cm, a nie jak uprzed-
nio na wysokości pierśnicy, czyli 130 cm.

Jakich drzew i krzewów  
nie trzeba zgłaszać?

Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest 
łatwa, gdyż istnieje wiele wyjątków od listy 
drzew zwolnionych ze zgłoszenia. Dokład-
ny wykaz takich roślin mieszkańcy mogą 
znaleźć w Ustawie o Ochronie Przyrody – 
Art.83f lub w razie wątpliwości można za-
wsze skontaktować się z pracownikiem tu-
tejszego Urzędu pod nr tel. 61 896 06 11, lub 
za pomocą poczty elektronicznej urzad@
rokietnica.pl. 

Jak wygląda załatwienie 
sprawy?

Po złożeniu zgłoszenia/wniosku, pra-
cownik Urzędu przeprowadza oględziny 
na miejscu planowanej wycinki. Po prze-
prowadzeniu tych czynności Wójt podej-
muje decyzję w sprawie.

1. ► W przypadku ZGŁOSZENIA Or-
gan może w terminie  14 dni od oględzin 
wyrazić sprzeciw na piśmie, który przeka-
zuje wnioskodawcy. Jeśli po upływie tego 
czasu właściciel nie otrzyma odmowy,  to 
brak sprzeciwu uznaje się za nieme udzie-
lenie zezwolenia. 

Zgoda jest ważna przez 6 miesięcy od dnia oględzin. 
Nie usunięcie drzewa w tym terminie skutkuje ko-

niecznością ponownego zgłoszenia zamiaru jego 
usunięcia.

2. ► W przypadku WNIOSKU organ wydaje 
decyzję, od której przysługuje odwołanie. 

Decyzja może być uzależniona od wykonania na-
sadzeń rekompensujących ubytek zieleni.

W niektórych przypadkach organ może odstąpić 
od naliczenia opłaty za usunięcie drzew.

Czy można bez ograniczeń przycinać 
drzewa?

Według znowelizowanej ustawy, prace w obrębie korony drze-
wa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze prze-
kraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie 
rozwoju drzewa. 

Wyjątek od ww. zasady stanowią sytuacje, które mają na 
celu usunięcie gałęzi chorych, obumarłych lub nadłamanych 

lub utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa bądź 
też wykonanie specjalistycznego zabiegu przywracającego sta-
tykę drzewa. Warto dodać, że usunięcie ponad 50% gałęzi, jeśli 
nie zostały zachowane powyższe cele, stanowi zniszczenie drze-
wa i podlega wysokiej karze, która nakładana jest na osobę do-
konującą takiego cięcia.

Aleksandra Sulejewska 
Referat Ochrony Środowiska  UG Rokietnica

Właściciel działki prywatnej, (jeśli jest 
więcej niż 1 właściciel, to za pisemną 

zgodą wszystkich właścicieli)
na cele ZWIĄZANE z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 
lub Firma, Wspólnota mieszkaniowa, 

inny podmioty gospodarczy,  
osoba prawna

WNIOSEK
o wydanie zgody na usunięcie drzew 
i krzewów (http://bip.rokietnica.pl/

public/?id=779)

Jakie informacje podać we wniosku:
• dane właściciela/li działki
• oznaczenie działki, na której planowa-

na jest wycinka
• gatunki drzew z podanymi ich obwo-

dami  pnia na wysokości 5 cm oraz na 
wysokości 130 cm

• mapka lub rysunek z zaznaczeniem na 
działce usytuowania drzew przezna-
czanych do usunięcia

• powód zamiaru usunięcia zieleni
• plan nasadzeń zastępczych

Kto może wnioskować  
o usunięcie drzewa/ krzewu?

► Formularze można pobrać ze strony: bip.rokietnica.pl (zakładka „Poradnik interesanta” 
 Ochrona Środowiska).
► Zgłoszenia i wnioski przyjmuje, bez pobierania jakichkolwiek opłat, Wójt Gminy. W przy-
padku niewypełnienia tego obowiązku właścicielowi grożą wysokie kary finansowe.

Właściciel działki prywatnej
(lub dzierżawca za pisemną zgodą 

Właściciela)
na cele NIEZWIĄZANE z prowadze-

niem działalności gospodarczej

ZGŁOSZENIE 
zamiaru usunięcia drzew i krzewów 

(http://bip.rokietnica.pl/
public/?id=173576)

Jakie informacje podać w zgłoszeniu:
• dane właściciela działki
• oznaczenie działki, na której planowa-

na jest wycinka
• gatunki drzew z podanymi obwodami 

pnia na wys. 5 cm
• mapka lub rysunek z zaznaczeniem na 

działce usytuowania drzew przezna-
czanych do usunięcia
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R-SGD Przybroda po raz 
kolejny z Certyfikatem

Złóż deklarację 
Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków 
(CEEB) 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że od 
1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie 
zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła 
i spalania paliw. Szczegółowe informacje na temat CEEB 
znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamiesz-
czonych poniżej oraz na stronie internetowej.

TERMIN ROZPOCZĘCIA SKŁADANIA DEKLARACJI
Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku jest 

zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją, 
właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo 
powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

JAKI JEST CEL STWORZENIA CENTRALNEJ 
EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW?

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jako-
ści powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczysz-
czeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB bę-
dzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych 
kotłów grzewczych, będzie również miejscem, gdzie do-
stępne będą informacje na temat wszystkich programów 
finansowania wymiany pieców. Dzięki szczegółowym da-
nym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na 
temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie 
również narzędzie dla organów administracji central-
nej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. 
Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przy-

czynią się do poprawy stanu technicznego budynków 
w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu 
kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

JAKIE INFORMACJE NALEŻY PODAĆ W DEKLARACJI? 
 » imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarząd-

cy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamiesz-
kania lub siedziby;

 » adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane 
jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

 » informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w ob-
rębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania 
paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych 
w nich paliwach;

 » numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 » adres e-mail (opcjonalnie).

W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ DO CEEB?
 » w formie elektronicznej, czyli przez internet poprzez 

stronę gunb.gov.pl w zakładce zintegrowany system 
ograniczania niskiej emisji: jest to najszybszy oraz 
najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia 
to oszczędność czasu, a także pieniędzy, niewątpli-
wą zaletą jest również to, że deklarację można zło-
żyć, nie wychodząc z domu (zachęcamy wszystkich do 
korzystania z elektronicznego sposobu składania de-
klaracji) - https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna- 
ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 » w formie papierowej – wypełniony dokument moż-
na będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we wła-
ściwym Urzędzie (dla mieszkańców Gminy Rokietni-
ca – Urząd Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1, 62-090 
Rokietnica). 
Informacje odnośnie deklaracji można uzyskać pod 

numerem telefonu 61 8 960 631 

CO W PRZYPADKU KIEDY WŁAŚCICIEL DOMU  
MA DWA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA,  
CZY POWINIEN W DEKLARACJI PODAĆ OBA?

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszyst-
kie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje 
o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nierucho-
mości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których 
mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich prze-
znaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

SANKCJE DLA OSÓB,  
KTÓRE NIE ZŁOŻYŁY DEKLARACJI?

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia de-
klaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, 
uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. 
W art. 27h o wspieraniu termomodernizacji i remon-
tów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 
wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane 
w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. 
deklaracji. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję 
prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składa-
nia deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunko-
wego karania osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Za 
brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest 
wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. 
Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklara-
cji zanim samorząd „poweźmie” o tym informację, może-
my uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do 
urzędu w ramach czynnego żalu.

Sławomir Urbaniak 
Referat Ochrony Środowiska 

UG Rokietnica

Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda w 2021 
roku, podobnie jak w latach ubiegłych, uzyskało Certyfikat Integro-
wanej Produkcji z tegorocznych zbiorów jabłek. Jest to kolejne po-

twierdzenie wysokiej jakości owoców produkowanych w tutejszym sadzie.
Całą procedurę certyfikacji przeprowadza i kontroluje niezależna fir-

ma SGS Polska Sp. z o.o.
Powyższy dokument potwierdza, że jabłka z Przybrody są zarówno 

smaczne i zdrowe, nie zawierają pozostałości środków ochrony roślin. 
Wszystkie zabiegi przeprowadzone w sadzie zostały wykonane preparatami 

zarejestrowanymi w tej uprawie, w od-
powiednim ter-
minie oraz w za-
lecanej dawce.

W dalszym cią-
gu, z tych samych, 
certyfikowanych 
owoców tłoczony 
jest w R-SGD Przy-
broda wyjątkowy 
w smaku, natural-
nie mętny 100% 
sok jabłkowy.

Filip Mazur 
Dyrektor  

R-SGD Przybroda
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W zimie pamiętajmy o ptakach
Zima to niełatwy czas dla dzikich ptaków. Chcąc pomóc im go przetrwać, warto 
regularnie je dokarmiać. Aby jednak zapewnić im przy tym bezpieczeństwo i nie 
narażać na problemy zdrowotne, należy zadbać zarówno o miejsce, w którym 
prowadzimy dokarmianie, jak i o to, co trafia do ptasich dziobów.  
Trzeba też pomagać systematycznie, wykładając pokarm od końca jesieni,  
aż do pierwszych dni wiosny. Dzięki temu dzikie ptaki na stałe zagoszczą 
w naszym ogrodzie i będziemy mieli możliwość obserwowania, jak z zapałem 
i radością korzystają ze „stołówki”, którą dla nich stworzyliśmy.

Zadbajmy o karmnik
W celu skutecznego i bezpiecznego do-

karmiania ptaków należy zaopatrzyć je 
w solidny karmnik. Można zainstalować 
go w ogrodzie, na balkonie, a nawet na 
okiennym parapecie. Powinien być zada-
szony, aby chronić wyłożony w nim pokarm 
przed opadami. Należy go umieścić w ta-
kim miejscu, aby zajęte jedzeniem ptaki nie 
były narażone na atak kotów ani innych dra-
pieżników – najlepszym rozwiązaniem jest 
powieszenie karmnika na wysokiej gałęzi. 
Karmnik można kupić gotowy w sklepie 
zoologicznym albo wykonać samodzielnie 
np. razem ze starszymi dziećmi.

Ziarno dla ptaków
Większość ptaków zimujących, takich 

jak wróble, mazurki, czeczotki, trznadle, 
dzwońce czy makolągwy należy nakarmić 
mieszaniną ziaren. Powinna ona składać się 
z nasion zbóż, słonecznika i roślin polnych 
z dodatkiem suszonego głogu i jarzębiny. 
Karmy takie najwygodniej nabyć w skle-
pach zoologicznych i na bieżąco dosypywać 
ich porcje do karmnika.

Ziarno najlepiej podawać małymi por-
cjami. Należy pamiętać, aby podczas wi-
zyt w karmniku na bieżąco usuwać resztki 
niedojedzonych nasion oraz czyścić pta-
sią stołówkę z gromadzących się tam od-
chodów. Obok karmnika warto też posta-
wić specjalne poidełko ze świeżą wodą, 
bowiem ptaki zimą mogą mieć do niej 
utrudniony dostęp. W sklepach zoologicz-
nych dostępne są również rozmaite kolby 
i smakoszki wykonane ze scalonego ziar-
na przystosowane do wieszania np. cho-
inki, dzwonki, bałwanki itp. Bywają one 
wzbogacone w orzechy i inne atrakcyj-
ne dodatki smakowe przyciągające różne, 
w tym nawet stosunkowo wybredne, ptaki. 
Ciekawym rozwiązaniem są gotowe pakie-
ty ziarna sprzedawane w mocnych worecz-
kach wykonanych z nylonowej siatki. Za-
wierają one orzechy i duże nasiona, które 
ptaki mogą wydziobywać, siedząc na wo-
reczku. Zarówno kolby, jak i woreczki z ziar-
nem, są doskonałym wyborem dla osób, 
które nie mają gdzie postawić karmnika – 
można łatwo przymocować je bezpośred-
nio za oknem. 

Coś dla sikorek 
Oprócz typowych ziarnojadów zimę 

w Polsce spędzają także ptaki owadożer-
ne, takie jak sikory, a także dzięcioły. Gotowe 
pokarmy dla nich mają postać kul lub kolb 
wykonanych z zestalonych tłuszczów zwie-
rzęcych, często wzbogaconych orzechami 
oraz nasionami roślin oleistych. W handlu 
są też dostępne specjalne pojemniki z taki-
mi mieszankami, a nawet wysycone nimi 
kawałki drewna pozwalające dzięciołom 
i sikorom na żerowanie zgodne z ich natu-
ralnymi nawykami. Przysmaki takie można 
umocować na krawędzi karmnika, tuż za 
oknem albo po prostu rozwiesić na drze-
wach w ogrodzie. Zapewniają one regular-
ne wizyty kolorowych, opierzonych gości 
i dużo radości z ich obserwowania, jak z za-
pałem napełniają swoje puste brzuszki.

Nie tylko zimą
Ptaki warto dokarmiać nie tylko zimą. 

Dokarmiamy ptaki również w pozostałych 
porach roku. To doskonała alternatywa dla 
tych, którzy lubią obserwować zwierzęta, 
ale z różnych przyczyn nie mogą pozwolić 
sobie na posiadanie typowego pupila. Ptaki 
za oknem z powodzeniem mogą go zastą-
pić, dostarczając dużo radości i wzruszeń. 

Lidia Przybysz
Referat Ochrony Środowiska 

UG Rokietnica

5 grudnia obchodzony 
jest Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza

Z tej okazji chcielibyśmy podziękować 
wszystkim naszym Wolontariuszom 

za ogrom pracy i serce, jakie wkładają 
w pomoc bezdomnym kotom z terenu 
Gminy Rokietnica.

Drodzy Wolontariusze, nasi pod-
opieczni zawsze mogą liczyć na Waszą 
opiekę, leczenie i schronienie. Dzięki 
Waszemu zaangażowaniu w resocjali-
zację wiele kotów znalazło nowe domy. 
Domy tymczasowe, jakie tworzycie dla 
naszych najmłodszych i najbardziej po-
trzebujących podopiecznych, uratowa-
ły wielu z nich zdrowie, a niejednokrot-
nie także życie.

Dziękujemy, że jesteście z nami! Być 
może nie zmienimy całego świata, ale 
na pewno zmienimy świat kotów, któ-
rym pomagamy. Życzymy Wam wszyst-
kim, aby nigdy nie zabrakło Wam siły 
do walki, gdy trzeba ratować zwierzaki!

Lidia Przybysz
Referat Ochrony Środowiska 

UG Rokietnica
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Okres świąteczny oraz noworoczny niesie ciężki czas dla naszych pupili.  
A to wszystko przez zamiłowanie niektórych ludzi do pokazów fajerwerków 
oraz petard. Właściciele czworonożnych przyjaciół szukają rozwiązań, by ten 
czas był dla zwierząt znośny i jak najmniej szkodliwy.

Jak powszechnie wiadomo, okres Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku ob-
fituje w spotkania rodzinne, czy też 

z przyjaciółmi. Jest to czas hucznych im-
prez i świętowania, co często łączy się z tzw. 
„puszczaniem” petard czy fajerwerków. Nie-
stety psy, jak i inne zwierzęta średnio ra-
dzą sobie w sytuacji, gdy na zewnątrz roz-
brzmiewają odgłosy wybuchów.

To, co dzieje się za oknem w noc sylwe-
strową, może nieść ogromne zagrożenie 
dla naszych pupili, a jego objawy mogą 
być różne. Żadnego z nich nie należy ba-
gatelizować. Niektóre psy mogą nie reago-
wać wcale, inne wręcz trzęsą się ze stra-
chu. Może się także zdarzyć, że dostaną 
ślinotoku czy wypróżnią się na podłogę. 
Dzieje się tak dlatego, iż psy mają znacznie 
lepszy słuch od człowieka. Szczególnie 
niebezpieczne jest to dla tych zwierząt, 
które mają problemy z sercem. Zwierzęta 

pod wpływem tak ogromnego stresu są 
wystraszone i trudno je uspokoić.

Oczywiście wystrzały sylwestrowe dają 
w kość nie tylko psom. Boją się ich też koty 
i zwierzaki dziko żyjące.

Te sytuacje zdarzają się co roku i trwa-
ją często dłużej niż jedną noc. Co zrobić, 
by ustrzec naszych podopiecznych od tak 
traumatycznych przeżyć? Jak poradzić so-
bie w sytuacji, gdy zwierzę narażone jest 
na tak ogromny stres? 

Oto kilka rad:
► przyzwyczajaj do hałasów od najmłod-

szych lat, zabieraj psa do miasta, by nasłu-
chiwał odgłosów z ulicy,
► pod żadnym pozorem nie spuszczaj 

psa ze smyczy w sylwestrową noc (bar-
dzo prawdopodobne jest to, że ucieknie, 
słysząc pierwsze wystrzały fajerwerków, 
czy petard),

► odwracaj uwagę pupila, gdy wystrze-
lą pierwsze fajerwerki. Wzbudź w nim po-
zytywne skojarzenia związane z hałasem, 
na przykład dając mu ulubiony smakołyk, 
czy pluszaka,
► zapytaj o ziołowe tabletki uspokaja-

jące u swojego weterynarza. Warto zacząć 
je podawać pupilowi już tydzień przed syl-
westrem,
► nie zostawiaj szczególnie szczeniąt 

samych w domu; w dniu pierwszego dla 
nich sylwestra sprawdź reakcję psa na syl-
westrowy hałas,
► nie przenoś legowiska oraz misek na 

wodę i karmę w inne miejsce – będzie to 
tylko dodatkowy stres dla pupila,
► zorganizuj psu przytulne legowisko, 

wyłóż je kocami, zasuń rolety lub zasłony 
i uszczelnij okna, by jak najmniej hałasów 
dochodziło z zewnątrz; ponadto możesz 
spróbować zagłuszyć odgłosy wystrzałów, 
pogłaśniając telewizor, czy radio,
► nie panikuj razem z psem – te zwie-

rzęta wyczuwają emocje u właściciela, nie 
wtulaj się zatem bardziej niż dotychczas 
w swojego pupila; zachowaj spokój, a na 
pewno pomożesz psu,
► wyjdź na długi spacer przed rozpo-

częciem zabawy sylwestrowej – zmęczo-
ny pies nie będzie później tak pobudzony 
i przestraszony.

Niestety, nie jesteśmy w stanie całkowicie 
wyeliminować strachu i złych doświadczeń. 
Możemy jednak w dużym stopniu wspo-
móc nasze zwierzęta w przetrwaniu tych 
trudnych dla nich chwil. Pamiętajmy, że na-
sze pupile narażone są na ogromny stres 
i często nie są w stanie same sobie z nim 
poradzić.

Lidia Przybysz
Referat Ochrony Środowiska 
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Pomaganie  
dodaje skrzydeł!

Przed nami świąteczny czas. Może to 
być czas gotowości i rozgrzewania 
naszych serc do pomocy drugiemu 

człowiekowi.
W naszej gminie działa Klub Wolon-

tariusza w Szkole Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Rokietnicy.

Wszelka forma pomocy opiera się na 
szacunku do osoby. Działania wolontaria-
tu podejmowane są w taki sposób, aby drugi 
człowiek zachował poczucie własnej, nie-
naruszalnej godności i wartości.

Wolontariat szkolny polega na anga-
żowaniu uczniów do współtworzenia 
wydarzeń artystycznych, sportowych, 

organizowania akcji, koncertów wpi-
sujących się w zakres akcyjnej pomocy 
na rzecz osób potrzebujących.

Możliwości i formy współpracy są bar-
dzo szerokie.

Wymagane są jedynie serce gotowe do 
pomagania, zapał i uśmiech!  

Celem wolontariatu jest rozwój i uwrażli-
wianie dzieci oraz młodzieży, poprzez pre-
zentowanie wzorców zachowania opartych 
na współodczuwaniu, dostrzeganiu i nie 
pozostawaniu obojętnym oraz podejmo-
waniu działań dla znalezienia form pomo-
cy osobom potrzebujących.

To okazja do poznania sposobów jak moż-
na dzielić się sobą, czasem, podążając za 
ideą wolontariatu, bezinteresownie ofia-
rowując swoje talenty na rzecz drugiego 
człowieka i czerpać z tego niezwykłą ra-
dość oraz satysfakcję.

Spotkanie z wolontariatem 
może stać się początkiem nie-
zwykłej przygody!

Przed nami spotkanie 26.11.2021r. na 
Międzynarodowym Dniu Wolontariusza 
w Poznaniu w Parku Wilsona, Betlejem 
Poznańskie, akcje charytatywne angażują-
ce uczniów, rodziny szkolne oraz pracow-
ników Urzędu Gminy w przygotowaniu 
kartek świątecznych i pierników dla pod-
opiecznych OPS naszej gminy i pacjentów 
Hospicjum Palium w Poznaniu.

Pomaganie = działanie

Z serdecznymi pozdrowieniami
Jolanta Nowacka

Koordynator szkolnego wolontariatu
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Naturalnie o świątecznych dekoracjach

Każdego roku pojawiają się propozy-
cje trendów dekoracji świątecznych 
obejmujące nowe motywy, kombina-

cje barw oraz preferowane materiały. Od 
kilku lat przewijają się echa przeszłości, tra-
dycji oraz zapożyczeń z rękodzieła. Dotyczy 
to zarówno technik, jak i materiałów (np. 
wełna, filc, słoma). Wykorzystuje się wie-
le naturalnych materiałów dekoracyjnych, 
przypomina dawne techniki wykonywania 
ozdób choinkowych. Efektem tych zabie-
gów jest wrażenie domowej przytulności.

W tegorocznych trendach mocno akcen-
towany jest naturalny nurt. Poprzez uży-
wane środki techniczne i materiały deko-
racyjne wpisuje się mocno w idee ochrony 
przyrody i środowiska naturalnego. Zwraca 
się uwagę na fakt, że wciąż stosujemy zbyt 
dużo materiałów sztucznych, obciążających 
środowisko już na etapie produkcji, trans-
portu i rozkładu. Zamiast corocznej wymia-
ny materiałów dekoracyjnych sugeruje się 
ich wielokrotne wykorzystywanie, mody-
fikowanie, kreatywną zmianę wyglądu lub 
użycie w inny, niekonwencjonalny sposób. 
Przede wszystkim to sięganie po materia-
ły, które mamy w swoim otoczeniu, takie, 
które poddadzą się biodegradacji lub re-
cyklingowi.

Do wykonania kompozycji adwentowych 
i świątecznych można wykorzystać mate-
riał z ogrodu. To dobry moment na przy-
cięcie gałęzi, które przeszkadzają, zaczyna-
ją wyrastać w stronę ścieżki lub budynku, 
takich, które psują linię pokroju lub żywo-
płotu. Można również wycinać stare gałę-
zie, odmładzając przy tym krzewy liścia-
ste lub rozluźnić koronę drzewa, usuwając 
to, co wrasta w jej środek. Dla urozmaice-
nia do gałązek iglastych można dodać je-
miołę i gałązki zimozielonych roślin liścia-
stych: bluszcz, mahonię, laurowiśnię lub 
ostrokrzew. Błyszczące ciemnozielone li-
ście ,,podbiją” odświętny charakter kom-
pozycji, dodadzą jej przestrzennej obfitości.

Po przeglądzie zebranego materiału za-
czynamy planować rodzaje dekoracji. Warto 
przyjrzeć się miejscom, które zamierzamy 
ozdobić oraz wazonom i pojemnikom, ja-
kie mamy do dyspozycji. Od jakiegoś czasu 
mamy nurt preferujący ,,dekoracyjny” recy-
kling. Sięgając po stare, zapomniane przed-
mioty, tchniemy w nie nowe życie, adap-
tując jako części świątecznych dekoracji. 
Nieużywane elementy starych serwisów, 
zapomniane dzbanki, metalowe lub cera-
miczne formy do ciasta, butelki o ciekawym 
kształcie i barwie, koszyki, drewniane po-
jemniki mogą stać się inspiracją do cieka-
wych kompozycji. Można poddać je mo-
dyfikacji, dostosowując do stylu wnętrza. 
Owinięcie kawałkami filcu, oplątanie weł-
ną lub jutowym sznurem, obłożenie szysz-
kami, korą lub mchem całkowicie zmienia 
charakter naczynia. Można również prze-
malować różne naczynia na ten sam kolor 
i zestawić je obok siebie. Wspólna barwa, 
różne kształty i wielkości dadzą zaskaku-
jący efekt. Wystarczy wypełnić gałązkami, 
aby powstała oryginalna ozdoba.

Interesującym pomysłem jest wykorzy-
stywanie talerzy, plastrów drewna jako 
bazy, na której układamy płasko promie-
niście lub równolegle gałązki. Następnie 
całość wielokrotnie przewiązujemy sznur-
kiem lub ozdobnym drutem po linii promie-
nia, aż krzyżując się, utworzą ,,gwiazdkę”. Po 
uzupełnieniu elementami dekoracyjnymi 
taką ozdobę możemy zawiesić na ścianie, 
postawić na stole. Wykorzystując różne ga-
tunki roślin, wkładając pomiędzy nie szysz-
ki, orzechy, możemy uzyskać przestrzenny 
układ. Podkreśli go wplatanie sznura ledo-
wych lampek (są takie splecione ze sznur-
kiem – idealne do kompozycji naturalnych) 
wydobywając głębię i grę światła – cienia.

Kolejnym pomysłem, który wnosi inte-
resujące możliwości, jest wykorzystanie 
suchych roślin. Suszony materiał od kilku 
lat przewija się w różnych formach przez 
ozdoby i dekoracje (nawet ślubne). To rów-
nież nawiązanie do dawnych tradycyjnych 
ozdób wykonywanych ze słomy, kłosów 
zbóż, makówek. W okresie Adwentu moż-
na wykorzystywać naturalne barwy roślin. 
Do bardziej dekoracyjnych ozdób można 
przemalować np. na złoto, czerwono lub 
biało. Większość roślin dobrze przyjmu-
je farby akrylowe, jest również sporo farb 
w sprayu do materiałów dekoracyjnych. 
Wybór barwy nie musi być tradycyjnie ko-
jarzący się ze świętami. Można wybrać taką, 
która pasuje do wnętrza lub użytych pojem-
ników, innych ozdób. W handlu jest wiele 
suchych roślin bielonych, o ładnej kremowo 
białej lub beżowo papierowej barwie. Pa-
sują zarówno do kompozycji naturalistycz-
nych, jak i w bardziej dekoracyjnym stylu. 
Ładnie kontrastują z ciemną zielenią gałą-
zek roślin iglastych. Suche rośliny łączymy 
w trendzie naturalnym z jutowymi wstąż-
kami, sznurami, wełną i filcem, ozdobami 
z papieru (np. brązowego woskowanego). 
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Minimalistyczne kompozycje można wy-
konać w oparciu o formę koła, która wpisu-
je się w kształty kojarzone z tradycyjnymi 
ozdobami – zarysem bombek, kształtem 
wieńca. W handlu (sklepy dla hobbystów, 
pasmanterie) są dostępne koła o różnej 
średnicy, metalowe złote lub białe, wycię-
te z cienkiej sklejki lub bambusowe. Koło 
można zrobić, wyginając gałązki wierzby, 
derenia lub zwijając pędy winobluszczu. 
Wystarczy kilka gałązek iglastych (np. so-
sny), jemioła, szyszki lub inne ozdoby, by po-
wstała delikatna dekoracja do zawieszania 
w oknie, na ścianie lub jak wieniec poziomo 
pod sufitem. Lekkości tej kompozycji doda-
dzą długie spływające elementy – wstąż-
ki, bombki lub szyszki zwisające na dłu-
gich drucikach. Bombki wypełnione wodą 
mogą stać się małymi ,,wazonikami” na po-
jedyncze kwiaty cyklamenów, storczyków 
lub poinsecji. 

Każda dekoracja zyska wyjątkowy cha-
rakter, gdy użyjemy kwitnących roślin. 
Zwłaszcza rośliny w doniczkach dają duże 
możliwości, ponieważ możemy dość długo 
cieszyć się ich kwitnieniem. Taką wyjątkową 
rośliną jest gwiazda betlejemska, poinsecja, 
która kojarzy się z Adwentem i świętami. 
Mamy do dyspozycji dość szeroki zakres 
barw. To już nie tylko bogata gama odcieni 
czerwieni, są łososiowe, różowe, zielonka-
we, a nawet wpadające w odcień cytryno-
wy. Dają duże możliwości doboru barwy 
do kolorystyki wnętrza. Wykorzystujemy 
je w doniczkach albo jako kwiaty cięte. Na-
leży pamiętać, by po ścięciu wstawić koń-
cówki do gorącej wody, aby wypłynął sok 
mleczny. Przy zakupie koniecznie trzeba 
pamiętać, aby dobrze zabezpieczyć przed 
chłodem przez opakowanie w gruby papier.

Można również użyć cyklamenów, 
zwłaszcza odmian drobnokwiatowych bia-
łych lub czerwonych. To także czas kwit-
nienia grudnika, hipeastrum. Kalanchoe 
o drobnych kwiatach można użyć w for-
mie ciętej np. do dekoracji stołu, odznacza 
się wysoką trwałością, może wytrzymać bez 
wody kilka godzin. Oczywiście odświętno-
ści mogą dodać róże lub pojedyncze kwiaty 
białych storczyków, które też wytrzymają 
bez wody kilka godzin.

Gałązki drzew i krzewów liściastych, 
zwłaszcza brzozy, wierzby, derenia, moż-
na wykorzystać do wykonania konstruk-
cji, którą można użyć do dekoracji wnętrza 
lub na zewnątrz. Forma kuli, stożka wieńca 
z gałązek może być dekoracją samą w sobie 
albo stać się bazą do dalszego ozdabiania. 
Może powstać bardziej złożona kompozy-
cja, w której wykorzystamy różne elemen-
ty dekoracyjne. Szyszki, orzechy, kawałki 
kory, laski cynamonu, gwiazdki anyżu, ozdo-
by wycięte ze skórek pomarańczy (bardzo 

przydatne metalowe foremki do pierników), 
ozdoby z filcu i wełny – możliwości ozda-
biania jest wiele. Oczywiście można wy-
korzystać bombki, podświetlić ledowymi 
lampkami. Do połączenia gałązek wykorzy-
stujemy technikę splatania, wiązania cien-
kim drutem, ozdoby przyklejamy.

Podobnie jak wiecznie zielone gałązki 
iglaków, w okresie Adwentu i Bożego Na-
rodzenia świece odgrywają szczególną rolę. 
Światło świec ma w sobie coś magicznego, 
łagodzi kontury, dodaje szlachetności wielu 
barwom. Świece są chętnie stosowane do 
podkreślenia uroczystego charakteru po-
siłku. Od stuleci dekoracje stołów łączyły 
świece i rośliny. Można do tego podejść na 
dwa sposoby. Dekorację kwiatową może-
my wkomponować w świecznik lub wpro-
wadzić świece do kompozycji w naczyniu 
lub do wieńca. Mogą być wprowadzane sy-
metrycznie – narzucają wtedy kompozy-
cji surowy porządek lub asymetrycznie, 
co bardziej pasuje do kompozycji w sty-
lu naturalnym.

Świece i rośliny świetnie ze sobą współ-
istnieją w kompozycjach, należy jedynie 
przestrzegać pewnych zasad. Kupując świe-
ce warto zwrócić uwagę na ich właściwości 
i jakość. Świece powinny palić się powoli, 
równomiernie, bez kopcenia, nie powinny 
kapać – najlepsze są świece samospalają-
ce. Mogą być z wosku barwionego lub po-
krywanego cienką barwną powłoką. Przy 
tych ostatnich należy szczególnie uważać, 
by nie uszkodzić powierzchni, gdyż rysy są 
bardzo widoczne. Zabrudzone świece mo-
żemy oczyścić miękką tkaniną, suchą lub 
zwilżoną spirytusem. Długie świece, któ-
re się wykrzywiły kładziemy na chwilę do 
ciepłej wody i prostujemy je ,,wałkując” na 
blacie stołu. 

Wprowadzając do kompozycji kilka 
świec musimy pamiętać, iż jeżeli są zbyt 
blisko siebie podczas spalania ogrzewa-
ją się wzajemnie i szybko topią. Możemy 
tego uniknąć, gdy zachowamy odpowied-
nie odległości, świece tej samej długości 
umieszczamy w odległości równej średni-
cy świecy, a przy świecach o zróżnicowanej 
wysokości odległość powinna odpowiadać 
trzem średnicom świec. Bezpieczny odstęp 
przy grubych świecach to około 15 cm. Ich 
mocowanie musi być stabilne, zapewniają-
ce na każdym etapie spalania świec odpo-
wiednią odległość od roślin i materiałów 
łatwopalnych. Bezpieczniejsze jest stoso-
wanie metalowych świeczników lub uchwy-
tów do świec niż mocowanie bezpośrednio 
między łatwopalnym materiałem. Alter-
natywą są świece z wosku z ledową lamp-
ką, która daje efekt ciepłego, łagodnie mi-
goczącego światła. To dobre rozwiązanie 
w kompozycjach z suchymi lub łatwopal-

nymi dekoracjami oraz tam, gdzie dostęp 
do ozdób mają małe dzieci.

Dobierając świece do rodzaju kompozy-
cji i okazji bierzemy pod uwagę ich zapach. 
Pięknym naturalnym aromatem charaktery-
zują się świece z wosku pszczelego. Szero-
ki asortyment świec zapachowych pozwala 
na wybór odpowiedniego do okazji, pory 
roku. Nie powinien być zbyt intensywny, 
aby nie przytłumił zapachu roślin iglastych.

W dekoracjach na zewnątrz, powital-
nie ustawianych przy drzwiach, na tara-
sie, parapetach okien można wykorzystać 
ciemiernik. To jeszcze stosunkowo mało 
znana bylina kwitnąca w okresie zimy, wcze-
snej wiosny. Białe, dość duże czaszowate 
kwiaty kontrastują z ciemnymi skórzasty-
mi liśćmi. Roślina może być wysadzana do 
pojemników lub pod krzewami. Najlepiej 
w miejscach dobrze widocznych z okien lub 
w pobliżu wejścia. W połączeniu z niewiel-
kimi roślinami iglastymi stworzy efektowne 
wypełnienie pojemnika. Można wykorzy-
stać jako kwiaty cięte do ozdobienia świą-
tecznych dekoracji – są bardzo trwałe. Przy 
zakupie warto zwrócić uwagę na ilość pą-
ków kwiatowych między liśćmi. Pierwsze 
kwiaty pojawiają się w grudniu, ale główny 
czas kwitnienia przypada na koniec zimy 
luty – marzec, a więc im więcej pąków, tym 
obfitsze będzie kwitnienie.

Do obsadzenia pojemników można rów-
nież polecić gaulterię rozesłaną, gatunek 
z rodziny wrzosowatych. To niska krzewin-
ka o pięknych skórzastych liściach. Jesie-
nią liście wybarwiają się na lekko czerwo-
nawy kolor. Podobne do jagód owoce mają 
intensywną czerwoną barwę. Dojrzewają 
w sierpniu i utrzymują się na gałązkach aż 
do wiosny. Wiosną ciemiernik i gaulterię 
można wysadzić do gruntu.

Życzę radości przy tworzeniu dekoracji 
oraz pięknych Świąt.

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

w Rokietnicy
Zdjęcia - Stars for Europe
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W gościnie u hrabiostwa 
Szołdrskich z Żydowa

Z początkiem marca 1919 r. przybyła do 
Poznania tzw. Misja Międzysojuszni-
cza, będąca organem konferencji po-

kojowej w Wersalu. Zadaniem misji było 
m.in. ustalenie ostatecznego przebiegu linii 
demarkacyjnej pomiędzy wojskami wielko-
polskimi, a niemieckimi (która miała mieć 
wpływ na przyszłe granice Polski). Misja 
witana była entuzjastycznie gdziekolwiek 
się pojawiła. A że goszczenie członków Mi-
sji poczytywano sobie za niezwykły prestiż, 
wydano niezliczoną liczbę przyjęć w siedzi-
bach tutejszych elit. Jedno z takich przyjęć 
zorganizowali ówcześni właściciele Żydo-
wa – hrabiostwo Szołdrscy.

W przyjęciu tym uczestniczyła m.in. spo-
krewniona z Szołdrskimi, urodzona w Wil-
nie Janina Żółtowska z Puttkamerów, której 
mąż pracował w 1919 r. w polskim Minister-
stwie Spraw Zagranicznych i towarzyszył 
członkom Misji Międzysojuszniczej w Po-
znańskiem. Wizycie w Żydowie (podobnie 
jak i kolejnym) Żółtowska poświęciła nieco 
miejsca w swoich dziennikach.

Wizyta pierwsza (z Misją 
Międzysojuszniczą) – marzec 1919 r.

„Cieszyłam się na obiad [u Wiktorów Szoł-
drskich], bo wiedziałam, że będąc weseli 
i łatwi stworzą na tle sali bazarowej miłą 
atmosferę. I nie myliłam się wcale. Siedzia-
łam między [G.C.] Montagną [(włoskim mi-
nistrem pełnomocnym)] a mgr. [Bohdanem 
Hutten-] Czapskim – na miejscu tak hono-
rowym, że to mnie aż zdziwiło. […] Pierw-
szy toast wzniósł Wiktor Szołdrski, z od-
wagą, bo bardzo złą francuszczyzną. […]

Szołdrscy zorganizowali na dzień na-
stępny [niedzielę 9 marca] wielkie przy-
jęcie u siebie w Żydowie. Adam [Żółtowski 
(mąż Janiny)] zorganizował mi miły spo-
sób jazdy, bo zamiast koleją, jak wszyscy, 
zabraliśmy się amerykańskim samochodem 
z [Robertem Howardem] Lordem [(repre-
zentującym USA)] i sir Esme [Howardem 
(brytyjskim ministrem pełnomocnym)]. […] 
Dzieci, a nawet ludzie dorośli, spotkani po 
drodze, zdejmowali czapki na widok ame-
rykańskiej chorągiewki powiewającej przy 
samochodzie. W wiosce żydowskiej [Żydo-

wie] przejechaliśmy przez pierwsze łuki 
tryumfalne, wśród okrzyków ‘niech żyją’, 
ale nasi towarzysze się zachmurzyli, bo 
spostrzegli z boku, na drodze do Rokiet-
nicy, którędy misja miała przyjechać, arkady 
zieloności jeszcze wspanialsze. Minęliśmy 
budynki folwarczne i bramę, a kiedyśmy 
okrążali trawnik, ukazał się nam pałac ży-
dowski, nieduży, biały w rodzaju zgrabnej 
willi. Dom wewnątrz podobał mi się jesz-
cze więcej, przez swą nowoczesną świe-
żość. Został urządzony i odnowiony w epo-
ce dobrego smaku.

[Joseph] Noulens [(przewodniczący mi-
sji)] zdawał się być pod wrażeniem oka-
załości i zbytku Żydowa, co mnie trochę 
zdziwiło, bo przywykliśmy uważać siebie 
za naród ubogi i nie mogący rywalizować 
ze wspaniałością Zachodu. […] Obawiałam 
się, aby tych pozorów zbytku nie brał za 
lekkomyślność i tłumaczyłam mu, że klej-
noty dziedziczą się zwykle z pokolenia na 
pokolenie. […]

Tymczasem reszta towarzystwa także 
wypiła kawę, otworzono drzwi z hallu na 
taras, wielu panów wyszło na dwór, gdzie 
stały dzieci szkolne ubrane w stroje narodo-
we. Niektórzy mieli kodaki i fotografowali. 
Szołdrski, zwyczajem Polaków, pragnął za-
dziwić swoich gości, więc podprowadził ich 
ku stajniom i zabudowaniom folwarcznym. 
Chciał też pokazać cudzoziemcom jak wy-
gląda warsztat wielkiego gospodarstwa pol-
skiego. Długi orszak zaproszonych gości wy-
dłużył się niby łańcuch poloneza. Czerwone 
czapki generałów francuskich świeciły we-
soło w słońcu, siwy mundur [gen. Charlesa 

Członkowie Misji Międzysojuszniczej w Poznaniu, marzec 1919 r.
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Josepha] Duponta [(z delegacji francuskiej)] 
tworzył plamę. [Gen. Henri] Niessel [(tak-
że Francuz)] maszerował na przedzie z gło-
wą zadartą, inni stawali grupkami, przyglą-
dając się urządzeniom rolniczym. Noulens, 
który był swego czasu ministrem rolnictwa, 
wygłosił przed pługiem parowym dociekły 
wykład nacechowany ciasną praktycznością 
burżuja. U nas najbardziej fachowi ludzie nie 
zatracili piastowskiego gestu chłopa żyjące-
go na roli. Pobyt był zresztą tym niezły, że 
krótki. Misja spieszyła się z powrotem na 
konferencję o czwartej.”

Wizyta druga – maj 1923 r.
„We środę [23 maja], w wielkim gwałcie, 

bo ten projekt powstał nagle, pojechałam 
sama do Żydowa Szołdrskich. […] Proce-
sja [Bożego Ciała] i nabożeństwo trwało 
dwie i pół godziny. Po południu, czwórką 
koni, pojechaliśmy na podwieczorek do p. 
Machowej Koczorowskiej do Pamiątkowa. 
[…] Wróciliśmy dziś, w piątek, o wczesnej 
porze, kolejką elektryczną przez Golęcze-
wo. Dawno nie odniosłam takiego wrażenia 
cywilizacji, jak przez tę jazdę. Krótki, czy-
ściutki wagon mknął prędko wzdłuż do-
skonale uprawnych pól, doskonale pobu-
dowanych wiosek, wśród zieleni zbóż i linii 
szos obsadzonych drzewami. Dobrobyt Po-
znańskiego latem zaczyna mnie demorali-
zować. Po tych zbytkowych dworach, gdzie 
nie brak niczego, ani koni, ani zaprzęgów, 
ani samochodów, myślę z troską o naszych 

biednych Kresach.
W Żydowie czas przeszedł nam nadzwy-

czaj miło, bo Wiktorowie Szołdrscy są go-
ścinni, łatwi i ogromnie uprzejmi. Pani Alut-
ka [(Aniela z Koczorowskich, żona Wiktora)] 
jest ładna, strojna i pełna radości życia. Dom 
ich został przebudowany w stylu Ludwika 
XVI już za dobrych czasów odżywania tego 
smaku. Wewnątrz zyskał nawet od lat kilku.”

Wizyta trzecia – lipiec 1923 r.
„Żydowo za trzecią bytnością wydało mi 

się całkiem pozbawione duszy i wdzięku, jak 
suknie bardzo modne i ekscentryczne, które 
bawią oko tylko przez jeden dzień. Kolacja 
należała do rzędu poważnych i oficjalnych. 
Figurowali na niej wojewoda Bniński, gen. 
[Kazimierz] Raszewski z żoną i adiutantem, 
p. Koczorowska, proboszcz i ładna siostrze-
nica pani domu.”

* * *
O kolejnych wizytach w Żydowie Żółtow-

ska nie wspomina. 27 listopada 1930 r. no-
tuje za to gorzko:

„Podobno sytuacja ekonomiczna Poznań-
skiego jest opłakana, ale zdecydowana ru-
ina dotknęła na razie Szołdrskich z Żydo-
wa. O ich złej sytuacji finansowej słyszałam 
już od dawna, ponieważ istnieje tajemnicza 
kontrola cudzych kieszeni, ale przyjmowa-
li, bawili się w najlepsze w dalszym ciągu, 
a p. Stanisław Łącki hojnie ich wspomagał. 
Cofnął dopiero kredyty, gdy spostrzegł, że 
jego własny majątek może być szarpnięty.”

Konsekwencją opisanego przez Żółtow-
ską upadku Szołdrskich była sprzedaż Ży-
dowa w kwietniu 1931 r. na rzecz wspo-
mnianego już Stanisława Łąckiego.

Maciej A. Szewczyk

Cytaty pochodzą z wydanych drukiem 
dzienników Janiny Żółtowskiej: „Dziennik, 
Fragmenty wielkopolskie 1919-1933”, Po-
znań 2003.

Wesele starszego brata Wiktora Szołdrskiego – Jana w roku 1908; od lewej stoją Wiktor, Jan 
(ojciec), Jan (brat), Tygodnik Ilustrowany, nr 24, Kraków 1908 r.

Pałac w Żydowie, fot. R.S. Ulatowski, okres międzywojenny
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Statuetki 
Rokietnickiej 
Wierzby 2021 
wręczone

Przez kilka ostatnich lat gala wręczenia 
statuetek Rokietnickiej Wierzby była nieod-
łącznie związana z podsumowaniem roku 
i koncertem sylwestrowo-noworocznym. 
Pandemia koronawirusa sprawiła, że 
w ubiegłym roku, ze względu na obowią-
zujące obostrzenia, wydarzenie to nie mo-
gło się odbyć. W tym roku również ROS-
gwiazdka się nie odbędzie. M.in. dlatego 
postanowiliśmy połączyć uroczystość wrę-
czenia statuetek z innym ważnym świętem.

11 listopada 2021 r., w ramach Narodowe-
go Święta Niepodległości, postanowiliśmy 
nagrodzić osoby, które na terenie Gminy Ro-
kietnica wyróżniają się wrażliwością na po-
trzeby innych, zaangażowaniem w sprawy 
społeczne i rozwój. Tym razem gościliśmy 
w pałacu stanowiącym siedzibę Zespołu 
Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy. 
Uroczystość z uwagi na nadal panującą pan-
demię koronawirusa odbyła się w kame-
ralnym gronie. Statuetki z rąk Wójta Gmi-
ny Rokietnica Pana Bartosza Derecha oraz 
Przewodniczącej Rady Gminy Rokietnica 
Pani Izabeli Dziamskiej odebrali:

Kategoria Społeczna 
Odpowiedzialność Biznesu:  
Marcin Redzyński  
i Michał Siemiński

Założyciele restauracji Beef House, Lavo-
ro Italiano. Od 2020 roku sponsorzy lokal-
nego klubu piłkarskiego GKS Rokita Rokiet-
nica, który zrzesza zawodników młodszych 
i starszych roczników. Sponsorzy pierwszych 
zawodów Siłacz Gminy Rokietnica podczas 
wydarzenia pn. „Rokietnica zaprasza Wiel-
kopolan na rumpuć” we wrześniu 2019 roku. 

Podczas 28. i 29. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zysk ze sprzedaży re-
stauracji został przekazany na rzecz Funda-
cji Jerzego Owsiaka. Sponsorzy Eventu cha-
rytatywnego „Gramy dla Wiktorka”.

Kategoria Społecznik:  
Ireneusz Lesicki

Od 2015 roku kierownik Klubu Seniora 
Aster na osiedlu Poznań-Kiekrz. Twórca au-
torskiego programu z zakresu muzykotera-
pii i arteterapii dla seniorów. Współtwórca 
biuletynu Stowarzyszenia ASTER „KIEKRZ”. 
Od 2019 roku koordynator w Klubie Seniora 
Senior + działającym przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Rokietnicy, mającym na celu 
aktywizację seniorów. Jako pedagog  spe-
cjalny i muzykoterapeuta od 30 lat pracuje 
z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawno-
ściami fizycznymi i intelektualnymi w Szpi-
talu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Pozna-
niu. Zdobywca nagród: Kuratora Oświaty, 
Prezydenta Miasta Poznania oraz Ministra 
Edukacji Narodowej I stopnia.

Kategoria Osobowość:  
Wojciech Tulibacki

Z MPK Poznań związany od 1977 roku. 
Od 1998 roku dyrektor MPK, w latach 2000-

2021 prezes zarządu. Laureat nagrody im. 
Generała Ignacego Prądzyńskiego za wy-
bitne zasługi w rozwoju systemu transpor-
tu w aglomeracji poznańskiej oraz odznaki 
„Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej 
Polskiej” nadawanej przez Ministra Infra-
struktury i Rozwoju. Animator wielu akcji 
społecznych i dobroczynnych na rzecz po-
trzebujących. Brał czynny udział w proce-
sie integracji transportu zbiorowego Gmi-
ny Rokietnica z Miastem Poznań.

Gratulujemy laureatom.
Na zakończenie zgromadzeni wysłuchali 

mini koncertu Anny Polowczyk przy akom-
paniamencie Dariusza Kamińskiego.

Dziękujemy Dyrektorowi Zespołu Szkół 
im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy Panu 
Wojciechowi Kaczmarkowi oraz Pani Mał-
gorzacie Karpiczak-Ostrowskiej (Kwiaciar-
nia „Zakątek”) za pomoc w organizacji wy-
darzenia. 

Kto nie miał okazji uczestniczyć w niej 
osobiście, może obejrzeć relację z wydarze-
nia, która dostępna jest na stronie www.
rokietnica.pl oraz Youtube Rokietnica.pl.

Katarzyna Sokulska 
Referat Organizacyjny i Promocji 

UG Rokietnica

Marcin Redzyński i Michał Siemiński Ireneusz Lesicki Wojciech Tulibacki
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„Tu wszędzie Polska” 
– wyjątkowe obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w Rokietnicy

Każdego roku 11 listopada w całej Pol-
sce obchodzone jest Narodowe Święto 
Niepodległości. Wielu włodarzom za-

leży na tym, aby świętowanie było uroczyste, 
żeby Polacy ponownie poczuli dumę z do-
konań przodków i bycia Polką/Polakiem. 

Taki cel, podczas planowania tegorocz-
nych obchodów, przyświecał również nam. 
O godz. 15:00 w Kościele Parafialnym pw. 
Chrystusa Króla Wszechświata w Rokiet-
nicy tradycyjnie odbyła się Msza Św. w in-
tencji Ojczyzny. Po niej uczestnicy zostali 
zaproszeni na koncert pieśni patriotycznych 
w wykonaniu Chóru Mieszanego HASŁO. 

Jako organizatorzy zawsze też staramy 
się zaproponować mieszkańcom coś no-
wego, dlatego tym razem zaprosiliśmy 
ich na świętowanie w plenerze, w parku 
przy Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich 
w Rokietnicy. Swoim występem uroczy-
stość rozpoczął i uświetnił aktor Teatru 
Nowego w Poznaniu pan Michał Grudziń-
ski, który zadeklamował dwa poruszające 
wiersze „Tu wszędzie Polska” Tadeusza Ku-
biaka i „Oblicze ojczyzny” Tadeusza Różewi-
cza. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, 
krótkie przemówienie wygłosił Wójt Gmi-
ny Rokietnica pan Bartosz Derech. Ostat-
nim punktem części artystycznej obchodów 
był przepiękny recital piosenek o wolności 
w wykonaniu pani Anny Polowczyk. Uczest-
nicy wydarzenia wprowadzeni w odświętny 
nastrój byli następnie świadkami wyjątko-
wego pokazu video mappingu o tematy-
ce niepodległościowej, w którym zawar-
te były elementy naszej lokalnej historii. 
Wokół głośno brzmiała podniosła muzyka, 
potęgując wrażenia wizualne. Po pokazie 
rozbrzmiały gromkie oklaski, co było dla 
nas dowodem zadowolenia mieszkańców. 

Dodatkowym elementem, który wprowa-
dził w parku przy Zespole Szkół im. J. i W. 
Zamoyskich niezwykły klimat, było pod-
świetlenie drzew oraz ścieżki kolorowymi 

lampami, co w osobach odwiedzających to 
miejsce wzbudzało zachwyt. 

Bardzo pozytywny odzew po obchodach 
Święta był dla nas wyjątkowo miły, dlate-
go wszystkim Państwu dziękujemy za do-
ceniające słowa.

Wydarzenie to nie odbyłoby się bez udzia-
łu w przygotowaniach naszego współor-
ganizatora – Zespołu Szkół im. J. i W. Za-
moyskich w Rokietnicy oraz bez pomocy 
partnerów wydarzenia: Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o., Gminnego 
Ośrodka Kultury, Rokietnickiego Ośrodka 
Sportu, druhów Ochotniczych Straży Po-
żarnych z Napachania i Rokietnicy.

Podziękowania należą się również 
wszystkim tym, którzy udostępnili nam 
zdjęcia do wykorzystania w pokazie video 
mappingu, co pozwoliło na wprowadzenie 
do prezentacji naszych lokalnych akcentów.

Dziękujemy Rokietnickiemu Archiwum 
Cyfrowemu, Zespołowi Szkół im. J. i W. 
Zamoyskich w Rokietnicy, panu Jerzemu 
Gmerkowi, panu Damianowi Nowickiemu 
i panu Bartoszowi Derechowi.

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji

UG Rokietnica
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Święto Niepodległości w Sołectwie 
Żydowo Rostworowo 2021 

Wielki Polak – Jan Paweł II tak pisał 
o wolności: „Wolności nie zdoby-
wa się na zawsze, Polska w całej 

tej tysiącletniej historii musiała doświad-
czyć tyle upodleń i upokorzeń. Musiała – 
abyśmy dziś byli mądrzejsi o doświadcze-
nia tego tragicznego w skutkach narodu 
bilansu. Tylko mądre decyzje związane 
z naszą słowiańską cechą sprawią, że Po-
lacy zapragną tę wolność strzec i nikomu 
nie pozwolą, aby Polska na nowo zniknę-
ła z mapy Europy”. 

W dobie walki z koronawirusem rodzi się 
refleksja. Czy potrafimy dobrze wykorzy-
stać tę wolność? Czy pielęgnujemy ją nale-
życie? Dziś mamy możliwość decydowania 
o sobie i mimo dzielących nas różnic pa-
miętajmy, jak łatwo tę wolność stracić, jak 
bardzo trzeba o nią dbać – wspólnie, soli-
darnie, pamiętając o słabszych, potrzebu-
jących pomocy. Budujmy tę wolność razem, 
nie zapominając tych, którym to wszystko 
zawdzięczamy. I właśnie, jak co roku, zosta-
ła odprawiona Msza Św. w Kościele w Ży-
dowie z pięknym patriotycznym kazaniem. 
Następnie wszyscy zgromadzeni wraz z asy-
stą strażaków OSP Przecław udali się pod 
tablicę pamiątkową Ks. Mariana Konopiń-
skiego, więźnia oflagu w Nienburgu i obo-
zu KL w Dachau. Kwiaty w imieniu parafian 
i mieszkańców złożyli Pani Sołtys Elżbieta 
Wencka i W-ce Przewodniczący Rady Gmi-
ny Piotr Hałas oraz Strażacy OSP Przecław. 
Na zakończenie uroczystości odśpiewano 
hymn Polski. 

W tym dniu brałem też udział w Mszy 
Św. w intencji Ojczyzny, w Rokietnicy przy 
oprawie Orkiestry Dętej i w obchodach 11 
Listopada na terenie Zespołu Szkół im. J.W. 
Zamoyskich w Rokietnicy, gdzie organiza-
torzy przygotowali pokaz video mappingu 
o tematyce niepodległościowej. Złożyłem 

też ukłon w Krzyszkowie z Panią Radną 
Marią Chojnacką na Skwerze im. Powstań-
ców Wielkopolskich. Na zakończenie pragnę 
podziękować wszystkim mieszkańcom za 
obecność w miejscach pamięci i wywiesze-
nie flag narodowych. Z okazji Dnia Niepod-

ległości życzę Państwu zdrowia, wszelkiej 
pomyślności i aby dla każdego 
z nas wolna Polska była miej-
scem szczególnym, dla któ-
rego warto żyć.

W-ce Przewodniczący 
Rady Gminy Rokietnica

Piotr Hałas

11 listopada 
w Krzyszkowie

Święto narodowe – odzyskanie niepod-
ległości to moment refleksji nad naszą 
historią. Upamiętniając wydarzenia 

historyczne przedstawiciele mieszkańców 
złożyli kwiaty pod monumentem na skwe-
rze im. Powstańców Wielkopolskich. 

Sołtyska M. Chojnacka

27 grudnia będziemy po raz kolej-
ny obchodzić rocznicę Powsta-
nia Wielkopolskiego – zbrojnego 

zrywu, w którym swój udział mieli także 
mieszkańcy rokietnickich ziem. 12 lipca br. 
Rada Gminy Rokietnica przyjęła Uchwa-
łę w sprawie przyjęcia przez Radę Gmi-
ny stanowiska w sprawie ustanowienia 
27 grudnia świętem państwowym. Dzię-

ki takim staraniom włodarzy, rad miast 
i gmin oraz stowarzyszeń i instytucji kul-
tury z Wielkopolski, od tego roku wybuch 
Powstania Wielkopolskiego będzie wyda-
rzeniem o randze państwowej. Tego dnia 
wywieśmy flagi narodowe lub powstańcze, 
upamiętniając bohaterstwo Wielkopolan.

Agnieszka Kępa – Referat  
Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

103 rocznica wybuchu  
Powstania Wielkopolskiego
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Jesienna potańcówka 
seniorów

„Kto powiedział, że jesień to smutek?!
Jesień oznacza nowe nadzieje.” Te słowa 

przeczytałem na jednym z wpisów na FB 
Miejskiej Rady Seniorów z Poznania.

Jestem pewien, że to prawda, jako że 
kilka dni temu w bardzo chłodny jesienny 
wieczór, seniorzy Klubu Aster z Kiekrza i Se-
nior+ działającego przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Rokietnicy, licznie przybyli 
do Restauracji „Pod gruszą” w Rokietnicy 
na wesołą jesienną potańcówkę. Wspólne 
tańce, śpiew, radość i zabawa skłoniły mnie 
w pewnym momencie do zadania pytania 
– czy na parkiecie bawią się na pewno se-

niorzy czy juniorzy? Ale odpowiedź była 
jedna – to są bardzo, bardzo aktywni, peł-
ni życia i chęci zabawy SENIORZY! Jesien-
ny chłód w niczym nie przeszkadzał, aby 
w sali było gorąco i trwała szalona potań-
cówka. Twórcą wspaniałej muzycznej opra-
wy i stworzenia niepowtarzalnej atmosfery 
do tańca był zaprzyjaźniony z klubami se-
niora Człowiek Orkiestra – Pan Marek Gó-
rzyński, z którym już jesteśmy umówieni 
na kolejne spotkania. Panu Markowi dzię-
kujemy z całego serca!

Ireneusz Lesicki – animator i koordynator 
klubów Seniora Aster z Kiekrza  

i Senior+ w Rokietnicy 
Zdjęcia: Damian Nowicki My Photo Way

W tym wyjątkowym czasie Świąt 
Bożego Narodzenia składamy 

wszystkim Mieszkańcom Gminy 
Rokietnica najserdeczniejsze 
życzenia wspaniałych chwil 

przy wigilijnym stole, wszelkiej 
pomyślności, pogody ducha 

i radości.
Życzymy, aby nowy 2022 rok 

przyniósł wszystkim jak najwięcej 
zdrowia, szczęścia i spełnienia 

marzeń 
życzy Koło Gospodyń Wiejskich 

Napachanie

Stowarzyszenie 
Emerytów Rencistów 
„Pod Kasztanem”

„Jesienne 
spotkania 
z muzyką”

Comiesięczne spo-
tkania Stowarzy-
szenia Emerytów 

i Rencistów „Pod Kaszta-
nem” w Cerekwicy zosta-
ły urozmaicone o element 
muzyczny. Na spotkaniu w październiku 
zaszczycił nas swoją obecnością pan An-
drzej Rakowski. Ten wszechstronny mu-
zyk zaprezentował nam piosenki ze swo-
jego repertuaru, które zachęciły członków 
stowarzyszenia do wspólnego śpiewu, a w 
dalszej części nawet do tańca! Była to mu-
zyka lekka, łatwa i przyjemna. Przy kawie 
i słodkim poczęstunku miło upłynął czas.

W listopadzie odwiedził nas pan Piotr 
Kortus. To znany, wielokrotny laureat ogól-
nopolskich konkursów akordeonowych. Jest 
absolwentem szkoły muzycznej I stopnia 

w Jankowicach. Dał nam wspaniały kon-
cert i z wielką wirtuozerią zagrał wiele 
utworów. Następnie umilił nam czas grą 
na akordeonie pan Ireneusz Kortus – oj-
ciec p. Piotra. On również wspaniale za-
prezentował się, jednakże w nieco in-
nym, bardziej rozrywkowym repertuarze. 
Wszyscy obecni nagrodzili występują-
cych gorącymi oklaskami. Sympatycznie 
i w dobrym nastroju zakończyło się spo-
tkanie emerytów i rencistów Stowarzysze-
nia „Pod Kasztanem”.

 Ryszard Olejniczak

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
Niech w te święta w Waszych Niech w te święta w Waszych 
sercach zagości pokój radość sercach zagości pokój radość 

i szczęście. i szczęście. 
Niechaj maleński Jezus Wam Niechaj maleński Jezus Wam 

błogosławi w każdym dniu Nowego błogosławi w każdym dniu Nowego 
Roku. Kochani! Z całego serca Roku. Kochani! Z całego serca 

życzymy Wam spełnienia marzeń życzymy Wam spełnienia marzeń 
i wszystkiego co najlepsze!i wszystkiego co najlepsze!

Stowarzyszenie Emerytów Stowarzyszenie Emerytów 
Rencistów Rencistów 

„Pod Kasztanem”„Pod Kasztanem”
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Jubileusz, którym należy się chwalić
„A miało być tak pięknie…”
Miała być uroczysta gala i wiele innych 

atrakcji. Niestety pojawiła się kolejna fala 
i pandemiczna rzeczywistość pokrzyżowa-
ła nasze plany.

„Jeszcze będzie przepięknie…” 

20 grudnia 2021 r. to data szczególna 
dla naszej Biblioteki, bowiem tego dnia 
„stuknie nam” „siedemdziesiątka piąt-
ka” i żadne okoliczności tego nie zmienią, 
co nie oznacza, że całkowicie zrezygnowali-
śmy z uczczenia tej ważnej dla nas rocznicy. 
W tym wyjątkowym dniu naszych Czytel-
ników będą czekać niespodzianki… 

75 lat to dorobek wielu pokoleń biblio-
tekarzy, którzy całe swoje serce wkładali 
w pracę i poświęcali się jej. 75-lecia to po-
wód do podsumowań i wspomnień.

17 kwietnia 1946 roku został zatwier-
dzony dekret o bibliotekach i opiece nad 
zbiorami. Stworzył on podstawy organi-
zacyjno-prawne dla rozwoju sieci biblio-
tek publicznych. Tę stworzoną możliwość 
wykorzystano na tutejszym terenie i roz-
poczęto organizować bibliotekę publiczną 
stopnia gminnego.

Za datę rozpoczęcia działalności biblio-
teki uznaje się dzień 20 grudnia 1946 
roku, kiedy to dokonano pierwszego wpi-
su w księdze inwentarzowej. Dotyczy on 

książki „Bezgrzeszne lata” Kornela Maku-
szyńskiego. Obecnie jest to niemal 41 000 
woluminów.

Jubileusz 75-lecia to święto wszystkich, 
którzy byli i są z tą placówką związani. Jest 
to okazja do podziękowania pracownikom 
– byłym i obecnym – za wieloletnią pracę 
z książką i czytelnikiem oraz za dbałość 
o rozwój Biblioteki.

To także okazja do podziękowania tym, 
dla których istniejemy. To Czytelnicy są 
motorem napędzającym do działania i roz-
woju. Dziękuję za wspólne chwile, które 
skłaniały nas do rozwoju, podążania za 
Waszymi potrzebami, a także za zwykłe 
codzienne obcowanie z Państwem. To dla 
Was Biblioteka w ciągu tych 75 lat zmie-
niała swoje oblicze, dostosowując działal-
ność i oferowane usługi.

Kochani! 75 lat to dużo czasu, to czas 
wspólnych przeżyć, to czas przyjaźni, ra-
dości i serca włożonego w naszą bibliotekę. 
Dlatego DZIĘKUJĘ wszystkim za okazane 
serce przez ten czas, za wsparcie naszej bi-
blioteki, nawet dobre słowo!

Słowa podziękowania kieruję do władz 
Gminy Rokietnica, Wójta Gminy Rokietnica 
Bartosza Derecha, któremu nigdy nie był 
i nie jest obojętny los naszej biblioteki, za 
wspieranie wszelkich działań kulturalnych, 
a w szczególności za spełnienie marzenia 

nie tylko pracowników, ale przede wszyst-
kim mieszkańców, jakim było oddanie no-
wego obiektu biblioteki. 

Dziękuję Pani Danucie Potrawiak Sekre-
tarzowi Gminy Rokietnica, za otwartość, 
serdeczność i życzliwość podczas współ-
organizowania wspólnych wydarzeń. Dzię-
kuję również Referatowi Organizacyjnemu 
i Promocji Urzędu Gminy Rokietnica, jed-
nostkom oświatowym oraz Spółkom Gmin-
nym za wspieranie naszych działań. Jeste-
ście świetnymi partnerami i przyjaciółmi 
biblioteki.

Jestem niezwykle dumna, że przez 34 lata 
z czasu istnienia naszej placówki mogę być 
z Wami. 

Teresa Wieczorek  
Dyrektor BG w Rokietnicy 

Garść ciekawostek historycznych
Pierwszego wpisu w księdze inwentarzo-

wej dokonano 20 grudnia 1946 roku. Pozy-
cja inwentarzowa 0001: Kornel Makuszyń-
ski „Bezgrzeszne lata”. Była to „pierwsza 
w powiecie poznańskim biblioteka gmin-
na”, a także jedna z 250 bibliotek gminnych 
w Polsce według stanu z 1946 roku. Jej kie-
rownikiem została Pani Ludmiła Szulc. Mie-
ściła się na powierzchni 20 m², w 1 izbie 
w budynku prywatnym przy Szkole Podsta-
wowej w Kiekrzu. W 1951 roku otrzyma-
ła dodatkową salę w szkole, było to 15 m².

Rejestracji Biblioteki Gminnej z siedzibą 
w Kiekrzu dokonano w dniu 17 kwietnia 
1948 roku (na podstawie rozporządzenia 
M.O. z 24 stycznia 1948 roku w sprawie 
rejestracji bibliotek i wypożyczalni ksią-
żek oraz sprawozdań z ich działalności). 

Prenumerata czasopism: pierwsza 
wzmianka o prenumerowaniu czasopism 
dla Biblioteki Gminnej w Rokietnicy pocho-
dzi z 1950 roku. Było to tzw. „zalecenie pre-
numeraty czasopism za rok 1950”. Pierw-
szy wpis zaprenumerowanych czasopism 
liczył 13 tytułów. Późniejsze lata to prenu-
meraty czasopism, które oprawiano i wpi-
sywano do Inwentarza, głównie były to cza-
sopisma o charakterze propagandowym.

Zmiana podziału administracyjnego 
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państwa w roku 1954, w ramach których 
w miejsce gmin powstawały mniejsze jed-
nostki w postaci gromad, zmieniła struk-
turę organizacyjną sieci bibliotek publicz-
nych. Biblioteka gminna stała się biblioteką 
gromadzką.

W 1960 roku Biblioteka otrzymuje nowy 
lokal – jest to 40 m², w budynku starej 
Szkoły Podstawowej w Rokietnicy (obec-
nie OPS).

W 1966 roku udaje się pozyskać na po-
trzeby biblioteki dodatkowe 20 m². Był to 
magazyn na strychu.

W 1970 roku biblioteka obchodzi swo-
je wielkie święto. Uchwałą NR 32/364/70 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Poznaniu z dnia 27 marca 1970 roku na-
dano jej imię Marii Konopnickiej i z tą chwi-
lą pełna nazwa brzmiała: Gromadzka Bi-
blioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej 
w Rokietnicy, powiat Poznań.

W 1970 roku, na emeryturę odchodzi 
Pani Ludmiła Szulc, która nieprzerwanie 
przez 24 lata prowadziła naszą placówkę. 
Po jej odejściu przez okres 2 lat Biblioteka 
prowadzona była dorywczo przez nauczy-
cielkę mieszkającą w tym samym budyn-
ku, Panią Feliksę Batura.

Wraz z nowym podziałem administra-
cyjnym wsi w 1972 roku nazwę zmieniono 
na „Biblioteka Publiczna Gminy Rokietnica 
im. Marii Konopnickiej” ponieważ istniała 
w siedzibie Urzędu Gminy. 

1 września 1973 roku funkcję kierow-
nika objął Pan Maciej Wichnowski, który 
kierował nią do roku 2000. 

23 sierpnia 1984 roku Biblioteka otrzy-
mała nowy lokal przy ulicy Pocztowej 8 
(obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej).

Kolejna zmiana nastąpiła w 2001 roku. 
Na podstawie Uchwały NR XXXI/324/2001 
Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lutego 

2001 roku Biblioteka Gminna zmieniła swo-
ją dotychczasową nazwę. Z dniem 1 kwiet-
nia 2001 roku stała się odrębną jednostką 
– Instytucją Kultury. 

20 marca 2018 roku Biblioteka otrzy-
muje nowy, piękny lokal na ulicy Szamo-
tulskiej 29.

Mimo postępującej informatyzacji i cy-
fryzacji czas pokazuje, że rokietnickiej bi-
bliotece miłośników tradycyjnej, papiero-
wej książki nadal nie brakuje. Nie byłoby 
naszej biblioteki, gdyby nie WY – Czy-
telnicy!

„Każda znajdująca się tu książka, każdy 
tom, posiadają własną duszę. I to zarówno 
duszę tego, kto daną książkę napisał, jak 
i dusze tych, którzy tę książkę przeczytali 
i tak mocno ją przeżyli, że zawładnęła ich 
wyobraźnią.” 

Carlos Ruiz Záfon („Cień wiatru”)
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Seksualność człowieka ważnym 
czynnikiem wychowania

Seksualność nie jest naszym wybo-
rem, jest faktem. Seksualność ujaw-
nia się poprzez zachodzące zmiany 

w człowieku od urodzenia do późnej sta-
rości. Kształtuje się ona na podstawie wro-
dzonych genów oraz czynników nabytych 
zewnętrznych i wewnętrznych, jest ściśle 
związana z ludzką egzystencją. U człowieka 
seksualność spełnia więcej zadań niż tylko 
przedłużenie gatunku.

 Temat seksualności człowieka jest wciąż 
tematem tabu. Trudnym w rozmowach ro-
dziców z dziećmi w każdym wieku. Wstydli-
wym do dyskusji społecznej, tym bardziej 
trudnym emocjonalnie, podczas indywidu-
alnej wizyty u specjalisty np. seksuologa.

Postawy, wzorce i modele zachowań 
seksualnych prezentowane przez rodzi-
ców mają istotny wpływ na psychoseksu-
alny rozwój i jakość późniejszych związ-
ków. Zdrowie psychiczne i emocjonalne 
człowieka w dużej mierze zależy od prze-
żyć związanych z pierwszymi doświadcze-
niami seksualnymi.

Aby zapobiec przedwczesnemu macie-
rzyństwu i nieodpowiedzialnym zacho-
waniom seksualnym młodzieży, powinno 
się uwzględnić wczesne wychowanie sek-
sualne, adekwatne do etapu rozwojowe-
go dziecka.

Internet stanowi aktywny czynnik w no-
woczesnym świecie seksualności, przekra-
cza granicę wieku i kultur, wywierając jedyny 
w swoim rodzaju, zarówno pozytywny, jak 
i negatywny, wpływ na ludzką seksualność.

Większość rodziców inicjuje rozmowy 
z dzieckiem na temat seksualności dopie-
ro w okresie dojrzewania. Powodów takie-
go postępowania jest wiele:

 » chęć odroczenia tego typu rozmów,
 » obawa przed zbytnim rozbudzeniem sek-

sualnym dziecka,
 » poczucie, że ich dziecko nie potrzebuje 

takiej wiedzy,
 » obawa przed tym, że rozmowa przyspo-

rzy niepotrzebnych konfliktów i trudno-
ści wychowawczych.

Bardzo ważnym elementem wychowaw-
czym od małego dziecka w rodzinie jest 
edukowanie i kształtowanie rozwoju sek-
sualności.  Poprzez właściwe nazewnictwo 
narządów płciowych, kulturę zachowań fi-
zjologicznych, dbania o higienę ciała, bieli-
zny, zachowanie intymności, swobody, wsty-
du, odpowiedzialności, okazywania uczuć, 
okazywania rodzicielskiej i dziecięcej mi-
łości, pozytywnego wyrażania się o seksu-
alności jako o czymś, co jest bardzo ważne 
w życiu człowieka. Istotny czynnik wiedzy 
to informacja, czym jest „zły dotyk” w celu 
chronienia dziecka.

Seksualność człowieka zależy od czyn-
ników biologicznych, psychologicznych, 
społecznych, wychowawczych oraz kul-
turowych.

Czynniki biologiczne
Rozwój seksualności człowieka rozpoczy-

na swoją drogę w łonie matki. Wyposaże-
nie genetyczne, czynniki hormonalne, bu-
dowa anatomiczna to czynniki biologiczne 
rozwoju seksualnego człowieka.

Czynniki psychologiczne
Uczucia i emocje są nieodłącznym ele-

mentem naszego funkcjonowania. Emocje 
mobilizują nas do działania, biorą czynny 

udział w relacjach i komunikowaniu się 
z najbliższymi. Wpływają na podejmowa-
ne przez nas decyzje. Wpływają na proce-
sy poznawcze: uwagę, pamięć, myślenie.

Czynniki społeczne
Sfera seksualna kształtuje nasz sposób 

widzenia świata, rozumienia siebie i innych 
ludzi oraz budowania z nimi więzi między-
ludzkich. Czynniki społeczne wywierają 
wpływ na naszą osobowość, umiejętności 
komunikowania, oddziaływania na środo-
wisko. To również normy etyczne i moral-
ne, zwyczaje i zmiany stylu życia.

Czynniki wychowawcze
„Uznaj fakt, że dziecko jest istotą seksual-

ną od chwili kiedy przyszło na świat. I aby 
dobrze się rozwijało w sferze życia, biorąc 
pod uwagę czynniki wychowania seksual-
nego, należy:
 » pokazać dziecku pozytywny stosunek do 

ludzkiej seksualności pozytywnie odno-
sić się do jego seksualności,

 » bądź przykładem, dziecko uczy się po-
przez naśladowanie – a więc uczy się 
przez obserwację najbliższych,

 » reaguj adekwatnie w sytuacjach, gdy 
dziecko prezentuje jakąś formę ekspre-

Terminy spotkań grupowych 
w styczniu w Bibliotece Gminnej:

 » 5.01.2022 r. (środa) godz. 16:30 za-
praszamy rodziców dzieci do lat 10

 » 12.01.2022 r. (środa) godz. 16:30 – 
młodzież od 14 do 17 r. ż.

 » 19.01.2022 r. (środa) godz. 16:30 – 
rodzice osób z niepełnosprawnością

 » 26.01.2022 r. (środa) godz.16:30 – 
seniorzy

Spotkania są bezpłatne. Kontakt w spra-
wie zapisów w Bibliotece Gminnej.
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sji seksualnej. Uznaj, że większość przeja-
wów jego seksualności należy traktować 
jako zachowania rozwojowe, mieszczące 
się w granicach normy, nie zaś jako efekt 
„złych wpływów”,

 » patrz na zachowania seksualne dziecka 
oczami dziecka! Nie przypisuj im znacze-
nia na podstawie swoich dorosłych do-
świadczeń,

 » nigdy nie strasz dziecka i nie karz go za 
jego zachowania o charakterze seksual-
nym. Nawet jeśli wymagają one inter-
wencji, skup się na nauce właściwych 
zachowań,

 » uznaj, że dziecko ma prawo wiedzieć! 
Przejawy seksualności są często sygna-
łem, jakiej wiedzy na temat seksualności 
dziecko poszukuje. Bądź uważnym ob-
serwatorem i dostarcz mu potrzebnych 
informacji. Jeśli Ty tego nie zrobisz, za-
stąpią Cię inni.

 » Nie na wszystkie pytania należy czekać! 
Niektóre sprawy są na tyle ważne, że mu-
sisz je poruszyć, zanim dziecko o nie za-
pyta”1.

Czynniki kulturowe
Istotne są również czynniki kulturowe, 

które podkreślają światopogląd względem 
seksualności człowieka. Te, którymi zwy-
kle dysponują ludzie zależą od tego, w ja-
kim duchu byli wychowani – określają je 
poglądy, np. polityczne czy religijne. Czyn-
niki ważne dla rodziców, mają szczególny 
wpływ na młodego człowieka.

Definicję seksualności zaproponowa-
ła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO 
2006). Według niej „Seksualność stanowi 
kluczowy aspekt istnienia człowieka w trak-
cie jego życia i dotyczy płciowej tożsamości 
i ról płciowych, orientacji seksualnej, ero-
tyzmu, przyjemności, intymności oraz pro-
kreacji. Seksualność jest odczuwana i wyra-
żana w myślach, fantazjach, pragnieniach, 
wierzeniach, postawach, wartościach, za-
chowaniach, praktykach, rolach i związ-
kach. Podczas gdy seksualność może obej-
mować wszystkie te aspekty, nie wszystkie 
one są doświadczane bądź wyrażane. Na 
seksualność wpływają interakcje pomiędzy 
czynnikami biologicznymi, psychologicz-

nymi, społecznymi, politycznymi, etyczny-
mi, prawnymi, historycznymi, religijnymi 
i duchowymi”.2

Definicja ta podkreśla kluczowe aspekty 
istnienia człowieka – każdego człowieka – 
niezależnie od tego, jaki jest jego poziom in-
telektualny. A zatem termin „Seksualność” 
jest w pewien sposób nadrzędny wobec in-
nych pojęć, jak np. płeć, zdrowie seksual-
ne, role płciowe, erotyzm, seks, miłość czy 
orientacja seksualna.

Seksualność jest integralną częścią 
osobowości każdej istoty ludzkiej. Jej 
pełny rozwój zależy od zaspokojenia 
podstawowych ludzkich potrzeb, ta-
kich jak pragnienie obcowania, intym-
ności, ekspresji uczuć, czułości i miłości.

Edukator Seksualny 
Grażyna Schabowska

Zacznij działać  
– stwórz dzieciom bezpieczny dom

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Poznaniu poszukuje osób, które 
chcą zostać rodziną zastępczą.

Rodzina zastępcza jest jedną z form po-
mocy dziecku, która z założenia ma charak-
ter tymczasowości. Opiekunowie przyjmują 
do swojej rodziny dziecko, które z różnych 
przyczyn nie może wychowywać się w swo-
jej rodzinie naturalnej. Dziecko umieszcza 
się w pieczy zastępczej do czasu pokona-
nia trudności, które były przyczyną umiesz-

czenia go w pieczy lub jeśli to niemożli-
we – do czasu uregulowania jego sytuacji 
prawnej i zgłoszenia tego faktu do ośrod-
ka adopcyjnego.

Dzieci te często już wiedzą czym jest prze-
moc, zaniedbanie, czy wykorzystanie seksual-
ne. Wszystkie one potrzebują bezpieczeństwa 
i bliskich relacji z dorosłymi, którym będą 
mogły zaufać i mieć w nich wsparcie. Pomóc 
dzieciom uporać się z ich trudnymi doświad-
czeniami, może tylko rodzina z otwartym ser-

cem, która spojrzy na dziecko z czułością, ale 
też będzie konsekwentna w wychowaniu, po-
magająca mądrze i z rozsądkiem.

Rodzicielstwo zastępcze wymaga zaan-
gażowania i poświęcenia, jednak niesie za 
sobą ogromne pokłady szczęścia i satysfakcji.

Jeśli chcesz stworzyć bezpieczny dom 
dla dzieci z bagażem doświadczeń – zgłoś 
się do nas!

Rodziną zastępczą mogą być osoby, które:
 » są odpowiedzialne – dają rękojmię nale-

żytego sprawowania pieczy zastępczej,
 » mają pełnię władzy rodzicielskiej,
 » nie były karane,
 » wypełniają obowiązek alimentacyjny (je-

śli został on zasądzony),
 » nie są ograniczone w zdolności do czyn-

ności prawnych,
 » są zdolne do sprawowania opieki nad 

dzieckiem (potwierdzone zaświadcze-
niem lekarskim i opinią psychologiczną),

 » zapewniają odpowiednie warunki byto-
we i mieszkaniowe,

 » przebywają na terenie naszego kraju,
 » posiadają stałe źródło dochodów (co naj-

mniej jedna z osób),
 » odbyły szkolenie dla kandydatów na ro-

dzinę zastępczą organizowane przez tut. 
Centrum i zostały zakwalifikowane do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji 
rodziny zastępczej zapraszamy do kontak-
tu telefonicznego pod numerem 61 2269 
206 lub mailowego na adres sekretariat@
pcpr.powiat.poznan.pl. 

1 Fornalik I. Mam Autyzm Mam seksual-
ność i co dalej Wyd. Fundacja JiM 2017
2 Światowa Organizacja Zdrowia (2006)



32

Koncert Mariusz Kalaga 
& Zespół Kwartet

17 października 2021 r. odbył się koncert 
Mariusza Kalagi z Zespołem Kwartet. 
Przed występem głównym na scenie 

pojawiły się młode wokalistki z GOK Rokietni-
ca. Maja, Zosia, Wiktoria oraz Julia zaśpiewa-
ły przepięknie wybrane przez siebie utwory.

Koncert pod nazwą „Koktajl szlagierów” zor-
ganizowany został przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Rokietnicy, a odbył się w hali ROS. Nasi 
goście przez 1,5 godziny zabawiali muzycznie 
zebraną publiczność. Mariusz Kalaga oprócz 
śpiewania melodyjnych utworów, doskonale 
urozmaicał swój występ licznymi anegdotami. 
Po występie każdy chętny mógł wykonać sobie 
z Zespołem pamiątkowe zdjęcie oraz nabyć pły-
ty z utworami naszych gości. Wszystkim bar-
dzo dziękujemy!

Autorzy zdjęć: Marian Brandyk, Igor Płóciennik

Uroczystość otwarcia 
Poznańskiego 
Betlejem z udziałem 
wokalistek Gminnego 
Ośrodka Kultury

Tradycyjny jarmark bożonarodze-
niowy na Placu Wolności, po rocz-
nej przerwie rozpoczął się 20 listo-

pada br. Uroczyste otwarcie zaplanowano 
w sobotę na godzinę 17:00.  

Ten wyjątkowy wieczór uświetnił mi-
ni-koncert Marty Podulki (naszej instruk-
torki). Marta Podulka do udziału w tym 
niezwykłym wydarzeniu zaprosiła m.in. 
wokalistki GOK. W chórze towarzyszyły jej: 
Wiktoria Gawron, Julia Gąska, Zosia Kowal-
czyk, Zuzanna Łukasiewicz, Maja Olszowiec 
i Maja Pietrzak. Odbył się on w niezwykłej 
scenerii. W wykonaniu Marty i jej Chóru 

publiczność usłyszała utwory Emeli San-
dé: „Sparrow” i „Breathing Underwater”.

Czas przygotowań do występu upłynął 
na próbach choreograficznych i przymiar-
kach przepięknych kostiumów scenicznych, 
w których wystąpiły wokalistki. Pomimo 
wytężonej pracy atmosfera była doskona-
ła, a emocje przed pierwszym występem 
stopniowo rosły. Ci, którzy widzieli wyda-
rzenie na żywo, muszą przyznać, że nasze 
dziewczyny występ sceniczny opanowany 
mają do perfekcji. GOK

“Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia, 
jest taka moc, co smutek w radość przemienia, 

jest taka siła, co spełnia marzenia… 
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.”

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia, Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia, 
ciepłych w sercu,  ciepłych w sercu,  

mroźnych na zewnątrz, rodzinnych,  mroźnych na zewnątrz, rodzinnych,  
tych wymarzonych,tych wymarzonych,

życzążyczą

Dyrekcja i Pracownicy Dyrekcja i Pracownicy 
Biblioteki Gminnej im. M. Konopnickiej Biblioteki Gminnej im. M. Konopnickiej 

i Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy.i Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy.



33Rokickie Wiadomości  grudzień 2021

BAJECZKOWE WIEŚCI
Święto Pieczonego Ziemniaka

Jesień to czas zbiorów ziemniaków, a przy 
tym doskonała okazja do wspólnej zaba-
wy i lepszego poznania tego popularnego 
warzywa. Z tej okazji skorzystały dzieci 
z grupy „Motylki”. Pomimo niesprzyjają-
cej pogody, wszyscy przybyli do przedszko-
la we wspaniałych humorach i z szerokim 
uśmiechem. Na dzieci czekały liczne „ziem-
niaczane konkurencje”. Przedszkolaki wraz 
z panią Agnieszką, mogły wykazać się szyb-
kością, zwinnością i celnością w „sadzeniu 
i zbieraniu” ziemniaków, w wyścigu z ziem-
niakiem na łyżce oraz rzucaniu do koszyka. 
Konkurencje sportowe poprzedzone były 
zabawą przy muzyce i tańcami integracyj-
nymi, a także wspólnym malowaniem z uży-
ciem ziemniaka. Wspólnym zadaniem dla 
dzieci było wykonanie z warzyw „Stworów-
-Potworów”. Pomysłowości w pracach nie 
brakowało. Wszystkie trafiły na wystawę 
i zdobiły kącik przedszkolny, ciesząc oko in-
nych osób. Ten jesienny, deszczowy dzień 
na długo pozostanie w naszej pamięci!

Agnieszka Tomczak 

Dzień Postaci z Bajek

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek to 
święto przypadające 5 listopada. Przedszko-
le ,,Bajeczka” tego dnia obowiązkowo, jak 
co roku, zamieniło się w prawdziwą krainę 

bajkowych postaci. Bajki i baśnie towarzy-
szą nam od najmłodszych lat, bawią, uczą 
i przekazują najważniejsze prawdy życiowe. 
Każda grupa obchodziła święto w swojej 
sali. Dzieci wysłuchały fragmentów bajek, 
rozwiązywały zagadki słuchowe i obraz-
kowe, układały postacie z elementów, ry-
sowały, wypowiadały się na temat swoich 
kostiumów, brały udział w zabawach ru-
chowych i muzycznych. Ten dzień był dla 
przedszkolaków bardzo radosnym świę-
tem, ponieważ mogły wcielić się w swoich 
ulubionych bohaterów. Dla maluszków to 
pierwszy przedszkolny balik, na który cze-
kały z niecierpliwością. Zachęcamy do czy-
tania i zapoznawania z bajkowymi posta-
ciami każdego dnia.

Joanna Tomalka 

Dyniowe zabawy u Biedronek...
Piękna, jesienna scenografia oraz cudow-

ne stroje przedszkolaków rozświetliły nam 
jesienną aurę za oknem. Dnia 25 paździer-
nika 2021 dzieci z grupy Biedronki święto-
wały Dzień Dyni! Rodzice zadbali o to, by 
dzieci miały na sobie pomarańczowe ubra-
nia, a także pomysłowe akcesoria i gadżety 
z podobiznami dyń. Wszyscy prezentowa-
li się wspaniale! Podczas obchodów Dnia 

Dyni nie mogło zabraknąć licznych atrakcji: 
konkursów sportowych, pokazu dyniowej 
mody, tańców do ulubionych utworów mu-
zycznych... Z pewnością to radosne świę-
to pozostanie w pamięci przedszkolaków. 

Iza Olejniczak-Bysiewicz

Wesołe dynie  
w Przedszkolu Bajeczka

W dniach 21-29.10.2021 r. w naszym 
przedszkolu odbyła się kolejna edycja ro-
dzinnego konkursu dyniowego, który po-
legał na wykonaniu ozdoby z dyni. W tym 
roku jury oceniało najzabawniejsze dynie. 
Jak zwykle Bajeczkowe rodziny nas nie za-
wiodły, ponieważ w rywalizacji brało udział 
ponad 80 uczestników. I jak można się do-
myślić, nie było dwóch takich samych dyń, 
a każda z nich była na swój sposób zabawna. 
Wśród prac konkursowych mogliśmy zna-
leźć dynię w kole pływackim, dynię zom-
bie, dynię klauna, dynię Olafa czy nawet dy-
nię ducha. Wybór był tak ciężki, że komisja 
postanowiła przyznać wszystkim uczestni-
kom wyróżnienia. Gratulujemy i czekamy 
na wasze prace w przyszłym roku.

Anna Świst, Marta Grzegorzewska, 
Kamila Orlik, Joanna Miecznik-Kluczykowska, 

Romualda Hońdo-Przybylska

Przedszkole 
Bajeczka

Wycieczka do 
Multikina51 w Poznaniu

W pierwszych dniach paź-
dziernika grupy przedszkolne: 
Odkrywcy, Matematycy, Przy-
rodnicy, Podróżnicy i Ekolodzy 
wybrały się na wycieczkę auto-
karową do Multikina51 w Poznaniu. Dzie-
ci miały okazję obejrzeć film animowany 
pt. „Psi Patrol”. W doskonałych humorach 
wszyscy wrócili bezpiecznie do przedszkola. 
Dzieci nie tylko wzbogaciły swoje doświad-
czenia, ale przypomniały sobie zasady wła-

ściwego zachowania w miejscach publicz-
nych. Wycieczka dla przedszkolaków była 
dużym przeżyciem.

Zajęcia z Dogoterapii
W październiku w naszym Przedszkolu 

dzieci odwiedził szczególny gość wraz ze 

Przedszkole 
Logicus
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swoim opiekunem. W spotkaniu uczestni-
czyły wszystkie grupy przedszkolne. Dzię-
ki niecodziennym zajęciom, dzieci dowie-
działy się między innymi: jak zachowywać 
się w stosunku do psów nieznanych, gdzie 
można dotknąć psy oraz w jaki sposób moż-
na nakarmić zwierzę. Wszystkie przedszko-
laki z niecierpliwością czekają na kolejne 
odwiedziny.

Święto Niepodległości 
Dnia 10 listopada obchodziliśmy w na-

szym przedszkolu Święto Niepodległo-
ści. Z tej okazji wszystkie dzieci przyszły 
ubrane w barwy biało-czerwone. Dzieci 
recytowały wiersze i śpiewały pieśni pa-
triotyczne. Wspólnym akcentem było za-
śpiewanie przez wszystkie grupy hymnu 
Polski, przyjmując właściwą postawę „na 
baczność”. Przedszkolaki od najmłodszych 
lat uczą się patriotyzmu, kształtują pozy-
tywne postawy i uczucia patriotyczne.

Zajęcia kulinarne
Celem zajęć kulinarnych jest nauczenie 

dzieci czerpania radości ze wspólnego przy-
gotowywania posiłków oraz wyrobienie 
nawyków zdrowego odżywiania. Wspólne 
przyrządzanie posiłków jest okazją do ak-
tywnego współdziałania w grupie i sprawia dzieciom mnó-
stwo radości. Podróżnicy upiekli chleb, Badacze szarlotkę, 
Matematycy rogale, Odkrywcy pieczone jabłka, a Przyrod-
nicy babkę majonezową.  

Bal Dyni
29 października całe przedszkole zamieniło się w dynio-

wą krainę, w której królował pomarańczowy kolor. Dynia 
to również wspaniałe warzywo inspirujące do wykonania 
różnorodnych prac plastycznych – w każdej grupie powsta-
ło wiele prac, które przyozdobiły nasze sale i przedszkolną 
szatnię. Tego dnia nie zabrakło konkursów, zabaw, tańców, 
zagadek oraz poczęstunku. To był naprawdę wspaniały 
dzień pełen wrażeń.  M. Roszyk

Przedszkole 
Mrowino
Bajkowy bal niczym z Walta Disney’a…

Raz w roku jest taki dzień – 5 listo pada. 
Dzień, który doskonale znają dzieci. Dzień 
Postaci z Bajek, kiedy to dzieci i dorośli za-
mieniają się w najróżniejsze bajkowe po-
stacie, kiedy wszyscy wkraczają w świat 
magii i czarów, w świat księżniczek i super-
bohaterów, w świat wróżek i duchów. Tego 
dnia nie brakuje na twarzach uśmiechów 
i tańców, których nie ma końca.

Dyniowe święto
W piątek 29 października 2021 r., 

w przedszkolu obchodziliśmy Dzień Dyni. 

Przedszkolaki tego dnia ubrały się na poma-
rańczowo, a nawet przebrały się za dynie. 
Podczas zajęć dzieci poznały różne rodza-
je tego warzywa, porównywały kolor, wiel-
kość, kształty, a nawet wagę. Bawiliśmy się 

w dyniowe kręgle. Następnie sprawdzali-
śmy, co dynia ma w środku oraz kosztowa-
liśmy smaku pestek. Na koniec z przygoto-
wanej wcześniej dyni i mąki ziemniaczanej 
wykonaliśmy dyniolinę. Miła w dotyku, 
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pachnąca, lekko wilgotna. Dyniolina oprócz 
świetnej zabawy, dostarczyła dzieciom nie-
samowitych wrażeń sensorycznych.

W ramach obchodów święta dyni, 
w przedszkolu zorganizowano konkurs 
plastyczny „Dyniaki – cudaki”. Zaangażo-
wanie dzieci było bardzo duże, otrzyma-
liśmy łącznie 54 prace.

Forma pracy bardzo zróżnicowana, dy-
nie były ozdabiane, wycinane, farbowane.

Wszystkie dzieci biorące udział w kon-

kursie nagrodzono dyplomem i książeczką.

Narodowe Święto Niepodległości
Słowami wiersza ,,Dzisiaj wielka jest rocz-

nica, jedenasty listopada. Tym co zmarli za 
Ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa” 
uczciliśmy w naszym przedszkolu 11 Listo-
pada – Święto Niepodległości. Były patrio-
tyczne wiersze i piosenki w wykonaniu naj-
starszej grupy 6-latków. O godzinie 11:11 
odśpiewaliśmy hymn narodowy, włączając 

się do ogólnopolskiej akcji ,,Szkoła, przed-
szkole do hymnu”. Oprócz apelu, dzieci brały 
udział w przeglądzie piosenki i pieśni pa-
triotycznej. Dzieci zaśpiewały piosenki pt. 
,,Co to jest niepodległość?”, ,,Piosenka Ma-
łego Patrioty”, ,,Oka”, ,,Wojenko, wojenko”, 
,,Dziewczyna z granatem w dłoni”, ,,Niezwy-
kłe lekcje rytmiki – Jesteśmy Polką i Pola-
kiem”. Tego dnia w przedszkolu panował 
podniosły i uroczysty nastrój. 

Nauczycielki z Przedszkola w Mrowinie

Przedszkole 
Napachanie
Ogródek przedszkolny 

Nasze przedszkolaki to mali ogrodnicy. 
Każda z grup posadziła w naszym ogródku 
cebulki wiosennych kwiatów. Krasnoludki 
posadziły żonkile i hiacynty, Żabki – tuli-
pany, Leśne Duszki – krokusy, a Tropicie-
le – szafirki. Wiosną będziemy podziwiać 
ich piękno.

Klub Małego Muzyka 
Nasze Przedszkolaki, jak co miesiąc, bra-

ły udział w Akademii Małego Muzyka. Te-
matem przewodnim była muzyka z Wysp 
Wielkanocnych. Dzieci poznały nazwy in-
strumentów muzycznych w języku tubyl-
ców oraz poznały tańce z tamtego regio-
nu świata.

Wycieczka  
do Kina Apollo w Poznaniu

Dzieci z naszego przedszkola długo cze-
kały na ten wyjątkowy dzień. Dziś wszyst-
kie przedszkolaki udały się na wycieczkę 
autokarową do kina Apollo na przedstawie-
nie teatralne „Śpiąca Królewna”. 

Dzieci z ogromnym zainteresowaniem 
przyglądały się grze aktorów, zachwycały 
się piękną scenografią, strojami oraz efek-
tami specjalnymi. Największe emocje po-
jawiły się w momencie bliskiego spotka-
nia z aktorami, którzy zaprosili wszystkich 
uczestników przedstawia na scenę. Dzieci 
mogły porozmawiać z aktorami, dotknąć 
i podziwiać wszystkie dekoracje oraz rekwi-
zyty znajdujące się na scenie, a także zro-
bić sobie pamiątkowe zdjęcie z artystami.

Uśmiechy na twarzach dzieci były dowo-
dem na to, że wycieczka sprawiła im wiele ra-
dości i wyzwoliła w nich pozytywne emocje.

Dzień Ziemniaka 
W naszym przedszkolu odbył się Dzień 

Ziemniaka, podczas którego na uczestni-
ków czekało wiele atrakcji. Młodsze grupy 
określały kształt, kolor i zapach, jakie po-
siada ziemniak oraz przeprowadziły eks-
peryment pod tytułem „płaczący ziemniak”. 
Z kolei starszaki oglądały bajkę o ziemniaku, 
układały puzzle tematyczne oraz określały 
etapy wzrostu ziemniaka. Nie zabrakło też 
zabaw ruchowych z użyciem dzisiejszego 
bohatera: był wyścig, rzut do kosza oraz 
„gorący kartofel” połączony z quizem. Dzie-
ci mogły również skosztować ziemniaka 
w mundurku.

Na zakończenie dnia przedszkolaki wy-
konały prace plastyczne: Żabki i Krasno-
ludki bawiły się stemplami z ziemniaków, 
a Leśne Duszki stworzyły ziemniaczane 
ludki.
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Konkurs Plastyczny  
„Jesienne Drzewo”

Ostatnio w napachańskim przedszkolu 
odbył się konkurs na najpiękniejsze jesien-
ne drzewo. Mogło wziąć w nim udział każ-
de chętne dziecko. Wystarczyło wykonać, 
dowolną techniką i w dowolnym wymiarze, 
pracę konkursową i przynieść ją w wyzna-
czonym terminie do wychowawców grup. 
Trzeba przyznać, że kreatywność dzieci nie 
miała granic – prace płaskie, przestrzen-
ne, ponowne wykorzystanie różnorodnych 
materiałów – np. makulatury, rolek po pa-
pierze toaletowym. Cieszy nas bardzo ta 
ekopostawa. Każda praca konkursowa zo-
stała doceniona. Dzieci otrzymały upomin-
ki oraz dyplomy. 

Dzień Dyni
Przedszkolaki w ubraniach w pomarań-

czowych kolorach uczestniczyły w różno-
rodnych zajęciach z okazji Dnia Dyni, w któ-
rych głównym bohaterem była dynia. Dzieci 
przeliczały, klasyfikowały, tworzyły dynio-
we stworki i dynie z talerzyków, piekły ba-
beczki i placek dyniowy oraz marchewkowy. 
Były zabawy ruchowe z dynią i fotobudka. 
Jednym słowem smacznie, zdrowo i poma-
rańczowo.

Preorientacja zawodowa 
Grupę Leśnych Duszków odwiedziła 

mama Ani, która jest psychologiem. Pani 
Kinga opowiadała dzieciom, czym zajmu-
je się w swojej pracy. Przedszkolaki pozna-
ły narzędzia, którymi posługuje się na co 
dzień psycholog. Pani Kinga przeprowa-
dziła z dziećmi warsztaty na temat tego, 
że każdy z nas jest inny. 

Leśne Duszki dostrzegały różnice w przed-
miotach, w swoim wyglądzie oraz w swoich 

umiejętnościach. Celem dzisiejszych zajęć 
było uświadomienie dzieciom, iż mimo wie-
lu różnic, każdy z nas jest wyjątkową osobą. 
Wiele radości przedszkolakom sprawiła za-
bawa z Leniwcem, który pomógł im rozróż-
nić emocje towarzyszące nam każdego dnia.

Dary Jesieni w grupie „Żabki”
Październik w grupie Żabki był niezwykle 

pracowity. Poznaliśmy dary naszych pól, sa-
dów i lasów. Żabki przygotowały smaczną 
sałatkę owocową, która z apetytem została 
przez wszystkich zjedzona. Będąc w tema-
cie jesiennych darów, dzieci wzięły udział 
w krótkim teatrzyku, który inscenizowa-
ny był do wiersza Jana Brzechwy „Na stra-
ganie”. Utrwaliliśmy tym samym warzywa 
dobrze nam znane, ale też poznaliśmy te, 
których wcześniej nie znaliśmy.

Dzień Postaci z bajek 
Tradycją jest, że co roku obchodzimy 

Dzień Postaci z bajek. Tego dnia były za-
gadki, teleturniej „Zgadnij z jakiej bajki ta 
piosenka”, tańce do znanej bajkowej mu-
zyki, a także układanie puzzli z rozsypan-
ki z postaciami bajkowymi, domino oraz 
praca plastyczna. Na zakończenie nie za-

brakło oczywiście seansów z repertuaru 
dziecięcego.

Dzień Jeża 
Najstarsza grupa „Tropiciele” obchodzi-

ła Dzień Jeża. Dzieci zapoznały się z istot-
nymi informacjami o życiu jeży – co jedzą, 
jak żyją oraz dowiedziały się, co oznacza 
stan hibernacji. Na zakończenie Tropicie-
le wykonały przepiękne jeże.

Przedszkole do hymnu
Punktualnie o godzinie 11:11 wszystkie 

dzieci z grup przedszkolnych, ubrane w ga-
lowe stroje, odśpiewały hymn w swoich sa-
lach z okazji uczczenia kolejnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wychowawcy Przedszkola w Napachaniu

Szkoła Podstawowa  
w Napachaniu

Eksperymenty i wnioski
Klasy siódme podczas lekcji biologii pró-

bowały dociec, który produkt ma najwięcej 
witaminy C. W tym celu wykorzystaliśmy 
kleik skrobiowy i jodynę. Jodyna zabarwia 
skrobię na granatowo. Dodanie witaminy 
C do roztworu skrobi powoduje jego od-
barwienie. Im więcej witaminy C, tym od-
barwienie zachodzi szybciej. Do probówek 
z kleikiem skrobiowym i jodyną dodawali-
śmy po kropelce soków bezpośrednio wyci-
śniętych z owoców, soki zakupione w skle-
pie oraz rozpuszczoną tabletkę witaminy C. 
Obserwowaliśmy zmiany zachodzące w roz-
tworach. Wszystkie badane owoce są boga-
te w witaminę C. Najwięcej jest jej w cytry-
nie, najmniej w mandarynce. Soki owocowe 

również zawierały witaminę C, ale w mniej-
szych ilościach. Najwięcej było w musują-

cych tabletkach. Doszliśmy do wniosku, że 
natura jednak jest najlepsza i aby zdrowym 
być, trzeba jeść owoce.

Violetta Janas

„Jesień to druga wiosna, kiedy 
każdy liść jest kwiatem” A. Camus

Pod tym hasłem odbył się pierwszy je-
sienny konkurs recytatorski dla klas 1-3. 
W konkursie wzięło udział łącznie 37 
uczniów. Na drodze eliminacji klasowych 
wyłoniono 19 uczestników, którzy jeszcze 
raz zaprezentowali wiersze przed publicz-
nością i komisją, w skład której wchodzi-
ły: Dyrektor Małgorzata Łopatka, Elżbieta 
Skrzypczak i Paulina Gmyrek. Laureatom: 
Hani, Norbertowi i Agacie oraz osobom wy-
różnionym: Maciejowi i Ignacemu gratu-
lujemy!

Organizatorzy: Magdalena Maciaszek  
i Karolina Władysiak
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Listopad miesiącem chwalenia
W pędzie za doskonałością często zapo-

minamy o rzeczy najważniejszej – o rela-
cjach. O tym, że jesteśmy ludźmi i potrze-
bujemy uwagi i dobrego słowa. Potrzebują 
tego uczniowie, nauczyciele i rodzice, bo 
szkoła to nie wyścig szczurów. Dlatego 
tego listopada ruszyła III edycja Pozytyw-
nej Uwagi, do której przystąpiła również na-
sza placówka. Wspólnie uczymy się chwalić. 
Uczymy, bo chwalić mądrze nie jest prosto. 
Zachęcamy, by do akcji włączyła się cała 
nasza społeczność szkolna. Pochwalmy się 
mądrze nawzajem.

Wspólnie wyjdźmy zza zaklętego kręgu 
narzekania na szkołę i powiedzmy sobie 
nawzajem coś pozytywnego. Nauczyciele 
– uczniom, uczniowie – nauczycielom, ro-
dzice – jednym i drugim. Bądźmy dla sie-
bie dobrzy, bo mamy przecież wspólny cel: 
wychować dobrych ludzi.

Wspólnie przegońmy smutek ze szkol-
nych korytarzy, a może listopadowe chwa-
lenie wejdzie nam w krew i zostanie z nami 
na cały rok? Pochwały i życzliwość – one 
pomagają uczniom, ale również  dorosłym.

Społeczność szkolna

Pasowanie na świetliczaka
W dniu 25 października w świetlicy 

szkolnej odbyło się uroczyste Pasowanie 
na Świetliczaka przygotowane przez wy-
chowawców oraz uczniów klas starszych. 
Do społeczności świetlicowej zostali przyję-
ci uczniowie klas pierwszych, których pod-
dano sprawdzianowi gotowości świetlico-

wej. Po pomyślnym zaliczeniu wszystkich 
zadań dzieci złożyły uroczystą przysięgę, 
po której nastąpiło pasowanie na członka 
świetlicowej gromady. Na pamiątkę ucznio-
wie otrzymali odznaki RADOSNEGO ŚWIE-
TLICZAKA oraz słodki upominek. Nowym 
Świetliczakom życzymy wielu sukcesów 
w nauce oraz miłych chwil spędzonych 
w świetlicy szkolnej!

Wychowawcy świetlicy

Zapal znicz pamięci  
– szkoła pamięta

W ostatnich dniach przedstawiciele szkol-
nego Koła Historycznego oraz Rady Samo-
rządu Uczniowskiego wzięli udział w dwóch 
akcjach. Pierwsza „Zapal znicz pamięci”, 
wiązała się z upamiętnieniem ofiar pierw-
szych miesięcy okupacji niemieckiej, za-
mordowanych w ramach „Operacji Tannen-
berg” w 1939 r. Główne uroczystości odbyły 
się w Forcie VII w Poznaniu – pierwszym 
na ziemiach polskich obozie koncentracyj-
nym, gdzie zapalono symboliczne znicze 
pod Ścianą i Schodami Śmierci oraz w ko-
morze gazowej. Druga „Szkoła Pamięta” za 
cel stawiała sobie zwrócenie uwagi młodych 
ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci 
o bohaterach naszej wolności, szczególnie 
tych, którzy są związani z historią danego 
miejsca, regionu i  społeczności. W ramach 
tej akcji uczniowie złożyli kwiaty i znicze 
pod tablicą pamiątkową poświęconą Anto-
niemu z Napachania oraz odwiedzili groby 

Fabryka Ekologów
Dążąc do zwiększenia poziomu świado-

mości ekologicznej, zachęcamy naszych 
uczniów do działania w kole Fabryka Eko-
logów skierowanym do uczniów naszej 
szkoły, ale również Szkoły Podstawowej 
w Cerekwicy i Rokietnicy. Koło zostało 
stworzone w ramach projektu „Fabry-
ka Ekologów-edukacyjne laboratorium 
w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ra-
mach zadania pn. Budowa Szkoły Podsta-
wowej w Cerekwicy”.

W ramach projektu postaramy się uświa-
damiać młodym ludziom, że człowiek po-
winien być mądrym gospodarzem Ziemi 
i umieć racjonalnie korzystać z jej bogactw, 
bez naruszania równowagi w przyrodzie. 
W tym roku szkolnym będziemy poruszać 
się wokół tematów:
• „Alert dla klimatu”
• „Stop Smog”

• „Drugie życie odpadów i ścieków” 
• „Zbieram deszczówkę, oszczędzam kra-

nówkę”
• „Recykling – przemyśl zanim wyrzucisz”
• „Z energią zmieniamy źródło”
• „Włącz myślenie, szanuj jedzenie”
• „Przesiądź się – o alternatywnych środ-

kach transportu i aktywności ruchowej”.
Te ważne tematy, razem ze Szkołą Pod-

stawową w Cerekwicy i Szkołą Podsta-
wową w Rokietnicy, podejmiemy w celu 
ochrony środowiska naturalnego. Bo ra-
zem możemy więcej. Małgorzata Kurek
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Powstańców Wielkopolskich, znajdujące się 
na Starym Cmentarzu Parafialnym w Cere-
kwicy. Warto zaznaczyć, że jeden z pocho-
wanych tam Powstańców – Marcin Rzep-
ka, pochodził z Napachania.

Zachęcamy do indywidualnego upamięt-
niania bohaterów naszej wolności i innych 
ważnych postaci dla historii danego miej-
sca, regionu i społeczności.

Maciej Waliszewski

Szkoła do hymnu
Społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkol-

nego zbliżające się Święto Niepodległości 
obchodziła z małym wyprzedzeniem. Przy-
ozdobiliśmy naszą placówkę w barwy na-
rodowe, a uczniowie na zajęciach zgłębiali 

wiedzę na temat patriotyzmu, próbowali 
zrozumieć szeroko pojętą wolność, śpie-
wali pieśni patriotyczne oraz wykonywali 
różnorodne prace plastyczne. 

Jak co roku, przystąpiliśmy do ogólno-
polskiej akcji „Szkoła do hymnu”. 10 listo-
pada, o symbolicznej godzinie 11:11, nasi 

uczniowie w swoich klasach, a przedszko-
laki w swoich salach odśpiewali „Mazurka 
Dąbrowskiego”. W ten sposób nasza szkol-
no-przedszkolna społeczność włączyła się 
we wspólne świętowanie kolejnej roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Lidia Trybuś

Dzień dyni
W piątek, 29 października, w klasach 3i 

i 3j obchodziliśmy „Dzień Dyni”. Pomarań-
czowy kolor dominował tego dnia, ponie-
waż zadaniem uczniów było odznaczać się 
ubiorem w odcieniach dyni, co sprawiło, 
że można było poczuć się jak na dyniowej 
grządce. Dzieci poznały wielką różnorod-
ność dyń i wzbogaciły wiedzę na ich te-
mat. Dowiedziały się, że dynia jest zdrowym 
warzywem i, że można z niej przygotować 
wiele dań, tj.: pieczywo, zupę, dżem, cia-
sto, babeczki, przetwory i soki. Następnie 
przystąpiliśmy do dyniowych prac plastycz-
nych. Ten dzień przyniósł wiele wrażeń, od-
krywania i zabawy, co można zobaczyć na 
zdjęciach.

Wychowawcy klas:  Małgorzata Gimzicka 
Marta Śmigielska 

11 Listopada  
– Święto Niepodległości  

10 listopada 2021 r. o godzinie 11:11 
roku odbyła się akcja „Szkoła do hymnu”. 
Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycie-
lami zaśpiewali cztery zwrotki „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Nasza szkoła włączyła się 
w obchody 103 Rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Dzieci z klas 3g,i,j  
wspólnie z nauczycielami, przygotowa-
ły piękny program artystyczny, w którym 
zabrzmiały słowa o Ojczyźnie i wzrusza-
jące pieśni patriotyczne. Na zakończenie 
uczniowie klasy 3g pięknie wykonali kra-
kowiaka. 

W trosce o zdrowie dzieci, apel został na-
grany i przesłany wychowawcom tak, aby 
każda klasa w swojej sali mogła bezpiecz-
nie uczestniczyć. 

Wychowawcy klas 
Małgorzata Gimzicka 

Marta Śmigielska 
Małgorzata Trzymkowska 

Torby ekologiczne

Jak wiemy, życie w morzach i oceanach 
jest mocno zagrożone. Na zajęciach dy-
daktycznych ciągle przypominamy o za-
nieczyszczeniu wód plastikowymi śmie-
ciami, które są szkodliwe dla organizmów 
morskich. Dlatego klasa 3i podczas zajęć 
technicznych tworzyła swoje własne tor-
by bawełniane – ekologiczne.

Dlaczego takie torby?
Jak już uczniowie wiedzą, torba baweł-

niana rozkłada się znacznie szybciej niż pla-
stikowa.  Marta Śmigielska

Szkoła Podstawowa  
w Rokietnicy

Zdrowie psychiczne  
– nasza wspólna sprawa

W dniach 18-22 października, w Szko-
le Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ro-
kietnicy, ponownie zagościł Tydzień Zdro-
wia Psychicznego – impreza mająca na celu 
szerzenie profilaktyki dbałości o nasz do-

brostan psychiczny. 
Czas pandemii sprawił, iż temat zdrowia 

psychicznego stał się nam szczególnie bli-
ski – tym bardziej staramy się, by zarówno 
uczniowie, jak i wspierający ich dorośli, mie-
li możliwość zatroszczenia się o tę ważną 
sferę życia. A jak tym razem zachęcaliśmy 

społeczność szkolną do zainwestowania 
w swoje dobre samopoczucie? 

Rodzice i nauczyciele klas 1-3 otrzymali 
od zespołu do spraw wsparcia psychologicz-
no-pedagogicznego, udostępnione przez 
Oddział Wojewódzki NFZ, informacje do-
tyczące zdrowia psychicznego. Jednocze-
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śnie dla grona pedagogicznego w eduka-
cji wczesnoszkolnej, stworzono skrzynie 
dobrych myśli i cytatów – w celu afirmacji 
i poprawy samopoczucia w miejscu pracy, 
a nasi najmłodsi uczniowie mieli możliwość 
wyciszenia się przy ćwiczeniach relaksacyj-
nych oraz przy bajkach terapeutycznych, 
czytanych im przez panie wychowawczynie. 

Również młodzież w klasach 4-8 mogła 
podładować swoje „energetyczne akumula-
tory” poprzez ćwiczenie treningu uważno-
ści, kolorowanie obrazków antystresowych 
czy granie w różnorakie gry planszowe, 
w uruchomionej specjalnie na ten czas dla 
nich Salce Relaksacji. W trakcie godzin wy-
chowawczych mieli natomiast okazję do-
wiedzieć się, jak zadbać o tak ważne sfery 
funkcjonowania jak sen, emocje czy od-
porność psychiczna oraz jak zareagować 
w przypadku objawów depresji. 

Na korytarzach budynku A zagościły tak-
że plakaty z hasłami zaczerpniętymi ze stro-

ny internetowej Action for Happiness, które 
miały na celu uświadomić nam, jak waż-
ny dla naszego samopoczucia jest sposób 
myślenia o tym, co nas otacza, i co nam się 
przydarza na co dzień. 

Do uczniów wybranych klas 4 i 5 zawę-
drowały natomiast bajki terapeutyczne, czy-
tane przez panią z biblioteki, które przede 
wszystkim dotyczyły tematyki tolerancji 
i wyrabiania w sobie dobrych zwyczajów. 
Powstała gazetka ścienna z prac piątokla-

sistów stała się potwierdzeniem twórczego 
ujęcia zaproponowanych tematów. 

Wiemy, że dbanie o swoje zdrowie to nie 
jednorazowa akcja, tylko nieustanny proces. 
Dlatego dla utrwalenia dobrych nawyków 
codziennego dbania o swój dobrostan psy-
chofizyczny nasi uczniowie mieli również 
możliwość wzięcia udziału w konkursie, 
w trakcie którego szukali ukrytych w QR 
kodach siedmiu haseł dotyczących zdro-
wia psychicznego, takich jak „Bądź kowa-
lem swojego losu” czy „Staraj się najpierw 
zrozumieć, potem być zrozumianym – po-
słuchaj zanim coś powiesz”. 

Tydzień Zdrowia Psychicznego to akcja, 
która ma na celu przypomnieć nam wszyst-
kim o tym, iż warto zadbać o siebie i o swoje 
dobre samopoczucie – nie tylko od święta! 

Dziękujemy Wam za dobrą zabawę! Do 
zobaczenia w przyszłym roku :) 

Autorki: Iwona Dobrzyńska,  
Marta Maklakiewicz

Osiągnięcia uczniów  
Zespołu Szkół J. i W. Zamoyskich

Z ogromną radością piszę o kolejnych 
osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół im. 
J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy, którzy w do-
wód uznania wysokich osiągnięć w nauce 
bądź sportowych otrzymali stypendia i na-
grody. Wartym podkreślenia jest fakt, że 
z roku na rok przybywa młodych ludzi am-
bitnych, wyznaczających sobie określone 
cele i zmierzających do ich osiągnięcia. 

Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu 
w roku szkolnym 2021/22 zostało przy-
znane 9 uczniom, gdzie głównym kryte-
rium jest osiągnięcie średniej ocen mini-
mum 5,0 i więcej. Wśród stypendystów są: 
Mikołaj Andrzejewski kl. II TI, Bartłomiej 
Mikołajewski kl. III TI, Eryk Zerbin kl. III TI, 
Jędrzej Apolinarski kl. III TI, Tomasz Dwóż-
nik kl. III TI, Mateusz Golon kl. IV TI, Alek-
sandra Krzemińska kl. IV TH, Julita Kubiś 
kl. IV TOR i Gabriela Szmyt kl. IV TH. Graty-
fikacja finansowa wynosi 250 zł miesięcz-
nie przez okres 10 miesięcy.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 
to kolejna kategoria, w której zostali 
wyróżnieni: Mikołaj Andrzejewski z kl. II TI 
i Aleksandra Krzemińska z kl. IV TH. W tym 
przypadku przyznana kwota nagrody 
wyniosła 3000 zł.

Nagrody Starosty Poznańskiego zostały 
przyznane: Alicji Klemenskiej z kl. II TH 
za wybitne osiągniecia sportowe poprzez 
zajęcie I miejsca w zawodach ogólnokra-
jowych w kręglarstwie klasycznym - kate-
goria junior oraz Alicji Braciszewskiej z kl. 

III BS /Branżowej Szkoły 1 - stopnia za wy-
sokie wyniki w nauce przedmiotów ogól-
nokształcących i zawodowych. Pierwsza 
z nich otrzymała 3000 zł, natomiast uczen-
nica szkoły branżowej 600 zł.

Z uwagi na przynależności do szkół, któ-
rych patronami są Zamoyscy, stypendia 
Fundacji Zakłady Kórnickie w wysokości 
3000 zł każde, otrzymało troje uczniów: 
Mateusz Golon kl. IV TI, Michał Gierczak 
kl. II TI i Tomasz Dwóżnik kl. III TI.

Wszystkim nagrodzonym ogromne gra-
tulacje i życzenia dalszej determinacji i wy-
trwałości w zdobywaniu kolejnych laurów.

Wojciech Kaczmarek 
Dyrektor ZS im. J. i W. Zamoyskich 

w Rokietnicy

,,Zamoyscy” w Teatrze Nowym
W tym roku szkolnym teatr odwiedzi-

liśmy dwa razy: w październiku oglądali-
śmy „Czerwone nosy”, w reżyserii Jana Klaty, 
w listopadzie natomiast – „Mistera Barań-
czaka”, w reżyserii Jerzego Satanowskiego. 
Przedstawienia łączy osoba Stanisława Ba-
rańczaka, który w pierwszym przypadku 
jest tłumaczem sztuki Petera Barnesa, której 
premiera odbyła się w 1985 roku w Londy-
nie, a w drugim – bohaterem sztuki.

„Czerwone nosy” to utwór bardzo aktual-
ny, który zachęca do refleksji na temat epi-
demii, władzy i Kościoła. Jest to spektakl 
bardzo mocny w swej wymowie – obrazo-
burczy, a przez to niezwykle cenny.

 „Mister Barańczak” opowiada natomiast 
o życiu i twórczości poznańskiego poety 
i tłumacza, a także profesora na Uniwer-
sytecie Harvarda – Stanisława Barańczaka. 
Widowisko to ma charakter muzyczny, jest 
przepełnione zabawnymi tekstami, które 

zachęcają do zabawy językiem, w której to 
Barańczak był mistrzem.

Za pierwszym razem wyszliśmy z teatru 
poruszeni i niespokojni, szukaliśmy w sztu-
ce odniesień do teraźniejszości. Druga wi-
zyta sprawiła, że poczuliśmy się jesiennie 
ukołysani muzyką i rozbawieni wspania-
łymi wierszami. Jak widać teatr potrafi do-
starczyć wielu wzruszeń i skrajnych emocji.

Agnieszka Olejniczak Gross

LWIBAJ – teatrzyk ilustracji 
Wystartowały pilotażowe zajęcia w ra-

mach projektu pt. LWIBAJ – magiczny te-
atrzyk ilustracji. Aktywnie działając na rzecz 
animacji kultury i edukacji, powróciliśmy 
do zaprzyjaźnionego przedszkola Logi-
cus w Rokietnicy, aby zabrać przedszko-
laki do tajemniczego świata baśni, bajek 
i legend. W tym celu wykorzystaliśmy nie-
konwencjonalną metodę Kamishibai, która 
pozwala cieszyć się literaturą i sztuką sło-
wa w zupełnie nowym wymiarze. Pierw-
sze szlify zdobyte, teraz przyszedł czas na 
dopracowanie pomysłów i kolejne wizyty 
w przedszkolu. 

Pani Dyrektor Darii Woźniak i wszystkim 
Paniom Nauczycielkom serdecznie dzię-
kujemy za wyrozumiałość, wszak pierw-
sze koty za płoty! 

Lwy u lwów
10 października br. Rokietnickie Lwy Biz-

nesu wyruszyły na podbój Krakowa. Nasza 
wizyta, w dawnej siedzibie królów polskich, 
rozpoczęła się od wejścia przez stare, odra-
pane drzwi do świata wypełnionego naszy-
mi najgorszymi lękami, które czyhały na nas 
w każdym ciemnym kącie Domu Strachów. 
Przejście drogi pełnej mroku, wyzwań, dy-

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
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lematów i poświęceń, stanowiło niezwykle 
efektywną formę integracji zespołu. Rynek 
Główny, Wawel, Kopiec Kraka, Uniwersytet 
Jagielloński, Bazylika i Klasztor Św. Francisz-
ka z Asyżu – to miejsca, do których zdążyli-
śmy dotrzeć. Choć niektórzy z nas byli już 
wcześniej w tym bajkowym mieście, Kra-
ków odkrywany w doborowym towarzy-
stwie to zupełnie coś innego. Zaczarował 
nas na nowo! Wizyta w Labiryncie Luster 
oraz w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisła-
wa Lema była doskonałą okazją do nauki 
przez zabawę. Zaś sporą dawkę adrenali-
ny oraz sportowej rywalizacji zapewnili-
śmy sobie na torze kartingowym. Głównym 
jednak celem naszej eskapady było nawią-
zanie współpracy z I Liceum Sportowym 
w Krakowie. Dzięki uprzejmości Pani Dy-
rektor mgr Doroty Petlic oraz mgr Artura 
Firleja, spędziliśmy owocnie czas w towa-
rzystwie fantastycznej młodzieży z klasy 
1B oraz 3C i nie mniej fantastycznych na-
uczycieli, ustalając szczegóły wspólnego 
projektu. Żal było wyjeżdżać, ale już nie-
bawem do Krakowa powrócimy. 

Anna Dukowicz 

Konkursowo u Zamoyskich 

Udział w konkursach pozwala młodzie-
ży na zdobycie nowych doświadczeń, da-
jąc jednocześnie im oraz i nam nauczycie-
lom, dużo radości i satysfakcji z efektów 
wspólnej pracy. Dlatego też Rokietnickie 
Lwy Biznesu, w składzie: Bartek Schlabs, 
Hubert Rabenda, Kamil Starosta oraz Eryk 
Zerbin, po raz kolejny startują w Olimpia-

dzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpiecze-
niach społecznych”, której główna ideą jest 
kształtowanie przezorności ubezpieczenio-
wej młodzieży oraz uczenie solidarności 
międzypokoleniowej. Zagramy również na 
giełdzie, w ramach projektu SIGG, by roz-
budzić zainteresowanie uczniów zasada-
mi funkcjonowania rynków kapitałowych, 
inwestowania oraz oszczędzania długo-
terminowego. Natomiast po raz pierwszy 
będziemy reprezentować Zamoyskich na 
Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, orga-
nizowanej przez Polskie Towarzystwo Eko-
nomiczne od 1987 r. Celem Olimpiady jest 
edukacja ekonomiczna młodzieży, umac-
nianie wiedzy o współczesnej gospodarce 
oraz wspieranie rozwoju uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych. 

Anna Dukowicz 

Tydzień Przedsiębiorczości
W dniach 18-22.10.2021 obchodziliśmy 

Tydzień Przedsiębiorczości u Zamoyskich. 
W tegorocznym wydaniu projektu zdecydo-
wanie dominowały ekonomiczne gry, dla-
tego zgodnie z ideą edutainment, zdoby-
waliśmy wiedzę poprzez zabawę. Gracze 
z klasy 1TR oraz 2TR stali się na czas gry 
pracownikami ZUS wspinającymi się po 
szczeblach kariery. Od referenta przez in-
spektora i starszego inspektora aż po spe-
cjalistę. Podczas tej niełatwej drogi pogłę-
biali swoją wiedzę na temat ubezpieczeń 
społecznych. Graliśmy również w grupo-
wą grę planszową, w której uczestnicy za-
kładali przedsiębiorstwo społeczne. Ich 
celem było przetrwanie na rynku, pamię-

tając jednak o głównej zasadzie gry: jeden 
za wszystkich, wszyscy za jednego. Rozwią-
zując zagadki i zarabiając przy tym pienią-
dze, uczniowie z klas: 3 TI, 2 TR, 3 TR poka-
zali, iż kompetencje, takie jak współpraca, 
umiejętność słuchania innych i solidarność, 
maja już doskonale ukształtowane. Na za-
kończenie podziwialiśmy prace uczniów 
z klasy 1 TR, którzy zaprojektowali pienią-
dze przyszłości. Na wiosnę uczniowie szko-
ły mogą spodziewać się kolejnej odsłony 
Tygodnia Przedsiębiorczości, co oznacza 
dla nich więcej ciekawych spotkań, wykła-
dów i warsztatów. 

Dorota Tomczak 
Anna Dukowicz 

Maturzyści na paintballu
Dzięki wsparciu Powiatu Poznańskiego 

– organu prowadzącego szkoły, klasa IV 
technikum architektury krajobrazu oraz 
reklamy odwiedziła centrum paintballu 
w Witoldzinie. Kilka godzin intensywnej 
zabawy było dobrym sposobem na ,,doła-
dowanie” energii przed przygotowaniami 
do matury i egzaminów zawodowych.

Akcja #Szkoła Pamięta
W środę 28 października uczniowie kla-

sy III TI wybrali się na cmentarz w Rokiet-
nicy w celu zapalenia zniczy oraz oddaniu 
pamięci Powstańcom Wielkopolskim. 

Wyjście odbyło się w ramach akcji #Szko-
ła Pamięta organizowanej przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki. Akcja odbywa się 
w okolicach uroczystości Wszystkich Świę-
tych. Jest to czas, kiedy wspominamy nie 
tylko osoby dla nas bliskie, ale także ważne 
dla naszej ojczyny czy regionu. Takimi boha-
terami są właśnie Powstańcy Wielkopolscy. 

Helena Maluśka 

Kurs barmański
W dniach 2-5.11.2021 r. młodzież klasy 

IV technikum hotelarstwa miała możliwość 
uczestniczyć w kursie barmańskim. 

Zakres szkolenia obejmował:
- Fizjologię mieszania napojów: przygo-

towanie drinków, 
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- Dobór różnorodnych ingrediencji: przy-
gotowanie drinków, dekorowanie drinków, 

- Cocktaile widowiskowe: pokazowe drin-
ki w ananasie, Hot drinki, klasyki świato-
wych barów, 

- Linia szkła – garnitur szkła dla barmana. 
Uczestnicy otrzymali certyfikat ukończe-

nia kursu barmańskiego, przygotowujące-
go do zawodu barman. 

Agnieszka Złotnicka

Zamoyscy i grawitacja
3.11.21 r. uczniowie naszej szkoły wy-

brali się do Stacji Grawitacja-Galeria Pest-
ka-Poznań.

Co tam robiliśmy? Wyskakaliśmy nad-
miar kalorii i energii. Dostarczyliśmy po-
tężna dawka dopaminy i endorfin. 

Taka forma aktywności ruchowej to także 
skuteczny trening kształtujący motorykę, 
równowagę i koordynację. Ponadto dotle-
nia organizm, stymuluje układ odporno-
ściowy, poprawia krążenie krwi.

Po prostu skacz i się dobrze baw: https://
www.stacjagrawitacja.pl/poznan.

Polecam:-) M. Statucka

Targi Gardenia 2021 

Dnia 4.11.21 r. uczniowie klasy 3 pięcio-
letniego technikum architektury krajobra-
zu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysła-
wa Zamoyskich w Rokietnicy odwiedzili 
Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Ar-
chitektury Krajobrazu Gardenia w Pozna-
niu. Gardenia po roku przerwy przedstawi-
ła trendy ogrodnicze i nowości topowych 
producentów. W tym roku targi były roz-
planowane na trzy pawilony. Każdy sektor 
nawiązywał do różnych dziedzin w archi-
tekturze od roślin po wyposażenie ogro-
dów i maszyny ogrodnicze. Organizowane 
były też wykłady i fora zahaczające o te-
maty ekologii. 

Wycieczka rozpoczęła się od wysłucha-
nia wykładu Uniwersytetu Przyrodniczego 
„Czy roślinom łatwo jest żyć w mieście?” 
Został przedstawiony wpływ człowieka 
na planetę i skutki uboczne zamieniania 
roślin na kostkę brukową, tzw. betonozy. 
Następny wykład należał do Federacji Ar-
borystów Polskich. Opowiedzieli o proce-
sach pielęgnacji i diagnostyki drzew oraz 
zaprezentowali filmik, który obejmował 

studium przypadku na podstawie kaszta-
nowca „Benedykta”. 

Na głównej scenie przeprowadzono wy-
wiad z laureatką konkursu na Florystę Roku, 
Małgorzatą Szwagiel, która zaprezentowa-
ła swoje prace. W drugiej części pokazu pt. 
„W Grupie Siła! EuropaCup tuż, tuż” zostały 
pokazane bukiety nawiązujące do kultury 
i krajobrazu krajów uczestniczących we Flo-
rystycznych Mistrzostwach Europy w Kato-
wicach w 2022 roku. Floryści przedstawili 
swoje inspiracje. Po prezentacji bukietów na 
scenie, była możliwość podziwiania kompo-
zycji z bliska. Ostatnim wydarzeniem wy-
cieczki był pokaz floralnej biżuterii i mody, 
która nawiązywała do lat 20. 

Gardenia pokazała nam nowe trendy 
w architekturze krajobrazu i pozwoliła na 
żywo przyjrzeć się bukietom najlepszych 
florystów w kraju. Wykłady uświadomiły 
ważną rolę roślin w życiu człowieka.

Zofia Kahnen, Nadia Prymka 
(uczennice technikum architektury 

krajobrazu w ZS im. J. i W. Zamoyskich)

Obchody Święta Niepodległości
Listopad to czas refleksji nad przemija-

niem. Niedawno, 1 listopada, sprzątaliśmy 
groby naszych bliskich, zanosiliśmy kwiaty 
i znicze. Chcieliśmy w ten sposób pokazać,  
że pamiętamy. Zapaliliśmy także znicze na 
grobach nieznanych żołnierzy, którzy od-
dali życie za naszą ojczyznę. 11 listopada 
1918 roku po 123 latach niewoli, wraz z za-
kończeniem I wojny światowej, udało się 
Polsce odzyskać niepodległość – odzyska-
liśmy własne państwo! 

 Z okazji Święta Niepodległości dnia 10 
listopada 2021 roku w naszej szkole od-
był się uroczysty apel. Część oficjalną roz-
poczęło wprowadzenie sztandaru i wspól-
ne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. 
Cała społeczność szkolna miała symbo-
liczne biało-czerwone kotyliony, przygo-
towane przez naszą młodzież. Uczniowie 
zaprezentowali także montaż słowno-mu-
zyczny pt. Opowiem Wam o wolności, chcąc 
w ten sposób upamiętnić polskich bohate-
rów, dzielnie walczących o naszą wolność! 
Ponadto podczas apelu uczennice klas II 
przygotowały wraz z Panią Anną Pietrzak, 
robiący ogromne wrażenie Taniec z flagą 
dla Niepodległej. 

Obchody narodowego Święta Niepodle-
głości przyczyniają się przede wszystkim do 
podtrzymywania w młodych ludziach więzi 
z ojczyzną, jej kulturą i tradycją. Uczestnicząc  
w obchodach tego święta dajemy wyraz pa-
mięci o tych wszystkich, dzięki którym ży-
jemy dzisiaj w wolnej Polsce!

Kinga Durzewska

Dotacja w ramach programu NPRC

Z przyjemnością informujemy, że nasza 
szkoła, po złożeniu wniosku w ramach Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
otrzymała na rok 2021 dotację w wysoko-
ści 15 tysięcy złotych na zakup nowości wy-
dawniczych i lektur, wyposażenie biblio-
teki szkolnej oraz promocję czytelnictwa.

M. Kolasa



Rokietnica – podróżuj wygodniej koleją 

Komfort i bezpieczeństwo pasażerów to dla 

PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. priorytet. 

Z myślą o tym, każdego dnia realizowane są kole-

jowe inwestycje, które sprawiają, że podróże sta-

ją się szybsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze. 

Inwestycje przekładają się na konkretne korzyści 

– tak jak m.in. w Rokietnicy, gdzie pasażerowie 

korzystają z nowych, kompleksowo wyposażo-

nych peronów, a dojście do pociągu umożliwia 

nowe przejście podziemne z pochylniami.

Stacja w Rokietnicy zmienia oblicze

Dzięki modernizacji linii kolejowej między Poznaniem 
a Szczecinem mieszkańcy Rokietnicy odjeżdżają z 2 no-
wych peronów. Wyższa, dwukrawędziowa platforma 
ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Oczekiwany 
komfort podróży umożliwiają wygodne ławki, wiaty i ja-
sne oświetlenie. Poruszanie się po peronie osobom nie-
dowidzącym i niewidomym ułatwiają linie naprowadzające 
i tabliczki z informacjami w języku Braille’a. Na peronach 
jest czytelne oznakowanie, docelowo będą elektroniczne 
wyświetlacze z informacjami o przyjazdach i odjazdach. 
Wygodne dojście do nowych peronów zapewnia przej-
ście podziemne z pochylniami. Ze względu na realizowaną 
przez samorząd miasta Rokietnica budowę centrum prze-
siadkowego, od strony budynku dworca wyznaczone jest 
tymczasowe dojście do peronów.

Wygodne perony na szlaku Poznań – Szczecin 
Na szlaku kolejowym między Poznaniem a Szczecinem po-
dróżni odjeżdżają już z 20 wyższych peronów w 13 miej-
scowościach, m.in. w Kiekrzu, Poznaniu Wola, Baborówku, 
Pęckowie, Pamiątkowie, Szamotułach i Wronkach w Wiel-
kopolsce oraz w Choszcznie, Starym Klukomiu, Kolinie, Rep-
towie i Szczecinie Zdunowie w woj. zachodniopomorskim. 
Platformy są dostosowane do potrzeb wszystkich pasa-
żerów i umożliwiają wygodne codzienne przejazdy, np. do 
szkoły czy pracy. Dzięki prowadzonym przez PKP Polskie  
Linie Kolejowe S.A. inwestycjom, mieszkańcy zyskują nie 
tylko bardziej komfortowe podróże, ale także szybsze.  
Po zakończeniu prac, najszybsze pociągi przyspieszą na 
linii Poznań – Szczecin do 160 km/h, a czas przejazdu 
skróci się o około 50 minut i wyniesie poniżej 2 godzin.

PO modernizacjiPRZED modernizacją

lepszy dostęp  
do pociągów  
dla wszystkich 
podróżnych

komfortowe 
przejazdy  
z nowych peronów

atrakcyjne podróże 
w kierunku Poznania 
i Szczecina

Projekt „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”jest współfinansowany  
przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi 
jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne 
wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

www.plk-sa.pl   |   www.plk-inwestycje.pl 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl  

Atrakcyjne, szybsze i bezpieczne podróże koleją  
między Poznaniem a Szczecinem

www.poznan-szczecin.pl
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ÖW – Pokochaj  
zimę w Austrii
Pierwszy kontakt ze śniegiem. Szusowanie, stąpanie lub ślizganie się 
po pudrowej bieli. Przyglądanie się tańczącym płatkom śniegu. Spotkania 
ze znajomymi w ulubionych restauracjach. Odkrywanie rozświetlonych 
świątecznie miast. Korzystanie z dobrze znanych atrakcji i próbowanie nowych 
rzeczy. W Austrii miłość do zimy ożywa na wiele sposobów.

Dla tych, którzy pragną odnaleźć mi-
łość do zimy lub ją na nowo w sobie 
odkryć, dziewięć krajów związko-

wych Austrii przygotowało całe mnóstwo 
atrakcji. Wszystko w urokliwej atmosferze. 
Bez względu na miejsce zakwaterowania 
zimą gospodarze są uprzejmi i troskliwi. 
Komfort i jakość pod każdym względem to 
w Austrii oczywistość. Kucharze z werwą 
i pomysłowością wyczarowują wyśmienite 
dania z regionalnych składników.

Z zachodu na wschód, z północy na połu-
dnie najróżniejsze zimowe atrakcje dostar-
czają w Austrii prawdziwych urlopowych 
przeżyć. Vorarlberg wyróżnia się zachwy-
cającą różnorodnością skomprymowaną 
na małej przestrzeni i fascynującym współ-
istnieniem architektury tradycyjnej i no-
woczesnej. Z kolei nigdzie indziej w regio-

nie alpejskim wybór ofert dla narciarzy 
i snowboardzistów nie jest tak duży jak 
w Tyrolu. W tyrolskich wioskach goście 
mogą poznać spokojne oblicze zimy, ko-
rzystając z licznych tras narciarstwa bie-
gowego i zimowych wędrówek. Na Ziemi 
Salzburskiej ośrodki narciarskie rozciągają 
się od lodowca Kitzsteinhorn aż po poje-
zierze Salzkammergut. W Salzburgu i wie-
lu wioskach rytm codziennego życia zimą 
wyznaczają jarmarki adwentowe, koncer-
ty i tradycyjne wydarzenia. Górna Austria 
znana jest z rodzinnych ośrodków narciar-
skich, możliwości jazdy konnej zimą i na-
strojowych jarmarków adwentowych. Po-
pularną destynacją na urlop zimowy jest 
także Styria. To idealne miejsce do jazdy na 
nartach, na wyprawy ski turowe, zimowe 
wędrówki, jazdę na biegówkach lub spa-

cery po stolicy landu, Grazu – te niejed-
nokrotnie bywają istną ucztą dla podnie-
bienia. Warto pamiętać także, by w Styrii 
odwiedzić łaźnie termalne – najwięcej, bo 
aż dziewięć z austriackich ośrodków ter-
malnych, znajduje się właśnie w tym kraju 
związkowym. Karyntia zaś to idealne miej-
sce dla miłośników sportów zimowych, 
którzy pragną przeżyć magiczne chwile. 
Region oczarowuje krajobrazem i wieloma 
jeziorami. Smakoszy z pewnością zaintere-
suje oferta slow food – pod tym względem 
Karyntia jest niewątpliwie liderem w Au-
strii. Dolna Austria zaprasza do odkrywa-
nia spokojnej strony zimy w otoczeniu gór, 
lasów, dolin rzek i winnic. Natomiast w Par-
ku Jezioro Nezyderskie-Seewinkel w Bur-
genlandzie czeka na miłośników przyrody 
imponująca sceneria i bogactwo ornitolo-
giczne. Dalej na południe znajdują się łaź-
nie termalne tworzące perfekcyjny zaką-
tek na prawdziwy relaks. W Wiedniu zaś 
urzeka świąteczne oświetlenie i adwen-
towe jarmarki. Zimowe miasto zaprasza 
na zakupy, do kawiarni i muzeów, do sal 
koncertowych, a nawet na łyżwy.  

Austria ma w ofercie mnóstwo sposob-
ności, by odkrywać miłość do zimy. Narciar-
ska zima jest długa, a sezon na kulturalne 
i kulinarne atrakcje trwa tu przez cały rok. 
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Pokochaj zimę  
w Burgenlandzie
Zachwycająca przyroda  
w Parku Narodowym  
Jezioro Nezyderskie-Seewinkel

Na równinie, na wschodnim skraju Au-
strii goście znajdą zaskakującą krainę: ste-
py piaskowe, słone jeziora, trzciny, łąki i pa-
stwiska to typowe elemety krajobrazu Parku 
Narodowego Jezioro Nezyderskie-Seewin-
kel. Czasami zimą łąki pokrywa cienka war-
stwa śniegu. Pokryte lodem rośliny prezen-
tują się zachwycająco. Przestrzeń i spokój 
korzystnie wpływają na wszystkich odwie-
dzających. Rzadko jednak jest tu zupełnie ci-
cho: albowiem nawoływania ptaków słychać 
przez cały rok. Niektóre gatunki ptaków spę-
dzają w Parku Narodowym lato, inne zimę, 
a jeszcze inne zostają nad Jeziorem Nezyder-
skim przez cały rok. Zimą przylatują tu na 
przykład tysiące gęsi siwych i białoczelnych, 
uszatki, myszołowy, bieliki, dzięcioły i wiele 
innych. Wycieczka w towarzystwie strażnika 
Parku Narodowego to świetna okazja, aby 
o ptakach dowiedzieć się więcej, a przede 
wszystkim je zobaczyć. Zimą w programie 
dostępnych jest kilka terminów. Istnieje rów-
nież możliwość zarezerwowania indywidu-
alnych wycieczek ze strażnikami.

Park Narodowy Jezioro Nezyderskie-
-Seewinkel rozciąga się aż po Węgry i ist-
nieje od 1993 roku. Zachowuje i chroni uni-
kalny w Austrii obszar przyrodniczy. Dzięki 
położeniu na wschodnim krańcu Alp i na 
zachodnim krańcu Małej Niziny Węgierskiej 
jest to obszar graniczny zarówno pod wzglę-
dem historycznym, jak i biologicznym. Jest 
domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt 
z regionów alpejskich, panońskich, azja-
tyckich, śródziemnomorskich i nordyckich.

Przyjemności i dobre samopoczucie
Burgenland cieszy się uznaniem wśród 

miłośników dobrego smaku. Nic dziwnego. 
W tym skąpanym w słońcu kraju związko-
wym produkowane są jedne z najlepszych 
win białych i czerwonych w Austrii. Pro-
ducenci win zawsze chętnie przyjmują go-
ści. Z radością organizują też degustacje. Te 
jednak najlepiej rezerwować z wyprzedze-
niem. Restauracje i zajazdy serwują kuli-
narne skarby kraju: ich spektrum sięga od 

Latarnia morska w Podersdorfie nad Jeziorem Nezyderskim
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Dane i fakty o Burgenlandzie

• 300 słonecznych godzin w roku.
• Najwyższa góra: Geschrittenstein w po-

bliżu Oberpullendorf, 883 m wysokości
• Najniższy punkt: w Apetlon w Seewin-

kel, 114 m – to również najniższy punkt 
w Austrii.

• Jezioro Nezyderskie: jedno z niewielu 
jezior stepowych w Europie. Maksymal-
na głębokość 1 m. Zimą często zamarza, 
tworząc idealną powierzchnię do jazdy 
na łyżwach.

• 514 tutejszych winnic jest wymienio-
nych na platformie dla smakoszy Falstaff

• Największa na świecie kolekcja nasion 
pomidora jest własnością rolnika Ericha 
Stekovicsa. Na polach w pobliżu Jezio-

ra Nezyderskiego wyhodował już po-
nad 3200 różnych odmian.

• W Burgenlandzie znajduje się 5 łaźni 
termalnych. Większość z nich jest po-
wiązana z jednym lub kilkoma hotelami: 
 » Sonnentherme Lutzmannsburg: wio-

dące w Europie spa dla niemowląt 
i małych dzieci. Zjeżdżalnie, w tym 
270-metrowa „Monster Ride”;

 » AVITA Therme in Bad Tatzmannsdorf: 
2000 m² powierzchni wody, 24 sau-
ny, spa premium;

 » St. Martins Therme & Lodge: kom-
pleks z 194 pokojami i apartamen-
tami, ponad 2000 m² powierzchni 
wody. Wycieczki „St. Martin Ranger” 
po Parku Narodowym Jezioro Nezy-
derskie-Seewinkel ze strażnikiem;

 » Reiters Resort Thermalbad: woda 
siarkowa, 14 basenów, 9 saun, rodzin-
ny hotel Allegria z dostępem do łaźni;

 » Kur- und Heiltherme Bad Sauerbrunn: 
wyspecjalizowana w pobytach lecz-
niczo-uzdrowiskowych;

 » Therme Loipersdorf: łaźnia termal-
na z sauną, grotą solną, basenem re-
kreacyjnym, łaźnią Schaffelbad (od 16 
lat). Znajdują się na granicy ze Styrią;

 » Panońska oferta uzdrowiskowa jest 
uzupełniana przez ponad tuzin ho-
teli, które posiadają własne spa lub 
połączone są specjalnym zadaszo-
nym przejściem dla swoich gości 
(przejście w szlafrokach) z publicz-
nym spa. 
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szlachetnych czereśni Leithaberger do mię-
sa wołu Zickentaler Moorochsen.

Zaś łaźnie termalne w Burgenlandzie to 
idealne miejsce na relaks. Tu zdecydowa-
nie warto pozwolić sobie na dobroczyn-
ne chwile dla siebie. Lecznicza woda, ma-
giczne otoczenie i kompetentni, przyjaźni 
pracownicy skutecznie dbają o dobre sa-
mopoczucie gości. Na skraju Jeziora Ne-
zyderskiego znajduje się na przykład łaź-
nia termalna St. Martins Therme & Lodge, 

która oferuje również wycieczki do Parku 
Narodowego Jezioro Nezyderskie-Seewin-
kel. Rodziny z pewnością docenią ofertę 
Sonnentherme Lutzmannsburg ze spa dla 
niemowląt i małych dzieci. Therme AVITA 
w Bad Tatzmannsdorf to ekskluzywne refu-
gium. W Reiters Resort Thermalbad w Ste-
gersbach, w południowym Burgenlandzie, 
na gości w każdym wieku czeka bogata ofer-
ta kąpieli – ośrodek ten jest zasilany przez 
aż dwa osobne źródła. Łaźnia termalna 

Therme Loipersdorf, która znajduje się 
bezpośrednio na granicy Burgenlandu 
i Styrii, oferuje szeroką gamę przyjemno-
ści termalnych. Zdrowie jest głównym tema-
tem uzdrowiska i łaźni termalnych w Bad 
Sauerbrunn. A niedawno zmodernizowane 
uzdrowisko Kurhaus Marienkron na pół-
nocy Burgenlandu specjalizuje w trosce 
o zdrowie, w szczególności jelit. 

z miłości do zimy. #winterlove

Dolna Austria 
Cicha powolność zimy

Wędruj przez winnice, lasy i wzdłuż rzek, 
przedzieraj się przez samotność na rakie-
tach śnieżnych, obserwuj orły bieliki w Par-
ku Narodowym Łęgów Naddunajskich, 
szusuj z samego rana prawie samotnie po 
świeżo przygotowanych stokach: Dolna Au-
stria zaprasza do powolnego spędzania cza-
su i odkrywania cichej strony zimy. 

Znajduje się tu wiele zimowych szla-
ków do wędrówek wiodących przez bar-
dzo zróżnicowane krajobrazy. Poprowadzo-
ne zostały w wysoko położonych partiach 
z pięknymi widokami, na przykład na pła-
skowyżu Rax na wysokości 2000 metrów, 
a także wzdłuż Dunaju, przez malownicze 
miejsca w dolinie Wachau, do formacji skal-
nych Wackelsteine w Waldviertel i przez 
winnice w Weinviertel. 

W Alpach Wiedeńskich, w Mostviertel 
i Waldviertel miłośnicy ruchu mogą wy-
brać się na wycieczki na rakietach śnież-
nych indywidualnie i w towarzystwie lokal-
nych przewodników. W Parku Narodowym 
Łęgów Naddunajskich, który rozciąga się 
na wschód od Wiednia, w określonych ter-
minach można udać się na wycieczkę ze 
strażnikiem śladami „królów łęgów”, or-

łów bielików. Zainteresowani mogą rów-
nież obserwować „zimowych pierzastych 
gości łęgów naddunajskich”. 

„Guga Hö” (= w pełni obudzony). To za-
wołanie usłyszysz zapewne kilkakrotnie 
zimą w Mostviertel: albowiem wczesnym 
rankiem niewielka grupa narciarzy ma oka-
zję pokonywać świeżo przygotowane, pra-
wie puste stoki. W ośrodkach narciarskich 
w Mostviertel czeka wiele terminów do wy-
boru, na przykład w Lackenhof am Ötscher 

i w Göstling-Hochkar, największym ośrodku 
narciarskim w Dolnej Austrii. Po porannej 
aktywności czas na obfity brunch w jednej 
z gospód górskich w Mostviertel, podczas 
którego podniebienia gości rozpieszcza-
ne są regionalnymi produktami. Ponadto 
otwarte paleniska bosko rozgrzewają.

Dla rodzin. Dla koneserów.
Dolna Austria jest znana i lubiana za 

przyjazne rodzinom ośrodki narciarskie. 

Kulig z psami husky w Waldviertel
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Dane i fakty  
dotyczące Dolnej Austrii
• Liczba terenów narciarskich: ponad 

20, około 100 wyciągów i kolejek li-
nowych.

• Największe ośrodki narciarskie: Ho-
chkar koło Göstling / Ybbs 8 wycią-
gów / 19 km tras, Lackenhof am Öt-
scher 8 wyciągów / 15 km tras.

• Łączna długość tras narciarskich: ok. 
200 km.

• Największy teren do nocnej jazdy na 
nartach we wschodniej Austrii: Sem-
mering 2 wyciągi / 13 km oświetlo-
nych stoków.

• Narciarstwo biegowe: ok. 800 km tras, 
głównie w Mostviertel, w Alpach Wie-
deńskich i w Waldviertel. Najdłuższa 
trasa na narty biegowe: 60-kilome-
trowa trasa do narciarstwa biegowe-
go Wechsel z panoramą na wysoko-
ści 1000 m n.p.m.

• Zimowe wędrówki: liczne zimowe 
szlaki do wędrówek we wszystkich 
regionach, w górach, a także na ob-
szarach uprawy winorośli nad Duna-
jem, wokół Wiednia i w Weinviertel.

• 2 parki narodowe: Park Narodowy 
Łęgów Naddunajskich między Wied-
niem a granicą ze Słowacją i Park Na-
rodowy Thayatal na granicy austriac-
ko-czeskiej. Wycieczki ze strażnikami 
odbywają się również zimą lub można 
je rezerwować indywidualnie. 

• 5 łaźni termalnych: Therme Laa 
w Weinviertel z Silent Spa, Therme 
Linsberg Asia w Alpach Wiedeńskich 
– 8 krytych i odkrytych basenów, 9 
saun, Römertherme Baden – pływanie 
i sauna pod największym wiszącym 
szklanym dachem w Europie, Sole 
Rock World Gmünd w Waldviertel – 
z basenami ze słodką i słoną wodą 
oraz kąpielą solankową, Ybbstaler So-
lebad w Mostviertel z basenem dla 
dzieci i zjeżdżalniami.

• Zimowa sztuka kulinarna: stowarzy-
szenie „Niederösterreichische Wir-
thauskultur” liczy około 220 człon-
ków. Członkowie są szczególnie 
zaangażowani w promowanie kuchni 
regionalnej i sezonowej. Kreatywną 
kuchnię, także regionalną i sezono-
wą, oferuje 96 restauracji z czapka-
mi kucharskimi Gault Millau. 

• Kultura zimą – muzea: Muzeum Dol-
nej Austrii w St. Pölten, Kunstmeile 
Krems, w tym galeria sztuki Kunsthal-
le Krems, Muzeum Karykatury, mu-
zeum związkowe Landesgalerie Nie-
derösterreich, Forum Frohner.

Łagodne stoki i doskonałe tereny trenin-
gowe dla najmłodszych to znak rozpo-
znawczy ośrodków narciarskich, takich 
jak Annaberg w Mostviertel i Schischaukel 
Mönichkirchen-Mariensee w Alpach Wie-
deńskich. Również ośrodek Erlebnisarena 
St. Corona am Wechsel oferuje wszystko, 
czego potrzebują początkujący narciarze, 
od łagodnych stoków po „obszar magicz-
nych dywanów” z wyciągami dywanowy-
mi. Dzieci, które wolą deskę, mogą dosko-
nalić swoje umiejętności jazdy w nowym 
Burton Riglet Park.

Oczywiście w Dolnej Austrii nie może za-
braknąć dobrej kuchni. Rozgrzewające da-
nia typu „Comfort Food“ smakują szczegól-
nie dobrze zimą. W lokalach zrzeszonych 
w stowarzyszeniu „Niederösterreichischen 
Wirtshauskultur“ serwowane są specjały 
kuchni regionalnej i sezonowej. Stowarzy-
szenie zrzesza ponad 200 gospód i jest naj-
większą kulinarną inicjatywą w Austrii. Po-
nadto liczne restauracje nagrodzone czapką 
kucharską rozpieszczają klasykami, inter-
pretowanymi w nowoczesny sposób.

z miłości do zimy. #winterlove

Więcej informacji na temat zimowych 
aktywności w Austrii (i nie tylko) na stro-
nie www.austria.info 

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

©
 M

os
tvi

ert
el 

To
ur

ism
us

 –
 Ge

ral
d D

em
ols

ky
©

 M
os

tvi
ert

el 
To

ur
ism

us
 –

 Ge
ral

d D
em

ols
ky

©
 Oe

ste
rre

ich
 W

erb
un

g –
 M

ary
-A

nn
 W

eb
er

Wycieczka skiturowa w Lackenhof

Marsze skiturowe w Lackenhof

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

Ogłoszenia 
drobne

Wykonam wszystkie prace ogrodowe, 
potnę drewno. Tel 667 069 745

Poszukuję polonistki gotowej do przy-
gotowania do matury z języka polskie-
go dla licealistki zamieszkałej w Kie-
krzu. Kontakt pod nr 665 415 511.

Zlecę dokończenie ogrodzenia przed 
posesją z paneli ogrodzeniowych. 
Kiekrz, tel. 508 179 168.

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

tel. 513 127 853  512 297 145
ul. SZAMOTULSKA 23  62-090 ROKIETNICA

+48 605 320 413,  ul. Zachodnia 3, TP
www.bankietowastrzelnica.pl

WESELA • IMPREZY RODZINNE

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
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Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

ELEKTRYK
przyłącza, instalacje,  

pomiary, montaż osprzętu
Cerekwica ul. Swojska 13 

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

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: 15 grudnia 2021 r. 
   2022 r.:  12 stycznia, 9 lutego, 2 marca, 23 marca
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 

 

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: chirurgii ogólnej i chirurgii 
naczyniowej, 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


