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TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.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

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

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

SALON PIELĘGNACJI
I SKLEP Z ARTYKUŁAMI

DLA PSA I KOTA
strzyżenie, trymowanie, kąpiel, 

wyczesywanie, pielęgnacja  
oczu i uszu, obcinanie pazurków, 

kosmetyczne usuwanie kamienia nazębnego 
ubranka    smycze    kosmetyki    karmy i inne

Tel. 600 33 64 33 Rokietnica 
 Cyprysowa 8D/11

www.pupilownia.pl PUPILOWNIA

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

REKLAMA 0010391698

ODCHÓW I SPRZEDAŻ
KUR NIOSEK 

  Gąsawy, ul. Działkowa 21, 
64-500 Szamotuły 

 693 867 626  

   www.kurypl.pl

KORA 
SOSNOWA

ZIEMIA 
TRAWNIKOWA
tel. 661 977 269

P O G O T O W I E 
TECHNICZNE
– udrażnianie kanalizacji – wymiana – udrażnianie kanalizacji – wymiana 

zaworów – wymiana baterii  zaworów – wymiana baterii  
– montaż pralki,  – montaż pralki,  

zmywarki, syfonów  zmywarki, syfonów  
– wypompowywanie  – wypompowywanie  

wody z piwnic,  wody z piwnic,  
mieszkań, garaży  mieszkań, garaży  

– wymiana silikonu,  – wymiana silikonu,  
regulacja okien,  regulacja okien,  

drzwi PCV-ALUdrzwi PCV-ALU

 575 391 291
24h24h
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Drodzy 
Czytelnicy,
czas wiosenny kojarzy się z nadchodzącym 
ciepłem, przyrodą wracającą do życia, budzą-
cą się zielenią, nową energią do działania. Te-
goroczna wiosna jest jednak nie tak radosna, 
jak dotychczasowe, a nasze działania mają 
często inny charakter – zamiast prac w ogro-
dzie jest praca w magazynie z artykułami dla 
potrzebujących, zamiast remontu w domu, 
goście zza wschodniej granicy. Nie oznacza 
to jednak, że teraz już nie będzie miejsca na 

uśmiech – jest on tym bardziej potrzebny nam 
wszystkim, a nic nie wywołuje uśmiechu tak, 
jak aktywność i wspólne spędzanie czasu.
W marcu mieliśmy okazję uczestniczyć w ak-
cji „Ruszamy (się) z pomocą Ukrainie” zor-
ganizowanej przez uczestników Pracowni 
Spotkań Twórczych BAZA oraz w koncercie 
Rokietnickiej Orkiestry Dętej i jej gości „Dobra 
energia dla Ukrainy”. Oba wydarzenia miały 
na celu wsparcie Ukraińców, tych w Polsce, 
jak i tych, którzy pozostali w Ukrainie. Jeśli 
ktoś nie miał okazji w nich uczestniczyć, może 
w niniejszym numerze przeczytać relacje. 
W kwietniu i maju po dłuższej przerwie po-
nownie zostaną zorganizowane zebrania wiej-

skie we wszystkich sołectwach, na które wielu 
mieszkańców naszej gminy czekało z niecier-
pliwością. Na czwartej stronie zamieszczona 
została informacja zawierająca daty, godziny 
i miejsca poszczególnych spotkań.
Z okazji Świąt Wielkanocnych i wiosny zo-
stały zaplanowane także mniej formalne wy-
darzenia – warsztaty, konkurs, wycieczka – 
o których informują zamieszczone w naszym 
czasopiśmie plakaty.

Zachęcam do lektury,

Agnieszka Kępa 
Redaktor Prowadząca 

UG Rokietnica

Wydawca: 
Biblioteka Gminna im.M.Konopnickiej
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Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego czasopisma.

Szanowni Państwo, przekazujemy 
w Państwa ręce projekt Strategii 
Rozwoju Gminy Rokietnica na 

lata 2021 – 2030. Jest to efekt analiz, badań 
i konsultacji realizowanych przez ostatni, 
trudny z powodu pandemii rok. Konsulta-
cje rozpoczęły się 17 marca 2022 r. i po-
trwają do 21 kwietnia 2022 r. Strategia 
dostępna jest na stronie www.rokietnica.
pl (strona główna) wraz z formularzem do 
zgłaszania ewentualnych uwag. Dla tych 
z Państwa, którzy preferują tradycyjną – 
papierową formę, dostępny jest egzem-

plarz Strategii w siedzibie Biblioteki Gmin-
nej im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy. 

Dokument będzie dostępny do wglądu 
w dniach i godzinach funkcjonowania Bi-
blioteki:
• poniedziałek 10:00 – 20:00
• wtorek 10:00 – 20:00
• środa 10:00 – 20:00
• czwartek 10:00 – 20:00

Ze względów organizacyjnych pro-
simy o telefoniczne umawianie wizy-
ty w tej sprawie. Tel. 61 8 145 212 lub 
603 577 838.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  
składamy życzenia wszelkiego dobra, radości i pokoju.  

Niech czas spędzony w gronie najbliższych, przepełniony 
miłością i życzliwością, przyniesie chwile wytchnienia. 

Smacznego jajka i wesołego Alleluja,

życzą Wójt Gminy Rokietnica 
Bartosz Derech 

i Redakcja 
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Z prac Rady Gminy

28 lutego 2022 r. odbyła się L sesja 
Rady Gminy Rokietnica. Podję-
to następujące uchwały:

L/418/2022 w sprawie: przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w miejscowości Mro-
wino, w rejonie ul. Zbożowej i ul. Poznańskiej
ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)

L/419/2022 w sprawie: rozpatrzenia skargi na 
działanie Wójta Gminy Rokietnica. 
ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)

Podczas sesji obradowano również nad 
projektem uchwały w sprawie: miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego w miejscowości: Rokietnica rejon ul. 
Szamotulskiej , ul. Szkolnej, ul. Leśnej i ul. 
Grzybowej i w miejscowości Mrowino do 
ul. Radziwoja – etap 1, jednak uchwała nie 
została podjęta.

ZA (6), PRZECIW (6), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)

Zebranie jest prawomocne przy obecno-
ści co najmniej 10 proc. osób uprawnio-
nych do głosowania – stałych mieszkań-
ców Sołectwa.

O ile w wyznaczonym terminie nie uzy-
ska się niezbędnego kworum, wyznacza się 
nowy termin Zebrania w tym samym dniu 
i miejscu o godz. 18:15.

Uchwały podjęte przez Zebranie Wiej-
skie w drugim terminie będą miały moc 

obowiązującą bez względu na liczbę osób 
uczestniczących w zebraniu.

Porządek zebrania
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego. Powi-

tanie mieszkańców i przybyłych gości.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej 

za 2021 rok.

5. Podział środków finansowych Sołec-
twa na 2022 rok.

[zał. nr 9 do Uchwały Rady Gminy Rokiet-
nica Nr XLVI/393/2021 w sprawie: uchwały 
budżetowej Gminy Rokietnica na 2022 rok]
6. Przedstawienie przez Wójta Gminy pod-

sumowania za 2021 rok oraz bieżących 
zagadnień.

7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Zebrania wiejskie
L .P. SOŁECTWO DATA ZEBRANIA MIEJSCE ZEBRANIA GODZINA

1 Rokietnica 1.04.2022 r. Szkoła Podstawowa w Rokietnicy (ul. Trakt Napoleoński 16) 18:00

2 Sobota-Bytkowo 7.04.2022 r. sala sesyjna Urzędu Gminy Rokietnica 18:00

3 Kiekrz-Pawłowice 19.04.2022 r. świetlica w Kiekrzu 18:00

4 Przybroda 25.04.2022 r. świetlica wiejska w Przybrodzie 18:00

5 Kobylniki 27.04.2022 r. świetlica wiejska w Napachaniu 18:00

6 Krzyszkowo 28.04.2022 r. świetlica wiejska w Krzyszkowie 18:00

7 Starzyny-Rogierówko 5.05.2022 r. sala sesyjna Urzędu Gminy Rokietnica 18:00

8 Żydowo-Rostworowo 9.05.2022 r. miejsce do ustalenia 18:00

9 Mrowino-Cerekwica 11.05.2022 r. Szkoła Podstawowa w Cerekwicy 18:00

10 Napachanie-Dalekie 12.05.2022 r. świetlica wiejska w Napachaniu 18:00

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej 
Nocy życzymy wszystkim Mieszkańcom 

Gminy Rokietnica spokoju, odpoczynku od 
codziennych trosk, samych dobrych ludzi 

wokół oraz nadziei na lepsze jutro.

Izabela Dziamska  
Przewodnicząca Rady  

Gminy Rokietnica  
wraz z Radnymi

Zdrowych, pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, 

nadzieją i miłością. 
Niech ten szczególny okres będzie dla 

wszystkich czasem zadumy, wyciszenia, 
wypoczynku i prawdziwej radości.

Życzą  
Sołtyski i Sołtysi  
Gminy Rokietnica
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Nowe zadanie i nowe WYZWANIE. PESEL 
dla uchodźców z Ukrainy w UG Rokietnica 
Od 16 marca 2022 r., podobnie jak w każdym mieście i gminie w Polsce, Urząd Gminy 
Rokietnica rozpoczął wydawanie numerów PESEL ukraińskim uchodźcom wojennym. 
Procedura ta umożliwi im skorzystanie ze świadczeń społecznych, takich jak jednorazo-
we świadczenie pieniężne, dla każdego w wysokości 300 zł, świadczenie 500+  
dla dzieci, czy dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz ubieganie się o zatrudnienie.

PESEL –  jak długo musi trwać 
procedura?

Proces nadawania numeru PESEL jednej 
osobie nie jest zwykłą czynnością technicz-
ną i zabiera średnio ok. 30 minut. W tym 
czasie wykonywanych jest wiele czynności 
takich, jak sprawdzenie wniosku, translite-
racja z cyrylicy na alfabet łaciński, weryfi-
kacja dokumentów, potwierdzenie tożsa-
mości, sprawdzenie daty wjazdu do Polski, 
obróbka fotografii, pobranie odcisków pal-
ców i inne. W przypadku dzieci i ewentual-
nie osób objętych instytucją opieki/kurate-
li, dane uzupełniane są o osoby sprawujące 
faktyczną pieczę. 

Po nadaniu numeru PESEL obywatel, któ-
ry w związku z konfliktem na Ukrainie przy-
był na teren Polski, uzyskuje status UKR – 
jest on niezbędny dla udzielania dalszych 
świadczeń przez organy polskiej admini-
stracji. 

Złożeniu wniosku o nadanie numeru PE-
SEL wielokrotnie towarzyszy nadanie pro-
filu zaufanego. O tym, że jest to narzędzie 
ułatwiające dostęp do szeregu usług, prze-
konywać nie trzeba. Jednak utworzenie pro-
filu zabiera czas zwłaszcza, że warunkiem 
jest posiadanie telefonu w polskiej sieci ko-
mórkowej oraz adresu mailowego ze zna-
kami w alfabecie łacińskim. Dlatego zdarza 
się, że profil zaufany pomagamy zakładać 
poza procedurą PESEL – żeby nie bloko-
wać obsługi kolejnego klienta.

Z racji konieczności dostępu do systemu 
rejestrów państwowych oraz obowiązującej 

w tym zakresie procedury, nie da się z dnia 
na dzień uruchomić takiej liczby stanowisk, 
która mogłaby sprostać ogromnemu zapo-
trzebowaniu na usługę nadania numeru 
PESEL. Każde z nich wymaga bowiem ob-
sługi przy pomocy specjalnej karty do apli-
kacji zabezpieczającej systemy państwowe, 
wydawanej imiennie dla pracownika oraz 
sprzętu, w tym niezbędnych czytników linii 
papilarnych. Za ich dostarczenie odpowiada 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji. Pomijam oczywistą konieczność 
zabezpieczenia odpowiedniej przestrzeni 
w skromnych powierzchniowo budynkach 
urzędu oraz odpowiedniej liczby urzędni-
ków realizujących – poza nowym – także 
dotychczasowe zadania. 

Rozwiązania organizacyjne, godziny 
obsługi i system umawiania wizyt  

Aby sprostać kolejnemu wyzwaniu i prze-
zwyciężyć to, na co nie mamy do końca 
wpływu, w UG Rokietnica przygotowali-
śmy rozwiązania organizacyjne. Ich celem 
było takie przygotowanie obsługi klienta, 
które unikając kolejek przez urzędem, po-
zwoli w konkretny dzień i o konkretnej go-
dzinie mieć pewność uzyskania dokumen-
tu o nadaniu numeru PESEL. Ważne było 
dla nas także to, by wszystkie pozostałe re-
alizowane w urzędzie usługi, były świad-
czone bez zmian – w ustalonych godzinach 
i na znanych zasadach.

Procedurę PESEL dla uchodźców z Ukra-
iny prowadzi Referat Spraw Obywatelskich 

w budynku „C” Urzędu Gminy od wtorku 
do piątku w godzinach 12:00 – 17:00. Do 
końca marca – także w soboty w godz. 8:00 
– 14:00. Poniedziałek pozostawiliśmy w ca-
łości dla klientów realizujących inne usłu-
gi z zakresu spraw obywatelskich. Oczywi-
stym jest, że ich załatwianie odbywa się 
także od wtorku do piątku w godzinach od 
8:00 do 12:00. Obsługa PESEL dla uchodź-
ców odbywa się na trzech stanowiskach 
równocześnie. Dodatkowo prowadzimy ob-
sługę informacyjną – także w języku ukra-
ińskim.

Nadawanie numeru PESEL ukraińskim 
uchodźcom jest odmiejscowione. Jesteśmy 
więc zobowiązani przyjąć każdego, kto się 
do nas zgłosi – niezależnie od miejsca prze-
bywania w Polsce. Składany wniosek nie 
zawiera żadnej informacji o adresie poby-
tu, zatem odsyłanie kogoś, kto nie mieszka 
w naszej gminie, do innego – właściwego 
urzędu jest niemożliwe.  

Na wizytę w Urzędzie Gminy Rokietnica 
umawiamy się telefonicznie pod numerem 
61 896 06 21. Obsługujący kalendarz urzęd-
nik poda najbliższy wolny termin, biorąc 
pod uwagę również to, jak duża grupa jest 
zgłaszana. Szybciej i łatwiej znaleźć wolny 
termin dla jednej czy dwóch osób. Z ko-
nieczności bardziej odległą musi być data, 
która wymaga zajęcia się grupą kilku czy 
kilkunastu osobową. 

Człowiek człowiekowi… 
człowiekiem

Zapewniam, że wszystkie urzędniczki zaj-
mujące się nowym zadaniem i równocze-
śnie realizujące dotychczasowe, szczegól-
nie te dotyczące dowodów osobistych czy 
ewidencji ludności, pracują z ogromnym 
zaangażowaniem. Staramy się umożliwić 
rotację pracowników tak, by praca w go-
dzinach nadliczbowych, która na dzień 
dzisiejszy jest podstawowym rozwiąza-
niem, nie była normą. Jednak dopóki nie 
otrzymamy niezbędnego oprzyrządowa-
nia z MSWiA, koniecznego dla uruchomie-
nia dodatkowych stanowisk czy nadania 
uprawnień kolejnym urzędnikom, mamy 
związane ręce. Tym, o co prosimy wszyst-
kich naszych klientów, jest wyrozumiałość. 
Zarówno w odniesieniu do skali zadania, 
jak i naszych, ludzkich możliwości. W za-
mian zawsze deklarujemy otwartość, po-
moc i kompetencje. 

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Wszystkie informacje na temat proce-
dur nadawania numeru PESEL ukraiń-
skim uchodźcom wojennym w UG Rokiet-
nica znajdują się na stronie internetowej 
www.rokietnica.pl zakładka => Ukraina.
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Nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

Na wizytę w Urzędzie Gminy nale-
ży się umówić telefonicznie pod 
numerem 61 896 06 21. Zwraca-

my się z prośbą, aby w celu umówienia wi-
zyty dzwoniły osoby znające język polski 
(np. osoby, które przyjęły uchodźców pod 
swój dach).

PESEL otrzymuje każdy, kto:
• przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do 

Polski bezpośrednio z Ukrainy w związ-
ku z działaniami wojennymi,

• zgłosi się (złoży wniosek) do dowolne-
go urzędu gminy.

Co trzeba przygotować? 
• Wniosek o nadanie numeru PESEL oby-

watelowi Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym, który dostępny będzie w do-
wolnym urzędzie gminy (link do wnio-
sku zamieszczony jest na www.rokietnica.
pl, można go samodzielnie pobrać, wy-
drukować dwustronnie i wypełnić przed 
przyjściem do urzędu);

• Dokument potwierdzający dane poda-
wane we wniosku i tożsamość wniosku-
jącego* (jeżeli wnioskujący nie posiada 
takiego dokumentu, może złożyć oświad-
czenie o jego braku pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej),

• Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficz-
nym w rozmiarach 35 x 45 mm (szero-
kość x wysokość) – w gminie Rokietni-
ca takie zdjęcia dla uchodźców z Ukrainy 
wykonują bezpłatnie ABC FOTO Rokiet-
nica (tel. 886 554 271, ul. Kolejowa 1b, 
Rokietnica) i Grzegorz Niklas FOTO 
(tel. 661 022 224, ul. Szkolna 2b, Ro-
kietnica);

• Dokument potwierdzający datę wjazdu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(jeśli posiada).

Możliwość uzyskania profilu zaufanego
Aby uzyskać profil zaufany, konieczne są:

• działający telefon komórkowy z numerem 
od polskiego operatora, którego wniosko-
dawca jest wyłącznym użytkownikiem,

• adres e-mail, z którego wnioskodawca 
korzysta.

PESEL krok po kroku:
• wnioskodawca musi przyjść do urzędu 

gminy osobiście;
• przynosi do dowolnego urzędu gminy na 

terenie całego kraju wypełniony wniosek 
(lub wypełnia wniosek na miejscu), zdję-
cie oraz potrzebne dokumenty;

• urzędnik pobiera odciski palców;
• odcisków palców nie pobiera się od dzie-

ci, które nie ukończyły 12 r.ż.;

• wniosek w imieniu dziecka składa jed-
no z rodziców, opiekun, kurator, opiekun 
tymczasowy ustanowiony przez sąd opie-
kuńczy lub osoba sprawująca faktyczną 
pieczę nad dzieckiem;

• na wniosku trzeba złożyć własnoręcz-
ny podpis;

• wydanie dokumentu o nadaniu numeru 
PESEL jest bezpłatne.

WAŻNE! Zapoznaj się z wnioskiem, aby 
wiedzieć, jakie dane będą niezbędne do 
jego wypełnienia:

Źródło: https://www.gov.pl/web/gov/
uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–
usluga-dla-obywateli-ukrainy

*Urząd Gminy będzie potwierdzał toż-
samość na podstawie:
• dokumentu podróży,
• Karty Polaka,
• lub innego dokumentu ze zdjęciem umoż-

liwiającego ustalenie tożsamości,
• w przypadku osób, które nie ukończyły 

18. roku życia, również dokumentu po-
twierdzającego urodzenie,

• potwierdzenie tożsamości będzie mogło 
nastąpić na podstawie dokumentu unie-
ważnionego, jeżeli umożliwia on ustale-
nie tożsamości osoby.

Трансляція номера PESEL

Для візиту до Адміністрації Ґмі-
ни необхідно зареєструвати-
ся по телефону номер 61 896 

0621. Звертаємось з проханням, щоб з 
метою резервування візиту дзвонила 
особа яка розмовляє польською мовою 
(наприклад особи зо прийняли біжен-
ців під свій дах).

ПЕСЕЛЬ отримає кожний, хто:
• прибув до Польщі в період з 24 люто-

го 2022 року безпосередньо з України 
у зв’язку з бойовими діями,

• з’явився (подав заяву) в адміністра-
цію будь-якої ґміни.

Що потрібно підготувати?
• Заяву про надання номера PESEL гро-

мадянину України у зв’язку зі зброй-
ним конфліктом. Заяву також можна 
отримати в адміністрації будь-якої ґмі-
ни. (посилання до заяви знаходиться 
нa www.rokietnica.pl, його можна са-
мостійно скачати, видруковати на дві 

сторони і заповнити зе перед візитом 
до адміністрації);

• Документ, що підтверджує дані, які 
ви вказуєте в заяві, включаючи вашу 
особистість. Якщо у вас немає такого 
документа, то підписання вами заяви 
юридично еквівалентно заяві про те, 
що ваші дані вірні, зо несе криміналь-
ну відповідальність в разі неправди-
вих данних.

• Кольорову фотографію на фотопапері 
розміром 35 х 45 мм (ширина х висо-
та) – в ґміні Рокетниця для біженців 
з України фотографування вико-
нує безплатно ABC FOTO Rokietnica 
(tel. 886 554 271, ul. Kolejowa 1b, 
Rokietnica) i Grzegorz Niklas FOTO 
(tel. 661 022 224, ul. Szkolna 2b, 
Rokietnica);

• Документ що підтверджує дату в’їзду 
на територію Польщі (якщо посідаєш).

• Якщо Ви заповнюєте заяву від імені 
неповнолітнього (дитини віком до 18 
років), надайте дані батьків та/або 

особи, яка фактично здійснює опіку 
над дитиною.

Можливість створення Довіренного 
профілю.

Для отримання довіреного профілю 
потрібно мати:
• мобільний телефон у робочому стані 

з номером польського оператора, екс-
клюзивним користувачем якого є Ви,

• адресу електронної пошти, яку Ви ви-
користовуєте.

ПЕСЕЛЬ крок по кроку:
• Заява подається особисто.
• Заповнити заяву, підготувати необ-

хідні документи та фото.
• Службовець візьме відбитки Ваших 

пальців.
• У дітей до 12 років відбитки пальців 

не беруть.
• Заяву від імені дитини подає один із 

батьків, опікун, працівник пробації, 
тимчасовий опікун, призначеним су-
дом з питань опіки та піклування, або 
особа, яка фактично здійснює опіку 
над дитиною
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• Поставити власноручний підпис на 
заяві. (Підпис це повне ім’я і пріз-
вище англійськими літерами як в 
закордонному паспорті)

• Ви отримаєте роздруківку підтвер-
дження надання номера PESEL і ця 
послуга безплатна.

ВАЖЛИВО! Ознайомтеся з програ-
мою, щоб дізнатися, які дані будуть 
потрібні для її заповнення:

Джерело: https://www.gov.pl/web/
gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-

zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy

Адміністрація Ґміни підтвердить 
особу на підставі:
• Паспорт (державний або закордон-

ний),
• Карти Поляка,
• або будь-який інший документ із фо-

тографією, що дозволяє ідентифіку-
вати особу,

• для осіб віком до 18 років також до-
кумент, що підтверджує народження 
(Свідоцтво про народження),

• підтвердження особи буде можливим 
на підставі визнаного документа не-
дійсним, якщо це дозволить іденти-
фікувати особу.( документ у якого 
скінчився термін дії) УВАГА! Якщо в 
заяві є пропуски – службовець по-
просить Вас їх заповнити. Адміні-
страція може не розглядати Вашу 
заяву, якщо заява не відповідає офі-
ційним вимогам.

Jednorazowe świadczenie 
dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 
24.02.2022 roku, którym został nadany numer PESEL 
mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie w wysoko-

ści 300 zł na osobę.
Świadczenie będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Rokietnicy (ul. Pocztowa 8, Rokietnica). Do złożenia 
wniosku konieczne jest posiadanie rachunku bankowego w pol-
skim banku.

Na złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokiet-
nicy należy umówić się telefonicznie pod numerem 61 814 53 41.  
Zwracamy się z prośbą, aby w celu umówienia wizyty dzwoniły 
osoby znające język polski (np. osoby, które przyjęły obywateli 
Ukrainy pod swój dach).

Одноразова грошова 
допомога громадянам 
України

Громадяни України, які в Польщі з 24.02.2022 року, яким 
було присвоєно номер Песель, можуть подати заяву на 
одноразову допомогу в розмірі 300 зл на людину.

Надання здійснюватиметься Центром соціальної допомо-
ги в Рокетниці (вул.Поштова, 8, Рокетниця). Для подачі заяви 
необхідно мати банківський рахунок в польському банку.

Для подачі заяви в Центр соціальної допомоги в Рокетниці 
необхідно записатися за телефоном 61 814 53 41. Ми про-
симо, щоб для призначення візиту дзвонили люди, які зна-
ють польську мову (наприклад, особи, які прийняли грома-
дян України під свій дах).

Ruszyła infolinia 
w sprawie świadczeń rodzinnych 
dla obywateli Ukrainy

Od 21 marca ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w ję-
zyku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla 
obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. 
w wyniku konfliktu zbrojnego.

Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piąt-
ku - w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 
55. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukra-
iny można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl

Konsultanci infolinii udzielą informacji:
• o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłaca-

nych przez ZUS,

• jak wypełnić i wysłać wniosek,
• jak zarejestrować profil na Portalu Usług Elektronicznych (PUE) 

ZUS.

Інфолінія про сімейні виплати 
для громадян України

номер телефону 22 444 02 55
Інфолінія доступна у робочі дні - з понеділка по п’ятницю 

- з 8:00 до 18:00
Питання щодо сімейних виплат для громадян України та-

кож можна надсилати на електронну адресу UA@zus.pl

Marlena Nowicka – rzeczniczka 
prasowa ZUS w Wielkopolsce

Świadczenie pieniężne dla osób zapewniającym 
zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Jednostką organizacyjną w gminie Ro-
kietnica, rozpatrującą wnioski osób 
zapewniających zakwaterowanie 

i wyżywienie obywatelom Ukrainy, któ-
rzy opuścili swój kraj w wyniku działań 
zbrojnych, jest Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Rokietnicy. 

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za 
osobę dziennie i jest przyznawana za okres 
faktycznego zakwaterowania i wyżywie-
nia, nie dłużej niż za okres 60 dni . Świad-
czenie będzie wypłacane z dołu. 

Wszelkie inne informacje odnośnie tego 
świadczenia udzielane są pod numerem 

telefonu 60 814 53 41. 
Wzór wniosku wraz z załącznikiem 

określa Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku 
o świadczenie pieniężne za zapewnienie 
zakwaterowania i wyżywienia obywate-
lom Ukrainy przybywającym na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej w związ-
ku z działaniami wojennymi.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy
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Koncert „Dobra energia dla Ukrainy”
Nie pierwszy już raz muzycy ROKIETNICKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ czerpią podwójną 
przyjemność z tworzenia tej najulotniejszej ze sztuk. Braliśmy już wielokrotnie udział 
w koncertach ,,na rzecz…” organizowanych w celach zbiórek charytatywnych i zawsze 
daje nam to niesamowitą satysfakcję. 

Nie inaczej było i tym razem. Zareago-
waliśmy niemalże „NA PIERWSZY 
ZNAK” serc naszych, parafrazując 

tytuł piosenki, którą to z niezwykłą przy-
jemnością gramy z Mają Olszowiec (brawo, 
Maju). Źle bowiem czulibyśmy się, nie uży-
wając swych talentów i nie przyczyniając 
się do pomocy Ukrainie. Pomysł na zbiór-
kę DOBREJ ENERGII okazał się tematem 
„nośnym” do tego stopnia, iż ciężko mi było 
unieść zebrane powerbanki, baterie i latarki. 
Bardzo dziękuję Julii Gąsce za stworzenie 
klimatu ,,odlotu na księżyc” („FLY ME TO 
THE MOON”). Doprawdy, patrząc na to, co 
my, ludzie, wyczyniamy na tej niebieskiej 
planecie, odczuwam co dzień chęć telepor-
tacji do krainy nirwany gdzieś w kosmosie. 
Co dzień też myślę sobie, a raczej marzę, by 
znów móc uprawiać swój zawód bez ,,za-
kłóceń” powodowanych strasznymi wiado-
mościami. Apetyt na ,,normalność’’ pomogli 
mi wzmóc przyjaciele, z którymi mam przy-
jemność w gmachu POD PEGAZEM współ-
tworzyć różnorakie dzieła operowe: Galina 

Kuklina i Jaromir Trafankowski. Ten kró-
ciutki akcent operowy mógł być zaskocze-
niem, jak i nietypowy akompaniament, któ-
rego dokonał zespół CASTLE BRASS. Cieszę 
się, że wszyscy ci artyści zgodzili się nieod-
płatnie wystąpić w Rokietnicy. Dodam na 
marginesie, iż nie jest to łatwy czas dla nas 
wszystkich, a dla naszej koleżanki Galinki 
w szczególności, pochodzi bowiem z Do-
niecka. Mieliśmy dylemat związany z do-
borem repertuaru tego wieczoru. Chcieli-
śmy, by nasi goście z Ukrainy przez moment 
zawiesili swe myśli tu i teraz, dlatego na-
szym patentem stały się utwory o miłości. 
Różne tego aspekty cudownie poruszyła El-
wira Cichowlas w piosence „MOJE SERCE 
TO JEST MUZYK”. Na zakończenie koncer-
tu nuty utworu „LOVE ME TENDER” wy-
konali najmłodsi artyści ROKIETNICKIEJ 
ORKIESTRY DĘTEJ, czym poruszyli wielu, 
a zwłaszcza fotoreporterów!

Wszyscy mieliśmy podwójną przyjem-
ność, bowiem duszom naszym wibracje 
wywoływane grą na instrumentach służą 

za balsam, a towarzyszący dodatkowo cel 
jest autentycznym antidotum na złowro-
gie brzmienie wszelakich wieści i donie-
sień medialnych. 

Bardzo dziękujemy za fachową pomoc 
i opiekę sceniczną firmie KLAUS, za niezwy-
kłe zdjęcia naszego zespołu wybitnym ar-
tystom branży fotograficznej oraz Paniom 
z GOK-u za pomoc w realizacji projektu. Mu-
zykom ROKIETNICKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ, 
wśród których wybitne sola Panów: DA-
MIANA NOWAKOWSKIEGO (trąbka), JAKU-
BA SPYCHAJA (trąbka) i PIOTRA BANYSIA 
(puzon) stanowiły kwieciste dopełnienie 
tegoż koncertu, bardzo serdecznie dziękuję.

P.S. Koncert uwieczniony na ,,taśmie” /za 
co dziękujemy/ przez Pana Adama Michtę 
i do obejrzenia w necie jest dowodem, że 
Rokietniczanie mobilizują się bardzo szyb-
ko, dosłownie: ,,Na pierwszy znak”.  

Raz jeszcze DZIĘKUJĘ.
Zbigniew Starosta

Fotografie:
Damian Nowicki My Photo Way

Dawid Lewek Love Foto Live
Krzysztof Michta Photography
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Drodzy Czytelnicy,

Gdybym chciała wy-
mienić i opisać 
wszystkie BAZO-

WE inicjatywy zrealizo-
wane od mojej ostatniej 
relacji, to trzeba byłoby po-
święcić im co najmniej kilka stron „RW”. 
Kreatywność twórców Pracowni nie zna 
granic, podobnie jak ich zaangażowanie 
w kolejne projekty. Mam jednak świado-
mość, że w odróżnieniu od pomysłowości 
BAZY, pojemność naszego gminnego pisma 
ma swoje granice, stąd ograniczę się do naj-
ważniejszego wydarzenia z życia mrowiń-
skiej Pracowni, które odbyło się 12 marca 
w Szkole Podstawowej w Cerekwicy. Mam 
oczywiście na myśli akcję „RUSZAMY (się) 
Z POMOCĄ UKRAINIE”. Wspomniane 
wydarzenie naprawdę pomaga uwierzyć 
w przesłanie Czesława Niemena, że „ludzi 
dobrej woli jest więcej”, chociażby dlatego, 
że nie sposób wymienić wszystkich, któ-
rzy odpowiedzieli pozytywnie na apel, aby 
dorzucić swoją cegiełkę do pomocy Ukra-
inie. Tego dnia szkołę odwiedziło kilkaset 
osób, które w zamian za udział w różnych 
atrakcjach wspierały naszych wschodnich 
sąsiadów.

Nie pozostaje nam nic innego tylko po-

dziękować wszystkim, którzy przygotowali 
sobotnie aktywności, jak również tym, któ-
rzy w nich uczestniczyli. A naprawdę było 
w czym wybierać! Ogromną popularnością 
cieszył się maraton zumby (w wersji dla 
dzieci i dorosłych) z Anną Talarowską 
oraz Magdą Andrzejewską, ćwiczenia 
„Zdrowy kręgosłup” z Kasią Marciniak, 
treningi karate z Klubem „Orzeł” Kara-
te Tradycyjne, mecze piłki nożnej „stra-
żacy kontra reszta świata” oraz tenis 
stołowy z UKS-em Słowian Mrowino. 
Wielu uczestników zgromadził bieg na 5 
km oraz spacer z Roxikije. Po atrakcjach 

sportowych można było się pokrzepić słod-
kościami z kawiarenki zorganizowanej 
przez Radę Rodziców, kiełbasą pieczo-
ną na ognisku, smalcem wege przygoto-
wanym przez Panią Iwonkę oraz rosołem, 
który dostarczyła restauracja „Biesiadna”. 
Szereg atrakcji czekał również na najmłod-
szych uczestników: animacje prowadzo-
ne przez ciocie z Przedszkola w Mro-
winie, salon kosmetyczny i fryzjerski, 
planszówki i doświadczenia chemicz-
ne. Dużą popularnością cieszył się rów-
nież kiermasz, na którym można było 
nabyć książki i puzzle. Pieczę nad nim 
pełniła Pani Anita, której dzielnie pomagali 
inni nauczyciele z Przybrodzkiej. Nato-
miast Stowarzyszenie Integracji Mię-
dzypokoleniowej „MOTYL” przygotowało 
stoisko zaopatrzeniowe dla naszych gości 
z Ukrainy. 

Warto podkreślić, że do samego końca, 
nawet po ustaleniu programu, zgłaszały się 
do nas kolejne osoby, które deklarowały po-
moc w organizacji wydarzenia. Z pewno-
ścią jeszcze nie raz będzie okazja, żeby jej 
wspólnie udzielać, a BAZA oczywiście nie 
ogranicza się do samej akcji. Jednym z ko-
lejnych pomysłów są cotygodniowe spo-
tkania dla pań, które wojna zmusiła do 
opuszczenia domu i w ten sposób trafiły 
do naszej gminy. Nie muszę dodawać, że 
‘зустрічі’ w Pracowni cieszą się dużą po-
pularnością, podobnie jak inne projekty, 
które są tam realizowane na bieżąco, cho-
ciażby warsztaty krawieckie albo garncar-
skie. W imieniu twórców BAZY zapraszam 
serdecznie do BAZY! 

Mariola Sudoł-Szczepaniak
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Miejsca rekreacji w Krzyszkowie

W sołectwie Krzyszkowo w ostatnim 
czasie powstały miejsca rekreacji 
i odpoczynku. Są one coraz czę-

ściej odwiedzane przez mieszkańców oraz 
przejezdnych turystów. Montując elementy 
architektury ogrodowej i dokonując nasa-
dzeń roślinności, stworzono miejsca przy-
jazne mieszkańcom, jednocześnie popra-
wiając wizerunek i estetykę wsi. To dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu społeczności 
lokalnej, miejsca te wyglądają schludnie i es-
tetycznie. Mieszkańcy wykaszają trawę wo-
kół stawu. Pielęgnują roślinność na skwerze 
i wokół stawu oraz na rabatach utworzo-
nych na terenie miejscowości. W okresie 
letnim podlewają krzewy i kwiaty. Nawozi-
li także roślinność, która za kilka lat stanie 
się piękna i okazała, ale efekt ten uzyska-
my tylko dzięki systematycznej pielęgnacji. 

Na skwerze utworzono ścieżki spacero-

we. Proszę, korzystajmy więc z nich i nie 
niszczmy roślinności. W miejscach rekre-
acji, a także na ulicy Koszycy i fragmentach 
ulicy Głównej zamontowano kosze. Proszę, 
korzystajmy z nich. Na terenie miejscowości 
zamontowano także ławki. Niestety, prze-
bywając na skwerze, nie wszyscy wiedzą, 
jak należy z nich korzystać. Przebywając 
w miejscach rekreacji, pozostawiajmy po 
sobie porządek. Jeśli każdy użytkownik tych 
miejsc posprząta po sobie, to będą one lśni-
ły czystością.

W chwili obecnej kontynuujemy prace 
w ogrodzie sensorycznym. Już niebawem 
pojawi się tam roślinność. Zwracam się 
z prośbą do rodziców o wsparcie i reago-
wanie na niestosowne zachowania. Proszę, 
niech to miejsce będzie magiczne i spędzaj-
my czas wspólnie z dzieckiem, a nie z telefo-
nem, który uniemożliwia nam zaangażowa-

nie się w opiekę nad naszymi pociechami. 
Proszę, terenu wokół ogrodu nie traktujmy 
jako wybiegu i toalety dla psów. Miejsce to 
ma być czyste i bezpieczne dla dzieci. Za-
chowania zwierząt bywają różne.

Szanowni Państwo, na terenie miejsco-
wości Krzyszkowo nie ma firmy, która 
miałaby zlecenie wykonania prac ogrod-
niczo – pielęgnacyjnych. Wszystkie pra-
ce na terenach zielonych wykonywane są 
przez mieszkańców w czynie społecznym. 
To dzięki ich zaangażowaniu miejsca te, 
wyglądają czysto i estetycznie. Pragnę ser-
decznie podziękować wszystkim, którzy 
w minionym roku zaangażowali się i pie-
lęgnowali roślinność oraz dbali o ład i po-
rządek na terenie miejscowości. To dzięki 
waszej ciężkiej pracy nasza wieś pięknieje 
każdego dnia. Proszę, uszanujmy bezin-
teresowną pracę mieszkańców na rzecz 
naszej małej ojczyzny. Prace porządkowe 
na terenie miejscowości wykonywane są 
przez Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych w Bytkowie. W ich zakres wchodzi 
wykaszanie poboczy i boiska sportowego; 
zamiatanie chodników oraz ulicy Głów-
nej, Koszycy i Polnej; cykliczne usuwanie 
śmieci z poboczy i rowów; oczyszczanie 
koszy zamontowanych na chodnikach, 
skwerze, stawie i placu zabaw; porząd-
kowanie placu zabaw. 

W okresie wiosenno-letnim życzę 
miłego wypoczynku w miejscach re-
kreacji. Proszę jednak, czujmy się od-
powiedzialni i posprzątajmy po sobie.  
„Kulturalnych ludzi utrzymanie czysto-
ści nie trudzi”.

Sołtyska Maria Chojnacka
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Dzień kobiet 

Dnia 12 marca w naszym Kole Gospo-
dyń Wiejskich w Napachaniu odby-
ło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 

Na każdą z Pań czekał kwiatek, który wrę-
czali nasi Panowie z koła Błażej Musiał oraz 
Grzegorz Pakulski. Nasze spotkanie rozpo-
częliśmy zebraniem sprawozdawczym za 
ubiegły rok oraz omówieniem kilku waż-
nych spraw bieżących.

Na nasze spotkanie przybyła również 
Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica 
Pani Izabela Dziamska wraz z mężem oraz 
Pan Franek Kabaciński, który pokrótce opo-
wiedział nam o sytuacji w Ukrainie i w jaki 
sposób możemy pomóc, zakupując lornet-

ki, baterie, powerbanki i latarki.
Każda z pań przyniosła coś do skoszto-

wania, więc stoły się uginały. Wieczór ten 
umiliła nam Pani Magdalena – przedsta-
wicielka Thermomixa, która zrobiła nam 
przepyszne potrawy, desery oraz napoje. 

Nasze spotkanie trwało do późnych go-

dzin nocnych, było bardzo wesoło, za co 
wszystkim bardzo dziękujemy. Serdeczne 
podziękowania dla Pana Darka Andrzejew-
skiego za oświetlenie naszej sali.

Z pozdrowieniami Agnieszka Kram
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 

w Napachaniu 
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Seniorzy poznają 
Indie

Przez dwa dni seniorzy klubów Senior+ 
z Rokietnicy i Aster z Kiekrza uczest-
niczyli w spotkaniu z Anną Bany – pe-

dagożką, psychoterapeutką i podróżniczką, 
która zafascynowana jest Indiami. Z senio-
rami dzieliła się wiedzą i wrażeniami po 
odbytej podróży po tym pięknym kraju.

Spotkania przebiegały w bardzo indyj-
skim klimacie i niesamowitej atmosferze. 
Indyjska muzyka, kadzidła i zdjęcia z wy-

prawy były ilustracją ciekawej opowieści 
o tym kraju.

Kultura, obyczaje i codzienne życie miesz-
kańców Indii są dla mieszkańców Europy 
trudne do wyobrażenia. Jest to kraj wielu 
kontrastów – piękno i brzydota, bogactwo 
i bieda, piękna i bujna przyroda oraz srogi 
klimat istnieją obok siebie.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły 
się demonstrowane przez podróżniczkę 
niesamowicie kolorowe stroje i biżuteria. 
Wszystkiego można było dotknąć, przymie-
rzyć i poczuć się przez moment, jak kobie-
ta z Indii. 

Spotkanie zakończyło się opowieścią 

o kulinarnej stronie Indii, przy indyjskiej 
herbacie przyprawionej miodem i mlekiem. 
Do herbaty, która zaparzona była w pięk-
nych filiżankach przyniesionych przez se-
niorów, Pani Ania podała indyjskie ciastecz-
ka oraz owoc mango.

Po wyśmienitej herbacie, wykonaliśmy 
pamiątkowe zdjęcia. 

Bardzo dziękujemy Pani Annie Bany za 
spotkania i już czekamy na kolejne, ale już 
poświęcone innej tematyce.

 Ireneusz Lesicki – Animator Klubów 
 Senior+ z Rokietnicy i Aster z Kiekrza

Fot. Damian Nowicki

Pierwszy kostiumowy bal Klubu Senior+ z Rokietnicy i Klubu Seniora Aster z Kiekrza. Luty 2022.
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Obóz integracyjno-kondycyjny 
z Nordic Walking w Ostrowie k. Karwi 
z Akademią Wieku Dostojnego

Witam wszystkich entuzjastów 
i sympatyków spędzania wol-
nego czasu na świeżym powie-

trzu, z wykorzystaniem kijków do Nordic 
Walking.

Za pośrednictwem „Rokickich Wiado-
mości”, chciałbym poinformować Czytel-
ników o planowanym obozie. Oczywiście, 
czy wyjazd będzie zrealizowany czy nie, za-
decydują tzw. siły wyższe, tj. warunki epi-
demiologiczno-sanitarne, klęski żywioło-
we i warunki polityczne. Mam nadzieję, 
że wszystko będzie dobrze i obóz zosta-
nie przeprowadzony w dniach od 1 do 4 
września 2022 r.

Szczegóły są w trakcie uzgadniania. Na 
chwilę obecną mogę potwierdzić, że dzięki 
wsparciu Urzędu Gminy Rokietnica, w ra-
mach tzw. „Małego Grantu”, otrzymałem 
dofinansowanie, które w znaczący sposób 
zmniejszy koszty wyjazdu, w przeliczeniu na 
jednego uczestnika. Wniosek złożyłem, dzia-
łając w imieniu Akademii Wieku Dostojnego.

Teraz kilka słów na temat miejsca, w któ-
rym zaplanowałem tegoroczny obóz. Poje-
dziemy nad morze, do Ośrodka „Natura – 
Park” w Ostrowie k. Karwi, położonego ok. 
300 – 400 m od plaży. Teren jest zamknięty 
na rozległym obszarze, usytuowany w le-
sie. Wyposażony w basen, boisko do siat-
kówki, dużą stołówkę, bar. Zakwaterowanie 
opiera się na drewnianych domkach. Dom-
ki sześcioosobowe są całoroczne, ogrzewa-
ne. Domki dwuosobowe są nieogrzewane. 
Ale wrzesień od kilku lat jest bardzo ciepłą 
porą roku, dlatego domki są udostępniane 
do połowy tego miesiąca. W razie potrzeby, 
wstawione będą dodatkowe źródła ciepła.

Na chwilę obecną, nie mogę powiedzieć 
nic więcej, ale w miarę uzyskania nowych 
wiadomości, będę informował o wszyst-
kim na bieżąco.

Będąc przy głosie, chciałbym jeszcze 
poinformować osoby zainteresowane, że 
od 10 maja br., wznawiam zajęcia Nordic 
Walking dla wszystkich chętnych, dla tzw. 

amatorów. Zajęcia są całkowicie bezpłat-
ne. Dedykowane osobom, które już chodzi-
ły pod kierownictwem instruktora, jak też 
i osobom chcących nauczyć się prawidłowej 
techniki. Na zajęciach wymagane są wła-
sne kijki, wygodne obuwie i strój dostoso-
wany do warunków atmosferycznych. Je-
dyną zmianą do lat ubiegłych, jest miejsce 
naszych spotkań. Spotykamy się na „placu 
rumpuciowym”, w każdy wtorek o godzinie 
18:00. W razie pytań podaję nr kontakto-
wy – 691 636 684.

Serdecznie zapraszam.
Pozdrawiam i do zobaczenia,

 Dariusz Kosicki Prezes AWD 
Trener, instruktor PFNW 

Złote Gody

20 par małżeńskich z Gminy Rokiet-
nica obchodziło „Złote Gody”. 
Nowa rzeczywistość, w której 

znajdujemy się od marca 2020 roku, wymu-
sza na nas zasady, do których nie jesteśmy 
przyzwyczajeni. Wytyczne związane z za-
chowaniem bezpieczeństwa, by ochronić 
się przed wirusem, napisały nam zupełnie 
inny scenariusz i tak się stało w przypadku 
Jubileuszu 50-lecia zawarcia małżeństwa. 
Zwykle spotykaliśmy się na jednej więk-
szej uroczystości, niestety i ten rok zmie-
nił nasz program i z hucznego świętowa-
nia musieliśmy zrezygnować.

Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech 

wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywil-
nego odwiedzili naszych Jubilatów w ich 
domach, wręczając odznakę medalu za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imie-
niu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Był też dyplom i upominek.

Oto lista par obchodzących  
„Złote Gody” w 2021 r.:

1. Maria i Jan Adamowicz,
2. Barbara i Kazimierz Barscy,
3. Grażyna i Romuald Białoszyńscy,
4. Janina i Władysław Gaj,
5. Maria i Henryk Jackowiak,
6. Jolanta i Jerzy Jankowscy,
7. Krystyna i Tadeusz Jankowscy,
8. Irena i Marian Jankowscy,
9. Marianna i Renard Kieliszek,

10. Maria i Zbigniew Kożuchowscy,
11. Elżbieta i Henryk Krystofek,
12. Danuta i Marian Lipińscy,
13. Lucyna i Bronisław Mendel,
14. Cecylia i Stanisław Mikuła,
15. Barbara i Tadeusz Sękowscy,
16. Zofia i Henryk Stróżyk,
17. Anna i Kazimierz Szalczyk,
18. Irena i Zenon Szymkowiak,
19. Felicja i Piotr Wawryniuk,
20. Anna i Marek Zimni.

Naszym „Złotym Jubilatom” gratuluje-
my dotrzymania złożonej sobie przysięgi 
małżeńskiej, a dalsze lata wspólnego ży-
cia niech upływają w zdrowiu i szczęściu.

Monika Jackowiak – Kierownik  
Urzędu Stanu Cywilnego UG Rokietnica
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Historia tramwajów w Rokietnicy
Na poznańskich ulicach tramwaje pojawiły się po raz pierwszy w 1880 r.  
Ponad 110 lat później trafiły też do Rokietnicy.

Na początku lat 90. XX w. po poznań-
skich torach nadal powszechnie po-
ruszały się wytwarzane na przeło-

mie lat 50. i 60. XX w. tramwaje typu N, 
produkowane przez zakłady Konstal w Cho-
rzowie, oraz jego kolejne wersje (w szcze-
gólności 4N) i wariacje (pamiętam je do-
brze z dzieciństwa...). Nie powinno więc 
dziwić, że to właśnie takie tramwaje tra-
fiły do Rokietnicy. 

Zacznijmy od wagonu o numerze bocz-
nym 575. Był to tzw. wagon doczepny (ND), 
tj. dołączany do wagonu silnikowego. Wy-
produkowany został w roku 1952 i był eks-
ploatowany pierwotnie w Warszawie, a w 
latach 1968-1990 w Poznaniu (w ostatnim 
okresie eksploatacji obsługując prawdopo-
dobnie linię nr 7). Niestety – i tu rozwie-
wamy wszelkie mocarstwowe sny miesz-
kańców naszej gminy – tramwajowi temu 
nigdy już nie dane było poruszać się po ja-
kichkolwiek torach. 

Wagon nabyli od poznańskiego MPK 
państwo Czechowscy z zamiarem wyko-
rzystania go w charakterze altany ogro-
dowej na działce przy ul. Krętej w Rokiet-
nicy. Jak wspomina Andrzej Czechowski: 
[wagon] przyjechał na moich oczach z za-

jezdni, prawdopodobnie „Budziszyńska”, na 
teren zajezdni „Gajowa”, gdzie zdemontowa-
no z niego podwozie - osie z kołami [i układ 
jezdny - przyp. MS], a następnie dźwigiem 
załadowano na przyczepę niskopodwozio-
wą i dostarczono do Rokietnicy. [...] miał już 
swoje lata, ale był w dobrym stanie. W wa-
gonie pozostały oryginalne korby do stero-
wania tramwajem.

Niestety, projektanci wagonu nie prze-
widzieli jego ogrodowego zastosowania, 
co wydaje się tłumaczyć, dlaczego jego stan 
ulegał sukcesywnie pogorszeniu. Ostatecz-
nie, około roku 2004/2005, został zezło-
mowany.

Gdyby kto jednak myślał, że na tym hi-
storia rokietnickich tramwajów się kończy, 
ten oczywiście jest w błędzie. Jak bowiem 
wspomina Tomasz Simon, To była bardzo 
popularna praktyka, że pracownicy MPK mo-
gli kupować wagony na altanki. I faktycznie 
kilka takich wagonów w Rokietnicy stanęło. 
Można je było łatwo zobaczyć m.in. jadąc 
pociągiem w kierunku Poznania.

I tak, kolejny wagon typu *N (4ND), o nu-
merze bocznym 504, trafił w okolicę ulic Mi-

łosza, Wyspiańskiego i Słowackiego w Ro-
kietnicy. Egzemplarz ten wyprodukowany 
został w roku 1960 i do roku 1990 służył 
poznańskiemu MPK.

Inny jeszcze wagon stanął (to dość klu-
czowe stwierdzenie, bowiem i w jego przy-
padku nie przewidziano zastosowania 
transportowego) przy ul. Golęcińskiej 42. 
Jemu akurat nie było pisane zostać altaną 
ogrodową… Pełnił bowiem funkcję sklepu 
spożywczego. Niestety nie wiemy, jaki był 
to model i nie trafiliśmy na jego zdjęcie.

Z kronikarskiego obowiązku odnotować 
należy, że na terenie naszej gminy powstał 
nawet odcinek toru tramwajowego. Kilku-
metrowy odcinek, ale za to istniejący do 
dziś. Można go podziwiać przy ul. Wybic-
kiego w Krzyszkowie.

Biorąc pod uwagę fakt, że w gminie Ro-
kietnica nigdy nie działała żadna linia tram-
wajowa, przyznają Państwo zapewne, że 
zagęszczenie wagonów tramwajowych na 
metr kwadratowy było tu swego czasu wca-
le spore...

[Dziękuję za pomoc w przygotowaniu tego 
tekstu panom Andrzejowi Czechowskiemu 
oraz Tomaszowi Simonowi.]

Maciej A. Szewczyk

Model wagonu doczepnego typu 4ND

Wagon nr 575, zbiory Andrzeja Czechowskiego Wagon nr 575, zbiory Andrzeja Czechowskiego

Wagon nr 504, zbiory Tomasza Simona
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Rękodzieło i produkty regionalne, czyli:

w Dolinie Samy

3 kwietnia 2022 / godz. 11.00-17.00

Szkoła Podstawowa w Cerekwicy

W programie wyroby lokalnych twórców, produkty regionalne 

oraz warsztaty rękodzielnicze, w tym m.in.: 

Ceramika    Wyroby krawieckie    Wyroby z wikliny     Ozdoby wielkanocne    

Obrazy i gobeliny     Ogrody w szkle     Makramy     Biżuteria z żywicy i koralików

I wiele innych!

Atrakcje dla dzieci: malowanie twarzy, prace plastyczne!

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Pan Eugeniusz Tacik – artysta, rzeźbiarz, 

który na naszych oczach stworzy swoje kolejne dzieło. A jakie? To niespodzianka! 

Bądźcie z Nami w ten wyjątkowy dzień! Zapraszamy!

Organizator: Więcej informacji: www.dolinasamy.pl @dolinasamy
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Galeria talentów w „Chacie Kultury”

Na początku roku 2022 Sebastian Zy-
snarski i Grzegorz Wojciechowski 
prowadzący rokietnicką Chatę Pol-

ską zdecydowali się na projekt pn.: „Cha-
ta Kultury”. To wyjątkowe przedsięwzięcie 
polega na prezentowaniu stałej ekspozycji 
w holu Galerii Napoleońskiej oraz w samym 
sklepie. Wystawione eksponaty są dzieła-
mi lokalnych artystów, zarówno amatorów, 
jak i profesjonalistów. Wiek twórców rów-
nież nie ma znaczenia. Wystawa zmienia 
się co miesiąc, a do tej pory mogliśmy już 
podziwiać rzeźby, obrazy, zdjęcia, robótki 
ręczne – wszystko wykonane z wielką pa-
sją i starannością. Na wystawie nie braku-
je lokalnych akcentów, są nimi m.in. zdję-
cia z Rokietnickiego Archiwum Cyfrowego, 
na których przedstawiona jest nasza gmina 
za dawnych lat. Współczesne widoki okolic 
możemy podziwiać na zdjęciach autorstwa 
Adama Michty. W gablotach natomiast usta-
wiono niezwykłe rzeźby młodego artysty 
z Poznania Patryka Zysnarskiego oraz prace 
ręczne o tematyce wielkanocnej wydzierga-
ne przez pracownice Chaty Polskiej. Ściana 
holu jest z kolei miejscem prezentacji obra-

zów. Pierwsze dzieła, które pojawiły się na 
ścianie, namalowała Violetta Skrobała, ko-
lejne stworzyli uczestnicy pracowni Nowa 
Wena z Rokietnicy i Tarnowa Podgórnego. 

Jednak Chata Kultury to nie tylko wysta-
wa, to również twórcze warsztaty i prelek-
cje, czyli działania aktywizujące mieszkań-
ców gminy. 20 marca br. każdy chętny mógł 
bezpłatnie wziąć udział w warsztatach „Gli-
na w Chacie”, podczas których uczestnicy 
rzeźbili pod okiem artysty rzeźbiarza. A już 
10 kwietnia wraz z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury zorganizowane będzie wydarzenie 
„Artystyczna Wielkanoc”, polegające na ma-
lowaniu wielkich wielkanocnych jaj i zajęcy. 

Pokazując tak piękne dzieła oraz promu-
jąc talenty i zachęcając do wspólnego spę-
dzania czasu, Chata Kultury realizuje cele, 
jakimi są rozbudzanie patriotyzmu lokal-
nego, poszerzanie wiedzy na temat regio-
nu oraz promocja lokalnych artystów i in-
tegracja społeczności.

Elementem projektu, który na pewno 
przyciągnie czytelników, jest regał nazwany 
„Uwolnij książkę”. Jest to miejsce, do które-
go każdy może przynieść książkę, aby ktoś 

inny mógł ją wziąć i cieszyć się jej treścią. 
W ten sposób Chata Polska podjęła współ-
pracę z Fundacją Bookcrossing Polska, któ-
ra wspiera wszelkie działania popularyzu-
jące książkę i czytelnictwo. 

Warto podkreślić, że wszystkie działania 
podejmowane w ramach Chaty Kultury Cha-
ta Polska realizuje bezpłatnie i każdy chętny 
może być częścią projektu, czy to malując 
obrazy, rzeźbiąc, fotografując, wykonując 
prace ręczne czy też biorąc udział w warsz-
tatach. Do tych wszystkich zajęć serdecznie 
naszych mieszkańców zapraszamy.

Projekt został objęty Honorowym Patro-
natem Wójta Gminy Rokietnica.

Panom Sebastianowi Zysnarskiemu 
i Grzegorzowi Wojciechowskiemu gratu-
lujemy pomysłu.

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji

UG Rokietnica
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Koncert mis i gongów

10 marca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Ro-
kietnicy odbył się niezwykły koncert mis kryształowych, 
gongów i dzwonków.

Koncerty, czyli kąpiele w dźwiękach – to określenie nie przy-
padkowe, gdyż dźwięk instrumentów, takich jak misy czy gongi, 
obmywa ciało, jak woda w kąpieli. To najprostsze słowa opisują-
ce to, co dzieje się podczas takiego wydarzenia.

Cudowne dźwięki instrumentów są czystą falą, porządkują-
cą nasz system energetyczny. Dźwięki te relaksują i rozluźniają.  
Działają na wielu płaszczyznach, poziomach, w polu fizycznym, 
mentalnym i bardziej subtelnym. Wprowadzają balans dla spo-
koju ducha, dla odprężenia ciała, dla oczyszczenia, dla relaksu.

Serdecznie dziękujemy uczestniczkom koncertu oraz Paniom: 
Karolinie Kontschyts oraz Stanisławie Liberze za prowadzenie 
tego niezwykłego wydarzenia.

Chcielibyśmy, aby takie koncerty, w miarę możliwości, były or-
ganizowane cyklicznie. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe .

KONKURS  NA 
 NAJPIĘKNIEJSZĄ  

PALMĘ  WIELKANOCNĄ
 

Szczegóły już wkrótce na stronie 
www.rokietnica.pl

oraz na Rokietnica.pl na Facebooku.

Nauka języka 
polskiego

Od połowy marca 2022 r. w Bibliote-
ce Gminnej im. Marii Konopnickiej 
w Rokietnicy odbywają się lekcje ję-

zyka polskiego dla uchodźców z Ukrainy, 
którzy przebywają na terenie Gminy Ro-
kietnica.

Zorganizowano zajęcia dla pięciu grup 
osób dorosłych – 105 uczestników oraz 
czterech grup zajęciowych dla dzieci i mło-
dzieży – 78 uczestników.

Zajęcia prowadzone są przez trzy lektorki.
Osoby, które potrzebują wsparcia tech-

nicznego mogą skorzystać także z kompute-
rów znajdujących się w czytelni Biblioteki.

Ponadto w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Rokietnicy odbywają się tematyczne za-
jęcia dla dzieci oraz dorosłych. Prowadzone 
są zajęcia grup zabawowych – mam z dzieć-
mi, dla dzieci: warsztaty garncarstwa, za-

jęcia plastyczne, ćwiczenia relaksacyjne – 
dla dorosłych. Kilka osób skorzystało także 
z zajęć: tanecznych, muzycznych, jogi i zdro-
wego kręgosłupa. T.W.
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Plan zwiedzania:
− park Krajobrazowy imienia gen. Dezyderego Chłapowskiego,
− park krajobrazowy Żerkowsko-Czeszewski,
− Śmiełów – pałac – Muzeum A. Mickiewicza,
− Gołuchów – zamek,
− Dobrzyca – park, Muzeum Ziemiaństwa,
− Żerków – rynek, punkt widokowy.

Start: godz. 10.00 parking przy Rokietnickim Ośrodku Sportu.

Koszt za 1 osobę 80,00 zł (przy zapewnieniu określonej grupy chętnych osób) + bilety wstępu

Zapisy: rokbus@rokbus.com.pl

Wycieczka jednodniowa 
23 kwietnia 2022 r. (sobota)

fo
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Z WIEDZ A J WIELKOPOLSKĘ
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Ciąg dalszy budowy kanalizacji!
Przedwiośnie w PUKu rozpoczynamy aż dwoma już zakończonymi przedsięwzię-
ciami na koncie! Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z radością może 
poinformować, iż inwestycja w Kobylnikach Dużych oraz w miejscowości Rogie-
rówko (ul. Orzechowa i Kościuszki) dobiegła końca! 

Przedsięwzięcie w Kobylnikach miało 
kilkumiesięczną przerwę, która trwa-
ła od sierpnia 2021 r. do połowy stycz-

nia 2022 r. Po tym czasie firma ZINSTAL 
Kaczor z Ruchocic ponownie ruszyła z bu-
dową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyl-
nikach, którą udało się zakończyć w termi-
nie (koniec marca br.).

Dla przypomnienia – w ramach inwestycji 
została wykonana sieć kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej wraz z 70 przyłącza-
mi do granic posesji w ulicach: Szkolna, Karo-
lewska, Polna, Tarnowska, Wiśniowa, Śliwko-
wa o łącznej długości 5,28 km. Łączna kwota 
inwestycji wyniosła 1,93 mln zł netto. Zosta-
ła ona sfinansowana ze środków pożyczki 
częściowo umarzalnej (w 30%) pozyskanej 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W poprzednim numerze RW informo-
waliśmy o rozpoczęciu budowy kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowości Rogierówko 
przy ulicy Orzechowej i Kościuszki, a w bie-
żącym numerze już o jej zakończeniu! Dla 
przypomnienia, w ramach inwestycji po-
wstała sieć kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej i tłocznej o łącznej długości ok. 1,0 
km, co ma zapewnić odprowadzenie ście-
ków z 16 posesji zlokalizowanych wzdłuż 
przedmiotowych ulic oraz dać podwaliny 
na kontynuację budowy kanalizacji sanitar-
nej w ul. Kościuszki od Orzechowej w stro-
nę Starzyn ul. Rynkowa. Umowa z Wyko-
nawcą – firmą BUD-AN Sp. z o.o. z Kalisza 
opiewała na kwotę 612 tys. zł netto i zo-
stała sfinansowana z umarzalnej częściowo 
pożyczki (w 10%) z WFOŚiGW w ramach 
projektu „Budowa i modernizacja sieci ka-
nalizacyjnej na terenie gminy Rokietnica”.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że mimo nie-
sprzyjających czasów prężnie i sukcesywnie 
realizujemy założony przez nas cel, jakim 
jest likwidacja białych plam na mapie in-
frastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmi-
ny Rokietnica.

 Od maja br. mieszkańcy powyższych 
lokalizacji w celu podłączenia budyn-
ku do kanalizacji sanitarnej mogą się 
zgłaszać: osobiście do naszej siedziby 
w Bytkowie ul. Topolowa 6, telefonicz-
nie pod nr tel.: 61 8145 743 lub e-ma-
ilowo: info@puk.com.pl.

Postępy naszych inwestycji na bieżąco bę-
dziemy relacjonować na naszym Facebooku 
oraz stronie internetowej www.puk.com.pl. 
Zachęcamy do śledzenia naszych postów.

Anna Kącka
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

Sp. z o.o. w Bytkowie
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Ogłoszenie o naborze 
wniosków o powołanie 
na rzeczoznawcę 
do przeprowadzania 
szacowania wartości 
zwierząt

W związku z pismem Powiatowego Le-
karza Weterynarii w Poznaniu w sprawie 
aktualizacji listy rzeczoznawców do sza-
cowania wartości zwierząt, Wójt Gminy 
Rokietnica uprzejmie informuje, że do 
dnia 20 kwietnia 2022 roku w Refera-
cie Ochrony Środowiska Urzędu Gmi-
ny Rokietnica przy ul. Golęcińskiej 
1, 62-090 Rokietnica, przyjmowane są 
wnioski o powołanie na rzeczoznawcę 
w celu szacowania wartości zwierząt 
zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu 
organów Inspekcji Weterynaryjnej albo 
padłych w wyniku zastosowania zabiegów 
nakazanych przez te organy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 
lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wy-
znaczonych przez powiatowego lekarza we-
terynarii do przeprowadzenia szacowania 
(Dz.U. z 2009r. nr 142 poz. 1161).

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:
• posiadają wykształcenie rolnicze wyż-

sze lub średnie lub

• ukończyły studia podyplomowe w zakre-
sie związanym z rolnictwem lub

• posiadają co najmniej wykształcenie 
średnie inne niż rolnicze i co najmniej 
3-letni staż pracy w gospodarstwie rol-
nym lub

• ukończyły co najmniej zasadniczą szko-
łę zawodową lub dotychczasową szkołę 
zasadniczą kształcące w zawodach rol-
niczych i posiadają co najmniej 3-letni 
staż pracy w gospodarstwie rolnym lub

• ukończyły zasadniczą szkołę zawodo-
wą lub dotychczasową szkołę zasadni-
czą kształcące w zawodach innych niż 
rolnicze i posiadają co najmniej 5-let-
ni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

• mają miejsce zamieszkania na terenie 
gminy Rokietnica,

• i które złożyły wniosek o powołanie 
na rzeczoznawcę.

Wniosek powinien zawierać:
• imię i nazwisko;
• adres zamieszkania;
• adres do korespondencji;
• informacje o wykształceniu;

Prosimy o podanie także numeru 
telefonu do kontaktu.

Do wniosku dołącza się:
• kopie dokumentów potwierdzają-

cych wykształcenie kandydata na rze-
czoznawcę;

• oświadczenie kandydata na rzeczoznaw-
cę o posiadanym stażu pracy w gospo-
darstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;

• oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę 
o posiadanym doświadczeniu w prowa-
dzeniu gospodarstwa rolnego, w którym 
jest prowadzona produkcja metodami 
ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodze-
nie za godzinę szacowania w wysokości 
1/120 przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku za rok poprzedni 
ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie 
wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Wójt Gminy Rokietnica powołuje i od-
wołuje rzeczoznawców, o których mowa 
powyżej oraz informuje o tym fakcie po-
wiatowego lekarza weterynarii.

Druki wniosków i oświadczeń są do 
pobrania na stronie internetowej www.
rokietnica.pl zakładka Środowisko oraz 
w Urzędzie Gminy Rokietnica przy ul. Go-
lęcińska 1 – budynek C w Biurze Obsługi 
Interesanta.

Lidia Przybysz
Referat Ochrony Środowiska 

UG Rokietnica
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Niesamowite emocje  
w BUDMAR MASTERS

W sezonie 2021 w 10 tur-
niejach BUDMAR-CUP Grand 
Prix Rokietnicy w Pool-Bilard zostało skla-
syfikowanych aż 74 zawodników! Jest to 
rekord, który przy 3 stołach bilardowych 
w Akademii prezentuje się naprawdę oka-
zale. W rankingu BUDMAR-CUP zwyciężył 
Arkadiusz Brzękowski, drugi był Andrzej 
Barski, trzeci Bartosz Kaczmarek, a czwarty 
Mateusz Cholewiński. Najlepszych 14 osób 
z rankingu plus dwie z „Dzikimi Kartami” 
uzyskało awans do BUDMAR MASTERS, tur-
nieju podsumowującego cały sezon. W tym 
prestiżowym turnieju na najlepszych czeka-
ły cenne nagrody i piękne puchary ufundo-
wane przez głównego sponsora cyklu, czyli 
firmę Budmar – Centrum Klinkieru i Dachó-
wek. Dodatkowo wszyscy uczestnicy mie-
li zapewniony catering i udział w bardzo 
interesującym turnieju BUDMAR SPEED-
-POOL rozgrywanym przed półfinałami. Do 
wygrania wiele, to i emocji wiele, i to już 
od pierwszych meczów, a to, co działo się 
podczas BUDMAR SPEED-POOL i meczu 
finałowego BUDMAR MASTERS, z pewno-
ścią pozostanie na długo w pamięci uczest-
ników i zgromadzonych kibiców. Szczerze 
mówiąc, atmosfery turnieju SPEED-POOL 
nie da się opisać, to trzeba naprawdę prze-
żyć. Towarzyszące tam emocje sięgają ze-
nitu. Najlepszym w BUDMAR SPEED-POOL 
okazał się Andrzej Barski, który w finale po-
konał Marcina Muchę. Na trzecich lokatach 
znaleźli się Kacper Specyał i Łukasz Judko-
wiak. Przejdźmy teraz do finału BUDMAR 
MASTERS, w którym spotkali się Arkadiusz 
Brzękowski i Mikołaj Stęsik. Mecz rozpo-
czyna się od prowadzenia Mikołaja aż 5:0, 
a jakieś 30 minut później mamy prowadze-
nie Arka 6:5! WOW! Za chwilę 6:6 i ostat-
nia partia, w której mamy prawie wszystko! 
Obaj zawodnicy mieli swoje szanse, ale to 

Mikołaj po zagraniu trudnej bandy, wbijając 
bilę numer 8, wychodzi na zwycięską 9-tkę 
i triumfuje w BUDMAR MASTERS! Ogrom-
ne gratulacje dla Mikołaja i Arka za świetne 
widowisko! Pokazaliście, że jesteście bar-
dzo mocni! Gratulacje również dla Rado-
sława Lorycha i Łukasza Judkowiaka, któ-
rzy uplasowali się na trzecich miejscach 
BUDMAR MASTERS. Gratulacje należą się 
wszystkim uczestnikom i kibicom oraz fir-
mie BUDMAR za stworzenie niesamowi-
tych rozgrywek! Dziękujemy! No i już te-
raz zapraszamy na kolejny BUDMAR-CUP 
z sezonu 2022, który zaplanowany jest na 
3 kwietnia.

Wyniki BUDMAR MASTERS 2021: 
https://www.online-brackets.com/
view/19234

JUNIOR-CUP II  
– część pierwsza i druga

Najpierw rozegraliśmy dwa turnieje w ra-
mach drugiej odsłony JUNIOR-CUP – cy-
klu turniejów bilardowych dla dzieci orga-
nizowanego wspólnie z Gminą Rokietnica 
i Stowarzyszeniem Wielkopolska Akade-
mia Bilardowa. W pierwszym turnieju ry-
walizowały dzieci z grupy początkującej, 
a w drugim z grupy średnio-zaawansowa-
nej. Na najlepszą czwórkę każdej kategorii 
czekały statuetki ufundowane przez Gminę 
Rokietnica oraz dodatkowe nagrody tym 
razem ufundowane przez tatę Adama Mi-
chalskiego, jednego z uczestników naszych 
turniejów. Wśród początkujących zwycię-
żyła Antonina Cybulska, druga była Helena 
Konieczna, trzecia Jagoda Molik, a czwarta 
Gabriela Kaczmarek. W kategorii średnio-
-zaawansowanych zwyciężył Jędrzej Ho-
fman, który w finale pokonał Antoniego Szy-

mańskiego. Trzecią lokatę zajął 
Maksymilian Molik, a czwarty 
był Wiktor Wieczorek. O pierw-
szą czwórkę otarli się Franciszek 

Nowaczyk, Maciej Melcer, Aleksander Cybul-
ski, Marek Podgórski i debiutująca w grupie 
średnio-zaawansowanych Antonina Babica.  
Tydzień później rozegraliśmy turniej dla 
zaawansowanych młodych bilardzistów, 
który zakończył drugą odsłonę cyklu JU-
NIOR-CUP 2022. Uczestnicy zostali podzie-
leni na dwie grupy, w których grali syste-
mem „każdy z każdym” w odmianę 9-bil 
do 3 wygranych partii. Po dwóch najlep-
szych z każdej z grup awansowało dalej. 
W pierwszym półfinale spotkała się Julia 
Babica z Dominikiem Pflaum, a w drugim 
Wiktor Kaczmarek z Patrykiem Łozowic-
kim. Po bardzo interesujących pojedynkach 
w finale zameldowali się Dominik i Wiktor. 
Ostatni mecz turnieju również dostarczył 
nam wielu emocji. Zawodnicy zagrali mak-
symalną liczbę partii, wynikiem 3:2 zwycię-
żył Dominik Pflaum! Gratulacje dla Domi-
nika i wszystkich medalistów, ale także dla 
tych, którzy tym razem rozgrywki zakończy-
li na fazie grupowej, a byli to: Adam Michal-
ski, Eryk Świdniak, Adrian Tomaszewski, 
Oskar Siemiński i Wiktor Wieczorek. Ko-
lejna odsłona cyklu JUNIOR-CUP zaplano-
wana jest na kwiecień. Szczegóły wkrótce, 
ale jedno jest pewne, tata Adama Michal-
skiego zapewnił nas, że ponownie na każ-
dego uczestnika będą czekać smakołyki .

Mamy Mistrzynię Europy!
Jeszcze nie zdążyliśmy oficjalnie pochwa-

lić się, że Akademię Bilardową Rokietnica 
wzmocniła Oliwia Zalewska, a ona już za-
rzuciła nas medalami! Najpierw w barwach 
Akademii wywalczyła srebro w Pucharze 
Polski Kobiet, tutaj warto wspomnieć, że 
kolejne nasze zawodniczki Kinga Pietrzak 
i Julia Tarka w tym samym turnieju zosta-

Organizatorzy i pierwsza czwórka BUDMAR MASTERS Organizatorzy i pierwsza czwórka BUDMAR SPEED-POOL

Grupa początkująca i średnio-zaawansowana JUNIOR-CUP II Grupa zaawansowana JUNIOR-CUP II
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Międzynarodowy 
Turniej Tenisowy 
do lat 14

W dniach 19-26.02.2022 r. na 
kortach w Centrum Teni-
sowym Sobota odbył się 

Międzynarodowy Turniej Tenisowy 
do lat 14 – Tennis Europe Powiat Po-
znański Open. Turniej miał charak-
ter profesjonalnej imprezy teniso-
wej, w której udział wzięli najlepsi 
tenisiści i tenisistki z Europy w kate-
gorii wiekowej do lat 14. Na turniej 
przybyło 128 graczy, z takich krajów 
jak Polska, Ukraina, USA, Finlandia, 
Niemcy, Czechy, Słowacja. Impreza 
została wsparta przez Urząd Gminy 

Rokietnica oraz Powiat Poznański. 
Turniej odbywał się z podziałem na 
kategorię chłopców i dziewczynek: 
gra pojedyncza oraz gra podwójna. 
Wśród chłopców turniej singlowy 
wygrał David Bruckner, dziewczy-
nek – Inka Wawrzkiewicz. W grze 
deblowej zwyciężyli Aleksander 
Błus w parze z Patrykiem Kowalem 
oraz Lea Belanska z Vanessa Dobia-
sova. Była to już kolejna edycja tej 
imprezy, która z roku na rok cieszy 
się coraz większym powodzeniem. 

Wydarzenie zostało objęte 
Honorowym Patronatem  
Wójta Gminy Rokietnica.

ły sklasyfikowane na wysokich piątych 
miejscach. Następnie w Słowenii w pięk-
nej miejscowości Laszko, w Pucharze Euro-
py Oliwia melduje się w finale, zdobywając 
kolejne srebro! Tutaj warto wspomnieć, że 
na tej samej arenie Radosław Babica w ka-
tegorii mężczyzn zajął również wysokie 
piąte miejsce. Chwilę później w tym sa-
mym miejscu w Słowenii zostały rozegra-
ne Mistrzostwa Europy, w których Oliwia 
wraz z Izabelą Łącką zdobywa brąz w roz-
grywkach drużynowych, a co więcej, w roz-
grywkach indywidualnych Oliwia zosta-
ła Mistrzynią Europy w 9-bil! Ogromne 
gratulacje! Brawo Oliwia! 

Szymon Duda zwycięża w silnie 
obsadzonym BUDMAR-CUP I 2022

Na inauguracji sezonu 2022 BUDMAR-
-CUP Grand Prix Rokietnicy w Pool-Bilard 
pojawiło się 31 zawodników. Oprócz lokal-
nych graczy uczestniczyli również bilardzi-
ści z Zielonej Góry, Brodów Wielkopolskich 
czy Poznania. Mieliśmy reprezentantów 
Ekstraklasy Bilardowej, II Polskiej Ligi Bi-

lardowej, Kadry Polski na wózkach inwa-
lidzkich i wielu niezrzeszonych bilardzistów 
prezentujących bardzo wysokie umiejętno-
ści. Dobrze obsadzona lista startowa już 
w fazie grupowej zapewniła nam świetne 
widowisko. O awansie do kolejnej fazy tur-
nieju i walki o cenne nagrody oraz piękne 
puchary i medale ufundowane przez firmę 
Budmar - Centrum Klinkieru i Dachówek, 
czasami decydował bilans partii, czy nawet 
bezpośredni pojedynek. Mimo wszystko 
w najlepszej czwórce turnieju spotkali się 
główni faworyci zawodów. Zwyciężył Szy-
mon Duda z Zakręconej Bili Poznań, poko-
nując w finale po bardzo zaciętym pojedyn-
ku (5:4) zawodnika Akademii Bilardowej 
Rokietnica Adama Stankiewicza. Na trze-
cim stopniu podium znaleźli się Bartłomiej 
Czapla reprezentujący inmarketing Hades 
Poznań oraz Robert Kozłowski z Zielonej 
Góry reprezentujący UKS Mlbilard.pl Bilar-
dowa Samochodówka Legnica. O podium 
otarli się: Mateusz Cholewiński, Radosław 
Lorych, Andrzej Barski i Artur Matykow-
ski. Kolejny BUDMAR-CUP zaplanowany 
jest na 3 kwietnia, a szczegółowe wyniki 
z BUDMAR-CUP I 2022 znajdziecie tutaj:

https://www.online-brackets.com/
view/19171

Szkółka Bilardowa

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

Oliwia Zalewska

Pierwsza czwórka BUDMAR-CUP I 2022 i Radosław Babica

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Zgrupowanie 
sportowe 
w Borowicach.  
15-23.01.2022 r.

Do Borowic/Karpacza dotarliśmy naj-
pierw pociągiem (Jelenia Góra- Cie-
plice), a później busem właściciela 

Ośrodka, w którym zamieszkaliśmy. Hottur, 
bo tak nazywał się ten Ośrodek Wczasowo 
– Kolonijny, jest świetnie przygotowany do 
przyjęcia takich grup sportowych, jak nasza. 
Ośrodek ten dysponuje obiektami sporto-

wymi, takimi jak: stadion lekkoatletyczny 
z bieżnią tartanową, boiskiem piłkarskim 
pełnowymiarowym, dwoma halami spor-
towymi, basenem (latem) oraz sauną i ja-
cuzzi. Cały kompleks jest cudownie poło-
żony z dala od głównych dróg, gdzie panuje 
cisza i spokój, są piękne widoki i czyste po-
wietrze. W takich warunkach przebywali-
śmy osiem dni, trenując dwa razy dziennie. 
W trakcie zgrupowania zorganizowaliśmy 
wycieczkę do Karpacza. Zwiedziliśmy m.in. 
Świątynię Wang – najstarszy kościół drew-
niany w kraju, Stadion Lekkoatletyczny, któ-
ry był w ubiegłym roku areną Mistrzostw 
Polski Młodzików oraz do Przesieki (Wo-
dospad Podgórna). Dzięki dobrym warun-

kom socjalnym (zwłaszcza wyżywieniu) 
naładowani energią, cali i zdrowi wrócili-
śmy do Rokietnicy.

Dziękujemy: Gminie Rokietnica za wspar-
cie finansowe, rodzicom za pomoc w orga-
nizacji wyjazdu.

Halowy Mityng LA 
w Aleksandrowie 
Łódzkim. 8.01.2022 r. 

Pierwszy tegoroczny start halowy na-
leży uznać za bardzo udany. Dziew-
czyny z Kusego spisały się na piątkę. 

W konkursie pchnięcia kulą 3 kg w kate-
gorii U-16 zwyciężyła Nina Sadek (10,95 
m) przed Marią Czarnecką (MKLA Łęczy-
ca) – 10,09 i Kingą Wilczewską (Siódemka 
Ostrołęka) – 9,24 m. Na czwartym miejscu 
uplasowała się nasza zawodniczka – Kasia 
Gładysiak wynikiem – 8,95 m. Startowało 
w tej konkurencji 16 zawodniczek. W sko-
ku w dal Maja Stańko [U-14] skoczyła 3,90 
m. Brawo, dziewczyny!

Mityng Pamięci Ireny 
Szewińskiej U16 i U14. 
Mistrzostwa Kuj-Pom U16 
i U14 Toruń, 30.01.2022 r.

Mimo trudnych warunków atmosfe-
rycznych, bardzo silnego wiatru, 
dotarliśmy do Torunia, do słynnej 

Areny Toruń (hali sportowo – widowisko-
wej), gdzie rozgrywany był 4 Mityng Pa-
mięci Ireny Szewińskiej, naszej najlepszej 
lekkoatletki w dziejach polskiego sportu, 
7-krotnej medalistki olimpijskiej. Z trójki 
naszych zawodników najlepiej spisała się 
Nina Sadek, która zwyciężyła w konkur-
sie pchnięcia kulą 3kg w kategorii U-16 
wynikiem 11,19 m. Za zwycięstwo otrzy-

mała piękny medal z podobizną naszej le-
gendarnej sportsmenki. Maja Stańko w je-
dynym udanym i zaliczonym skoku w dal 
skoczyła na odległość: 3,76 m. Dominik Bro-
warczyk pokonał dystans 600 m w czasie: 
2:11,82 min.

Gorąco zachęcamy dzieci i młodzież 
gminy Rokietnica do aktywnego 
udziału w naszych zajęciach. 

Terminy zajęć: 
►grupa młodsza (od 6 lat do 10 lat) 2 

x w tygodniu (poniedziałek: 16:00-17:00 
– SP Cerekwica, piątek: 16:00-17:00 – SP 
Rokietnica) 
►grupy starsze: 3 x w tygodniu (ponie-

działek, środa, piątek – Cerekwica i Na-
pachanie)

Bliższe informacje pod numerami: 
600 971 547 oraz 608 435 923
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Nowa szkolna rzeczywistość

Od kilkunastu dni na korytarzach Przy-
brodzkiej 1 nieustannie rozbrzmie-
wa językowa mieszanka. W różnych 

proporcjach słychać polski, rosyjski, angiel-
ski i ukraiński oczywiście. Pierwszy uczeń, 
który jak wielu jego kolegów musiał opu-
ścić dom w wyniku rosyjskiej agresji, po-
jawił się w naszej szkole 3 marca. Potem 
sprawy nabrały tempa i przybywali kolejni. 
Niektórzy tylko na chwilę, bo na przykład 
następnego dnia po zapisaniu do szkoły 
okazywało się, że rodzice będą mieć pra-
cę na zachodzie Europy, więc wyjeżdżają da-
lej, inni zostali na dłużej. Od prawie dwóch 
tygodni nasza grupa ukraińskich uczniów 
jest w miarę stabilna i liczy 24 osoby. Ten 
zespół pewnie będzie się rozrastać, ponie-
waż codziennie otrzymujemy telefony z py-
taniami o miejsce w szkole. Ponadto wyda-
je się, że w miarę upływu czasu zwiększy 
się liczba młodszych dzieci, które teraz zo-
stały z opiekunami, a jeśli ich bliscy znaj-
dą pracę, to one również pojawią się u nas. 
Alternatywa, która może zapoczątkować 
proces odwrotny, to zdalna edukacja ukra-
ińska prowadzona w rzeczywistym czasie 
przez ukraińskie szkoły. Ogólnoukraińska 
ruszyła 14 marca, ale ona opiera się w więk-
szości na materiałach z odtworzenia z cza-
sów pandemii. Mamy już jednak pojedyn-
cze przypadki, gdzie uczniowie w trakcie 
lekcji wychodzą, żeby połączyć się online 
z własną placówką, do której uczęszczali 
przed atakiem.

Powiedzieć, że sytuacja, z którą mamy 
teraz do czynienia, nas wszystkich zasko-
czyła, to jakby nic nie powiedzieć. Co inne-
go czytać o uchodźcach, którzy muszą  na-

tychmiast uciekać przed zagrożeniem, a co 
innego ich spotkać i spróbować udzielić po-
mocy osobom, które wyszły z domu jedynie 
z bagażem strachu. Jako szkoła na początku 
włączaliśmy się w zbiórki dla ofiar wojny, 
potem przyszła pora na organizowanie edu-
kacji dla dzieci, którym przymusowo prze-
rwano edukację we własnym kraju. Tylko 
jak to zrobić? Jedno czego byliśmy od po-
czątku (i nadal jesteśmy) pewni to, że mu-
simy dla nowych uczniów znaleźć miejsce 
i bynajmniej nie dlatego, że wymaga od nas 
tego prawo, a z telewizora słychać zapew-
nienia, że polski system jest na taką sytu-
ację przygotowany. NIE JEST i nawet trudno 
oczekiwać, żeby był, bo to sytuacja ekstre-
malna i trzeba sobie to po prostu uczciwie 
powiedzieć, a potem i tak działać, bo jeśli ko-
muś w XXI wieku w Europie zabrakło czło-
wieczeństwa (bo jakże inaczej można na-
zwać to, do czego dochodzi w Ukrainie), to 
inni muszą próbować to zrekompensować, 
żeby świat mógł wrócić na normalne tory.

Jak więc działamy? Najwłaściwiej będzie 
powiedzieć: spontanicznie i w miarę po-
trzeb, i nie chodzi tu bynajmniej o lekkie 
podejście do sprawy, bo ta jest bardzo po-
ważna, tylko że niewiele w takiej sytuacji 
da się przewidzieć i zaplanować. W miarę 
jak zaczęły się pojawiać informacje, że do 
nas też dotrą uchodźcy, zaczęliśmy przy-
gotowywać się do ich przyjęcia. Tylko, że 
jeśli nie wiadomo kiedy i ile osób przybę-
dzie, to trudno coś ustalać, i tak było w na-
szym przypadku. Ponadto szkoła w trak-
cie roku rządzi się swoimi prawami. Mamy 
określoną liczbę uczniów, a do nich przypi-
saną określoną liczbę nauczycieli i obsługi. 

Jeśli chodzi o kadrę, to tego nie da się tak 
po prostu zmienić z dnia na dzień, zatrud-
nić nowych osób. Na domiar złego, bory-
kamy się z brakami kadrowymi, bo cho-
ciaż w ogólnopolskim przekazie COVID-19 
już został już prawie „odwołany” to on na-
dal jest, a każda nieobecność nauczyciela, 
szczególnie w takiej sytuacji jak obecna, 
jest bardzo odczuwalna. 

W pierwszych dniach po prostu staliśmy 
w holu szkoły i gdy widzieliśmy, że zbliżają 
się nieznane dzieci staraliśmy się nimi za-
opiekować i skierować do klasy odpowia-
dającej w przybliżeniu klasie w Ukrainie. 
Nie zawsze jest to możliwe, ponieważ na-
sze systemy szkolne trochę się różnią. Po-
nadto na początku przyjęliśmy zasadę, że 
kierujemy nowych uczniów do klas, w któ-
rych już od jakiegoś czasu są dzieci mówią-
ce po ukraińsku. Mamy na Przybrodzkiej 
kilkoro takich uczniów i w tym momencie 
chciałabym im bardzo podziękować. Wyko-
nali kapitalną pracę, żeby pomóc w pierw-
szych najtrudniejszych chwilach. Zajęli się 
kolegami z Ukrainy, oswoili ich ze szkołą, 
pomagali w tłumaczeniach bezpośrednich 
oraz przy sporządzaniu dokumentacji. Dzię-
ki nim wypracowaliśmy sobie pewne roz-
wiązania, które stosujemy do coraz to no-
wych uczniów, którzy przybywają do szkoły.

Po krótkim czasie okazało się, że nie wszy-
scy mogą trafić do klas, gdzie jest ukraiński 
przewodnik, bo te klasy byłyby zbyt liczne. 
Musimy zachować proporcje, więc czasem 
nowi uczniowie od razu trafiają w zupełnie 
polskie środowisko, ale dzieci z tych klas 
też starają się pomagać i przyswajają co-
raz więcej ukraińskich słówek. Ponadto od 
samego początku wdrożyliśmy lekcje języ-
ka polskiego dla przybywających, więc oni 
również nabywają nowe umiejętności i ko-
munikacja staje się łatwiejsza niż na wstę-
pie. Jednocześnie wiemy, że wszystko, co 
robimy teraz, jest tylko czasowym rozwią-
zaniem, w dodatku ciągle modyfikowanym 
wobec coraz to nowych potrzeb i naszych 
ograniczonych możliwości. W miarę zwięk-
szania się liczby nowych uczniów i świado-
mości obu stron, czy to będzie pobyt cza-
sowy, czy na stałe, będziemy musieli nie 
tylko w Szkole Podstawowej w Cerekwicy, 
ale również w całym gminnym systemie 
oświaty podjąć kompleksowe rozwiązania. 
Wszystko, co robimy obecnie, jest działa-
niem doraźnym, potrzebnym, ale z braku 
doświadczenia w większości intuicyjnym. 
Jakie przyniesie ono efekty, postaram się 
opowiedzieć w następnych numerach „RW”.                                                                         

Mariola Sudoł-Szczepaniak
Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Cerekwicy
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Bajeczkowe wieści...
Miesiąc luty w przedszkolu Bajeczka ob-

fitował w nietypowe dni...
Między innymi znalazły się takie, jak 

Święto Zakochanych oraz Dzień Kota. 
W poniedziałek 14 lutego cała grupa Kot-

ków miała na sobie czerwone ubrania, a sala 
pełna była czerwonych serduszek – sym-
bolu miłości i przyjaźni. Przedszkolaki do-
wiedziały się, skąd wziął się zwyczaj walen-
tynkowy – to szczególne okazywanie w tym 
dniu serdeczności i miłości. Miło spędza-
liśmy czas przy muzyce oraz rozwiązując 
zagadki i łamigłówki. Jedna z nich polega-
ła na poszukiwaniu drugiej połówki serca 
– każdy musiał znaleźć tę właściwą część 
i dopasować ją tak, aby powstało piękne 
serce. Inne zadania ćwiczyły sprawność 
paluszków, by powstało serce w kolorze 
czerwonym dla najbliższej osoby.

Natomiast w czwartek 17 lutego dzie-
ci przy pomocy kocich uszek upodobniły 
się do naszych czworonożnych przyjaciół. 
W tym dniu poznaliśmy kocie zwyczaje 
i niektóre rasy kotów. Dzieci dowiedziały 
się, jak dbać o te miłe zwierzęta. Odbyły się 
kocie zawody w piciu mleczka, oczywiście 
tak, jak pije kotek. Dzieci zwijały kłębek 
wełny, co sprawiło im masę radości, a na 
koniec każdemu dziecku został zrobiony 
piękny koci portret.

Te dwa dni przypomniały nam wszyst-
kim o największej wartości, jaką jest mi-
łość do ludzi i zwierząt. 

Kamila Orlik

Kotek Psotek w Bajeczce
Dla „kociarzy” 17 lutego jest dniem szcze-

gólnym, albowiem obchodzony jest Świa-
towy Dzień Kota. Tego dnia już od wielu lat 
w rzymskim Koloseum „kociarze” dokar-
miają koty. Kocie święto wpisało się także 
w polski kalendarz. W różnych miastach 
na terenie całego kraju podejmowane są 
szlachetne przedsięwzięcia. I przy okazji 
tego święta pomaga się nie tylko kotom, 
ale i psom. Tego dnia zbierane są fundu-
sze na rzecz wszystkich bezdomnych zwie-

rząt, jednak najbardziej podoba nam się to, 
co robią szkoły i przedszkola. Najmłodsi 
uczą się, że koty są potrzebne i pożyteczne. 
W tym roku dzieci z przedszkola „Bajecz-
ka” w Rokietnicy wzięły udział w konkur-
sie plastycznym „Kotek Psotek”. Do organi-
zatorów konkursu wpłynęło bardzo dużo 
różnorodnych i pomysłowych prac. Wyło-
nienie pierwszych trzech miejsc okazało się 
nie lada wyzwaniem dla komisji, a dysku-
sje nie miały końca. Ostatecznie po długim 
namyśle zdecydowaliśmy się przyznać wy-
różnienia w dwóch kategoriach wiekowych. 
Dzieci starsze: 5, 6-latki – 5 wyróżnień:

- Dawid Jonasik
- Izabela Maćkowiak
- Julia Sołtysiak
- Amelia Styperek
- Miłosz Czołnik

Dzieci młodsze: 3, 4-latki – 5 wyróżnień:
- Florentyna Podlecka
- Zofia Wendeker
- Anastazja Fajfer
- Alicja Starczewska
- Zofia Dubielak
Wszystkim dzieciom gratulujemy pomy-

słowości oraz wielkiego zaangażowania. 
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkur-
sie za rok!

Joanna Miecznik-Kluczykowska
Marta Grzegorzewska

Kamila Orlik
Anna Świst

Dzień Dinozaura u Motylków

 Dinozaury fascynują dzieci. Kryją wiele 
tajemnic, zaskakują swoim wyglądem i ga-
barytami, dlatego 25 lutego przedszkolaki 
z grupy „Motylki” świętowały ten nietypowy 
dzień z zaangażowaniem. W tym dniu dzie-
ci przyniosły swoją kolekcję różnych dino-
zaurów – małych i dużych. Od rana ogląda-
liśmy zdjęcia dinozaurów, porównywaliśmy 
szkielet T-Rexa z jego sylwetką. Następnie 
poznaliśmy pojęcia: paleontolog i skamieli-
ny. Każdy zamienił się w badacza i odkrywał 
skamieliny. W prehistoryczny świat prze-
niosły dzieci opowiadania i wiersze czyta-
ne przez nauczycielki. Dzieci dowiedziały 
się wielu ciekawych rzeczy m.in. jak dino-
zaury wyglądały, czym się żywiły oraz jak 
wyginęły. Zafascynowane maluchy podąża-
ły śladami dinozaurów. Były zabawy mate-
matyczne, ruchowo – naśladowcze, które 
zamieniały dzieci w dinozaury. Były tańce 
z balonowymi przyjaciółmi – dinozaura-
mi. Dzieci kolorowały ulubione dinozaury, 
tworzyły skamieniałości z masy solnej. Naj-
większą radość wzbudziło jednak odnale-

Przedszkole 
Bajeczka
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zienie prehistorycznych jaj…, z których po 
kilku godzinach wykluły się małe dinozau-
ry. Wiele przedszkolaków tego dnia zabły-
snęło swoją wiedzą, inni natomiast z do-
ciekliwością pytali o więcej. Dopełnieniem 
tego dnia była słodka niespodzianka – ba-
beczki w kształcie dinozaura, które upie-
kła dla wszystkich dzieci mama Kubusia. 
Wszystkim bardzo smakowały.

 Agnieszka Tomczak

Tłusty czwartek w grupie Rybki

24 lutego był Tłusty Czwartek – dzieci 
z grupy Rybki wraz z pomocą Pani zrobiły 
babeczki. Wspólnie przygotowaliśmy, wy-
mieszaliśmy składniki na ciasto i wylaliśmy 
je do foremek. Po upieczeniu dekorowali-
śmy babeczki lukrem i kolorową posypką. 
Po skończonej pracy zjedliśmy babeczki, 
które były pyszne. Ten dzień był bardzo 
miły i „smaczny”.

Karolina Krawiec

„Bal karnawałowy w Bajeczce”

W dniach 16 i 17.02.2022 r. w naszym 
przedszkolu odbyły się długo wyczekiwane 
bale karnawałowe – niezwykłe wydarzenie, 
dostarczające dzieciom wielu pozytywnych 
przeżyć. Po śniadaniu w przedszkolu poja-
wiały się kolorowe postacie. Wśród dziew-

czynek dominowały wróżki i księżniczki, 
jednorożce, delikatne motylki i biedron-
ki, a chłopcy to przede wszystkim super-
-bohaterowie: Spider-Man, Batman, Harry 
Potter, policjant, kowboj... – nie sposób zli-
czyć i wymienić tych wszystkich postaci.

Dzieci świetnie się bawiły, uczestnicząc 
wspólnie ze swoimi paniami w zabawach, 
pląsach i konkursach. W sali w czasie tań-
ców było bardzo kolorowo, wszyscy bawi-
li się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy 
– mimo chwilowego zmęczenia.

Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci 
z żalem opuszczały salę balową. Wspólna 
zabawa przyniosła wiele radości naszym 
wychowankom, co było głównym celem 
tego spotkania. 

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za za-
angażowanie w przygotowanie pięknych 
balowych strojów. Kolejny bal karnawało-
wy już za rok!

Nauczycielki z gr. „Smoki”

„Być kobietą, być kobietą...”,  
marzy o tym każda z nas

W przedszkolu Bajeczka dziewczynki 
miały okazję poczuć się naprawdę wyjąt-
kowo. Od samego rana z okazji Dnia Kobiet 
sala „Myszek” zamieniła się w SPA. Wszyst-
kie dzieci mogły skorzystać z jacuzzi, masa-
żu twarzy, a także nałożyć maseczki z ogór-
ków. Przekonały się też, jak wygląda peeling 
dłoni, mogły wymoczyć stopy w cudownej 

wodzie z płatkami róż, a także poznać taj-
niki makijażu oraz malowania paznokci.

Dzieci – zarówno dziewczynki, jak i chłop-
cy – miały okazję poczuć się, jak w praw-
dziwym SPA i bawiły się świetnie. To był 
dla nich niezapomniany dzień!

R. Hońdo-Przybylska

W kinie Halszka
11.03.2022 r. cztery grupy z Bajeczki uda-

ły się na wycieczkę do kina Halszka w Sza-
motułach. Obejrzały przyjazny, kolorowy, 
pełen dobrych emocji film „Miś Bamsi i su-
per miód”. Przewiozły nas oczywiście nie-
zastąpione autokary z firmy ROKBUS. 

Wycieczka była sporym przeżyciem dla 
dzieci, szczególnie dla maluszków. Mamy 
nadzieję na powolny powrót do naszych 
przedszkolnych atrakcji – wycieczek, kon-
certów, spotkań, teatrzyków. Mamy nadzie-
ję na powrót do normalności…

Anna Krzyśko
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„Miesiąc pełen atrakcji”
W naszym przedszkolu wiele się dzieje. 

W tym miesiącu mieliśmy co świętować.

Walentynki
Luty rozpoczęliśmy od świętowania Wa-

lentynek. Jest to święto zakochanych, dlate-
go dzieci przygotowywały prace plastyczne 
oraz dekoracje w salach. Było dużo czer-
wonych serc i radosnych uśmiechów. Dzieci 
wysłuchały również legendy o św. Walen-
tym i poznały tradycje związane z Walen-
tynkami – działała u nas nawet poczta wa-
lentynkowa.

Zwierzęta egzotyczne

15 i 16 lutego do naszego przedszkola za-
witał Pan Przygoda z wyjątkowymi zwierzę-
tami. Były to zwierzęta egzotyczne. Dzieci 
mogły zobaczyć i dotknąć węża, kamele-
ona i jaszczurki. Był też duży, czarny pająk, 
skorpion oraz żaba. Spotkanie dostarczyło 
wszystkim wielu wrażeń.

Bal karnawałowy
W kolejnym tygodniu również czekały na 

nasze dzieci cudowne niespodzianki i kolej-
ni wyjątkowi goście. W naszym przedszkolu 
odbył się cudowny Bal Karnawałowy, któ-
ry poprowadził DJ! Było dużo tanecznych 
konkursów, zabaw i świetnej zabawy. Była 
to również idealna okazja do zaprezento-
wania swoich kostiumów.

Dogoterapia
Co miesiąc dzieci z Przedszkola Logicus 

mogą uczestniczyć w wyjątkowych zaję-
ciach z dogoterapii. Jest to czas nauki o zwie-
rzętach, jak również okazja do przytulenia 
piesków. My wiemy, że podczas zajęć nale-
ży być cichutko, nie biegać i nie wykonywać 
nagłych ruchów, aby nie wystraszyć psów.

Dzień Pączka
W tym miesiącu świętowaliśmy rów-

nież bardzo słodkie święto jakim jest Tłu-
sty Czwartek – inaczej Dzień Pączka. Od-

były się konkursy i zabawy. Dzieci robiły 
pączki z masy solnej, uzupełniały karty pra-
cy, wycinały pączki z papieru. Odbyły się 
również zajęcia kulinarne i każdy mógł się 
sprawdzić w roli cukiernika.

Dzień Dinozaura
Kto w dzieciństwie nie marzył o zosta-

niu Archeologiem? W naszym przedszkolu 
marzenia się spełniają i podczas Dnia Di-
nozaurów wykopywaliśmy z piasku kine-
tycznego kości i układaliśmy według wzo-
ru. Było przy tym dużo zabawy.

Dzień Kobiet
8 marca było wyjątkowe święto – Dzień 

Kobiet. Nasi chłopcy spisali się na medal, 
podarowali dziewczynkom piękne kwiat-
ki i upominki. To był bardzo wyjątkowy 
i miły dzień.

Przedszkole 
Logicus
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Przedszkole 
Ptasie Radio

Przedszkole 
w Napachaniu

Jak co roku Pracownicy – nauczycie-
le oraz Panie pomoce z Przedszkola „Pta-
sie Radio” w Rokietnicy zorganizowali dla 
wszystkich dzieci z przedszkola przedsta-
wienie teatralne. Tym razem była to insce-
nizacja wiersza Jana Brzechwy pt. „Na stra-
ganie”. Występ odbył się 8 marca i był to 
teatrzyk kukiełkowy. 

Tworzenie takiego spektaklu to wspa-
niała zabawa, która rozwija kreatywność 
twórczą. Nauczyciele stworzyli piękne ku-
kiełki oraz scenografię. Efekt końcowy zro-
bił na dzieciach wielkie wrażenie.

Utwór Jana Brzechwy napisany w 1938 r., 
wydany w tomiku „Tańcowała igła z nitką” 

nie traci wcale na aktualności. Autor nadał 
występującym w wierszu warzywom ludz-
kie cechy i emocje, co spowodowało, że dia-
logi jarzyn były dla dzieci zabawne. Kadra 
również bawiła się świetnie podczas prób 
i samego występu. Była to też okazja do in-

tegracji. Na koniec pracownicy otrzymali 
od dzieci owacje na stojąco.

Przedstawienie „Na straganie” było rów-
nież zwieńczeniem tematyki zdrowych na-
wyków żywieniowych, która jest realizowa-
na w przedszkolu cyklicznie od września.

Dzień Kota
Dzieci w każdej grupie obchodziły to 

święto w bardzo aktywny sposób. Same 
przebrały się za koty szare, bure i pstro-
kate. Były zawody w zwijaniu kłębka weł-
ny oraz picia mleczka ze spodka. Dzieci po-
znały wiele ciekawostek na temat kotów. 
Wspólnie opowiadały o swoich milusiń-
skich. Wykonywały też prace plastyczne 
oraz zadania o kociej tematyce. 

Dzień Poczty u Żabek
Żabki dowiedziały się, kto to jest listo-

nosz, czym się zajmuje, jaka jest droga listu 
od napisania do otrzymania, poznaliśmy 
zwroty „nadawca”, „odbiorca”, utrwalili-
śmy i przyporządkowaliśmy przedmio-
ty do nazw, dzieliliśmy wyrazy na sylaby, 
przeliczaliśmy i odkodowaliśmy drogę li-
stonosza do skrzynki pocztowej, a na za-
kończenie wykonaliśmy metodą origami 
kopertę na listy.

Tłusty Czwartek 
Dzieci zapoznały się ze zwyczajami pol-

skiej tradycji oraz z procesem powstawa-
nia pączków. Nie zabrakło też zabaw mate-
matycznych: klasyfikowanie i przeliczanie 
pączków, ruchowych: rzut papierowym 
pączkiem do celu, slalom z pączkiem na 
kopystce oraz „pączkowe” memory. Dzieci 
wykonały również smaczne pączki z gazet 
z użyciem farb i mąki. Zwieńczeniem tego 
słodkiego dnia była degustacja pączków 
z marmoladą.

Ciąg dalszy preorientacji 
zawodowej w grupie Leśne Duszki

Grupę Leśne Duszki odwiedził tata naszej 
koleżanki, który zapoznał dzieci ze swoim 
hobby. Pan Zbigniew jest DJ-em. Opowie-
dział przedszkolakom o nośnikach danych, 
których używano kiedyś i obecnie. Zapo-
znał z konsolą DJ-a, na której każde dziec-
ko mogło zagrać. Były tańce, zagadki, kon-
kurs i upominki. 

Dzień Dinozaura
Jest to idealna okazja, aby przybliżyć dzie-

ciom historię o tych fascynujących i tajem-
niczych stworzeniach. W każdej grupie ba-

wiliśmy się doskonale: przeliczaliśmy jajka 
dinozaura, odbyła się gimnastyka z tyrano-
zaurem, spacer – tropem dinozaura, zabawa 
z latarką – „Co kryje w sobie jajko?”, ekspe-
rymenty – dinozaury w lodowym jaju, wy-
konywaliśmy niezliczone prace plastycz-
ne o tematyce dinozaurów i wiele, wiele 
innych... To był bardzo ciekawy i odkryw-
czy dzień!

„Ostatki” u przedszkolaków
U przedszkolaków odbyła się wielka uczta 

poprzedzona samodzielnym przygotowy-
waniem smakołyków iście ostatkowych. 
Były pączki i pyszne chruściki. Wszystko 
zniknęło w błyskawicznym tempie.

Dzień Kobiet 
Nasze najmłodsze kobietki w zespole 

również świętowały Dzień Kobiet! Nie za-
brakło kwiatów, laurek czy drobnych upo-
minków od kolegów z grupy, które sprawi-
ły ogromną radość dziewczynkom.

Wychowawcy Przedszkola w Napachaniu 
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Bal w karnawale jest atrakcją bardzo lu-
bianą przez dzieci, bo dostarcza im wielu 
przeżyć i radości. Tak też było w naszym 
przedszkolu. Tego dnia już od rana pojawia-
ły się kolorowe postacie. Przedszkolaki były 
bohaterami znanych bajek i przedstawicie-
lami wymarzonych profesji. W salach przed-
szkolnych można było spotkać wróżki, kró-
lewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, 
policjantów, Spidermana, Batmana i… nie 
sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich 
postaci. Dzieci świetnie się bawiły, uczest-
nicząc w zabawach proponowanych przez 
nauczycielki. Na salach podczas pląsów ro-
biło się kolorowo, wszyscy bawili się weso-
ło, a uśmiechy nie znikały z twarzy najmłod-
szych. Dzięki uprzejmości rodziców każdy 
przedszkolak mógł zasmakować przygoto-
wanych słodkości. Serdecznie dziękujemy 
w imieniu swoim i dzieci. 

Koty są jednymi z naszych ulubionych 
domowych pupili. Wymagają opieki, mają 
swoje obyczaje. 17 lutego w naszym przed-
szkolu świętowaliśmy „Dzień Kota”. Dzie-
ci stworzyły opaski z podobizną futrzane-
go przyjaciela. A czy wy wiedzieliście, że 
kotki są zazwyczaj praworęczne, a koty le-
woręczne? Tą i wiele innych ciekawostek 
miały okazję poznać przedszkolaki pod-
czas tego wyjątkowego dnia. 

„Tłusty Czwartek” mamy – o diecie zapo-
minamy! – tym hasłem rozpoczął się słod-
ki dzień w przedszkolu. Dzieci poznały tra-
dycje i obrzędy związane z tym świętem. 
Oczywiście, nie mogło zabraknąć prawdzi-
wych pączków, które przyjechały do nas 
z cukierni „Pod Strzechą”. Dziękujemy Pań-
stwu Świderskim i Państwu Czerwiec za 
pyszny poczęstunek.

Od dłuższego czasu wszystkie oczy, myśli 
i modlitwy zwrócone są w stronę Ukrainy. 
Wszyscy łączymy się solidarnie z naszymi 
sąsiadami przeżywającymi niewyobrażal-
nie trudne chwile.

Pomimo braku naszego bezpośrednie-
go kontaktu ze stanem zagrożenia, ilość 
bodźców docierających do nas za pośred-
nictwem mediów tradycyjnych i społecz-
nościowych może okazać się przytłaczają-
ca zarówno dla nas, dorosłych, jak i dzieci. 
W związku z tym postanowiliśmy poroz-
mawiać z dziećmi o tym, co się dzieje za na-
szą granicą. Zorganizowaliśmy akcję „Po-
moc dla Ukrainy”, która miała na celu zebrać 
potrzebne artykuły. Wszystkie przyniesio-
ne rzeczy trafiły do potrzebujących rodzin. 

Dziękujemy strażakom z OSP Mrowino za 
współpracę, a wszystkim zaangażowanym 
w akcję za szybki odzew i okazane serca.

„Dzień Kobiet” to wyjątkowy dzień, waż-
ny dla wszystkich kobiet, zarówno tych du-
żych, jak i małych. 8 marca odbyła się uro-
czystość z tej okazji. W tym szczególnym 
dniu wszystkie dziewczynki otrzymały ser-
deczne życzenia, kwiaty i upominki. Chłopcy 
– tradycyjnie zaśpiewali swoim koleżankom 
uroczyste „100 lat” i wręczyli piękne laurki 
i niespodzianki. Ze szczególnym zaangażo-

waniem starali się, aby ten dzień uczynić 
wyjątkowo miłym. Jako mali dżentelmeni 
wyręczali dziewczynki w codziennych obo-
wiązkach. Uśmiechnięte buzie przedszkola-
ków świadczyły o miło spędzonym czasie. 
Wszystkim Paniom życzymy wszystkiego 
dobrego. Spełniajcie marzenia i realizuj-
cie wszystkie zamierzone plany. Wierzcie 
w siebie, a pokonacie napotkane trudno-
ści. Bądźcie szczęśliwe!

Magdalena Sokulska

Przedszkole 
Leśna Chatka
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Kocham Babcię, kocham Dziadka, 
z nimi każdy dzień to gratka

Dzień Babci i Dzień Dziadka to święta 
rodzinne. To dwa dni w roku, które dają 
nam szczególną okazję na pokazanie na-
szym babciom i dziadkom, jak bardzo je 
kochamy. Są one niezwykłe nie tylko dla 
dzieci, ale przede wszystkim dla naszych 
babć i dziadków. To dni pełne uśmiechu, 
radości i wzruszeń, kiedy to babcie i dziad-
kowie mają okazję zobaczyć, jak ich uko-
chane wnuczęta rozkwitają i różne atrak-
cje dla nich mają. Babcia i dziadek to dwa 
proste słowa, które zna każdy duży i mały. 
Kojarzą się nam one z ciepłem, miłością 
i szacunkiem.

Eko balik karnawałowy 2022

Jak zwykle dzień zaczęliśmy od sprawdze-
nia obecności, ale... Na sali nie było dzieci, 
naszych podopiecznych, zamiast nich były 
koty, królewny, wróżki, spidermeni, kościo-
trupy oraz rycerz, syrenka, osiołek, gajowy, 
policjant, biedronka, Elsa, Królowa Śniegu, 
nietoperzo-wampir i królewna w szelesz-
czącej sukience. 

Przed „imprezką” poruszyliśmy niezwy-
kle ważne tematy dotyczące segregowania 
śmieci oraz sposobów na dbanie o środo-
wisko.

W końcu nadszedł ten wyczekiwany przez 
wszystkich moment – Wielki Bal!

Sala gimnastyczna, skoczna muzyka, 
kolorowe dekoracje, balony i ONA – Pani 
Ania – nasza wodzirejka, animatorka. Ta-
niec w parach z balonami, układ taneczny 
z pomponami, „bitwa na gazety” – to tylko 

niektóre atrakcje! Po wszystkim przyszedł 
czas na podsumowanie – „Kodeksem eko-
loga” oraz wręczeniem dyplomów za prze-
brania w stylu eko.

Całą salę przepełniała moc dziecięcej ra-
dości. Bawiliśmy się doskonale, a dodat-
kowo utrwaliliśmy i wzbogaciliśmy swo-
ją wiedzę na temat ekologii oraz dbania 
o środowisko.

Ach... co to był za bal!

Szare, bure i ponure – wszystkie 
koty za pan brat

Warto wiedzieć, że w Polsce Dzień Kota 
obchodzony jest 17 lutego od 2006 roku. 
Obchodzenie tego święta ma podkreślić 
znaczenie kotów w życiu człowieka, a także 
uwrażliwić na pomoc bezdomnym i głodu-
jącym kotom. W naszym przedszkolu w tym 

Przedszkole 
Mrowino
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dniu dzieci przyszły przebrane za kotki, by 
poszerzać wiedzę o sposobie życia i odży-
wiania kotów domowych. Były też kocie 
opowieści, zagadki, gry i zabawy rucho-
we. Dzień Kota oraz inne dni obchodzone 
w przedszkolu to proste sposoby na mądre, 
odpowiedzialne i szczęśliwe dzieci.

Dzień Dinozaura 
Pomimo, że dinozaury wyginęły bardzo 

dawno temu, to nie przestały fascynować 
dzieci, jak i dorosłych. Dlatego 25 lutego 
świętowaliśmy Dzień Dinozaura w naszym 
przedszkolu. Wszystkie sale zamieniły się 
w prawdziwe krainy dinozaurów. Dzieci 
poszerzały wiedzę o dinozaurach, wcieli-
ły się w rolę paleontologów i poszukiwa-
ły ukrytych w piasku śladów dinozaurów. 
Nie zabrakło również zabaw ruchowych, 
prac plastycznych, a także doświadczenia, 
które ukazywało wybuch wulkanu. To był 
dzień pełen wrażeń i emocji.

8 marca – Dzień Kobiet
Święto kobiet obchodzone jest w wielu 

krajach na całym świecie. Dla nas była to 
wspaniała okazja, żeby porozmawiać o tra-
dycjach tego dnia oraz jego bohaterkach – 
ważnych kobietach, o tym dlaczego są waż-
ne, za co je cenimy i jak możemy im pokazać, 
ile dla nas znaczą. Pamiętaliśmy też o na-
szych ,,małych kobietkach”, które w niektó-

rych grupach są liczniejsze niż  chłopcy. Wy-
konaliśmy laurki dla bliskiej nam kobiety 
– mamy, siostry, babci lub cioci. Uświadomi-
liśmy sobie, jak niewiele czasem potrzeba, 
aby sprawić komuś radość oraz wywołać 
uśmiech na twarzy. Chłopcy z zerówki – naj-
starszej grupy, jak zwykle zabłysnęli przy-
kładem i obdarowali tulipanami wszystkie 
kobiety pracujące w placówce. W ten nie-
zwykły dzień kobiety (te małe i duże) mo-
gły się czuć naprawdę wyjątkowo.

Dziecięca matematyka  
„Matematyka jest delikatnym kwiatem,
Który rośnie nie na każdej glebie
I zakwita nie wiadomo kiedy i jak”

Jean Farbe

Ten cytat jest dobrym przykładem na 
to, że warto stwarzać dzieciom okazje do 
zabaw kształtujących kompetencje mate-
matyczne, aby nie przeoczyć momentu fa-
scynacji nią. Dzień Matematyki w naszym 
przedszkolu ma na celu to, co dzieci mają 
poznać, opanować i doskonalić. A przede 
wszystkim polubić królową nauk. Dnia 10 
marca dzieci w Przedszkolu w Mrowinie 
brały udział w zabawach matematycznych 
dopasowanych do możliwości dzieci. Dla-
tego też, każda grupa wiekowa miała swo-
je zabawy matematyczne: od liczenia na li-
czydłach i układania obrazków z różnych 

figur geometrycznych i gry Domino, po za-
bawy z mierzeniem linijką i miarą krawiec-
ką. Dzieci z radością podejmowały propo-
zycje zabaw.

Jaki mam talent?

To pytanie, które często pojawia się 
w naszych latach młodzieńczych. Ale ta-
lent mają wszyscy. Talent nie musi być wy-
szukany, może być jak najbardziej zwyczaj-
ny. Pszczółki udowodniły, że do posiadania 
talentu nie trzeba być dużym. Projekt „Jaki 
mam talent?” w najmłodszej grupie przed-
szkolaków z Mrowina był owocny. Pszczółki 
pokazały, że potrafią pływać, skakać, śpie-
wać, budować, naprawiać, liczyć, piec i ro-
bić desery, a przede wszystkim dobrze się 
bawić. Nasz mały projekt zintegrował ro-
dziny do stworzenia przepięknych plaka-
tów. Pszczółki, na tyle ile potrafiły, przed-
stawiły same siebie, a dzięki temu zyskały 
dużo pozytywnej energii i pewności siebie. 
Gdyż naprawdę nie trzeba być dużym, żeby 
coś potrafić.

Nauczycielki z Przedszkola w Mrowinie



33Rokickie Wiadomości  kwiecień 2022

Szkoła Podstawowa  
w Cerekwicy

Wybory imienia szkoły

W naszej szkole trwa intensywny czas, ja-
kim jest procedura wyboru imienia dla szko-
ły, która działa już drugi rok szkolny. Spośród 
wielu naprawdę fantastycznych propozycji 
– bo aż 52 – trudno było wybrać tę jedyną, 
która okaże się najlepsza dla naszej szkoły.  
Pierwsze głosowanie odbyło się 13 stycz-
nia 2022 r., ale niestety spośród 3 propo-
zycji, jakimi były: Przyjaciół Ziemi, Tysiąca 
Talentów i Otwartych Umysłów, żadna nie 
zdobyła ponad 50% głosów, co potwierdza, 
że wybór odpowiedniego imienia dla naszej 
szkoły naprawdę wcale nie jest taki prosty. 
Czekała nas dogrywka. Każdy uprawniony 
miał dodatkowy czas, aby przemyśleć, ja-
kiego wyboru dokona w II turze. 

Dnia 15 lutego 2022 r. odbyła się druga 
tura wyborów. Tym razem wszyscy wybie-
raliśmy pomiędzy dwiema nazwami: Przy-
jaciół Ziemi kontra Tysiąca Talentów. To był 
niezwykły czas oczekiwania na wynik na-
szych wyborów, który pojawił się wieczorem. 
W głosowaniu wzięło udział 389 wyborców. 
238 z nich głosowało na „Przyjaciół Ziemi”, 
a 151 wybrało „Tysiąca Talentów”.

Przed nami jeszcze trochę spraw formal-
nych, ale już niedługo nastąpi oficjalne na-
danie imienia Szkole Podstawowej w Ce-
rekwicy.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony 
internetowej www.zsp-cerekwica.pl, gdzie 
w zakładce Imię Szkoły możecie zobaczyć 
poszczególne etapy wyborów.

Dzień Pizzy

Kiedy 3a zaczyna się krzątać w pobliżu 
szkolnej stołówki i kuchni, to na bank wia-
domo, że w kalendarzu znajdziemy jakieś 
święto, które kojarzy się z przysmakami. Po 
prostu są w tym bezbłędni i... samowystar-
czalni. Kucharze i krytycy kulinarni w jed-
nym! Co przygotują, z takim samym albo 
nawet większym entuzjazmem, spałaszują! 

Na św. Marcina robią rogale, w grudniu 
pieką pierniczki. Teraz, z racji Międzynaro-
dowego Dnia Pizzy, wiadomo – pizza. 

Podróżnicy, sadownicy i hodowcy 
kryształów

Podczas jednego tygodnia tematem głów-
nym był największy kontynent na świecie 
– Azja. Klasa 2b poznawała ten kontynent 
bardzo szczegółowo, i to nie tylko w teorii, 
ale również w praktyce, ponieważ przygo-
towywali plakaty, które później omawia-
li, a także założyli samodzielnie hodowlę 
kryształów. Po takim tygodniu i zdobyciu 
tak różnorodnej wiedzy tylko pakować ple-
cak i ruszać w podróż do prawdziwej Azji!

Półeczki na książeczki
W holu szkoły od jakiegoś czasu znajduje 

się półeczka z książkami i zaprasza zarówno 
uczniów, jak i rodziców. Oprócz różnorod-
nych lektur znajdziecie tam także listę do za-
pisywania przeczytanych książek przygoto-
waną w ramach ogólnopolskiej akcji 52 Book 
Challenge PL. Jeszcze każdy może przystąpić 
do takiego challenge’u i z sukcesem go za-
kończyć. Czytanie to efektywnie spędzony 
wolny czas, więc nie traćcie czasu i czytajcie! 

Teatr lalek
Minimum środków, maksimum treści. 

Najpierw 15-minutowa etiuda teatralna, 
a później masa refleksji i niekończący się 
potok pytań związanych z funkcjonowa-
niem osób niewidomych w zwyczajnym ży-
ciu. Dnia 5 lutego naszą szkołę odwiedzi-
ła Fundacja „WYOBRAŹNIEJ” z Tolą oraz 
Szymkiem z Teatru Lalek, aby przybliżyć 
dzieciom temat niepełnosprawności. To 
ważne, aby mieć wiedzę, a dzięki niej roz-
budzać empatię i nauczyć dzieci, jak po-
magać osobom niepełnosprawnym. Nie-
cierpliwie czekamy na następne spotkanie.

Żonglerka
Nasi uczniowie i nauczyciele nie potrafią 

żyć bez nowych wyzwań! Tym razem przy-
szedł czas na żonglowanie piłkami. Zaczęło 
się od nauczycieli, którzy swoje pierwsze 
próby nagrali na filmiku, a potem umie-
ścili do wglądu na naszej szkolnej stronie. 
A za nimi podążyli uczniowie, którzy zgło-
sili chęć udziału w takiej właśnie aktyw-
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Drodzy Czytelnicy,
Pora na następną dawkę informacji 

związanych z realizacją projektu FABRY-
KA EKOLOGÓW – edukacyjne labora-
torium w Szkole Podstawowej w Ce-
rekwicy dofinansowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego. W ubiegłym miesiącu obiecałam 
Wam relację z pierwszej Nocy Ekologów, 
która odbyła się 25 lutego na Przybrodzkiej. 
Zanim jednak o tym niecodziennym wyda-
rzeniu, zajrzyjmy na chwilę do naszych kół 
naukowych, które realizowały kolejne blo-
ki tematyczne, czyli: „Zbieram deszczów-
kę, oszczędzam kranówkę”, „Stop SMOG” 
oraz „Recykling-przemyśl zanim wyrzucisz”. 

Młodzi ekologowie i ich opiekunowie wy-
kazali się niezwykłą kreatywnością. Prze-
prowadzali doświadczenia, nagrywali fil-
miki i przygotowywali plakaty promujące 
omawiane zagadnienia. Dużo czasu poświę-
cili smogowi. Rokietnickie Ekologiczne zu-
chy zrobiły specjalną gazetkę, na której 
pokazały w jaki sposób dzieci wyobrażają 
sobie to niebezpieczne zjawisko. Podczas 
zajęć poznały przyczyny smogu, dokona-
ły odpowiednich pomiarów i przygotowa-
ły własne recepty na jego zminimalizowa-
nie. Zielona drużyna z Cerekwicy nagrała 
już trzeci filmik z cyklu „Minuta dla środo-
wiska”. Tym razem pokazała, w jaki pro-
sty sposób możemy nadać przedmiotom 
drugie życie, uchronić je przed wyrzuce-
niem, a świat przed generowaniem kolej-
nych śmieci. Rokietnickie Eko-dzieciaki 
przyjrzały się technologii domów ekolo-
gicznych, a po teoretycznym przygotowa-

niu same zamieniły się w projektantów! 
Zrobiło się cieplej i aura skłoniła przyrod-

ników do wycieczek i aktywności na dwo-
rze. Superekologowie z Rokietnicy zorga-
nizowali okolicznościowy eko-spacerek do 
Stacji Uzdatniania Wody na ul. Szkolnej oraz 
odwiedzili pasiekę, sprawdzając jak pszczo-
ły przygotowują się już do wiosny. Zielona 
drużyna rozpoczęła porządki wokół szko-
ły i zajęła się uprawą warzyw. Już wkrót-
ce dowiemy się jaki będzie efekt działań 
ogrodników z Przybrodzkiej. 1. 

Skoro już jesteśmy na Przybrodzkiej, to 
czas na obiecaną relację z Nocy Ekologów. 
Zawieszki zapachowe, bibeloty na gałę-
zi, las w słoiku oraz warsztaty robie-
nia ekokosmetyków to tylko niektóre 
z atrakcji, które czekały na jej uczestni-
ków. Podczas tego niecodziennego wieczo-
ru można było również wcielić się w rolę 
ogrodnika, który wysiewa owies albo upra-
wia szczypiorek. Wydarzenie, które odbyło 
się w ramach projektu „Fabryka Ekologów 
– edukacyjne laboratorium w Szkole 
Podstawowej w Cerekwicy”, realizowa-
nego w ramach zadania pn. „Budowa Szkoły 
Podstawowej w Cerekwicy”, przyciągnęło 
w piątkowy wieczór sporą rzeszę uczniów 
i rodziców (czasem nawet babć), zarówno 

z Cerekwicy, jak i pozostałych gminnych 
szkół. Zajęciom praktycznym towarzyszy-
ły prelekcje, mini wykłady i teatrzyki, dzię-
ki którym można było przyswoić całkiem 
sporą dawkę ekologicznej wiedzy. Urozma-
iceniem Nocy Ekologów była również gra 
wielkoformatowa, quest ekologiczny 
oraz domino, składające się z (bagatel-
ka!)… 2400 elementów. Drewniane kloc-
ki cieszyły się popularnością wszystkich, 
niezależnie od wieku. Wszystko to sprawi-
ło, że uczestnicy „Nocy Ekologów” zgodnie 
stwierdzili, iż pojawią się podczas kolejnej 
edycji, która odbędzie się we wrześniu. Za-
nim to jednak nastąpi,  zachęcamy do obej-
rzenia relacji z pierwszej odsłony. Wystar-
czy zajrzeć tutaj: https://www.youtube.
com/watch?v=mlqaH0wKYUU

Na dziś to już wszystko. Informacje na te-
mat bieżącej działalności kół znajdziecie na 
stronie projektu, czyli www.fabrykaekolo-
gow.pl oraz profilach FB gminnych szkół. 
Zachęcamy do posługiwania się hasztaga-
mi: #fabrykaekologow albo #nazwakola, 
żeby w Internecie śledzić poczynania na-
szych młodych ekologów.

Z ekologicznym pozdrowieniem, Mariola 
Sudoł-Szczepaniak

ności. Początki nie są łatwe, ale my wszy-
scy trzymamy kciuki za ich postępy, które 
będziemy na bieżąco śledzić.

Oprac. Raisa Mrotek
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Czytamy z wartościami: 
przypowieści biblijne i inne ważne 
opowiadania w oknie teatrzyku 
kamishibai i nie tylko. 

Miesiąc luty – emocje i ich wyrażanie po-
przez swoje zainteresowania. 

W miesiącu lutym w ramach projektu 
międzyszkolnego i międzyprzedmioto-
wego podczas zajęć religii w klasach: 3e, 
3f, 3g, 3h, 3i, 3j oraz 2h i 2i czytaliśmy opo-
wiadanie „O borsuku, który na cały świat 
się obraził”. Wprowadziło ono nas w świat 
dziecięcych przyjaźni, które tak jak w ży-
ciu dorosłych, bywają niekiedy poddane 
trudnej próbie. Czasem tak bardzo chcie-
libyśmy zatrzymać dla siebie przyjaciół, 
że stajemy się nieznośnie natarczywi i za-
borczy. Wówczas mogą powstać konflik-
ty, a urażona duma czasami podpowiada 
nam najgorsze z możliwych rozwiązań. Po 
prostu obrażamy się i to zazwyczaj z bła-
hego powodu. Taka przygoda przydarzyła 
się naszemu borsukowi Filipowi. Wspólnie 

z przyjaciółmi planuje zabawę na pikniku. 
Uczniowie z klas trzecich e, f, g, h, i, j ryso-

wali swoje zainteresowania i sposoby wy-
rażania własnych emocji poprzez wykony-
wanie swojego hobby.

Karolina Staszak 
Natalia Marcinkowska – Hauke 

Małgorzata Gimzicka 
Aleksandra Przybył 

Marta Śmigielska

Warsztaty pizzy
Kto by nie lubił pizzy, zwłaszcza wśród 

dzieci? Dzięki uprzejmości właściciela 
i pasjonata włoskiej pizzy mieliśmy oka-
zję uczestniczyć w warsztatach kulinar-
nych. Dowiedzieliśmy się, skąd wywodzi 
się pizza, poznaliśmy kilka tajemnic dobrze 
upieczonej pizzy. Było smacznie i profesjo-
nalnie! Dziękujemy Lavoro Italiano w Ro-
kietnicy za smaczny dzień! 

Klasa 2f

Szkoła Podstawowa  
w Rokietnicy

Szkoła Podstawowa  
w Napachaniu

Arka Noego w języku polskim, 
angielskim i hiszpańskim

W lutym dzieci z klas pierwszych i dru-
gich Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Na-
pachaniu w ramach zadania dla chętnych 
uczniów wykonały dowolną techniką pra-
ce plastyczne, przedstawiające zwierzęta 
z Arki Noego. Należało także przetłuma-
czyć nazwy zwierząt na język angielski i ję-
zyk hiszpański, co wymagało poszukania 
ich nazw w słownikach. Dzieci miały moż-
liwość ćwiczenia słownictwa. Celem zada-
nia było rozwijanie twórczości artystycz-
nej uczniów, nauka i utrwalanie wyrazów 
języków obcych oraz zainteresowanie się 
Pismem Świętym dla dzieci.

Karolina Staszak

Światowy Dzień Kota
17 lutego obchodzimy Światowy Dzień 

Kota. Egipcjanie uznawali te stworzenia za 
święte, Europejczycy doceniali ich zdolności 
niszczenia szkodników. Nie od dziś wiado-
mo, że znaczenie kotów w życiu człowieka 
jest niebagatelne! Właśnie z tego powodu 
nasza społeczność ZSP obchodziła to świę-
to i wszyscy zamieniliśmy się w koty. 

Z okazji Światowego Dnia Kota nasze 
Świetliczaki obejrzały film edukacyjny 
o życiu i zwyczajach kotów oraz teatrzyk 
Kamishibai. Wysłuchały też bajki pt.: „Kot 
w butach” Charlesa Perraulta, czytanej 
przez naszą Panią Elę z biblioteki. Dzieci 
wykonały także piękne kocie zakładki, któ-
re przydadzą się podczas czytelniczych za-
jęć w bibliotece. Lidia Trybuś

Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego

21 lutego 2022 r. to wyjątkowy dzień, 
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wszyscy uczniowie wrócili do nauki sta-
cjonarnej i wspólnie mogliśmy świętować 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 
Dbamy o nasz język ojczysty, dlatego bę-
dziemy grać, wykreślać, kolorować, a na-
wet rozwiązywać graficzne dyktando lub 
pocić się przy jego bieganej wersji. Język 
polski pełen jest ogonków, kreseczek i in-
nych smaczków, z tego powodu jest wła-
śnie niezwykły. Zatem zachwycajmy się i od-
krywajmy niespodzianki naszego języka.

Monika Bachorz

Krawcowa, fryzjerka i kosmetyczka 
– Dnia Kobiet ciąg dalszy

W ramach spotkań z cyklu „Niezwykłe 
kobiety i niezwykłe zawody” gościliśmy 
w naszej świetlicy Panie wykonujące róż-
ne zawody. Odwiedziła nas Pani Agnieszka 
Kram-Bojanowska – Sołtys Sołectwa Napa-
chanie – Dalekie, Radna Gminy Rokietnica, 
z zawodu krawcowa. Świetliczaki wysłu-
chały, w jaki sposób i dlaczego nasz gość 
pełni społeczne funkcje i na czym polega 
praca krawcowej. Pani Agnieszka pokazała 
dzieciom, jak działa maszyna do szycia. Dla 
naszych Świetliczaków uszyła flagę Ukra-
iny, która zapewne będzie służyć jako du-
chowe wsparcie ukraińskim koleżankom 
i kolegom przebywającym w naszej szkole.

Kolejnymi gośćmi były Panie Katarzyna 
Guzikowska – kosmetyczka oraz Karolina 
Śmieszalska – fryzjerka. Te sympatyczne 
Panie przez moment, ku uciesze dziewczy-
nek, zamieniły naszą świetlicę w gabinet 
kosmetyczno – fryzjerski.

Przy okazji poznaliśmy kilka sposobów 
robienia modnych fryzur. Wszystkim Pa-
niom dziękujemy za przyjęcie zaproszenia 
i zaprezentowanie nam swojego warszta-
tu pracy.

To był wspaniały dzień pełen emocji 
i wrażeń.

Nauczyciele świetlicy

Niezwykłe kobiety  
i niezwykłe zawody 

W marcu obchodzimy Dzień Kobiet. 
Z tego powodu jeden z tygodni w świetli-
cy upłynął pod hasłem „Niezwykłe kobie-
ty i niezwykłe zawody”. Podczas tych spo-
tkań Świetliczaki zapoznały się z różnymi 
zawodami i zajęciami wykonywanymi przez 
kobiety.

Naszym pierwszym gościem była Pani 
Klaudia Surma – strażak z OSP w Napa-
chaniu. Dzieci dowiedziały się, jak, kiedy 
i kto może zostać strażakiem, czym jest 
OSP, PSP oraz MDP – Młodzieżowa Druży-
na oraz w jakich akcjach straży pożarnej 
uczestniczył nasz gość. Dzieci mogły obej-
rzeć i przymierzyć strój, w który są ubrani 
strażacy podczas akcji.

Spotkanie cieszyło się wielkim zainte-
resowaniem.

Bardzo dziękujemy Pani Klaudii za to, że 
pokazała nam, jak wygląda praca straża-
ka oraz że tak ciężką służbę mogą pełnić 
też KOBIETY.

Nauczyciele świetlicy

Rondo, Pan Jurek i wielkie siema
Ekipa Wolontariuszy WOŚP z Napacha-

nia miała przyjemność uczestniczyć w uro-
czystości gminnej związanej z otwarciem 
Ronda im. WOŚP w Rokietnicy. Uczniowie 
pod opieką Pani Eli Skrzypczak – założy-

cielki i pierwszej Szefowej Sztabu w Rokiet-
nicy! – udali się do świetlicy „Promyczki” 
na małą niespodziankę: pączki.

Mieliśmy chwilę, by porozmawiać o wo-
lontariacie i początkach WOŚPu w naszej 
gminie, które przybliżyła nam Pani Ela. Po 
panelu dyskusyjnym poszliśmy na Rondo 
i rozemocjonowani czekaliśmy na Pana Jur-
ka Owsiaka! To był wyjątkowy dzień, który 
będziemy długo wspominać!

Paulina Gmyrek

Pielęgniarka
W środę 9 marca Świetliczaki miały moż-

liwość poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą 
zawodu pielęgniarki. Naszym gościem w ra-
mach spotkań „Niezwykłe kobiety i niezwy-
kłe zawody” była szkolna pielęgniarka – 
Pani Sonia Maruszewska, która podkreśliła, 
że praca pielęgniarki jest bardzo odpowie-
dzialna, nie zawsze miła i przyjemna, ale 
niezwykle satysfakcjonująca.

Dziękujemy Pani Sonii za poświęcony 
nam czas i przybliżenie piękna zawodu, 
który polega na dawaniu siebie drugiemu 
człowiekowi.

Nauczyciele świetlicy

Psi groomer
We wtorek 8 marca w Dzień Kobiet go-

ściliśmy w świetlicy Panią Annę Drożan. 
To kolejna niezwykła kobieta z niezwy-
kłym zawodem – psi groomer. Świetlicza-
ki z dużym zainteresowaniem przygląda-
ły się zabiegom pielęgnacyjnym zwierząt 
przyniesionych przez naszego gościa (pies, 
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kot, świnka morska).
Każdy mógł spróbować swoich umiejęt-

ności w zakresie strzyżenia, mycia, a także 
pielęgnacji psimi kosmetykami. 

Bardzo dziękujemy naszemu gościowi 
za ciekawą lekcję, która pokazała, że psi 
groomer to osoba z dużymi umiejętno-
ściami manualnymi i ogromnym sercem 
do zwierząt.

Wychowawczynie świetlicy

Roald Dahl i jego twórczość
Klasę 2a, po raz kolejny odwiedziła pani 

Kornelia – mama Jasia. Tym razem przybli-
żyła nam osobę i twórczość Roalda Dahla. 
Dowiedzieliśmy się, że Roald Dahl był bry-
tyjskim pisarzem, autorem takich książek 
jak: „Charlie i fabryka czekolady”, „Matylda”, 
„Wiedźmy” czy „The BFG”. Podczas spotka-
nia wspólnie odczytaliśmy fragment książ-
ki „Przeogromny krokodyl”, dzięki które-
mu zrozumieliśmy między innymi to, czym 
jest czarny humor, którym posługiwał się 
pisarz. Opowiadanie o zgłodniałym kro-
kodylu, który miał apetyt na wyjątkowy 
przysmak – pyszne dziecko – niezwykle 
rozśmieszyło wszystkich uczniów. Wiemy 
również, że publikacje Roalda Dahla zain-
spirowały również twórców kina. Dzieci 
obejrzały fragment filmu „Wiedźmy”, z któ-
rego dowiedziały się, jak wygląda praw-
dziwa wiedźma (między innymi nosi peru-
kę, ma ogromne nozdrza i nie ma palców 
u stóp). Zainspirowani tym opisem spró-
bowaliśmy narysować taką wiedźmę. Pod 
koniec spotkania poznaliśmy ciekawostki 
z życia Roalda Dahla. Dowiedzieliśmy się, 
że był ekscentrykiem, w jego mieszkaniu 
znaleziono przeróżne dziwaczne rzeczy. 
Pisarz zmarł ponad 30 lat temu, a na jego 
cześć powstało muzeum, które znajduje się 
w Anglii. Jego książki, mimo upływu lat, na-
dal uczą i bawią, o czym doskonale prze-
konali się uczniowie klasy 2a.

Pani Kornelii bardzo dziękujemy za to 
niezwykle ciekawe spotkanie, a wszystkich 
uczniów zachęcamy do przeczytania choć 
jednej książki Roalda Dahla.

Zuzanna Balcerowiak

Świetlikowe zmagania 
Konkurs Świetlik powstał w 2007 roku 

z inicjatywy dr Dagmary Sokołowskiej, 
pracownika Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Głównym celem Konkursu jest rozpo-
wszechnianie nauk przyrodniczych, jako 
ciekawego, fascynującego źródła wiedzy 
o świecie, dostępnego dla każdego. Kon-
kurs skierowany jest do dzieci z najmłod-
szych klas, ponieważ to w tym czasie proce-
su kształcenia rozwijają się najważniejsze 
predyspozycje, zainteresowania i talenty. 
Nowatorska formuła, polegająca na prze-
prowadzeniu doświadczeń, wskazuje na 
kilka ważnych elementów: uświadamia, że 
wszystko, co dzieje się w naturze, ale też 
w domu, szkole, w środowisku najbliższym 
każdemu dziecku, da się wyjaśnić w spo-
sób naukowy. Dlatego też każdy może mieć 
swój wkład w rozwój świata. Ponadto, do-
świadczenia przeprowadzane w warun-
kach domowych pozwalają na ciekawe, 
kreatywne spędzenie czasu w gronie ro-
dziny. Uczą dyscypliny, cierpliwości i od-
powiedzialności. Formuła testu również 
nastawiona jest na pokazanie dzieciom, 
że oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle 
istotna jest umiejętność logicznego rozu-
mowania, przeprowadzania wywodów, któ-
re są charakterystyczne dla świata nauki. 

Podczas warsztatów dzieci mogą poznać 
nie tylko ciekawe doświadczenia, ale też 
zobaczyć, na czym polega praca naukow-
ca, czym się charakteryzuje to trudne, ale 
bogate życie.

38 uczniów naszej szkoły podjęło wyzwa-
nie udziału w konkursie Świetlik.

Koordynatorzy
Sylwia Kiejnich i Violetta Janas

Tydzień z dinozaurami
Dinozaury wyginęły miliony lat temu, ale 

wciąż fascynują kolejne pokolenia. Z tego 
powodu w kalendarzu świąt nietypowych 
poświęcono im jeden dzień – Dzień Dino-
zaura, który jest w Polsce obchodzony 26 
lutego.

W tym tygodniu nasze Świetliczaki do-
wiedziały się, gdzie żyły poszczególne di-
nozaury i co oznaczają ich nazwy. Pozna-
ły zawód archeologa i paleontologa oraz co 
to jest skamielina. Zorganizowały wysta-
wę figurek dinozaurów i ciekawych ksią-
żek na ich temat. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
„Dinowa” fotobudka, w której każdy mógł 
sobie zrobić zdjęcie.

To był ciekawy, pełen wrażeń tydzień.
Nauczyciele świetlicy
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Studniówka 2022
W piątek 4.02.2022 roku w restauracji 

Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym od-
była się tradycyjna zabawa studniówko-
wa Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich 
w Rokietnicy. W uroczystości wzięli udział 
uczniowie klas maturalnych, Dyrekcja, gro-
no pedagogiczne oraz zaproszone osoby 
towarzyszące. 

Uczniowie rozpoczęli studniówkę od 
uroczystego poloneza, przywołując sło-
wa wybitnego polskiego wieszcza Adama 
Mickiewicza: 

Staropolskim zwyczajem: 
„Poloneza czas zacząć – Podkomorzy rusza 
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza, 
I wąsa podkręcając podał rękę Zosi 
I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę 
prosi. 
Za Podkomorzym szereg w pary się groma-
dzi, 
Dano hasło, zaczęto taniec – on prowadzi.” 

W części oficjalnej wychowawcy prze-
kazali życzenia maturzystom i wręczyli im 
koniczynki na szczęście wykonane przez 
ich kolegów z klasy 2 technikum reklamy; 
uczniowie zaś złożyli podziękowania Dy-
rekcji i wychowawcom w formie samodziel-
nie ułożonych wierszy. 

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, któ-
re czynnie włączyły się w organizację balu 
studniówkowego.

Monika Hofman 
Wychowawca klasy IVTH 

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego 
w Piłce Koszykowej Chłopców

8.03.2022 r. reprezentacja naszej szko-
ły wzięła udział w Mistrzostwach Powiatu 
Poznańskiego w Piłce Koszykowej Chłop-
ców w Tarnowie Podgórnym. „Zamoyscy” 
po pandemicznej przerwie, powrócili do 
rozgrywek sportowych i na 6 drużyn za-
jęli 4 miejsce. Mecze były wyrównane i do 
brązowego krążka zabrakło nam odrobinę 
szczęścia. M. Statucka

Zamoyscy dla Ukrainy

W pierwszym tygodniu marca w Zespole 
Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy 
rozpoczęła się zbiórka darów dla potrzebu-
jących z Ukrainy. Cała społeczność Zamoy-
skich bardzo zaangażowała się w tę akcję. 
W piątek na zakończenie zbiórki odbył się 
mecz charytatywny reprezentantów szko-

ły pod hasłem „Gramy dla Ukrainy”, pod-
czas którego również udało się zebrać wie-
le potrzebnych artykułów dla uchodźców. 
W tym samym czasie Zamoyscy pomaga-
li ks. Robertowi z pobliskiej parafii w pa-
kowaniu darów. We wtorek tuż po świcie 
młodzież z internatu spakowała dary, któ-
re wyruszyły do Wielkopolskiego Oddzia-
łu Okręgowego PCK w Poznaniu.

Za wszelką pomoc serdecznie wszyst-
kim dziękujemy.

K. Szwabis, M. Żebrowska, S. Szłapak

Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa Priorytet 3

Jest nam bardzo miło poinformować, że 
szkoła przystąpiła do realizacji Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnictwa Prio-
rytet 3, dotyczącego wspierania w latach 
2021-2025 organów prowadzących szkoły 
oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie 
rozwijania zainteresowań uczniów przez 
promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci 

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
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i młodzieży, w tym zakup nowości czytelni-
czych. Księgozbiór biblioteki szkolnej został 
wzbogacony o książki o wartości 12 000 zł. 
Przy wyborze tytułów duży udział miała 
młodzież, która zgłaszała propozycje za-
kupów. Został stworzony również dział 
audiobooków z najczęściej poszukiwany-
mi tytułami. Na półkach biblioteki można 
znaleźć nowe wydania literatury pięknej, 
poszukiwaną przez młodzież fantastykę, 
książki podróżnicze, historyczne – w tym 
literaturę obozową, kryminały, horrory, ro-
manse, ale przede wszystkim książki doty-
czące problemów oraz zagadnień i pytań, 
na które szuka odpowiedzi nasza młodzież. 

Małgorzata Kolasa 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Wszystkim uczniom zainteresowanym 

naukami matematycznymi, przyrodniczymi 
oraz językami obcymi proponujemy kształ-
cenie w liceum o profilu matematyczno-ję-
zykowo-geograficznym.

Przedmioty realizowane na poziomie roz-
szerzonym to: 

matematyka, język angielski, geografia
Ukończenie klasy daje olbrzymie możli-

wości wyboru z szerokiego wachlarza kie-
runków studiów uniwersyteckich, technicz-
nych, medycznych, ekonomicznych, również 
o charakterze międzynarodowym, gdzie ję-
zykiem wykładowym jest język angielski.

Poza obowiązkowymi zajęciami ofe-
rujemy dodatkowo:
• wycieczki przedmiotowe,
• warsztaty terenowe z geografii,
• wycieczki krajowe, zagraniczne i rajdy,
• wykłady otwarte na Wydziale Nauk Geo-

graficznych i Geologicznych UAM w Po-
znaniu,

• konkursy geograficzne, matematyczne 
i językowe,

• przygotowanie do zdania egzaminu matu-
ralnego na poziomie rozszerzonym z ma-
tematyki, geografii i języka angielskiego,

• zajęcia dodatkowe z matematyki – jeśli 
zaistnieje taka potrzeba.
Klasy o profilu matematyczno-językowo-

geograficznym są chętnie wybierane przez 

uczniów, którzy chcieliby studiować np.:
• geodezja i kartografia,
• geologia,
• turystyka i rekreacja,
• telekomunikacja,
• zarządzanie firmami, ludźmi, projektami,
• administracja,
• architektura,
• inżynieria środowiska,
• architektura krajobrazu,
• bankowość,
• budownictwo,
• finanse, rachunkowość,
• filologia, językoznawstwo,
• matematyka w technice,
• górnictwo,
• transport i logistyka

TECHNIK INFORMATYK
Nazwy kwalifikacji
W zawodzie technik informatyk wystę-

pują dwie kwalifikacje:
INF.02. Administracja i eksploatacja sys-

temów komputerowych, urządzeń peryfe-
ryjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie 
stronami i aplikacjami internetowymi oraz 
bazami danych.

W 5-letnim technikum matematyka 
to przedmiot realizowany na poziomie 
rozszerzonym.

Przedmioty w kształceniu zawodo-
wym teoretycznym

Stanowisko komputerów
Urządzenia peryferyjne i BHP
Urządzenia sieciowe i BHP
Serwerowe systemy operacyjne
Bazy danych
Aplikacje internetowe
Witryny internetowe
Język angielski zawodowy
Przedmioty w kształceniu zawodo-

wym praktycznym 
Pracownia komputerowa
Naprawa urządzeń techniki kompute-

rowej
Eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
Pracownia serwerowych systemów ope-

racyjnych

Pracownia witryn internetowych
Administrowanie bazami danych
Pracownia aplikacji internetowych
Kompetencje zawodowe zdobywane 

w wyniku kształcenia
Absolwent szkoły kształcącej w zawo-

dzie technik informatyk będzie przygoto-
wany do wykonywania następujących za-
dań zawodowych:

montowania oraz eksploatacji systemów 
komputerowych i urządzeń peryferyjnych;

wykonywania i eksploatacji lokalnych 
sieci komputerowych;

projektowania, tworzenia, administracji 
i użytkowania baz danych;

programowania aplikacji desktopowych, 
internetowych oraz mobilnych;

projektowania, tworzenia i administra-
cji stronami WWW i systemami zarządza-
nia treścią.

Szkoła umożliwia zdobycie dodatkowych 
umiejętności i uprawnień. Wśród nich są:

Certyfikaty Cisco Networking Acade-
my (około 20 różnych certyfikatów) np.

IT Essentials,
CCNA 1 Introduction to Networks,
CCNA 2 Routing and Switching Essentials,
CCNA 3 Scaling Networks,
CCNA 4 Connecting Networks,
CCNA Security,
Certyfikaty IT-szkola – to certyfikaty 

obejmujące nie tylko zagadnienia infor-
matyczne;

Staże dla młodzieży w ramach projektów 
Czasu Zawodowców BIS i projektu ZIT;

Platformy edukacyjne zawodowcy.org 
i it-szkola.edu.pl;

Szkoła zapewnia: darmowe oprogramo-
wanie w ramach platformy Microsoft Azu-
re i Microsoft Office 365.

Uczniowie mogą rozwijać zainteresowa-
nia na zajęciach pozalekcyjnych z: roboty-
ki, grafiki komputerowej, programowania, 
obsługi drukarki 3D, sterowania dronem.

Konkursy informatyczne dla uczniów:
Potyczki młodych adminów,
Konkurs CISCO „Knockout Ransomwa-

re with Cisco”,
OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH 

I WYNALAZCZOŚCI,
Olimpiada informatyczna.
Szkoła posiada nowoczesne pracownie 

i szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Możliwości zatrudnienia 
po ukończeniu

Absolwenci technikum informatycznego 
znajdą pracę w zakładach pracy wykorzy-
stujących technologie informatyczne za-
implementowane na stanowiskach pracy, 
firmach administrujących sieci kompute-
rowe, działach obsługi informatycznej do-
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wolnego przedsiębiorstwa, firmach two-
rzących oprogramowanie komputerowe, 
punktach serwisowych, sklepach kompute-
rowych oraz mogą prowadzić własną dzia-
łalność gospodarczą w zakresie podstawo-
wych usług informatycznych. 

TECHNIK HOTELARSTWA
Technik hotelarstwa jest to zawód o cha-

rakterze usługowym, nastawionym głównie 
na relacje człowiek – człowiek, stąd powie-
dzenie „Gość Hotelarzowi święty”. Wyso-
ka kultura osobista i zawodowa, przestrze-
ganie zasad etyki, opanowanie, życzliwość, 
odpowiedzialność, dyskrecja oraz poczu-
cie własnej godności i właściwej postawy 
służbowej to cechy wymagane w tym zawo-
dzie. Technik hotelarstwa świadczy usłu-
gi kompleksowej obsługi gości w obiekcie 
hotelowym.
Kwalifikacje:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świad-
czącym usługi hotelarskie

HGT.06. Planowanie i realizacja usług 
w recepcji
Przedmioty zawodowe

– teoretyczne 
Podstawy hotelarstwa
Działalność recepcji
Organizacja pracy służby pięter
Obsługa konsumenta
Usługi dodatkowe w hotelarstwie
Marketing usług hotelarskich
Prowadzenie działalności gospodarczej 

przedsiębiorstwa hotelarskiego
Język angielski zawodowy
Język niemiecki zawodowy
– praktyczne 
Pracownia hotelarska
Język angielski zawodowy w praktyce
Język niemiecki zawodowy w praktyce
Pracownia obsługi konsumenta
Pracownia obsługi informatycznej
Praktyka zawodowa

Kompetencje zawodowe
Absolwent szkoły kształcącej w zawo-

dzie technik hotelarstwa jest przygotowa-
ny do wykonywania następujących zadań 
zawodowych:

- prowadzenia działalności promocyjnej 
oraz sprzedaży usług hotelarskich;

- rezerwowania usług hotelarskich;
- wykonywania prac związanych z ob-

sługą gości w recepcji;
- przygotowywania jednostek mieszkal-

nych do przyjęcia gości;
- przygotowywania i podawania śniadań 

w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
- przyjmowania i realizacji zamówień na 

usługi hotelarskie;
- organizowania usług dodatkowych 

w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
Szkoła umożliwia odbycie praktyk w re-

nomowanych hotelach *** do ***** oraz na 
promie Unity Line (najlepsi praktykanci 
mają możliwość zatrudnienia w hotelach 
po ukończeniu szkoły), ponadto umożli-
wia zdobycie dodatkowych umiejętności 
i uprawnień na kursach zawodowych np. 
BARISTYCZNY, BARMAŃSKI, KELNERSKI.
Możliwość zatrudnienia  
po ukończeniu szkoły

Hotelarstwo jest wyjątkową branżą 
z pięknymi tradycjami, w której staramy 
się tworzyć dla Gości ,,dom poza domem’’, 
poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzie-
je. Posiadacz dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik 
hotelarstwa znajdzie pracę przede wszyst-
kim w hotelach, pensjonatach, motelach, 
domach wypoczynkowych, ośrodkach SPA, 
ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach 
oraz w biurach podróży, agencjach tury-
stycznych i centrach informacji turystycz-
nej. Ponadto może organizować usługi ca-

teringowe, oraz pracować we wszystkich 
barach i restauracjach, gdzie potrzebna jest 
w pełni profesjonalna obsługa kelnerska.

Nauka w zawodzie technik hotelarstwa 
daje możliwość dalszego rozwoju i posze-
rzania wiedzy na studiach licencjackich, ma-
gisterskich na Uczelniach Wyższych przede 
wszystkim na kierunku turystyka i rekre-
acja, hotelarstwo. Kierunki te prowadzone 
są najczęściej przez Akademie Wychowania 
Fizycznego, Uniwersytety Ekonomiczne.

Absolwent, kończąc szkołę i zdając 
wszystkie egzaminy, otrzymuje dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
w zawodzie technik hotelarstwa i świa-
dectwo dojrzałości. Oba dokumenty są 
przepustką do dorosłego życia, dając nie-
ograniczone możliwości.

W kolejnym numerze opis zawodów: 
technik architektury krajobrazu oraz tech-
nik reklamy.
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Trawy to nie tylko 
trawnik

Do niedawna trawy w terenach zie-
leni kojarzyły się z gładką murawą 
często koszonych trawników. Poza 

nimi dla większości właścicieli ogrodów 
stanowiły uporczywy chwast lub roślinę 
o walorach niegodnych uwagi. To wyjąt-
kowo niedoceniana grupa roślin, a prze-
cież trawy towarzyszą człowiekowi ,,od za-
wsze”. Stanowią ważne źródło pożywienia 
dla ludzi i zwierząt hodowlanych. Wywie-
rają wpływ na klimat i mikroklimat (m.in. 
obniżają temperaturę, podnoszą wilgotność 
powietrza, stanowią ważny element walki 
z erozją wietrzną i wodną). Ich płytki sys-
tem korzeniowy szeroko się rozrasta, za-
darnia teren i utrudnia wymywanie lub wy-
wiewanie cząstek gleby. Wraz ze zwrotem 
ku naturalności obecnie coraz bardziej są 
doceniane walory estetyczne traw oraz ich 
możliwości wzrostu na tzw. trudnych stano-
wiskach (o ekstremalnych warunkach, su-
chych, poddanych silnemu nasłonecznieniu 
lub na glebach zdewastowanych). Reper-
tuar stosowanych traw poszerzył się, poja-
wiło się wiele nowych odmian oraz gatun-
ków z różnych części świata. Daje to duże 
możliwości odpowiedniego doboru do wa-
runków określonego ogrodu.

W terenach zieleni trawy stosowane są 
w różnorodny sposób. Dają projektantowi 
duże możliwości ze względu na bogactwo 
walorów plastycznych. Charakteryzują 
się dużym zróżnicowaniem wysokości – 
od dziesięciu centymetrów do ponad pię-
ciu metrów. Spora grupa gatunków osiąga-
jących wysokość 2 – 5 metrów może być 
wykorzystywana podobnie jak krzewy do 
stworzenia szkieletu ogrodowej kompozy-

cji, niższe gatunki jako wypełnienie. Mogą 
być używane jako rośliny osłonowe tworzą-
ce ,,zielone ściany” rozdzielające wnętrze 
ogrodowe. Doskonale nadają się do two-
rzenia grup, jednogatunkowych lub łączą-
cych gatunki o zróżnicowanej wysokości. 
Mają ogromną siłę wzrostu. Niewiele ga-
tunków roślin zielnych w ciągu jednego se-
zonu wegetacyjnego przyrasta do wysoko-
ści 5 metrów.

Trawy różnicuje ich sposób wzrostu. 
Część gatunków tworzy wyraźne kępy, 
część rozrasta się poprzez rozłogi lub kłą-
cza w gęstą darń. Charakter wzrostu, linie 
łodyg (wzniesione lub łukowato opadają-

ce) oraz liście tworzą charakterystyczny 
dla gatunku pokrój. Mogą rozrastać się pro-
mieniście w górę, przyjmować układ piono-
wy, niekiedy wyglądają jak bezładne kępy 
(,,kopy siana”) albo mają regularną półku-
listą formę. Pokrój oraz sposób rozrastania 
się wpływa na dobór gatunków do określo-
nych zastosowań. Jeżeli będziemy chcie-
li stworzyć linię wzdłuż ścieżki, obwódkę, 
sprawdzą się trawy kępkowe (np. kostrze-
wy), a do pokrycia terenu te o charakte-
rze wzrostu rozłogowym lub kłączowym. 

Pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi 
w odniesieniu do barwy traw – zieleń, jest 
bardzo stereotypowe. Charakteryzują się 
szeroką gamą kolorystyczną. Mogą przyj-
mować barwę srebrzystą do niebieskiej, 
fioletowej, są brązowe, żółte, czerwone. Na 
liściach może być rysunek, najczęściej jasno-
zielony, kremowy, biegnący pasami wzdłuż 
liści lub przecinający je poprzecznie.

Późne lato – jesień przynoszą kolorystycz-
ne metamorfozy. U większości gatunków li-
ście stają się żółte, cynamonowe, brunat-
nieją, nabierają odcieni winnej czerwieni. 
Z czasem, późną jesienią i zimą liście tra-
cą barwy, zmieniają w odcienie papiero-
wo beżowe, płowe. Są również gatunki 
zimozielone. Kolor wprowadzają także 
kwiatostany (owocostany), które mogą 
być mocno zróżnicowane pod względem 
wielkości, kształtu. Część gatunków kwit-
nie wczesną wiosną, wiele późnym latem.

Trawy wprowadzają bardzo specyficz-
ne efekty plastyczne. Ich delikatne, długie 
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liście, kwiatostany, źdźbła poddają się ru-
chom powietrza, czasem nawet bardzo sła-
bym. Falują, poruszają się, wprowadzają do 
ogrodu element dynamiki. Mogą ożywić sta-
tyczne kompozycje roślin, łagodzić architek-
toniczną sztywność budynków, elementów 
architektury terenów zieleni (np. obsadze-
nie obrzeży schodów, ścieżek).

Na kwietnikach sezonowych pięknie wy-
glądają kontrasty delikatnych traw z ciężki-
mi, sztywnymi roślinami, np. kłosowcem, 
szarłatem, jeżówką, rudbekią, dalią, czo-
snkami. Ciekawe efekty dają w pojemni-
kach połączone z roślinami kwitnącymi lub 
niewielkimi krzewami. W ogrodach wrzoso-
wych często stosowane są trawy kępkowe, 
mogą złagodzić sztywność i brak zmienno-
ści roślin iglastych. Pełny efekt dekoracyj-
ny w przypadku niektórych gatunków jest 
już w trzecim roku – np. miskant, proso. 
Na efekt pozostałych czekamy do 4-5 roku.

Większość traw ozdobnych wymaga prze-
ciętnych gleb i stanowiska słonecznego. Do 
gatunków lubiących cień należą turzyce i ko-
smatki. Przygotowując stanowisko pod tra-
wy, należy pozbyć się chwastów trwałych, 
przede wszystkim traw, które mogą być kon-
kurencją dla gatunków ozdobnych. Trawy 
bylinowe możemy sadzić przez cały sezon 
wegetacyjny, są sprzedawane głównie w po-
jemnikach. Jeżeli gatunek tworzy kłącza, na-
leży ograniczyć możliwość rozrastania się, 
aby nie zdominował terenu. W celu ogra-
niczenia wzrostu tworzy się bariery z folii 
(o grubości co najmniej 1 mm) wkopanej 
w ziemię na głębokość 40 – 65 cm. Jeżeli 
mamy dużo miejsca w ogrodzie, możemy 
pozwolić na swobodny rozrost. Duże plamy 
traw dobrze wyglądają zwłaszcza w miej-
scach o charakterze naturalistycznym. Jed-
nak trzeba liczyć się z tym, że w przyszło-
ści ich usunięcie może sprawić trudności. 

Jeżeli trawy sadzimy w okresie od wio-
sny do początku jesieni, wokół posadzonych 
roślin tworzymy tzw. misę, zagłębienie za-
trzymujące w zasięgu bryły korzeniowej 
wodę z podlewania lub opadów. Przy je-
siennym sadzeniu wokół nasady korzeni 
usypujemy kopczyk z gleby, torfu, aby nie 
przemarzła bryła korzeniowa. Gatunki jed-
noroczne można wysiewać lub kupić goto-
wą rozsadę. 

Nawożenie podczas uprawy stosuje 
się rzadko, zwłaszcza przy gatunkach ro-
dzimych. Bardziej wymagające są gatun-
ki o większych rozmiarach, pochodzące 
z cieplejszych stref. Stosuje się małe daw-
ki w kwietniu i czerwcu lub nawozy wolno 
uwalniające składniki. Nie należy przena-
wozić – nadmiernie wybujałe źdźbła stają 
się zbyt delikatne, by utrzymać ciężar liści, 
kwiatów, mogą się wyłamywać lub pokła-
dać po ziemi.

W przypadku niektórych gatunków 
w trakcie uprawy konieczne będzie od-
mładzanie. Po okresie 3 – 5 lat część ga-
tunków zaczyna od środka zamierać. Na-
leży wówczas wiosną lub wczesną jesienią 
podzielić rośliny usuwając najstarsze, za-
schnięte części.

Do koniecznych zabiegów pielęgnacyj-
nych należy przycinanie części nadziem-
nej pod koniec zimy, na początku wiosny. 
Trawy na zimę pozostawiamy nieprzycię-
te, wyglądają bardzo dekoracyjnie, wpro-
wadzają w zimowe ogrody ruch i dźwięk 
– szelesty liści. Szczególnie efektownie wy-
glądają, gdy osiadają na nich krople wody, 
pokrywa je śnieg lub szron. Poza tym chro-
nią znajdujące się tuż pod powierzchnią 
ziemi pąki odnawiające. To z nich wiosną 
wyrosną nowe pędy. Trawy przycinamy na 
wysokość 10 – 20 cm od powierzchni grun-
tu. Przy starych, mocno rozrośniętych eg-
zemplarzach wysokich gatunków wskaza-
ne jest użycie nożyc do żywopłotu.

Trawy ozdobne wprowadzono do ogro-
dów w XIX wieku raczej jako ciekawy obiekt, 
wykorzystywano miskant, trawę pampaso-
wą, rozplenicę, głównie na rabatach z uży-
ciem roślin egzotycznych. Cechy plastyczne 
traw, przede wszystkim ich pokrój, pozwa-
lają na wykorzystanie zarówno w ogrodach 
geometrycznych (głównie trawy kępkowe), 
jak i w naturalistycznych. Coraz więcej miej-
sca zajmują w przestrzeni miast, nie tylko 
w parkach, towarzyszą szlakom komunika-
cyjnym, występują na dużych powierzch-
niach w zieleni osiedlowej oraz w ogrodach 
na dachach. Tworzą świetne tło dla roślin 
kwitnących, zarówno zielnych jak i krze-
wów. Jednym z ciekawszych połączeń jest 
zestawienie traw i krzewów róż.

Trawy ozdobne dają bardzo szeroką gamę 
możliwości zastosowania w ogrodach przy-
domowych. Na większych powierzchniach 
można wykorzystywać w ogrodach stepo-
wych lub wrzosowych. Znajdują zastosowa-
nie w ogrodach skalnych i rabatach kwiato-
wych. Na rabatach wyglądają interesująco 
miskanty, rozplenica, kosmatki, imperata 

cylindryczna, połączone z bylinami, niskimi 
krzewami. Większość traw można zastoso-
wać do obsadzenia pojemników, łącząc kilka 
gatunków razem lub zestawiając z bylina-
mi. W pojemnikach można również łączyć 
kwitnące rośliny jednoroczne z rocznymi 
trawami.

Wysokie gatunki traw sprawdzą się jako 
osłony tarasów, miejsc wypoczynkowych 
lub w roli żywopłotów. Niskie mogą być 
również stosowane jako rośliny okrywo-
we lub obramowania ścieżek.

Trawy od dawna stosowano we florysty-
ce. Pod koniec XIX wieku powstał typ bu-
kietu makartowskiego wykonanego z su-
chych traw (głównie trawy pampasowej), 
liści palm oraz piór. Autor pomysłu, malarz 
Hans Makart dekorował nimi swoją pracow-
nię, chętnie umieszczał na obrazach. Pod 
koniec XIX wieku stały się na tyle modne, że 
rozpoczęto nawet produkcję na skalę maso-
wą. Na fali zainteresowania suchą florysty-
ką wraca na nie moda. Trawy świeże i zasu-
szone są chętnie łączone w kompozycjach 
ze świeżymi kwiatami, nawet we florysty-
ce ślubnej. Odgrywają bardzo ważna rolę 
w kompozycjach z suchych i konserwowa-
nych roślin. Do wykorzystania nadaje się 
wiele gatunków traw jednorocznych  i wie-
loletnich o ciekawych liściach i/lub owo-
costanach.

Trawy zasuszają się bardzo łatwo. Nale-
ży zbierać przede wszystkim w momencie 
kwitnienia, gdyż wtedy zachowują lepszą 
trwałość. Niektóre gatunki po dojrzeniu za-
czynają się rozpadać, inne można zbierać na 
różnym etapie rozwoju, aż do wiosny. Su-
szymy na stojąco w wazonie lub pojemniku. 
Pod ciężarem owocostanów łodygi wygina-
ją się, przybierają łukowate linie. Inna me-
toda, zielarska, wymaga zawieszenia pęcz-
ków ,,głową” w dół. Linie łodyg są wtedy 
wyprostowane. Dla uzyskania jaśniejszej 
barwy wskazane jest suszenie na słońcu. 
Można również suszyć rozłożone na pła-
sko lub metodą zielnikową między arku-
szami papieru.

Maria Matuszczak
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Julian Scharfetter  
– młody kreatywny z Bad Hofgastein
Łączy regionalność z otwartością na świat: w wieku zaledwie 26 lat Julian 
Scharfetter w Austrii objął u boku swojego ojca zarządzanie restauracjami 
Weit moser Schlossalm i Weitmoserin w Bad Hofgastein na Ziemi Salzburskiej. 
Julian Scharfetter niewątpliwie ma talent i w swych kreatywnych koncepcjach 
zręcznie łączy regionalność z otwartością na świat.

Twórczy umysł Juliana Scharfettera
„Mój ojciec dotychczas wspierał mnie 

w realizacji wszystkich moich szalonych 
pomysłów, nawet jeżeli się spodziewał, że 
nie uda się ich zrealizować w 100%” – śmie-
je się Julian Scharfetter – „Za to jestem mu 
naprawdę wdzięczny.” A kreatywnych po-
mysłów młodszemu szefowi Weitmoser 
Schlossalm i Weitmoserin w Bad Hofgaste-
in na pewno nie brakuje. Kilka z nich „mło-
dy kreatywny” wcielił już w życie wspól-
nie z dobrymi przyjaciółmi ze szkoły: od 
pojawiającego się i znikającego schroniska 
„Pop-up-Alm“ na dawnej stacji wyciągu wy-

soko w górach, po plenerowy „Food:Moakt“ 
w centrum Bad Hofgastein, gdzie można 
było się zapoznać z kreacjami miejscowych 
i światowych kucharzy, którzy, korzysta-
jąc z produktów od lokalnych producen-
tów, okraszali regionalną kuchnię nowy-
mi ideami. Co prawda ani Pop-up-Alm, ani 
Food:Moakt już nie istnieją, jednak Julian 
Scharfetter ma już nowe „dziecko”: Weitmo-
serin, elegancki lokal après ski u podnóża 
Schlossalm. „Jest to taki trochę inny lokal 
après ski, który łączy regionalne produk-
ty z młodą i nowoczesną kuchnią” – pod-
kreśla Julian Scharfetter.

Wyrafinowane potrawy Scharfettera 
zamiast śmieciowego jedzenia

Kiedy Julian Scharfetter obmyśli jakiś 
plan, to bierze się za jego realizację z peł-
nym zaangażowaniem. Tak jak to było na 
przykład z serwowaniem wyrafinowanych 
potraw u podnóża kolejki Schlossalmba-
hn w Bad Hofgastein czy ręcznie siekane-
go tatara w schronisku narciarskim. „Pa-
nuje opinia, że w schroniskach jest tylko 
śmieciowe jedzenie, a après ski to głów-
nie wszelkiego rodzaju wódki” – śmieje się 
Julian Scharfetter – „Chciałem udowodnić, 
że jest inaczej.”

Doskonale mu się to udało. Młody kucharz 
z Londynu, Julian Scharfetter, tworzy w re-
stauracji Weitmoserin przy dolnej stacji ko-
lejki w Bad Hofgastein fantazyjne kulinarne 
kreacje z regionalnych produktów, takie jak 
na przykład wrap nadziewany wędzonym 
pstrągiem czy świeże pierożki z mięsem. 
Podaje się do nich nie tylko wina od produ-
centów, którzy prowadzą swoje gospodar-
stwa w sposób zrównoważony i przykłada-
ją dużą wagę do jakości, ale również piwa 
z browaru Trumer Privatbrauerei. Swoimi 
potrawami w restauracji Julian Scharfetter 
chciałby trafić zarówno do turystów, jak 
i mieszkańców: „Zawsze się cieszę, kiedy 
również młodzi ludzie z 20 euro w kiesze-
ni znajdą w Weitmoserin coś dobrego dla 
siebie i chętnie do nas wracają.” Od czasu 
otwarcia gastronomii Weitmoserin znów 
zaprasza gości od środy do niedzieli w go-
dzinach od 14:00 do 23:00.

W położonym na poziomie 1970 m n.p.m. 
schronisku Weitmoser Schlossalm podaje 
się głodnym narciarzom takie potrawy jak 
alpejski burger czy świeży tatar z wołowi-
ny z Pinzgau, a także schroniskowe klasy-
ki, jak kiełbaski po berneńsku. „Ważne jest 
przy tym, aby nieustannie poddawać trady-
cyjne potrawy nowej interpretacji i zaska-
kiwać gości” – twierdzi Julian Scharfetter 
– „Choć przykładamy dużą wagę do jako-
ści, to twardo stąpamy po ziemi. Chcemy, 

Weitmoser Schlossalm – Bad Hofgastein Julian Scharfetter podczas pracy©
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Weitmoserin w Bad Schandau
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aby wszyscy goście znaleźli w naszej kar-
cie coś dla siebie i dobrze się u nas czu-
li.” W ramach realizacji tej zasady, a także 
praktyki wykorzystywania przede wszyst-
kim regionalnych produktów kucharz kie-
ruje się jasnymi kryteriami jakościowymi. 
Dlatego też restauracja Juliana Scharfettera 
otrzymała znak jakości AMA GENUSS RE-
GION, który gwarantuje kontrolowaną ja-
kość i regionalne pochodzenie. Schronisko 
Weitmoser Schlossalm jest otwarte od po-
czątku grudnia do świąt wielkanocnych.

Regionalność z kosmopolityczną aurą
Wyluzowany i swobodny, ale też bardzo 

przywiązany do ojczyzny młody człowiek 
– takie wrażenie sprawia 26-letni Julian 
Scharfetter. Ma już za sobą kilka pobytów 
za granicą, podczas których zebrał wiele do-
świadczenia.  W wiejskim gospodarstwie 
w górach po włoskiej stronie granicy prze-
konał się, jakie znaczenie ma regionalność 
i zobaczył, jak jego właściciele zrobili ze 
swojego gospodarstwa małe uniwersum 
z restauracją, masarnią, serowarnią i sprze-
dażą wina. „Byłem pod wrażeniem i pełen 
podziwu stwierdziłem, że jeśli ma się wizję 
i dobrą koncepcję, z gospodarstwa można 
zrobić wszystko” – wspomina Julian Schar-
fetter. Swoich kulinarnych umiejętności do-
wiódł w wyróżnionej 2 gwiazdkami Miche-
lina restauracji w Amsterdamie.

Mimo lat nauki spędzonych w kraju i poza 
granicą Austrii Scharfetter nigdy nie zapo-
mniał, gdzie są jego korzenie. Z dużym ba-
gażem doświadczeń, przywiązany do oj-
czyzny obieżyświat, po licznych pobytach 
we Włoszech, Niemczech, Holandii, a także 
w różnych miejscach w Austrii – ostatnio 
w winnicy w Burgenlandzie – zawsze wra-
cał do doliny Gastein. „W końcu przycho-
dzi czas na realizację własnych pomysłów” 
– mówi Julian Scharfetter. Wizja, która to-
warzyszy szefowi-juniorowi przy realiza-
cji zawodowych przedsięwzięć, to połącze-
nie regionalnych produktów i tradycyjnej 
kuchni z przepisami z innych krajów – do-
brym przykładem takich odważnych kuli-
narnych kreacji będzie sushi z ryb z regio-
nu czy wrapy z wędzonym pstrągiem. Nie 

ulega też wątpliwości, że Julian Scharfetter 
w Austrii już pracuje nad czymś nowym.

Rodzinna firma z długą tradycją
Bogate doświadczenie mimo młodego 

wieku Julian Scharfetter zawdzięcza naj-
prawdopodobniej wielowiekowej prakty-
ce jego rodziny w branży gastronomicznej. 
Weitmoser Schlössl w dolinie Gastein wraz 
z należącym do niego gospodarstwem znaj-
duje się w rękach tej samej rodziny od 1752 
roku. „To klasyczny, bardzo tradycyjny lokal 
z długą historią” – opowiada Julian Schar-
fetter. „Miałem szczęście, że mogłem czer-
pać z takiego bogactwa doświadczeń.” Julian 
Scharfetter wie, co zawdzięcza swojej rodzi-
nie. „Jestem dumny z tego, że moja rodzina 
trzyma się razem i że angażuje się w pracę 
z taką pasją. Mój ojciec, matka, wuj i ciotka 
– wszyscy pracują w rodzinnej firmie i to 
właśnie dzięki temu wszystko tak dobrze 
działa” – podkreśla kucharz. Julian Schar-
fetter jest nieskończenie wdzięczny swo-
jej rodzinie za to, że dzieli się wiedzą, nie 
narzucając mu przy tym, co i jak ma robić. 
„To daje mi dużo wolności, która pozwala 
mi realizować moje pomysły tak, jak to so-
bie wyobrażam” – mówi Julian Scharfetter.

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

Siedem przyrodniczych atrakcji  
na Ziemi Salzburskiej

• Gletscherwelt Weißsee
Gondolki unoszą turystów wysoko 

w górę, do Parku Narodowego Wyso-
kich Taurów, nad jezioro Weißsee, do 
hotelu Rudolfshütte, skąd rozciąga się 
niesamowita panorama lodowców.
• Wodospady Krimml

Gdy skórę muskają kropelki wody 
unoszące się znad wodospadów Krim-
ml, czujemy niezwykłą moc natury.
• Eisriesenwelt

W górach Tennengebirge kryje się 
mierząca 42 km największa na świecie 
udostępniona lodowa jaskinia. A w niej 
ogromne formacje z lodu we wszystkich 
możliwych odcieniach turkusu.
• Kopalnia soli w Hallein

Do kopalni soli w Hallein niedaleko 
Salzburga zwiedzający zjeżdżają do 
sztolni kopalnianym wagonikiem, a na-
stępnie na zjeżdżalni dają nura jeszcze 
dalej w jej głąb.
• Kitzsteinhorn

Kitzsteinhorn to góra z najwyżej po-
łożonym punktem widokowym i najwy-
żej sięgającym ośrodkiem narciarskim 
na Ziemi Salzburskiej. 
• Untersbergbahn

Kolejką Untersbergbahn łatwo i wy-
godnie jedzie się na Untersberg - naj-
wyższą górę w pobliżu miasta Salzbur-
ga. Widok 360 stopni gwarantowany.
• Zamek Hohenwerfen

Jak wyglądało życie w średniowie-
czu, można się przekonać na górują-
cym nad doliną rzeki Salzach Zamku 
Hohenwerfen. Dawną myśliwską rezy-
dencję w twierdzy przypominają tak-
że hodowla sokołów i pokazy ptaków 
szponiastych.
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Weitmoser Schlössl w dolinie Gastein

Weitmoser Schlossalm
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Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

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

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

punkt sprzedaży roślin ozdobnych

LOKGAZ

sp. z o.o.

Lusówko, ul. Jankowicka 7a

Tel. 61 8147 419, 508 229 552

biuro@lokgaz.pl, www.lokgaz.pl

 Oferujemy:

Prace projektowe:

- projekty wewnłtrznej instalacji gazowej

- projekty organizacji ruchu

- projekty sieci oraz przy�ączy

   wodnych i kanalizacyjnych

Prace budowlane:

- sieci wodociągowe

- przy�ącza wody

- przy�ącza kanalizacyjne

- instalacje gazowe

Automatyka bram
Dostawa, serwis,  
naprawa, części

Bramy ogrodzeniowe
Wykonanie, montaż,  

serwis, naprawa

Bramy garażowe
Automatyzacja, serwis, 

naprawa, usuwanie awarii

tel.: 663 316 539
e-mail: madexvogt@gmail.com

www.ogrodzenie-poznan.pl

Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim klimacie.
Dom położony w południowo-zachodniej części kołobrzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż 
ciągnących się w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać się z pominięciem zatłoczo-
nego centrum miasta. Budynek dwupiętrowy. Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umy-
walka), dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów kuchennych. Pokoje 2-5 osobowe (15 do 
25 m2) z TV, stolikiem, szafą. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill. 

Morze!  Plaża!  Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych 
we wszystkich kierunkach: nad morze, do eko-par-
ku, na łąki poza miasto. Z autobusami komunikacji 
miejskiej do śródmieścia – przystanek widoczny z 
okna, zaledwie o 20 m. 

ZAPRASZAMY 
DO ZAMIESZCZANIA 

REKLAM
tel. 607 566 555  

mn@kreator.com.pl
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+48 605 320 413,  ul. Zachodnia 3, TP
www.bankietowastrzelnica.pl

WESELA • IMPREZY RODZINNE
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ELEKTRYK
przyłącza, instalacje,  

pomiary, montaż osprzętu
Cerekwica ul. Swojska 13 

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

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 tel. 502 320 647 

61 8145 42661 8145 426

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 12 zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

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

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

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

G a b i n e t  G a b i n e t  
„STACJA  „STACJA  

PIELĘGNACJA”PIELĘGNACJA”
ul. Pocztowa 1, Rokietnicaul. Pocztowa 1, Rokietnica

KOSMET YK A n  PODOLOGIA 
MAKIJAŻ PERMANENTNY

ZAPISY: tel.  530 855 979 ZAPISY: tel.  530 855 979 
FB: Stacja pielęgnacja RokietnicaFB: Stacja pielęgnacja Rokietnica

78 40 50 400

podłogi
układanie
cyklinowanie

schody

meble
ZABUDOWY

KUCHNIE

TARASY

usługi
stolarskie

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek 
KARDIOLOG 
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29
Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

tel. 662 950 068
Najbliższe terminy przyjęć:  20 kwietnia, 4 maja, 18 maja,  

1 czerwca, 29 czerwca, 20 lipca, 17 sierpnia, 28 września
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

MALOWANIE
czysto | szybko | solidnie

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

Ogłoszenia 
drobne
DAM PRACĘ

Praca dla: ślusarza, tokarza, spa-
wacza, pomocy warsztatowej, jedna 
zmiana, umowa o prace/zlecenie, 
firma w Mrowinie. WYSOKIE ZAROBKI. 
Zadzwoń 601 383 354 CTengineering

Ogłoszenia drobne „dam pracę”  
i „szukam pracy” są darmowe! 
Prosimy o przesyłanie na adres: 

mn@kreator.com.pl

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

Zapraszamy do zamieszczania reklam
tel. 607 566 555 mn@kreator.com.pl
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Zamiatanie mechaniczne ulic, chodników i placów u Odśnieżanie oraz 
posypywanie chodników i placów u Usługi: kosą spalinową, kosiarką 

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

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

Oferta dla firm i osób  
indywidualnych z terenu  

Gminy Rokietnica

            

 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 


