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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

 

 

 

 

TEL: 575 181 293 
WWW.OLMAT-MEBLE.PL 

→→ MEBLE KUCHENNE 
NA WYMIAR 

→→ SZAFY Z DRZWIAMI 
PRZESUWNYMI 
→→ GARDEROBY 

→→ MEBLE DO PRZEDPOKOJU 
→→ MEBLE DO SALONU 
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Drodzy 
Czytelnicy,
za nami piękne, wiosenne Święta Wiel-
kanocne. W wielu relacjach w niniejszym 
numerze „Rokickich Wiadomości” prze-
czytacie o tym, jak radośnie się do nich 
przygotowywaliśmy. Ten wspólnie spę-
dzony czas był bardzo ożywczy.
Wreszcie doczekaliśmy się też majówki, któ-
rą będziemy mogli spędzić w normalnych 
warunkach – razem. Jednak, nawet jeśli zde-
cydujemy się wyjechać, pamiętajmy, dlaczego 
3 maja jest dniem wolnym od pracy. Na stro-

nie 7 przeczytacie kilka ciekawostek, które 
pomnożą poczucie dumy z bycia Polakiem 
i, mam nadzieję, dodatkowo zainspirują do 
wywieszenia 3 maja flagi narodowej. 
W tym miesiącu czeka nas kilka wydarzeń, 
na które organizatorzy zapraszają wszyst-
kich mieszkańców gminy. 7 maja będzie ob-
fitował w atrakcje – od godz. 12:00 każdy 
chętny będzie miał możliwość uczestnicze-
nia w Ekologicznych Integracjach w Szkole 
Podstawowej w Cerekwicy (str. 24-25). Wie-
czór natomiast będzie pełen muzyki dzięki 
zespołowi Dagadana, który wystąpi w hali 
Rokietnickiego Ośrodka Sportu (str. 22). 
Powody do radości będą mieli także wszy-
scy entuzjaści rodzinnych gier terenowych – 

Ekologiczne Integracje
7 Maja 2022 r. – 12.00-16.00

Święto  
Konstytucji 
3. Maja
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Co? Gdzie? Kiedy?
	7 maja – Ekologiczne Integracje w Szkole Podstawowej w Cerekwicy
	7 maja – koncert zespołu Dagadana w hali ROS organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury 

w Rokietnicy
	21 maja – Gra terenowa organizowana przez Urząd Gminy Rokietnica
	21 maja – wycieczka organizowana przez ROKBUS

Wydawca: 
Biblioteka Gminna im.M.Konopnickiej

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

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

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

fotografia: Adam Michta
Honorowi Członkowie Zespołu: Ryszard Lubka

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótu  
i opracowywania materiałów.

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

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

Numer zamknięto: 22.04.2022 r.
Propozycje artykułów: 

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

Materiały do numeru 6/2022  
prosimy dostarczyć do 16.05.2022 r.

Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego czasopisma.

Wycieczka jednodniowa: 21 maja 2022 r. / minimum 25 osób 

Plan zwiedzania do wyboru:
− Wolsztyn – molo, skansen lokomotyw 
− Rakoniewice – Muzeum Pożarnictwa 

− Nowy Tomyśl: park, zoo
− Świętno: wieża, jezioro 

− Górsko: galeria 
− Zbąszyń: rynek, wieża bramna, dworzec, jezioro Błędno, park

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

Zapisy: rokbus@rokbus.com.pl

Z WIEDZ A J WIELKOPOLSKĘ
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już 21 maja odbędzie się kolejna z nich pn.: 
„Tajemnicza walizka” (str. 16). Zatem szy-
kujcie rowery, hulajnogi i formę, aby wyru-
szyć we wspólną podróż.
Pozostaje życzyć, aby podczas imprez dopi-
sała nam pogoda.

Zapraszam do lektury,
Agnieszka Kępa 

Redaktor Prowadząca 
UG Rokietnica
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Z prac Rady Gminy

28 marca 2022 r. odbyła się LI se-
sja Rady Gminy Rokietnica. Po-
siedzenie otworzyła i prowa-

dziła Przewodnicząca Rady pani Izabela 
Dziamska. Podczas sesji przyjęto nastę-
pujące Uchwały:
LI/420/2022 w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru Rokietnica Południe, rejon 
ul. Szkolnej i Napachanie Północ, rejon ul. Rokiet-
nickiej i ul. Artystycznej
ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
LI/421/2022 w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru Mrowino Południe, w rejo-
nie drogi wojewódzkiej nr 184
ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
LI/422/2022 w sprawie: uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 2022-2024
ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
LI/423/2022 w sprawie: aktualizacji „Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rokietnica na 
lata 2022-2030”
ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
LI/424/2022 w sprawie: przejęcia od Powiatu Po-

znańskiego zadań z zakresu zarządzania publiczną 
drogą powiatową
ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
LI/425/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy 
Rokietnica za 2022 rok
ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
LI/426/2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej  Gminy Rokietnica za lata 2022 
- 2036
ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
LI/427/2022 w sprawie: zakresu pomocy udzie-
lanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa
ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
LI/428/2022 w sprawie: zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego w roku 2022
ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
LI/429/2022 w sprawie: upoważnienia Wójta Gmi-
ny Rokietnica na podstawie ustawy z 12 marca 2022 
r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w za-
kresie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozy 
Finansowej
ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
LI/430/2022 w sprawie: woli kontynuacji współ-
działania w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Dolina Samy oraz współtworzenia Lokalnej 
Strategii RozwojuZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMU-
JĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)

Zaplanowano również rozpatrzenie 
projektu 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, jednakże Wójt Gmi-
ny złożył wniosek formalny o zdjęcie pro-
jektu uchwały z porządku obrad ze wzglę-
du na nieobecność głównego projektanta 
spowodowaną chorobą.

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

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji 

UG Rokietnica

Od 2 maja 2022 r. nadawanie numerów 
PESEL uchodźcom z Ukrainy w UG Rokietnica 
w nowych godzinach

Informujemy, że od początku maja 2022 r. 
zmienione zostają godziny obsługi oby-
wateli z Ukrainy wnioskujących o nada-

nie numeru PESEL na podstawie specusta-
wy wprowadzonej w związku z konfliktem 
zbrojnym.

Przyjmowanie wniosków będzie się od-
bywało nadal w budynku „C” Urzędu Gmi-
ny Rokietnica w Referacie Spraw Obywatel-
skich. Wydłużony dotąd czas pracy zostaje 
dostosowany do godzin pracy całego Urzę-
du. Urzędniczki będą nadawały numery PE-

SEL według następującego harmonogramu:
• od wtorku do czwartku w godzinach od 

12.00 do 15.30,
• w piątek od 12.00 do 14.00.

Nadal utrzymana zostaje wcześniej-
sza rezerwacja wizyt:
• telefoniczna pod numerem 61 896 

06 21. Prosimy, aby w miarę możliwo-
ści, w celu umówienia wizyty, dzwoniły 
osoby znające język polski (np. osoby, któ-
re przyjęły uchodźców pod swój dach).

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 
przypadającego 27 maja wszystkim Samorządowcom 
i Pracownikom Samorządowym składamy życzenia 

zdrowia, spełnienia marzeń, entuzjazmu w podejmowaniu 
działań, który będzie inspiracją dla lokalnej 

społeczności, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. 
Jednocześnie serdecznie dziękujemy za dotychczasowe 

zaangażowanie, poświęcenie i lata owocnej pracy. 

Wójt Gminy Rokietnica 
Bartosz Derech 

i Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica 
Izabela Dziamska

Z okazji Dnia Matki wszystkim Mamom, dziękując za 
poświęcenie, troskę i okazywane 

uczucia, tym najmłodszym, jak i tym 
już zupełnie dorosłym dzieciom, 

życzymy zdrowia, 
spełnienia marzeń, miłości 

i wielu powodów 
do uśmiechu. 
Wszystkiego 
najlepszego!

Redakcja
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• lub osobista: w dniach i godzinach pra-
cy Urzędu, budynek „C” Biuro Obsługi 
Interesanta.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą, 

aby osoby, którym udało się uzyskać nu-
mer PESEL w innym urzędzie i nie skorzy-
stają z naszej pomocy, informowały, że zwal-
niają wyznaczony dla nich termin. W ten 
sposób przyspieszymy proces nadawania 
numerów PESEL pozostałym oczekującym.

Do dnia 12 kwietnia 2022 r. w UG Rokiet-
nica nadanych zostało 500 numerów PESEL.

Jednocześnie informujemy, że obsługa 
klientów w zakresie pozostałych usług 
świadczonych przez Referat Spraw Oby-
watelskich UG Rokietnica odbywa się w go-
dzinach przyjmowania interesantów usta-
lonych dla całego Urzędu, tj.:
• w poniedziałek od 12.00 do 18.00;
• od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 

do 12.00.
Danuta Potrawiak

Sekretarz Gminy Rokietnica

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

do Polski z Ukrainy w związku z działa-
niami 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, dostępny jest w wersji papie-
rowej w każdym urzędzie lub do pobra-

nia na stronie internetowej www.rokiet-
nica.pl w zakładce Ukraina, który warto 
wcześniej wypełnić;

• 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) – zdjęcia dla uchodźców 
z Ukrainy obsługiwanych w UG Rokietnica 
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, Rokietnica);

• 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:

Wniosek jest dostępny na stronie in-
ternetowej www.rokietnica.pl w zakład-
ce Ukraina.

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.

З 2 травня 2022 року 
присвоєння номерів 
PESEL біженцям 
з України в УГ 
«Рокетниця» в нові 
години

Повідомляємо, що з початку трав-
ня 2022 року змінюються годи-
ни служби громадян з України, 

які звертаються за номером PESEL на 
підставі спеціального акта, введеного 
у зв›язку зі збройним конфліктом.

Заявки продовжать прийматися в бу-
дівлі «С» комуни Рокетниця в Департа-
менті цивільних справ. Раніше подов-
жений робочий час адаптований до 
робочого часу всього Офісу. Чиновни-

ки будуть призначати номери PESEL за 
наступним графіком:
• з вівторка по четвер з 12.00 до 15.30,
• у п›ятницю з 12.00 до 14.00.

Попереднє бронювання відвідувань 
все ще зберігається:
• по телефону за адресою 61 896 06 

21. Якщо можливо, ми просимо лю-
дей, які знають мову польської (Hа-
приклад, люди, які взяли біженців під 
своїм дахом).

• або особисте: у дні та години роботи 
Офісу, будівля Офісу обслуговування 
клієнтів «С».
При цьому просимо людей, яким вда-

лося отримати номер PESEL в іншому 
офісі і не скористатися нашою допомо-
гою, повідомити, що вони випускають 
встановлений для них термін. Таким чи-
ном, ми прискоримо процес присвоєн-
ня номерів PESEL іншим очікуванням.

До 12 квітня 2022 року 500 номерів 
PESEL присвоєно UG Rokietnica.

Разом з тим, повідомляємо, що обслу-
говування клієнтів у сфері інших послуг, 

що надаються Департаментом цивіль-
них справ УГ «Рокетниця», відбуваєть-
ся під час прийому годин, встановлених 
для всього Офісу, тобто:
• понеділок з 12.00 до 18.00;
• з вівторка по п›ятницю з 8.00 до 12.00.

Danuta Potrawiak
Секретар комуни Рокетниця

Pesel приймає кожен, хто:
• прибули в період з 24 лютого 2022 

року до Польщі з України у зв›язку з 
бойовими діями,

• звіти (подає заяву) в будь-яке муні-
ципальне управління.

Що потрібно для підготовки? 
• Заява про присвоєння номера PESEL 

громадянину України у зв›язку зі 
збройним конфліктом, доступна в па-
перовому варіанті в будь-якому офі-
сі або для скачування на сайті www.
rokietnica.pl на вкладці «Україна», яку 
варто заповнити заздалегідь;

• документ, що підтверджує дані, наве-
дені в заяві, та особу заявника* (якщо 
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Magazyn JOSP

W gminie Rokietnica, tak jak i w 
innych miastach, miasteczkach 
i wsiach, uruchomiono „maga-

zyn” dla uchodźców z Ukrainy. Magazyn 
działa na terenie JOSP w Rokietnicy, przy 
ulicy Szkolnej 18 B. 

Zainicjowany przez Urząd Gminy w Ro-
kietnicy, w chwili obecnej jest pod opie-
ką koordynatora Jerzego Maciejewskiego 
– Prezesa Rokietnickiego Ośrodka Sportu, 
który skupia wokół siebie wolontariuszy, 
zarówno tych dorosłych, jak i wspaniałą 
młodzież. To miejsce, gdzie można zarówno 
oddać dary (prosimy głównie o długoter-
minową żywność oraz środki higieny oso-
bistej), jak i odebrać je. To miejsce dla na-

szych gości z Ukrainy, którzy przyjechali 
z niewielkim dorobkiem, na początek, nim 
uda się uruchomić konta bankowe, załatwić 
formalności, znaleźć pracę… 

Rzesza wolontariuszy i darczyńców, któ-
ra przewinęła się przez kolejne dni działal-

ności naszego magazynu zarówno zbierają-
cych, jak i wydających dary dla uchodźców, 
jest imponująca. Pomoc trafiła zarówno do 
osób, które zatrzymały się w gminie Rokiet-
nica, jak również na teren Ukrainy. 

Magazyn w każdym dniu jego działalno-
ści odwiedza ok. 90 osób – głównie kobiet 
i dzieci. 

Dzięki hojności naszych mieszkańców 
i nie tylko, którzy szeroko otworzyli swoje 
serca i bardzo aktywnie uczestniczą w od-
dolnej akcji „Pomocy dla Ukrainy”, może-
my spełnić podstawowe potrzeby naszych 
gości z Ukrainy.

Za wszelką okazaną pomoc jeszcze raz 
serdecznie DZIĘKUJEMY. Równocześnie 
nadmieniamy, iż w dalszym ciągu prowa-
dzona jest zbiórka potrzebnych artykułów.

Krzysztof Mączakowski

заявник не має такого документа, він 
може подати заяву про його відсут-
ність під страхом кримінальної від-
повідальності);

• кольорова фотографія на фотопапірі 
розміром 35 х 45 мм (ширина x висота) 
– фотографії для біженців з України, 
які обслуговуються в УГ «Рокетниця», 
приймаються безкоштовно ABC FOTO 
Рокетниця (тель. 886 554 271, Вули-
ця Колежова 1b, Рокетниця) i Grzegorz 
Niklas FOTO (тель. 661 022 224, Вули-
ця Шкільна  2b, Рокетниця);

• документ, що підтверджує дату в›їз-
ду на територію Республіки Польща 
(якщо він має).

Можливість отримання надійного 
профілю. Щоб отримати надійний про-
філь, потрібно:
• робочий мобільний телефон з номе-

ром від польського оператора, заявни-
ком якого є ексклюзивний користувач,

• адреса електронної пошти, яку вико-
ристовує заявник.

PESEL крок за кроком:
• заявник повинен прийти в муніци-

пальну канцелярію особисто;
• приносить в будь-яке муніципальне 

відділення по всій країні заповнену 
заяву (або заповнює заявку на місці), 
фото і необхідні документи;

• чиновник бере відбитки пальців;
• відбитки пальців не повинні бути взя-

ті у дітей віком до 12 років;
• заява від імені дитини подається од-

ним з батьків, опікуном, опікуном, 
тимчасовим опікуном, призначеним 
судом опіки, або особою з фактичною 
опікою над дитиною;

• ви повинні підписати заявку свої-
ми руками;

• видача документа про присвоєння но-
мера PESEL є безкоштовною.

ВАЖЛИВИЙ! Прочитайте додаток, 
щоб дізнатися, які дані знадоблять-
ся для її заповнення:

Додаток доступний на сайті www.
rokietnica.pl на вкладці «Україна».

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

* Муніципальна канцелярія влада 
підтвердить особу на підставі:
• проїзний документ,
• Карти поляка,
• ще один ідентифікатор фотографії для 

вашої ідентифікації,
• у випадку осіб, які не досягли 18-річ-

ного віку, також документ, що підтвер-
джує народження,

• підтвердження особи буде можли-
вим на підставі недійсного докумен-
та, якщо воно дозволяє встановити 
особу.
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Czy wiesz, że…

Dzięki obliczeniom Polaka Mieczysła-
wa Grzegorza Bekkera General Motors 
wygrało kontrakt NASA na zaprojektowa-
nie i zbudowanie pojazdu księżycowego 
do programu Apollo. Zanim Bekker zaczął 
pracę w General Motors, studiował na Po-
litechnice Warszawskiej, uzyskał stopień 
podporucznika rezerwy w Szkole Pod-
chorążych Saperów w Modlinie. Jego spe-
cjalnością było konstruowanie pojazdów 
kołowych i gąsienicowych. Na Politechni-
ce Warszawskiej stworzył Laboratorium 
Pojazdów Specjalnych. W czasie II wojny 
światowej był asystentem szefa Wydzia-
łu Czołgów we francuskim Ministerstwie 
Uzbrojenia. Pracował także dla armii ka-
nadyjskiej, a w latach ’50 założył laborato-
rium na Politechnice im. Stevensa w stanie 
Nowy Jork (USA), po czym przeniósł się na 
Uniwersytet Michigan. 

Jego dorobek to kilkanaście ważnych pa-
tentów, w tym m.in. wielosilnikowego na-
pędu czołgu oraz smarowanych sworzni 
do pojazdów gąsienicowych. 

Profesor był odznaczany wieloma odzna-
czeniami na całym świecie (m.in. USA, Ka-
nada, Włochy, Szwecja).

W XVIII w. żyła pierwsza polska lekarka 
Salomea Regina Pilsztynowa. Medycyny 
nauczyła się od swojego pierwszego męża 
– lekarza. Po rozstaniu podróżowała po Eu-
ropie, lecząc ludzi chorych na oczy. Szybko 
zgromadziła duży majątek. Osiadła w Pe-
tersburgu, gdzie leczyła członków carskiego 
dworu, jednak swoje miejsce znalazła do-
piero w Stambule, jako nadworna lekarka 
w haremie sułtana Mustafy III.

Jeden z pierwszych zegarków noszonych 
na ręce wyprodukowała firma Polaka Anto-

niego Patka. Zainteresowany rzemiosłem 
artystycznym, początkowo Patek kupował 
mechanizmy zegarków, które były oprawia-
ne przez grawerów, jubilerów czy miniatu-
rzystów. W ten sposób w Genewie, do któ-
rej wyemigrował Antoni Patek, powstała 
manufaktura artystycznych zegarków we 
współpracy z Franciszkiem Czapkiem. Ze-
garki od polskiego producenta nosili m.in. 
królowa Wiktoria, Piotr Czajkowski, Lew 
Tołstoj i Walt Disney.

Max Factor to tak naprawdę Maksy-
milian Faktorowicz urodzony w 1872 r. 
w Zduńskiej Woli w żydowskiej rodzinie 
wielodzietnej. Już w wieku 14 lat poszedł 
do pracy w drogerii, gdzie zetknął się po 
raz pierwszy z kosmetykami. 6 lat później 
miał własny sklep drogeryjno-perukarski 
w Moskwie. Jednak z uwagi na coraz gor-
szą sytuację Żydów w Rosji, zmuszony był 
emigrować do Stanów Zjednoczonych. Tam 
zrobił zawrotną karierę, a z jego usług ko-
rzystały największe gwiazdy Hollywood. 
W laboratorium Faktorowicza opracowa-
no formułę podkładu w kremie, który był 
absolutną rewolucją na rynku kosmetycz-
nym. Dzięki niemu powstały pojęcia takie 
jak make up, czy harmonia barw. 

Jedyną kobietą uhonorowaną dwiema na-
grodami Nobla jest Maria Skłodowska-
-Curie. Dodatkowo jest też jedną z dwóch 
osób w historii, które otrzymały nagrodę 
Nobla w dwóch różnych naukach przyrod-
niczych (fizyka i chemia). W czasie, kiedy 
Polski nie było na mapach, a władze decy-
dowały, czego Polacy mogą się uczyć, wraz 
ze swymi siostrami była studentką tzw. Uni-
wersytetu Latającego. W 1891 r. wyjecha-
ła do Francji, aby studiować na Sorbonie. 
Razem z mężem odkryła dwa nowe pier-
wiastki: polon i rad. Jest jedną z najbar-
dziej znanych i największych naukowczyń 
w historii. Córka Marii – Irene również zo-
stała uhonorowana nagrodą Nobla w dzie-
dzinie chemii. 

Urodzony w 1909 r. we Lwowie genialny 
matematyk Stanisław Ulam był członkiem 
zespołu naukowców pracujących w Stanach 
Zjednoczonych nad stworzeniem bomby 
termojądrowej. Wraz z innymi stworzył 

projekt Orion, w którym opracowano na-
pęd nuklearny rakiet kosmicznych. Dzię-
ki Ulamowi udało się wypracować teorię 
konstrukcji bomby wodorowej. Zasłynął 
jako matematyk o nowatorskim i oryginal-
nym podejściu.

W czasie II wojny światowej w Warsza-
wie Irena Sendlerowa w ciągu zaledwie 
trzech miesięcy uratowała dwa i pół tysiąca 
dzieci. Mówiła: „Wychowano mnie w prze-
konaniu, że jeśli człowiek tonie, to należy 
go ratować, bez względu na jego wyzna-
nie czy narodowość”, dlatego, kiedy życie 
żydowskich dzieci było w niebezpieczeń-
stwie, odbierała je od rodziców, nadawała 
im chrześcijańskie imiona i przekazywała 
chrześcijańskim rodzinom na wychowanie. 
Aby w przyszłości dzieci wiedziały, kim są 
i skąd pochodzą, zapisywała ich prawdzi-
we imiona i nazwiska na karteczkach, któ-
re zakopywała w słoikach. 

3 maja 1791 r. uchwalono pierwszą pol-
ską Konstytucję. Była ona jednocześnie 
pierwszą Konstytucją w Europie i drugą 
na świecie. Ustawa wprowadzała częścio-
we zrównanie praw osobistych mieszczan 
i szlachty, stawiała chłopów pod ochroną 
państwa i nakładała na szlachtę i kler poda-
tek dochodowo-gruntowy. Zapisy te w XVIII 
w. były rewolucyjne. 

Obchodząc Święto Konstytucji 3 Maja, 
pamiętajmy o dorobku naszych rodaków. 
Wywieśmy biało-czerwone flagi i bądźmy 
dumni z tego, że jesteśmy Polakami.

Agnieszka Kępa 
Referat Organizacyjny i Promocji  

UG Roketnica

2 maja 2022 roku (poniedziałek), 
przychodząc do Biura Obsługi Intere-
santa Urzędu Gminy Rokietnica (bu-
dynek C), otrzymacie od nas flagę na-
rodową (1 szt. na mieszkańca). Liczba 
flag jest ograniczona.

Święto  Święto  
Konstytucji Konstytucji 
3. Maja3. Maja
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Deklaracja Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków (CEEB) 

Jeszcze tylko do 30 czerwca 2022 roku 
można składać deklarację CEEB  do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Obowiązek ten dotyczy każdego właści-
ciela lub zarządcy budynku. 

Złożenie deklaracji jest łatwe, szybkie, 
proste… nie zwlekaj – deklaruj.

JAKI JEST CEL STWORZENIA 
CENTRALNEJ EWIDENCJI 
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW?

Celem stworzenia centralnej bazy jest po-
prawa jakości powietrza – likwidacja głów-
nej przyczyny zanieczyszczeń – emisji sub-
stancji powodujących smog. CEEB będzie 
ważnym narzędziem wspierającym wy-
mianę starych kotłów grzewczych, będzie 
również miejscem, gdzie dostępne będą 
informacje na temat wszystkich progra-
mów finansowania wymiany pieców. Dzię-
ki szczegółowym danym o budynkach bę-
dziemy wiedzieć o wiele więcej na temat 
sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić 
będzie również narzędzie dla organów ad-
ministracji centralnej i samorządowej do 
realizacji polityki niskoemisyjnej.

Dla obywateli zostaną uruchomione usłu-
gi, które przyczynią się do poprawy stanu 
technicznego budynków w zakresie bezpie-
czeństwa, np. zamówienie przeglądu ko-
miniarskiego czy inwentaryzacji budynku.

JAKIE INFORMACJE NALEŻY 
PODAĆ W DEKLARACJI? 
• imię i nazwisko albo nazwę właściciela 

lub zarządcy budynku lub lokalu oraz ad-
res miejsca zamieszkania lub siedziby;

• adres nieruchomości, w obrębie której 
eksploatowane jest źródło ciepła lub źró-
dło spalania paliw;

• informacje o liczbie i rodzaju eksploato-
wanych w obrębie nieruchomości źró-
deł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz 
o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych 
w nich paliwach;

• numer telefonu właściciela lub zarząd-
cy (opcjonalnie);

• adres e-mail (opcjonalnie).

W deklaracji właściciel domu powinien 
zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wska-
zuje on bowiem informacje o liczbie i ro-
dzaju eksploatowanych w obrębie nieru-
chomości źródeł ciepła lub źródeł spalania 
paliw, o których mowa odpowiednio w art. 
27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspiera-
niu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budyn-
ków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzy-
stywanych w nich paliwach.

W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ 
DEKLARACJĘ DO CEEB?
• w formie elektronicznej, czyli przez in-

ternet poprzez stronę gunb.gov.pl w za-
kładce zintegrowany system ogranicza-
nia niskiej emisji: jest to najszybszy oraz 
najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że 
umożliwia to oszczędność czasu, a także 
pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest rów-
nież to, że deklarację można złożyć, nie 
wychodząc z domu (zachęcamy wszyst-
kich do korzystania z elektronicznego 

sposobu składania deklaracji) https://
ceeb.gov.pl/

• w formie papierowej – wypełniony do-
kument można wysłać listem albo zło-
żyć osobiście we właściwym Urzędzie 
(dla mieszkańców Gminy Rokietnica – 
Urząd Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 
1, 62-090 Rokietnica). 
Informacje odnośnie deklaracji moż-

na uzyskać pod numerem telefonu 61 
8 960 631.

SANKCJE DLA OSÓB,  
KTÓRE NIE ZŁOŻYŁY DEKLARACJI?

Przepisy wprowadzające obowiązek 
złożenia deklaracji zostały wzmocnione 
przepisami sankcyjnymi, uwzględniający-
mi jednocześnie instytucję czynnego żalu. 
W art. 27h o wspieraniu termomoderniza-
cji i remontów oraz o centralnej ewiden-
cji emisyjności budynków wprowadza się 
sankcje karne, które mogą być nakładane 
w przypadku niezłożenia w ustawowym 
terminie ww. deklaracji. Wprowadzane roz-
wiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną 
i dyscyplinującą obowiązanych do składa-
nia deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu 
bezwarunkowego karania osób, które ta-
kiej deklaracji nie złożyły. Za brak złożenia 
deklaracji będzie grozić grzywna, która 
jest wymierzana na zasadach ogólnych 
kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflek-
tujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji za-
nim samorząd poweźmie o tym informację, 
możemy uniknąć kary, przesyłając wyma-
gane informacje do urzędu w ramach czyn-
nego żalu.

Sławomir Urbaniak
Referat Ochrony Środowiska

UG Rokietnica
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AZBEST – Nabór wniosków 
do 12.08.2022 r.

Urząd Gminy w Rokietnicy wraz ze Starostwem Po-
znańskim oraz Narodowym i Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu rozpoczął tegoroczną akcję dofinansowania 
usuwania azbestu.

Do wzięcia udziału w likwidacji wyrobów i materia-
łów zawierających azbest uprawnione są następujące 
podmioty:

a) właściciele i użytkownicy wieczyści, nie prowadzą-
cy działalności gospodarczej,

b) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
c) jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finan-

sów publicznych,
d) stowarzyszenie ogrodowe lub działkowcy,
e) instytuty badawcze.
Dofinansowanie obejmuje zdjęcie z dachu, odbiór z nie-

ruchomości, transport i unieszkodliwienie wyrobów za-
wierających azbest.

Każdy podmiot, który chce skorzystać z dofinansowania, 
ma obowiązek złożyć (osobiście lub listownie) w Urzędzie 
Gminy Rokietnica wypełniony pisemny wniosek w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r. 

Usługi będą realizowane po wyłonieniu w drodze prze-
targu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykonaw-
cy przedmiotowego zadania.

Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie bud. 
A lub ze strony www.rokietnica.pl, zakładka Środowi-
sko, (należy pamiętać o dołączeniu do wniosku wypeł-
nionej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”). 

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, prze-
twarzaniem i obrotem produktami rolnymi lub produktami ry-
bołówstwa – obowiązkowo należy wypełnić dwa dodatkowe do-
kumenty: oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie oraz 
formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. 

Oba wzory dokumentów gotowe do wypełnienia można uzy-
skać w Urzędzie Gminy Rokietnica, bud. A lub ze strony www.ro-
kietnica.pl, zakładka Środowisko.

Do wniosku należy również załączyć:
1. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do 

nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest 
(akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej).

2. Zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac zwią-
zanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest – 
w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność 
lub użytkowanie wieczyste.

3. W przypadku nieruchomości będących przedmiotem współ-
własności należy załączyć zgodę poszczególnych współwłaścicieli 
na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów 
zawierających azbest.

4. W przypadku wnioskodawców prowadzących działalność zwią-
zaną z sektorem produkcji rolnej – należy wypełnić dwa dodatko-
we dokumenty: oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie 
oraz formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

5. Upoważnienie dla wnioskodawcy – współwłaściciela do wy-
stępowania o dofinansowanie w sytuacji, gdy jest ich pełnomoc-
nikiem.

6. Informację o wyrobach zawierający azbest (wzór dostępny 

na www.rokietnica.pl zakładka ŚRODOWISKO oraz w siedzi-
bie UG Rokietnica bud. A).

Wnioski rozpatrywane będą do chwili wyczerpania środków 
przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku materiał za-
wierający azbest zostanie usunięty z terenu nieruchomości.

Koszty związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest, 
realizowane będą w 100% ze środków: Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu, budżetu Gminy Rokietnica, Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj. 
bez udziału finansowego wnioskodawców zgodnie z uchwa-
łą Nr 2927/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 9 lutego 
2022 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasa-
dy likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 
Poznańskiego na rok 2022 - https://www.bip.powiat.poznan.
pl/1588,azbest. 

Jednocześnie informujemy o konieczności zgłoszenia admini-
stracji budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych przy-
najmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia 
(formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie www.bip.powiat.
poznan.pl).

UWAGA! Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych 
z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. 

Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy: 
Lidia Przybysz  (tel.: 61 8960 631)
Osoba do kontaktu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu:
Agata Sibila (tel.: 61 8410 750)

AZBEST

NABÓR 2022
wniosków

DO 12 SIERPNIA

Szczegóły oraz formularze wniosków

www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest
Pisemne wnioski należy składać w urzędach gmin 

właściwych ze względu na położenie nieruchomości 
Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do urzędu gminy
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Na ratunek 
pszczołom

Pszczoły to więcej niż tylko pszczoła 
miodna. W Polsce mamy kilkaset ga-
tunków pszczół, a wszystkie żywią 

się nektarem i pyłkiem kwiatowym. Od-
wiedzone rośliny są jednocześnie zapylo-
ne, co w rezultacie skutkuje powstaniem 
owocu. To właśnie pszczołom i ich pracy 
zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyro-
dy i Jej Zasobów (IUCN) oraz Komisja Eu-
ropejska, oceniają w Czerwonej Księdze, 
że w Europie, blisko jednemu gatunkowi 
pszczół na dziesięć grozi wyginięcie, zaś li-
czebność populacji 37% gatunków maleje.

Dlaczego tak się dzieje?
Ponieważ jednym z największych zagro-

żeń dla pszczół jest zanikanie siedlisk, czyli 
tym samym brak pożywienia. Dla pszczół 
miodnych może to nie stanowić tak duże-

go problemu, gdyż mogą bez jedzenia la-
tać na odległość nawet 1,5 km, mają rów-
nież pszczelarzy, którzy się nimi opiekują. 
Jednak większość pszczół dzikich bez poży-
wienia może latać na ok. 200-300 metrów. 
To znaczy, że jeśli będą miały nieszczęście 
wykluć się z gniazda w pobliżu terenu za-
jętego przez rośliny ubogie w nektar (np. 
ogród z samymi tujami i trawnikiem), to 
taka przestrzeń staje się dla niej pustynią 
pokarmową. Człowiek coraz mocniej inge-
ruje w środowisko, coraz bardziej „zabie-
ra” tereny dzikiej przyrody, a konsekwencją 
tego jest właśnie coraz to większy spadek 
populacji pszczół.

Na terenie naszej gminy obserwujemy 
przy drogach znaki informujące o „Zgnilcu 
amerykańskim” – co to takiego i jak z nim 
walczyć?

Zgnilec amerykański pszczół to choro-
ba larw pszczelich, która występuje, gdy 
pszczoły nie mogą zebrać odpowiedniej 
ilości nektaru i pszczoły karmicielki ogra-
niczają do minimum pokarm dostarczany 
czerwiom, przez co z kolei same larwy są 
bardzo podatne na zgnilca. Zaobserwowa-
nie tej choroby w jednym ulu może dopro-
wadzić do konieczności likwidacji nawet 
uli sąsiadujących.

Gmina stara się na swoich terenach tak 
dobierać rośliny, aby wspomóc tych małych 
zapylaczy i dlatego jeszcze w tym roku na-
sadzone zostaną duże ilości drzew, krze-
wów oraz bylin miododajnych.

Co roku Urząd stara się uzyskać dofinaso-

wanie właśnie na zakup takich roślin i tak-
że w tym roku z takiego dofinansowania 
skorzysta.

Poniżej lista roślin miododajnych, których 
obecność w Państwa ogrodzie czy na bal-
konie na pewno pomoże pszczołom w tej 
nierównej walce.

Rośliny jednoroczne i byliny
rannik zimowy, przebiśnieg, śnieżyczka, 
krokus, wrzosiec, pierwiosnek lekarski, 
gęsiówka, bergenia sercowata, dąbrówka 
rozłogowa, sasanka zwyczajna, smagliczka, 
szafirek, żagwin, ubiorek, truskawka, kuklik, 
firletka, Czosnek ozdobny, tymianek (macie-
rzanka), skalnica, nagietek lekarski, szałwia, 
oregano, dzwonek – różne gatunki, facelia, 
czarnuszka, dziurawiec zwyczajny, krwaw-
nica pospolita, przetacznik, rozchodnik, da-
lia, lawenda, malwa, pysznogłówka, cynia, 
liatra kłosowa, odętka wirginijska, przego-
rzan, aksamitka, gailardia, jeżówka purpu-
rowa, mikołajek płaskolistny, słonecznik, 
kosmos, rudbekia owłosiona, astry, wrzos

Drzewa i krzewy
leszczyna, dereń jadalny, wierzba, morela, 
brzoskwinia, czereśnia, grusza, jabłoń, klo-
ny, kłokoczka południowa, mahonia ostro-
listna, migdałowiec karłowy, pigwowiec, po-
rzeczka, agrest, śliwa, wiśnia, aronia, dąb, 
tamaryszek, borówka wysoka (amerykań-
ska), berberys, głóg, irga, jeżyna, ognik, pę-
cherznica, pigwa, wiciokrzew, malina, bu-
dleja, żylistek, kruszyna pospolita, róża, 
oliwnik, lipa

Aleksandra Sulejewska
Referat Ochrony Środowiska

UG Rokietnica

Ciąć czy nie ciąć, czyli czy drzewa można 
bez ograniczeń przycinać?

Coraz częściej do Urzędu Gminy wpły-
wają zapytania dotyczące możliwo-
ści skracania drzew przez ścięcie jego 

pnia. Czy dozwolone jest skrócenie drzewa 
o 30% jego wysokości? Otóż NIE!

30% korony to nie to samo co 30% wy-
sokości drzewa. Korona drzewa to miej-

sce, w którym drzewo zaczyna wytwarzać 
pędy boczne, które z czasem przyrastają do 
rozmiarów gałęzi, a te następnie w konary. 
Dlatego w przypadku ścięcia drzewa w po-
łowie mówimy już o ogłowieniu drzewa. 

Warto tutaj rozróżnić pojęcie przycięcia 
drzewa z jego ogłowieniem. Przycięcie ko-

rony oznacza skrócenie gałęzi drzewa, na-
tomiast o ogłowieniu mówimy, jeśli poza 
gałęziami skrócimy też pień drzewa. 

Obowiązujące normy prawne pozwa-
lają na wykonanie cięć w obrębie korony 
drzewa w zakresie nie większym niż 30%. 
Przycięcie 30% konarów jest dopuszczalne 
w całym okresie życia drzewa, co w prak-
tyce oznacza, że korona drzewa przycięta 
raz o 30%, nie może być bardziej skracana 
w przyszłości. Drzewo musi mieć szansę 
budowania korony, więc taki zapis w prze-
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pisach ma zapobiec sytuacji pozba-
wienia drzewa korony poprzez jego 
ciągłe przycinanie o 30%.

Wielu właścicieli nieruchomości 
myli pojęcie przycięcia drzewa, któ-
re omówiono powyżej, z ogłowieniem 
drzewa. Ogłowienie drzewa to nic in-
nego, jak skrócenie pnia drzewa. Jest 
to zabieg niedozwolony prawem, za 
który grożą konsekwencje finanso-
we. Dodatkowo, ogłowienie drzewa 
jest uszkodzeniem, które bardzo czę-
sto doprowadza do powolnego zamie-
rania drzewa na przestrzeni nawet 
5 lat. Pozbawione sporej części pnia 
drzewo, poza pozbawieniem go walo-
rów estetycznych, próbuje odbudować 
swoją koronę kosztem części swoich 
korzeni, co z kolei powoduje, że drze-
wo nie jest w stanie wyżywić starych 
pędów, gdyż całą energię poświęca 
na odbudowę utraconej korony. Tak 
nadwyrężony system korzeniowy po-
święca coraz to kolejne odnogi na po-
czet odbudowy korony, aż wkrótce 
drzewo traci swoją przyczepność, ła-
twiej ulega wichurom, jest łamliwe 
i łatwiej atakują je patogeny.

Do ogłowień drzew najczęściej do-
chodzi w przypadku drzew iglastych, 
ponieważ szybciej i łatwiej jest ściąć 
drzewo na wysokości niż bawić się 
w skracanie gałęzi. Pamiętać jed-
nak należy, że taka „droga na skróty” 
może nas sporo kosztować. Dlatego 
bardzo istotne jest, aby każdy właści-
ciel drzewa przed podjęciem decyzji 

o jego mocniejszym cięciu skorzystał 
w przypadku wątpliwości z wiedzy 
pracowników Referatu Ochrony Śro-
dowiska.

Wyjątek od ww. zasad przycinania 
drzew stanowią sytuacje, które mają 
na celu usunięcie gałęzi chorych, ob-
umarłych lub nadłamanych lub utrzy-
mywanie uformowanego kształtu 
korony drzewa, bądź też wykonanie 
specjalistycznego zabiegu przywraca-
jącego statykę drzewa – pamiętajmy 
jednak, że cięcie takie musi być odpo-
wiednio udokumentowane oraz wy-
konane przez specjalistyczną firmę 
ogrodniczą.

Warto dodać, że usunięcie ponad 
50% gałęzi, jeśli nie zostały zachowa-
ne powyższe cele, stanowi zniszcze-
nie drzewa i podlega wysokiej karze, 
która  nakładana jest  na osobę wyko-
nującą lub zlecającą takie cięcie. Kara 

zależna jest przede wszystkim od ob-
wodu drzewa czy jego gatunku.

Jak widać, nie warto pochopnie ciąć 
drzewa. Świadomość ekologiczna na-
szych mieszkańców jest coraz większa, 
co nas cieszy. Jednak nadal przekonuje-
my się, że w kwestii drzew – tak ogrom-
nej wartości przyrodniczej, nie zawsze 
ta wiedza dociera na czas i dochodzi do 
nieodwracalnego uszkodzenia, z którym 
nie każde drzewo umie sobie poradzić.  

Aleksandra Sulejewska
Referat Ochrony Środowiska

UG Rokietnica

Przykładowe stawki kar za zniszczenie drzewa (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, aktualne na dzień 10.04.2022 r.):

Gatunek drzewa Obwód
Opłata dla działki prywatnej Opłata dla działalności gospodarczej

Uszkodzenie drzewa w 
zakresie 30-50% korony

Zniszczenie drzewa w za-
kresie ponad 50% korony

Uszkodzenie drzewa w 
zakresie 30-50% korony

Zniszczenie drzewa w za-
kresie ponad 50% korony

Świerk 80 cm 1 200,00 zł 2 000,00 zł 2 400,00 zł 4 000,00 zł
Jodła koreańska 65 cm 6 630,00 zł 11 050,00 zł 13 260,00 zł 22 100,00 zł
Brzoza 110 cm 1 980,00 zł 3 300,00 zł 3 960,00 zł 6 600,00 zł
Katalpa 70 cm 2 310,00 zł 3 850,00 zł 4 620,00 zł 7 700,00 zł
Lipa 120 cm 2 160,00 zł 3 600,00 zł 4 320,00 zł 7 200,00 zł
Topola 150 cm 1 350,00 zł 2 250,00 zł 2 700,00 zł 4 500,00 zł
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Dofinansowanie 
do fotowoltaiki!
Mój prąd 4.0

Zgodnie z zapowiedziami, Urząd Gmi-
ny Rokietnica informuje, że dnia 15 
kwietnia 2022 r. ruszył nabór wnio-

sków programu Mój Prąd 4.0 realizowa-
ny przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Z dofinansowania będzie mógł skorzy-
stać Prosument systemu net-billing (zgło-
szenie przełączenia mikroinstalacji do sieci 
do dnia 1.04.2022 roku) lub dla zainstalo-

wanych mikroinstalacji (tylko pod warun-
kiem przejścia na nowy system rozliczeń). 

Dofinasowanie obejmuje: 
• samą instalację PV (do 4 tyś. złotych),
• instalację PV przy zakupie innych ele-

mentów (do 5 tyś. złotych),
• magazyn ciepła (do 5 tyś. złotych),
• magazyn ee (do 7,5 tyś. złotych),
• system zarządzania energią (HEMS/EMS) 

(do 3 tyś. złotych).
Szczegóły programu oraz wniosek o do-

finansowanie znajdą Państwo na stronie 
NFOŚiGW https://mojprad.gov.pl/.

DUŻY KROK NA NOWY PSZOK!
To, że PSZOK wymaga powiększenia, było wiadome od bardzo dawna.  
Wraz z rozwojem Gminy Rokietnica i wzrostem liczby mieszkańców, wzrosła 
także potrzeba powiększenia PSZOKu. 

Dlatego władze Gminy Rokietnica i Za-
rząd Spółki PUK podjął już jakiś czas 
temu starania o jego rozbudowę. Po 

ogłoszeniu konkursu w ramach „Racjonal-
nej Gospodarki Odpadami” w ubiegłym 
roku przez NFOŚiGW w Warszawie nasza 
Spółka niezwłocznie złożyła wniosek o do-
tację na przedmiotową inwestycję. 

Sukcesywnie podejmowaliśmy kolejne 

kroki, aby przedsięwzięcie doszło do mo-
mentu realizacji.

Dnia 29 czerwca 2021 roku została podpisa-
na umowa na rozbudowę PSZOK w Bytkowie  
w formule zaprojektuj i wybuduj z firmą 
Exalo Drilling Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Pile. 

Umowa opiewa na kwotę ok. 1,85 mln zło-
tych netto, z czego 50% zostanie dofinan-

sowane z dotacji (środki krajowe), a 50% 
pokryte pożyczką z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

Celem inwestycji jest zwiększenie po-
wierzchni PSZOK czterokrotnie, z 500 m2 
do ok. 2000 m2, powstanie rampa najaz-
dowa – usprawni rozładunek odpadów, 
PSZOK doposażony zostanie w większą 
ilość kontenerów i prasokontenerów, w sys-
tem elektronicznej ewidencji odbieranych 
od mieszkańców odpadów, a wszystko to 
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w otoczeniu zieleni i ścieżki edukacyjnej. 
Z nowości – powstanie pomieszczenie 
warsztatowe, gdzie w myśl zasady „co dla 
jednego jest śmieciem, dla drugiego może 
okazać się skarbem”, przedmioty nadające 
się do ponownego użytku będą czyszczo-
ne, naprawiane i wydawane bezpłatnie za-
interesowanym osobom. 

Chcemy, aby rozbudowany PSZOK peł-
nił nie tylko rolę elementu w prawidło-
wym i zrównoważonym systemie gospo-
darowania odpadami, ale również był 
miejscem, które pokazuje w praktyce,  
jak segregować odpady i jak ich powsta-
waniu zapobiegać. 

W związku z pracami ziemnymi, które już 

mają miejsce, nastąpiła reorganizacja od-
bioru odpadów na PSZOK, tj. część konte-
nerów zostanie zlokalizowana przed bramą 
wjazdową w ogrodzonym miejscu. Godzi-
ny otwarcia pozostają bez zmian. Prosimy 
stosować się do wskazówek udzielanych 
przez obsługę PSZOKu. Przepraszamy za 
utrudnienia i uprzejmie prosimy mieszkań-
ców gminy Rokietnica o cierpliwość i wy-
rozumiałość. 

Termin zakończenia inwestycji przewi-
dywany jest na 30.06.2022 r. 

Postępy inwestycji będziemy na bieżąco 
relacjonować na naszej stronie interneto-
wej www.puk.com.pl oraz na naszym pro-
filu Facebook.

Kiekrz ul. Sarnia  
– czas na kanalizację!

Zdecydowanie gołym okiem można do-
strzec, że Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych sp. z o.o. ani na moment mimo 
trudnych czasów nie zwalnia tempa. Tym 
razem od marca ruszyliśmy z inwestycją 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Kiekrz (ulica Sarnia). W ramach 
projektu powstanie rurociąg grawitacyjny 
z rur PCV 200mm, długości 1,17 km wraz 
z 80 przyłączami o łącznej długości 0,23 
km. Wybudowany rurociąg zostanie włą-
czony do istniejącej studni kanalizacji sa-
nitarnej grawitacyjnej w ulicy Kościuszki 
w miejscowości Rogierówko. 

W związku z inwestycją dnia 19 stycznia 
2021 roku został podpisany kontrakt na bu-
dowę przedmiotowej sieci kanalizacji sa-
nitarnej z firmą BUD-AN Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Kaliszu na kwotę 1 034 000 zł netto, 
która zostanie sfinansowana z częściowo 
umarzalnej pożyczki (tj. 10%) z WFOŚiGW 
Poznań, w ramach projektu pn.: „Poprawa 
gospodarki ściekowej na terenie gm. Ro-
kietnica III”.

Planowany termin zakończenia inwesty-
cji przypada na 30 czerwca br.  

Postępy inwestycji będziemy na bieżąco 
relacjonować na naszej stronie interneto-
wej www.puk.com.pl oraz na naszym pro-
filu Facebook.

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



14

Adam niepokonany  
w BUDMAR-CUP II 9-bil

To jest niesamowite, że kolejny raz na 
starcie BUDMAR-CUP Grand Prix Rokiet-
nicy w Pool-Bilard pojawiło się ponad 30 
osób! Dziękujemy, że jesteście z nami! Za-
wodnicy zostali podzieleni na 8 grup, gdzie 
grali systemem każdy z każdym do 3 wy-
granych partii. Następnie po 2 najlepszych 
z każdej z grup awansowało do fazy pu-
charowej. Warto wspomnieć o tzw. „gru-
pie śmierci”, w której znaleźli się: Szymon 
Duda, Yahor Mikheyenka, Marcin Smolich 
i Adam Stankiewicz. Ten ostatni bezapela-
cyjnie zwyciężył w grupie i w sumie w całym 
turnieju. Adam w finale spotkał się z Miko-
łajem Stęsikiem, kapitanem drugiej dru-
żyny Akademii Bilardowej Rokietnica. Na 
trzecich miejscach zameldowali się Jędrzej 
Klaman, również reprezentujący Akademię 
Bilardową z Rokietnicy oraz debiutujący na 
podium BUDMAR-CUP Piotr Świtała z klubu 
JupiterCarbon BSB Maximus Bydgoszcz. 
Pierwsza czwórka otrzymała cenne nagrody 
oraz piękne puchary i medale ufundowane 
przez firmę Budmar – Centrum Klinkieru 
i Dachówek. Na piątych miejscach uplaso-
wali się: Szymon Duda, Wiktor Kaczmarek, 
Sebastian Kwiatkowski i Marek Żuchow-
ski. Kalendarz rozgrywek bilardowych jest 
bardzo napięty, więc kolejny turniej BUD-
MAR-CUP zaplanowaliśmy w trakcie roz-
grywek Grand Prix Polski w Kętrzynie, co 
prawdopodobnie spowoduje absencję ta-
kich zawodników jak Adam Stankiewicz 
czy Szymon Duda, co dla niektórych może 
jeszcze bardziej uatrakcyjnić rozgrywki. Za-
praszamy do udziału! 

Wyniki BUDMAR-CUP II 9-bil: https://
www.online-brackets.com/view/19295

Julia i Mateusz na podium WMLB!
Inauguracyjne zawody sezonu 2022 Wiel-

kopolskiej Młodzieżowej Ligi Bilardowej 

odbyły się w Ostrowie Wielkopolskim. Na 
starcie pojawiło się ponad 20 uczestników, 
a wśród nich dwoje reprezentantów Aka-
demii Bilardowej Rokietnica: Julia Babica 
i Mateusz Cholewiński. Nasi juniorzy zapre-
zentowali się wyśmienicie! Mateusz zamel-
dował się na drugim miejscu, a Julia była 
trzecia! Brawo, brawo, brawo! Zwyciężył 
Jakub Mazik z UKS Bila Zduny, a obok Julii 
na trzecim stopniu podium uplasował się 
dobrze nam znany z turniejów Junior-Cup 
w Rokietnicy Adam Michalski z Poznania. 
Gratulujemy!

Adam i Arek  
na podium AMPiW w Pool-Bilard!

W poznańskim klubie Hades Pool Bilard 
& Karaoke Club został rozegrany I rzut Aka-
demickich Mistrzostw Poznania i Wielko-
polski w Pool-Bilard 2021/2022. Organiza-
torem mistrzostw był Klub Uczelniany AZS 
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą 
w Poznaniu. W zawodach świetnie spisali 
się zawodnicy Akademii Bilardowej Rokiet-
nica: Adam Stankiewicz i Arkadiusz Brzę-
kowski, którzy spotkali się w półfinale. Osta-
tecznie to Adam został zwycięzcą całych 
zawodów, a Arek był trzeci. Gratulujemy!

Podium prezentowało się następująco:
1. Adam Stankiewicz (Wyższa Szkoła Ban-

kowa w Poznaniu)
2. Adam Nowakowski (Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu)
3. Arkadiusz Brzękowski (Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
4. Wojciech Frankiewicz (Collegium Da 

Vinci w Poznaniu)

Tabele końcowe sezonu zasadniczego  
XVIII edycji RLB ADVATECH

Pierwsza czwórka BUDMAR-CUP II

Arkadiusz Brzękowski i Adam Stankiewicz

Pierwsza czwórka turnieju WMLB w Ostrowie Wielkopolskim
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Sezon zasadniczy i Turnieje 
Finałowe RLB XVIII ADVATECH

Zakończyliśmy sezon zasadniczy XVIII 
edycji Rokietnickiej Ligi Bilardowej Adva-
tech, w którym rozgrywki odbyły się w czte-
rech grupach: SUPER, PRO, START 1 i START 
2. Łącznie wystartowało 47 uczestników, 
a medaliści poszczególnych lig prezentu-
ją się następująco:
SUPER RLB XVIII ADVATECH

1. Mikołaj Stęsik
2. Andrzej Barski
3. Łukasz Sikorski

PRO RLB XVIII ADVATECH
1. Maciej Stęsik – awans do SUPER RLB 
XIX ADVATECH
2. Kinga Pietrzak – awans do SUPER RLB 
XIX ADVATECH

3. Michał Tomaszewski – baraż o SUPER 
RLB XIX ADVATECH

START 1 RLB XVIII ADVATECH
1. Eryk Świdniak
2. Tomasz Lutkowski
3. Tomasz Maciejewski

START 2 RLB XVIII ADVATECH
1. Łukasz Wieczorek
2. Piotr Janecki
3. Julia Babica
Aktualnie rozgrywamy „Mały Finał” RLB 

XVIII ADVATECH, czyli Turniej Finałowy lig 
START 1 i 2, z którego czterech najlepszych 
dołączy do „Wielkiego Finału”, gdzie spotkają 
się z zawodnikami lig SUPER i PRO. „Wielki 
Finał” zaplanowany jest na 14 maja 2022 r., 
a rozstawienie i rozpiska godzinowa pojawią 
się wkrótce. Losowanie ostatecznych pozy-
cji w tabeli odbędzie się 28 kwietnia o godz. 

20:00 w Akademii. Zapraszamy do udziału 
w XIX edycji naszych rozgrywek! Start no-
wej edycji planujemy na 18 maja. Zaintere-
sowanych prosimy o kontakt telefoniczny 
601 635 887.

Szkółka Bilardowa
Zapraszamy do „Szkółki Bilardowej Ra-

dosława Babicy”. 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!
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„ORZEŁ CUP 2022” Cerekwica 9.04.2022 r.

Jak co roku, Klub Karate Tradycyjnego 
ORZEŁ, zorganizował imprezę „ORZEŁ 
CUP 2022”. Zawody te to cykliczne wy-

darzenie, podczas którego wręczone zosta-
ły wyróżnienia rankingu klubowego za rok 
2021. Wydarzenie odbyło się pod Patrona-
tem Honorowym oraz przy wsparciu finan-
sowym Wójta Gminy Rokietnica Bartosza De-
recha, co znacząco wpłynęło na atrakcyjność 
rywalizacji sportowej naszych wychowan-
ków. Liczba ponad 140 zawodników bardzo 
nas cieszy. Współorganizatorem zawodów 

była sekcja Karate Tradycyjnego „ORZEŁ” 
przy Szkole Podstawowej w Cerekwicy oraz 
Wielkopolski Związek Karate Tradycyjnego. 

Dziękujemy dyrektorowi Szkoły Podsta-
wowej w Cerekwicy Panu Maciejowi Cie-
sielskiemu za możliwość organizacji im-
prezy w pięknym, nowoczesnym obiekcie, 
wśród fantastycznych ludzi oraz szkolnym 
wolontariuszom za przygotowanie kawia-
renki z pysznościami.

Dziękujemy rodzicom, sędziom za pomoc 
i zaangażowanie przy organizacji zawodów.

Gratulujemy sukcesów wszystkim star-
tującym!
Osiągnięcia Sekcji KKT Orzeł Cerekwica:
• Kata dziewcząt 10-11 lat

3 m. Zosia Łakomiak
• Kumite dziewcząt  10-11 lat

2 m. Zosia Łakomiak
• Kata dziewcząt 8-9 lat

3 m. Alice Kwiatecki

Wyniki Klubowego Turnieju „Orzeł Cup 
2022”, który odbył się 9.04.2022 r. w Ce-
rekwicy dostępne 
są na FB Klub Ka-
rate Tradycyjnego 
„Orzeł” Poznań.

Na powstającym węźle przesiadko-
wym w Rokietnicy ktoś pozostawił 
tajemniczą walizkę z przypiętą do 

niej zawieszką o następującej treści: „Sza-
nowny znalazco! Przybyłem do tego miej-
sca pociągiem i pragnę przekazać Ci coś 

niezmiernie cennego, co znajduje się w tej       
walizce. Jeśli pragniesz uzyskać dostęp do 
jej zawartości, musisz udać się w drogę do 
wyznaczonych punktów i zdobyć składniki 
szyfru. Jest jeden warunek – musisz poru-
szać się transportem ekologicznym, czyli 
na rowerach lub hulajnogach.”

Jak pozostałe gry terenowe, które zorga-
nizowane były w naszej gminie, i ta będzie 
przeprowadzona na wesoło przez pełnych 
entuzjazmu animatorów. Uczestnicy będą 
musieli wykonać określone zadania i prze-
być trasę maksymalnie 10 kilometrową. 

Więcej informacji oraz regulamin wyda-
rzenia pojawi się na stronie www.rokietni-
ca.pl 4 maja br. Zapisy na grę przyjmowa-
ne będą do 18 maja br. lub do wyczerpania 
limitu miejsc.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej za-
bawy! 

Urząd Gminy Rokietnica

Rodz inna Gra TerenowaRodz inna Gra Terenowa

„Tajemnic z a wali z ka”  „Tajemnic z a wali z ka”  
21.05. 2022 r.21.05. 2022 r.

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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W dniach 5-6 marca br. UKS Lider 
był gospodarzem naszego co-
rocznego święta mini siatków-

ki dziewcząt i chłopców. Turniej gościł w ha-
lach Rokietnickiego Ośrodka Sportu, ZSP 
Cerekwica oraz ZSP Napachanie. Wystarto-
wały zespoły z Wielkopolski, województwa 
zachodniopomorskiego, opolskiego, dolno-
śląskiego, lubuskiego, łódzkiego. Przeszło 
300 zawodniczek i zawodników. Możemy 
śmiało powiedzieć, że to największy tur-
niej w zachodniej Polsce.

5 marca rywalizowały najmłodsze dzie-
ciaki w kategorii dwójek chłopców (20 ze-
społów) w Cerekwicy i dziewcząt (41 ze-
społów) w Rokietnicy. Otwarcia turnieju 
dokonał Prezes UKS Lider Piotr Paupa. 
Zespoły podzielono na grupy, w których 
mecze rozegrane zostały systemem 
każdy z każdym. Najlepsi po eliminacjach 
awansowali do grupy finałowej, a pozostali 
walczyli o dalsze miejsca. Po całodniowej 
rywalizacji w dobrej i sportowej atmosfe-
rze wyłoniono zwycięzców. 
„2” chłopców:

1. ŻAK Krzeszyce 1
2. Energetyk Poznań 1
3. SP Łochowo 1
7. UKS Lider Rokietnica 1

„2” dziewcząt
1. Sokoły Kostrzyn 1
2. SPS Zbąszynek 1
3. Gryf Szczecinek 1
4. UKS Śmigiel
5. SPS Zbąszynek 2
6. Lider Rokietnica 1

6 marca w szranki stanęły zespoły star-
sze – dziewczyny w czwórkach i trójkach 
oraz chłopcy w trójkach. W hali w Rokiet-

nicy zagrały „3” dziewcząt (31 zespołów), 
w Napachaniu zagrały „3” chłopców (12 
zespołów), natomiast w Cerekwicy zagra-
ły „4” dziewcząt (13 zespołów). 
Klasyfikacja końcowa
„3” dziewcząt

1. UKS Szamotulanin 1
2. Siatkarz Jarocin
3. LUKS Sukces Komprachcice
4. Hetman Sobieski Poznań
5. Dwójka Stęszew1 
8. UKS Lider Rokietnica 1 

„3” chłopców
1. UKS Lolek Koszalin
2. Energetyk Poznań
3. Indra Kaźmierz
4. AS 13 Koszalin

„4” dziewcząt
1. UKS 17 Kalisz
2. AMPS Kołobrzeg/ Police
3. SPS Zbąszynek 
4. Energetyk Poznań

Podziękowania dla rodziców i starszych 
zawodniczek i zawodników UKS Lider Ro-
kietnica i UKS Szamotulanin Szamotuły 
za pomoc w organizacji tak dużej impre-

zy – sędziowanie, przygotowanie poczę-
stunków dla uczestników, przygotowanie 
hal do imprezy. Sędziami głównymi w po-
szczególnych miejscach byli Mateusz Bia-
ły, Julia Pokładecka i Patrycja Grocholew-
ska. Od strony medycznej czuwały Daria 
Krzysztofiak, Aleksandra Bartnik i Mari-
ka Blachnierek-Tacik, obiady tradycyjnie 
p. Józef Gawron.

Wsparli nas – firma KINGSPAN, Staro-
stwo Powiatowe w Poznaniu, Gmina Ro-
kietnica. Patronat honorowy sprawował 
Wójt Gminy Ro-
kietnica Bartosz 
Derech.

M I N I  L I D E R  C U P  2 0 2 2M I N I  L I D E R  C U P  2 0 2 2

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Święta, święta  
i po świętach…!

Piękny świąteczny czas już dawno za 
nami. Ale warto przypomnieć, jak 
wyglądały przygotowania i spotka-

nia przedświąteczne u seniorów.
W klubach seniora Aster w Kiekrzu i Se-

nior + w Rokietnicy tuż przed Świętami 
Wielkanocnymi seniorzy spotkali się, aby 
złożyć sobie życzenia i skosztować smakoły-
ków, które pojawią się na świątecznym stole. 

Trudno opisać zawartość stołów – zdję-
cia mówią wszystko. Było bardzo bogato, 
smacznie i kolorowo. Ale najważniejsza była 
rodzinna atmosfera, pełna życzliwości, mi-
łości i radości ze spotkań z przyjaciółmi.

W tym roku do życzeń zdrowia doda-
wano ważne życzenia – spokoju i pokoju. 

I tego życzą wszystkim seniorzy z obu 
klubów wraz z instruktorami i animatorami.

Ireneusz Lesicki – Animator
 Klubów Seniora Aster i Senior+  

Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem”

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Stowarzyszenia Emerytów i Renci-
stów „Pod Kasztanem” w Cerekwicy, 

które odbyło się w dniu 1.03.2022 r. wyło-
niło nowy Zarząd. Dotychczasowy Prezes 
Zarządu pan Bogdan Nowaczyk zrezygno-
wał z pełnienia tej funkcji po 15-letnim pro-

wadzeniu Stowarzyszenia. W tym okresie 
zorganizował wiele wycieczek i spotkań. 
Był bardzo zaangażowany w prace zespołu 
wokalnego, z którym uczestniczył w wielu 
wyjazdach po całej Wielkopolsce. Pod prze-
wodnictwem pana Bogdana Nowaczyka sto-
warzyszenie zostało w 2016 roku wyróż-

nione za działalność na rzecz miejscowego 
społeczeństwa tzw. „Rokietnicką Wierzbą”. 
Nowym prezesem Stowarzyszenia zosta-
ła pani Dorota Górka. Na zebraniu w dniu 
5.04.2022 r. odbyło się oficjalne pożegna-
nie pana Bogdana Nowaczyka oraz pozo-
stałych odchodzących członków Zarządu. 
Były kwiaty oraz prezenty. Nowy Zarząd 
oraz członkowie Stowarzyszenia serdecz-
nie podziękowali za wiele lat działalności 
na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Ren-
cistów „Pod Kasztanem”.

Ryszard Olejniczak
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Witam 
sympatyków 
Akademii Wieku 
Dostojnego

W imieniu Stowarzyszenia AWD, 
chciałbym zaprosić wszystkich 
chętnych na wykład prof. Piotra 

Sałustowicza pod tytułem „Zrozumieć inne-
go. Kolekcjoner w świecie naiwnych”. I niech 
Was nie zmyli słowo „naiwnych”, które moż-
na odebrać jako negatywne. Nic bardziej 
mylnego. W świecie sztuki jest to określenie 
o zabarwieniu zdecydowanie pozytywnym. 
Piotr Sałustowicz jest członkiem naszego 

Stowarzyszenia i chciałby podzielić się 
w szerszym gronie słuchaczy (nie tyl-
ko AWD) swoją pasją i zdjęciami ko-
lekcji, liczącej ponad 500 zebranych 

rzeźb, najwybitniejszych przedstawicieli 
Polskiej Sztuki Naiwnych. Tę kolekcję naby-
ło renomowane Muzeum Etnograficzne im. 
Marii Znamierowskiej-Prufforowej w Toru-
niu. O historii jednej z ciekawszych kolek-
cji i spotkaniach z twórcami ludowymi (na-
iwnymi) opowie nam w czerwcu. Wykład 
planowany jest na 7 lub 14 czerwca o godz. 
18.00, w Szkole Podstawowej w Rokietni-
cy. Gdy wszystkie ustalenia zostaną dopięte 
na ostatni guzik, powiadomię o dokładnym 
terminie spotkania na łamach „RW” i Fb.

Piotr jest w trakcie przygotowywania 
książki pod roboczym tytułem „Kosmos ko-
lekcjonera – widziany przez lunetę własnych 

doświadczeń. Historia kolekcji Izabelli i Pio-
tra Sałustowiczów”. Książka będzie bogato 
ilustrowana i wiele z tych zdjęć będziecie 
mogli zobaczyć podczas wykładu. 

Zapraszam serdecznie.
Dariusz Kosicki – tel. 691 636 684

Warsztaty 
przedświąteczne

7 kwietnia 2022 r., członkowie Stowa-
rzyszenia Akademii Wieku Dostojnego 
w Rokietnicy spotkali się ponownie na 

warsztatach „Rękoczynów świątecznych”, 
tym razem związanych z Wielkanocą.

Powstały piękne stroiki, koszyczki i kom-
pozycje. Był zielony bukszpan, bazie, kwiaty, 
piórka i mnóstwo świątecznych akcentów.

Piękne dekoracje powstawały pod facho-
wym okiem Pani Wandy – artystycznej du-
szy z niesamowitą pomysłowością.

Serdecznie dziękujemy za mile spędzo-
ny czas.

Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach 
okolicznościowych. Stowarzyszenie AWD

KOPERTA ŻYCIA

Właśnie minęło 5 lat 
od chwili zamówie-
nia przez Urząd 

Gminy w Rokietnicy przed-
miotowych Kopert Życia.

W tym miejscu, w imieniu 
mieszkańców Rokietnicy oraz 
moim, pragnę podziękować Panu Wój-
towi oraz pracownikom Urzędu Gminy, któ-
rzy zajmowali się powyższymi kopertami.

Przypominam, że zostało zamówionych 
kopert w ilości 5000 szt.

Na tę chwilę pozostało jeszcze zaledwie 
400 szt.

Namawiam tych mieszkańców, którzy 
jeszcze nie posiadają tych kopert, do ich 
zabrania w punktach jak niżej.
Koperty są do uzyskania:
1. W kościele p.w. Chrystusa Króla w Ro-

kietnicy – w wejściu od strony 
plebanii

2. W aptece w Rokietni-
cy obok Restauracji „Pod 
Gruszą” ul. Pocztowa
3. W aptece na Osiedlu 
Kalinowym

4. W aptece pod przychod-
nią Familia w Kiekrzu

5. W Przychodni Familia 
w Kiekrzu

6. W gabinecie rehabilitacyjnym na Osie-
dlu Kalinowym

7. W Bibliotece Gminnej w Rokietnicy ul. 
Szamotulska 29.

Dla informacji podaję również, że:
• każda koperta posiada druk, który na-

leży skserować w zależności od liczby 
osób w danej rodzinie,

• druk ten należy wypełnić osobno dla każ-
dego członka rodziny,

• w każdej kopercie znajdują się dwie na-
klejki, które należy przykleić na drzwi 
wejściowe domu lub mieszkania w blo-
ku, w zależności od tego, gdzie mieszka 
dana rodzina. Drugą naklejkę należy przy-
kleić na drzwi lodówki, gdyż wypełnio-
ne druki trzeba włożyć na wewnętrzną 
stronę drzwi lodówki.
Gorąco zachęcamy do skorzystania z Ko-

perty Życia wg w/w wytycznych, gdyż zda-
rzały się przypadki, że Koperta Życia ura-
towała życie osobom, które potrzebowały 
pomocy, co podkreślali nie tylko sanitariu-
sze z karetki, ale także lekarze ze szpitala.

Na łamach „Rokickich Wiadomości” moż-
na było także przeczytać historie osób, któ-
re zostały uratowane dzięki Kopercie Życia.

Pozdrawiam i życzę zdrowia.
Władysław Mielcarek

Radny Gminy Rokietnica
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O karczmach 
i gospodach
Czyli o tym, gdzie w Rokietnicy chodzono 
„na kielicha” przed pięciuset laty oraz 
dlaczego na dworcu w Rokietnicy alkohol 
serwowano wyłącznie w... ubikacji.

Co było przez wieki najbardziej typo-
wym elementem zabudowy każdej 
wsi czy miasteczka (nie licząc oczy-

wiście domów mieszkalnych)? Kościoły? 
Dwory i inne siedziby szlacheckie? Młyny? 
Nie. Karczmy.

Karczmy funkcjonowały w niemal każ-
dej wsi. Pełniły przy tym wiele ważnych 
funkcji. Po pierwsze, służyły podróżnym, 
którzy mogli się w nich zatrzymać na noc 
i posilić. Po drugie, dla miejscowych stano-
wiły miejsce spotkań, a zarazem miejsce, 
gdzie lud mógł pokosztować miodu i piwa 
(później także gorzałki).

Jako że aż do wieku XIX (a właściwie wie-
ku XX) większość społeczeństwa stanowili 
analfabeci, przy każdej karczmie stawiano 
wiechę na znak sprzedawanych w tym miej-
scu trunków. Stąd „iść pod wiechę” znaczy-
ło tyle, co iść do karczmy.

Karczmy dzieliły się na dwa rodzaje. Tzw. 
karczmy dziedziczne posiadały prawo wy-
rabiania trunków, a ich posiadacze płacili 
panu czynsz. Z kolei w karczmach dorocz-
nych na podstawie rocznej umowy sprze-
dawano dworski alkohol po cenach dyk-

towanych przez pana. Alkohol – dodajmy 
– kupowany od pana.

Jak podawał Gloger, karczmarz powinien 
być ludzki, każdemu uprzejmy i dogodny. 
Wszelki hałas musi wcześnie uśmierzać, na-
rzędzia kaleczące usuwać.

Jak wskazywał pod koniec wieku XVII 
Jakub Kazimierz Haur, karczmarz powi-
nien być zawsze trzeźwy, czujny i baczny, 
bo w różnych głowach znajdują się fanta-
zje: są tanecznicy, są napastnicy i złodzieje. 
Jak podawał Gloger, karczmarz powinien 
być ludzki, każdemu uprzejmy i dogodny. 
Wszelki hałas musi wcześnie uśmierzać, na-
rzędzia kaleczące usuwać.

Nie sposób powiedzieć, kiedy pojawi-
ła się pierwsza karczma na terenie naszej 
gminy. Najstarsze pisane źródła – z roku 
1508 – wskazują, że karczmy działały wtedy 
w Bytkowie, Kiekrzu, Krzyszkowie, Mrowi-
nie, Rokietnicy, Rostworowie i w Sobocie. 
W rejestrze poborowym (tj. dotyczącym po-
datków) z roku 1510 czytamy też o karcz-
mach w Cerekwicy (dla porządku, miesz-
kało tam wówczas dwóch karczmarzy, ale 
ile było karczm – nie wiemy) i w Kobylni-
kach (co ciekawe, zaledwie rok wcześniej 
karczma ta figurowała jako opustoszała).

W 1510 r. pojawiają się we wspomnianym 
rejestrze wzmianki o karczmach w Cere-
kwicy i Kobylnikach. Dopiero w roku 1553 
czytamy o karczmie w Starzynach, zaś dzie-
sięć lat później (w 1563 r.) w Napachaniu 
i Pawłowicach. Z kolei karczma w Żydo-
wie pojawia się w źródłach dopiero w roku 
1580, a ta w Krzyszkowie – w 1581 r. (choć 
dla porządku dodać trzeba, że wg rejestru 
poborowego, w tym roku w Krzyszkowie 
działały aż dwie karczmy!).

Niestety, nie zachowały się żadne źródła 
mogące wskazywać na to, jak wyglądały 

owe szesnastowieczne karczmy w naszej 
gminie (o tych starszych nie wspominając). 

Prawo produkcji alkoholu (czyli tzw. pra-
wo propinacji) posiadał początkowo tylko 
król lub książę – później także posiadacze 
ziemscy. Dochody z karczmy, w której sprze-
dawano wyprodukowany w pańskim fol-
warku alkohol, stały się poważną częścią 
budżetu niejednego dworu (sięgającą na-
wet 70%). Właściciel ziemski nierzadko 
oddawał w dzierżawę takie prawo (stąd 
wspomniane wcześniej karczmy doroczne).

W późniejszych czasach, podobnie zresz-
tą jak obecnie, sprzedaż wyrobów alkoho-
lowych poddano licznym ograniczeniom 
i rygorom. Aby prowadzić wyszynk gorzałki 
(tj. miejsce, w którym zainteresowani mogli 
produkty alkoholowe kupić i spożyć), ko-
nieczne stało się zdobycie odpowiedniego 
zezwolenia od właściwych władz.

W takich zezwoleniach określano nie tyl-
ko rodzaje alkoholi, jakie mogły być sprze-
dawane w danym wyszynku, ale także 
szczegółowe wymagania dotyczące tego, 
w których... ubikacjach wolno było alko-
hol serwować. Oczywiście nie chodziło tu 
o toalety, ale o określone – i wydzielone – 
pomieszczenia (daw. niem. Ubikation ‚po-
mieszczenie’, z hiszp. ubicación, od ubicar 
‚umieścić’, od łac. ubi ‚gdzie’).

Na początku wieku XX na terenie naszej 
gminy działały na pewno: gospoda Ottona 
Schmidta w Kiekrzu, gospoda w Pawłowi-
cach, gościniec Hugona Stoebenau w Mro-
winie, oberża Andrzeja Witajewskiego (a 
później jego syna (?) Feliksa) w Mrowinie, 
zajazd Antoniego Mischke w Przybrodzie, 
restauracja Ignacego Styczyńskiego w bu-
dynku rokietnickiego dworca oraz zapew-
ne inne jeszcze przedsiębiorstwa.

Maciej A. Szewczyk

Budynek dworca w Rokietnicy (mieszczący 
restaurację Ignacego Styczyńskiego), ok. 1901 r.

Zajazd Antoniego Mischke w Przybrodzie Gospoda w Pawłowicach, ok. 1904 r.

Oberża Feliksa Witajewskiego 
w Mrowinie, ok. 1915 r.
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PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce 
z Edukacyjnej Fundacji im. Romana 
Czerneckiego za przepiękne książki 

przekazane Bibliotece Gminnej im. M. Ko-
nopnickiej w Rokietnicy.

Książki w języku ukraińskim dla dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych dotarły do nas 
bezpośrednio z Kijowa oraz Lwowa, wzbo-
gacając nasz księgozbiór.

Osoby z Ukrainy, które przebywają na te-
renie gminy Rokietnica chętnie sięgną po 
książki w ich ojczystym języku.

Dziękujemy również Pani Oksanie, która 
podjęła się sprowadzenia z Ukrainy ksią-
żek dla dzieci i młodzieży w języku ukraiń-
skim, przekazując je bezpłatnie do naszej 
placówki. Pięknie wydane książki zachę-
cają do czytania!

Pani Oksana aktywnie uczestniczy w za-
jęciach językowych prowadzonych w Bi-
bliotece, wspomaga jako tłumacz warsz-
taty dla mam z małymi dziećmi.

Wielkie dzięki!

Lekcje języka polskiego 
w Bibliotece Gminnej

Serdeczne podziękowania kieruje-
my w stronę: Pani Anity, Pani Kate-
riny oraz Pani Sylwii – lektorek, któ-

re z wielkim zaangażowaniem prowadzą 
w formie wolontariatu lekcje języka pol-
skiego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych 
w Bibliotece Gminnej. W poniedziałki, środy, 
czwartki oraz piątki prowadzone są w na-
szej placówce zajęcia w podziale na grupy.

X Gminny Konkurs Recytatorski 
„Wiosenne Poezjowanie”

Tej wiosny Szkoła Podstawowa im. 
J. Brzechwy w Rokietnicy zorgani-
zowała dziesiątą edycję Gminnego 

Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne Po-
ezjowanie”. 

Miał on na celu popularyzowanie poezji 
i sztuki recytacji oraz wyłonienie talentów 
recytatorskich. Jednocześnie umożliwił on 
NIEZWYKŁE SPOTKANIE, spotkanie z pięk-
nym słowem zaklętym w literaturze, w po-
ezji i w prozie. 

Udało się to dzięki Wójtowi Gminy Ro-
kietnica, Panu Bartoszowi Derechowi, który 
objął nad tym przedsięwzięciem HONORO-
WY PATRONAT, tym samym podkreślając 
wsparcie Gminy Rokietnica dla wszelkich 
działań służących popularyzowaniu kultury.

Finał konkursu odbył się 21 marca br. 
w Bibliotece Gminnej w Rokietnicy, która  
gościnnie przyjęła uczestników konkursu.

W Radzie Artystycznej oceniającej wystę-
py uczestników zasiedli: Danuta Potrawiak 
– Sekretarz Gminy Rokietnica, Małgorzata 
Gorzejewska – nauczyciel języka polskiego, 
Katarzyna Piechalak – nauczyciel, wielolet-

ni współorganizator konkursu. Młodym re-
cytatorom kibicowali rodzice, nauczyciele, 
opiekunowie oraz ich rówieśnicy.  

Jako pierwsi konkursowe zmagania roz-
poczęli uczniowie klas I oraz II – III szkół 
podstawowych, później klas IV – VI, a za-
kończyli je uczniowie klas VII – VIII szkół 
podstawowych. Wszyscy uczestnicy recyto-
wali wiersze, a najstarsi również fragment 
prozy. Widzom podobały się recytowane 
utwory, które bawiły, a czasami wzruszały.  

Konkurs ubarwił występ Jakuba Rowiń-
skiego, ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Rokietnicy, który zagrał na 
skrzypcach ognistego czardasza.

Werdykt jury brzmiał następująco:
• szkoła podstawowa, klasy 1:
I miejsce – Wiktoria Gawrysiak
II miejsce – Hanna Fudala
III miejsce – Dawid Selewicz
• szkoła podstawowa, klasy 2-3:
I miejsce – Maja Matysiak
II miejsce – Nadia Nochowicz
III miejsce – Dagmara Czerniejewska
• szkoła podstawowa, klasy 4-6:

I miejsce – Martyna Nalewalska
II miejsce – Oliwia Stupak
III miejsce – Andriej Sytiuk
• szkoła podstawowa, klasy 7-8:
I miejsce – Iwo Ratajczak
II miejsce – Roksana Dzidek
III miejsce – Agata Piłka

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagro-
dy rzeczowe, pozostali uczestnicy książko-
we upominki; wszystko to zostało ufundo-
wane przez Wójta 
Gminy Rokietnica. 

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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ARTYSTYCZNA 
WIELKANOC

10 kwietnia 2022 r. w Niedzielę 
Palmową w sklepie Chata Pol-
ska w Rokietnicy odbyło się ar-

tystyczne, przedświąteczne wydarzenie.
Jego organizatorami byli: Gminny Ośro-

dek Kultury oraz sklep Chata Polska w Ro-
kietnicy.

Dzieci wraz z rodzicami miały frajdę 
w malowaniu dużych świątecznych jaj 
i zajęcy.

Każdy mógł wybrać, co chce malować 
oraz w jakich kolorach. 

Frekwencja dopisała, na artystyczne ma-
lowanie przybyło mnóstwo dzieci wraz z ro-
dzicami i opiekunami.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za 
mile spędzony czas.

Myślimy, że takich wydarzeń uda nam 
się zorganizować więcej .

Do zobaczenia. GOK Rokietnica

Wielkanocne 
inspiracje

,,Wielkanocne inspiracje” – to pierwszy 
kiermasz, w którym braliśmy udział. Ser-
deczne podziękowania dla Stowarzyszenia 
LGD Dolina Samy za zaproszenie.

Jako zarząd Koła Gospodyń Wiejskich 
w Napachaniu chcielibyśmy bardzo po-
dziękować wszystkim członkom naszego 
koła, za tak liczne zaangażowanie w przy-
gotowania do kiermaszu i udział w nim.

Bardzo, bardzo dziękujemy i do następ-
nego.

Agnieszka Kram 
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Ekologiczne Integracje
Zapraszamy do Szkoły Podstawowej 
w Cerekwicy, ul. Przybrodzka 1

W trakcie wydarzenia będzie można 
wziąć udział w warsztatach eko-
logicznych prowadzonych przez 

koła ekologów ze szkół z Cerekwicy, Napa-
chania i Rokietnicy, polegających na: 
• sadzeniu truskawek w ekologicznych do-

niczkach  
• tworzeniu autorskich kolekcji recyklin-

gowych artystycznym dekorowaniu 
płóciennych toreb ekologicznych

• przygotowywaniu lasów w słoiku
• przygotowywaniu ekologicznych filtrów 

do wody.
Będzie można również odwiedzić szkla-

renkę.
Dla dzieci przygotowane zostaną konku-

rencje i zabawy prowadzone przez anima-
torów oraz mega planszówki. 

Na imprezie nie mogło również zabrak-

nąć stanowiska Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych oraz Referatu Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Gminy Rokietnica. Refe-
rat Inwestycji i Infrastruktury opowie, jak 
funkcjonują zbiorniki na wodę deszczową. 
Rokbus da możliwość zwiedzenia autobusu, 
zrobienia zdjęcia na fotościance oraz wzię-
cia udziału w quizie. Na zajęcia taneczne 
zaprosi Rosfit. Będzie można uzyskać tak-
że porady dietetyczne.

Na scenie zaprezentują się szkolne koła 
ekologów. Podczas występów odbędą się 
konkursy z nagrodami dla mieszkańców.

Zachęcamy do skorzystania z ekologicz-
nych środków transportu i przybycia do 
nas pieszo, rowerem lub autobusem. Na 
imprezę będzie można dotrzeć bezpłat-
nymi autobusami Rokbus z przystanków 
zlokalizowanych w pobliżu Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego w Napachaniu (godz. 
11:50) i Szkoły Podstawowej w Rokietnicy, 
ul. Trakt Napoleoński (godz. 11:40).

Każdy uczestnik otrzyma bilet wstępu 
z nasionami. Wystarczy go wsadzić w zie-
mię i podlać. Do zobaczenia!
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Dzień pandy
Dzieci z grupy Krasnoludki i Żabki ob-

chodziły Dzień Pandy. Uczestniczyły w za-
bawach matematycznych, logopedycznych, 
układały puzzle i tworzyły pandę z patycz-
ków i wacików. Grupa Żabek poznała nową 
literkę – „P” jak panda oraz zapoznała się 
z ciekawostkami na temat życia tych pięk-
nych zwierząt.

Spotkanie z klubem małego muzyka 
Nasze przedszkolaki uczestniczyły w ko-

lejnym spotkaniu z Klubem Małego Muzyka. 
Dzieci poznały nowy taniec – tango. Uczest-
niczyły w zabawie i nauczyły się podstawo-
wych kroków tego tańca. Bawiły się świet-
nie razem ze swoimi Paniami.

Dzień łamigłówek 
Dzieci z grup Tropiciele i Leśne Duszki 

obchodziły Dzień Łamigłówek. Leśne Dusz-
ki postawiły na trenowanie współpracy 
z odrobiną współzawodnictwa. Cztery ze-
społy, łącząc swoje siły, dzielnie walczyły 
o tytuł mistrzów matematyki. Było sudo-
ku z kształtami, przeliczanie, zadania z tre-
ścią, dopasowanie przedmiotów do odpo-
wiednich kształtów oraz składanie dużego 
trójkąta z małych trójkącików. Najwyżej ce-
niona była współpraca w zespołach, dokład-
ność i poprawność wykonanych zadań. To 
był dzień pełen emocji. Grupa Tropicieli na-
tomiast rozwiązywała zagadki i zadania na 
spostrzegawczość, mierzyła się z działania-
mi matematycznymi, pracowała w grupach 
oraz chętnie współzawodniczyła podczas 
gier planszowych. Dzieci trenowały także 
swoje umiejętności współpracy, a także spo-
strzegawczość podczas układania puzzli.

Powitanie wiosny 
21 marca to początek kalendarzowej wio-

sny. Przez wielu tak wyczekiwany, bo ozna-
cza on, że już niedługo ciepłe, długie dni. 

Przedszkolaki z Napachania bardzo hucznie 
przywitały Panią Wiosnę. Wszystkie grupy 
brały udział w barwnym pochodzie z Ma-
rzanną – symbolem odchodzącej zimy, wraz 
z piosenką na ustach. Dzieci przeszły uli-
cami Napachania, aby wszyscy mieszkań-
cy naszej miejscowości nie zapomnieli, jaki 
to dzień.

Dzień kolorowej skarpetki 
21 marca to nie tylko pierwszy dzień wio-

sny. To także dzień kolorowej skarpetki, czy-
li Światowy Dzień Zespołu Downa. Święto-
waliśmy go w naszym przedszkolu, nosząc 
skarpetki nie do pary. Okazaliśmy w ten 
sposób symboliczne wsparcie – bo inny nie 
znaczy gorszy.

„Motyle, motylki, motyleczki”
W pierwszy Dzień Wiosny został roz-

strzygnięty przedszkolny konkurs pla-
styczny pt. „Motyle, motylki, motyleczki”. 
Przepięknych prac było mnóstwo i komisja 
miała nie lada wyzwanie, aby wyłonić spo-
śród prawie 50 prac kilka wyróżnień. We 
wszystkie prace konkursowe nasze przed-
szkolaki wraz z rodzicami włożyły ogrom 
pracy, aby osiągnąć tak wspaniały rezul-
tat. Wszystkim uczestnikom wręczono dy-
plomy z drobnymi upominkami. Ogromne 

brawa za pomysłowość i zaangażowanie 
w swoje prace.

Przedszkolaki pomagają małemu 
Frankowi 

Nasze przedszkole przyłączyło się do ak-
cji #bookschallenge dla małego wojowni-
ka Franka! Grupa Krasnoludki została no-
minowana przez grupę Żabki i wysłuchała 
bajki o Misiu Bruno i jego przygodach. Jako 
następnych wojowników Franka nominu-
jemy grupę Leśne Duszki i życzymy udanej 
zabawy! Zachęcamy wszystkich do wzięcia 
udziału w #bookschallenge! POMAGAJMY! 

Low gravity
Low Gravity – tak właśnie nazywały się 

warsztaty, w których przedszkolaki brały 
udział. Zajęcia z Panem Pasjonatą dotyczyły 
grawitacji, wirowania i astro magnetyzmu. 
Dzieci miały okazję zobaczyć i doświadczyć, 
na czym polega grawitacja czy magnetyzm. 
Zajęcia były bardzo ciekawe, a dzieci bar-
dzo pochłonięte tym, co widziały. Chętnie 
brały też udział w doświadczeniach i tyl-
ko żal im było, że tak krótko...

Dzień muffinki
Z tej okazji każda z grup piekła te małe, 

cudne słodkości. Na stołach gościły różne 

Przedszkole 
Napachanie
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Przedszkole 
Ptyś

smaki – czekoladowe, bananowe, z kawał-
kami czekolady. Przy degustacji było mnó-
stwo frajdy i radości. Dzieci uwielbiają ta-
kie zajęcia.

Dzień marchewki
Wszystkie grupy obchodziły Dzień Mar-

chewki. Dzieci poznały budowę marchewki 
oraz dowiedziały się, dlaczego tak ważna 

jest w naszej diecie. Zwieńczeniem tego dnia 
była degustacja wcześniej przygotowanych 
smakołyków. Było ciasto marchewkowe, 
sok z marchewki, marchewka gotowana, 
surowa oraz tarta z jabłuszkiem. Jednym 
słowem królowała u nas marchewka.

Wielkanocne warsztaty
W naszym przedszkolu odbyły się wiel-

kanocne warsztaty, podczas których dzie-

ci ozdabiały drewniane jajka. Leśne Duszki 
i Tropiciele wykonały swoje prace z uży-
ciem świątecznych serwetek.  Krasnoludki 
„wyczarowały” piękne koronkowe króliczki, 
z kolei Żabki wykleiły jajka żółtym papie-
rem i w ten sposób powstały śliczne kur-
czaczki. Dzieci z dużym zaangażowaniem 
i radością uczestniczyły w warsztatach.

Gminny konkurs plastyczny 
Nasze przedszkole zorganizowało gminny 

konkurs plastyczny pt. „Najładniejsza Kart-
ka Wielkanocna”. W środę przed przerwą 
świąteczną nastąpiło jego rozstrzygnięcie. 
Bardzo dziękujemy za udział i gratulujemy 
zwycięzcom.

Śniadanie Wielkanocne
W przedszkolu, jak i w zerówce szkolnej, 

odbyło się śniadanie Wielkanocne. Dzieci 
kosztowały świątecznych przysmaków, po 
czym każda z grup udała się na długo wy-
czekiwane poszukiwanie zajączka. Poszu-
kiwania były bardzo owocne – radość za-
gościła na każdej buzi.

Wychowawczynie Przedszkola 
w Napachaniu 

Dawno nas tutaj nie było, ale nie bę-
dziemy zanudzać Was wspomnieniami 
minionych miesięcy. Skupmy się na tym, 
co dzieje się teraz. 

Marzec w Ptysiu
Dzień Kobiet 8 marca

8 marca to wyjątkowy dzień, większość 
z nas kojarzy tę datę – Dzień Kobiet. To świę-
to Pań, ale również tych małych, przedszkol-
nych dam. W tym dniu nasi chłopcy byli 
prawdziwymi dżentelmenami, wręczyli 
kwiatki swoim koleżankom, od-
śpiewali radośnie „Sto lat”. Cały 
dzień upłynął nam w życzliwości, 
zgodzie i serdeczności. 

Witaj Wiosno! 21 marca
21 marca pogoda iście nas 

rozpieszczała, świeciło słonecz-
ko, wiał delikatny wietrzyk. Cze-
go chcieć więcej pierwszego dnia 
wiosny? Była i ona, był kolorowy 
spacer z gaikami i ze śpiewem na 
ustach. Aby tradycji stało się za-
dość, symbol zimy – słomianą Ma-
rzannę wszystkie przedszkolaki 
pożegnały.

Były zagadki, nasze przedszkolaki odpo-
wiedziały na wszystkie śpiewająco. Tak-
że, Wiosno, musisz zostać. Pani Wiosno, 
my mamy swój ogródeczek przedszkolny, 
mamy w nim pietruszkę, koperek, rzod-
kiewkę prosimy o dużo słoneczka, trochę 
deszczu. Ciocia Honoratka wyczaruje nam 
z tego przepyszne jedzenie, ale musisz nam 
w tym pomóc. 

21 marca to nie tylko Dzień Wiosny, ale 
również Światowy Dzień osób z Zespołem 
Downa. Założyliśmy kolorowe skarpetki na 
znak solidarności z osobami dotkniętymi 
trisomią chromosomu 21. Nasze kolorowe 
i nie do pary skarpetki mają znaczenie sym-
boliczne. Symbolizują różnorodność, od-
mienność, społeczne niedopasowanie, czyli 
wszystko, z czym codziennie spotykają się osoby dotknięte zespołem Downa. My, co 

prawda, empatii uczymy się przez 
cały rok, ale dzisiaj w ten symbo-
liczny sposób chcemy połączyć się 
z tymi wspaniałymi ludźmi.

Międzynarodowy  
Dzień Gofra – 25 marca

25 marca nasze przedszkola-
ki obchodziły Międzynarodowy 
Dzień Gofra. Dzieci dowiedziały 
się, skąd pochodzi ten pyszny przy-
smak, jak powstaje i z czym może 
być podawany. Na podwieczorek 
przyrządziły swoje gofry, degusta-
cja dostarczyła im wiele radości. 

Personel Przedszkola Ptyś
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BAJECZKOWE WIEŚCI
„Jestem sobie przedszkolaczek!”

„Pasowanie na przedszkolaka” to wyjąt-
kowa uroczystość, która dla dzieci 3-let-
nich z grupy „Biedronek” odbyła się we 
wtorek, 29 marca. Dzieci już od rana wy-
glądały zaproszonych gości. Przedszkolaki 
z wielkim zaangażowaniem śpiewały, recy-
towały i tańczyły, a był to dla nich pierwszy, 
tak poważny występ. W nagrodę za odwa-
gę i wspaniały występ otrzymały upominki 
od Wróżki, która pasowała na prawdziwych 
przedszkolaków. Dla dzieci było to wielkie 
przeżycie, a dla rodziców powód do dumy 
i radości. Serdecznie dziękujemy Rodzicom 
za obecność i zaangażowanie w przygoto-
wanie poczęstunku. Było cudownie!

Iza Olejniczak-Bysiewicz, Emilia Zdzierela

Wiosenna hodowla

Zapachniało Wiosną, dlatego „Żabki” za-
łożyły w sali hodowlę kwiatów i innych ro-
ślin. Każde dziecko przyniosło kwitnące już 
kwiatki, a także nasiona i cebulki. Wszyscy 
zapoznali się z etapami i warunkami po-
trzebnymi do ich rozwoju. Najwięcej przy-
jemności sprawiła przedszkolakom część 

praktyczna. Samodzielnie wsypywały zie-
mię do doniczek, umieszczając w nich na-
sionka i cebulki. Kącik przyrodniczy nabrał 
wiosennych kolorów i zapachów. Przez ko-
lejne dni dzieci pełniły dyżury przy pod-
lewaniu, sprawdzały wilgotność ziemi 
i chętnie obserwowały zachodzące zmiany. 

„Żabki” sprawdziły się w roli małych ogrod-
ników i z niecierpliwością czekają na kolej-
ne, pojawiające się każdego dnia roślinki. 

Joanna Tomalka

Powitanie wiosny…
Witając wiosnę, 21 marca grupy „Smoki” 

Przedszkole 
Bajeczka
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i „Tygryski” zorganizowały w przedszko-
lu „Zielony Dzień”. Każde dziecko w tym 
dniu, w miarę możliwości, miało zielony 
strój i przygotowany wcześniej element 
symbolizujący wiosnę. O godz. 10.30 
wszystkie przedszkolaki wraz ze swoimi 
Paniami zebrały się na placu zabaw, żeby 
wspólnie powitać Panią Wiosnę. Podczas 
uroczystości dzieci miały okazję przywo-
ływać Wiosnę wierszykami, piosenkami 
i tańcem. Jakież było ich zdumienie i ra-
dość, gdy pojawiła się Zielona Pani Wio-
sna, która oznajmiła dzieciom, że od dziś 
zaczyna swoje panowanie w przyrodzie 
i w pogodzie. Zaprosiła również dzieci na 
wiosenny spacer. Wszystkie przedszkolaki 
razem z Panią Wiosną przemaszerowały 
barwnym pochodem po ulicach Rokietnicy, 
trzymając w rękach wiosenne gaiki. W go-
dzinach popołudniowych każda grupa przy-
gotowała pracę plastyczną – zadanie od Pani 
Wiosny, a jej efekty można było podziwiać 
na terenie placówki. Po uroczystych obcho-
dach dzieci stwierdziły zgodnie, że wiosna 
już przybyła i mamy nadzieję, że zagości 
u nas na dłużej… 😊 

nauczycielki gr. „Smoki”
 

Alpaki w Bajeczce
W atmosferze przedświątecznej dzieci 

z Bajeczki miały okazję poznać zwierzę-
ta mieszkające na co dzień w wysokich 
Andach. Każdą grupę odwiedziły alpaki. 
Przedszkolaki dowiedziały się o zwycza-
jach alpak, ich wymogach hodowlanych, 

poznały rasy. Przez bliski kontakt uczyły 
się przyjaznego stosunku do zwierząt. Al-
paki charakteryzują się bardzo łagodnym 
usposobieniem, dlatego też dzieci mogły 
swobodnie karmić i przytulać się do Tom-
ka i Franka.

Okiem reżysera…
8 kwietnia gościliśmy w przedszkolu wy-

jątkowych artystów. W ramach spotkań 
w Klubie Małego Muzyka odwiedzili nas 
zawodowi reżyserzy. Dzieci poznały tajni-
ki wiedzy reżyserskiej, odgrywały role. Po-
znały całe mnóstwo magicznych możliwo-
ści reżysera – jak wykorzystać rekwizyty, 
jak współpracować z kamerą, jakie czaro-
dziejskie możliwości mają specjalne pro-
gramy. I choć w całym spotkaniu muzyki 

było niewiele, dzieci były bardzo zaintere-
sowane całą reżyserską tematyką.

Palmy i palemki
Tuż przed niedzielą palmową przedszko-

laki z wszystkich grup wykonały śliczne 
palemki z wykorzystaniem różnorodnych 
materiałów i plastycznych, i naturalnych. 
Oczywiście palemki powędrowały do do-
mów dzieci. Inne palemki przywędrowa-
ły do przedszkola. Panie Magda Sierszuła, 
Małgosia Grzechowska i Sylwia Magdziak 
ogłosiły konkurs na najpiękniejszą palmę 
wielkanocną. Gratuluję pomysłowości i ro-
dzinnego zaangażowania wszystkim wyko-
nawcom. W holu przedszkola odbyła się 
wystawa przepięknych palemek.

Anna Rychławska-Krzyśko
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Dzień Piżamy
Zamiast spodni, spódniczek i sukienek – 

piżamy. W ten sposób wszystkie przedszko-
laki starały się 1 kwietnia poprawić humor 
dzieciom chorym na nowotwory. Dzieci te 
miesiącami leżą w szpitalach, a piżama sta-
ła się nieodłączną częścią ich codzienności. 
Zorganizowanie „Dnia Piżamy” to część ak-
cji charytatywnej „Obudź w sobie anioła”, 
która odbywa się w miastach całej Polski. 
W tym dniu również panie chciały poka-
zać dzieciom, że one też noszą piżamy. Dla 
przedszkolaków był to dzień pełen cieka-
wych zajęć, który zakończyliśmy, zajadając 
się watą cukrową. 

Odwiedziny w szkole podstawowej

W tym miesiącu najstarsze grupy – Po-
dróżnicy oraz Odkrywcy odwiedziły Szkołę 
Podstawową im. J. Brzechwy w Rokietni-
cy. Dzieci zobaczyły, jak uczą się najmłod-
si uczniowie oraz poznały, jak wygląda-
ją szkolne sale i korytarze, stołówka, sala 
gimnastyczna, świetlica, a także sala kom-
puterowa. 

Ozdabianie pisanki
W naszym przedszkolu przygotowania do 

Świąt Wielkanocnych rozpoczęły się już na 
początku kwietnia. Dzieci razem z paniami 
zmieniły wielkie drewniane jaja, dostar-
czone dzięki uprzejmości jednego z rodzi-
ców, w przepiękne kolorowe pisanki. A tak 
pięknie udekorowane pisanki zdobią nasz 
plac zabaw. 

Konkurs kulinarny
Tuż przed Świętami w naszym przedszko-

lu odbył się konkurs kulinarny pt. „Mazurek 
Wielkanocny”. Przedszkolaki razem z ro-

dzicami przygotowały pięknie wyglądające 
smakołyki. Jury było pod wrażeniem pomy-
słowości i kreatywności dzieci. Wszystkim 
przedszkolakom gratulujemy i dziękujemy 
za udział w naszym konkursie 
wielkanocnym. 

Śniadanie Wielkanocne 
i poszukiwanie zajączka

W poniedziałek 11 kwiet-
nia w naszym przedszkolu od-
było się uroczyste śniadanie 
wielkanocne. Na świątecznym 
stole nie mogło zabraknąć jaj-
ka, szyneczki, baranka z masła, 
białej kiełbasy, mazurka oraz 
stroików z bukszpanu. Dzie-
ci odświętnie ubrane zasiadły 
do pięknego stołu zastawione-
go świątecznymi potrawami. Po 
śniadaniu wszystkie grupy od-
wiedziła Pani Dyrektor, która 
złożyła dzieciom życzenia oraz 
wręczyła słodki prezent. Spotka-
nie przy wspólnym świątecznym 
stole sprawiło przedszkolakom 
wiele radości. Następnego dnia 

na przedszkolnym placu zabaw na dzieci 
czekała niespodzianka. Wszystkie grupy 
wyruszyły na poszukiwanie prezentów 
ukrytych w gniazdkach z siana. Zajączek 

Przedszkole 
Logicus
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Przedszkole 
Mrowino
3, 2, 1... Wycieczka!

Dżungla w samym środku miasta?! – 
Oczywiście! 16 marca wybraliśmy się na 
wycieczkę do Palmiarni w Poznaniu, która 
wzbogaciła naszą wiedzę o wiele ciekawo-
stek ze świata przyrody. Wiemy już, skąd 
się bierze czekolada i kokosy (które potra-
fią pływać – unosić się na wodzie), widzie-
liśmy kiełbasę prosto z drzewa, która jest 
przysmakiem słoni. Śmiało można powie-
dzieć, że była to piękna podróż polisenso-
ryczna – coś dla oka (piękna zieleń i roślin-
ność), ucha (sympatyczna i charyzmatyczna 
Pani przewodnik), nosa (czuliśmy zapach 
kawy, wanilii, czekolady), dłoni (dotykali-
śmy cynamonu, bambusa).

Poza roślinami zobaczyliśmy także ko-
lorowe ryby, żabę, małe i duże żółwie, 
jaszczurki i papugę. Było naprawdę bar-
dzo fajnie i już nie możemy się doczekać 
kolejnej wycieczki. Jesteśmy ciekawi, co 
tym razem uda nam się zobaczyć.

Zimę żegnamy… bo Wiosnę witamy!
Najstarsze grupy z naszego przedszkola, 

czyli Żuczki i Koniki Polne przywitały wio-
snę aktywnie. Grą terenową „Podchody – 
poszukiwanie Pani Wiosny”. 

Królowa dnia dzisiejszego bawiła się z nami 
w chowanego. Przygotowała dla nas zadania  
i zagadki, dzięki którym poznaliśmy pierw-
sze oznaki wiosny, takie jak: bazie kotki, 
przebiśniegi, budzące się po zimie zwierzę-
ta. Cała akcja zaczęła się po tym, jak nasza 
pani pod drzwiami naszej sali znalazła ko-
szyk z pewnym listem i mapą... Mapą, która 
prowadziła pod stolik w naszej sali, a pod 
nim ukryta była kolejna mapa, która prowa-
dziła nas do ogrodu przedszkolnego, gdzie 
były poukrywane kolejne zadania dla nas. 
Na koniec mieliśmy wiosenny przemarsz 
z kolorowymi gaikami wykonanymi przez 
nas. Tak więc, można powiedzieć oficjalnie: 
WITAJ WIOSNO UPRAGNIONA, DAJ NAM 
DUŻO SŁONKA I UŚMIECHU!

22 marca – Dzień Wody
Dzisiaj przypomnieliśmy sobie, jak waż-

na w naszym życiu jest woda. Wiemy też, 
że nie wszędzie jest ona tak dostępna – ja-
kież było zdziwienie dzieci, kiedy usłysza-
ły, że niektórzy nie mogą się umyć, a nawet 
napić, inni z kolei przemierzają wiele kilo-
metrów, żeby zdobyć wodę. (ONZ podaje, 
że co trzeci człowiek nie ma dostępu do 
wody pitnej. Aby pokazać dzieciom, co to 
znaczy, nauczyciel odliczał do trzech, wska-
zując kolejne osoby i prosząc, aby sobie wy-
obraziły, że to właśnie one nie mają wody). 
Dzieci były w szoku i zrobiło się poważnie.

Dlatego też postanowiliśmy, że od dzi-
siaj oszczędzamy wodę i omówiliśmy so-
bie sposoby, aby zużywać jej jak najmniej. 
Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że woda 
zatacza taki jakby krąg, który nazywamy 
obiegiem wody w przyrodzie. Obejrzeliśmy 
krótki film, aby wiedzieć na czym to pole-
ga. Pojawiły się także zagadki z odgłosami 
np.: deszczu, wody z kranu itp.

Na koniec przeszliśmy do konkretów – 
uczyliśmy się myć ręce tak, aby zużywać jak 
najmniej wody. Chcemy oszczędzać wodę 
nie tylko od święta, dlatego dzieci mówiły, 
że będą pilnowały także innych domowni-
ków. Drodzy rodzice i rodzeństwo – strzeż-
cie się, bo mali ekolodzy czuwają!

„Na niebiesko – jak to widzę…”
1 kwietnia 2022 r. w przedszkolu w Mro-

winie obchodzono Światowy Dzień Świa-
domości Autyzmu. Charakterystycznym 

motywem obchodzonego dnia był kolor 
niebieski. Tego dnia w akcie solidarności 
z osobami cierpiącymi na autyzm, wszyst-
kie dzieci, nauczyciele i pracownicy przed-
szkola ubrali się na niebiesko. By przybliżyć 
problem tego zaburzenia, w przedszkol-
nych wejściach umieszczone zostały tabli-
ce informacyjne.

Grupy młodsze (Pszczółki, Biedronki, Mo-
tyle) oraz starsze (Mrówki, Koniki Polne, 
Żuczki) spotkały się na sali gimnastycznej, 
by wspólnie uczestniczyć w zajęciach pro-
wadzonych przez Justynę Czuprys. Dzieci 
zapoznały się z pojęciem „autyzm” oraz cha-
rakterystycznymi cechami, jakie występują 
u osób z tym zaburzeniem. Przedszkolaki 
poznały Aurelkę – dziewczynkę dotkniętą 
autyzmem. Dowiedziały się, w jaki sposób 
dostrzega ona otaczający ją świat i z jaki-
mi trudnościami spotyka się na co dzień. 
Serce dzieci podbiła Fiona – piesek, który 
odwiedził nasze przedszkole, by stać się 
przyjacielem Aurelki. Budowaliśmy otwar-
tą i akceptującą postawę wobec autyzmu.

Tego dnia nastąpił także finał konkur-
su plastycznego „Na niebiesko – jak to wi-
dzę”. Wszystkie dzieci biorące udział w kon-
kursie otrzymały dyplomy oraz nagrody. 
Prace plastyczne autorstwa dzieci trafiły 
na przedszkolną wystawę. Uwieńczeniem 
tego dnia były pamiątkowe grupowe zdję-
cia oraz rozdanie wszystkim dzieciom nie-
bieskich balonów.

Wychowawcy Przedszkola w Mrowinie
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Drodzy Czytelnicy,
Pora na następną dawkę informacji 

związanych z realizacją projektu FABRY-
KA EKOLOGÓW – edukacyjne laborato-
rium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy 
dofinansowanego przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Wielkopolskiego. Ależ ten 
czas szybko biegnie! W ubiegłym miesiącu 
relacjonowałam pierwszą Noc Ekologów, 
która odbyła się 25 lutego na Przybrodz-
kiej, a tymczasem już przygotowujemy się 
do kolejnego niecodziennego wydarzenia, 
jakim będą Ekologiczne Integracje zapla-
nowane na 7 maja. Zanim jednak o tej akcji, 
zajrzyjmy na chwilę do naszych kół nauko-
wych, które kończyły realizację bloku te-
matycznego „Recykling-przemyśl zanim 
wyrzucisz” i wkroczyły w następny pod na-
zwą „Włącz myślenie, szanuj jedzenie”. 

Pamiętacie, jak pokazywaliśmy ozdoby 
choinkowe, które można wykonać, nada-
jąc drugie życie plastikowym butelkom, na-
krętkom, makulaturze? Młodzi ekologowie 
znaleźli zastosowanie dla tych materiałów 
również na okoliczność świąt wielkanoc-
nych oraz prac w ogrodzie. Przykładem są 
chociażby doniczki z plastikowych butelek, 
w których cerekwicka Zielona Drużyna 
posiała owies, będący potem ozdobą na-
szych świątecznych stołów. 

Skoro jesteśmy przy dekoracjach, to eko-
logowie z Napachania zadbali o upiększenie 
okolicy swojej szkoły i posadzili w donicach 
wokół budynku piękne bratki podarowa-
ne przez kwiaciarnię „Bratek”. Są one teraz 
prawdziwą ozdobą napachańskiej szkoły. 
Powoli pięknieje też szklarenka na Przy-
brodzkiej, w której uczniowie z Cerekwicy 
wykonali niezbędne wiosenne prace, m.in. 
wysiewając warzywa i potem je pielęgnu-
jąc. Nic dziwnego, że z dnia na dzień rośli-
ny są coraz większe. Już dziś zachęcamy do 
odwiedzenia szklarni (i specjalnego ogrod-
niczego stoiska) w czasie majowych Eko-
logicznych Integracji. Można będzie otrzy-
mać nasze sadzonki.

Pora na krótką relację dotyczącą drugiego 
bloku tematycznego poświęconego niemar-
nowaniu jedzenia. W ramach warsztatów 
kulinarnych Eko-brygada z Napachania 
wybrała się w prawdziwą podróż do świa-
ta smaków, kolorów i zapachów. Aromat 
przygotowywanych dań błyskawicznie 
rozniósł się po szkole, znajdując uznanie 
wśród pozostałych uczniów, którzy poczuli 
nagłą chęć uczestnictwa w zajęciach. Trud-
no się dziwić, ponieważ młodzi kucharze 
serwowali pyszne naleśniki, owocowo-wa-

rzywny sok oraz waniliowy ser. Ponadto 
sami nakryli do stołu i, co warte podkreśle-
nia, na koniec pozmywali naczynia. W szkol-
nych „Masterchefów” zamienili się również 
rokietniccy Super Ekolodzy. W ramach 
swoich warsztatów nie tylko przygotowali 
coś pysznego, ale jeszcze wymyślili słodką 
niespodziankę dla osoby, która odgadnie, 
co to takiego. 

Na dziś to już prawie wszystko. Wrócę 
jeszcze tylko na chwilę do zbliżających się 
Ekologicznych Integracji”, o których wspo-
minałam na samym początku. W bieżącym 
numerze „RW” znajdziecie szczegółowy 
plan wydarzenia, w którego ramach prze-
widziano m.in. prezentację wszystkich kół 
naukowych, wiele ciekawych warsztatów 
(np. przygotowywanie filtrów do wody, de-
korowanie płóciennych toreb i tworzenie 
„lasu w słoiku”). Ponadto będzie można uzy-
skać wiele cennych informacji z zakresu fo-
towoltaiki oraz wymiany systemu ogrzewa-
nia w ramach programu „Czyste powietrze”, 
segregacji śmieci i oszczędzania wody. Dla 
najmłodszych uczestników Ekologicznych 
Integracji przewidziano dmuchańce i ani-
macje. Już dziś bardzo serdecznie zapra-
szam do udziału.

Informacje na temat bieżącej działalno-
ści kół znajdziecie na stronie projektu, czy-
li www.fabrykaekologow.pl oraz profilach 
fb gminnych szkół podstawowych. Aby ła-
twiej odnaleźć je w Internecie warto po-
sługiwać się hasztagami: #fabrykaekolo-
gow albo #nazwakola. 

Z ekologicznym pozdrowieniem,  
Mariola Sudoł-Szczepaniak
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Agama
13 kwietnia w naszej szkole powitaliśmy 

nową współlokatorkę. Jest nią agama bro-
data. Ma prawie 40 cm, zamieszkała w pięk-
nym terrarium i widać, że całkiem dobrze 
się w nim czuje. Uczniowie z wielką cieka-
wością odwiedzają naszą nową podopiecz-
ną. Mamy nadzieję, że agama zaaklimaty-
zuje się u nas tak samo świetnie jak Mango, 
która mieszka u nas od kilku miesięcy. 

Jacek i Ja
Najpierw Michał zapytał Jacka, czy może 

spróbować, jak się jeździ na jego wózku. 
Potem okazało się, że coś, co w przypadku 
Jacka wygląda na naturalne i bardzo proste 
(bo Jacek wózkiem posługuje się od zawsze) 
dla zdrowej, wysportowanej osoby, która 
po raz pierwszy siada na wózek, wcale ta-
kie nie jest. W ten sposób narodził się po-
mysł akcji, którą chłopcy z klasy 8 (Jacek, 
Mikołaj, Michał, Filip, Kacper, Michał) oraz 
Staś z 7a, zorganizowali w piątek 25 marca 
w naszej szkole. W ramach projektu nagra-
li mini wywiad z Jackiem, który opowiada 
m.in. o codziennym radzeniu sobie z ogra-
niczeniami wynikającymi z poruszania się 
na wózku inwalidzkim, a później każda oso-
ba w szkole, mogła z takiego wózka skorzy-
stać i podzielić się wrażeniami. 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować 
Jackowi, że zechciał udzielić nam tej nie-
codziennej lekcji empatii oraz wszystkim 
osobom, które użyczyły w tym celu wóz-
ki inwalidzkie.

Tydzień różności
W naszej szkole nie ma nudy! W ponie-

działek 4 kwietnia zaczęliśmy tydzień od 
dnia bez plecaka. Ależ były pomysły… wóz-
ki, kartony, koszyczki, walizki… można na-
prawdę długo wymieniać. W tym tygodniu 
odbył się również Dzień Tenisa Stołowe-
go, podczas którego na każdej przerwie 
uczniowie mogli spróbować swoich sił 
na szkolnym korytarzu oraz hali sporto-

wej. Później odwiedzili nas bębniarze, któ-
rzy przeprowadzili głośne warsztaty dla 
klas 1-3 z grania na bębnach. Żeby nieco 
wyciszyć nastroje, ruszyliśmy na wernisaż 
do Galerii Miniaturka, a kl. 5b zatopiła się 
w lekturze „Kamizelki”... oczywiście obo-
wiązkowo w kamizelkach. W piątek zamie-
niliśmy stołówkę w wytwórnię babeczek. 
Włożyliśmy w nie dużo serca, koloru, no 
i trochę fantazji. Babeczki można było de-
gustować podczas zawodów karate w na-
szej szkole.

Tydzień zdrowego odżywiania
Jeden tydzień w miesiącu kwietniu kla-

sa 2a poświęciła tematyce zdrowego od-
żywiania. Uczniowie mają świadomość, że 
dzięki odpowiedniemu odżywianiu lepiej 
się czujemy, mamy więcej energii i łatwiej 
przychodzi nam nauka. A że nie od dziś wia-
domo, że praktyka czyni mistrza, to po so-
lidnej porcji wiedzy, przyszła kolej na so-
lidne śniadanie, czyli praktykę.

Wielkanocne rysowanie
13 kwietnia był ostatnim dniem szkol-

nym przed przerwą wielkanocną. W szkole 
w Cerekwicy oczywiście nie odbywały się 
jedynie lekcje, ale były zaplanowane drob-
ne atrakcje. Naszą szkolną – można już po-
wiedzieć – tradycją jest malowanie kostki 
przed szkołą z różnych okazji. Tym razem 
nasz plac wypełniły kolorowe pisanki na-
rysowane przez każdą klasę. Niektórym 
nawet wyrosły długie uszy lub łapki. Kre-
atywność i pomysłowość uczniów była na-
prawdę zaskakująca.

Wiosenny wyjazd klasy 4c
Wiosenny sezon wyjazdowy uważamy 

za otwarty! Zainaugurowała go klasa 4c, 
która 25 marca odwiedziła Wydział Nauk 
Geograficznych i Geologicznych UAM w Po-
znaniu. 

Na początek uczniowie wysłuchali cie-
kawego wykładu o Tanzanii przygotowa-
nego przez Panią dr Magdalenę Kugiejko, 
a następnie odwiedzili Muzeum Ziemi. Tam, 
dzięki specjalnym okularom VR, mieli oka-
zję przenieść się do prehistorii i zobaczyć 
okolice Poznania z zamierzchłych czasów. 
Na koniec dzieci poznały różne rodzaje skał, 
minerałów. 

Dziękujemy badaczom z Wydziału Nauk 
Geograficznych i Geologicznych UAM w Po-
znaniu za życzliwe przyjęcie i już polecamy 
się na przyszłość. W końcu nazwa Przyja-
ciele Ziemi, którą wkrótce mamy oficjalnie 
otrzymać, zobowiązuje, prawda?

Światowy Dzień Czytania Tolkiena
„Kiedy jest najciemniej, wtedy błyska 

znowu nadzieja.” Tolkien zawsze aktual-
ny, prawda? 

Z racji Światowego Dnia Czytania Tolkie-
na przez szkolny radiowęzeł wysłuchali-
śmy fragmentów „Hobbita” w interpreta-
cji Zosi i Basi, a w bibliotece urządziliśmy 
kącik wielbicieli twórczości autora „Wład-
cy Pierścieni”. Jak się okazało, miłośników 
fantastyki w naszej szkole nie brakuje. 

Dziękujemy za wspólne czytanie i zachę-
camy do sięgania po prozę J.R.R. Tolkiena 
przez cały rok!

Oprac. Raisa Mrotek

Szkoła Podstawowa  
w Cerekwicy
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Szkoła Podstawowa  
w Rokietnicy

Szkoła Podstawowa  
w Napachaniu

OSWOIĆ AUTYZM Z ABCempatii
2 kwietnia obchodzony był światowy 

dzień autyzmu. By bardziej przyjrzeć się 
tej tematyce, klasy 2 ze szkół podstawo-
wych w Rokietnicy i Cerekwicy zapoznały 

się z kolejnym rozdziałem książki ABCem-
patii Fundacji Czepczyńskich. W rozdziale 
poznaliśmy sympatycznego chłopca, dowie-
dzieliśmy się, jakie zachowania związane są 
z zespołem Aspergera i spektrum autyzmu. 
Będziemy pamiętać, że dzieci autystyczne są 
wrażliwe na bodźce i źle reagują na głośne 
dźwięki. Nie lubią też zmian, więc ważny 
jest ustalony rytm dnia. Generalnie wszyst-

ko to, co dla nas wydaje się naturalne, jak 
światło, dźwięk czy zapach, dla nich może 
być również powodem ogromnego stresu 
i lęku. Bądźmy empatyczni!

„Każdy ASIK JEST INNY (tak nazwano 
osoby z zespołem Aspergera). Ale każdy 
jest wyjątkowy. Zupełnie tak jak wyjątko-
wy jest każdy z nas”.

M.P.

1 kwietnia w Napachaniu
Chcecie poznać kolejny dowód na to, że 

1 kwietnia w naszej szkole był niezwykły? 
Proszę bardzo: Samorząd Uczniowski wraz 
z opiekunem zaprosił wszystkich uczniów 
i nauczycieli do wzięcia udziału we wspól-
nej zabawie No Backpack Day, która pole-
gała na tym, by zapakować swoje zeszy-
ty, podręczniki, przybory szkolne itp. do... 
wszystkiego, czego dusza zapragnie – z wy-
jątkiem plecaka. 

I tak się stało. Poniosła nas wszystkich 
fantazja, a pomysłowość i kreatywność 
uczniów przeszła nasze najśmielsze ocze-
kiwania. Pojawiły się wózki, szuflady, po-
krowce na gitarę, podbieraki, a nawet grill. 
Zresztą zobaczcie sami.

Samorząd Uczniowski

Niezwykłe kobiety  
– ciekawe zawody – prawnik

W tym tygodniu gościliśmy w naszej 
szkole prawnika. Pani Anna Rutkowska 
jest adwokatem, ale również mamą ucznia 
naszej szkoły. Uczniowie klas 3a i 3b za-
poznali się bliżej z zawodem, jaki wyko-
nuje Pani Ania. Wiemy, na czym on polega 
i jak ważna jest to praca. Porozmawiali-
śmy o prawach, obowiązkach, ale również 
o konsekwencjach określonych zachowań. 
Warto respektować zasady i normy, któ-
re obowiązują nas w codziennym życiu, 
aby żyło się lepiej nam i wszystkim wokół. 
Każde zachowanie rodzi określone skut-
ki i warto o tym pamiętać. Dziękujemy za 
ciekawe spotkanie.

Dwa lata temu gościliśmy w naszej szko-
le Panią Kingę Olszewską, która jest radcą 
prawnym. Dzięki tak wspaniałym gościom, 
zawód prawnika nie jest nam już obcy.

Sylwia Kiejnich

100-lecie Lecha Poznań
19 marca minęła setna rocznica powsta-

nia KKS Lecha Poznań. 
Społeczność naszej szkoły również do-

łączyła do obchodów tego piłkarskiego 
święta. W piątek 18 marca wszyscy kibi-
ce mogli przyjść do szkoły w barwach Ko-
lejorza, a na dużej przerwie został odśpie-
wany jego hymn. 

Wkrótce kolejne akcje związane ze stu-
leciem naszej lokalnej drużyny.

Monika Bachorz i Maciej Waliszewski

Bo liczenie się liczy
Dnia 5 kwietnia 2022 r. odbył się Pierw-

szy Szkolny Konkurs Arytmetyki Mental-
nej pod hasłem „BO LICZENIE SIĘ LICZY” 
pod Patronatem Pani Dyrektor oraz Aba-
kus Europe.  

Celami konkursu były: popularyzacja 
arytmetyki mentalnej wśród dzieci, roz-
wój umiejętności twórczych oraz intelek-
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tualnych, wspieranie logicznego myślenia, 
ukazanie umiejętności szybkiego liczenia 
na liczydle Abakus oraz liczenia w pamię-
ci, wzrost pewności siebie, ukazanie kre-
atywności dzieci oraz wyłonienie utalento-
wanych miłośników arytmetyki mentalnej.

Uczniowie brali udział w trzech katego-
riach:

Metoda Małego Przyjaciela
Metoda Dużego Przyjaciela
Metoda Łączona
Uczestnicy mieli za zadanie w czasie 10 

minut wykonać obliczenia na liczydle (30 
przykładów – liczby jedno i dwucyfrowe) 
oraz wykonać obliczenia mentalne (10 przy-
kładów po 5 liczb jednocyfrowych). 

W konkursie wzięło udział ponad 50 dzie-
ci, co przerosło nasze najśmielsze oczekiwa-
nia i utwierdziło w przekonaniu, że warto 
próbować nowych rzeczy, które przynoszą 
niesamowite efekty. Widzimy, jak z roku na 
rok, rośnie zainteresowanie oraz zaanga-
żowanie naszych uczniów w arytmetykę 
mentalną. Odnoszą coraz to większe suk-
cesy i to na różnych szczeblach. Jesteśmy 
z Was dumne!

Organizatorki: Karolina Władysiak,  
Elżbieta Skrzypczak, Małgorzata Kurek

Sukcesy na Międzynarodowej 
Olimpiadzie ABAKUS

Międzynarodowe Olimpiady Abakus są 
doskonałą okazją do sprawdzenia wiedzy 
i umiejętności, które dzieci zdobyły pod-
czas zajęć.

Olimpiada Online daje szansę konkuro-
wania z uczestnikami z całego świata.

Olimpiady kształtują zdolność trafnej sa-
mooceny posiadanej wiedzy. Dzięki zdo-
bytemu doświadczeniu, można doskona-
lić swoje umiejętności.

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Napachaniu wzięli udział w Mię-
dzynarodowej Olimpiadzie z arytmetyki 
mentalnej ON-LINE ABAKUS Europe. Nasz 
kraj reprezentowało kilkuset uczestników.

Nie tylko dzieci z długim stażem zdoby-
wają tam pierwsze miejsca. Wśród laure-
atów mamy też takich, którzy przygodę 
z arytmetyką mentalną rozpoczęli w paź-
dzierniku 2021 roku.

W kategorii: Mali Przyjaciele
1- msce Mateusz Kołodziejczak z kl. 4a
2- msce Nataniel Stawski z kl. 4b
W kategorii: Duży Przyjaciel
3-msce Miłosz Gradecki
Gratulujemy i jesteśmy z Was dumni. 

Karolina Władysiak

Wiosenne poezjowanie
21 marca w budynku ROS-u w Rokiet-

nicy odbyła się dziesiąta edycja konkursu 
pod patronatem Wójta Gminy Rokietnica 

– „Wiosenne poezjowanie”.
Wzięli w nim udział uczniowie szkół pod-

stawowych naszej gminy, wyłonieni wcze-
śniej w szkolnych etapach poetyckich ry-
walizacji.

W kategorii uczniów klas pierwszych, Ha-
nia Fudala, uczennica naszej szkoły, zajęła 
drugie miejsce.

Uczniowie najstarsi, z klas 7-8, zgodnie 
z regulaminem konkursu, przygotowywali 
nie tylko utwór poetycki, ale też fragment 
prozy. Jury zachwyciła pełna zaangażowa-
nia recytacja Agaty Piłki, która przedstawiła 
fragment „Kubusia Puchatka” Alana Alek-
sandra Milne. W ten sposób Agata zajęła 
trzecie miejsce w swojej grupie wiekowej!

Pierwsze miejsce natomiast, również 
wśród najstarszych uczestników, zdobył 
Iwo Ratajczyk, który w ślad za Józefem Ti-

schnerem (bo jego fragment prozy przy-
gotował) opowiadał o Józku co „cłeka wy-
patrujywał”. Tekst stylizowany na gwarę 
podhalańską bardzo się wszystkim spodo-
bał.

Człeka – prawdziwego i dobrego – za-
wsze trzeba wypatrywać wśród ludzi. Zde-
cydowanie jednak kilku znakomitych recy-
tatorów wśród uczniów naszej szkoły już 
wyparzono! Bardzo się z tego cieszymy, 
zwycięzcom gratulujemy! Grupie uczniów, 
którzy przygotowywali się do jakiegokol-
wiek etapu konkursu, serdecznie dzięku-
jemy za włożony trud i poświęcony czas.

Wszystkich innych zachęcamy do czy-
tania i recytowania utworów literackich – 
są wśród nich bowiem takie utwory, które 
mogą niejednego zadziwić!

Karolina Nyczke 
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Wiosenny kiermasz
1 kwietnia był wyjątkowy nie tylko dla-

tego, że jest to dzień prima aprilis-owy i nie 
tylko dlatego, że był piątkiem, ale przede 
wszystkim dlatego, że od rana w holu na-
szej szkoły czekały na nas liczne niespo-
dzianki, przygotowane w głównej mierze 
przez rodziców naszych uczniów. Na pra-
wo mogliśmy podziwiać wielkanocne rę-
kodzieła naszych Kreatywnych Rodziców 
pod egidą Pani Eli, na lewo natomiast roz-
nosił się zapach wyśmienitych wypieków. 
Nie pierwszy już raz okazało się, że nasza 
społeczność szkolna to zbiór rozmaitych ta-
lentów, a te cukiernicze są na najwyższym 
poziomie. Dziękujemy WSZYSTKIM za za-
angażowanie i z niecierpliwością czekamy 
na kolejne kiermasze.

Kurczaki i kurczaczki

Ozdoby wielkanocne ręcznie robione 
to ciekawy pomysł na wspólne spędzenie  
czasu. Samodzielnie wykonane mogą być 
tak samo ładne, a nawet ładniejsze niż te 
ze sklepu!

Wspaniale wyglądają na stole – to zna-
komita dekoracja nie tylko na czas wielka-
nocnego, odświętnego śniadania, ale też na 
cały okres okołoświąteczny.

Ozdoby wielkanocne mogą być napraw-
dę różnorodne. Możemy ustawić je przed 
domem, zawiesić dekorację na drzwiach 
mieszkania, postawić ozdobę na stole, na 
szafce, na parapecie…  Właśnie na klaso-
wym parapecie wśród zieleni znalazły się 
kurczaki i kurczaczki wykonane przez 
uczniów klasy 3a. Przypominają i wprowa-
dzają nas w nastrój nadchodzących Świąt.   

Sylwia Kiejnich

Przygotowania do Świąt 
Klasy drugie oraz klasa trzecia od po-

niedziałku aktywnie rozpoczęły przygo-
towania do Świąt Wielkanocnych. 8 kwiet-
nia odbyły się warsztaty z malowania na 
wodzie. Sztuka ta (zwana też Ebru) to tra-
dycyjna sztuka zdobienia papieru za pomo-
cą nakładania na wodę warstw farby i two-
rzenia na niej różnych wzorów za pomocą 
patyczków. Korzenie tej sztuki sięgają aż 
X wieku i wywodzą się z Japonii. Podczas 
warsztatów każdy z uczestników ozdobił 
tradycyjną pisankę poznaną techniką. Do-
świadczenie to było bardzo fascynujące, lecz 
wymagające także dużo skupienia. Wszy-
scy wykazali się dużą kreatywnością i in-
wencją twórczą. Wykonane pisanki pięknie 
zdobią nasze domy i przypominają o zbli-
żających się Świętach.

Zuzanna Balcerowiak

W pogoni za jajkami

W przedświąteczną środę Samorząd 
Uczniowski wraz z opiekunem zaprosił 
wszystkich Uczniów i Nauczycieli na Po-
lowanie na Czekoladowe Jajeczka. Dokład-
nie o godzinie 10:30 wszyscy uczestnicy 
zabawy przystąpili do poszukiwań. Trze-
ba się było wykazać szybkością i bystrym 
okiem, gdyż pyszne słodkości poukrywane 
były w różnych zakamarkach terenu ota-
czającego szkołę. Zabawa była wyśmieni-
ta, a najbardziej zwinni, spostrzegawczy 
i wytrwali zbieracze zgromadzili całkiem 
pokaźne łupy :).

Samorząd Uczniowski  
z Panią Joanną Szymańską

„Eksperymenty z jajami”
Eksperymenty z jajkami – czy może być 

coś ciekawszego przed zbliżającymi się 

świętami? Uczniowie klasy 3a dogłębnie 
przeanalizowali temat. Jajka gotowanie i su-
rowe stanowiły podstawę do odpowiedzi na 
nurtujące nas pytania. Były wirujące, gru-
chające, pływające i tonące jajka. Kąpały się 
w różnych roztworach – bezbarwnych i ko-
lorowych. Pod wpływem niektórych z nich 
zaczęły skakać. Znaleźliśmy sposób, aby jaj-
ko przecisnęło się przez mniejszy od siebie 
otwór do butelki, oczywiście w stanie nie-
naruszonym. Nasze jajka zmieniały barwę, 
dzięki okładom z nasączonych barwnikami 
płatków. W profesjonalny sposób oddzielili-
śmy białka od żółtek za pomocą plastikowej 
butelki, bo przecież na zakończenie ciężkiej 
pracy należał się nam pyszny kogel-mogel, 
który przygotowaliśmy. Nie zabrakło rów-
nież amatorów jajek gotowanych z majone-
zem i ketchupem. Trochę dużo kalorii, ale 
Święta Wielkanocne są tylko raz do roku. 

Sylwia Kiejnich

Święto szachów w Napachaniu
W sobotę 2 kwietnia odbył się w naszej 

szkole I Turniej Szachowy „O Złotego Skocz-
ka”, pod patronatem pani Dyrektor Małgo-
rzaty Łopatki. Do zmagań przy szachowni-
cy usiadło 43 zawodników i zawodniczek. 
W młodszej grupie było to 35 graczy, a w 
starszej 8 graczy. 

Szachiści zagrali 7 rund po 15 minut na 
każdego zawodnika. Emocje towarzyszy-
ły uczestnikom od pierwszego posunięcia 
na szachownicy aż do rozdania dyplomów 
i wyróżnień.

Podczas gry udzieliło się grającym nie-
zwykłe zaangażowanie i skupienie nad każ-
dym ruchem. Jak za dotknięciem czarodziej-
skiej różdżki sympatyczne dzieci zamieniły 
się w groźnych wojowników, którzy próbo-
wali ze wszystkich sił złapać króla prze-
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ciwnika lub szukali ratunku dla swojego 
monarchy. Efekty tych zmagań widać było 
w końcowej klasyfikacji. Zwycięzcom gra-
tulujemy!

Do zobaczenia na następnym turnieju 
szachowym.

Robert Górny

Gminne eliminacje w piłce 
siatkowej w Napachaniu

W dniu 24 marca nasza szkoła była gospo-
darzem gminnych eliminacji w piłce siat-
kowej dziewcząt i chłopców. W pierwszych 
dwóch meczach w ramach igrzysk dzieci, 
nasze reprezentacje dziewczynek i chłop-
ców zmierzyły się z rywalkami i rywalami 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Rokietnicy. Mecz dziewczynek zakończył 
się wynikiem 2:0 dla Rokietnicy, natomiast 
nasi chłopcy po emocjonującym trzecim se-
cie przegrali 2:1. Kolejno odbyły się mecze 
starszych dziewcząt i chłopców w ramach 
igrzysk młodzieży szkolnej. Nasze repre-
zentantki po szczególnie zaciętej rywaliza-
cji w drugim secie musiały uznać wyższość 
rywalek i ostatecznie przegrały z druży-
ną Rokietnicy 0:2. Chłopcy natomiast sto-
czyli zacięte boje podczas obydwu setów, 
w których kilkukrotnie zmieniała się druży-
na prowadząca. Ostatecznie również prze-
grali 0:2, jednak o zaciętości tego spotka-
nia niech świadczy wynik drugiego seta, 
którego przegraliśmy 24:26. Wszystkim 
zawodniczkom i zawodnikom dziękuje-
my za zaangażowanie i dostarczenie wie-

lu pozytywnych emocji, a licznie przybyłym 
kibicom za świetny doping. W sporcie nie 
zawsze się wygrywa, a najważniejsza jest 
walka, zaangażowanie i wspaniałe widowi-
sko, którego było się aktywnym uczestni-

kiem. Dziękujemy również naszym rywal-
kom i rywalom z Rokietnicy, ponieważ bez 
nich te dobre widowiska nie byłyby możli-
we. Czekamy na kolejne zmagania! 

Maciej Skrzypczak

OSOBOWOŚCI Z NASZEJ SZKOŁY
Wywiad z Maksymilianem Cegłowskim, zawodnikiem trenującym w klubie 
Gentelman Jiu-Jitsu przy Rokietnickim Ośrodku Sportu – uczniem Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu.

Sylwia Kiejnich: Maksymilianie, prze-
czytałam, ze brazylijskie jiu-jitsu, to 
sztuka przyduszania i zadawania kon-
trolowanego bólu. Brzmi groźnie. Na 
czym tak naprawdę polega dyscypli-
na sportu, którą uprawiasz i czym róż-
ni się od japońskiego pierwowzoru?
Maksymilian Cegłowski: Dyscyplina ta 

wbrew pozorom różni się od innych ste-
reotypowych sztuk walki. Tutaj większość 
walki toczy się w parterze (na ziemi). Na 
dodatek zakazane są wszelkiego rodzaju 
kopnięcia i uderzenia. Zamieniamy je na 
dźwignie i duszenia. Dodatkowo, dlatego, 
iż walka toczy się w parterze, to punkty do-
staje się za dojście i skontrolowanie pozy-
cji. Według mnie, jest to również świetna 
technika samoobrony.

S.K. Dlaczego wybrałeś właśnie brazy-

lijskie jiu-jitsu? Co w tym sporcie wal-
ki jest wyjątkowego? Co sprawia, że 
chce się być na macie i czerpie z tego 
taką satysfakcję?
M.C. Wybrałem brazylijskie jiu-jitsu, pra-

wie nic o nim nie wiedząc. Mam kolegę, 
który trenuje trochę dłużej niż ja. Byłem 
u niego w odwiedzinach, jednak on w tym 
dniu nie chciał opuścić treningu z uwagi 
na gościa, który miał się na nim pojawić. 
Poszedłem razem z nim. Zwyczajnie usia-
dłem obok maty i obserwowałem. Tydzień 
później wchodziłem na matę już razem ko-
legą. Jest to wyjątkowy sport nie tylko dla-
tego, że zrzesza niesamowitych ludzi, ale 
również dlatego, że gdy walka zejdzie już 
do parteru, to liczy się głównie znajomość 
techniki. Największą satysfakcję sprawia mi 
to, że zauważam postępy, jakie zrobiłem.

S.K. Jak często i gdzie trenujesz?
M.C. Trenuję od 2017 roku w Rokietnic-

kim Ośrodku Sportu w klubie Gentelman 
Jiu-Jitsu około 3 - 4 razy  tygodniu.

S.K. Czy możesz podzielić się z nami 
swoimi sukcesami?
M.C. Bardzo dużym sukcesem jest dla 

mnie to, że długo trenuję i  posiadam poma-
rańczowo-czarny pas w kategoriach dzie-
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X FINAŁ KONKURSU AVATAREK
W poniedziałek 4.04.2022 r. w Zespo-

le Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoy-
skich w Rokietnicy odbył się wznowiony  po 
przerwie spowodowanej pandemią X FI-
NAŁ KONKURSU z technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych dla uczniów 
szkół podstawowych AVATAREK. Do eli-
minacji szkolnych zgłosiło się 20 szkół i ok. 
850 uczniów.

Celem konkursu jest rozwijanie zaintere-
sowań technologiami informacyjno-komu-
nikacyjnymi wśród uczniów oraz ujawnia-
nie i rozwijanie talentów informatycznych.

Etap szkolny przeprowadzony był na plat-
formie zawodowcy.org, w każdej ze szkół 
w czterech okręgach: I okręg – Grodzisk 
Wielkopolski, II okręg – Łódź, III okręg – 
Poznań, IV okręg – Rokietnica. Wyłoniono 
po dwie dwuosobowe grupy, które wzięły 
udział w półfinale online.

Do finału zakwalifikowało się 8 drużyn:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta 

hr. Cieszkowskiego w Luboniu
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy 

w Rokietnicy
3. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Poznaniu
4. Zespół Szkół w Kleszczewie
5. SP nr 172 w Łodzi
6. SP nr 91 w Łodzi
7. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwu-

języcznymi im. A. i Wł. Niegolewskich 
w Opalenicy

8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stry-
kowie

Galę finałową zaszczycili dyrektor Zespo-
łu Szkół im. J i W. Zamoyskich w Rokietnicy 
Wojciech Kaczmarek oraz zaproszeni go-
ście: dyrektor Wydziału Edukacji Powiatu 

Poznańskiego Monika Lis-Nożyńska, dy-
rektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Poznaniu Ewa Superczyńska, Piotr Krzy-
żyński przedstawiciel „Co-founder Liga Nie-
zwykłych Umysłów”, Piotr Waś i Agnieszka 
Łuczak z „Moje Bambino Sp. z o.o.”.

Zespoły miały godzinę na wykonanie 
10 zadań z różnych dziedzin informatyki. 
Uczestnicy z pełnym zaangażowaniem sta-
rali się wykonać jak najwięcej zadań.

Na uroczystej gali dyrektor Wojciech 
Kaczmarek ogłosił listę zwycięzców:

I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 172 
w Łodzi

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Lu-
boniu

III miejsce: Szkoła Podstawowa  nr 
91 w Łodzi

IV miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Strykowie

V miejsce: Szkoła Podstawowa z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolew-

skich w Opalenicy
VI miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana 

Brzechwy w Rokietnicy
VII miejsce: Zespół Szkół w Kleszczewie
Laureaci otrzymali mnóstwo wartościo-

wych nagród.
Sponsorami byli m.in. Kuratorium Oświa-

ty w Poznaniu, „Moje Bambino Sp. z o.o.”, 
Fundacja Liga Niezwykłych Umysłów.

Konkurs jest doskonałą okazją do spraw-
dzenia swoich umiejętności, ale też świet-
ną zabawą. Zapraszamy do udziału za rok.

Organizatorzy konkursu z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych „AVATAREK”

Zamoyscy wicemistrzami powiatu 
poznańskiego w piłce nożnej!

W dniu 4.04.2022 r. roku piłkarska repre-
zentacja Zamoyskich wzięła udział w Mi-
strzostwach Powiatu w piłce nożnej, które 
odbyły się w Zespole Szkół im. A. Wodzicz-
ki w Mosinie.

Nasi uczniowie osiągnęli wielki sukces i zo-

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich

cięcych. Szczególnym osiągnieciem w spor-
towej rywalizacji jest dla mnie pierwsze 
miejsce w kategorii Gi Młodzicy na Mistrzo-
stwach Polski INVICTUS BJJ, które odby-
ły się w Mosinie. Zająłem również  trzecie 
miejsce  w kategorii Gi Młodszy Junior – 61 
kg w III Mistrzostwach Wielkopolski w BJJ 
Gi i NoGi 2022, które odbyły się w Poznaniu 
20.03.2022 r. (Gi oznacza, że walka odby-
wała się w formule z kimonami).

S.K. Czy masz swojego mistrza? Kto 
jest Twoim idolem?
M.C. Osobiście nie posiadam jednego 

sportowego idola. Bardzo imponują mi oso-
by, które przyczyniają się do zwiększenia 
grona trenujących osób i ludzie, którzy za-
początkowali tę dyscyplinę.

S.K. Co BJJ może dać młodym ludziom, 
którzy zaczynają swoją przygodę ze 
sportami walki, ale i tym już trenu-
jącym?
M.C. Dzięki BJJ oprócz świetnej kondycji 

i sylwetki można zyskać poczucie bezpie-
czeństwa i nabrać pewności siebie.

S.K. Czy to jest sport dla każdego?
M.C. Osobiście uważam, że ten sport jest 

przeznaczony dla każdego, kto chce treno-
wać i ma do tego motywację.

S.K. Czy rodzina Tobie kibicuje? Bo my 
w szkole bardzo.
M.C. Tak, rodzina bardzo mi kibicuje – 

najbliżsi wspierają mnie w tym, co robię.

S.K. Kończysz niedługo ósmą klasę. 
Czy po skończeniu obecnego etapu 
nauczania, będzie czas na dalsze tre-
ningi, a może masz inne plany?
M.C. Trenowanie teraz nie jest łatwe, 

ponieważ czasu jest mało, a egzaminy się 
zbliżają. Często trudno to pogodzić. Rów-
nież wiele osób mówiło mi, że nie jest ła-
two znaleźć na to czas w szkole średniej. 
Mimo wszystko ja nie zamierzam kończyć 
z jiu-jitsu.

S.K. Tego Tobie, Maksymilianie, ży-
czymy. Powodzenia na macie i w re-
alizacji wszystkich życiowych planów 
i marzeń.

rozmawiała Sylwia Kiejnich
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stali wicemistrzami Powiatu Poznańskiego. 
Podczas turnieju reprezentanci Zamoyskich 
rozegrali wiele niesamowitych, wyrówna-
nych meczów, w których w zdecydowanej 
większości byli górą. Jednak w finale bardzo 
mocno obsadzonego turnieju, nasi repre-
zentanci ulegli Zespołowi Szkół nr 1 w Swa-
rzędzu 2:3, tracąc bramkę w samej koń-
cówce meczu. 

Sławomir Szłapak

Stół wielkanocny 2022

W związku ze zbliżającym się czasem 
świątecznym 8.04.2022 r. odbył się kon-
kurs dla klas hotelarskich na Dekorację sto-
łu Wielkanocnego. Każda klasa przygoto-
wała i udekorowała jeden stół. 

Uczestnicy konkursu wykazali się pomy-
słowością i znajomością tradycji świątecz-
nych. Niemniej był to wybór trudny, bowiem 
każdy zespół mógł pochwalić się odmienną, 
świeżą wizją. Zwycięski stół zaaranżowała 
klasa III AH4, drugie miejsce zajęła klasa 
II TH, trzecie klasa IV TH, czwarte klasa III 
AH5, piąte klasa I TH. A.Z.

Światowy Dzień Sportu 
u Zamoyskich

6 kwietnia obchodziliśmy u Zamoyskich 

Światowy Dzień Sportu. Podczas lekcji wy-
chowania fizycznego uczniowie klasy II TR 
wzięli aktywny udział w wielu grach i za-
bawach ruchowych, które przyniosły wiele 
frajdy oraz uśmiechów na twarzach mło-
dzieży. Na zakończenie zajęć uczniowie, wy-
korzystując najróżniejsze przyrządy oraz 
przybory sportowe, a przede wszystkim 
własne ciała, utworzyli SPORTowy napis.

Sławomir Szłapak

XIX Dni Turystyki
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny 

mieli okazję uczestniczyć w podróżniczych 
doznaniach, jakie dostarczyły nam Dni Tu-
rystyki organizowane przez Wydział Nauk 
Geograficznych i Geologicznych przy UAM 
w Poznaniu. Młodzież z zaciekawieniem wy-
słuchała prelekcji, m.in. o badaniach nauko-
wych na Svalbardzie, pełnych kontrastów 
Chinach czy Omanie – Karaibach Orien-
tu. Chętnie zaangażowaliśmy się w liczne 
konkursy, odnosząc spektakularne sukce-
sy. Serdecznie gratulujemy uczniom klasy 
IV technikum hotelarstwa, którzy wygrali 
MARIO – Escape Room oraz Klaudii Filipiak 
za artystyczne wykonanie poznańskich ko-
ziołków. Nagrodą przyznaną w tych kon-
kursach jest voucher na wycieczkę po Po-
znaniu z przewodnikiem. W konkursach 
indywidualnych nagrody zdobyli również 
Zosia Antkowiak i Łukasz Grabski z klasy 
II technikum hotelarstwa.

Podczas tych dni podsumowaliśmy rów-
nież projekt Podróży z pasją, który przez 
ponad rok uczniowie realizowali w ramach 
zajęć dodatkowych. Rozumiejąc pandemicz-
ne ograniczenia, nie przestaliśmy marzyć 
o podróżach małych i dużych. Staraliśmy 
się do nich solidnie przygotować poprzez 
poszukiwanie informacji o atrakcjach wy-

branych krajów europejskich, w tym także 
Polski. Wyniki swoich prac uczniowie pre-
zentowali w postaci plakatów oraz prezen-
tacji multimedialnych. Na koniec dwukrot-
nie rozwiązali quiz Kahoot, wykazując się 
wysoką znajomością atrakcji naszego kon-
tynentu. Mamy nadzieję, że powrócimy do 
podróżowania i zwiedzimy choć część za-
kątków tego świata.

Alicja Dąbrowska

Brązowy medal w piłce siatkowej

Mamy to! Nasza szkolna reprezentacja 
zdobyła brązowy medal w Powiatowych 
Mistrzostwach w Piłce Siatkowej! Gra była 
bardzo wyrównana i nasze chłopaki wyko-
nały super pracę!  Trenujemy dalej i za rok 
walczymy o wyższe miejsca.

Wiosna, wiosna…
Przyjście tej wyczekiwanej pory roku oży-

wiło w nas nie tylko dusze, ale również… 
garderobę. Na pełnym luzie, z dresowym 
chilloutem i żywymi kolorami powitaliśmy 
ją w progach naszej szkoły. Wśród najlepiej 
wystrojonych zespołów klasowych znalazły 
się: 1BS, 2TH, 3Tr_5 oraz 3Tak/TH_5. Gra-
tulujemy! Odświeżenie szafy udało się tak-
że naszej kochanej kadrze pedagogicznej.

Alicja Dąbrowska
Opiekun SU

Spotkanie coachingowe SU

Uczniowie Samorządu Uczniowskiego ZS 
im. J.W. Zamoyskich w Rokietnicy spotkali 
się 8 marca z Panem Starostą Janem Grab-
kowskim oraz trenerami coachingu w sie-
dzibie Starostwa w Poznaniu. Celem takie-
go spotkania było wypracowanie wspólnie 
przez Młodzież szkół powiatu poznańskiego 
działań, które pozwolą uporać się ze skutka-
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mi pandemii. Są już pierwsze ramowe pro-
pozycje, jakie opracowali uczniowie, które 
miałby być bezpośrednio realizowane już 
w każdej ze szkół. W jaki sposób i kiedy, 
decyzja zapadnie zapewne na najbliższych 
spotkaniach. Jedną z takich propozycji są 
wycieczki szkolne. Czekamy z niecierpli-
wością na informacje.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 
Małgorzata Tumidaj

„Siostry!”  
– byliśmy w Teatrze Nowym

Jeśli chcecie wiedzieć, o czym była ta sztu-
ka, przeczytajcie, co piszą uczennice.

„Siostry!” w Teatrze Nowym skłoniły mnie 
do rozważań na temat tolerancji i równo-
ści społecznej. Sztuka ta mówi o roli kobiet 
w społeczeństwie, o walce z uprzedmioto-
wieniem oraz o odkrywaniu i akceptowaniu 
własnej tożsamości. Aleksandra

Spektakl ukazuje problemy kobiet 
w XIX wieku – Maszy, Iriny i Olgi, które są 
niezadowolone ze swojego życia, a zarazem 
nie umieją zrobić nic, aby je zmienić. Jedna 
z bohaterek nie lubi swojej pracy, chciałaby 
być żoną, ale nikt nie poprosił jej o rękę, 
druga czuje się nieszczęśliwa w małżeństwie, 
a trzecia próbuje ułożyć sobie życie, jednak 
odrzuca oświadczyny. Sztuka porusza także 
wiele tematów obecnych w dzisiejszym świe-
cie, takich jak: dominacja mężczyzn, istnie-
nie więcej niż dwóch płci, czy strata człon-
ka rodziny. Kasia

Dla mnie ta sztuka opowiada o szacunku 
do kobiet. Przedstawia stratę ojca, która 
pogorszyła relacje między siostrami, 
ponieważ każda z nich radziła sobie z nią 
inaczej. Był przedstawiony też chłopak, który 
poszukiwał swojej tożsamości, na początku 
był ubrany jak kobieta, a na końcu – jak 
mężczyzna.

Wszystkie siostry czuły się nieszczęśliwe. 
Jedna z nich uważała, że w małżeństwie nie 

trzeba się kochać, druga czuła się znudzona 
mężem i miała kochanka, który ją porzucił 
i unieszczęśliwił, najmłodsza była zawiedzio-
na tym, że jej chłopak się zmienił.

Oliwia

ZAMOYSCY bez PLECAKA
Tak, to mogło się udać! Dzięki naszej kre-

atywności z mocnym akcentem dołączyli-
śmy do ogólnokrajowego zrywu, jakim jest 
dzień bez plecaka. Okazuje się, że plecak 
nie jest niezastąpiony. Nasze podręczniki 
równie dobrze czują się w koszyku, chleba-
ku, wózku czy nawet oponie. I jakże przy-
jemniej było pójść do szkoły w nowej sty-
lówce. Zapraszamy do fotorelacji naszych 
pomysłów.

Alicja Dąbrowska– opiekun SU

Zamoyscy w Szkolnych 
Mistrzostwach Menedżerskich 

Zostaliśmy zakwalifikowani do 5. edycji 
ogólnopolskiego konkursu ekonomicznego 
Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie! Naszą 
szkołę reprezentować będzie drużyna Ro-
kietnickich Lwów Biznesu w składzie: Hu-
bert Rabenda, Bartosz Schlabs i Eryk Zer-
bin. Konkurs jest skierowany do uczniów 
szkół ponadpodstawowych z całej Polski, 
którzy chcą sprawdzić się jako właścicie-
le swojego biznesu. 

Anna Dukowicz

Edukacja finansowa u Zamoyskich

W ramach nawiązanej współpracy ze 
Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Fi-
nansowej uczestniczymy w XIV edycji pro-
jektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać fi-
nansami w życiu osobistym”. Celem projektu 
jest transfer wiedzy i budowanie kompeten-
cji z zakresu zarządzania finansami osobi-
stymi w sposób przyjazny i praktyczny tak, 
aby młodzież bardziej świadomie funkcjo-
nowała w szybko zmieniającym się otocze-
niu ekonomiczno-finansowym. 

Anna Dukowicz 

NABÓR 2022/2023

TECHNIK REKLAMY
„ZAWÓD Z DUŻĄ PERSPEKTYWĄ”

Kim jest technik reklamy:
To zapaleniec, entuzjasta, osoba, która zaj-

muje się planowaniem, projektowaniem, re-
alizacją i badaniem kampanii reklamowych.

Jego kreatywność nie zna granic – 
z łatwością tworzy hasła reklamowe, by za 
chwilę zająć się organizacją sesji zdjęciowej, 
czy projektowaniem przekazu, a pod koniec 
dnia napisać jeszcze scenariusz do reklamy.

Jego wyobraźnia nie zna granic!
Jeśli pasjonuje Cię świat reklamy i ma-

rzysz o tym, by znajomi na fejsie czy face-
booku udostępniali stworzone przez Ciebie 
prace, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!
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Kompetencje zawodowe:
Absolwent Technikum Rekla-

my nabywa kompetencje do or-
ganizowania oraz prowadzenia 
sprzedaży produktów i usług re-
klamowych, organizowania oraz 
prowadzenia kampanii rekla-
mowej, a także projektowania 
i wykonywania zróżnicowanych 
środków reklamowych.

Dlatego też w procesie dydak-
tycznym kładziemy ogromny na-
cisk zarówno na kształtowanie 
wiedzy i umiejętności w zakre-
sie stosowania nowoczesnych 
technik reklamowych, jak i na 
rozwój niezwykle pożądanych 
w tym zawodzie cech osobo-
wościowych uczniów, takich 
jak: otwartość, komunikatyw-
ność, odpowiedzialność, syste-
matyczność, umiejętność pracy 
zespołowej oraz przestrzeganie 
zasad prawa, etyki i kultury za-
wodowej.

Przedmioty teoretyczne i praktyczne 
w technikum:
kształcenie zawodowe teoretyczne:
• podstawy reklamy i bhp
• tworzenie przekazu reklamowego
• analiza skuteczności i efektywności kam-

panii reklamowej i bhp
• techniki wytwarzania elementów prze-

kazu reklamowego
• język obcy (angielski) w reklamie,
kształcenie zawodowe praktyczne:
• realizacja kampanii reklamowej
• wykonywanie projektów reklamowych,
• planowanie kampanii reklamowej,

Kwalifikacje:
PGF.07 Wykonywanie przekazu 

reklamowego
PGF.08 Zarządzanie kampanią 

reklamową

Możliwości zatrudnienia po ukończe-
niu szkoły technikum:

Po ukończeniu szkoły absolwent może 
podjąć studia na dowolnie wybranym kie-
runku, podjąć pracę lub otworzyć własną 
działalność gospodarczą. Technik reklamy 
może być zatrudniony w pełno profilowych 
i specjalistycznych agencjach reklamowych, 
działach marketingu i reklamy przedsię-
biorstw produkcyjnych i handlowych (na 
stanowisku agenta reklamowego, account 
manager, copywriter, art designer), agen-
cjach public relations, działach marketingu 
i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych 
i handlowych, biurach ogłoszeń i działach 
promocji, środków masowego przekazu, 
agencjach scenariuszowych, agencjach ds. 

kontaktów z prasą i kształtowania opinii 
publicznej.

TECHNIK ARCHITEKTURY 
KRAJOBRAZU

„Jeśli chcesz być szczęśliwy całe życie – za-
łóż i uprawiaj ogród”

Technik architektury krajobrazu zaj-
muje się projektowaniem, realizacją i pielę-
gnacją terenów zieleni. To zawód twórczy, 
dla osób kreatywnych z poczuciem estety-
ki, ceniących sobie aktywność wśród zie-
leni. Kluczowe umiejętności, jakie zdoby-
wa uczeń w cyklu 5-letniego kształcenia, 
to projektowanie, urządzanie i pielęgna-
cja roślinnych obiektów architektury kra-
jobrazu oraz organizacja prac związanych 
z budową i konserwacją obiektów architek-
tury krajobrazu.

W tym zawodzie otrzymaliśmy tytuł 
– Szkoły Mistrzów!

Nazwy kwalifikacji 
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pie-

lęgnacja roślinnych obiektów architektu-
ry krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych 
z budową oraz konserwacją obiektów ma-
łej architektury krajobrazu

Przedmioty w kształceniu zawodo-
wym teoretycznym:
• Rośliny ozdobne i BHP
• język obcy zawodowy
• Metody i środki ochrony roślin
• Podstawy architektury krajobrazu
• Obiekty architektury krajobrazu i BHP
• Eksploatacja maszyn i urządzeń

• Przepisy ruchu drogowego ka-
tegorii T

Przedmioty w kształceniu za-
wodowym praktycznym:
• Projekty obiektów architektury 
krajobrazu
• Prace w obiektach architektury 
krajobrazu

Kompetencje zawodowe zdo-
bywane w wyniku kształcenia:
• dokonywanie doboru roślin i ele-
mentów małej architektury krajo-
brazu w terenach zieleni,
• projektowanie, urządzanie i pie-
lęgnacja obiektów roślinnych,
• projektowanie elementów małej 
architektury krajobrazu,
• wykonywanie i konserwowa-
nie elementów małej architektu-
ry ogrodowej,
• sporządzanie dokumentacji tech-
nicznej na poszczególnych etapach 
projektowania,
• organizacja prac związanych 

z budową oraz konserwacją obiektów 
architektury krajobrazu.

Możliwości zatrudnienia:
• własna działalność gospodarcza
• biura projektowe i pracownie architek-

toniczne
• pracownie konserwacji zabytków zieleni
• szkółki roślin ozdobnych
• jednostki organizacyjne związane z bu-

dową i pielęgnacją obiektów architektu-
ry krajobrazu

• urzędy i placówki związane z ochroną 
i kształtowaniem środowiska przyrod-
niczego

W ramach kształcenia zawodowego szko-
ła współpracuje z Uniwersytetem Przy-
rodniczym w Poznaniu oraz Uniwersyte-
tem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(m.in. w zakresie praktyk zawodowych 
w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu).

Uczniowie mogą rozwijać swoje zaintere-
sowania w ramach zajęć pozalekcyjnych 
– Klubu Młodych Florystów oraz koła  Pro-
jektowanie i budowanie – pasja i zawód. Do-
datkowym atutem kształcenia praktyczne-
go są zajęcia realizowane w zabytkowym 
parku wokół szkoły.

Absolwent kończąc szkołę, zdając wszyst-
kie egzaminy, otrzymuje dyplom potwier-
dzający kwalifikacje zawodowe w zawo-
dzie technik architektury krajobrazu 
i świadectwo dojrzałości. Daje to możli-
wość dalszego kształcenia na studiach li-
cencjackich, inżynierskich i magisterskich 
na wyższych uczelniach.

Zapraszamy serdecznie!
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Mozart w Wiedniu – odwiedź miasto 
kompozytora w Austrii
„...Zapewniam, że to wspaniałe miejsce...”  
Tak o Wiedniu Wolfgang Amadeusz Mozart napisał 4 kwietnia 1781 r.  
do swojego ojca Leopolda, który przebywał wówczas w Salzburgu.

Witamy w Wiedniu Mozarta
Zacznijmy dzień śladami Wolfganga 

Amadeusza Mozarta w Wiedniu na Ste-
phansplatz. Jest godzina 9 rano, świeci słoń-
ce, a woźnice przygotowują swoje powozy 
do codziennej pracy. Tutaj, w katedrze św. 
Szczepana, w samym centrum miasta, Mo-
zart nie tylko poślubił swoją żonę Constanze 
Weber, ale także ochrzcił swoje dzieci. Zo-
stawmy jednak katedrę za sobą i przejdźmy 
kawałek Kärntnerstraße i Himmelpfortgas-
se do kawiarni Café Frauenhuber. W miej-
scu, gdzie dziś działa przytulna, typowa wie-
deńska kawiarnia znajdowała się dawniej 
sala koncertowa Jahn’sche Konzertsaal. Mo-
zart dał tam wiele koncertów – wówczas 
jeszcze jako pianista. Dziś o dobre samo-
poczucie gości dbają doświadczeni kelne-
rzy w szykownych frakach, którzy emanu-
ją klasycznym wiedeńskim urokiem. Czy 
tak było już w czasach Mozarta w Austrii?

Pokój, kuchnia, gabinet  
– Dom Mozarta w Wiedniu

Wracając zaledwie kilka kroków w kie-
runku katedry św. Szczepana, dotrzemy 
do domu Mozarta w Wiedniu. Tu, przy 

Domgasse 5 w pierwszej dzielnicy, przez 
długi czas mieszkał wielki muzyk. Nie jest 
to jedyne mieszkanie, w którym mieszkał 
w Wiedniu, ale to jedyne miejsce, które za-
chowało się w swojej pierwotnej formie. 
Prawdopodobnie w tym domu Mozart spę-
dził tu swoje najszczęśliwsze lata. W koń-
cu nigdzie indziej nie wytrzymał tak długo 
jak tutaj. Podobno to tu znalazł inspirację 
do stworzenia opery „Wesele Figara”. Tam, 
gdzie geniusz muzyczny pisał światowej sła-
wy dzieła, dziś możemy kroczyć jego śla-
dami, odkrywając Wiedeń w czasach Mo-
zarta. W wielu pokojach, w których niegdyś 
mieszkał Mozart, zachowały się historyczne 
stiukowe sufity i malowidła ścienne, któ-
re pozwalają spojrzeć w przeszłość. Aby 
ugasić pragnienie wiedzy, odwiedziliśmy 
Dom Mozarta w Wiedniu, natomiast aby 
zaspokoić głód, wybieramy jedną z wielu 
kawiarni i restauracji w okolicy.

Muzyka do dotknięcia  
w Muzeum Haus der Musik w Wiedniu

Posileni obiadem kontynuujemy nasz 
spacer. Wąskie uliczki centrum Wiednia, 
miasta Mozarta, i słoneczna pogoda zachę-

cają do spacerów. W nasze plany wyśmie-
nicie wpisuje się fakt, że muzeum Haus der 
Musik jest zaledwie kilka kroków stąd. Dziś 
w budynku mieści się nie tylko innowacyj-
ne muzeum dźwięku. Jest to także miej-
sce, w którym powstała słynna orkiestra 
Filharmoników Wiedeńskich. Mieszkał 
tu założyciel Otto Nicolai, między innymi 
dlatego właśnie w tym miejscu znajduje 
się obecnie Muzeum Filharmoników Wie-
deńskich. Deklarowanym celem muzeum 
dźwięku jest szerzenie zrozumienia, pro-
pagowanie otwartości i entuzjazmu dla 
muzyki. W zabawny sposób – dzięki inno-
wacyjnym i interaktywnym eksponatom 
– goście są zachęcani do aktywności i od-
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Kawiarnia Cafe Frauenhuber

Wolfgang Amadeusz Mozart
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krywania ludzkiej muzykalności. Dla jed-
nej ze swoich uczennic fortepianu Mozart 
udźwięcznił alfabet, przypisując do każdej 
litery pasujący dźwięk. Dzięki temu wyna-
lazkowi w muzeum Haus der Musik może-
my usłyszeć melodię naszego imienia zgod-
nie z wyobrażeniem Mozarta. Przez cały 
pobyt towarzyszą nam dobrze znane dźwię-
ki serenady Eine kleine Nachtmusik i innych 
arcydzieł. Z nowymi wrażeniami i melodia-
mi w uszach, nucąc je pod nosem, wycho-
dzimy z muzeum Haus der Musik i udaje-
my się do kolejnej stacji spaceru śladami 
Mozarta po Wiedniu.

Od kołyski do grobu  
– miejsce ostatniego spoczynku 
Mozarta w Wiedniu

Po tym, jak w zabawny sposób poznali-
śmy nowe oblicza muzyki klasycznej w mu-
zeum Haus der Musik, przechodzimy do 
ostatniej stacji związanej z wielkim kom-
pozytorem. Chociaż Mozart za życia dobrze 
zarabiał, pod koniec nic nie pozostało z jego 
dobytku. Dlatego został pochowany anoni-
mowo wraz z innymi osobami w tzw. „gro-
bie szybowym” na cmentarzu St. Marx. Oko-
ło 70 lat później, mniej więcej w miejscu, 
gdzie uważano, że znajdował się grób Mo-
zarta w Wiedniu, ustawiono pamiątkową ta-
blicę. Ta tablica została później przeniesio-
na na Cmentarz główny (Zentralfriedhof). 
Właśnie tam teraz zmierzamy. Z pobliskie-
go Schwarzenbergplatz w centrum może-
my dojechać tramwajem numer 71 bezpo-
średnio na cmentarz główny i jednocześnie 
cieszyć się pięknym widokiem. Przybywszy 
na cmentarz (rozciąga się na powierzch-
ni prawie 2,5 km², co czyni go drugim co 
do wielkości cmentarzem w Europie; ma 
też własną linię autobusową), możemy wy-
obrazić sobie jak mogła wyglądać ostatnia 
podróż Mozarta. Pośród grobów honoro-
wych duża tablica upamiętnia geniusz mu-
zyczny i jego twórczość: w otoczeniu in-
nych wielkich nazwisk, takich jak Ludwig 
van Beethoven i Gustav Mahler, ale także 

współczesnych artystów, takich jak Falco 
i Udo Jürgens. Z czcią spoglądamy na gro-
by, zaś wokół nas cisza. Po chwili zadumy 
widok małego jelonka na poboczu drogi 
przenosi nas z powrotem do teraźniejszo-
ści. Przed powrotem do miasta wykorzystu-
jemy piękne popołudnie na spacer do bra-
my i rozkoszujemy się jeszcze przez chwilę 
spokojną atmosferą cmentarza głównego. 
Myślimy o arcydziełach, które podarował 
nam Mozart i które również ukształtowa-
ły Wiedeń. Wracamy do centrum miasta.

Wielki finał: spektakl w teatrze Theater 
an der Wien

Po pełnym wrażeń dniu, podczas którego 
odwiedziliśmy wiele ważnych miejsc z ży-
cia wielkiego geniusza muzycznego, przy-
szedł czas na wizytę w jednej z wiedeńskich 
oper: teatrze Theater an der Wien, który 
został założony przez ówczesnego kolegę 
po fachu i przyjaciela Mozarta, Emanuela 
Schikanedera. Opera znajduje się bezpo-
średnio przy znanym targu Naschmarkt. 
Schikaneder, librecista „Czarodziejskiego 
fletu”, był pierwszym dyrektorem opery, 

która powstała w 1801 roku. Choć około 
20 lat temu przez kilka lat służyła głów-
nie jako scena musicalowa, od 2006 roku 
ponownie otwiera swoje podwoje dla mi-
łośników operetek, śpiewogier i wszelkie-
go rodzaju koncertów. Ubrani w eleganc-
kie wieczorne stroje przechodzimy przez 
imponujące drzwi opery i zniecierpliwie-
ni pragniemy wsłuchać się już w dźwięki 
„Wesela Figara” Mozarta. Jak zabrzmi dla 
nas muzyka w połączeniu ze wszystkimi 
nowymi wrażeniami, jakie zebraliśmy dziś 
na temat życia Mozarta w Austrii? Kurty-
na unosi się i zaczyna się spektakl. Dźwięk 
pierwszej nuty zwraca uwagę skupionych 
słuchaczy. Teraz nadszedł czas na zaba-
wę – tak jak ówczesny epikurejski Mozart 
w „swoim” Wiedniu. W drodze do domu 
ponownie analizujemy wydarzenia dnia. 
Podziwiając wspaniałe budynki i wąskie 
uliczki miasta, myślimy niezwykłej osobo-
wości, której śladami dziś spacerowaliśmy.

Jakie to uczucie grać dziś w teatrze 
Theater an der Wien?

Florian Schönwiese, który może pochwa-
lić się ponad 20-letnią karierą skrzypka, 
daje nam osobisty wgląd w Theater an der 
Wien. Zna ten teatr od podszewki – to tu 
regularnie występuje ansambl Concentus 
Musicus, którego jest członkiem. W jego 
repertuarze pojawiają się utwory wiel-
kich kompozytorów tamtych czasów, któ-
re wykonane w wirtuozowski sposób na 
instrumentach historycznych i wzbogaco-
ne o zdobytą dziś wiedzę brzmią szczegól-
nie. W wywiadzie opowiada nam, jak to jest 
żyć w muzycznym Wiedniu, mieście Mo-
zarta, i na co dzień czuć spuściznę muzy-
ki klasycznej.

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

Kawiarnia Cafe Frauenhuber

Haus der Musik
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KOMPLEKSOWE 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

•  NOWE INSTALACJE
•  MODERNIZACJE

•  AWARIE
•  FIBARO, SOMFY
•  DORADZTWO

•  DOZÓR, POMIARY

 790 361 261
WWW.TKTEL.PL

TK EL
automatics
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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

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

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

Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek 
KARDIOLOG 
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29
Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

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

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

ZAPRASZAMY 
DO ZAMIESZCZANIA 

REKLAM
tel. 607 566 555  

mn@kreator.com.pl



S T R O N Y  R E K L A M O W E

46

+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

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

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

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

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 12 zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

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.pl78 40 50 400

podłogi
układanie
cyklinowanie

schody

meble
ZABUDOWY

KUCHNIE

TARASY

usługi
stolarskie

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 tel. 502 320 647 

61 8145 42661 8145 426

MALOWANIE
czysto | szybko | solidnie

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

Ogłoszenia 
drobne
DAM PRACĘ

Poszukiwany pracownik! Zadania: 
- patrolowanie obiektu w wyzna-
czonych godzinach, - awizowanie 
gości, - zbieranie śmieci na terenie 
posesji, - obsługa trawników, - ro-
bienie zakupów, - wyjazdy do miasta 
samochodem służbowym. 
Wymagania: - chęci do prac 

porządkowych, - prawo jazdy kat. B, 
- służba 12h, w zależności od potrzeb 
dzienna lub nocna. 
Lokalizacja: pomiędzy Kiekrzem a 
Smochowicami. Zgłaszanie chętnych 
osób pod nr telefonu: 664 445 067

Potrzebna osoba do sprzątania domu 
na 8 godzin w miesiącu (1 dzień lub 
2 dni po 4 godziny) w Kiekrzu, ul. 
Kierska 55c. Tel. 728 313 007

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

tel. 602 704 818 | biura.milosza17@gmail.com
h t t p s: //m i l o s z a17.c o m

Nowoczesne biura do wynajęcia w Rokietnicy


