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Drodzy 
Czytelnicy,
rozpoczął się, przez tak wielu z nas wyczeki-
wany, czas wydarzeń i imprez plenerowych. 
Pierwsze z nich za nami. Radość, która towa-
rzyszyła ich uczestnikom, dobitnie świad-
czy o tym, jak bardzo brakowało nam by-
cia razem bez żadnych ograniczeń. Jednak 
przebywanie na łonie natury budzi też naszą 
świadomość na temat degradacji środowi-
ska naturalnego, dlatego jego ochrona jest 
często motywem przewodnim imprez orga-
nizowanych w naszej gminie. Mają one nie 
tylko integrujący, ale też bardzo edukacyj-

ny charakter, bo przecież chcemy wiedzieć, 
jak dbać o naszą planetę, żeby kolejne po-
kolenia miały szansę na rowerowe gry tere-
nowe, kino czy koncert w plenerze. A wła-
śnie tym będziemy mogli już niedługo znów 
się cieszyć:
4 czerwca – Rodzinna Gra Terenowa „Ko-
smiczna misja” (organizator UG Rokietnica),
5 czerwca – Kolorowy Dzień Dziecka (orga-
nizatorzy Gminny Ośrodek Kultury i Cha-
ta Polska),
12 czerwca – IV Integracyjny Rajd Rowe-
rowy – Łączy nas rower (organizator LGD 
Dolina Samy),
1 lipca – Koncert Letni Cleo (organizator 
Gminny Ośrodek Kultury).
Organizatorzy serdecznie zapraszają.

W niniejszym numerze warto również zwró-
cić uwagę na artykuł o Raporcie o stanie gmi-
ny w roku 2021 na str. 4-5, który jest podsu-
mowaniem pracy wójta w minionym roku.

Zachęcam do lektury,
Agnieszka Kępa 

Redaktor Prowadząca 
UG Rokietnica
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Gmina Rokietnica najbardziej cyfrową gminą 

27 kwietnia br. ogłoszono wyniki 
Konkursu Prezesa GUS na naj-
bardziej cyfrową gminę Naro-

dowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021. Wśród laureatów z wo-
jewództwa wielkopolskiego znalazła się 
Gmina Rokietnica, zdobywając 5. miejsce. 
Konkurs miał na celu wyłonienie gmin o naj-
wyższym wskaźniku samospisu interneto-
wego. Tak wysokie miejsce w rankingu uda-

ło się osiągnąć dzięki mobilnym punktom 
spisowym, zorganizowanym przez Urząd 
Gminy Rokietnica w trakcie imprezy Rokiet-
nica zaprasza Wielkopolan na rumpuć oraz 
Turnieju im. Marcina Matysiaka. Ten wynik 
jest zasługą również Państwa. Dzięki inter-
netowemu dopełnieniu przez mieszkańców 
obowiązku spisowego, Gmina Rokietnica 
otrzyma sprzęt komputerowy.

Fot. Adam Michta

Drogie Dzieci, z okazji Waszego Święta 
życzę Wam, abyście były sobą, spełniały 
swoje marzenia, miały okazję poczuć, 
co znaczy „beztroskie dzieciństwo”, 
były kochane i szanowane. Wszystkiego 
najlepszego!

Wójt Gminy Rokietnica 
Bartosz Derech

Drodzy Ojcowie i Tatusiowie,
z okazji Waszego Święta życzymy 
Wam spełnienia marzeń, realizacji 
planów i zamierzeń. Niech Wasza 
pewność siebie, upór i ambicja 
pozwolą sprostać wszystkim 
wyzwaniom. 
Wszystkiego najlepszego!

Redakcja
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Z prac Rady Gminy

25 kwietnia 2022 r. odbyła się LII 
sesja Rady Gminy Rokietnica. 
Posiedzenie otworzyła i pro-

wadziła Przewodnicząca Rady pani Iza-
bela Dziamska. Podczas sesji przyjęto na-
stępujące Uchwały:
LII/431/2022 w sprawie: nadania imienia Szko-
le Podstawowej w Cerekwicy
ZA (11), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (4)
LII/432/2022 w sprawie: zmiany uchwały Nr 
VII/56/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 17 
kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia gmin-
nej jednostki organizacyjnej Gminnej Jednostki 
Oświatowej w Rokietnicy i nadania jej statutu 
ZA (11), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (4)
LII/433/2022 w sprawie: powierzenia spółce 
„Rokietnicki Ośrodek Sportu” Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Rokietnicy zadania publicznego w zakre-
sie gminnego budownictwa mieszkaniowego
ZA (10), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (4)
LII/434/2022 w sprawie: nadania nazwy uli-
cy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokiet-
nica – kontynuacja
ZA (11), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (4)

LII/435/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica
ZA (11), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (4)
LII/436/2022 w sprawie: nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica
ZA (12), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (3)
LII/437/2022 w sprawie: nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Pawłowice, Gmina Rokietnica
ZA (12), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (3)
LII/438/2022 w sprawie: nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Mrowino, Gmina Rokietnica
ZA (12), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (3)
LII/439/2022 w sprawie: zmian w budżecie 
Gminy Rokietnica na rok 2022
ZA (12), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (3)
LII/440/2022 w sprawie: zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica 
na lata 2022 – 2036
ZA (12), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (3)
LII/441/2022 w sprawie: przystąpienia do spo-
rządzenia planu zagospodarowania przestrzen-
nego w miejscowości Rokietnica w rejonie uli-
cy Trakt Napoleoński i ul. Szkolnej 
ZA (12), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (3)

LII/442/2022 w sprawie: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejsco-
wości: Rokietnica rejon ul. Szamotulskiej, ul. 
Szkolnej, ul. Leśnej i ul. Grzybowej i w miej-
scowości Mrowino do ul. Radziwoja - etap 1 
ZA (7), PRZECIW (2), WSTRZYMUJĘ SIĘ (3), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (3)
LII/443/2022 w sprawie: przedłużenia termi-
nu rozpatrzenia wniosku kierowanego przez 
mieszkańców gminy
ZA (9), PRZECIW (1), WSTRZYMUJĘ SIĘ (2), BRAK 
GŁOSU (0), NIEOBECNI (3)

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

RAPORT O STANIE GMINY  
– po co komu taki dokument? 

Raport o stanie Gminy  
– dlaczego trzeba go przygotować?

Sporządzenie raportu o stanie gminy za 
miniony rok jest obowiązkiem. Wójt musi 
przedstawić go Radzie Gminy corocznie do 
31 maja i wprowadzić do porządku obrad 
jednej z najważniejszych sesji, w trakcie któ-
rej, oprócz rozliczenia finansowego (abso-

lutorium), głosowana jest uchwała o udzie-
leniu Wójtowi wotum zaufania.

Różnica między przedstawieniem spra-
wozdania z wykonania budżetu a procedo-
waniem raportu jest jednak taka, że jego 
omówieniu musi towarzyszyć debata. Mogą 
w niej przy tym uczestniczyć nie tylko rad-
ni, ale i mieszkańcy – po spełnieniu okre-

ślonych warunków. 
Wprowadzeniu obowiązującego w tej 

sprawie od czterech lat przepisu ustawy 
o samorządzie gminnym towarzyszyła in-
tencja zwiększenia udziału obywateli w ży-
ciu publicznym. Ich zaangażowanie miałoby 
się w tym przypadku przejawiać nie tylko 
możliwością zapoznania się z kolejnym do-
kumentem obowiązkowo zamieszczanym 
m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Ważne było to, by mogli wziąć udział w dys-

G
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kusji o sprawach gminy, właściwym rozpo-
znawaniu potrzeb mieszkańców, przyczy-
nach zastosowania wybranych rozwiązań, 
możliwościach ich rozliczania, przyjętych 
sposobach zarządzania. Zamiarem było 
pobudzenie do społecznej partycypacji – 
współuczestniczenia w życiu gminy, zdo-
bycia wiedzy na temat związanych z nim 
spraw i problemów.

Trochę szkoda jednak, że możliwość 
uczestniczenia w debacie została obwaro-
wana mocno rygorystycznymi zasadami. 
Trzeba się bowiem do niej zapisać, zebraw-
szy przedtem określoną liczbę podpisów 
i w odpowiednim czasie zgłosić. Ograni-
czona została także liczba osób mogących 
wziąć w niej udział. Z powodów organiza-
cyjnych jest to w pewnym sensie uzasad-
nione, tym bardziej, że w trakcie sesji, na 
której udziela się wotum zaufania wójto-
wi, nie można ograniczać długości wypo-
wiedzi i liczby zadanych pytań. Jednak dość 
hermetyczne i jednocześnie w wielu miej-
scach nieostre brzmienie przepisów może 
w efekcie bardziej zniechęcać niż zachę-
cać do wzięcia udziału w dyskusji o spra-
wach gminy.      
Co znajduje się w raporcie?

Przepisy nie mówią wprost, co powinno 
znaleźć się w Raporcie. Dość enigmatycz-
na wskazówka podaje, że ma to być podsu-
mowanie działalności wójta za rok minio-
ny, w tym szczególnie z realizacji polityk, 
programów, strategii oraz uchwał. Obiego-
wa opinia mówi o tym, że nie ma to być do-
kument obszerny i że ma podawać wiedzę 
skrótową – w przysłowiowej pigułce. Na-
szym zdaniem trudno się z takim poglądem 
zgodzić. Skoro bowiem ma to być relacja 
o stanie gminy na tak wielu polach działal-

ności wójta i kończyć się udzieleniem wo-
tum zaufania, informacja musi być rzetel-
na i przede wszystkim pełna. To, z jakim 
fragmentem czytający raport będzie chciał 
się zapoznać, powinno być wyłącznie jego 
decyzją. 

Raport o stanie Gminy Rokietnica w roku 
2021 jest opracowaniem obszernym. Wer-
sja elektroniczna pozwala odsyłać do jego 
poszczególnych fragmentów poprzez ak-
tywny spis treści. W dokumencie zawarte 
zostały dane ogólne na temat położenia, de-
mografii i organizacji gminy. Omówione są 
realizowane obowiązkowo plany i progra-
my – jednoroczne i wieloletnie. Syntetycz-
nie zawarte są także dane o stanie finansów, 
w tym przede wszystkim o realizowanych 
w tym zakresie celach i kierunkach. Raport 
zawiera obowiązkowe omówienie uchwał 
– ogólne i szczegółowe. Ważnym jego ele-
mentem jest cały dział analityczny przed-
stawiający, poprzez omówienie, odesłania, 
zebrane dane, wykresy i porównania, prak-
tycznie wszystkie aspekty działania gmi-
ny – od polityki przestrzennej przez inwe-
stycje, zadania z zakresu oświaty, ochrony 
środowiska, gospodarki komunalnej, poli-
tyki społecznej, sportu, kultury czy działa-
nia administracji.  

Gdzie znaleźć Raport o stanie 
Gminy Rokietnica? 

W wielu gminach przygotowanie Rapor-
tu jest zlecane podmiotom zewnętrznym. 
Raport o stanie Gminy Rokietnica, został 
w całości przygotowany w naszym Urzę-
dzie. Papierowa wersja dokumentu zosta-
nie przedłożona Radzie Gminy Rokietnica 
do dnia 31 maja 2022 r. Elektroniczne wer-
sje Raportu, w tym za rok 2021, są zamiesz-

czone w Biuletynie Informacji Publicznej, 
prawe menu => zakładka GMINA => za-
kładka Raport o stanie Gminy Rokietnica. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się 
z jego treścią. 

Raport jako element głosowania 
nad wotum zaufania – terminy

Ranga Raportu o stanie gminy jest nie-
bagatelna. Zarówno charakter głosowania 
(warunek bezwzględnej większości głosów 
ustawowego składu rady), jak i jego skut-
ki wskazują, jak istotne znaczenie nada-
no instytucji raportu. Pozytywny wynik 
głosowania nad jego przyjęciem jest wy-
razem „udzielenia zaufania”. Wynik nega-
tywny jest brakiem zaufania. W przypad-
ku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania 
w dwóch kolejnych latach, rada gminy może 
podjąć uchwałę o przeprowadzeniu refe-
rendum w sprawie jego odwołania.  

W roku 2021, Wójt Gminy Rokietnica, 
w trakcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Rokiet-
nica, jednogłośnie otrzymał wotum zaufa-
nia (Uchwała nr XXXVIII/342/2021 z dnia 
28 czerwca 2021 r.). 

Omówienie Raportu o stanie gminy za rok 
2021, debata nad dokumentem oraz głoso-
wanie nad uchwałą w sprawie udzielenia 
wotum zaufania Wójtowi Gminy Rokietni-
ca, zostało zaplanowane na sesji w dniu 20 
czerwca 2022 r. W trakcie tej sesji będzie 
także głosowane udzielenie Wójtowi Gmi-
ny Rokietnica absolutorium za wykonanie 
budżetu w roku 2021. Wszelkich informacji 
organizacyjnych w tej sprawie udziela Biuro 
Rady Gminy Rokietnica tel.: 61 89 60 633.  

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Jak zaoszczędzić od 500 do 5 000 zł?

30 czerwca 2022 roku mija ter-
min złożenia Deklaracji Emi-
syjności Budynków (CEEB). 

Obowiązek ten dotyczy każdego właści-
ciela lub zarządcy budynku, który jest wy-
posażony w źródło ciepła. 

Za brak jej złożenia zgodnie z art. 27h 
ustawy o wspieraniu termomoderniza-
cji i remontów oraz centralnej ewidencji 
emisyjności budynków wprowadza się 
sankcje karne, które mogą być nakłada-
ne w przypadku niezłożenia w ustawo-
wym terminie ww. deklaracji.

Za brak złożenia deklaracji będzie 
grozić grzywna, która jest wymierza-
na na zasadach ogólnych kodeksu wy-
kroczeń. Zatem można zostać ukaranym 
grzywną w wysokości do 500 zł, a jeśli 

sprawa trafi do sądu, to może ona wynieść 
nawet do 5 000 zł. 

W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ 
DEKLARACJĘ DO CEEB?
• w formie elektronicznej dla posiadaczy 

profilu zaufanego, czyli przez internet po-
przez stronę ceeb.gov.pl w zakładce zin-
tegrowany system ograniczania niskiej 
emisji: jest to najszybszy oraz najwygod-
niejszy sposób. Oprócz tego, że umożli-
wia to oszczędność czasu, a także pienię-
dzy, niewątpliwą zaletą jest również to, że 
deklarację można złożyć, nie wychodząc 
z domu (zachęcamy wszystkich do korzy-
stania z elektronicznego sposobu skła-
dania 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 można 
uzyskać pod numerem telefonu 61 896 
06 31.

Sławomir Urbaniak 
Podinspektor ds. ochrony środowiska

UG Rokietnica
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Wyniki konsultacji projektu 
„Strategii Rozwoju Gminy 
Rokietnica na lata 2021-2030”

„Strategia Rozwoju Gminy Rokietni-
ca na lata 2021 – 2030” opraco-
wywana była z nastawieniem na 

udział mieszkańców. Skalę planowanych 
w tym zakresie możliwości w znacznym 
stopniu ograniczyły obostrzenia związane 
z epidemią. Jednak z racji upływu czasu od 
zakończenia obowiązywania poprzedniej 
Strategii, podjęta została decyzja o zastoso-
waniu dostępnych metod i narzędzi, zgod-
nych z obowiązującymi przepisami. Wstę-
pem do podjętych prac było badanie jakości 
życia w gminie Rokietnica przeprowadzone 
w dniach od 1 do 26 kwietnia 2021 roku. 
Wzięło w nim udział 727 osób. Wyniki ba-
dania zostały podsumowane w 7 numerze 
Rokickich Wiadomości w lipcu 2021 roku.

Kolejnym etapem konsultacji, były prace 
nad identyfikacją mocnych i słabych stron 
oraz szans i zagrożeń dla gminy, a także nad 
sformułowaniem wizji i celów do realizacji 
w nowym okresie obowiązywania Strategii. 
Konsultacje te miały formę spotkań otwar-
tych w formule bezpośredniej oraz on-li-
ne w dniach 19, 20 i 27 października 2021 
roku. We wszystkich spotkaniach wzięły 
udział 64 osoby. Ich wyniki znalazły swo-
je odzwierciedlenie w dokumencie Strate-
gii, a przebieg został podsumowany w 10 
numerze Rokickich Wiadomości.

Ostatnie konsultacje obejmowały gotowy 
już projekt „Strategii Rozwoju Gminy Ro-
kietnica na lata 2021 – 2030”. Do udziału 
w konsultacjach zaproszeni zostali:
• mieszkańcy gminy Rokietnica,
• lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, 
• sąsiednie gminy – Tarnowo Podgórne, 

Suchy Las, Kaźmierz, Szamotuły, Obor-
niki oraz Miasto Poznań,

• Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu – Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Konsultacje prowadzone były w formie 
elektronicznej i papierowej w okresie od 17 
marca 2022 r. do 21 kwietnia 2022 r. W ich 
toku spłynęło 15 uwag od 5 uczestników, 
w tym jednej osoby reprezentującej insty-
tucję – Urząd Miasta Poznania. Wszystkie 
uwagi zostały złożone w formie elektro-
nicznej. Niektóre z nich zostały odrzucone, 
zaś uwzględnione uzupełniły opis kierun-
ków działań zmierzających do zapobiegania 
zmianom klimatu, rozbudowy infrastruktu-
ry gminnej oraz rozwoju usług społecznych. 

UWAGI ODRZUCONE:
1. Część uwag odrzuconych dotyczyła 

proponowanych inwestycji (budowa 
wymienionej z nazwy drogi, oświe-
tlenia, konieczności retencjonowania 
wody). Powodem ich nieuwzględnie-
nia było wymienienie w uwadze kon-
kretnych przedsięwzięć do realizacji. 
Strategia natomiast jest dokumentem 
planistycznym, w którym wskazuje się 
cel i kierunek działania. Ten, dotyczą-
cy rozbudowy infrastruktury drogowej 
z rozwiązaniami wzmacniającymi bez-
pieczeństwo pieszych i pojazdów, został 
w dokumencie zawarty. Ma on charak-
ter ogólny i jest odpowiedzią na zgło-
szony w toku prac deficyt w tym zakre-
sie na terenie całej gminy.  

2. Odrzucono również uwagę o potrze-
bie aktywizacji działań na rzecz czysto-
ści Samicy Kierskiej i Jeziora Kierskie-
go oraz ograniczenia emisji, ponieważ 
zadania te znajdują się w innych do-
kumentach strategicznych i planistycz-
nych gminy, takich jak Program Ochrony 
Środowiska czy Plan Gospodarki Nisko-
emisyjnej.

3. Zrezygnowano także z sugestii o roz-
szerzenie analizy SWOT. Konsultowa-

nie tego elementu Strategii zostało 
zamknięte po etapie spotkań bezpo-
średnich i spotkań on-line poświęco-
nych analizie. Miały one miejsce w III 
i IV kwartale ubiegłego roku.

4. Nieuwzględniona została również uwa-
ga dotycząca zwiększenia powierzch-
ni lasów i terenów zieleni. Zadania te 
stanowią bowiem element celu strate-
gicznego PRZYJAZNA I CZYSTA PRZE-
STRZEŃ. Natomiast zabieganie o two-
rzenie zieleni izolacyjnej, jako elementu 
ochrony przed hałasem, jest standardo-
wym elementem projektowania planów 
miejscowych w gminie. 

5. Odrzucona została także propozycja do-
precyzowania zapisu elementu Strate-
gii cytowanego bezpośrednio z innego 
dokumentu – „Planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miejskiego obsza-
ru funkcjonalnego Poznania”, który jako 
element zaczerpnięty z innego źródła 
nie może podlegać modyfikowaniu.

6. Kolejną nieuwzględnioną uwagą była 
propozycja rozszerzenia opisu odcinka 
rzeki Samicy Kierskiej o nazwę potocz-
ną. Akceptacja poprawki mogłaby wpro-
wadzić niejednorodne nazewnictwo.

UWAGI UWZGLĘDNIONE
Zgodnie z wniesionymi uwagami doku-

ment Strategii uzupełniono o następują-
ce elementy:
1. rozszerzenie opisu działania zmierza-

jącego do rozwoju usług społecznych 
o usługi opiekuńcze, w tym nad dziećmi 
najmłodszymi (m.in. opieka żłobkowa);

2. skorygowanie charakterystyki działań 
zmierzających do zapobiegania zmia-
nom klimatu poprzez wpisanie zadania 
o ograniczeniu emisji gazów cieplarnia-
nych, w tym szczególnie niskiej emisji 
z palenisk w gospodarstwach domo-
wych;

3. uszczegółowienie zapisów dotyczących 
form ochrony przyrody;

4. skorygowanie redakcji działania zmie-
rzającego do rozbudowy infrastruktu-
ry gminnej o zakres planowania i bu-
dowy spójnego systemu bezpiecznych 
ścieżek rowerowych. 

Zestawienie wszystkich uwag zgłoszo-
nych w trakcie konsultacji wraz z rozstrzy-
gnięciem i uzasadnieniem zostało zamiesz-
czone na https://konsultacje.rokietnica.
pl/ pod opisem konsultacji projektu „Strate-
gii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021-
2030”.

Uczestnikom konsultacji serdecznie dzię-
kujemy za poświęcony czas i zaangażowa-
nie.

Danuta Potrawiak UG Rokietnica
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Kobylniki  
– kolejna stacja kanalizacja OTWARTA! 

W słoneczny piątek 29 kwietnia 
2022 roku odbyła się uroczy-
stość, pierwsza od dwóch lat 

trwania pandemii COVID-19 – zakończe-
nie budowy kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Kobylniki ul. Szkolna, Polna, Tar-
nowska, Wiśniowa, Karolewska i Śliwkowa. 
Ścieki z tej części miejscowości popłyną pod 
S11 do przepompowni w Rogierówku.

Wydarzenie odbyło się w obecności 
przedstawicieli Inwestora – PUK Bytkowo 
Pana Prezesa Michała Wieland, Wójta Gmi-
ny Rokietnica Pana Bartosza Derecha, Prze-
wodniczącej Rady Gminy Rokietnica Pani 

Izabeli Dziamskiej, Zastępcy Wójta Pana 
Arkadiusza Klapińskiego, Wice Przewod-
niczącego Rady Gminy Pana Piotra Hała-
sa, Radnego Pana Mariusza Puka, Pani Soł-
tys Kobylnik Beaty Nowak przedstawicieli 
mieszkańców Kobylnik Pani Sylwii i Prze-
mysława Kiejnich oraz przedstawiciela Wy-
konawcy firmy „ZINSTAL-IZOL-GAZ” Ferdy-
nand Kaczor i syn sp. k. z Ruchocic. 

Inwestycja w kwocie 1 939 226 zł netto 
została sfinansowana ze środków pożyczki 
częściowo umarzalnej (w 30%) pozyskanej 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ramach inwestycji wykonano:
• 5,3 km sieci i odcinków przyłączy kana-

lizacji sanitarnej, 
• 75 przyłączy do granic posesji,
• 4 przepompownie.

Mieszkańcy tego rejonu gminy bardzo 
długo czekali na kanalizację sanitarną i wła-
śnie w tym roku ich „marzenie” zmieniło 
się w spełnienie. Kanalizacja sanitarna ma 
ogromnie pozytywny wpływ na jakość śro-
dowiska tam, gdzie powstaje i zmniejsza 
koszty życia (za ścieki zrzucane do kana-
lizacji osoby podłączone płacą ok. 2,5 raza 
mniej, niż za odbiór wozem asenizacyjnym 
z szamba). 

Z tego miejsca dziękujemy przede wszyst-
kim Mieszkańcom Kobylnik za wyrozu-
miałość, cierpliwość i wsparcie, Władzom 
naszej gminy za wszelką pomoc w przygo-
towaniu i wykonaniu inwestycji oraz Wy-
konawcy, który w tych trudnych czasach 
(pandemia COVID-19, wysoka inflacja) wy-
konał zadanie w kosztach i terminie zgod-
nie z kontraktem. 

O możliwości przyłączenia się do sieci ka-
nalizacji sanitarnej już niebawem będzie-
my informować na naszym Facebook oraz 
stronie www.puk.com.pl.

Anna Kącka
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

Sp. z o.o. w Bytkowie

EKOLOGICZNE INTEGRACJE JUŻ ZA NAMI!

Dnia 7 maja br. odbyły się EKOLOGICZ-
NE INTEGRACJE w Szkole Podstawo-
wej w Cerekwicy. 

Zostały one zorganizowane w ramach 
projektu pn. „FABRYKA EKOLOGÓW – eko-
logiczne laboratorium w szkole podstawo-

wej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Bu-
dowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy” 
dofinansowanego z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020. 

Celem wydarzenia było przede wszyst-
kim promowanie ekologii i działań proeko-
logicznych. Przygotowano wiele atrakcji dla 
dużych i małych. Zorganizowane zostały 
animacje, warsztaty dla dzieci, ale również 
dla dorosłych. Można było skorzystać z po-
rad dietetyka, uzyskać fachową poradę do-
tyczącą zbiorników na deszczówkę. Prak-
tycznie każde ze stoisk poruszyło temat, jak 
mądrze i racjonalnie korzystać z zasobów 
naszej planety i żyć w duchu eco i less waste.

Na stoisku Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych Sp. z o.o. można było dowie-
dzieć się, jak działa Oczyszczalnia Ścieków, 
a także jak uzdatniana jest woda na Stacji 
Uzdatniania Wody w Mrowinie. Dodatkowo 
nasi eko artyści wykonali niepowtarzalne 
kolorowanki, które zawisły w naszym Biu-
rze Obsługi Klienta. Natomiast największym 
zainteresowaniem cieszył się konkurs „MA-
KULATURA TWORZYWA, KTO PIERWSZY 
TEN WYGRYWA”, w którym w sumie wzię-
ły udział aż 52 osoby! Konkurs polegał na 
skakaniu w workach na odpady, gdzie za-
daniem było wrzucenie trzech odpadów 
pasujących do danej frakcji. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz 
dwóm głównym zwycięzcom wyścigu i dzię-
kujemy za tak liczne zainteresowanie .

Do zobaczenia na Rumpuciu!
Zespół PUK
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Jeżogród – czyli oaza zieleni nie tylko 
dla mieszkańców Gminy Rokietnica

Miejscowość Rokietnica jest obsza-
rem o dość gęstej zabudowie do-
mów jednorodzinnych oraz budyn-

ków wielorodzinnych, gdzie odczuwalny 
jest deficyt zielonej przestrzeni do wypo-
czynku i spędzania czasu na świeżym po-
wietrzu. W szczególności brakuje skwerów 
oraz parków – „zielonych płuc”,  neutralizu-
jących wyziewy z pojazdów spalinowych. 
Dlatego też powstał projekt Jeżogrodu, któ-
ry ma łączyć funkcje rekreacyjne z ochroną 
przyrody i małych zwierząt. Na lokalizację 
Jeżogrodu wybrano teren przy ul. Trakt Na-
poleoński na działce nr 83/1.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia ca-
łość inwestycji została podzielona na eta-
py. W ramach Etapu I przewidziano głów-
nie profilowanie/przygotowanie podłoża 
oraz nasadzenia części drzew. 

Zaprojektowana szata roślinna zakła-
da z jednej strony stworzenie wizualnie 
atrakcyjnego miejsca o charakterze natu-
ralistycznym, miejsca do odpoczynku i re-
laksu dla mieszkańców Gminy, a z drugiej 
strony urozmaicenia środowiska głów-
nie o dodatkowe drzewa z gatunków ro-
dzimych, takich jak np.: olsza, buk, dąb, 
klon, daglezja, sosna, które coraz rzadziej 
sadzone są w ogrodach przydomowych. 
W projekcie znalazło się również miejsce 
dla drzew owocowych – odmian ozdobnych 
o małych owocach, które wzbogacą dietę 
okolicznego ptactwa, np. kosów, kwiczołów, 
rudzików, śpiewaków czy bogatek. Dodat-
kowo, część terenu znajdująca się w bezpo-
średnim sąsiedztwie rowu melioracyjnego 
zostanie obsadzona roślinnością toleran-
cyjną co do terenów podmokłych tj.: olcha, 
daglezja, dąb błotny, co w założeniu ma po-
móc w uregulowaniu stosunków wodnych 
w glebie podczas wiosennych roztopów. 
Całość ma stanowić swoisty korytarz eko-
logiczny, ostoję zarówno dla ptactwa, jak 
i owadów oraz jeży, dla których planuje się 
zamontowanie domków, aby mogły znaleźć 

w nich schronienie na zimę. Domki dla jeży 
zostaną zakupione z budżetu przeznaczo-
nego na realizację tej inwestycji, natomiast 
domki dla owadów pożytecznych będą wy-
konywali uczniowie okolicznych szkół pod-
stawowych, którzy następnie zamontują je 
w miejscach do tego przeznaczonych. Taka 
inicjatywa zwiększy świadomość ekologicz-

ną najmłodszych mieszkańców Gminy, któ-
rzy zobaczą, w jaki sposób człowiek może 
dbać o okoliczną faunę. Na terenie Rokiet-
nicy byłoby to pierwsze miejsce, w którego 
kreowanie zaangażowane zostaną dzieci.

Planowana zieleń ma wspomóc również 
pracę pszczół i innych zapylaczy, więc poza 
drzewami miododajnymi (jabłonie, grusze, 
klony) w następnych etapach inwestycji 
będą sadzone krzewy obficie kwitnące. 
Część z nich będzie dawała owoce stano-
wiące dodatkowe pożywienie dla ptactwa 
również w okresie jesiennym. Wśród tych 
gatunków znajdą się: tawuły, pigwowce, ka-
liny, berberysy czy budleje. Fragment terenu 
przeznaczony jest również na łąkę kwietną. 

W dalszych etapach inwestycji, planowa-
ne jest tutaj zamontowanie między innymi 
tablic informacyjnych o życiu małych ssa-
ków, ptaków oraz owadów zapylających, co 
również przyczyni się do poszerzenia świa-
domości ekologicznej mieszkańców gminy.

Aleksandra Sulejewska 
Referat Ochrony Środowiska  

UG Rokietnica
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LGD Dolina Samy  
zaprasza na spotkanie i do współpracy
Lokalna Grupa Działania Dolina Samy powstała w 2008 roku. Stowarzyszenie jest 
trójsektorowym partnerstwem, działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Obszar LGD obejmuje 4 gminy: Tar-
nowo Podgórne, Rokietnica (powiat 
poznański) oraz Kaźmierz i Szamo-

tuły (powiat szamotulski).
Stowarzyszenie aktywnie wdrażało Lo-

kalną Strategię Rozwoju na lata 2007-2013 
w ramach Osi IV Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Do zadań Stowarzyszenia 
należał wybór operacji przewidzianych do 
dofinansowania w ramach PROW 2007 – 
2013 oraz realizacja innych działań przy-
czyniających się do poprawy jakości życia 
lub zróżnicowania działalności gospodar-
czej na obszarze jego działania.

Obecnie, w związku z rozpoczynającą się 
perspektywą finansową UE na lata 2021-
2027, Stowarzyszenie ma szansę pozyskać 
środki na realizację nowej Lokalnej Strategii 
Rozwoju, stąd pomysł na jego reaktywację.

Aktualnie Stowarzyszenie liczy 37 człon-
ków z sektora publicznego, społecznego 
i gospodarczego (są to 4 gminy założyciel-
skie, tj. Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Kaź-
mierz, Szamotuły, Powiat Szamotulski, radni 
gmin, mieszkańcy, przedsiębiorcy, organi-
zacje pozarządowe).

W funkcjonowaniu naszego Stowarzy-
szenia ważna jest praca oddolna. Oznacza 
to, że chcemy działać w obszarach dotyczą-

cych lokalnych społeczności – integrować 
i aktywizować mieszkańców, zachęcić do 
wspólnych działań, wspierać rozwój w róż-
nych obszarach (np. przedsiębiorczości, tu-
rystyce, sporcie, infrastrukturze).

3 kwietnia 2022 r. Stowarzyszenie było 
organizatorem warsztatów pn. „Wielkanoc-
ne Inspiracje w Dolinie Samy”, na których lo-
kalni artyści i rękodzielnicy zaprezentowali 
swoje prace. W wydarzeniu wzięło udział 
25 wystawców z obszaru LGD, a gościem 
specjalnym imprezy był Pan Eugeniusz Ta-
cik – artysta – rzeźbiarz, który na naszych 
oczach stworzył swoje kolejne, niesamowite 
dzieło – wielkanocnego zająca. Wydarzenie 
odbyło się w Szkole Podstawowej w Cere-
kwicy. Mamy nadzieję, że wydarzenie wpi-
sze się w tradycję naszego Stowarzyszenia 
i będzie organizowane corocznie, podob-
nie jak rajd rowerowy, który organizowany 
jest od roku 2009, a w tym roku odbędzie 
się 12.06.2022 r. Szczegółowe informacje 
dotyczące rajdu pojawią się już niedługo 
na stronie internetowej LGD – www.doli-
nasamy.pl oraz w mediach społecznościo-
wych. W rajdzie rowerowym każdego roku 
bierze udział od ok. 300 do ok. 500 osób, 
a trasa liczy ok. 40 km. Zapewniamy liczne 
atrakcje – niespodzianki na trasie 😊. Ser-

decznie zapraszamy do udziału w rajdzie!
W związku z tworzeniem nowej Lokal-

nej Strategii Rozwoju przeprowadzone 
zostaną konsultacje społeczne w każ-
dej z gmin członkowskich Stowarzysze-
nia. To właśnie mieszkańcy, przedstawi-
ciele sektora publicznego, gospodarczego, 
społecznego z naszego obszaru mogą mieć 
realny wpływ na rozwój miejsca, w którym 
żyjemy oraz zdecydować o tym, na co wy-
dawane będą fundusze unijne w ramach 
działalności Lokalnej Grupy Działania Do-
lina Samy w latach 2021 – 2027. Dlatego 
tak ważny jest udział w tych konsultacjach 
– bo to wyłącznie od nas zależy, jak będzie 
wyglądała nasza przyszłość.

Harmonogram spotkań:
• 7.06.2022 r., godz. 18:00 – Biblioteka Pu-

bliczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu, 
ul. Nowowiejska 15, 64-530 Kaźmierz

• 9.06.2022 r., godz. 18:00 – Biblioteka 
Gminna im. Marii Konopnickiej w Ro-
kietnicy, ul. Szamotulska 29, 62-090 Ro-
kietnica

• 13.06.2022 r., godz. 18:00 – Szkoła Pod-
stawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi 
im. Marii Konopnickiej w Szamotułach, ul. 
Piotra Skargi 2, 64-500 Szamotuły

• 14.06.2022 r., godz. 18:00 – Gminny Ośro-
dek Kultury „Sezam”, ul. Poznańska 96, 
62-080 Tarnowo Podgórne

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Pań-
stwa obecność!
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Serdecznie za-
praszamy pla-
cówki powiatu 

poznańskiego, które 
na co dzień prowadzą terapię zajęciową dla 
osób z niepełnosprawnościami (WTZ, ŚDS), 
do udziału w Konkursie Fotograficznym. 

Jeżeli w trakcie wspólnych wyjść, wycieczek z Uczestnikami urze-
kły Was kwiaty i udało się je uwiecznić na zdjęciu, to serdecznie 
zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w naszym Konkur-
sie pod tytułem: „Świat kwiatów wokół nas w ujęciach osób z nie-
pełnosprawnościami”. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 30 
września 2022 r. 

Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdziecie Pań-
stwo na stronach www.roktar.pl, www.powiat.poznan.pl oraz pod 
nr tel. 500 420 323.

Organizatorem Konkursu, który jest współfinansowany z bu-
dżetu powiatu poznańskiego, jest Stowarzyszenie Osób Niepeł-
nosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR.

Elżbieta Kram
Stowarzyszenie ROKTAR

Wycieczka jednodniowa 25.06.2022 r. (sobota)   

Plan zwiedzania:
- SIERAKÓW – ZAMEK KOŚCIÓŁ
- MNISZKI – CENTRUM EDUKACJI 
REGIONALNEJ I PRZYRODNICZEJ 
- MIĘDZYCHÓD – RYNEK, POMNIK 
RYBAKA, POMNIK OSIOŁKA, 
LAUFPOMPA
- KAMIONNA – DOLINA KAMIONKI 

- ŁĘŻECZKI – PUNKT WIDOKOWY 
- CHRZYPSKO WIELKIE – WIADUKT 
NA DAWNEJ LINII KOLEJOWEJ 
SZAMOTUŁY – SIERAKÓW

Koszt za 1 osobę 85,00 zł (przy zapewnie-
niu określonej grupy chętnych osób) + 
bilety wstępu. *Cena uwzględnia usługi 

lokalnych przewodników.

Komunikaty 
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 określe-
nie o zabarwieniu zdecydowanie pozytyw-
nym. Piotr Sałustowicz jest członkiem na-
szego Stowarzyszenia i chciałby podzielić 
się w szerszym gronie słuchaczy (nie tyl-
ko członków AWD) swoją pasją i zdjęciami 
licznej kolekcji, liczącej ponad 500 zebra-
nych rzeźb, najwybitniejszych przedstawi-
cieli Polskiej Sztuki Naiwnych. Tę kolekcję 
nabyło renomowane Muzeum Etnograficz-
ne, im. Marii Znamierowskiej-Prufforowej 
w Toruniu. O historii jednej z ciekawszych 
kolekcji i spotkaniach z twórcami ludowymi, 
(naiwnymi) opowie nam w czerwcu. Wy-
kład odbędzie się 7 czerwca o godz. 18.00, 

w Szkole Podstawowej w Rokiet-
nicy. 

Piotr jest w trakcie przygoto-
wywania książki pod roboczym 
tytułem: „Kosmos kolekcjonera – 
widziany przez lunetę własnych 
doświadczeń. Historia kolekcji Iza-

belli i Piotra Sałustowiczów”. Książka będzie 
bogato ilustrowana i wiele z tych zdjęć bę-
dziecie mogli zobaczyć podczas wykładu. 
Wykład przewidziano na około godzinę.

Zapraszam również na zajęcia „Zdrowy 
kręgosłup”, które odbywają się w każdy po-
niedziałek i środę o godzinie 19.00, w hali 
ROS-u. Natomiast we wtorki o godz. 18.00 
zapraszam sympatyków Nordic Walking, 
na Plac Rumpuciowy (koło wiaty), na za-
jęcia z kijkami. Każdy, kto nie chodził jesz-
cze pod opieką instruktora NW, a będzie 
chciał zapoznać się z prawidłową techni-
ką chodzenia, będzie miał szansę zapoznać 
się z nią i przetrenować jej zasady na miej-
scu. Adepci nauki techniki NW pozostają na 
miejscu, pozostałe osoby idą na spacer. Za-
jęcia trwają maksymalnie do 19.15-19.30 
i pokonujemy dystans ok. 5 km.

Dla osób, które nie mają jeszcze planów 
na początek września, a chciałyby spę-

dzić aktywnie cztery dni, zapraszam na 
obóz integracyjno-kondycyjny nad mo-
rze, do Ostrowa k. Karwi. Obóz zaplano-
wano od 1 do 4 września. Przejazd autoka-
rem w czwartek rano, powrót w niedzielę 
wieczorem. W trakcie wyjazdu połączymy 
technikę chodzenia z kijkami, rozciągania 
i relaksacji.

Serdecznie zapraszam.
Trener, instruktor Nordic Walking

Dariusz Kosicki
tel. 691 636 684

ZWIEDZAJ WIELKOPOLSKĘ
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XI Amatorski Turniej Piłkarski 
im. Marcina Matysiaka
Szanowni Państwo, już dziś informujemy, że XI Amatorski Turniej Piłkarski im. 
Marcina Matysiaka pod patronatem honorowym Wójta Gminy Rokietnica odbę-
dzie się 17 września 2022 roku na boisku „ORLIK” w Napachaniu.

Wieloletni organizatorzy, działa-
cze i przyjaciele, którzy wspiera-
li organizację tej imprezy przez 

wszystkie jej edycje, od 2019 roku powięk-
szyli swoje grono o kolejnych oddanych lu-
dzi (zespół ds. związanych z krzewieniem 
kultury fizycznej) zrzeszonych w Stowarzy-
szeniu Jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Rokietnicy, z którą Marcin Matysiak 
był związany od założenia do końca swoich 
dni, jako oddany służbie strażak. 

Amatorski Turniej Piłkarski im. Marcina 
Matysiaka jest imprezą rodzinną z wielo-
ma atrakcjami.

W Turnieju wezmą udział 4 drużyny Ju-
niorów, 8 drużyn Seniorów i 2 drużyny Ko-
biet.

W programie m.in.:
• Turniej Juniorów 
• Turniej Seniorów 
• Mecz piłki nożnej kobiet 
• Uroczysta gala – ceremonia zakończenia 
• INTEGRACJE – Atrakcje dla dzieci tj.: kon-

kursy, pokazy, Juupi, CTS...
• Poczęstunek i degustacja tortu (uzależ-

niona od aktualnej sytuacji epidemiolo-
gicznej) 

Serdecznie zapraszamy drużyny z Gmi-
ny Rokietnica, gmin Powiatu Poznań-
skiego oraz gości.

Kontakt: Wiesław Chojnacki tel.: 
506 158 932, email: wiesiek@hedpes.pl

Sponsorzy, którzy zechcieliby wesprzeć 
naszą inicjatywę, proszeni są o dokonywa-
nie wpłat na konto: Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rokietnicy
nr 47 9043 1041 2041 0050 3484 0001

z dopiskiem „Darowizna na cele statu-
towe – Turniej Piłkarski im. Marcina Ma-
tysiaka”.

 Organizator
 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej

 w Rokietnicy

Plebiscyt Sportowiec 
z klasą 2021 
rozstrzygnięty

26 kwietnia br. w sali sesyjnej Urzę-
du Gminy Rokietnica ogłoszone 
zostały wyniki Plebiscytu Spor-

towiec z klasą 2021.
30 marca br. Komisja Konkursowa w skła-

dzie: Danuta Potrawiak, Renata Chlebowska, 
Hanna Wocko, Andrzej Deckert i Ryszard 
Lubka dokonała rozstrzygnięcia Plebiscy-
tu „Sportowiec z klasą” 2021. Zdecydowa-
ła o wyróżnieniu wszystkich kandydatów 
(dzieci i młodzież, osiągający najlepsze wy-
niki sportowe), spełniających wymagania, 
w kategorii do 16 lat.

Natomiast, zgodnie z decyzją Komisji, na 
szczególne wyróżnienie w poszczególnych 
dyscyplinach sportowych zasłużyli:
• Szymon Śniegocki (karate),
• Jakub Mackiewicz (taekwondo olimpij-

skie),
• Aleksandra Kinalska (zapasy),
• Nina Sadek (lekkoatletyka),
• Julia Babica (bilard),
• Krzysztof Szczepaniak (tenis stołowy),
• Maciej Dąbek (windsurfing).

Komisja zdecydowała o zakwalifikowa-
niu wszystkich zawodników urodzonych 
w roku 2005 do kategorii powyżej 16 lat. 
Jej członkowie dokonali wyboru poprzez 
oddanie głosów na poszczególnych kandy-
datów. Każdy z nich dysponował 3 głosami 
o wadze 3, 2 i 1 pkt, przyznawanymi odpo-
wiednio kandydatom, którzy według po-
szczególnych członków Komisji mieli zająć 

1, 2 i 3 miejsce. Po zliczeniu oddanych gło-
sów wyłoniono trójkę sportowców, którym 
przyznano tytuł „Sportowca z klasą” 2021.

Laureatami Plebiscytu „Sportowiec z kla-
są” 2021 w kategorii powyżej 16 lat zostali:

I  miejsce Szymon Wierzbicki 
(żeglarstwo):
• 1. miejsce – Mistrzostwa Polski klas olim-

pijskich – 49er
• 5. miejsce – Mistrzostwa Świata – 49 er
• 11. miejsce – Mistrzostwa Europy – 49 er

II miejsce Damian Szczepański (trój-
bój siłowy):
• Mistrzostwo Polski w Wyciskaniu Leżąc 

w kat. 93 kg J23, 2. miejsce w katego-
rii OPEN J23, 3. miejsce wśród seniorów 
w kategorii 93 kg

• Vice Mistrzostwo Europy w Trójboju Si-
łowym w kategorii 93 kg J23

• Mistrzostwo Polski w Trójboju Siłowym 
w kategorii 93 kg J23: 1. miejsce w kate-
gorii OPEN J23, 2. miejsce wśród senio-
rów kat. 93 kg
III miejsce Aleksandra Podsiadło (lek-

koatletyka):

• 30 Halowe Mistrzostwa Polski w Lekko-
atletyce Masters 2021: 1. miejsce: 60 m; 
200 m – rekord Halowych Mistrzostw Pol-
ski, 400 m – rekord Halowych Mistrzostw 
Polski

• 6 Mistrzostwa Polski Masters 2021: zło-
ty medal w trójboju sprinterskim: 60 m, 
100 m, 200 m

• Letnie Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atle-
tyce Masters: 1. miejsce: 100 m, 200 m – 
rekord Mistrzostw Polski, 400 m
Tego dnia odbyło się również spotkanie ze 

sportowcami, którzy otrzymali stypendium 
sportowe i/lub nagrodę pieniężną przyzna-
wane przez Wójta Gminy Rokietnica.

Nagrody wszystkim laureatom wręczył 
Wójta Gminy Rokietnica Bartosz Derech, 
który podziękował sportowcom za rozsła-
wianie gminy oraz pogratulował dotych-
czasowych sukcesów i złożył życzenia re-
alizacji kolejnych celów.

Katarzyna Sokulska
Referat Organizacyjny i Promocji

UG Rokietnica
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MITYNG OKRĘGOWY. Poznań, 
7.05.2022 r. Stadion POSiR-u.

Bardzo dobrze zaprezentowały się trzy 
nasze zawodniczki podczas tego mityngu.

Nina Sadek wygrała konkurs pchnięcia 
kulą 3 kg w kategorii U – 16 wynikiem 11,00 
m [w rzucie dyskiem 0,75 kg – 19,92 m].

Maja Stańko [2009 r.] skoczyła w dal – 
3,83 m, a w wieloskoku 9,09 m.

Wiktoria Woźniak [2010 r.] w biegu na 
100 m uzyskała bardzo dobry wynik – 13,75 
s., a w wieloskoku – 9,60 m.

Wszystkie te wyniki pozycjonują nasze 
zawodniczki bardzo wysoko na listach kra-
jowych.

Gratulacje dla zawodniczek, podzięko-
wania dla rodziców.

Współfinansowanie: Gmina Rokietnica.

Mityng Otwarcia Sezonu – Poznań, 
30.04.2022 r. Stadion POSiR-u.

W dobrych humorach i z trzema ,,życiów-
kami” wracały zawodniczki RKL-u Kusy Ro-
kietnica do domu. Zawody rozegrano przy 
wspaniałej pogodzie i atmosferze. Na star-
cie stanęło około 450 zawodników z 47 klu-
bów, z 6 województw. Wyniki naszych za-
wodniczek: 

Wiktoria Woźniak – roczn. 2010 – 
skok w dal 4,26 m rek. życ., w wieloskoku 
– 9,52 m rek. życ.

Maja Stanko – roczn. 2009 – skok w dal 
– 373 m, w wieloskoku – 9,62 m rek. życ.

Nina Sadek – roczn. 2007 – dysk 0,75 
– 18,72, kula 3 kg - 10,98 m – I msc. w kat 
U-16.

Wyniki Wiktorii i Mai w wieloskoku to 

aktualne najlepsze rezultaty w kraju w kat. 
U-14.

Gratulacje dla dziewczyn, podziękowania 
dla państwa Woźniaków i p. Sadka. 

Współfinansowanie: Gmina Rokietnica.

Plebiscyt ,,Sportowiec z klasą” 
Gminy Rokietnica rozstrzygnięty

Jedną z laureatek Plebiscytu w katego-
rii do lat 16 została Nina Sadek, lekkoatlet-
ka [konkurencje rzutowe], reprezentantka 
Rokietnickiego Klubu Lekkoatletycznego 
w Rokietnicy. Na spotkaniu podsumowu-
jącym Plebiscyt [26.04.22 r.] Wójt Gminy 
Rokietnica p. Bartosz Derech podziękował 
wszystkim laureatom za wybitne osiągnię-
cia sportowe i rozsławianie Gminy Rokiet-
nica na terenie kraju oraz życzył dalszych 
sukcesów.

WIELKOPOLSKIE CZWARTKI 
LEKKOATLETYCZNE 2022

Wyniki reprezentantów RKL-u KUSY 
Rokietnica.

Szamotuły: 28.04.2022 r.
Roczniki:
2008 - Dominik Browarczyk: w dal – 

3,75 m, 300 m – 51,81 s
2009 - Maja Stańko: 60 m – 9,01 s, w dal 

– 3,70 m; Szymon Stachowiak: 60 m – 8,37 
s, w dal – 4,30 m

2010 - Wiktoria Woźniak: 60 m – 8,44 
s, w dal – 3,80 m

2011 - Adam Mikuła: 60 m – 9,46 s, 
w dal – 3,50 m - Franciszek Podlecki: 60 
m – 10,24 s, w dal – 3,05 m

2012 - Przemysław Niklas: 60 m – 11,00 
s, w dal – 2,70 m - Daria Browarczyk: 60 
m – 10,48 s, w dal – 2,85 m

2014 - Zofia Postaremczak: 60 m – 11,42 
s, w dal – 2,70 m

Szamotuły: 5.05.2022 r.
Roczniki:
 2009 - Maja Stańko: 60 m – 9,21 s, w dal: 

3,80 m; Szymon Stachowiak: 60 m – 8,58 
s, 100 m – 14,00 s, w dal – 4,35 m; Witold 
Czarnecki: 300 m – 62,10 s

2010 - Martyna Fudala: 60 m – 9,15 s, 
w dal – 3,50 m; Magdalena Niklewska: 60 

m – 9,38 s, w dal – 3,65 m
2011 -Przemysław Niklas: 60 m – 11,42 

s, w dal – 3,35 m
2013 - Karolina Anders: 60 m – 12,30 s, 

w dal – 2,47 m
2014 - Zofia Postaremczak: 60 m – 11,26 

s , w dal – 2,44 m
2015 - Zofia Anders: 60 m – 14,26 s, 

w dal – 1,90 m

Współfinansowanie: Gmina Rokietnica

Mistrzyni sprintu

Sezon halowy 2022 zakończyła hat-tric-
kiem, zdobywając złote medale na 31 
Halowych Mistrzostwach Polski Ma-

sters w Toruniu.
Za niemałe wyróżnienie należy uznać to, 

że trafiła na okładkę ostatniego wydania 
,,komunikatu końcowego 31.HMPM” (za-
wodniczka z nr 203).

Aleksandra Podsiadło od kilku lat udo-
wadnia, że można skutecznie walczyć 
z upływającym czasem. zp  

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Z Mistrzynią Świata w lodowym pływaniu panią Izabelą Babicą 
rozmawiamy o początkach pasji, zamiłowaniu do zimna  
oraz planach na najbliższą przyszłość. 

Agnieszka Kępa: Zawsze lubiła Pani 
pływać?
Izabela Babica: Tak, od zawsze kocha-

łam wodę. Rodzice od dziecka mieli pro-
blem, żeby wyciągnąć mnie z jeziora, mo-
rza czy wanny.

A.K.: Od czego zaczęła się Pani przygo-
da z pływaniem wyczynowym? 
I.B.: Trudno moje pływanie nazwać wy-

czynowym, ponieważ nadal jestem tylko 
amatorką bardzo lubiącą spędzać wolny 
czas na pływaniu. Jest to zdrowe hobby, ta-
kie jak bieganie czy jazda rowerem, tylko 
z nieco większym zaangażowaniem i chęcią 
zmierzenia się z innymi. Sprawdzeniem i po-
równaniem do innych, gdzie się człowiek 
znajduje, tzn. na końcu stawki czy może 
nieco bliżej środka.

A.K.: Chyba większości z nas zima ko-
jarzy się z ciepłą kurtką, czapką, rę-
kawiczkami i szczelnie owiniętym wo-
kół szyi szalikiem. Jak przyzwyczaić 
się do pływania w tak zimnej wodzie?

I.B.: Do zimowego pływania namówił 
mnie Tomek Lutkowski (aktualny wice-
mistrz świata w lodowym pływaniu) – rów-
nież mieszkaniec Rokietnicy. Któregoś razu 
po zakończeniu sezonu letniego open wa-
ter, powiedział „co będziesz tak na basenie 
pływać, spróbuj lodowego pływania”. Za-
wsze chciałam morsować, ale nie miałam 
odwagi sama zacząć i wtedy jesienią 3 lata 
temu pierwszy raz weszłam do wody we 
wrześniu i przepłynęłam paręnaście me-
trów. Tomek powiedział, na co zwrócić uwa-
gę, jak się rozgrzewać itp. i tak już poszło. 
Tydzień po tygodniu woda robiła się coraz 
chłodniejsza i organizm się przyzwyczajał 
do zimna, a przede wszystkim głowa, tzn. 
psychika. Świadomość, że się wytrzymało 
w 7 stopniach sprawia, że i 3 się przeżyje.

A.K.: Czy Pani morsuje?
I.B.: Teraz rzadko morsuję, właściwie tyl-

ko wtedy, gdy na jeziorach jest dużo lodu 
i nie można pływać lub gdy mam mało 
czasu, wtedy wskakuję na kilka minut do 
ogrodowego basenu, który zostaje na zimę 
z wodą zaprawioną solą.

A.K.: Jakim stylem lubi Pani pływać 
najbardziej?
I.B.: Najbardziej lubię pływać stylem do-

wolnym, czyli kraulem, ponieważ jest naj-
bardziej ekonomiczny i najszybszy. Płynąc 
kraulem, czuję największą frajdę.

A.K.: Jak często Pani trenuje?
I.B.: Za rzadko (śmiech). Życie jednak po-

zwala mi na pływanie w basenie średnio 
dwa razy w tygodniu i start w zawodach 

Rodzinna Gra Terenowa  
„Kosmiczna Misja” – 4.06.2022 r.

Sensacja! W ostatnim czasie na nie-
bie nad Gminą Rokietnica pojawił się 
niezidentyfikowany obiekt latający 

w kształcie spodka. Naukowcom z Insty-
tutu Badań Kosmicznych udało się nawią-
zać kontakt z pozaziemskimi przybyszami. 
Okazało się, iż przylecieli do nas w poko-
jowej misji. Od wielu lat obserwują naszą 
planetę i są mocno zaniepokojeni, gdyż 

ich zdaniem Ziemia zmierza ku ekologicz-
nej zagładzie, a dni naszej planety są po-
liczone.

Przybywają na Ziemię po to, aby nas 
ostrzec i przekazać wiedzę, która odpo-
wiednio użyta, może uratować nas przed 
unicestwieniem. Do swojej kosmicznej mi-
sji wybrali mieszkańców Gminy Rokietni-
ca, gdyż zauważyli ich olbrzymi potencjał.

4 czerwca przedstawiciele pięciu poza-
ziemskich cywilizacji opuszczą kosmiczny 
statek, aby spotkać się z Ziemianami i przed-
stawić im plan uratowania naszej plane-
ty. Aby do nich bezpiecznie dotrzeć, Urząd 
Gminy Rokietnica organizuje wyprawę na 
rowerach, której celem będzie odnalezie-
nie wszystkich miejsc, w których oczeki-
wać będą kosmici.

Wszystkich śmiałków, chętnych spotkać 
się z pozaziemskimi przybyszami, zapra-
szamy do zapisów na www.rokietnica.pl 
od 23 maja br. (liczba miejsc ograniczona; 
decyduje kolejność zgłoszeń).

UG Rokietnica
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na wodach otwartych w weekend, co jest 
chyba najlepszym treningiem.

A.K.: Ze zdjęć i z relacji wiemy, że ro-
dzina bardzo Panią wspiera w dąże-
niu do sukcesu. Czy ktoś z jej człon-
ków próbuje trenować z Panią? Jest 
jakiś chętny do pójścia w Pani ślady?
I.B.: Mój ukochany mąż Radek również 

próbuje pływać ze mną w zimnej wodzie, 
ale jak na razie na krótkich dystansach, pre-
feruje morsowanie albo ciepłą wodę w ba-
senie. Obie córki również próbowały mor-
sowania, ale nie polubiły zimna tak jak ja.

A.K.: Które z osiągnięć uważa Pani za 
najważniejsze?
I.B.: Najcenniejsze są dla mnie oczywi-

ście medale z Mistrzostw Świata. Przynio-
sły mi wiele radości i satysfakcji niezależ-
nie od koloru, chociaż wiadomo, że złoto to 
złoto i stanąć na najwyższym stopniu po-
dium na tak prestiżowej imprezie jest rze-
czą niezapomnianą. Więc tak – najważniej-
szy jest złoty medal zdobyty na dystansie 
500m stylem dowolnym w mojej katego-
rii wiekowej, ponieważ konkurencja była 

największa, dystans wymagający i różnice 
w czasach niewielkie. 

Równie ważny jest srebrny medal wy-
walczony na Mistrzostwach Polski na ko-
ronnym dystansie 1000m, ale w kat. Open, 
czyli niezależnie od wieku.

A.K.: Za Panią bardzo owocny sezon. 
Jakie ma Pani dalsze plany?
I.B.: Sezon zimowy się skończył, ale letni 

już za pasem, więc szykuję się do startów 
na 3km w Grand Prix Wielkopolski i Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego na wo-
dach otwartych. A największy cel przyszłego 
sezonu zimowego to start w Mistrzostwach 
Świata we Francji i obrona tytułu na 500m 
stylem dowolnym oraz przepłynięcie Lodo-
wej mili, czyli pokonanie 1609m w wodzie 
o temp. poniżej 5 stopni Celsjusza, nieza-
leżnie od czasu.

A.K.: Gratulujemy, podziwiamy i życzy-
my kolejnych sukcesów.

Dwie Julie z medalami MPJ!

Kolejne Mistrzostwa Polski Juniorów i ko-
lejne medale zawodników Akademii Bilar-
dowej Rokietnica! Zadbały o to Julia Tarka 
oraz Julia Babica podczas championatu ju-
niorów, który odbył się w Łodzi. Obie za-
wodniczki sięgnęły po brązowe krążki w od-
mianę 9-bil. Pierwsza z nich rywalizowała 
w gronie juniorek starszych, a druga wśród 
juniorek młodszych. Dla Julii Tarki, która 
przed rokiem w tej samej imprezie sięgnęła 
po złoto, był to ostatni występ w tej kate-
gorii wiekowej – teraz czekamy na równie 
dobre występy w seniorach . W mistrzo-
stwach juniorek debiutowała natomiast Ju-

lia Babica i, jak się okazało, ten debiut wy-
padł bardzo okazale… W Łodzi o medale 
grali również inni reprezentanci naszego 
klubu: Adrian Tomaszewski, Eryk Świd-
niak oraz Mateusz Cholewiński. Wszyscy 
oni także zaprezentowali się z bardzo do-
brej strony, grając na miarę swoich aktu-
alnych możliwości.

Dominacja Akademii II  
w BUDMAR-CUP!

W trzeciej odsłonie BUDMAR-CUP Grand 
Prix Rokietnicy w Pool-Bilard kolejny raz 
zapełniliśmy całą listę startową. Wystar-
towało 32 zawodników rozlosowanych do 
8 grup. Najpierw grano systemem „każdy 

z każdym”, a później 16 najlepszych rywa-
lizowało systemem pucharowym. Świetnie 
zaprezentowali się zawodnicy drugiej dru-
żyny Akademii Bilardowej Rokietnica, za-
pełniając podium w 3/4. Zwyciężył Andrzej 
Barski, pokonując w finale Kingę Pietrzak. 
Na trzecim miejscu uplasował się Łukasz 
Judkowiak, a podium dopełnił debiutują-
cy w tej fazie rozgrywek Krzysztof Borow-
czyk. Gratulujemy! Pierwsza czwórka otrzy-
mała cenne nagrody oraz piękne puchary 
i medale ufundowane przez firmę Budmar 
- Centrum Klinkieru i Dachówek. Na piątych 
miejscach uplasowali się: Marcin Mucha, 
Kacper Specyał, Eryk Świdniak oraz Artur 
Matykowski. Kolejne zawody z cyklu BUD-
MAR-CUP odbędą się dopiero 5 czerwca.

Patrycja z pucharami!
Niespełna dwa miesiące temu w Toma-

szowie Mazowieckim w klubie DUET od-

Od lewej: Julia Babica, Radosław Babica  
i Julia Tarka

Radosław Babica i pierwsza trójka BUDMAR-CUP III
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były się pierwsza eliminacje do MP Ama-
torów (odmiana 8 bil), a ostatnio w tym 
samym klubie został rozegrany Turniej Bi-
lardowy DUET Open (odmiana 9 bil). Z obu 
tych turniejów można było zdobyć punk-
ty do Grand Prix Osób Niepełnosprawnych 
i zbliżyć się do Mistrzostw Polski ON. Wła-
śnie na te punkty bardzo liczyła Patrycja 
Kulczyńska reprezentująca Akademię 
Bilardową Rokietnica, no i... Patrycja 
wróciła do Rokietnicy z dwoma puchara-
mi! W kategorii ON w odmianie 8 bil zajęła 
3. miejsce, a w 9 bil 2. miejsce. Gratulujemy!

Andrzej Barski zwycięża w Turnieju 
Finałowym RLB XVIII ADVATECH!

Kolejna edycja Rokietnickiej Ligi Bilardo-
wej ADVATECH przeszła do historii. War-
to podkreślić, że była to już XVIII edycja 
i to z rekordową frekwencją, bo wystąpiło 
w niej aż 47 uczestników! Przez ponad pół 
roku graliśmy w czterech grupach: SUPER 
(13 zawodników), PRO (14), START 1 (10) 
i START 2 (10), a na zakończenie rozegra-
liśmy dwa Turnieje Finałowe! W tzw. „Ma-
łym Finale” wystąpili zawodnicy START 1 
i START 2, a w drugim, tym głównym, za-
wodnicy SUPER i PRO plus 4 najlepszych 
z „Małego Finału”. 

W „Małym Finale” wygrał Eryk Świdniak, 
drugi był Vladimir Vokhminov, a na trze-
cich lokatach uplasowali się Piotr Janecki 
i Tomasz Lutkowski. Wyżej wymieniona 
czwórka awansowała do głównego Turnie-
ju Finałowego podsumowującego cały se-
zon XVIII edycji RLB ADVATECH, dołączając 
do zawodników grupy SUPER i PRO. Tu-
taj bezapelacyjnym zwycięzcą został An-
drzej Barski! Andrzej kolejny raz pokazał, 
jak wygrywa się wielkie turnieje! Brawo, 
brawo, brawo! W finale wygrał z Markiem 
Żuchowskim, a na trzecich lokatach zamel-
dowali się Mikołaj Stęsik i Łukasz Sikorski. 
Tuż za podium znaleźli się: Kinga Pietrzak, 
Sebastian Brzękowski, Mateusz Cholewiń-
ski i Karol Siódmiak. Podsumowując RLB 
XVIII Advatech, przesyłamy ogromne po-
dziękowania wszystkim zawodnikom za 

zaangażowanie i sumienne rozgrywanie 
swoich pojedynków. Dziękujemy też całej 
załodze Akademii i głównemu sponsoro-
wi ligi, czyli firmie Advatech, dzięki którym 
najlepsi otrzymali piękne puchary i cen-
ne nagrody, a każdy uczestnik pamiątkowe 
statuetki. Dodatkowo uczestnicy i ich go-
ście mieli zapewnione napoje i przepyszne 
smakołyki z grillem na czele, nad którym 
jak zwykle czuwał nasz „Makłowicz”, czyli 
Andrzej Sykała. Nie inaczej będzie w kolej-
nej już XIX edycji Rokietnickiej Ligi Bilardo-
wej Advatec. Na liście startowej mamy... aż 
49 uczestników! Na początek rusza START 
1, później START 2, a tydzień później PRO 
i SUPER, i tak co tydzień naprzemiennie. 
Będzie się działo! Szczegółowy terminarz 
poszczególnych grup pojawi się wkrótce.

Mateusz i Eryk na podium WMLB!
Na starcie drugiej odsłony Wielkopolskiej 

Młodzieżowej Ligi Bilardowej stanęło czwo-
ro bilardzistów Akademii Bilardowej Ro-
kietnica: Julia Babica, Mateusz Cholewiń-
ski, Eryk Świdniak i Adrian Tomaszewski. 
Zawody odbyły się w klubie Bila Ostrów 
Wlkp. Do półfinałów turnieju awansowało 
dwóch naszych zawodników – Eryk i Ma-
teusz oraz Wiktor Kaczmarek reprezentu-
jący TG Sokół Brody i Jakub Mazik z UKS 
Bila Zduny. Finał to mecz pomiędzy Mate-
uszem i Wiktorem, gdzie po bardzo zacię-
tym i wyrównanym meczu zwyciężył Mate-
usz 3:2. Julia i Adrian zostali sklasyfikowani 
na 9. lokatach. Gratulujemy wszystkim za-
wodnikom udziału w rozgrywkach. Była to 
doskonała rozgrzewka przed zbliżającymi 
się Bilardowymi Mistrzostwami Polski UKS 
w Krotoszynie. 

Robert Kozłowski liderem eliminacji 
do MPA!

„Maraton bilardowy” to idealne określe-
nie na I turniej eliminacyjny do Mistrzostw 
Polski Amatorów rozegrany w Akademii Bi-
lardowej w Rokietnicy. Na starcie pojawiło 
się aż 35 zawodników! Jest nam niezmier-
nie miło, że systematycznie coraz więcej bi-
lardzistów pojawia się w Akademii. Dzię-
kujemy za to, że jesteście z nami i zrobimy 

wszystko, aby jeszcze bardziej usprawnić 
przebieg turniejów. Na 3 stołach nie jest 
łatwo, ale robimy co w naszej mocy! Tym 
razem zawodnicy zostali podzieleni na 2 
grupy, z których po 8 najlepszych awanso-
wało do fazy pucharowej. Ten system nieco 
wydłużył czas oczekiwania na mecze i w 
następnej eliminacji do MPA to zmienimy. 
W przypadku podobnej liczby uczestników 
wprowadzimy podział na 4 mniejsze gru-
py, co zdecydowanie zmniejszy czas ocze-
kiwania na mecz. Dodatkowo zawody za-
czniemy o godzinę wcześniej, czyli o 9:00, 
co spowoduje, że skończymy... nieco wcze-
śniej niż 2 w nocy. Wróćmy jednak do tego, 
co działo się w I eliminacji do MPA, a do-
kładniej do najważniejszych rozstrzygnięć. 
Zwyciężył Robert Kozłowski z Zielonej Góry, 
który w finale pokonał Łukasza Sikorskie-
go reprezentującego Akademię Bilardową 
z Rokietnicy. Na trzecich miejscach znaleźli 
się Szymon Grewling z Poznania oraz kolej-
ny zawodnik Akademii Michał Tomaszew-
ski. Cztery piąte lokaty to dwóch kolejnych 
zawodników Akademii – Andrzej Barski 
i Mateusz Cholewiński oraz dwóch graczy 
z Zielonej Góry – Kamil Lech i Artur Ma-
tykowski. Tego dnia działo się naprawdę 
bardzo dużo. Oprócz zmagań w Akademii 
kibicowaliśmy Mieszkowi Fortuńskiemu 
w World Pool Masters, a także drużynie Le-
cha Poznań w powrocie na fotel lidera Eks-
traklasy Piłkarskiej. Zapraszamy do udziału 
w drugiej odsłonie eliminacji do MPA za-
planowanej na 19 czerwca!

Szkółka Bilardowa!
Zapraszamy do „Szkółki Bilardowej Rado-

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

Patrycja Kulczyńska

Pierwsza czwórka WMLB II
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EKOLOGICZNE INTEGRACJE już za nami…

To był naprawdę fascynujący dzień! 
7 maja 2022 r., bo o nim mowa, zgro-
madził na Przybrodzkiej całą rze-

szę pasjonatów ekologii. Dzieci, młodzież 
i dorośli, kto mógł kierował swoje kroki 
na festyn organizowany przy Szkole Pod-
stawowej w Cerekwicy w ramach projektu 
„Fabryka Ekologów” współfinansowanego 
przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Były prezentacje 
kół naukowych, warsztaty, zabawy, kon-
kursy i wiele innych atrakcji. Pogoda do-
pisywała, a my edukowaliśmy się ekolo-
gicznie, miło spędzaliśmy czas i zwyczajnie 
dobrze bawiliśmy. 

Na etapie promowania wydarzenia okre-
ślaliśmy je mianem gminno-rodzinnego, 
chociaż warto odnotować, że 7 maja swoją 
obecnością i aktywnym udziałem zaszczy-
cili nas również goście spoza gminy Rokiet-
nica. Ogromnie się z tego cieszymy, bo im 
większy zasięg mają działania proekolo-
giczne (a taki charakter niewątpliwie miał 
majowy festyn), tym lepiej dla środowiska. 
Wróćmy jednak na własne podwórko. Dla-
czego było to wydarzenie GMINNE? Spra-
wa jest prosta, ponieważ jako Szkoła Pod-
stawowa w Cerekwicy przygotowaliśmy 
je razem z Urzędem Gminy Rokietnica 
i kołami ekologów ze Szkoły Podstawo-
wej w Napachaniu oraz Szkoły Podstawo-
wej w Rokietnicy. Gościnnie wsparły nas 
również przedszkolaki z Mrowina, które 
w brawurowym przedstawieniu pokazały 
licznie zgromadzonej widowni, na czym po-
winna polegać prawidłowa segregacja od-
padów. Mamy nadzieję, że nasi młodsi ko-
ledzy wezmą udział również w jesiennej 
edycji „Ekologicznych Integracji”. Zresz-
tą już dziś zapraszamy również pozostałe 
gminne przedszkola, zwłaszcza że docho-
dzą do nas informacje, iż realizują różne 
ekologiczne projekty. Dlaczego RODZIN-
NE? To też łatwe do wyjaśnienia. Jesteśmy 

przekonani, że w czasie Integracji każdy, 
niezależnie od wieku, mógł znaleźć coś cie-
kawego dla siebie. Na uczestników czekały 
warsztaty tworzenia „lasu w słoiku”, malo-
wania płóciennych toreb, sadzenie truska-
wek w ekodoniczkach, animacje, porady 
dotyczące dofinansowań w zakresie foto-
woltaiki i wymiany systemu ogrzewania 
w ramach programu „Czyste powietrze” 
oraz wiele innych atrakcji.

Nad całością wydarzenia czuwała ekipa 
z Urzędu Gminy Rokietnica, a to gwaran-
towało powodzenie całej akcji, ponieważ 
nie była to pierwsza plenerowa impreza 
o tematyce ekologicznej w ich wykonaniu, 
żeby wspomnieć chociażby EkoIntegracje 
rokietnickie przygotowywane jeszcze przed 
pandemią. Przy tym poziomie doświadczeń 
nam w zasadzie pozostało zatroszczyć się 
o pogodę, co wzięłam na siebie osobiście 
ja. Uczestnicy sobotniego spotkania po-
twierdzą, że podeszłam do sprawy bardzo 
poważnie, do tego stopnia, że w pewnym 
momencie temperatura zaczęła przerastać 
nasze oczekiwania. Wobec tego „dokona-

łam” korekty w meteorologicznych zamó-
wieniach i do końca spotkania mogliśmy 
cieszyć się korzystną aurą. Kończąc wątek 
pogodowy, trzeba jednak oddać sprawie-
dliwość, że całe wydarzenie poprzedzone 
zostało kilkoma spotkaniami, wizytami stu-
dyjnymi, dzięki czemu w sobotę wszystko 
mogło przebiegać harmonijnie, mimo że 
było współorganizowane przez kilka szkół 
i różnych instytucji. 

Głównymi bohaterami Ekologicznych 
Integracji były koła naukowe, które pod 
kierunkiem opiekunów pięknie zaprezento-
wały się na scenie oraz prowadziły warsz-
taty dla uczestników festynu. EkoBryga-
da z Napachania przygotowała muzyczny 
show zakończony... wybuchem wulkanu! 
Zielona Drużyna z Cerekwicy wystąpiła 
z zabawnym skeczem telewizyjnym, a dzięki 
wspólnym wysiłkom ekologów z Rokietni-
cy wiemy, jakie są najnowsze trendy w mo-
dzie. Eko Zuchy, Eko-Dzieciaki oraz Super 
Ekolodzy potrafią wyczarować niepowta-
rzalną kreację dosłownie z wszystkiego! 
Recykling to ich drugie ja!

Tuż przy wejściu na teren przy szkole 
każdy z uczestników otrzymywał zielo-
ną wejściówkę wykonaną z papieru czer-
panego i przyklejonymi nasionami, którą 
po powrocie do domu należało zasadzić 
w doniczce, podlać i poczekać aż wyro-
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śnie. To oryginalne zaproszenie zawdzię-
czamy firmie Kingspan Water&Energy, 
która wspierała nas na każdym etapie re-
alizacji projektu i wzięła aktywny udział 
w sobotnim festynie. Oprócz wejściówek, 
nagród, stoiska, materiałów wykorzysty-
wanych w ramach warsztatów, przygoto-
wała także świetny filmik zapowiadający 
wydarzenie oraz relację z jego przebiegu. 
Są one dostępne na facebooku i mimo iż 
Ekologiczne Integracje już za nami, gorą-
co zachęcamy do obejrzenia.

Na festynie miał również swoje stoisko 
Zakład Usług Komunikacyjnych Rokbus. 
Firma udostępniła specjalne autobusy, za-
równo do zwiedzania, jak i takie, którymi 
można było bezpłatnie dotrzeć na Przy-
brodzką. Ponadto do uczestników, którzy 
rozwiązali quiz albo okazali imienną kar-
tę PEKA, trafiły niespodzianki. 

Na stoisku Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych Sp. z o.o. można było dowie-
dzieć się, jak działa oczyszczalnia ścieków 
oraz Stacja Uzdatniania Wody w Mrowinie. 
Ponadto dla najmłodszych uczestników fir-
ma przygotowała kolorowanki. Teraz zdo-

bią one Biuro Obsługi Klienta w Bytkowie. 
Natomiast bezapelacyjnym hitem wśród 
atrakcji zaproponowanych przez PUK był 
konkurs „MAKULATURA TWORZYWA, KTO 
PIERWSZY TEN WYGRYWA”, który polegał 
na skakaniu w workach na odpady i jed-
noczesnym segregowaniu śmieci. Zabawy 
było co nie miara!

Nie od dziś wiadomo, że „w zdrowym 
ciele zdrowy duch” i zgodnie z tym powie-
dzeniem Rosfit zapewnił atrakcje ruchowe, 
na które składały się ćwiczenia oraz ukła-
dy taneczne cieszące się ogromną popu-
larnością, zarówno wśród obecnych, jak i, 
mamy nadzieję, przyszłych klubowiczów. 
Działaliśmy kompleksowo, więc w czasie 
festynu można było również otrzymać po-
rady dietetyczne. 

Urząd Gminy, oprócz koordynowania wy-
darzenia, zadbał również o ekologiczną edu-
kację. Na stanowisku Referatu Ochrony 
Środowiska można było uzyskać informa-
cje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków (CEEB) i Programu „Czyste 
Powietrze”, a przy okazji ozdobić donicz-
kę lub pojemnik wykonany z butelki PET 

oraz zrobić humorystyczne zdjęcie na EKO 
ściance. Zaproponował również konkurs na 
najlepszego zgniatacza butelek PET. Oka-
zało się, że stanowimy niezłą konkurencję 
dla tradycyjnych zgniatarek.

Jak na prawdziwy festyn przystało przy-
gotowaliśmy, z pomocą Manufaktury Za-
bawy, szereg zabaw i animacji dla dzieci. 
Szczególną popularnością cieszyły się dmu-
chańce z symbolicznymi... słonecznymi ba-
teriami. A że słońca nie brakowało, to nasi 
strażacy zapewnili najmłodszym relaksu-
jącą kurtynę wodną (oj, co to się działo!), 
natomiast „Karczma u Tomasza” i Pan Mi-
chał zadbali o strefę kulinarną (co warto 
podkreślić, bez produkowania zbędnego 
plastiku).

 Nic dodać nic ująć. Dziękujemy wszyst-
kim razem oraz każdemu z osobna i już 
dziś zapraszamy na kolejną odsłonę Eko-
logicznych Integracji w Cerekwicy, które 
odbędą się 8 października br. Razem na-
prawdę możemy więcej i dla środowiska, 
i nas samych. Do zobaczenia!

Pozdrawiam serdecznie,  
Mariola Sudoł-Szczepaniak
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Historia majora 
Endella, 
czyli skandal 
z Kiekrzem w tle

Całkiem niedawno wpadła mi w ręce 
dość niepozorna kartka pocztowa wy-
słana z Rokietnicy 27 października 

1898 r. Jej adresatem było Królewskie Staro-
stwo Powiatowe Poznań-Zachód (Königliche 
Landraths-Amt Posen West) przy ul. Rycer-
skiej (Ritterstrasse – to obecna ul. Franciszka 
Ratajczaka) nr 29, które nadawca zawiada-
miał o wynikach wyborów (prawdopodob-
nie do sejmiku powiatowego):

W okręgu wyborczym 6 zostali wybrani:
a) w wydziale 3: pan proboszcz [Jan] Ry-

marowicz z Kiekrza
b) w wydziale 2 panowie właściciel dóbr 

rycerskich Boleslaus von Cetkowski z Wiel-
kiego i gospodarz Michael Paul z Małego

c) w wydziale 3 właściciel dóbr rycerskich 
pan major Major Endell z Kiekrza

Spośród wymienionych tu osób najcie-
kawsza wydaje się postać majora Endella. 
To był (jeszcze) jego dobry czas. Jeszcze, bo 
to właśnie z Endellem związany jest tytuło-
wy skandal, który wybuchł kilka lat później.

Kim był Endell?
August Ernest Endell był rotmistrzem 

(Rittmeister) huzarów. Po zakończeniu 
kariery wojskowej w randze majora, był 
m.in. deputowanym do sejmu prowincjo-
nalnego (Provinzial Landtag des Provinz 
Posen), przewodniczącym poznańskiej Izby 
Rolnicznej, przywódcą Agrariuszy w Po-
znańskiem, a jak wynika z treści wspomnia-
nej kartki, także deputowanym do sejmiku 
powiatowego. Jednym słowem, był Endell 
osobą wpływową. 

W 1884 r. kupił od Juliusza Meissnera do-
bra rycerskie w Kiekrzu (łącznie 705 hek-
tarów, w tym wsie Kiekrz, Starzyny i praw-
dopodobnie część Rogierówka, tj. dawne 
dobra kierskie Atanazego Raczyńskiego). 

Tło wydarzeń,  
które dopiero miały nastąpić

U progu XX w. Poznańskie było areną in-
tensywnych wysiłków germanizacyjnych, 
których głównymi aktorami były: Hakata, 
tj. Związek Popierania Niemczyzny w Mar-
chiach Wschodnich (nacjonalistyczna orga-
nizacja stawiająca sobie za cel germanizację 
polskich ziem należących do zaboru pru-

skiego, którego członkiem był m.in. wła-
ściciel Rokietnicy, Otto von Hantelmann) 
oraz Komisja Kolonizacyjna (której celem 
było skupowanie ziemi od polskiej szlachty 
i chłopów i przekazywanie jej w ręce nie-
mieckich osadników). 

Polityka polityką, ale niemieccy właści-
ciele ziemscy (licznie zrzeszeni w Związku 
Agrariuszy) kierowali się przede wszystkim 
własnym interesem ekonomicznym. Dlate-
go też w okresie żniw dość powszechnie 
sprowadzali z Królestwa Polskiego i Gali-
cji polskich robotników sezonowych. Dla 
Agrariuszy Polacy byli tańszą (od robotni-
ków niemieckich) i niezbędną siłą roboczą, 
podczas gdy większość Hakatystów widzia-
ła w nich element wypierający Niemców. 
August Endell, jako przywódca Agrariu-
szy, oczywiście opowiadał się za „impor-
tem” taniej siły roboczej i licznie zatrudniał 
polskich robotników w majątku kierskim. 
Spowodowało to, że przez polską prasę 
określany był „przychylnym”, stając się zara-
zem niemal wrogiem w oczach Hakatystów.

Kłopoty
U progu XX w. major Endell popadł w kło-

poty finansowe. W pewnym momencie, jako 
przewodniczący Izby Rolniczej wziął z kasy 
izby zaliczkę na poczet swojej pensji w kwo-
cie 5  000 marek. Stało się to bezpośrednią 
przyczyną jego kłopotów.

Sąd honorowy korpusu oficerskiego 
uznał Endella winnym malwersacji i ode-
brał mu prawo noszenia munduru. Pomi-
mo wyroku, który w zasadzie wykluczał 
Endella towarzysko, ten nadal jednak pia-
stował swoje funkcje. Wyrok został zresz-
tą załagodzony (a niektóre źródła mówią 
wręcz o ułaskawieniu przez samego cesa-
rza) dzięki interwencji naczelnego prezesa 
Prowincji Poznańskiej Rudolfa von Bittera 
(a może i samego ministra rolnictwa, Victo-
ra von Podbielskiego). To zresztą wskazu-
je, jak bardzo wpływową osobą był Endell. 

Przyjaciele przychodzą z pomocą
Majorowi postanowił pomóc także ów-

czesny nadburmistrz Poznania – Richard 
Witting. Witting wymyślił, że najlepszym 
sposobem na kłopoty finansowe Endella bę-
dzie „dobra” sprzedaż Kiekrza. Kto miałby 
Kiekrz kupić na owych „dobrych” warun-
kach? Oczywiście państwo, a ściślej wspo-
mniana już Komisja Kolonizacyjna.

Tak też się stało. W 1901 r. Endell sprze-
dał kierski majątek Komisji Kolonizacyjnej 
za 645 000 marek, co stanowiło cenę nad 
wyraz wygórowaną. Ponadto, jak czytamy 
w ówczesnej prasie, Endell musiał podpi-
sać rewers, zobowiązując się ustąpić z pre-
zesostwa izby rólniczej i tego urzędu nigdy 
ponownie nie przyjmować. Faktycznie, ma-
jor zrezygnował z pełnienia funkcji, jednak 
dzięki przyjaźni z prezesem Bitterem, po-
zwolił się wciągnąć do zarządu izby rzemieśl-
niczej [a może jednak rolniczej? - przyp. MS] 
przez koopacyę i wywierał w niej tak jak 
dawniej wpływ nieograniczony.

Ostatnia ofiara Endella
W 1902 r. Kurt von Willich, Landrat (sta-

rosta) międzyrzecki zaatakował Endella 
na łamach „Tägliche Rundschau”. Oprócz 
argumentów rzeczowych posunął się do 
ataku osobistego, nazywając Endella oszu-
stem. Powodem do takiego oskarżenia był 
wspomniany już wyrok sądu honorowego 
(i prawdopodobnie sprzedaż Kiekrza po 
znacznie zawyżonej cenie).

W odpowiedzi na artykuł Willicha, Endell 
wyzwał jego autora na pojedynek. Willich 
wyzwanie odrzucił z powodu ciążącego na 
Endellu wyroku (czyniącego go osobą po-
zbawioną praw honorowych). 

Ostatecznie raz jeszcze okazało się, że (z 
nie do końca dziś zrozumiałych względów) 
pozycja Endella była bardzo silna i Willich 
miał zostać przeniesiony w charakterze do-
radcy ds. rolnictwa do ambasady w Buka-
reszcie. Do tego jednak nie doszło, gdyż pod 
koniec stycznia roku 1903... Willich popeł-
nił samobójstwo.

Sam Endell zmarł natomiast 17 lutego 
1914 r.

Maciej A. Szewczyk
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KOLOROWY DZIEŃ DZIECKA

5 CZERWCA 2022 - NIEDZIELA 
GODZ. 11.00 - 14.00

TEREN  PRZY  SKLEPIE  CHATA  POLSKA  W  ROKIETNICY
UL. TRAKT  NAPOLEOŃSKI  11

 

W PROGRAMIE:
- SPOTKANIE  Z  ALPAKAMI

- DMUCHANA  ZJEŻDŻALNIA

- ZABAWY  I  KONKURSY  Z  JUUPI!

- BAŃKI  MYDLANE

- MALOWANIE  BUZIEK

- SKLEPIK  Z  BALONAMI  I  ZABAWKAMI

- NIESPODZIANKI  DLA  MAŁYCH  UCZESTNIKÓW.
 

WSTĘP WOLNY !

 

 

ORGANIZATORZY: PARTNERZY:
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KONCERT ZESPOŁU 
DAGADANA

7 maja 2022 r. w hali ROS odbył się wy-
jątkowy koncert zorganizowany przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Rokiet-
nicy. DAGADANA to zespół polsko-ukraiń-
ski założony w 2008 roku. Zespół tworzą: 
Daga Gregorowicz – wokal i elektronika, 
Dana Vynnytska – wokal i piano, Bartosz 
Mikołaj Nazaruk – perkusja, Mikołaj Pospie-
szalski – kontrabas,

gitara basowa, skrzypce, wokal. Ich mu-
zyka to znakomite połączenie elementów 
polskiej i ukraińskiej kultury za pomocą 
jazzu, elektroniki i world music.

Koncert był niezwykle klimatyczny. Ze-
spół zaprezentował wiele pieśni życzenio-
wych najstarszych utworów słowiańskich.

Serdecznie dziękujemy wokalistkom 

Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy: 
Julii Gąsce oraz Zosi Kowalczyk za piękne 
zaprezentowanie utworów wokalnych. 

Wszystkim uczestnikom tego wydarze-
nia bardzo dziękujemy za obecność oraz 
przekazane dary. Zebrana podczas koncer-
tu żywność oraz środki czystości zostały 
przekazane do gminnego magazynu dla 
uchodźców, który mieści się w remizie OSP.

Dziękujemy Krzysztofowi Michcie za wy-
konywanie zdjęć podczas koncertu.

XIX TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8-15.05.2022 r.

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek orga-
nizowany był już po raz dziewiętna-
sty przez Stowarzyszenie Bibliote-

karzy Polskich. 
W tym roku pod hasłem „Biblioteka – 

świat w jednym miejscu”.

Biblioteka Gminna im. Marii Konopnic-
kiej w Rokietnicy zorganizowała kilka wy-
darzeń z okazji Tygodnia Bibliotek. 

Odbyło się między innymi spotkanie czy-
telnicze: „Przy kawie w pewnej sprawie – 
Prababcia czyta Babciom”, niezwykle uta-
lentowani seniorzy z Klubu Senior+ wraz 
ze swoim wspaniałym animatorem – Pa-
nem Ireneuszem oraz Panią Agnieszką za-
prezentowali publiczności przedstawienie 
kukiełkowo-maskotkowe: „Tuwim i Brze-
chwa Dzieciom”.

W tym niezwykłym Tygodniu odwie-
dziło nas kilka grup przedszkolaków 
z różnych przedszkoli w ramach lekcji 
bibliotecznych. Osoby zainteresowane 
sztuką mogły obejrzeć w naszej Bibliotece 
niesamowite prace naszej mieszkanki Pani 
Moniki Dmowskiej. Na wystawie zaprezen-
towane zostały obrazy strukturalne, stwo-
rzone za pomocą łączenia różnych mate-
riałów, w taki sposób, aby powstały nowe 
struktury przestrzenne.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, któ-
rzy odwiedzili nas w Tygodniu Bibliotek. 
Osobom zaangażowanym w realizację za-
planowanych wydarzeń jeszcze raz wiel-
kie dzięki!
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Gminna Olimpiada IV Żywiołów
11 maja w naszym przedszkolnym labo-

ratorium odbyła się Gminna Olimpiada IV 
Żywiołów pod Honorowym Patronatem 
Wójta Gminy Rokietnica. Dzieci z przedszko-
la Logicus, Bajeczki i z przedszkola z Mro-
wina wykonały interesujące eksperymenty. 
Jury jednogłośnie uznało, że wszyscy zasłu-
gują na I miejsce! Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom, dziękujemy za przybycie i do 
zobaczenia za rok!

Wycieczka do Deli Parku
9 maja grupa Odkrywców i Podróżników 

wybrała się na wycieczkę do Rosnówka. 
W Deli Parku znajduje się ścieżka edukacyj-
no – przyrodnicza, na której dzieci zobaczy-
ły miniatury najważniejszych budowli świa-
ta, okazy różnych zwierząt, mini zoo. Dużą 
atrakcją był park linowy oraz zabawa na dmu-
chanych zamkach i ogromnym placu zabaw.

Dzień Fundacji Ogólnopolski 
Operator Oświaty

13 maja odbył się Dzień Fundacji Ogólno-
polski Operator Oświaty. Z tej okazji w na-
szym przedszkolu był niecodzienny wystrój 
i moc atrakcji. Dzieci  pokonywały  tor prze-

szkód, jadły niebieską galaretkę, upiekły 
i ozdabiały kosmiczne babeczki, donaty 
i ciasteczka oraz robiły kosmiczne rakiety 
z owoców, uczestniczyły w kosmicznych 
eksperymentach: „Galaktyka w słoiku”, „Ba-
lonowa rakieta”. Nie zabrakło także urodzi-
nowego, słodkiego tortu.

Dzień Strażaka
Przyrodnicy z okazji Dnia Strażaka wy-

brali się do naszej Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Rokietnicy, aby podarować piękną 
laurkę. Przymierzyli hełm, wsiedli do sa-
mochodu strażackiego i poznali sprzęt, jaki 
potrzebny jest do gaszenia pożar.

Wizyta Sekcji Edukacji 
Przyrodniczo-Leśnej Koła Leśników 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu

W dniach 28-29 kwietnia gościliśmy 
członków sekcji edukacji przyrodniczo - le-
śnej koła leśników Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu. Dzieci poznały sprzęt 
wykorzystywany w pszczelarstwie – każdy 
mógł go obejrzeć, dotknąć i wypróbować. 
Były również zabawy ruchowe. Przedszko-
laki wiedzą już, jaką rolę pełnią pszczoły 
w życiu człowieka.

Wycieczka Badaczy do 
Gospodarstwa Agroturystycznego 
w Witoldzinie

Badacze odwiedzili Wesołą Zagrodę 
w Witoldzinie. Podczas wycieczki spotkli 
koniki, kury, kaczki, gęsi, owce, kozy i bara-
ny. Pani właścicielka przekazała dzieciom 
wiele ciekawych informacji o zwierzętach 
którymi się opiekuje, o ich pożywieniu 
i zwyczajach. Była też możliwość  nakar-
mienia zwierząt. Na koniec przedszkolaki 
zwiedziły bryczką gospodarstwo. 

Nauczyciele z Przedszkola Logicus

Przedszkole 
Logicus
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Przedszkole 
Napachanie
Najładniejsza kartka wielkanocna

Nasze przedszkole zorganizowało gmin-
ny konkurs plastyczny pt. „Najładniejsza 
Kartka Wielkanocna”. Dotarło do nas bar-
dzo dużo prac konkursowych i jury miało 
trudny wybór, aby wyłonić trzech zwycięz-
ców, gdyż wszystkie prace były przepięk-
ne. Bardzo dziękujemy za udział i gratulu-
jemy zwycięzcom.
Wycieczka do Ogrodu 
Dendrologicznego w Poznaniu 

Przedszkolaki z grupy Leśne Duszki wy-
brały się na wycieczkę do Ogrodu Dendro-
logicznego w Poznaniu. Dzieci wzięły udział 
w warsztatach przyrodniczych pt. „W le-
sie zmysłów”.  Z wielką chęcią brały udział 
w przygotowanych dla nich zadaniach. Po-
znały różne gatunki ptaków, które można 
spotkać w lesie, ich odgłosy oraz rodzaje 
pokarmów, którymi się żywią. Za pomocą 
zmysłów dotyku oraz węchu rozpoznawa-
ły skarby lasu. Przedszkolaki z ogromnym 
zaangażowaniem uczestniczyły również 
w zajęciach plastycznych. Mimo niesprzy-
jającej pogody Leśne Duszki do przedszko-
la wróciły bogatsze o nowe doświadcze-
nia i wiedzę.

DZIEŃ ZIEMI 
Nasze przedszkole obchodziło Świato-

wy Dzień Ziemi. Dzieci podczas zajęć roz-
mawiały na temat ochrony środowiska. 
Dowiedziały się, czym jest ekologia, recy-
kling oraz jak należy dbać o naszą plane-
tę. Następnie wszystkie grupy wyposażo-
ne w jednorazowe rękawiczki oraz worki 
na śmieci wyruszyły na „sprzątanie świa-
ta”. Dzieci z ogromnym zapałem zabrały się 
do pracy i nazbierały kilka worków odpa-
dów. Na zakończenie dnia Żabki oraz Le-
śne Duszki wykonały piękne plakaty tema-
tyczne, a wszystkie przedszkolaki obiecały, 
że będą dbać o przyrodę. 

Przedszkolaki pomagają małemu 
Frankowi 

Nasze przedszkole przyłączyło się do ak-
cji #bookschallenge dla małego wojowni-
ka Franka! Grupa Tropiciele została nomi-
nowana przez grupę Leśne Duszki. Grupa 
chętnie przyłączyła się do akcji. Dzieci wy-
słuchały bajki pt. „Morska wyprawa” Chri-
stiana Paucka. Jako następnych nominowa-
liśmy świetlicę szkolną ZSP Napachanie. 
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału 
w #bookschallenge ! POMAGAJMY! 

Dzień tańca w przedszkolu
Z okazji Dnia Tańca nasze przedszkolaki 

odwiedziła mama Laury z Leśnych Dusz-
ków. Pani Patrycja jest instruktorem Zumby 
w Rosfit. Dzieci wzięły udział we wspania-
łych zajęciach tanecznych. Było dużo śmie-
chu, dobrej zabawy i radości. Nawet pogo-
da nam sprzyjała.

Serdecznie dziękujemy za ten pełen po-
zytywnej energii czas.

Tańce regionalne
W ramach Dnia Tańca kolejną atrakcją 

z tej okazji była wizyta Zespołu Pieśni i Tań-
ca Chludowianie, który przyjechał z poka-
zem tańców regionalnych. Dzieci z uwagą 
podziwiały stroje, tańce oraz słuchali pio-
senek ludowych, które przeplatały pokaz. 
Wspólne tańce umilały nam czas, a zwień-
czeniem pokazu była możliwość przymiar-
ki ludowych strojów, które do najlżejszych 
nie należą. Bardzo dziękujemy, Chludowia-
nie, za przybycie.

Olimpiada Matematyczna 
10 maja w Przedszkolu Bajeczka odby-

ła się Olimpiada Matematyczna, w której 
udział wzięły dzieci z 7 gminnych przed-
szkoli. 6-latki z Napachania zdobyły II miej-
sce. Ogromne brawa dla naszych małych 
matematyków, którzy godnie reprezento-
wali placówkę. Jesteśmy z Was dumni. Wa-
sza wiedza, zaangażowanie, chęć uczest-
nictwa i rywalizacji zasługują na uznanie 
i wielkie brawa.

Szkolna biblioteka
Grupy Tropiciele oraz Żabki wybrały się 

do szkolnej biblioteki. Dzieci przypomniały 
sobie, jak należy dbać o książki. Dowiedzia-
ły się także, na jakich zasadach wypożycza 
się książki oraz jak odpowiednio należy się 
zachować w miejscu, do którego już nieba-
wem będą przychodzić, aby znaleźć coś dla 
siebie i poczytać w kąciku czytelniczym na 
wygodnych kanapach. Na zakończenie Pani 
Ela zaprezentowała „Brzydkie kaczątko” za 
pomocą teatrzyku Kamishibai. Dziękujemy, 
Pani Elu, za gościnę.

Wychowawcy Przedszkola w Napachaniu
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Przedszkole 
Mrowino
Dzień Ziemi

Ziemia jest naszym domem… i dbać o nią 
musimy. 22 kwietnia Koniki Polne wystawiły 
przedstawienie dla całej społeczności przed-
szkolnej o tym, ,,Jak Smoki i dzieci segregu-
ją śmieci” i tym samym przypomniały nam, 
jak możemy pomóc naszej planecie. Po wy-
stępie przystąpiliśmy do praktycznego dzia-
łania i posegregowaliśmy śmieci... Tego dnia 
było też dużo niespodzianek... od Rady Rodzi-
ców otrzymaliśmy ekologiczne torby, które 
dzieci własnoręcznie pomalowały farbami 
do tkanin oraz serce do zbierania plastiko-
wych nakrętek, które wkrótce stanie przed 
budynkiem przedszkola. Zachęcamy do zbie-
rania i dorzucania do naszego serduszka! 

Książki to nasi przyjaciele…
23 kwietnia z okazji Światowego Dnia 

Książki w ramach innowacji pedagogicznej 
,,Zaczytane Przedszkole” w Mrowinie od-
były się warsztaty promujące czytelnictwo. 
Dowiedzieliśmy się jak powstaje książka, 
jak jest zbudowana, jaka jest różnica mie-
dzy biblioteką a księgarnią. Przypomnie-
liśmy sobie zasady korzystania z książki, 
gdyż od dłuższego czasu wypożyczamy je 
z naszej przedszkolnej biblioteczki. W sali 
Koników Polnych powstał Kącik Wędrują-
cej Książki – dzieci przynoszą swoje książ-
ki z domu i wymieniają się z koleżankami 
i kolegami. W ramach współpracy ze szkołą 
podstawową wszystkie grupy przedszkol-
ne odwiedziły szkolną bibliotekę. 

Majowe święta…
Przed weekendem majowym najstarsza 

grupa – Koników Polnych przygotowała uro-
czysty apel z krótką scenką pantomimiczną 
z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 
Święta Flagi. Uroczyście odśpiewaliśmy Ma-
zurka Dąbrowskiego, a przy piosence ,,Na-

sza flaga” nasze koleżanki zatańczyły piękny 
układ z biało-czerwonymi wstęgami. 

Być jak strażak Sam…
Międzynarodowy Dzień Strażaka był za-

równo dla maluchów, jak i starszaków nie-
samowitą lekcją wiedzy na temat trudnej 
i niebezpiecznej pracy strażaków, jak i wy-
posażenia wozu strażackiego, który zrobił 
na dzieciach duże wrażenie. Dzieci słuchały, 
potem zadawały pytania naszym gościom. 
Mieliśmy okazję wykonać „wodne” zada-
nie i odwiedzić wóz od środka. Dziękuje-
my OSP w Przybrodzie za pomoc w reali-
zacji Dnia Strażaka. 

Nasi olimpijczycy…
10 maja Koniki Polne brały udział 

w Olimpiadzie Matematycznej dzieci 
6-letnich, organizowanej przez Przedszkole 
Bajeczka. Nasze przedszkole reprezentowa-
li: Natalia, Leon i Maja. Poziom był bardzo 
wyrównany, ale ostatecznie wygrała dru-

żyna z Ptasiego Radia. Wszystkie drużyny 
świetnie sobie poradziły. Gratulujemy na-
szym dzielnym Konikom Polnym.

 
Z kolei 11 maja zespół w składzie Nina, 

Ola, Aleksa i Oliwier, wybrał się do Logicu-
sa w Rokietnicy na Olimpiadę Czterech 
Żywiołów, gdzie zaprezentował ekspery-
ment o nazwie Lampa lawa. Poziom kon-
kursu był bardzo wyrównany i ostatecz-
nie wszystkie 3 drużyny zajęły I miejsce. 

Nauczyciele z Przedszkola w Mrowinie
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Przedszkole 
Leśna Chatka

Kwiecień obfitował w wiele wydarzeń, 
które odbyły się w naszym przedszkolu. 
Obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia. 
Tego dnia dzieci poznały bliżej zawód pie-
lęgniarki i lekarza – rozmawialiśmy na te-
mat tego, kiedy należy się do niego udać 
oraz kiedy wezwać karetkę. Był to dosko-
nały moment na przypomnienie znanych 
już dzieciom numerów alarmowych, po-
nadto przedszkolaki poznały zawartość 
apteczki, używały stetoskopu oraz ciśnie-
niomierza. Niezwykle istotne jest uświa-
damianie dzieciom, jak ważne jest dbanie 
o swoje zdrowie, dlatego te zajęcia okaza-
ły się świetnym pomysłem.

Każdego roku, tuż przed świętami wiel-
kanocnymi, nasze przedszkole odwiedza 
zajączek wielkanocny. Przychodzi, a raczej 
kica z prezentami dla dzieci. Ale nie zosta-
wia ich ot tak, po prostu, ukrywa je w przed-
szkolnym ogrodzie. Tak było i w tym roku. 
Dzieci miały za zadanie odszukać ukryte 
niespodzianki. A ile przy tym było radości 
i śmiechu! Dziękujemy, zajączku, za pre-
zenty i z niecierpliwością czekamy na ko-
lejne odwiedziny! 

Zbliżające się Święta były okazją do samo-
dzielnego wykonania kartki wielkanocnej, 
by podtrzymać tradycje przesyłania ich do 
osób nam bliskich. Z tej okazji Oliwia i Ja-
goda wspólnie z  rodzicami wzięły udział 
w Gminnym Konkursie pt. „Najładniejsza 
Kartka Wielkanocna”. Dziewczynki nagro-
dzone zostały dyplomami. Gratulujemy!

Dzięki uprzejmości p. Beaty – mamy Bru-
na do naszego przedszkola przybyły praw-
dziwe króliki. Ta niecodzienna wizyta spra-
wiła dzieciom niesamowitą radość, dzieci 
mogły pogłaskać małe zwierzątka i poczuć 
ich delikatną, mięciutką sierść. Pokazano 
przedszkolakom, jak należy się nimi opie-
kować i czym należy je karmić. 

Udało nam się zorganizować warsztaty 
dla dzieci pt. „Tropy leśnych zwierząt” przy-
gotowane przez firmę „Tulasy”. Tym razem 
wybraliśmy się w niezwykłą podróż ślada-
mi zwierząt leśnych. Dzieci wprowadzone 
zostały w leśny świat odgłosów i zagadek. 
„Tulasy” pokazały, jak można przez zabawę 
nauczyć się ciekawostek ze świata przyrody.

Pod koniec miesiąca odbył się Między-
narodowy Dzień Tańca. Na naszej scenie 
pojawiła się p. Magda Andrzejewska, któ-
ra wspólnie z dziećmi zatańczyła do zna-
nych utworów. Przypomniała nam, że ta-
niec jest bardzo ważny, dzięki niemu mamy 

lepszą kondycję, ćwiczymy pamięć, a tak-
że możemy pokazać swoje emocje przez 
ruch i zabawę. 

Szkolenia są nieodzowną częścią podno-
szenia kwalifikacji wszystkich pracowników 
przedszkola, dlatego dbamy o to, by nasza 
kadra w nich uczestniczyła. Z tego powodu 
zostało zorganizowane wyjazdowe szkole-
nie pracowników. Wszyscy mieli okazję po-
pracować nad  relacjami, współpracą oraz 
bardziej poznać siebie nawzajem. Obiecu-
jemy wykorzystać nabytą wiedzę w prak-
tyce, by osiągać zamierzone cele. 

Magdalena Sokulska
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Przedszkole 
Bajeczka
Smoki i Myszki w Poznaniu

Grupa „Smoki” i „Myszki” wybrała się na 
niezapomnianą wycieczkę „Bimbą po Po-
znaniu”. Tramwaj, który nas zabrał w tę nie-
zwykłą podróż, był bardzo stary i miał na 
imię Gustaw. Naszą przewodniczką była 
pani konduktor, która najpierw rozda-
ła, a potem skasowała wszystkim bilety. 
Podczas ponad godzinnej jazdy tramwa-
jem zwiedziliśmy dużą część centrum Po-
znania. Obejrzeliśmy najładniejszy i naj-
brzydszy, wg niektórych, budynek miasta 
(Bałtyk i Dworzec Główny), widzieliśmy ka-
tedrę i rzekę Wartę, poznańskie uczelnie, 
Okrąglak, wiele kościołów i kamienic, bloki 
i nowoczesne budynki. Dzieci bardzo zain-
teresowały słowa z gwary poznańskiej. Do-
wiedziały się co to kejter, kociamber, bimba, 
bana czy ryczka. Końcowym przystankiem 
naszej wycieczki było Stare Zoo. Zwierzęta 
zrobiły na dzieciach duże wrażenie. Najbar-
dziej wyczekiwanym punktem wycieczki był 
piknik w Zoo. Wróciliśmy do przedszkola 
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

Izabela Janeczek – Płóciennik,  
Alicja Ankudowicz

Dzień Przyjaciół Przedszkola
W kwietniu „Żabki” i „Biedronki” przygo-

towały występ dla Przyjaciół Przedszkola. 
W naszej placówce gościliśmy Sołtysa, Stra-
żaków oraz Pielęgniarkę. Maluchy wiedzą, 
że są to niezwykle ważne zawody i bez ich 
pracy, ciężko byłoby poradzić sobie z nie-
którymi sytuacjami. To oni dbają o nasze 
bezpieczeństwo i zdrowie, udzielają pomo-
cy, kiedy zachodzi potrzeba. Przedszkola-
ki z podziwem patrzyły na profesjonalny 
strażacki mundur. Maluchy bardzo dobrze 
wcieliły się w prezentowane zawody, co od-
zwierciedlały również stroje przygotowane 
przez rodziców. Wiersze i piosenki wyko-
nywane przez małych artystów wzruszyły 
gości do łez. Na zakończenie całej uroczy-
stości, dzieci podziękowały, złożyły życzenia 
i wręczyły upominki Pielęgniarce, Sołtyso-
wi i Strażakom. Za występ otrzymały słod-
ką niespodziankę, co wywołało na ich twa-

rzach niezapomniany uśmiech. Z radością 
czekamy na kolejne uroczystości z udzia-
łem naszych gości. 

Paula Sieniawska, Emilia Zdzierela

Olimpiada matematyczna 6-latków
28.04.2022 r. odbyła się wewnątrzprzed-

szkolna „Olimpiada matematyczna” dla 
dzieci 6-letnich, a 29.04.2022 r. potyczki ma-
tematyczne dla dzieci 5-letnich. W zmaga-
niach matematycznych udział wzięli przed-
stawiciele grup przedszkolnych. Zadania 
i łamigłówki matematyczne sprawiły dzie-
ciom moc zabawy, ale były też powodem 
do zdrowej rywalizacji. Najwyższą liczbę 
punktów zarówno wśród dzieci 5-letnich, 
jak i wśród dzieci 6-letnich uzyskali uczest-
nicy  z grupy Smoki. Zadania rozwiązały 
poprawnie i bardzo szybko. Gratulujemy! 
Dziękujemy organizatorom za pomysło-
we zadania i wspaniałe współzawodnic-
two! Wzmacnianie umiejętności, rozwija-
nie zainteresowań matematycznych dzieci 
jest ważnym wstępem do kolejnych etapów 
edukacji. 

M.Cierpikowska

Pociągiem do starego ZOO
Przedszkolaki z grupy Misie i z grupy 

Smerfy uczestniczyły we wspaniałej wy-
cieczce pociągiem do Starego Zoo w Po-
znaniu. Celem wycieczki było zapoznanie 
dzieci ze środkiem transportu, jakim jest po-
ciąg. Dla większości dzieci była to pierwsza 
przejażdżka pociągiem, więc emocji i wra-
żeń nie brakowało. Misie i Smerfy we wspa-

niałej aurze pogodowej zwiedziły Stare Zoo 
i odwiedziły zwierzęta w nim mieszkające. 
Największą atrakcją okazała się małpiar-
nia i stara słoniarnia. To była bardzo uda-
na wycieczka! 

Anna Świst, Marta Grzegorzewska

Gminna Przedszkolna Olimpiada 
Matematyczna

10.05.2022 r. odbyła się Gminna Olim-
piada Matematyczna dzieci 6-letnich, któ-
rej gospodarzem było przedszkole „Bajecz-
ka” w Rokietnicy. Do olimpiady przystąpiły 
następujące placówki naszej gminy: Przed-
szkole „Ptasie Radio” z Rokietnicy, Przed-
szkole „Leśna Chatka” z Mrowina, Przed-
szkole „Logicus” z Rokietnicy, Przedszkole 
„Cztery Pory Roku” z Rokietnicy, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny z Cerekwicy, Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny z Napachania 
i Przedszkole „Bajeczka” z Rokietnicy.

Zadania matematyczne obejmowały za-
kres podstawy programowej. Każda druży-
na sprostała im bez trudności. O zajętych 
miejscach decydowała suma zdobytych 
punktów. Rywalizacja była bardzo wy-
równana.  I miejsce zdobyło Przedszkole 
„Ptasie Radio” z Rokietnicy, II miejsce  Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny z Napachania, 
a III miejsce „Cztery Pory Roku” z Rokiet-
nicy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
umiejętności matematycznych.

A.Kożuchowska, R.Hońdo, A.Świst, 
M.Grzegorzewska
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Erasmus+ Jump On Board  
– czas na Norwegię

Po długiej przerwie, spowodowanej pan-
demią COVID-19, Erasmus+ wraca do akcji!

Tym razem trzy zaprzyjaźnione szkoły 
– Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy 
w Rokietnicy, Schule am Meer w Travemün-
de-Luebeck (Niemcy) oraz Hemnes Sen-
tralskole w Hemnesberget (Norwegia) – 
spotkały się w zimowej „krainie fiordów”. 
Wyjątkowo, w związku z panującą pande-
mią i koniecznością zapewnienia bezpie-
czeństwa, w wyprawie nie uczestniczy-
li uczniowie, a jedynie nauczyciele. Tym 
bardziej spieszymy do was z informacja-
mi i ciekawostkami dotyczącymi norwe-
skiej szkoły!

Szkoła w Hemnesberget nie jest duża, ale 
pomimo tego, zaskoczyła nas panująca tu-
taj cisza – zarówno w trakcie trwania za-
jęć, jak i przerw. Wszystkie klasy zaczynają 
i kończą lekcje o tej samej godzinie (8:30 – 
14:00). Co ciekawe, w szkole uczniowie cho-
dzą, mając na stopach jedynie... skarpetki 
– dzięki temu szkolna podłoga jest czysta, 
a sami uczniowie mogą odpocząć od ciepłe-
go, ale i ciężkiego, zimowego obuwia. Nie 
ma również odgórnie określonego obowią-
zującego stroju, a uczniowie... zwracają się 
do nauczycieli po imieniu. Pomimo tego re-
lację „uczeń-nauczyciel” cechuje duży wza-
jemny szacunek i zaufanie.

Norweski system nauczania opiera się 
w sporej mierze na zajęciach praktycz-
nych oraz wspieraniu autonomii samych 
uczniów. Młodzież szkolna uczy się, przede 
wszystkim, poprzez działanie i samodziel-
ne rozwiązywanie problemów, co jednocze-
śnie rozwija w nich poczucie odpowiedzial-
ności i sprawczości za własne czyny. Wyżej 
wymieniony system pozwala również mło-
dym ludziom na poznawanie i wzmacnia-
nie swoich mocnych stron, a także daje im 
poczucie decyzyjności – w szczególności 
w tak ważnej sferze, jaką jest wybór swo-
jej przyszłej ścieżki zawodowej.

W norweskim systemie edukacji kładzie 

się również olbrzymi nacisk na praktyki 
uczniowskie poza szkołą, co stwarza tam-
tejszej młodzieży możliwość zapoznania 
się z konkretnymi zawodami w lokalnych 
przedsiębiorstwach, fabrykach czy biurach. 
W wyborze przyszłej ścieżki zawodowej 
pomaga również organizowany na terenie 
szkoły „Tydzień kariery”, kiedy to ucznio-
wie mogą „popróbować” różnych zawodów 
na własnym podwórku.

Z całą pewnością należy podkreślić, iż 
Norwegia to kraj dwujęzyczny – w języku 
angielskim można się tutaj porozumieć za-
równo z najstarszymi, jak i najmłodszymi 
mieszkańcami, a w szkole intensywność na-
uki języka angielskiego jest bardzo wzmo-
żona od najwcześniejszych lat. To niewąt-
pliwie otwiera młodym Norwegom drogę 
do współpracy międzynarodowej, a tak-
że daje im możliwość podjęcia pracy poza 
granicami kraju.

Sami Gospodarze w Hemnes Sentralskole 
przyjęli nas niezwykle ciepło i absolutnie 
nie było od nich czuć chłodu skandynaw-
skiej zimy (choć na dworze śnieg i mróz). 
Jesteśmy im wdzięczni za wiedzę i inspi-
rację do podejmowania różnych działań, 
również na terenie naszej szkoły.

Do zobaczenia następnym razem! 
Takk skal du ha (dziękujemy)!

Anna Tylczyńska,  
Aleksandra Kapitan-Kmiecikowska,  

Marta Maklakiewicz

Lekcja muzealna – Muzeum 
Narodowe w Poznaniu

Uczniowie klasy 3i, 3j uczestniczyli w lek-
cji muzealnej w Narodowym Muzeum w Po-
znaniu. 

Lekcja ta stanowiła niepowtarzalną oka-
zję do obcowania ze sztuką poprzez pro-
gram dostosowany do potrzeb uczestni-
ków naszej szkoły.

Zajęcia edukacyjne pobudziły kreatyw-
ność, jak również stanowiły możliwość 
świadomego przeżywania dzieł sztuki 
różnych malarzy.

Uczniowie klas trzecich mieli okazję roz-
winąć swoją wiedzę o kulturze, historii two-
rzenia różnych arcydzieł znanych i niezna-
nych artystów.

Było to również dobre powtórzenie 
i utrwalenie wiedzy zdobytej na wcześniej-
szych zajęciach w szkole.

Marta Śmigielska
Małgorzata Gimzicka

Zajęcia pokazowe z kółka 
krawieckiego w klasie 3j 

Kółko krawieckie prowadzone w ramach 
zajęć pozalekcyjnych, stwarza młodym lu-
dziom możliwość rozwijania zaintereso-
wań i uzdolnień.

Zajęcia z podstaw krawiectwa nie tylko 
uczą kreatywności, ale również pomagają 
odkryć zasadność odzieży używanej, nada-
wać jej drugie życie, a tym samym w mini-
malnym stopniu przyczyniać się do rato-
wania naszej planety.

Staram się jako nauczyciel prowadzić za-
jęcia pokazowe, które mają na celu zachę-
cić młodych ludzi w szkole do aktywnego 
spędzania czasu.

Zadaniem uczniów było wykonanie wio-
sennego ptaszka.  

Ciężka praca uczniów podczas tych za-
jęć pokazała, że każdy duży – mały, chło-
piec – dziewczynka mogą szyć na maszynie.

GRATULUJĘ WSZYSTKIM UCZNIOM KLA-
SY 3J ZA WYTRWAŁOŚĆ W TWORZENIU 
SWOJEGO DZIEŁA!

Marta Śmigielska – kółko krawieckie

Szkoła Podstawowa  
w Rokietnicy
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Szkolny konkurs ortograficzny
„Ortograficzny strzał w dziesiątkę” – pod takim hasłem odbył 

się w środę 27 kwietnia szkolny konkurs ortograficzny. Ucznio-
wie z klas II-VIII mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas 
dziesięciominutowego dyktanda, w którym ukryło się wiele za-
sad, reguł i wyjątków ortograficznych. 

Łącznie w konkursie wzięło udział 80 uczniów - wszystkim bar-
dzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 Magdalena Maciaszek, Karolina Władysiak

Tydzień Bibliotek
Wiemy, że czytanie daje moc. Tworzenie i działanie również po-

siadają ogromną siłę sprawczą. Kilka cudownych, inspirujących 
dni minęło, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki lub trza-
śnięciem młotka. To właśnie ten ostatni z hukiem zamknął Ty-
dzień Bibliotek. Poznaliśmy narzędzie, które miało przeogromną 
moc i zmieniało się wraz z rękoma, do których trafiło. Wszystko to 
ujęte zostało w przecudownej książeczce „Luśka i kłopoty z wred-
nym młotkiem” Pana Michała Piszory – naszego gościa, autora 
z zamiłowania, polonisty z zawodu, człowieka z wielkim sercem 
do dzieci, mistrza emocji, metafor zaklętych w słowa, fana przy-
gód, który uważa, że życie jest podróżą.

Czytajmy, bawmy się, działajmy, inspirujmy się życiem, jak Pan 
Michał.

Mamy moc – działajmy!  Elżbieta Skrzypczak

Nasi sportowcy z klasą

Z wielką satysfakcją i dumą informujemy, że nasi uczniowie: 
Zosia Musiał oraz Szymon Śniegocki otrzymali tytuł Sportowca 
z Klasą. Oboje zostali zaproszeni  do Urzędu Gminy na uroczy-
stość rozdania nagród w tym plebiscycie.

Zosia Musiał otrzymała wyróżnienie i nagrodę Wójta Gminy 
Rokietnica za osiągnięcia sportowe w 2021 r. Nagroda ta została 
przyznana za medal Pucharu Polski w walkach Taekwondo, me-
dal Pucharu Polski Poomsae oraz za pierwszy w historii Gminy 
Rokietnica zdobyty CZARNY PAS Taekwondo.

Szymon Śniegocki otrzymał wyróżnienie w Plebiscycie Spor-
towiec z Klasą za osiągnięcia w kategorii karate.

Gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów. Jesteśmy 
z Was dumni.

społeczność szkolna

Rowerami dookoła Jeziora Lusowskiego
Ciepłe majowe dni sprzyjają wycieczkom rowerowym. W ten 

sposób postanowili spędzić czas uczniowie klasy 3a wraz z ro-
dzicami i rodzeństwem. Wybraliśmy się rowerami, aby podziwiać 

uroki i piękno Jeziora Lusowskiego. Wyjazd poprzedziło spotka-
nie z przedstawicielem Komisariatu Policji w Tarnowie Podgór-
nym, panem Maciejem Małaszewskim, który opowiedział nam 
o tym, jak przygotować się do wycieczki rowerowej i bezpiecznie 
poruszać się po drogach. Otrzymaliśmy kamizelki, dzięki którym 
byliśmy widoczni na drodze. Przemierzyliśmy dystans 11 kilo-
metrów jadąc wzdłuż linii brzegowej Jeziora Lusowskiego. Podzi-
wialiśmy piękno przyrody bogate w różnego rodzaju gatunki ro-
ślin i drzew. W drodze powrotnej odwiedziliśmy OSP w Lusowie. 
Pan Rafał Tomczak wraz z innymi strażakami pokazali nam wozy 
strażackie, jakimi dysponują druhowie (mogliśmy wejść również 
do środka wozu) oraz łódź do akcji na wodzie. Założyliśmy ka-
ski i kamizelki, by  poczuć się, jak prawdziwi strażacy. Ku ogólne-
mu zaskoczeniu, na plaży powitał nas policjant Pyrek. Nasi tatu-
siowie przygotowali w tym czasie pysznego grilla. Było również 
słodkie co nieco w wykonaniu mam. Na boisku przy plaży roze-
grany został mecz piłki nożnej dzieci kontra rodzice. Poziom był 
bardzo wyrównany. Po wspólnej zabawie i rozmowach udaliśmy 
się do domów pełni wrażeń.

Sylwia Kiejnich

Ogród dendrologiczny 
baśniowo

W ramach projektu #fabry-
kaekologow uczniowie Eko-
-Brygady mieli możliwość 
uczestniczyć w wycieczce 
do Ogrodu Dendrologiczne-
go oraz w zajęciach propo-
nowanych przez Ogród pt. 
„W świecie baśni”. Koncepcję 
zajęć trzeba było nieco zmie-
nić, ponieważ pogoda spłata-
ła nam figla i jak w słynnym 
polskim przysłowiu – kwie-
cień plecień przyniósł deszcz, pluchę i zimę. Jednak pomimo nie-
sprzyjającej pogody udało nam się zobaczyć wiewiórki, ciekawe 
gatunki ptaków, których w Ogrodzie zawsze pełno, znaleźć leśne 
skarby i zbadać gawrę niedźwiedzia. Eko-Brygada z naszej szko-
ły wróciła zmarznięta, ale zadowolona. Wycieczki zawsze spra-
wiają im wiele radości .

Przy okazji wizyty w Poznaniu odwiedźcie koniecznie Ogród 
Dendrologiczny, który jest idealnym miejscem na rodzinny spa-
cer i relaks.  Małgorzata Kurek

Szkoła Podstawowa  
w Napachaniu
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11 czerwca 2022r – Nadanie Imienia
Z radością i dumą chcielibyśmy poinfor-

mować wszystkich Czytelników, że Uchwa-
łą nr LII/431/2022 Rady Gminy Rokietnica 
z dnia 25 kwietnia br. Szkoła Podstawo-
wa w Cerekwicy otrzymała imię Przyja-
ciół Ziemi. Uroczystość nadania odbędzie 
się 11 czerwca. To wspaniałe imię dla na-
szej podstawówki jest zwieńczeniem jej 
intensywnego, już prawie dwuletniego, 
funkcjonowania. W tym okresie daliśmy 
się Państwu poznać jako miejsce z ogrom-
ną energią i pasją, miejsce, które, skupiając 
różnych ludzi, potrafi realizować wspólne 
cele. Cerekwicka podstawówka znana jest 
z nowoczesnego wyglądu, bogatego wypo-
sażenia, wysokiej jakości dydaktyki, rozlicz-
nych działań około edukacyjnych i zawsze 
otwartych drzwi. Jednak całą naszą boga-
tą (choć jeszcze przecież bardzo krótką) 
historię bez wątpienia można podkreślić 
jednym wspólnym mianownikiem. W każ-
dym zakresie naszej działalności staramy 
się zawsze być prawdziwym Przyjacielem 
Ziemi, kimś, kto troszczy się o dobrostan 
wszystkich żyjących istot bez względu na 
ich rodzaj, przynależność, wartość, pocho-
dzenie czy przydatność. Dziś, przyjmując 
to piękne imię, składamy jednocześnie pu-
bliczne przyrzeczenie, że bez względu na 
okoliczności i koszty, nigdy nie porzucimy 
naszych ideałów, a Was drodzy Czytelnicy, 
pragniemy prosić, abyście, jako świadko-
wie tego ślubowania, stali się jego bezter-
minowymi Sędziami. 

Konkurs wokalny Wiosna-Piosna
Co tam Eurowizja, kiedy na Przybrodzkiej 

zakończyła się właśnie II edycja Szkolnego 
Konkursu Piosenki „WIOSNA-PIOSNA”? To 
dopiero były emocje! Jesteśmy przekonani, 
że uczestnicy naszego konkursu zawojują 
kiedyś wielkie sceny. Kto wie? Może we-
zmą nawet udział w Eurowizji? 

Wykonawcy rywalizowali w trzech kate-
goriach wiekowych, a werdykt jury przed-
stawia się następująco:

kl. I-III
miejsce I rozważnie romantyczna Nadia 

(2a)
miejsce II wulkan tanecznej energii, czy-

li Aniela (1c)
miejsce III kolekcjoner trudnych tekstów, 

Mikołaj (2b)
kl. IV-VI
miejsce I Szalone trio z 4b, czyli Fran-

ciszka, Julia i Milana 
miejsce II Dasza, Sasza (5a) z gościnnym 

udziałem Valentyny (1c)

miejsce III wirtuozerski duet ukulele, czy-
li Zofia (4c) i Barbara (6)

kl. VII-VIII 
wyróżnienie: Vera, wielbicielka k-pop 

(7a)
Wszystkim młodym wykonawcom dzię-

kujemy za wzruszenia, których nam dostar-
czyli i życzymy dalszych sukcesów, a Pani 
Adriannie gratulujemy pomysłu i już cze-
kamy na kolejne edycje „Wiosny-Piosny”.

Pierwszaki w akcji 
Pierwsze klasy bardzo się namieszały: 1a 

w kuchennej stołówce produkty na pysz-
ny placek z owocami, 1b w plenerze mąkę 

ziemniaczaną, wodę, farbki i różne cuda na-
tury, z których powstała świetna kolorowa 
masa do zabawy. Wygląda na to, że miesza-
nie w misce to ulubione zajęcie naszych 
pierwszaków. Dużo bałaganu i dużo przy-
jemności w jednej działalności.

Wf na kółkach
Refleksja drugoklasisty: Wf nie musi być 

nudny, zwłaszcza jeśli odbywa się na kół-
kach! Można świetnie się bawić, a jedno-
cześnie doskonalić umiejętności jazdy na 
rolkach, hulajnodze i rowerze.

Warunek? Trzeba tylko pamiętać o za-
sadach bezpieczeństwa.

Szkoła Podstawowa  
w Cerekwicy

12 czerwca 2022 r.– Koncert Mirka i Magdaleny Czyżykiewicz

Intensywne świętowanie oraz ogrom-
ną radość wynikającą z nadania Szko-
le Podstawowej w Cerekwicy imienia 

Przyjaciół Ziemi pragniemy zwieńczyć 
wspaniałym koncertem Mirka i Magdale-
ny Czyżykiewicz, którzy 12 czerwca o go-
dzinie 17.00 w naszej sali gimnastycznej 
wystąpią ze swoim autorskim projektem 
– PIANO.  Płyta, która miała swoją premie-
rę 16 sierpnia 2021 r.,  jest projektem, któ-
ry powstał jako remedium na trudne i do-
tkliwe czasy pandemii. Szybko się jednak 
okazało, że ponadczasowe teksty, ubrane 
w muzykę wypełnioną uczuciami, stały się 
kluczami do naszych serc. Cały koncert sporo opowiada o emocjach, ma też swoje filo-
zoficzne aspekty, dotyczy trudno wyrażanych stanów ducha, a wszystkiego tego mo-
żemy doświadczyć dzięki tekstom wybitnych zaprzyjaźnionych Autorów. W projek-
cie znalazły się aż trzy wiersze Jacka Bończyka, napisane specjalnie dla Mirka: I znów 
mnie tylko pół, Piano oraz Ostatni Lot. Usłyszeć będziemy mogli też piosenkę napisa-
ną przez Grzegorza Tomczaka: Mówisz, że..., wiersz Antoniego Murackiego Droga do 
Emaus, Dreszcz Grzegorza Walczaka i piosenkę, którą Piotr Bukartyk podarował na 
nową płytę artystów, a która to nosi tytuł PUK, PUK... (Orzech włoski). Na płycie nie za-
brakło oczywiście klasyków, takich jak Jonasz Kofta – Niedomówienie oraz Zbigniew 
Herbert – Pora. Usłyszymy również wiersz recytowany przez Mirosława i Magdalenę 
Czyżykiewicz, którego autorem jest Josif Brodski – Do Uranii. Tym wszystkim pięk-
nym słowom towarzyszą dwie gitary, klasyczna Teryksa Mirka oraz elektryczna Gib-
sona Magdaleny, we wspólnych opracowaniach muzycznych. Wierzymy, że ten wspa-
niały koncert wypełni duchową treścią naszą szkołę i pozwoli poczuć wspólną moc 
w byciu Przyjacielem Ziemi. Koncert jest biletowany z numerowanymi miejscami. Wej-
ściówki do nabycia w szkole w Cerekwicy w dni powszednie od 8.00 do 19.00  – ser-
decznie wszystkich zapraszamy.
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Zamoyscy celebrują Dzień Ziemi 
Tegoroczny Dzień Ziemi postanowiliśmy 

uczcić poprzez pełne obcowanie z jej pięk-
nem. Wybraliśmy się na rajd pieszy połą-
czony z marszami na orientację na obszarze 
rezerwatu Meteoryt Morasko. Przy śpiewie 
ptaków i budzącej się do życia przyrody 
udało nam się odnaleźć jeziora meteory-
towe oraz wspiąć na najwyższe wzniesie-
nie Pojezierza Poznańskiego. Odkryliśmy 
także wyjątkowy widok na północne rubie-
że miasta Poznań. By nie zgubić się w te-
renie, skutecznie korzystaliśmy z kompa-
su i lokalizowaliśmy swoje położenie na 
mapie topograficznej. Udało nam się rów-
nież przy pomocy zwykłego sznurka zmie-
rzyć obwód głazu narzutowego pochodze-
nia polodowcowego. Dzień zakończyliśmy 
wizytą na Wydziale Nauk Geograficznych 
i Geologicznych UAM w Poznaniu. Tam bli-
żej poznaliśmy znalezione w rezerwacie 
meteoryty (największy waży prawie 300 
kg!), w ogródku meteorologicznym przyj-
rzeliśmy się pracy meteorologa oraz usły-
szeliśmy o skutkach zmian klimatycznych 
w oparciu o wieloletnie badania lodowców 
na Svalbardzie. Od dziś piękno naszej Ziemi 
pojmować będziemy z zupełnie nowej per-
spektywy, a każde działanie starannie prze-
analizujemy z myślą o naszej przyszłości.

Alicja Dąbrowska, Anna Pietrzak,  
Agnieszka Złotnicka

Zajęcia z jeździectwa
26.04.2022 r. „Zamoyscy” rozpoczęli co-

roczne zajęcia z jeździectwa w stajni Zado-
ra w Zajączkowie. Kto spróbował pierwszy 
raz, ten wie, że jeździectwo proste nie jest. 
Ten, co już pojął tajniki kierowania i angle-
zowania wie, że da się jechać i nie spaść.

Niezależnie jak idą postępy techniczne, 
jak z każdym zwierzakiem, najważniejsza 
jest miłość, czyli pielęgnacja, karmienie, 

smakołyki, zaufanie i współpraca :-)
Zapraszamy do: https://pl-pl.facebook.

com/stajniazadora.
M. Statucka

Wielkopolska NIEodkryta
Wielkopolska NIEodkryta – taką nazwę 

nosił konkurs, który pobudzić miał mło-
dzież naszej szkoły do odkrywania piękna 
najbliższych nam regionów. W zmaganiach 
na wykonanie projektu szkolnej wycieczki 
po Wielkopolsce udział wzięło 12 uczniów. 
Prace ocenianie były przez niezależną, 4 – 
osobową komisję. Biorąc pod uwagę samo-
dzielność wykonanej pracy, merytoryczną 
poprawność i estetykę, każdy projekt mógł 
zdobyć od 0 do 5 punktów. Dodatkowo pra-
ce punktowane były także przez 5 jurora – 
młodzież naszej szkoły. W głosowaniu on-
line typowaliście najciekawszą wycieczkę, 
dzięki czemu wybrane projekty zdobyły 
dodatkowe punkty. I tak:

- 3 miejsce zdobyła praca Aleksandry 
Krzemińskiej „Śladami pierwszych Pia-
stów” (otrzymała 17,5 pkt na 25)

- 2 miejsce praca Klaudii Filipiak „Wy-
cieczka po Kórniku i Rogalinie” (zdobyła 
18 pkt na 25)

- 1 miejsce zdobyła wycieczka „Śladami 
szamotulskich Żydów” wykonana przez 
Małgorzatę Groszewską z klasy 2TH (otrzy-
mała 21 pkt. na 25).

Jednocześnie zwyciężczyni otrzymuje 
voucher na wycieczkę po Wielkopolsce, 
a uczniowie z klasy Małgosi mogą w pierw-
szej kolejności na tę wycieczkę się zgłaszać.

Serdecznie gratulujemy.
 Alicja Dąbrowska

„EkoZamoyscy” 
Uczniowie naszej szkoły dołączyli do ogól-

nopolskiego projektu „Ekoczynni – działamy  
dla natury”. Celem programu jest promo-
wanie ochrony środowiska, zwiększanie 

świadomości i odpowiedzialności eko-
logicznej oraz budowanie wrażliwości 
ekologicznej wśród młodzieży. Do pro-
jektu dołączyło ponad 200 placówek 
z całej Polski. Architekci krajobrazu na-
szej szkoły pod czujną opieką pani Pau-
liny Zakolskiej - Dębskiej stworzyli plan  
i projekt do realizacji z zakresu promowa-
nia proekologicznych zachowań. Akcja edu-
kacyjna EkoZamoyscy przewiduje przepro-
wadzenie zajęć edukacyjnych z warsztatami  
na terenie naszego parku przyszkolnego 
w oparciu o wytyczoną i stworzoną przez 
uczniów ścieżkę dydaktyczną. Wśród 
propozycji stacji edukacyjnych znalazły 
się m.in. starodrzew, rośliny miododajne, 
ogród pożytku dla owadów, promocja na-
turalnych materiałów na meble ogrodo-
we, kompostownik, wykorzystanie ma-
teriałów z ogrodu do rozwoju osobistego  
i kreatywności, sprzątamy po sobie, a jak trze-
ba, to i po innych. Całość opracowana została  
w formie graficznej z wykorzystaniem au-
torskich prac plastycznych i obiektów ma-
łej architektury krajobrazu. 

Naszą szkołę znaleźć można już na ma-
pie EKOczynni pod adresem https://eko-
-czynni.pl/zespol/eko-szkoly. Z niecierpli-
wością czekamy na rozwiązanie konkursu, 
które ma nastąpić 11 maja. Trzymajcie za 
nas kciuki.

 Alicja Dąbrowska,  
Paulina Zakolska - Dębska 

Warsztaty animacji filmowej 
Nasi uczniowie z klasy I TR uczestniczy-

li w warsztatach animacji filmowej online. 
W trakcie zajęć uporządkowali swoją do-

tychczasową wiedzę o animacji oraz dowie-
dzieli się więcej na temat różnych technik jej 
tworzenia. Poznali także kilku awangardo-
wych twórców polskich filmów animowa-
nych oraz sposoby, jakimi animatorzy eks-
perymentowali w swoich dziełach.

Anna Dukowicz

Promocja przedsiębiorczości 
u Zamoyskich

W środę 27.04.2022 r. klasy II TAK i 2 TI 
uczestniczyły w spotkaniu z Panem Woj-
ciechem Wrocińskim – poznańskim przed-
siębiorcą, właścicielem firmy działającej 
w branży reklamowej. Uczniowie mieli oka-
zję dowiedzieć się, jakie szanse i zagroże-
nia niesie ze sobą prowadzenie własnej fir-

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
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(NIE)PRZYJAZNY 
OGRÓD

Ogród to wyjątkowe miejsce towarzy-
szące człowiekowi od tysiącleci, od 
momentu, gdy postanowił osiedlić 

się na stałe. Wyizolowana z otoczenia prze-
strzeń, bezpieczna, chroniona przed groź-
nym światem zewnętrznym w toku dzie-
jów ogrodów utrwaliła obraz ogrodu jako 
miejsca odbieranego pozytywnie. Przede 
wszystkim spełniającego cele użytkowe – 
zapewniającego pożywienie i rośliny lecz-
nicze. Jednocześnie miejsca piękna, radości, 

sprzyjającego wypoczynkowi i rozrywkom. 
Czy faktycznie to miejsce w pełni przy-

jazne, bezpieczny azyl, w którym nic nam 
nie grozi? Wbrew pozorom w tym zielo-
nym azylu kryją się liczne niebezpieczeń-
stwa. Część roślin grozi nam swoją ,,bro-
nią”. Uzbroiły się w kolce, ciernie, parzące 
włoski, nawet gatunki o pięknych kwiatach 
są w nie wyposażone. Podczas pracy ła-
two o zranienia, oparzenia. Czasem bar-
dzo niebezpieczne okazują się niewidocz-
ne substancje eteryczne, tak jak u dyptamu 
jesionolistnego czy barszczu Sosnowskie-
go. Często nawet sobie nie zdajemy sobie 
sprawy, że wiele ogrodowych piękności to 
podstępne trucicielki, bardzo groźne. Nie 
bez powodu ogrodami zainteresowali się 
autorzy powieści  i filmów kryminalnych, 
(m.in. Agatha Christie) oraz horrorów. Przed 
niebezpieczeństwami w ogrodzie może nas 
uratować tylko wiedza i stosowanie okre-
ślonych zasad.

Ogród przydomowy to miejsce, w którym 
kontakt z roślinami jest bardzo bliski, in-
tensywny, nie tylko podczas prac pielęgna-
cyjnych. Roślin dotykamy, wąchamy, zbie-

ramy różne ich części do suszenia (jako 
przyprawy, na herbaty), wykorzystujemy 
do układania kompozycji na świeżo lub po 
zasuszeniu. Dla zachowania bezpieczeń-
stwa wskazane jest nauczenie się respektu 
do roślin. Przede wszystkim należy zdobyć 
podstawową wiedzę o nich. Skuteczną po-
mocą jest założenie spisu roślin wprowa-
dzanych do ogrodu i odnotowywanie, które 
z nich są trujące, alergenne (w jakim okre-
sie), fotouczulające, uzbrojone lub parzące. 
Pozwoli to na szybkie określenie ,,spraw-
cy” problemów. W przypadku zatrucia lub 
poparzenia, jeżeli nie znamy gatunku (lub 
nie jesteśmy go pewni) najlepiej zabrać ze 

my, jak skutecznie przeprowadzić analizę 
rynku oraz jakie wyzwania czekają przed-
siębiorcę. Naszemu Gościowi pięknie dzię-
kujemy i z niecierpliwością czekamy na ko-
lejne spotkanie!

Dorota Tomczak
Anna Dukowicz

Zamoyscy w Szkolnych 
Mistrzostwach Menedżerskich 

Rokietnickie Lwy Biznesu reprezentują 
naszą szkołę w 5. edycji ogólnopolskiego 
konkursu ekonomicznego Szkolne Mistrzo-
stwa Menedżerskie. Wcielając się we współ-
właścicieli serwisu IT, zajmującego się na-
prawą sprzętu komputerowego, rozpoczęły 
podejmowanie szeregu decyzji, z którymi 
mierzą się przedsiębiorcy na co dzień zarzą-
dzający firmą świadczącą usługi informa-
tyczne. Przez dwa miesiące będą decydować 
m.in. o: zakupie sprzętu, zatrudnieniu pra-
cowników oraz wyposażeniu ich stanowisk 
czy o oferowanych usługach i ich cenach.

Anna Dukowicz

Jedna Planeta – konkurs IMGW
Pogoda jest zawsze, ale jaka…? Na to py-

tanie przez cały miesiąc odpowiedzi poszu-
kiwali uczniowie Zespołu Szkół im. J.W. Za-
moyskich w Rokietnicy. Poprzez aplikację 
IMGW codziennie raportowali stan atmos-
fery, wpisując m.in. wartość temperatury, 
opadów, prędkość i kierunek wiatru. W kon-
kursie udział wzięło kilkaset szkół z całego 
kraju, a nad całością raportowania czuwali 
krajowi synoptycy Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej. Mimo, że nie udało 
nam się przejść do etapu trzeciego, to nie 
straszne nam już rozpoznawanie i progno-
zowanie stanów pogody. Liczymy na utrzy-
mywanie się słonecznej aury.

Alicja Dąbrowska

Uroczysty apel  
z okazji Konstytucji 3 Maja

28 kwietnia odbył się uroczysty apel 
z okazji zbliżającej się rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas pierw-
szych oraz trzecich recytowali wiersze oraz 
przybliżyli nam, dlaczego Konstytucja jest 
dla nas ważna. 

Podczas apelu, uczniowie uczcili pamięć 
Piotra Majchrzaka minutą ciszy oraz zło-
żeniem kwiatów pod tablicą upamiętniają-
cą, zamordowanego 13 maja 1982 r. przez 
ZOMO. 

Po części artystycznej zostały wręczone 
dyplomy i nagrody za udział w konkursie 
wiedzy o Patronach Szkoły oraz w konkur-
sie pt. „Wielkopolska nieOdkryta”. 

Pożegnanie maturzystów 
29 kwietnia 2022 r. odbyło się oficjalne 

pożegnanie uczniów czwartych klas tech-
nikum w zawodach: architekt krajobrazu, 
technik hotelarstwa, technik informatyk 
oraz technik organizacji reklamy. W uro-
czystości uczestniczyli dyrekcja, grono pe-
dagogiczne oraz kończący naukę ucznio-
wie. Absolwenci z rąk dyrektora odebrali 
świadectwa, a osoby uzyskujące wysokie 
wyniki w nauce oraz zaangażowane w ży-

cie szkoły dyplomy i nagrody książkowe.
Uroczystość pożegnania maturzystów 

przygotowali uczniowie obecnych klas III. 

Kurs barmański

Już po raz kolejny młodzież klasy hote-
larskiej w dniach 4-5.05.2022 r. uczestni-
czyła w kursie barmańskim.

Zakres szkolenia obejmował:
- Fizjologię mieszania napojów: przygo-

towanie drinków; 
- Dobór różnorodnych ingrediencji: przy-

gotowania drinków, dekorowania drinków; 
- Cocktaile widowiskowe: pokazowe drin-

ki w ananasie, Hot drinki, klasyki świato-
wych barów;

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

nia kursu barmańskiego. 
A.Z
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sobą kawałek rośliny, aby udzielający po-
mocy mógł dokładnie go określić.

 O szkodliwości poszczególnych roślin na-
leży poinformować użytkowników ogrodu. 
Wyjątkowo szkodliwe, zwłaszcza toksycz-
ne, usunąć z zasięgu dzieci. Niektóre gatun-
ki trujące mogą pozostać w ogrodzie, pod 
warunkiem, ze będziemy pamiętać o pre-
wencyjnym usuwaniu zawiązków toksycz-
nych owoców na wysokości, do której mogą 
mieć dostęp dzieci np. konwalii, złotokapu. 

Podczas pracy w ogrodzie należy za-
chować ostrożność, zakrywać skórę ra-
mion i nóg, aby uniknąć skaleczeń, popa-
rzeń, zwłaszcza roślinami fotouczulającymi. 
Chronić ręce rękawiczkami. W trakcie pra-
cy unikać dotykania oczu, ust, a po jej za-
kończeniu koniecznie dokładnie umyć ręce. 

Toksyczność roślin może zmieniać się 
zależnie od pory roku, warunków pogodo-
wych, stanowiska, na jakim rosną dane eg-
zemplarze lub ilości dostępnej wody. Stęże-
nie toksyn może być różne w poszczególnych 
częściach roślin. Działanie toksyn może wy-
wołać bardzo zróżnicowane skutki – od do-
legliwości układu pokarmowego (nudności, 
wymioty, biegunka), po zagrożenie życia po 
spożyciu nawet niewielkiej ilości toksyny, 
tak toksyczny jest np. zimowit, tojad mocny, 
cisy, złotokap. W przypadku roślin fotouczu-
lających kontakt z nieosłoniętą skórą może 
wywołać poparzenie, zwłaszcza w słonecz-
ne dni. Należą do nich ruta zwyczajna, su-
mak octowiec, pokrzywy. Czasem wystarczą 
same opary olejków eterycznych unoszą-
ce się nad rośliną (dyptam jesionolistny). 
Reakcja może być odmienna, zależnie od 
wieku (dzieci reagują silniej) oraz indywi-
dualnej wrażliwości. Charakter drażniący 
ma też sok mleczny niektórych gatunków 
– np. wilczomleczy. Właściwości drażniące 
ma również bluszcz pospolity, ciemiernik, 
hiacynty, jaskry, pierwiosnki. Popularne 
jako rośliny żywopłotowe żywotniki (rodzaj 
Thuja) mają również właściwości toksycz-
ne. Dzieci nie powinny mieć do nich dostę-
pu. W przypadku roślin toksycznych, część 

tych substancji może przejść do wody, w któ-
rej ustawiliśmy kompozycję. Należy zacho-
wać ostrożność podczas zmiany wody, my-
cia naczynia (ostrożnie, gdy na dłoniach są 
skaleczenia). Wylać wodę tak, aby nie miały 
z nią kontaktu dzieci lub zwierzęta domowe.

Ogród oferuje dzieciom w kontrolowa-
nych warunkach wiele możliwości zdoby-
wania doświadczeń, pozytywnych i nega-
tywnych. Ważne by działo się to w sposób 
bezpieczny. Dzieci często wykorzystu-
ją w zabawach liście, gałęzie, owoce, cza-
sem przy tym ich próbują. Należy zachować 
szczególną ostrożność w doborze gatun-
ków do ogrodu. Nawet niektóre warzywa 
mogą okazać się toksyczne bez gotowania 
np. surowe nasiona fasoli wielkokwiato-
wej, toksyczne są owoce ziemniaka i nie-
dojrzałe pomidory.

W ogrodzie, w którym przebywają małe 
dzieci, nie należy stosować gatunków tru-
jących, kłujących, parzących oraz przycią-
gających owady (aby nie narażać na użą-
dlenia). Rośliny są często wykorzystywane 
przez dzieci do spontanicznych zabaw i eks-
perymentów. Pełnia w nich często rolę kon-
sumpcyjną – realną lub ,,na niby”, budow-
laną, obronną, ozdobną, bywają przy tym 
uszkadzane. Wybrane drzewa i krzewy po-
winny być zdolne do szybkiej regeneracji, 
zwłaszcza formy pokrojowe, po zabawie 
mogą mieć znaczne ubytki gałązek.

Drzewa służą dzieciom do wspinania, aby 
tego uniknąć, należy usunąć nisko dostępne 
konary. Jeżeli dzieci są starsze, można wy-
brać odpowiednie drzewo, którego gałęzie 
nie wyłamują się tak łatwo. W niektórych 
szkółkach specjalnie wyprowadza się po-
krojowo drzewa do wspinaczek dzieci – są 
nisko ugałęzione, mają wiele pni.

Do roślin o wysokiej toksyczności, któ-
rych należy bezwzględnie unikać w ogro-
dzie z dziećmi, należą: tojad mocny, łubin 
trwały, konwalia majowa, żywotniki, waw-
rzynki, ostrokrzew, cisy. W bezpośrednim 
sąsiedztwie drzew i krzewów o jadalnych 
owocach nie należy sadzić gatunków o po-

dobnych, toksycznych owocach. Łatwo o po-
myłkę, np. czarny bez obok trującego ligu-
stru. Małe dzieci w wieku roku – dwóch lat 
są na tyle mobilne, by samodzielnie poru-
szać się po ogrodzie, często próbują napo-
tkanych roślin. Należy bardzo uważać na to, 
co mogą napotkać na swojej drodze. Star-
szym dzieciom należy tłumaczyć, które ro-
śliny są niebezpieczne i dlaczego. Im star-
sze dzieci, tym podajemy więcej informacji.

Często zapominamy o zagrożeniach ukry-
tych w ogrodzie, z którego dotychczas ko-
rzystali jedynie dorośli. Pojawienie się dzie-
ci, zwłaszcza małych, jako użytkowników 
ogrodu powinno skłonić do wnikliwego 
przyjrzenia się pod kątem potencjalnych 
zagrożeń, a szczególnie toksycznych roślin. 
Konieczne są zmiany.

Zachwycając się pięknem kwiatów, cie-
sząc kwitnącymi drzewami i krzewami, za-
pominamy, że pora kwitnienia to często 
trudny moment dla alergików. Czy można 
cieszyć się ogrodem, gdy w nim tyle alerge-
nów, zwłaszcza pyłków roślin? Jest to moż-
liwe, przy zachowaniu pewnych reguł.  Źró-
dłem pyłków są przede wszystkim rośliny 
wiatropylne. Ich pyłek jest bardzo drobny, 
a rośliny produkują go dużo. Zwłaszcza, gdy 
kwitną brzozy, sosna, leszczyna, trawy jest 
go bardzo dużo w powietrzu. Nawet jeżeli 
w ogrodzie nie mamy tych gatunków, pyłek 
unosi się z wiatrem, nawet z odległych te-
renów. Rośliny zapylane przez owady mają 
ziarna pyłku większe. Są one lepkie, więc 
tak łatwo się nie unoszą. Poza tym gatunki 
owadopylne produkują o wiele mniej pył-
ku, są bardziej przyjazne alergikom.

Wiele kwiatów ma taką budowę, że pyłek 
jest głęboko ukryty, lepki, a więc nie uno-
si się w powietrzu. Należą do nich min. ga-
tunki z rodziny wargowych. Poza tym nale-
żą do nich np. goździki brodate, serduszka, 
różaneczniki, niezapominajka, niecierpek, 
petunia, pierwiosnki, miodunka plamista, 
kroplik, nemezja, bratki. Duże ciężkie ziar-
na pyłku mają piwonie, maki, róże.

Niektóre gatunki owadopylne z rodziny 
astrowatych mają dużo pyłku, który może 
unosić wiatr. To m.in. astry, słonecznik, sto-
krotki, nagietki. Wystarczy wybierać od-
miany pełnokwiatowe, aby ograniczyć ilość 
pyłku. U wielu odmian o pełnych kwiatach 
w wyniku prac hodowlanych pręciki zo-
stały zmodyfikowane w płatki, a więc albo 
nie ma w ogóle pyłku albo jest go niewie-
le, ukrytego między płatkami. Do zaleca-
nych roślin należą również gatunki cebu-
lowe i bulwiaste. Ponieważ rozmnażają się 
przede wszystkim wegetatywnie, ich kwia-
ty tworzą mniej pyłku. W przypadku roślin 
tworzących egzemplarze męskie i żeńskie 
należy wybierać żeńskie, nie mamy wtedy 
pyłku (np. miłorząb, cis, jałowiec pospoli-
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ty, sumak octowiec).
Do alergenów w ogrodzie należą również 

eteryczne olejki zapachowe. Charaktery-
styczne dla wielu roślin o silnym zapachu, 
roślin zielarskich. Niektóre u wrażliwych 
osób wywołują reakcję alergiczną nawet 
przy niewielkim kontakcie skóry, często po-
jawia się zaczerwienienie, swędzące po-
drażnienie, powstawanie pęcherzy. Rośliny 
wywołujące takie reakcje najlepiej usunąć 
z ogrodu. Można się zabezpieczać, nosząc 
rękawice ogrodnicze. Do roślin wywołu-
jących podrażnienia w kontakcie ze skórą 
należą min. tulipany, pierwiosnki, narcy-
zy, chryzantemy, bluszcz, a z warzyw pa-
pryka, fasola, pędy pomidorów i ogórków, 
rzodkiewki, a nawet mięta. Należy unikać 
gatunków zawierających geraniol (środek 
zapachowy), są to np. pelargonie, róże oraz 
inne rośliny o silnie pachnących kwiatach. 
Potencjalnym źródłem alergenów są rów-
nież rozkładające się rośliny na kompostow-
nikach, gdzie rozwijają się grzyby, zwłasz-
cza pleśnie. Z tego względu wskazane są 
miejsca na uboczu oraz zamknięte syste-
my kompostowania. Wiele gatunków roślin 
przyciąga duże ilości owadów, zwłaszcza 
pszczoły. Ich użądlenie może być bardzo 
niebezpieczne dla wrażliwych osób. Szcze-
gólnie groźne są osy i szerszenie.

Jeżeli przy pracy w ogrodzie zauważymy 
jakieś zmiany na skórze, podrażnienia, war-
to zastanowić się przy jakich roślinach pra-
cowaliśmy, poobserwować czy taka reakcja 
się powtarza. Alergeny niektórych gatun-
ków roślin mogą wchodzić w reakcję krzy-
żową białkami owoców i warzyw wykazu-
jących podobną budowę.

Osoby ze skłonnością do alergii, planu-
jąc prace lub wypoczynek w ogrodzie, po-
winny monitorować bieżący stan pylenia 
gatunków uczulających w rejonie zamiesz-
kania. Do najbardziej uczulających należą 
trawy i zboża, wczesno kwitnące gatun-
ki wiatropylne (leszczyna, brzoza, olsza), 
późno kwitnące (sosna, wiąz, platan, dąb, 
lipa). Alergennie działają również jałowce. 
Podczas pracy nie należy dotykać twarzy, 
można stosować maseczkę, aby ograniczyć 
ilość pyłków. Należy ograniczyć wnosze-
nie alergenów do domu – odzież roboczą 
i narzędzia należy zostawiać na zewnątrz 
lub w pomieszczeniach gospodarczych. Po 
pracy lub wypoczynku w ogrodzie wskaza-
ny jest prysznic, aby zmyć pyłki ze skóry.

Ogród jest miejscem, w którym stosuje 
się wiele środków chemicznych – nawozów, 
środków ochrony przed chorobami i szkod-
nikami. Aktualnie ogranicza się ich stosowa-
nie, zastępuje rozwiązaniami proekologicz-
nymi, przyjaznymi dla środowiska. Używa 
się naturalnych nawozów, chemiczne środki 
ochrony zastępuje preparatami roślinnymi. 

Należy koniecznie pamiętać o podstawo-
wych zasadach bezpieczeństwa w odnie-
sieniu do chemii ogrodniczej.

Środki chemiczne zawsze przechowujemy 
w bezpiecznym miejscu, zamknięte, z dala 
od rąk dzieci. Należy przechowywać je w fa-
brycznych opakowaniach, unikniemy po-
myłki, jest przepis stosowania. W razie 
uszkodzenia pojemnika należy dokład-
nie opisać nowy pojemnik, przenieść in-
strukcję stosowania, zaznaczyć wyraźnie 
toksyczność. Oprysków dokonujemy przy 
bezwietrznej pogodzie, wykorzystując wy-
łącznie sprzęt do tego przeznaczony. Drogi 
oddechowe najlepiej zabezpieczyć maską 
ochronną, wskazane jest również zabezpie-
czenie oczu okularami ochronnymi, a dło-
ni rękawiczkami, szczególnie jeśli mamy 
zranienia/skaleczenia. Wiele nasion, ce-
bule i kłącza zostaje zaprawianych przez 
producenta, przy sadzeniu lub siewie na-
leży zachować środki ostrożności. Koniecz-
nie umyć ręce, unikać dotykania oczu i ust.

Środki ochrony roślin stosujemy zawsze 
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją, 
w zalecanym stężeniu. Przy stosowaniu 
środków trujących (I i II klasy) wskazana 
jest podczas zabiegu obecność drugiej oso-
by, ze względu na bezpieczeństwo. Podczas 
prowadzenia zabiegów ochrony nie wol-
no jeść i pić, palić papierosów. Sprzętu do 
ochrony roślin oraz opakowań po środkach 
nie należy używać do innych celów. Szcze-
gólnie należy uważać podczas przygotowy-
wania cieczy roboczej. Czynność ta powin-
na wykonywana w miejscu osłoniętym od 
wiatru, ale przewiewnym. Należy rozłożyć 
folię lub brezent, by nie zanieczyścić gleby 
i roślin. Ciecz roboczą do oprysków przygo-
towujemy w miejscu, do którego nie mają 
dostępu dzieci i domowe zwierzęta. Nie-
wykorzystane resztki oraz wodę po myciu 
sprzętu wylewamy w takich miejscach, by 
nie groził z nią kontakt przede wszystkim 
dzieciom i zwierzętom.

Należy zachować zalecany okres prewen-
cji, czyli czas po zabiegu, w którym nie wol-
no przebywać bez zabezpieczenia osobi-
stego w miejscu stosowania. W przypadku 
uprawy warzyw i owoców dla bezpieczeń-

stwa żywności stosuje się okres karencji 
– to czas od ostatniego zabiegu do zbioru. 
W przypadku objawów zatrucia lub alergii 
należy osobie udzielającej pomocy medycz-
nej podać z jakimi środkami lub substan-
cjami miał kontakt poszkodowany.

Ogród to miejsce sprzyjające zdrowiu, nie 
tylko poprzez uprawę roślin o właściwo-
ściach leczniczych. Od starożytności ogro-
dom przypisywano moc uzdrawiania. Pra-
ca w ziemi, kontakt z roślinami, warunki 
miejsca (specyficzny mikroklimat, fitoncy-
dy uwalniane przez rośliny), wreszcie ruch 
na świeżym powietrzu to ważne elementy 
decydujące o terapeutycznych właściwo-
ściach ogrodu. Terapia ogrodem, hortite-
rapia albo ogrodoterapia, odgrywa coraz 
większą rolę, zyskuje wiarygodność w głów-
nym nurcie medycyny. Istniejące ogrody 
przekształca się, by lepiej spełniały funk-
cje terapeutyczne, zakłada nowe ukierun-
kowane na ten cel. To sposób leczenia, któ-
rym można cieszyć się bez recepty w swoim 
ogrodzie. Uprawianie ogrodu poprawia na-
strój, zwiększa poczucie własnej wartości, 
pomaga łagodzić depresję i stany lekowe. 
Przestrzeń ogrodu wypełniona roślinami, 
ich zapachami, dźwiękami, barwami sprzyja 
wypoczynkowi, wycisza, pozwala zniwelo-
wać stres. W dzisiejszym, nieprzewidywal-
nym świecie staje się to coraz ważniejsze, 
wręcz bezcenne.

Ruch związany z pielęgnacją ogrodu, 
uprawą roślin jest bardzo zróżnicowany, 
porównuje się go z aerobikiem. Pracą wśród 
roślin można cieszyć się nawet przy ogra-
niczonej sprawności, trzeba wprowadzić 
określone przystosowania. Pomocne jest 
stosowanie wysokich zagonów do uprawy 
roślin pozwalających wykonywać wiele za-
biegów bez pochylania się lub na siedzą-
co. Niektóre z nich mają szerokie obramo-
wania spełniające rolę ławki. Dostępne są 
również narzędzia o odpowiednio dosto-
sowanych trzonkach.

Wiosna to dobry moment na ,,przepisa-
nie” sobie dużej dawki ogrodu w celach lecz-
niczych, relaksujących, oczywiście przy za-
chowaniu zasad bezpieczeństwa.

Maria Matuszczak


