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Oferta dla firm i osób
indywidualnych z terenu
Gminy Rokietnica

TRANSPORT CIĘŻAROWY HDS
ZMECHANIZOWANE ROBOTY ZIEMNE
ROZBIÓRKI KARCZOWANIE DRZEW

Henryk Maziarz – Kiekrz, ul. Torfowa 4
tel. 61 848 27 26

tel. kom. 601 57 35 53

Zamiatanie mechaniczne ulic, chodników i placów u Odśnieżanie oraz
posypywanie chodników i placów u Usługi: kosą spalinową, kosiarką
ciągnikową bijakową, piłą spalinową, rębakiem u Wywóz nieczystości
płynnych u Dowóz wody pitnej w ilości do 6 m3.
Cennik usług dostępny jest na stronie internetowej: www.puk.com.pl
w zakładce „dla Klienta” lub pod numerem 61 814 57 43.
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NIERUCHOMOŒCI
Tomasz Bojanowski

Biuro Obrotu Nieruchomoœciami
Sprzeda¿ i Wynajem:
-Domów
-Mieszkañ
-Dzia³ek
-Lokali Us³ugowych

MALOWANIE
20 lat doświadczenia

604 345 047 onem raba
z ku

p

t

20%

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
Sprzeda¿ projektów domów jednorodzinnych

ul. Rolna 39, lok.12
62-090 Rokietnica
www.tbnieruchomosci.pl
tel. +48 607 601 390

AUTOMATYKA
DO BRAM
OGRODZENIA • BRAMY

Nie wiesz, jak zaaranżować
balkon, taras, ogród?

AUTOMATYKA NA CAŁE ŻYCIE

62-001 CHLUDOWO, ul. Poznańska 19
tel. 61-892-70-25 kom. 602-45-88-47

Zadzwoń, zrobimy to za Ciebie.
tel. 665 013 131

Nowo otwarty

GABINET
STOMATOLOGICZNY

www.zielonamanufaktura.org
PON-PT
9-20
SOB-NIEDZ 10-14

lek. stom. Eliza Osuch

tel:

722-227-123

Leczenie zachowawcze,
kanałowe,
stomatologia dzieci,
protetyka.
Rokietnica,
ul. Trakt Napoleoński 41
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PROMOCJA do końca roku!
Pełne oczyszczanie
zębów z piaskowaniem
i fluoryzacją 100 zł.
oraz bezpłatny przegląd

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZCZANIA REKLAM
Studio Kwadrat – tel. 607 566 555, mn@kreator.com.pl
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W jesiennej zadumie
Pożegnanie ciepłych miesięcy zawsze przychodzi
nam z trudem, jednak jesień ma do zaoferowania
coś niezwykłego… Złota polska jesień jest jedyna w swoim rodzaju. Paleta ciepłych czerwonych, pomarańczowych i żółtych barw przepleciona krzykiem odlatujących ptaków skłania nas
do refleksji nad przemijaniem, zbliża nas również
do najsmutniejszego święta – Święta Zmarłych. Tuż
za nim wśród jesiennych dni pojawiają się Zaduszki. To właśnie te dni, jak żadne inne, nastrajają nas
zawsze nostalgicznie. Zaduszki to dobry moment
na refleksje nad własnym życiem, nad przeszłością,
teraźniejszością i przyszłością.
Zaduszki to również czas wspomnień, czas do
dzielenia się zarówno radościami jak i troskami.
Troska to nie tylko najbliżsi, rodzina, znajomi, przyjaciele to również nasze małe Ojczyzny.
Człowiek ze swojej natury potrzebuje miejsca na
ziemi, w którym mógłby się zakorzenić nie tylko
w określonym czasie, ale także w konkretnej przestrzeni. Nikt przecież nie zjawia się znikąd. Poczucie
przynależności do skrawka ziemi, czy osoby nadaje naszemu życiu sens i wtedy wszystko inne zdaje się nie mieć znaczenia. Naturalne więc jest to, że
staramy się o te miejsca dbać, troszczyć.
Kiedy obserwuję dzisiejszy świat, tępo życia, w jakim przyszło nam żyć, czasy kiedy każde słowo,
gest, wypowiedziana myśl ma znaczenie, czasem
trudno mi zrozumieć dlaczego tak często mamy
problemy żeby w tej trosce wybiec kawałek poza

Co? Gdzie? Kiedy?
 11 listopada
11.11 Start z I ROSbiegu Niepodległości,
Dystans 10 km.
15.00 Msza św. w intencji Ojczyzny:
kościół Parafialny w Rokietnicy. Złożenie
kwiatów pod tablicą upamiętniającą Bohaterów walki o Niepodległość (Rokietnica
Skrzyżowanie ulic Szamotulskiej i Szkolnej).
16.00 „W Soplicowie”–spotkanie z pieśnią
patriotyczną. Rokietnicka Orkiestra Dęta oraz
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Rokietnicy. Hala ROS.

codzienność. Wybiec i dostrzec to czego nie widzimy przez rutynę panującą w naszym życiu na co
dzień. Dlaczego patrzymy powierzchownie na niektóre sprawy, wmawiamy naszej podświadomości,
że nas to nie dotyczy...Czy to obawa przed porażką?
Wszyscy pewnie znamy powiedzenie Javiera
Moro z książki „Szkarłatne sari” – „Sukces ma
wielu ojców, porażka jest sierotą”.
Żeby tak się nie stało pamiętajmy, jeżeli chcemy
wykonać jakieś zadanie to musimy się do niego
przygotować. Każdy krok prowadzi do następnego,
każde słowo do kolejnego, czyn do innego … i tak
możemy wyliczać bez końca. Jednak jeśli będziemy chcieli wykonać jakieś zadanie nie tylko musimy się do niego przygotować, musimy pamiętać
o odpowiedzialności. Zawsze i wszędzie wszystkie
zdarzenia będą efektem podjętych przez nas czy to
decyzji, czy to działań.
Zarówno sukces, jak i porażka każdorazowo weryfikuje grono odbiorców. Jeśli coś się nie powiodło
z rodziny nie mogą nas wypisać, ale inne kłopoty
mogą być. Niektórzy nie robiąc nic wręcz napawają
się cudzym potknięciem. Inaczej jest już z sukcesem.
Sukces działa niczym lep na muchy. Pod warunkiem oczywiście, że będzie można się do niego też
przytulić, bo jeśli nie, to wtedy też mamy problem.
Dlatego pamiętajmy, o tym że tylko i wyłącznie
my sami będziemy odpowiedzialni za każdą podjętą decyzję przez nas.
Cokolwiek zrobimy, zawsze zbierzemy plon swo 17.11. Kabaret Moralnego Niepokoju ze
swoim najnowszym programem „Maj zaczyna się we wtorek” – Rokietnicki Ośrodek Sportu, ul. Szamotulska 29 godz. 18.30
(piątek).
 24.11. Zabawa Andrzejkowa dla dzieci „W
ZWIERZOGRODZIE” – Rokietnicki Ośrodek
Sportu, Sala GOK, ul. Szamotulska 29 godz.
17.00 -19.00 – szczegóły w GOK (piątek).
 24.11. Zabawa Andrzejkowa dla dorosłych z muzyką na żywo – Restauracja
Pod Gruszą, start godz. 20.00 – szczegóły
w Bibliotece (piątek).

KOMUNIKAT
11 listopada 2017 Rokietnica
od 15.30 do 16.00 przejazd
skrzyżowaniem ulic Szamotulskiej i Szkolnej (tzw. małe
rondo) będzie utrudniony.
W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w Rokietnicy informujemy, że
w godzinach od 15.30 do 16.00 przejazd skrzyżowaniem ulic Szamotulskiej i Szkolnej (tzw.
małe rondo) będzie utrudniony. Prosimy o przejazd w kierunku Napachania i Mrowina oraz
z kierunku tych miejscowości do centrum Rokietnicy ulicą Trakt Napoleoński.
listopad 2017

ich działań, czy obfity zależeć będzie tylko i wyłącznie od nas.
Na to czy uszczęśliwimy i pomożemy innym też
możemy mieć wpływ. Róbmy więc dobre uczynki, Nie bójmy się być życzliwymi, przecież każdy
lubi, jak ludzie dokoła są szczęśliwi i uśmiechnięci. Traktujmy innych tak, jak byśmy sami chcieli
być traktowani.
Grzeczność i uprzejmość na ogół pomaga w życiu, ale tak też samo mogą wyglądać również pozory życzliwości, maskujące pewną interesowność?
Dlatego życzliwością
jest przede wszystkim życie w prawdzie
i szczerości przed sobą
i innymi, czego życzę
sobie i Czytelnikom,
Teresa Wieczorek
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Z prac Rady Gminy
XLIV Sesja
Rady Gminy Rokietnica
W dniu 2 października 2017 r. odbyła się XLIV
sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 13 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.
W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”:
radny Ryszard Lubka zadał pytanie odnośnie prowadzonych przeglądów i odpowiedzialności za stan
znaków drogowych na terenie Gminy; radny Kazimierz Fryś zapytał o budowę oświetlenia w Cerekwicy na odcinku - Żalewska-Letniskowa; Przewodniczący Rady złożył interpelację dotyczącą własności
domen www.rokickiewiadomosci.com.pl oraz www.
rokickiewidomosci.pl
W trakcie debaty Wójt Gminy przedstawił prezentację dotyczącą wykonania budżetu za I półrocze.
Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące
uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>”Uchwały Rady Gminy”: http://bip.
rokietnica.pl/public/?id=47033]:
XLIV/408/2017 w sprawie: Statutu Gminy Rokietnica
- 13 głosami „za”;
XLIV/409/2017 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica,
rejon ul. Działkowej i ul. Obornickiej - 13 głosami „za”;
XLIV/410/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działki nr 172/3 i część działki nr 172/2 - 8 głosami „za”, 1
„przeciw” i 4 „wstrzymującymi się”;
XLIV/411/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządze-

nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działek nr 389÷406, 407/1, 407/2, 408÷416 i część działki nr 699 - 13 głosami „za”;
XLIV/412/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działki nr
696 - 13 głosami „za”;
XLIV/413/2017 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr
XXI/206/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 maja
2016 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, dla działek nr
62/1, 62/2, 63/6 i 63/7 - 13 głosami „za”;
XLIV/414/2017 w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Rokietnica jest organem
prowadzącym - 13 głosami „za”;
XLIV/415/2017 w sprawie: nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Mrowino i Rokietnica - 11
głosami „za” i 2 „wstrzymującymi się”;
XLIV/416/2017 w sprawie: zabezpieczenia wkładu własnego Gminy w realizację projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” - 13 głosami „za”;
XLIV/417/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok - 12 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”;
XLIV/418/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017 – 2027
- 12 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: radny Ryszard
Lubka zapytał o plany dotyczące terenu pomiędzy
jeziorem a lasem (Cerekwica, rej. ul. Letniskowej),
plany wobec połączenia osiedla Letniskowego z drogą wojewódzką oraz poruszył kwestię zalewania

działek wodami z drogi powiatowej i wojewódzkiej;
radny Zbigniew Muszyński zadał pytanie dotyczące
rozpoczęcia robót związanych z budową ul. Głównej w Krzyszkowie; radna Joanna Nowak przekazała skargi mieszkańców dotyczące stanu dróg po
wykonaniu przyłączy przez Sp. PUK; radny Krzysztof Zielonka zwrócił się o naprawienie lampy na ul.
Ostrej oraz zgłosił zasadność bliższego umiejscowienia znaku „droga bez przejazdu” na ul. Ostrej; radny
Michał Cieciora zapytał czy - w związku z rozwojem
zabudowy w rejonie ulic Dębowa i Bukowa - Gmina
przewiduje w przyszłości alternatywny (względem
ul. Leśnej) dojazd do ul. Szkolnej oraz wskazał na zasadność dodania trzeciego rzędu spowalniających
tzw. pinezek na ul. Brzozowej; Przewodniczący Rady
zapytał czy radni mogliby na stronie internetowej
sami publikować artykuły dotyczące Rady Gminy;
Przewodniczący Rady poruszył kwestię kontaktu
z policjantami z posterunku w Rokietnicy po godz.
16; sołtys Marzenna Mruk zwróciła się o wyrównanie drogi - zaraz za wykonanym pierwszym etapem ul. Pawłowickiej oraz wskazała na konieczność
zamontowania barierek przy Samicy od strony ul.
Leśnej; Przewodniczący Rady zgłosił, iż w dwóch
miejscach zapada się ul. Pawłowicka w Bytkowie
oraz poruszył problem konfliktu pomiędzy nauczycielami w szkole podstawowej.

Jestem widoczny
na drodze
Minął czas beztroskich wakacji, rok szkolny ruszył
pełną parą. Dla dzieci to czas nauki a dla policjantów początek roku szkolnego to czas kiedy w sposób szczególny troszczą się o najmłodszych uczniów
i ich bezpieczną drogę do szkoły.
20 października policjanci zawitali do Szkoły Podstawowej w Rokietnicy ze szczególną misją - zapoznać uczniów klas pierwszych z podstawowymi przepisami i zasadami ruchu drogowego niezbędnymi
do prawidłowego korzystania z dróg publicznych.
Okazało się, że nasze pierwszaki nie marnują czasu, wykazały się wiedzą i na pytania policjantów
odpowiadały perfekcyjnie wierszem, piosenką, ale
też prezentowały merytoryczną wiedzę. W nagrodę
uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe ufundowane przez Starostę Powiatowego. Kamizelki osobiście zakładał im wójt naszej gminy pan Bartosz
Derech, dyrektor GJO pan Jacek Welman, dyrektor
szkoły pani Karolina Nawrocka i dyrektor Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w Napachaniu pani Małgorzata Łopatka.
Celem spotkania było nie tylko zapoznanie z zasadami ruchu drogowego, ale też przedstawienie
zagrożeń związanych z używaniem pieców w sezonie zimowym. Przedstawiciele straży pożarnej
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prezentowali czujniki, które dźwiękiem informują
mieszkańców domu o zagrożeniu.
Mamy nadzieję, że ta lekcja zostanie zapamiętana i nasi uczniowie będą skutecznie wykorzysty-

wać zdobytą wiedzę a tym samym będą bezpieczni na drodze.
Koordynatorzy projektu

Nowe Gimnazjum
najlepszym
ekologicznym
budynkiem sektora
publicznego
Nowy budynek Gimnazjum w Rokietnicy został
wyróżniony w konkursie PLGBC Green Building
Award 2017 organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council). PLGBC jest organizacją
pozarządową, która ma na celu wspieranie sektora
budownictwa w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasad odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej.
Celem konkursu PLGBC Green Building Award
2017 jest promocja nowoczesnych rozwiązań dla

ekologicznego budownictwa. Pierwsza edycja odbyła się w 2010 roku, w tym roku miał on miejsce
po raz szósty. Obiekty z całej Polski zgłaszane były
w jednej z sześciu kategorii: Najlepszy zrealizowany budynek ekologiczny certyfikowany, Najlepszy zrealizowany budynek ekologiczny bez
certyfikatu (bądź precertyfikowany), Najlepszy projekt ekologiczny, Najlepszy ekologiczny
budynek sektora publicznego, Najlepsze zrównoważone wnętrze oraz Green Product of the
Year. Zgłoszone prace były oceniane zarówno pod

względem walorów architektonicznych, estetycznych, jak i walorów związanych z budownictwem
ekologicznym i rozwojem zrównoważonym. Brano
pod uwagę również nowatorskie pomysły.
W kategorii Najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego II nagrodę – wyróżnienie otrzymał
budynek nowego gimnazjum w Rokietnicy. Nagrodę odebrał Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech
5 października 2017 r. podczas PLGBC Green Building Symposium 2017 w Warszawie.

• Zmienić lokalizację słupów oświetleniowych nr
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu
I/16/3/2, I/16/3/1/2,
pn.: „Budowa ul. Siostry Faustyny Kowalskiej,
Informujemy, że uwagi dotyczące proWeź udział
Powstańców Wlkp., Powstańców Śl.
jektu pn. „Budowa ul. Siostry FaustyKonsultacje
ny Kowalskiej, Powstańców Wlkp.,
w Kiekrzu”
Powstańców Śl. w Kiekrzu” zostały

(na podstawie Zarządzenia nr 88/2017 Wójta Gminy Rokietnica
z dnia 20.09.2017 r.)

społeczne
tel.: +48 (61) 89 60 600

www.rokietnica.pl

W dniu 6 października 2017 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie budowy ul. Siostry
Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp., Powstańców Śl. w Kiekrzu. W konsultacjach wzięło udział
12 mieszkańców, 2 pracowników Urzędu Gminy, 0
sołtysów i 0 radnych. Uwagi w formie pisemnej na
formularzu zgłosiło 7 osób.
Uczestnicy konsultacji zgłosili następujące uwagi do projektu:
• Zastąpić znak B-43 „strefa 30” znakiem D-40 „strefa zamieszkania”,
• Wykonać progów zwalniających typu U-16a lub
U-16c o łagodnym profilu,
• Zwiększyć ilość progów zwalniających na przebudowywanych ulicach,
• Przeprowadzić analizę sposobu odwodnienia ulic

z uwzględnieniem ukształtowania terenu istniejącego i poziomu posesji przyległych do drogi,
• Odwrócić pochylenie poprzeczne drogi wzdłuż
linii kolejowej w kierunku torów, ze względu na
ukształtowanie terenu i zlokalizowany tam najniższy punkt na osiedlu (np. w rejonie dz. nr
163/111), gdzie spływają wody opadowe z wyżej położonej części osiedla. Uwzględnić powyższy fakt w projekcie odwodnienia dróg,
• Nie budować chodnika na odcinku od ul. Kierskiej do ronda, aby ujednolicić projekt na całym osiedlu,
• Skoordynować sytuacyjnie projekt branżowy
oświetlenia z projektem drogowym, ze względu na występujące rozbieżności,

Jesienne porządki? OK!
Ale BEZ PALENIA liści i gałęzi.
Urząd Gminy w Rokietnicy przypomina, że na terenie gminy Rokietnica obowiązuje zakaz spalania
tzw. odpadów zielonych (pozostałości roślinnych).
Powodem wprowadzenia zakazu jest fakt, że
w gminie działa system selektywnego zbierania
i odbierania odpadów zielonych. Odbieramy je
bezpośrednio spod posesji w okresie od kwietnia
do listopada oraz przez cały rok (3 dni w tygodniu)
w PSZOKu, czyli Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Znaczy to tyle, że osoby, które pielęgnują swój
ogródek, działkę itp. nie mogą rozpalać ogniska, by
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pozbyć się liści, gałęzi czy trawy.
A wszystko to za sprawą ustawy o odpadach, która to dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami do tego służącymi, ALE TYLKO NA TERENACH NIE OBJĘTYCH ICH
ZBIÓRKĄ. W przypadku Rokietnicy zbiórką odpadów zielonych jest objęta cała gmina.
Takie odpady nie powinny również trafiać do zwykłych pojemników na śmieci. Pozbyć się ich można
na trzy sposoby: poprzez kompostowanie, przekazanie w specjalnych workach firmie odbierającej odpady komunalne bądź zawieźć do PSZOKu.

przekazane Projektantowi.
Zmiany w projekcie oświetlenia ulicznego są możliwe jedynie w bardzo ograniczonym zakresie na etapie wykonawstwa, ze
względu na planowaną realizację budowy oświetlenia w listopadzie br. i zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Wprowadzenie
istotnych zmian w dokumentacji (np. przeniesienie słupa oświetleniowego na drugą stronę ulicy),
z uwagi na konieczność ponownych uzgodnień dokumentacji, uniemożliwi realizację zadania inwestycyjnego w 2017 r.
Jednocześnie pragniemy nadmienić, że wprowadzenie do projektu drogi zgłoszonych uwag jest
uzależnione od wielu czynników (m. in. uzgodnień
z organem zarządzającym ruchem drogowym, warunków technicznych, wymogów formalnych, itp.),
zatem docelowa dokumentacja projektowa może
nie zawierać wszystkich wnioskowanych elementów.
Osoba, która pali odpady zielone w ogródku,
na działce, może zostać ukarana mandatem nawet w wysokości 500 zł.
Zasady prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, w tym odpadami zielonymi, określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica.
Przydatne informacje:
• PSZOK – Bytkowo ul. Topolowa 6
• Czynny: wtorek i czwartek 11 – 17 oraz sobota 9 – 14
Worki na odpady zielone można odbierać
w dniach i godzinach pracy PSZOK oraz PUK Sp. z o.o.
Zachęcamy do skorzystania z zaproponowanych
udogodnień.
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Węzeł przesiadkowy w Rokietnicy
uzyskał maksymalną liczbę punktów na ocenie strategicznej.
Droga do uzyskania dofinansowania została otwarta.
2 października 2017r. podczas sesji Rady Gminy
Rokietnica wójt Bartosz Derech przekazał informację o zakwalifikowaniu przygotowanego przez Urząd
Gminy w Rokietnicy projektu węzła przesiadkowego w Rokietnicy do dalszej fazy oceny w konkursie
po unijne środki. Pierwszy, z najważniejszych etapów – zgodność ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych dla MOF Poznania, w ramach
której zakontraktowane zostały środki na przedsięwzięcia z obszaru tzw. niskiej emisji – już za nami.
Oczywiście nie oznacza to jeszcze 100% pewności
na uzyskanie dofinansowania. Przypomnieć należy,
ze gra toczy się o kwotę ponad 22 mln. zł, w ramach
której, dzięki partnerstwu z powiatem poznańskim
i ROKBUS-em, ma powstać węzeł przesiadkowy wraz
z nowym dworcem w Rokietnicy, zmodernizowany system dróg powiatowych w centrum Rokietnicy, wybudowana nowa baza dla gminnej spółki komunikacyjnej w Rostworowie i zakupione 4 nowe
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autobusy. W drugim (na trzy planowane) rozdaniu
środków na projekty umożliwiające całkowitą zmianę wizerunku centrum Rokietnicy, uzyskaliśmy wraz
z Szamotułami najwyższą punktację strategiczną.
Warto zauważyć, że w grupie zaledwie 6 wskazanych do realizacji projektów, wartych ponad 200
mln zł, nasz – rokietnicki – z kwotą prawie 29 mln
zł, jest drugim co wielkości zadaniem: po zgłoszonym przez Miasto Poznań węźle komunikacyjnym
Rataje wartym ponad 153 mln. zł.
Na liście rankingowej, za węzłem przesiadkowym
Rokietnica i pięcioma pozostałymi projektami rekomendowanymi w dniu 31 sierpnia 2017 r. przez
Metropolię Poznań do dofinasowania w ramach
WRPO, znalazło się aż sześć innych zadań. Gminy
Kleszczewo, Swarzędz, Czerwonak, Skoki, Komorniki i Kostrzyn zgłosiły w nich zapotrzebowanie na
środki unijne w kwocie ponad 84 mln zł. Przy planowanej alokacji środków na całość zadań o tym

charakterze, szansa na zakwalifikowanie się do realizacji w ostatnim trzecim rozdaniu byłaby więc bardzo ryzykowana. Decyzja, by przygotować wniosek
Gminy Rokietnica na letnią odsłonę konkursu, okazała się więc właściwa, a włożony ogromny wysiłek
i poświęcony czas całego zespołu – mimo trwających wakacji – skuteczny.
Dalszym etapem weryfikacji projektu umożliwiającego budowę węzła przesiadkowego w Rokietnicy
i związanej z nim infrastruktury, będzie ocena formalna i merytoryczna prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. O kolejnych jej etapach będziemy informować na bieżąco.
Warto dodać, że początek prac, obejmujących system dróg powiatowych w centrum Rokietnicy, został zaplanowany już na rok 2018.
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Raport
z gminnych
inwestycji
Kiekrz, ul. Ptasia
Dobiegają końca prace związane z modernizacją nawierzchni ul.
Ptasiej w Kiekrzu. Wykonano odwodnienie i podbudowę pod warstwy bitumiczne nawierzchni. Zakończono układanie kabli
na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego.

Napachanie, ul. Kobylnicka

Bytkowo, ul. Obornicka

Mrowino, ul. Towarowa
Trwają ostatnie prace obejmujące rozbudowę
ul. Towarowej i ul. Przemysłowej w Mrowinie. Zakończono roboty bitumiczne. Obecnie przebudowywane są zjazdy na posesje oraz trwa montaż
oświetlenia ulicznego. Oświetlenie zostanie uruchomione niezwłocznie po zabudowie licznika przez
ENEA Operator Sp. z o.o.
Kiekrz, ul. Ptasia

Napachanie, ul. Kobylnicka
Zakończono zadanie inwestycyjne polegające na
budowie chodnika na ul. Kobylnickiej w Napachaniu. W ramach inwestycji wykonano chodnik z betonowej kostki brukowej na odcinku około 470m.
Bytkowo, ul. Obornicka
Trwają prace związane z przebudową pasa dro-

Napachanie, ul. Kobylnicka
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Krzyszkowo, ul. Główna

gowego ul. Obornickiej w Bytkowie od ul. Porzeczkowej do ul. Pawłowickiej. Zakończono przebudowę sieci telekomunikacyjnej oraz układanie kabli
oświetlenia ulicznego. Zakończono także budowę
drenażu wzdłuż ulicy Obornickiej. Obecnie dobiegają końca roboty ziemne i rozpoczynają się roboty brukarskie.
Krzyszkowo, ul. Główna
Po wielu trudnościach formalnych i organizacyjnych rozpoczęły się prace związane z przebudową
ul. Głównej w Krzyszkowie. Dokonano już wycinki
drzew i układany jest obecnie kolektor kanalizacji
deszczowej. Planowany termin zakończenia prac
dla tego etapu to 7 grudnia br.
Referat Inwestycji i Infrastruktury

Krzyszkowo, ul. Główna
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Wybrano zadania
do realizacji
w ramach funduszu
sołeckiego
Fundusz sołecki to kwota zarezerwowana w budżecie gminy i w części refinansowana z budżetu
państwa. O jej wydatkowaniu na konkretne zadanie w danym roku budżetowym decydują mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego.
Utworzenie funduszu sołeckiego nie jest obowiązkowe dla gmin, jednak Gmina Rokietnica bierze w nim udział od 2010 roku. By Sołectwo mogło
do niego przystąpić, musi przedłożyć wniosek do
dnia 30 września bieżącego roku. Tylko w ten sposób
może on zostać uwzględniony przez Wójta w przygotowywanym projekcie budżetu na następny rok.
Przyjęcie i uchwalenie wniosku odbywają się podczas zebrania wiejskiego z inicjatywy podjętej przez
sołtysa, radę sołecką lub co najmniej 15 pełnolet-

nich mieszkańców sołectwa. Ich cykl w Gminie Rokietnica odbył się w dniach od 21 sierpnia do 22
września 2017 r. Zadania, które mieszkańcy wybrali do realizacji w roku 2018, przedstawia załączona
tabela. Należy dodać, że kwota przyznana każde-

mu sołectwu jest wyliczana na podstawie skomplikowanego wzoru zdefiniowanego w ustawie o funduszu sołeckim. Zależy ona od liczby mieszkańców
i jest limitowana przez tzw. kwotę bazową, której
nie można przekroczyć.

Nazwa
sołectwa

Data
zebrania

Kwota

Kobylniki

15.09.2017

26 761,12 zł

„Przebudowa pasa drogowego ul. Szkolnej w Kobylnikach od ul. Karolewskiej do granic miejscowości polegający na budowie chodnika”, „Zakup namiotu i ławostołów na potrzeby Sołectwa”

22/423

Mrowino-Cerekwica

5.09.2017

35 872,80 zł

„Zakup automatycznego, zewnętrznego defibrylatora”, „Budowa ścieżki
edukacyjno-rekreacyjnej w Mrowinie”, „Rozbudowa oświetlenia na terenie Sołectwa Mrowino-Cerekwica”, „Organizacja dożynek sołeckich”

32/1552

Starzyny-Rogierówko

13.09.2017

16 178,64 zł

„Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji w Starzynach”, „Budowa oświetlenia na ul. Polnej”

4/198

Napachanie-Dalekie

11.09.2017

29 487,46 zł

„Zakup i montaż ogrodzenia wokół miejsca rekreacji”, „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Napachaniu”

34/487

Rokietnica

22.09.2017

35 872,80 zł

„Zakup i montaż altany wraz z utwardzeniem terenu”

21/4553

Sobota-Bytkowo

21.09.2017

31 281,10 zł

„Budowa oświetlenia w miejscowości Sobota i Bytkowo”, „Malowanie
zewnętrzne pomieszczenia gospodarczego”, „Zakup termosów na potrzeby Sołectwa”, „Zakup wyposażenia na plac zabaw w Sobocie”

24/488

Żydowo-Rostworowo

21.08.2017

35 872,80 zł

„Zakup i montaż dwóch piłkochwytów na boisko do piłki nożnej w Rostworowie”, „Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Żydowie”,
„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”

18/678

Kiekrz-Pawłowice

8.09.2017

35 872,80 zł

„Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Wiatracznej”, „Przebudowa nawierzchni ul. Łąkowej w Kiekrzu”, „Utwardzenie dróg gminnych”

36/2424

Przybroda

6.09.2017

22 169,40 zł

„Zakup tablic ogłoszeniowych”, „Zakup pilarki do drewna”, „Doposażenie placu zabaw”, „Naprawa dróg gminnych”

26/321

Krzyszkowo

7.09.2017

35 872,80 zł

„Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji”

20/769
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Nazwa zadania wybranego do realizacji

Liczba uczestników zebrania/ Liczba uprawnionych do głosowania

Zostań Biało-Czerwonym Mieszkańcem.
Nie masz flagi? – Odbierzesz ją u nas!
Ubiegłoroczna akcja rozdawania flag z okazji nadchodzącego święta 11 listopada cieszyła się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców, postanowiliśmy więc ją powtórzyć. Również w tym roku
Rada Gminy Rokietnica wraz z Urzędem Gminy zachęca osoby, które MIESZKAJĄ na terenie
Gminy Rokietnica, do zameldowania się. Przychodząc do Urzędu Gminy, ul. Golęcińska 1
w dniach od 2 do 10 listopada w celu dokonania meldunku na pobyt stały, otrzymacie
od nas flagę*. Zależy nam, aby połączyć Narodowe Święto Niepodległości z Waszą oficjalnie potwierdzoną deklaracją bycia wśród NAS.
Flagę dostanie także ten, kto przychodząc
do Urzędu w dniach od 6 do 10 listopada,

będzie potrafił udowodnić, przy pomocy jakiegokolwiek dowodu, że jest już u nas zameldowany.
*Liczba flag jest ograniczona.

Sprawdź swoją skórę!

bezpieczny, trzeba poznać sposób w jaki następuje
rozwój choroby. Kiedy oglądamy pieprzyk widzimy
tylko jego wielkość na skórze, nie wiemy jak głęboko sięga w jej głąb. Niektóre pieprzyki poddane
działaniu promieni UV zaczynają wzrastać w głąb
skóry. Kiedy osiągną głębokość ponad 4 mm rozsiewają się po całym organizmie tworząc przeżuty
w różnych organach: płucach, wątrobie, mózgu.
Skuteczne leczenie jest wtedy prawie niemożliwe.
Zadbajmy o siebie, wykorzystajmy możliwość
badania, która być może uchroni nas od przykrych
konsekwencji rozwoju choroby.
25 listopada w Zespole Szkół Zamoyskich, odbędą się bezpłatne badania videodermatoskopem
prowadzone przez lekarza onkologa. Badania odbywać się będą od godziny 10:00 do 14:00 w Pałacu.
Badania są bezpłatne! Zapraszamy
Anita Durowicz
Pedagog Zespołu Szkół im. J.W. Zamoyskich

Od kilku lat wzrastają zachorowania na nowotwory skóry wśród coraz młodszych osób. Jednym
z powodów jest nadmierne korzystanie z solarium
i kąpieli słonecznych. Ryzyko zachorowań szczególnie dotyczy osób: o jasnej karnacji, rudych lub
blond włosach, niebieskich oczach, licznych piegach, osób z dużą liczbą znamion barwnikowych,
szczególnie w miejscach gdzie dochodzi do podrażniania. Warto uświadomić sobie, że żyjemy
w kulturze, w której zdrowa skóra kojarzy się często z opalonym ciałem. Słońce rzeczywiście wnosi
wiele pozytywnych rzeczy do naszego zdrowia (poprawia nastrój, podnosi poziom witaminy D), jednak jego niekontrolowany wpływ na skórę może
spowodować nieodwracalne konsekwencje.
Aby zrozumieć dlaczego czerniak jest tak nie-

Ekspert ZUS
w Urzędzie Gminy
Rokietnica
To jest najgorętszy okres nadchodzącej jesieni! Od 1 października
2017 r. obowiązują przepisy obniżające wiek emerytalny dla kobiet do
60 lat i dla mężczyzn do 65 lat.
Mieszkańcu! Wybierasz się na emeryturę
w związku z obniżeniem wieku emerytalnego?
Chcesz dowiedzieć się szczegółów na temat złożenia wniosku, wysokości przyszłej emerytury, na
czym polegają wyliczenia prognozowanej wysokości emerytur, itp.?
Pracownicy ZUS udzielą eksperckich porad z zakresu emerytur wszystkim osobom, które ukończyły lub w najbliższym czasie ukończą:
• 60 lat kobiety
• 65 lat mężczyźni
i chcą skorzystać z przejścia na emeryturę w tym
roku w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.
Na to i inne pytania z zakresu emerytur i rent
odpowiedzą w poniedziałek 4 grudnia br. eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w siedzibie
Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, I p.
Sala Sesyjna w godzinach od 13.00. do 17.00.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Magdalena Sobiak
koordynator ds. komunikacji społecznej
i edukacji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Poznaniu

Przypominamy

Trwa akcja „SPRAWDZIMY CZYM PALISZ W PIECU”
Jak już informowaliśmy wcześniej, funkcjonariusze Policji oraz pracownicy Urzędu Gminy w Rokietnicy rozpoczęli w 2015 roku przeprowadzanie kontroli na posesjach, mających na celu ustalenie, czy
w domowych kotłach c.o. są palone śmieci.
Spalanie odpadów w domowych kotłach c.o.
jest źródłem trujących i rakotwórczych związków
chemicznych. Obecnie obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych. Prowadzone kontrole mają wykazać, czy mieszkańcy wrzucają do swoich pieców
śmieci i odpady.
Podjęta przez Wójta Gminy Rokietnica decyzja
o zintensyfikowaniu kontroli budynków opalanych
paliwami stałymi, głównie w celu wykluczenia stosowania nielegalnych praktyk spalania odpadów
okazała się „strzałem w dziesiątkę”.
W związku z dużym odzewem mieszkańców na
nasze apele zamieszczone wcześniej w „Rokickich
Wiadomościach” udało się sprawnie namierzyć kilka
nieruchomości, w których rzeczywiście dochodziło
do łamania przepisów ustawy o odpadach. Z przeprowadzonych kontroli wynika jasno, że do spala-
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nia odpadów dochodziło w części kontrolowanych
posesji. I było to spowodowane głownie niewiedzą i niską świadomością ekologiczną właścicieli.
Policjanci wraz z pracownikami urzędu, działając na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony
środowiska, mogą wchodzić na teren nieruchomości i przeprowadzać kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, w tym
pobierać próbki z palenisk celem ich zbadania na
zawartość określonych związków wskazujących na
spalanie odpadów. Najczęściej jednak już same oględziny kotłowni i pieców na kontrolowanych posesjach wystarczą do stwierdzenia, czy w kotłach c.o.
spalane są śmieci.
Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska oraz
Policjanci z Posterunku w Rokietnicy, prowadząc
działania kontrolne, równolegle informowali właścicieli budynków o szkodliwym działaniu spalania
odpadów poza instalacjami do tego celu przygotowanymi i przystosowanymi.
Najczęściej spalaniu ulegają odpady typu: kartony,
papier, mieszane materiały z opakowań (tworzywa
sztuczne – plastik), stare meble. Ważną rolę odgry-

wa tu temperatura spalania. Jeżeli jest niewłaściwa
(zbyt niska), w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.
W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego
ponawiamy nasz apel do mieszkańców o zgłaszanie każdego przypadku palenia odpadów. Poniżej
podajemy przydatne numery telefonów.
Nie bądźmy obojętni w takich sytuacjach, pamiętajmy, że szkodliwe substancje z naszych kominów
trafiają wprost do naszych płuc.
Urząd Gminy w Rokietnicy Referat Ochrony Środowiska tel. 61 896 06 16 lub 61 896 06 11
Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym tel.
61 841 48 60
Posterunek Policji w Rokietnicy tel. 61 841 34 02
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Konkurs
fotograficzny
„Gmina Rokietnica
– sadzimy
na swoim”
rozstrzygnięty
WYNIKI:
• I miejsce Katarzyna Ludwiczak
• II miejsce Monika Byczyk
• III miejsce Monika Kram - WTZ Roktar
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i już
dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji za rok!
Nagrodzone zdjęcia zostały zaprezentowane 2
września podczas imprezy „Rokietnica zaprasza
Wielkopolan na rumpuć”.
Nagrody dla zwycięzców ufundowała firma ProData.
GRATULUJEMY! I dalej sadzimy na swoim 

I miejsce Katarzyna Ludwiczak

Jesień to dobry czas
na konferencje…
Ostatnio dużo się mówi o zagrożeniach płynących z Internetu. W priorytetach polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/18 znalazł się
nawet punkt: Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
Życie codzienne wypełnia się po brzegi nowymi
technologiami, od których już nie uciekniemy ani
nie „uchronimy” nas i naszych dzieci. Czy jednak
strach jaki nam często towarzyszy, jest uzasadniony? Czy po drugiej stronie sieci czekają tylko
zagrożenia zamknięte w pojęciach cyberprzemocy? Gdzie leży cienka linia, po przekroczeniu której mamy do czynienia z uzależnieniem, a gdzie
to tylko sygnał o wielkiej pasji, którą należy podtrzymywać i prowadzić, by właściwie ukierunkować ją? Pytania mnożą się same…
Szukając odpowiedzi, postanowiłam zorganizować konferencję, którą zaszczycą swoją obecnością osoby reprezentujące wymiar sprawiedliwości, pomocy terapeutycznej, przestrzeni
edukacyjnej i profilaktyki, obszaru IT oraz młodego pokolenia.
Chciałabym serdecznie zaprosić wszystkich pedagogów, psychologów, specjalistów uczących informatyki w szkołach, rodziców oraz wszelkie te
osoby, które szukają, jak ja odpowiedzi na powyżej
postawione pytania, na konferencję WIRTUALNA
RZECZYWISTOŚĆ – WYZWANIE DLA SZKOLNYCH
SPECJALISTÓW. Odbędzie się ona 27 listopada
(poniedziałek) w godzinach od 10:00 do około 14:00, w Pałacu Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy.
Proszę o zgłoszenie udziału w konferencji pod
adresem: pedagog@zsrokietnica.edu.pl
Serdecznie zapraszam!
Anita Durowicz
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II miejsce Monika Byczyk

III miejsce Monika Kram - WTZ Roktar

Kolejna nagroda Grand Prix dla wokalistki
z Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy,
pracującej pod kierunkiem Marty Podulki.
Amelka Kurantowicz, podopieczna Marty Podulki
zdobyła nagrodę GRAND PRIX w III Ogólnopolskim

Konkursie Wokalnym Piosenki Małolata dla dzieci
w wieku 9-12 lat , który odbył się 20 października
2017 roku w Poznaniu.
Serdecznie gratulujemy !!!
inf. GOK Rokietnica

PIKNIK RODZINNY
w Gminnym Ośrodku
Kultury w Rokietnicy
21 października 2017 r. w ramach Międzynarodowego Tygodnia Rodzicielstwa Bliskości Stowarzyszenie Równoważnia oraz Instytut Rodzicielstwa zorganizowali PIKNIK RODZINNY dla rodziców oraz ich
pociech.
Podczas pikniku odbywały się wspólne czytania
książeczek, śpiewanie, wesołe zabawy sensoryczne,
zdobienie ciał brokatowymi tatuażami. Rodzice mieli
możliwość porozmawiania oraz wymiany doświadczeń. Osoby, które interesował temat chustowania mogły skorzystać z porad doradcy chustowego.

Biblioteka Gminna oraz Gminny Ośrodek Kultury
serdecznie zapraszają dzieci do lat 7
na

ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ
„W ZWIERZOGRODZIE”
24 listopada 2017
(piątek )
Godz. 17:00- 19:00
W programie:
-magiczne tańce
-zabawy animacyjno-ruchowe
-konkurs na najlepsze przebranie
-kącik artystyczny
-słodki poczęstunek i wiele innych atrakcji

GOK w Rokietnicy
ul. Szamotulska 29
(sala koncertowa )

Zapisy pod numerami tel.
609 055 694 ; 697 888 348
(do dnia 21.11.2017 )

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

listopad 2017
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Przedszkole
Bajeczka
Bezpiecznie i odpowiedzialnie
z Policjantem i Ratownikiem
Medycznym w „Bajeczce”
Od początku roku szkolnego dzieci w naszym
przedszkolu poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa zarówno na terenie przedszkola jak
i poza nim. Chodziliśmy na spacery, wycieczki ucząc
się jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i zachowywać w jej pobliżu. Najwięcej jednak o ruchu
drogowym wie Pan Policjant.
W środę 15 września zaprosiliśmy do naszego
przedszkola Panów Policjantów z Komisariatu Policji w Rokietnicy. Tematem spotkania było utrwalenie zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie
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zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w przedszkolu i w domu. Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania
się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie
wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach
z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne
i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Poinformował i zademonstrował
dzieciom również, w jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku psa. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych
gości. Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły Panom Policjantom podziękowania.
Była to bardzo pouczająca lekcja o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, która na pewno pozostanie dzieciom na długo w pamięci!
Tydzień później w naszym przedszkolu gościliśmy
Panów Ratowników Medycznych, którzy przeprowadzili warsztaty dla dzieci z gr. „Motylki” i „Tygryski” z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej.

Jednym z najciekawszych dla przedszkolaków, a zarazem bardzo ważnym punktem, były praktyczne
ćwiczenia na fantomie. Początkowo dzieci przyglądały się czynnościom wykonywanym przez ratownika, a następnie, według jego wskazówek próbowały
naśladować masaż serca oraz sztuczne oddychanie.
Przedszkolaki dowiedziały się również jak należy
sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej oraz
w jaki sposób wzywać pomoc i co najważniejsze,
jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorem pogotowia ratunkowego. Wszyscy razem dla utrwalenia
powtórzyliśmy numery alarmowe.
Były to niezwykle ważne warsztaty, gdyż uwrażliwiły dzieci na potrzebę reagowania w sytuacjach
zagrożenia życia i dostarczyły im wiedzy, dzięki której mogą uratować czyjeś życie.
Naszym gościom serdecznie dziękujemy za przybycie do naszego przedszkola – w szczególności Panu
Krzysztofowi Sierszule, za poświęcony nam czas.
Agnieszka Tomczak

Urodziny Minionka
29 września w grupie „Minionki” odbyły się uroczyste obchody „Dnia Minionka”. Czterolatki świętowały ten dzień wspólnie z rodzicami. Na imprezie
było dużo radosnej zabawy: dzieci bawiły się z chustą
animacyjną i próbowały rozbić piniatę wypełnioną słodkościami. Przedszkolaki z pomocą rodziców
malowały swoje ulubione Minionki na żółtych koszulkach. Będą je zakładać na wyjątkowe okazje.
Na koniec uczestnicy imprezy zajadali się pysznym
tortem w kształcie Minionka przygotowanym przez
mamę Jagódki, były też minionkowe babeczki i ciasteczka od mamy Dominiki. „Dzień Minionka” sprawił przedszkolakom wiele radości, z pewnością będziemy go świętować za rok.
Hanna Augustyniak
„Najpiękniejsza dynia”
w „Bajeczce”

Sztuka plastyczna daje dziecku ogromną radość.
Tworząc prace plastyczne dziecko rozwija własną
wyobraźnię i pomysłowość. Twórczość plastyczna
pobudza u dziecka twórczą fantazję, uczy skupienia
dając jednocześnie odprężenie i uspokojenie. Dlatego też został zorganizowany konkurs na „Najpiękniejszą dynię”, który był świetną okazją do wspólnych zabaw rodziców i dzieci, a także zwróceniem
uwagi na piękno przyrody jaką daje nam jesień. Pomysłowych i pięknie wykonanych prac było tak wiele, że nie wyłoniono zwycięzców. Konkurs wygrali
wszyscy uczestnicy! Wszystkim, którzy wzięli udział
dziękujemy i serdecznie gratulujemy!
Izabela Olejniczak-Bysiewicz

się to wszystko podobało. Na pamiątkę każde dziecko otrzymało swój gips do domu - ku przestrodze:)
Emilia Zdzierela
„Święto drzewa”
Dzień Drzewa obchodzony jest 10 października.
Z tej okazji w Przedszkolu „Bajeczka” w Rokietnicy
dzieci z grup: „Kotki” i „Motylki” wzięły udział w ciekawych zajęciach zorganizowanych przez panie. Wychowawczynie przygotowały na holu plakaty oraz
pnie drzew ubranych w czapeczki, aby każdy wiedział, że 10 października drzewo ma swoje święto.
Przedszkolacy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach . Przyswajaniu wiedzy przyrodniczej towarzyszyła zabawa, śpiew i taniec. Dzieci świetnie bawiły
się przy piosenkach o tematyce ekologicznej. Dzięki
ich plastycznemu zaangażowaniu powstały 2 drzewa, których liście były odciskami gąbek umoczonych
w farbie. Grupy obejrzały także ciekawy film multimedialny na temat drzew oraz ich roli w życiu człowieka. „Kotki” i „Motylki” relaksowali się również,
słuchając odgłosów przyrody, a także wykonując
wspólne masażyki. Zakończeniem świętowania Dnia
Drzewa było zasadzenie dwóch dębów w ogródku przedszkolnym. Będziemy szczególnie dbać o te
drzewka, obserwować jak rosną, a jak będą już duże
będziemy zbierać jesienią opadające z nich żołędzie.
Podjęte działania miały na celu przede wszystkim
propagowanie idei ochrony przyrody, kształtowanie
pozytywnego stosunku do niej, pogłębianie wiedzy
na temat drzew i integrowanie dzieci we wspólnej
nauce i zabawie.
Agnieszka Kożuchowska

„Misie w gipsie”
Grupa „Misie” w piątek, 13 października trafiła
w gips- tak dla bezpieczeństwa:)
Tak naprawdę odwiedził nas ratownik medyczny
Pan Adam Maczyszyn, któremu bardzo serdecznie
dziękujemy. Pokazał dzieciom strój ratownika, opowiedział o swojej pracy. Przestrzegł przed huśtaniem
się na krzesłach i konsekwencjach. W ramach edukacyjnych dzieci miały możliwość na sobie samym
poczuć ciężar gipsu i utrudnień z nim związanych.
Dzieci zapamiętają ten dzień na długo, bardzo im
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Przedszkole
Cztery Pory
Roku
Jesień w Czterech Porach Roku
Dopiero rozpoczął się rok przedszkolny, a tu już
zawitała do nas jesień. Prawdziwa, polska, złota.
Przyszła po dywanie z kolorowych liści wraz z pogodową huśtawką- chłodem, deszczem i słońcem
– we wszystkich możliwych kombinacjach.
W tym roku w naszym przedszkolu odbywać
się będą trzy cykliczne – comiesięczne wydarzenia. Pierwsze z nich to warsztaty i pokazy naukowo
-chemiczne organizowane przez firmę DNA zabawy. W czasie tych spotkań będziemy barwić wodę,
zamieniać polimery w glutki i robić wiele innych

ciekawych doświadczeń. Drugie wydarzenia to zajęcia z ceramiki, podczas których będziemy formować różne kształty z gliny np. zwierzęta, wazoniki,
serca i inne. Przedmioty te będą potem wypalane
w piecu przez panią, przywożone do przedszkola
i finalnie malowane i ozdabiane przez dzieci. Trzecie spotkania to koncerty Klubu Małego Muzyka,
który wprowadzi nas w świat tradycji i różnych gatunków muzyki.
W naszym przedszkolu działa też od zeszłego
roku chórek dla małych pasjonatów muzyki. Na
cotygodniowych spotkaniach z ciocią Kingą dzieci uczą się śpiewać nowe, często bardziej dorosłe
piosenki, poprawiają artykulację i doskonalą swoje wokalne talenty. Występują potem ze swoim repertuarem przed całym przedszkolem z okazji różnych uroczystości.
Oprócz powyższych atrakcji w październiku odbył
się u nas również Pomarańczowy Dzień Marchewki,
w którym ubrane na pomarańczowo przedszkolaki
robiły sok i surówkę z marchewki, a także poma-

rańczowe prace plastyczne. Tego dnia było u nas
mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy.
16. października połowa dzieci z naszego przedszkola wyjechała na wykopki do Kids Farm w Przecławiu. Do czasu wyjazdu niektórzy z nas myśleli,
że ziemniaki są po prostu ze sklepu. Jakie było ich
zdziwienie, gdy sami, własnymi rękami mogli pozbierać ziemniaki prosto z pola, a później zjeść je
upieczone w żarze ogniska razem z typowo wielkopolskim gzikiem. To był najpyszniejszy obiad na
świecie. Wcale nie mieliśmy ochoty stamtąd wyjeżdżać, ale niestety ciocie nie chciały zostać już ani godzinki dłużej. Z wielkim żalem opuszczaliśmy więc
Kids Farm i obiecaliśmy, że jeszcze tam wrócimy.
Pod koniec października dzieci z naszego przedszkola wyjechały na poszukiwanie śladów jesieni
do Ogrodu Botanicznego w Poznaniu na warsztaty:
„Kiedy Pani Jesień gubi swoje skarby”. Wszystkim
bardzo się podobało i tam też planujemy wrócić już
na początku wiosny na poszukiwanie jej zwiastunów.

poczynek i skosztowanie sparowanych ziemniaków
z masłem i solą. Państwo Zborowscy nie zapomnieli
o młodszych przedszkolakach, dla nich różnież były
ziemniaczki, które zjedli ze smakiem na podwieczorek. Mamy nadzieję, że za rok też będziemy mogli
odwiedzić ich gospodarstwo.
Tańcowała kolorowa jesień, w przeniośni i dosłownie. 22 września do przedszkola Ptyś przybyła Pani Jesień, ubrana w piękną kolorową suknię,
na której miała zaczepione liście w barwach jesieni, a na głowie miała piękny wianek. Dzieci z grupy
6-latków przygotowały na jej przyjście krótki występ.
Pani Jesień odwdzięczyła się pięknym opowiadaniem o sobie, zagadkami oraz wspólnym śpiewem

i tańcami, na koniec skosztowaliśmi owoców, które do nas przyniosła.
We wrześniu dzieci z naszego przedszkola przynosiły dary jesieni, które znaleźli na rodzinnych spacerach, a na zajęciach powstały z nich dzieła sztuki
:) kasztanowe ludziki, liściaste skrzaty i wiele innych.
Jak mowa o wrześniu to na myśl przychodzi owocowy dzień, który i w tym roku gościł w naszym przedszkolu. Dzieci przyniosły z domu swój ulubiony owoc,
była ich cała sterta, a połączone ze sobą stworzyły
przepyszną owocową sałatkę. Październik też szykuje dla nas niezapomniane atrakcje.

Przedszkole
Ptyś

„Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna
kieszeń” w naszym przedszkolu przez cały tydzień
18.09-22.09 przygotowywaliśmy się na przyjście
kolejnej pory roku. Codziennie mieliśmy nowe zadania, prace plastyczne, układy taneczne, nauka
piosenki oraz szukanie oznak nadchodzącej jesieni. Pogoda nam dopisywała i codziennie mogliśmy
podziwać zieniającą się przyrodę na własne oczy,
na spacerach i podczas zabawy na przedszkolnym
ogrodzie. 20 września grupa Przyrodników miała
możliwość poznania pracy rolnika. Państwo Zborowscy pokazali nam na czym polega wybieranie
ziemniaków i pozowolili nam pozbierać te, które
pozostały na polu. Na koniec mieliśmy czas na od-

Przedszkole
Logicus
Wieści z Przedszkola Logicus
Wrzesień w Logicusie obfitował w wiele ciekawych wydarzeń. Grupę Badaczy odwiedził przemiły
gość, Pan Prezes Fundacji Familijny Poznań Mateusz
Krajewski. W ramach projektu Wędrująca Książka
przeczytał przedszkolakom książkę, o niesamowitych przygodach skarpetek. Dzieci był zachwycone
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tą przemiłą niespodzianką.
Dzięki uprzejmości ROSFIT-u dzieci mogły zwiedzić sąsiadującą z nami siłownię. Przedszkolaki miały możliwość skorzystania ze sprzętów do ćwiczeń
oraz brały udział w zajęciach zumby. Nasi milusińscy już od małego wiedzą, że ruch to samo zdrowie.
Obchodzony 20 września Światowy Dzień Przedszkolaka, okazał się wspaniałą okazją, do tego aby
kadra pedagogiczna Logicusa, wykazała się talentami aktorskimi, podczas występu artystycznego
dla dzieci. Przedstawienie zostało stworzone w du-

chu Roku Małego Muzyka. Uśmiechu oraz radości
w tym dniu, było co niemiara.
Już od dwóch lat nasze przedszkole wspiera lokalną akcje bieg im.Dominiki. W tym roku 23 września
Panie przygotowały stoisko konstrukcyjno-plastyczne. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom,
i zapraszamy za rok do wspólnej zabawy!
Zaprojektowane specjalnie z myślą o przedszkolakach miejsce, wprowadza dzieci w świat pierwszych
eksperymentów. Zaproponowane doświadczenia,
obserwacje przez Panie nauczycielki obejmują tematykę żywiołów takich jak, woda, ogień, ziemia,
powietrze. Wszyscy wiemy, że najłatwiej uczymy
się przez samodzielne doświadczenia, dlatego w na-

szym przedszkolu tego nie brakuje! A dzieci wprost
wyczekują swoich ulubionych zajęć w przedszkolnym laboratorium.
We wrześniu został również przeprowadzony
konkurs plastyczny, dla dzieci i rodziców pt. „Niekonwencjonalny instrument muzyczny“. Stworzone prace można było podziwiać w holu przedszkola. 29 września odbyło się rozstrzygnięcie konkursu
co za tym idzie, wręczenie nagród oraz dyplomów.
A tak oto przedstawiają się laureaci: I Miejsce zajęła Nikola P. z grupy Odkrywców, II Miejsce zajął
Oliwier W. z grupy Podróżników natomiast III Miejsce należało do Michała M. z grupy Badaczy. Kadra
Logicusa wraz z Dyrekcja jeszcze raz gratuluje dzieciom jak i rodzicom przepięknych prac!

30 wrzesień to wyjątkowa data w kalendarzu!
Wszyscy chłopcy - starsi oraz młodsi na całym świecie mają wtedy swoje wielkie święto! Nie inaczej
było też w LOGICUSIE! Od samego rana można było
wyczuć że to nie jest zwykły dzień w przedszkolu.
Każdy z chłopców w przedszkolu, dostał od Pań oraz
koleżanek z grupy upominek oraz najserdeczniejsze
życzenia A dzięki Radzie Rodziców, każdy z chłopców dostał prezent niespodziankę. Jesteśmy pewni że, Dzień Chłopca na długo pozostanie w dziecięcych wspomnieniach!

Przedszkole
MrowinoNapachanie
W Przedszkolu w Mrowinie,
czyli wrześniowe wycieczki
i przyjęcia
Chwilę przed startem…
dni adaptacyjne
W dniach 29.08-31.08.2017r. odbyły się dni adaptacyjne w Przedszkolu w Mrowinie. Niewątpliwie
ważnym wydarzeniem dla Przedszkola było utworzenie nowego oddziału „Smerfy” dla dzieci trzyletnich. Dla wielu dzieci to pierwszy kontakt z przedszkolem. Żeby zapewnić poczucie bezpieczeństwa,
zaprosiliśmy dzieci z rodzicami na dni adaptacyjne.
Przedszkolaki miały możliwość obejrzeć przedszkole i poznać swoje panie. Zabawy z dziećmi i pierwsze kontakty z wychowawcami zapewniły łagodny
start w środowisko przedszkolne. Przedszkolaki trafiając w doświadczone, pełne empatii, ręce Pani Lucyny Maćkowiak i uczącej, także języka angielskiego, Pani Magdaleny Maciaszek, rozpoczęły swoją
przygodę z przedszkolem.
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Powitanie Jesieni, czyli święto
ziemniaka
Jak co roku o tej porze powitaliśmy Panią Jesień
oraz uczciliśmy wszechobecnego na każdym stoleziemniaka, a to za sprawą obchodzonego Święta
Pieczonego Ziemniaka. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Państwa Zborowskich, wszystkie dzieci z przedszkola w Mrowinie mogły wziąć udział
w wykopkach, poznając przy tym pracę rolnika. Jak
to bywa po ciężkiej pracy, przyszedł czas na posiłek. Dzieci z wielkim apetytem kosztowały upieczone przez gospodarzy ziemniaki z masełkiem i solą.
Po skończonej biesiadzie dzieci wspólnie śpiewały. Przedszkolaki zadowolone wróciły do przedszko-

la, gdyż pogoda dopisała i humory też. Serdeczne podziękowania dla Rodziców Filipa– Państwa
Zborowskich za przygotowanie dzisiejszego dnia.
Świętujemy Dzień Przedszkolaka
20 września 2017 po raz pierwszy w naszym
przedszkolu świętowaliśmy Dzień Przedszkolaka.
Dzieci przebrane były za owady symbolizujące nazwy grup. Tyle motyli, pszczółek, biedronek i mrówek, a wśród nich małych niebieskich smerfów jeszcze nie widzieliśmy w jednym miejscu. Najstarsze
dzieci z grupy Biedronki i Mrówki przygotowały wesołe przedstawienie oraz odśpiewały hymn przedszkolaka. Następnie odbyła się prezentacja grup.
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Wylosowani przedstawiciele zmagali się w quizie
przyrodniczym, dotyczącym owadów symbolizujących nazwę ich grupy. Bawiliśmy się, śpiewając
i tańcząc w rytmie letnich piosenek. Wychowawcy
złożyli życzenia swoim podopiecznym i wręczyli poszczególnym grupom: „balony marzeń”, na których
zapisali marzenie każdego dziecka. Na zakończenie
spotkania dzieci otrzymały medale Super Przedszkolaka oraz skosztowały słodkości przygotowanych przez nauczycieli i rodziców. Mamy nadzieję,
że Dzień Przedszkolaka na stałe zagości w naszym
kalendarzu imprez przedszkolnych. Jednocześnie
dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w organizację tego radosnego święta,
uświetniając je pysznymi, domowymi wypiekami.
Wycieczkowy zawrót głowy...
Ostatni tydzień września okazał się idealnym terminem dla przedszkolnych wycieczek, a piękne jesienne słońce, uświetniało nasze wyprawy. W pierwszej kolejności wyruszyły 6-latki. Dnia 26 września br.
wybraliśmy się wraz z naszymi kolegami i koleżankami z grupy Biedronki na wycieczkę do Szreniawy.
Biorąc udział w ścieżce edukacyjnej pt. ,,Jesień na
wsi” zapoznaliśmy się z tradycyjną kulturą związaną
ze zbiorem roślin, a także przetwórstwem warzyw
i owoców. Zapoznaliśmy się z różnymi technikami
omłotów od cepa do kombajnu. Każda prezentacja
rozpoczynała się rozmową i demonstracją procesu.
Potem sami braliśmy do ręki cep, sito lub poruszając
wialnią i młockarnią mogliśmy doświadczyć ciężkiej
pracy rolnika. Bardzo zainteresował nas sam proces
przerobu już oczyszczonych zbóż na kaszę i mąkę
w stępach i żarnach. Aby upiec chleb, gospodyni musiała się nie lada napracować. My też mieliśmy okazję spróbować naszych sił przy stępach. Jesień na
wsi to także czas przetwórstwa owoców i warzyw.
Byliśmy obserwatorami smażenia powideł, suszenia
owoców i grzybów, kiszenia kapusty i ogórków a także wyrobu soków. Zapoznaliśmy się także z techniką
wyrobu sit - jest to zagadnienie mało znane, nawet
zapomniane. Na zakończenie pobytu mogliśmy spróbować chleba z gzikiem lub smalcem wypiekanego
w tutejszym piecu chlebowym. Wszystkim bardzo
smakował. Dzięki wizycie w Muzeum Narodowym
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, mogliśmy dużo dowiedzieć się o zanikających
zajęciach ludności wiejskiej. Młodsze grupy- Motyli
i Pszczółek, wspólnie odwiedziły uroczo położone,
w centrum puszczy noteckiej, gospodarstwo agro-
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turystyczne Brokowo. Dzieci miały tu okazję poznania pracę pszczelarza, tajniki wędkowania, a przede
wszystkim uczestniczyć w wyjątkowej lekcji zbierania
grzybów. Dzieci były zauroczone wspaniale przygotowaną ścieżką dydaktyczną poświęconą jadalnym
i trującym gatunkom grzybów, które mimo olbrzymich wielkości, zachowały niezwykle naturalistyczny
wygląd. Zwieńczeniem całodziennej wycieczki było
wspólne ognisko z kiełbaskami oraz przejażdżka po
puszczy kolejką /ciuchcią.

Wrześniowe wieści z Przedszkola
w Napachaniu
Sprzątanie świata
Już od wielu lat nasze przedszkole bierze udział
w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. W dniu
15 września nasze przedszkolaki oczyszczały z odpadów najbliższą okolicę: las oraz plac zabaw. Wszystkie dzieci otrzymały rękawiczki i worki na śmieci.
Od dziś maluchy będą pamiętały, że należy dbać
i szanować naszą przyrodę.
Wykopki
Dnia 18 września udaliśmy się na wykopki do sąsiadującego z przedszkolem gospodarstwa rolnego,
należącego do Państwa Musiał. Dzieci miały okazję
zobaczyć, jak wykopuje się ziemniaki specjalną maszyną, jednak największą atrakcją było ich zbieranie.
Zapał i zaangażowanie maluchów w pracę zaskoczył

nas wszystkich, a zbieranie ziemniaków okazało się
nie tylko pracą, ale i dobrą zabawą. Uwieńczeniem
tego dnia było wspólne ognisko, przy którym piekliśmy kiełbaski. Dzieci mogły też spróbować gotowanych ziemniaków z gzikiem. Lekko zmęczeni,
lecz bardzo zadowoleni wróciliśmy do przedszkola. Serdeczne podziękowania składamy Państwu
Musiał za przygotowanie dla przedszkolaków tego
wspaniałego dnia.
Dzień Przedszkolaka
20 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka. Z tej okazji również nasza placówka
postanowiła w szczególny sposób uczcić święto naszych małych podopiecznych. Panie zorganizowały gry i zabawy, nie zabrakło też malowania twarzy i balonowych stworków. Dobrej zabawy było
co niemiara.
Powitanie Jesieni
22 września uroczyście przywitaliśmy kolejną porę
roku- jesień. Wszystkie przedszkolaki tego dnia przyszły ubrane w kolorowe jesienne stroje. Pani Lato
spakowała już swoją walizkę i żegnając się z nami,
ustąpiła miejsca Pani Jesieni, która powitała dzieci z pełnym koszem jesiennych darów. Odbyły się
też wspólne zabawy i konkursy. Mamy nadzieję,
że tak miło powitana jesień nie będzie smutna, nudna i zimna, ale przepiękna, barwna, ciepła i bogata
w jesienne skarby!

SP Rokietnica
Kolejny Europejski Dzień Języków
za nami
W młodszych klasach Szkoły Podstawowej w Rokietnicy był to jak zwykle dzień przygody z kulturami
europejskimi. Już od uczniów klas drugich rozpoczęła
się europejska wędrówka po barwach narodowych,
smakach, zapachach, miastach, rzekach i zwyczajach różnych krajów. Zabawy było nie lada podczas
dowiadywania się jak oryginalne i czasem dziwaczne (dla nas, Polaków), mogą zdać się niektóre fakty
historyczne czy zwyczaje. Dzieci omawiały z nauczycielami ciekawostki o krajach europejskich i dzieliły
się swoją wiedzą, pochodzącą głównie z podróży
wakacyjnych oraz znajomości rodzinnych z przedstawicielami innych narodowości. Pouczające lekcje kulturowe dzieci zakończyły wykonaniem prac
plastycznych- projektów, prezentacji, flag i napisów,
które zostały wyeksponowane na gazetkach szkolnych. Wszyscy - nauczyciele i uczniowie na pew-

no jeszcze raz doświadczyli, jak ważna jest z jednej
strony indywidualność narodowa, a z drugiej - przynależność do wspólnoty, jaką jest Unia Europejska.
W Europejskim Dniu Języków wzięło udział wielu
nauczycieli i klas i na pewno tę przygodę kontynuować będziemy w przyszłym roku!
Za to starsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjalne wzięły udział w quizach i konkursach.
W holu szkoły uczniowie mieli możliwość przyjrzenia się mini-wystawie pt. Keep calm and learn
foreign languages. Dowiedzieli się, jak mówi się
proszę i dziękuję w różnych językach, np. włoskim,
węgierskim, francuskim czy portugalskim. Poznali
również przykładów wyrazów, które w języku obcych
wyglądają podobnie jak w języku polskim, ale mają
zupełnie inne znaczenie. W piątek 29.09. na długiej
przerwie odbyło się uroczyste losowanie zwycięzców
quizów i ogłoszenie wyników konkursów.
W konkursie Ozdób szafkę zwrotami w obcym
języku zwyciężyła szafka nr 63. Plansza edukacyjna i gra językowa powędrowały do jej właścicielki
– Zofii Trzybińskiej z klasy 3c.

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU
„MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu Gminy
Rokietnica realizowanego w ramach WRPO NA LATA 2014-2020
Okres realizacji projektu: 1.09.2017 – 31.08.2018
Podniesienie kompetencji i rozwijanie uzdolnień
uczniów oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli
poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz szkoleń
przy jednoczesnej poprawie zaplecza badawczego.
Niniejszy proj.(finansowany z śr. EFS) będzie stanowił uzupełnienie działań prowadzonych przed
rozpoczęciem jego realizacji przez Szkołę Podstawową w Rokietnicy.
Cele projektu:
• przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w zakresie przedmiotów, matematycznoprzyrodniczych i języka angielskiego;
• cykl zajęć z doradztwa zawodowego;
• doskonalenie kompetencji nauczycieli z wykorzystania w pracy z uczniem metod aktywizujących i zdobywania kwalifikacji dotyczących na-
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uczania j. obcego;
• zakup wyposażenia i doposażenie pomieszczeń
szkolnych.
PLANOWANE EFEKTY:
• wzrost kompetencji i doświadczenia zawodowego 12 nauczycieli,
• wzrost kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych na rynku pracy,
• wzrost wiedzy z przedmiotów matematyczno
-przyrodniczych i rozwijanie kompetencji językowych,
• wypracowanie IPD dla 116 uczniów klas gimnazjalnych,
• objęcie wsparciem 26 uczniów SPEDU
• zajęcia terapeutyczne 1:1 z uczniem niepełnosprawnym
• ograniczenie uczniów wykluczeniem społecz-

W konkursie Wyrazy obce w języku polskim 3.
miejsce ex aequo zajęli Michał Cierpicki i Mikołaj
Just z klasy 2e. Zaszczytne 2. miejsce powędrowało do Jagody Radzińskiej z klasy 7g, a na 1. miejscu podium znalazł się Piotr Bieda z klasy 7g. Gratulujemy!!!
W konkursie językowo-plastycznym dotyczącym
skojarzeń z wybraną narodowością zwyciężyli uczniowie klasy 2b: Kornelia Haczyk otrzymała nagrodę
za swoją pracę dotyczącą Francji. Przemysław Kocurek został nagrodzony za pracę z klocków Lego
poświęconą Danii.
Po ogłoszeniu zwycięzców konkursów, przyszedł
czas na losowanie zwycięzców quizów. Pani Dyrektor
wylosowała karty z prawidłowymi odpowiedziami.
Szczęśliwcom zostały wręczone nagrody – materiały do nauki słówek. Następny Dzień Języków już za
niecały rok! Uczymy się języków obcych. Warto!!!
Anna Tylczyńska, Izabella Stawicka
i Katarzyna Trojan

nym i przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki.
Wartość projektu: 387 340,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 367 955,81 zł
DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
1. Zajęcia dodatkowe - tabelka na str. 16
2. Kursy doskonalące/podnoszące kwalifikacje
dla nauczycieli:
Łącznie zostanie przeprowadzonych 6 kursów
doskonalących z:
1.zakresu kompetencji kluczowych i prowadzenia eksperymentów:
a) wykorzystania technik pamięciowych w nauczaniu języka angielskiego (4 uczestników),
b) wykorzystania technik pamięciowych w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (8 uczestników)
c) Kurs doskonalący dla nauczycieli z wykorzystania metody eksperymentu (biologia, chemia, geografia, fizyka, 4 uczestników).
2. Cykl kursów zakresu prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem SPEDU oraz uczniem
młodszym (10 os.), m.in.:
a) Kurs ze skutecznych sposobów wspierania
ucznia niedostosowanego społ. lub zagrożonego
niedostosowaniem społecznym.
b) Kurs z zakresu skutecznych sposobów wspierania ucznia z zaburzeniami w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym.

17

c) Kurs dla nauczycieli z alternatywnych sposobów komunikacji z uczniem niepełnosprawnym.
Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i odbywa się w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Rokietnicy
Koordynator projektu
Ewa Lepsza

3. Doposażenie pomieszczeń lekcyjnych:
Lp.

Pomieszczenie

1.

Pracownia matematyki

2.

Pracownia chemiczna

3.

Pracownia fizyczna

4.

Pracownia geograficzna

Wyposażenie

Termin

Kompleksowe wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne
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Ad. 1 – Zajęcia dodatkowe
Lp.

Nazwa zajęć

Opis zajęć

1.

MAGIA LICZB

3

60

2 x tygodniowo

10

2.

MATEMATYKA-TO LUBIĘ

3

30

x tygodniowo

10

3.

ANGIELSKI NA PAMIĘĆ

5

60

2 x tygodniowo

10

4.

ANGIELSKI NA 6 z PLUSEM

3

30

1 x tygodniowo

10

5.

EXPERYMENTATORIUM

4

30

1 x tygodniowo

10

6.
7.

EXPERIMENTAL DAY
Wyjazdy edukacyjne

zajęcia dla uczniów wykazujących problemy z matematyką,
dostosowane treścią i zakresem do deficytów i obszarów
zajęcia rozwijające dla uczniów wykazujących predyspozycje do nauki matematyki, realizacja zajęć z wykorzystaniem
technik .pamięciowych
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z wykorzystaniem technik pamięciowych dla uczniów z problemami w przyswajaniu języka angielskiego
kółko zainteresowań (zajęcia rozwijające) z wykorzystaniem technik pamięciowych
przedmioty przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, geografia) - zajęcia rozwijające przy wyk. technik pamięciowych
i doświadczeń/eksperymentów/wyjść terenowych (z GPS/
nawigacją)
FESTIWALU NAUKI w szkole 1dzień
Centrum eksperymentów + wyżywienie

1
4

5
-

50
100

8.

GRAJFAIR

zajęcia z zakresu pracy zespołowej przy wykorzystaniu gier
symulacyjnych kształtujące kreatywność i innowacyjność:
praca w zespole, negocjacje, reagowanie na sytuacje problemowe, nauka współzawodnictwa, radzenia sobie z porażką (praca w małych podzespołach
9. W ODMĘTY EKSPERYMEN- zajęcia z naukowcami- oferta dla uczniów z ubogich rodzin
TÓW
+ wyżywienie
10. TERAPIA 1:1
Zajęcia terapeutyczne dla ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
11. DORADZTWO EDUKACYJNO Zostanie wykonanych przez doradców zawodowych(DZ)
-ZAWODOWE
116 Indywidualnych Planów Działania dla gimnazjalistów
w trybie spotkań 1:1 (w ciągu 3,5 h przygotowanie IPD
+0,5h konsultacja IPD z rodzicem/opiekunem).
Doradca zawodowy przeprowadzi badanie predyspozycji zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek
kształcenia.

6

20

1 x semestr
4 wyjazdy (25
osób)
1 x na 2 tygodnie

5

6 h dziennie

8

1

60

turnus pięciodniowy
2 x tygodniowo

3,5 h na jed- Termin ustalany innego ucznia
dywidualnie

1

Erasmus + Akcja2.
Edukacja Szkolna
W ubiegłym roku szkolnym Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy realizowało projekt w ramach
programu Erasmus+ Akcja1. Projekt koordynowany
przez pana Michała Truchlewskiego i panią Ewę Lepszą zapoczątkował współpracę oraz pomógł wykorzystać zdobyte doświadczenia do realizacji nowego projektu „Traditions and modern technology“,
którego celem są wyjazdy uczniów i kadry nauczycielskiej do pięciu państw partnerskich. Wniosek
nowego projektu został złożony i pozytywnie zaopiniowany przez węgierską szkołę. Do grona partnerów należą: Polska, Finlandia, Portugalia, Estonia i Zjednoczone Królestwo. Projekt i tygodniowe
wyjazdy młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Rokietnicy odbywać się będą w latach
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Liczba
grup

2017 – 2019, do udziału w pojecie rekrutowani są
uczniowie klas siódmych szkoły podstawowej oraz
drugich klas gimnazjum. Każdy z uczestników otrzyma dofinansowanie na realizację swojego wyjazdu.
Celem projektu jest poznanie krajów europejskich, ich kultury i historii, a także wykazanie podobieństw pomiędzy poszczególnymi narodami.
Młodzież będzie miła okazję współuczestniczyć w lokalnych i narodowych świętach, pogłębiać znajomość języka angielskiego oraz zdobywać doświadczenie i wiedzę na europejskim poziomie. W dniach
11 – 13 października wicedyrektor szkoły pan Michał Truchlewski przebywał na pierwszym spotkaniu projektowym w Budapeszcie, gdzie ustalano
szczegóły współpracy. Całkowity budżet projektu
opiewa na sumę 22 390,00 Euro.
Uczniowie z niecierpliwością czekają na pierwszy wyjazd. Najbliższe spotkanie młodzieży odbędzie się w grudniu w Finlandii. Następnie odwiedzimy kolejno Estonię i Węgry. Spotkanie projektowe

-

Liczba godzin Częstotliwość zajęć l. osób
dla grupy
w grupie

10

1

w Polsce odbędzie się w listopadzie 2018 roku, natomiast w 2019 zrealizowane zostaną wyjazdy do
Wielkiej Brytanii i Portugalii.
Liczymy na dobra współpracę z partnerami oraz
instytucjami wspierającymi.
koordynator projektu
Ewa Lepsza

SP Napachanie
Światowy dzień głośnego czytania
„Czytanie dzieciom i ograniczenie korzystania
z mediów elektronicznych to najlepsza inwestycja
w ich przyszłość”
Wyrobienie nawyku czytania książek i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne, może się
udać tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły. O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci
książki, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo, Rodzice. Od dawien dawna rodzice i dziadkowie czytali swoim dzieciom bajki. Postarajmy się, aby tak było nadal. Nie zapominajmy
o korzyściach, które płyną z czytania dla dzieci. My
już je znamy dlatego też dnia 29 września w Szkole Podstawowej w Napachaniu odbył się Światowy Dzień Głośnego Czytania w Gminie Rokietnica.
Dla Dzieci z klas I-III różne teksty literackie czytali,
Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech, Przewodniczący Rady Gminy Adam Pioch, Sekretarz Rady
Gminy Danuta Potrawiak, Dyrektor ZSP Małgorzata Łopatka, Dyrektor GJO Jacek Welman, Dyrektor GOK Teresa Wieczorek, Sołtys Napachania
Agnieszka Kram, aktor Marcin Głowiński, przedstawicielka rodziców Małgorzata Szymańska oraz
nauczycieli Małgorzata Żebrowska. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Elżbieta Skrzypczak

Demokratyczne wybory
w Napachaniu

nym nowym Władzom Samorządu Uczniowskiego
życzymy powodzenia i spełnienia wszystkich obietnic wyborczych.
Grzegorz Socha
Tabliczka mnożenia

Dnia 26 września w szkole w Napachaniu odbyły
się demokratyczne wybory przedstawicieli samorządu uczniowskiego. Ten dzień był prawdziwym świętem demokracji; spośród uczniów została wybrana
komisja wyborcza, która przeprowadziła wybory
w niezwykle profesjonalny sposób (zaplombowała
urnę, przygotowała i wydała karty do głosowania,
a na końcu policzyła głosy i ogłosiła wyniki). Wybra-

Dzień 29 września w szkole w Mrowinie i w Napachaniu był prawdziwym świętem matematyki.
Już po raz czwarty obchodziliśmy Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia. Na mocy udzielonej od Organizatora Głównego licencji komisje egzaminacyjne
wyłaniały Ekspertów Tabliczki Mnożenia. Po zdaniu
egzaminu otrzymywali oni certyfikat znajomości tabliczki mnożenia. W tym roku Ekspertami TM zostało dwa razy więcej osób niż w roku ubiegłym,
a wiele osób zdało egzamin w mniej niż 7 sekund.
Tacy z nas mistrzowie!
Grzegorz Socha

jest obóz sportowy, w którym na uczniów czekały
zadania o charakterze survivalowym, wykonywane pod bacznym okiem instruktorów. Młodzież mogła spróbować swoich sił w pokonywaniu licznych
przeszkód, jak czołganie w tunelu z opon, pokonywanie ścianek, toru przeszkód, chodzenie na szczudłach, wyścig na skrzynkach. Atrakcją wyjazdu był

rejs wojskową łodzią po Jeziorze Cisowskim oraz ekstremalny przejazd wozem ZIŁ 131 po leśnych drogach. Wykonanie trudnych, a czasem nawet przerażających zadań było możliwe tylko przy pełnym
zaangażowaniu i integracji uczestników wyjazdu. Na
zakończenie dla pokrzepienia wszystkich ciał czekały kiełbaski pieczone nad ogniskiem.

Zespół Szkół
im. J. i W. Zamoyskich
Sztafetowe Biegi Przełajowe
w Kórniku
29.09.17. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział
w Mistrzostwach Powiatu poznańskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Kórniku. Sztafety
składały się z dziesięciu uczestników, którzy do pokonania mieli: panie 800m, panowie 1000m. Najważniejsza w bieganiu jest umiejętność wytrwania ze swoimi myślami, w chwili kiedy pojawia się
kryzys-ból, zmęczenie, zniechęcenie. Dlatego każdy kto ukończył dystans jest zwycięzcą.
Gratuluję! M.Statucka
Wyjazd integracyjny klas pierwszych
Dnia 27 września młodzież klas pierwszych ZS
im. J. Wł. Zamoyskich w Rokietnicy wraz z wychowawcami uczestniczyła w integracyjnym wyjeździe
do Brzedni k/Śremu. Tam, głęboko w lesie, ukryty
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Wyprawa kulturalna
poświęcona Gombrowiczowi
Spotkanie w Teatrze Nowym, zorganizowane 26
września przez Michała Pabiana, poświęcone było
Witoldowi Gombrowiczowi i jego dziełom. Życie
pisarza przybliżyła nam Klementyna Suchanow –
gombrowiczolożka, autorka najnowszej biografii
- „Gombrowicz. Ja. Geniusz”. W czasie spotkania
była mowa o kompleksach i poczuciu niedopasowania w życiu prywatnym, a zarazem o gombrowiczowskim pojmowaniu geniuszu, za który chciał
uchodzić, i na który się kreował, co zawdzięczamy
(sic!) jego młodzieńczej fascynacji romantyzmem.
Mówiliśmy także o potrzebie prowokacji, która
była bardzo silna i wynikała z intelektualnego podejścia pisarza do świata, życia i ludzi; o małżeństwie z Ritą Gombrowicz i jej kreowaniu pośmiertnego wizerunku twórcy oraz ich wzajemnej relacji.
Spotkanie uświetniła aktorka Teatru Nowego –
Maria Rybarczyk, która odczytała fragmenty „Dzienników” Gombrowicza.
Sporo uwagi poświęciliśmy też recepcji dzieł pisarza w Polsce i na świecie oraz trudnościom związanym z ich odczytaniem, z powodu dużej pojemności
interpretacyjnej, która prowadzi do ponadczasowości i uniwersalności.
W świetle zbliżającej się premiery „Iwony, księżniczki Burgunda”, prowadzący zadał pytanie – kim
jest tytułowa bohaterka sztuki? Piękny sposób odczytania jej zaproponowała Maria Rybarczyk, która
zauważyła, że spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy coś nam mówią o nas samych, stają się naszymi
lustrami, choć wcale nie mają tego zamiaru. I tak,
jak Gombrowicz prowokuje w sposób zamierzony,
Iwona prowokuje, choć to wcale nie jest jej celem.
W ten oto przemiły sposób przygotowaliśmy się
do obejrzenia nowej sztuki w Nowym oraz pogłębiliśmy swoją wiedzę na temat autora „Ferdydurke”.
Dziękuję uczniom klas trzecich i czwartych za liczny
udział w naszej kulturalnej wyprawie.
Agnieszka Olejniczak-Gros
IX Grand Prix w biegach
im. Dominiki 2017
23.09.17. Reprezentacja naszej szkoły wzięła
udział w IX Grand Prix w biegach im. Dominiki.
W ramach Biegu Finałowego można było wystartować w: biegu rodzinnym- 1km.; biegu malucha dla najmłodszych zawodników – 50 m; biegu głównym – ok 7 km; Nordic walking – ok. 3 km.
Tradycyjnie startowaliśmy w biegu rodzinnym
i głównym. Jako Rodzina Zamoyskich zajęliśmy III
miejsce. Otrzymaliśmy puchar Starosty Poznańskiego, pamiątkowe medale i bon do Decathlonu.
Gratulujemy! M. Statucka

20

Na Salonie Maturzystów matura
„spotkała się” ze studiami…

Matura, choć jest dziś zdawana masowo, to wciąż
najważniejszy egzamin w życiu każdego młodego
człowieka. To symboliczne ale i realne drzwi do dorosłości i samodzielności. Dlatego warto przygotować się do niej jak najlepiej i uzyskać optymalny
wynik, umożliwiający realizację wybranej ścieżki
kształcenia i kariery.
Z tą myślą uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół
im. J.W. Zamoyskich, w minionym tygodniu wzięli
udział w jedenastym już Salonie Maturzystów, gdzie
eksperci Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych zapoznawali młodzież z wymaganiami i procedurami
egzaminacyjnymi, a przedstawiciele wyższych uczelni z Polski i zagranicy informowali podczas indywidualnych rozmów o proponowanych kierunkach,
przebiegu studiów, perspektywach zatrudnienia,
co pozwala maturzystom odpowiednio wcześnie
zaplanować egzamin maturalny i wybrać właściwe przedmioty dodatkowe.
Młodzież słuchała z zaciekawieniem wystąpień
wybranych wykładowców dotyczących konkretnych
egzaminów, poszczególnych zadań jak również o wyznaczaniu sobie celów, organizacji efektywnej nauki własnej. Jaki te działania przyniosą efekt? Przekonamy się już za kilka miesięcy.
Anita Durowicz – pedagog
Dzień Kota

W piątek 29 września Samorząd Uczniowski przyjął w poczet społeczności szkolnej pierwszoklasi-

stów. Tradycja nakazuje, by zaszczyt ten nastąpił
po wykonaniu szeregu zadań przez młodzież w ramach tzw. dnia kota. Wśród nich znalazły się takie
konkurencje jak: picie mleka z kubeczka czy jedzenie jabłka na sznurku bez użycia rąk, dmuchanie
piłeczki przez miseczkę z mąką, jedzenie cytryny,
ubieranie cebulki i mumii, gwóźdź, rozwiązanie quizu wiedzy o szkole oraz bieg farmera, czyli zadania sportowe. Całej imprezie towarzyszyła zarówno piękna wrześniowa pogoda, jak i dobry humor
wszystkich uczestników. Dzięki temu wszystkim udało się godnie wejść w kręgi uczniów naszej szkoły.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Alicja Dąbrowska
Dzień Edukacji Narodowej
z „Iwoną – księżniczką Burgunda”
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej poszliśmy do
teatru – nauczyciele i uczniowie, z przewagą tych
pierwszych. Sztuka nie była łatwa, wszak to „Iwona, księżniczka Burgunda” Witolda Gombrowicza,
a zatem groteskowy, prześmiewczy obraz świata;
naszych, jakże ludzkich, problemów i „gąb”, które
nakładamy w różnych sytuacjach, aby zafałszować
rzeczywistość. Iwona, która prowokuje, choć wcale tego nie chce, staje się lustrem dla ludzi i świata.
Ostatecznie zostaje przez nich zabita, gdyż nie mogą
znieść świadomości, że ich życie wcale nie przypomina ideału. Tyle tego wieczoru dał nam Gombrowicz – prowokator.
Ale nie zabrakło także wzruszeń, ich przyczyną
była Antonina Choroszy, która otrzymała odznaczenie dla szczególnie wyróżniających się, wybitnych
artystów – Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Wspaniałej aktorce biliśmy brawa na stojąco, a jej, jakże
szczera wypowiedź, zachwyciła wielu.
Agnieszka Olejniczak-Gros
Dzień Patronów
13 października obchodziliśmy Szkolne Święto
Patronów. W role Jadwigi i Władysława Zamoyskich
tym razem wcielili się Marta Łuczak i Dawid Błoch.
Wraz z licznym gronem koleżanek i kolegów z klas
trzecich przybliżyli nam dokonania hrabiego Władysława i jego matki generałowej Jadwigi Zamoyskiej.
Nastepnie uczniowie klas pierwszych składając
ślubowanie zostali uroczyście przyjęci do naszej społeczności szkolnej.
Uroczystość ozłoconą promieniami jesiennego
słońca uświetniły występy recytatorów i szkolnego zespołu muzycznego towarzyszące życzeniom
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Dorota Filipiak
Barbara Włodarczyk
Alicja Dąbrowska

Eko-klasa w Dolinie Samy, czyli miłośnicy przyrody
i ekologii w działaniu – drugi rok działania.
Rozpoczynamy drugi rok edukacji ekologicznej.
Będziemy dalej poszerzać swoją wiedzę i szanować
przyrodę. W czasie nauki w klasie II każdy uczeń będzie pomagał zwierzętom, pozna wpływ człowieka

na środowisko i przewidzi skutki jego działalności.
Współpracując w grupie, pozna sposoby skutecznego komunikowania się. Wykorzysta posiadaną
wiedzę w praktyce i nowych sytuacjach, poszuka

Eko-Klasa
w Napachaniu

Te niezwykłe owady pracują od świtu do nocy nie
tylko dla pszczelej rodziny. Zbierając nektar z kwiatów zapylają rośliny i dzięki temu zwiększają plony. Wartościowe jest też wszystko, co wytwarzają:
miód, wosk, kit. Uczniowie na zajęciach zastanawiali
się, jakie działania człowieka powodują wymieranie
pszczół oraz jak powstrzymać ten proces i ochronić pszczoły przed całkowitym wyginięciem. Podsumowaniem naszych zajęć był udział w warsztatach
pszczelarskich, na które pojechaliśmy do Centrum
Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.
Dzieci mogły przymierzyć strój pszczelarza, obejrzeć jak zmienił się wygląd uli i pozyskiwanie miodu
przez człowieka na przestrzeni lat. Same wykonały też świece z plastrów wosku zwijając go pracowicie, jak pszczółki. A pracowite pszczoły nie mają
czasu na smutek.
Anna Olejniczak-Cichocka
wychowawczyni kl. 2 z Napachania

Pszczółko, pszczółko, dokąd lecisz?
Na łąkę czy do lasu?
Zanim pyszny dasz nam miodek, minie dużo czasu.
Lubimy cię bardzo, a szczególnie wtedy,
Kiedy słodkim miodkiem chlebek smarujemy.
Nowy rok szkolny to nowe wyzwania dla Eko –
klasy. W miesiącu wrześniu uczniowie przyglądali
się pracowitemu życiu pszczół. Na zajęciach dzieci
dowiedziały się, jak powstaje miód i na czym polega
praca pszczelarza. Poznały budowę ula i poszerzyły
swoje wiadomości na temat roli, jaką pszczoły odgrywają w przyrodzie i gospodarce. Oglądając film
o pszczołach dzieci zobaczyły, że żyją one w rodzinach, której liczebność zmienia się wraz z porą roku.
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prostych rozwiązań dla niektórych problemów dnia
codziennego. Będzie umiał dokonać analizy przyczyn i skutków współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. Dostrzeże potrzebę działania w kierunku
poprawy stanu środowiska i podejmie odpowiednie działania. Wyjaśni związki między składnikami
środowiska, człowiekiem i jego działalnością. Będzie współodpowiedzialny za los środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza istot żywych .Doceni wartość środowiska przyrodniczego.
Na początek zajęliśmy się pszczołami. Z okazji
Dnia Fauny i Flory, który obchodziliśmy 15 września, poznaliśmy sekretne życie pszczół. Bez nich nie
byłoby tak pięknie na świecie. Poznaliśmy budowę
tych owadów i sposób wytwarzania miodu. Zainteresowaliśmy się nie tylko pszczołami. Były też osy,
bąki i trzmiele. Jednak największe emocje wywołały szerszenie. Dowiedzieliśmy się jakie zagrożenia
czyhają na pszczoły i co powoduje ich zmniejszającą się liczbę. Mamy nadzieję, że wiedza, którą zdobyliśmy pozwoli uchronić te owady przed zagładą.
Bożena Lisiak
Wychowawczyni kl. 2 z Mrowina
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Zawiało, nie zamiotło...
PUK usuwa skutki orkanu
Ksawery
Wiatr bywa sprzymierzeńcem człowieka. Nie
trzeba o tym przekonywać. Jest też niestety siłą
niszczycielską, żywiołem, który sieje spustoszenie.
Orkan Ksawery, którego mocy doświadczyliśmy na
początku października był tego doskonałym przykładem. Szczęśliwie, na terenie Gminy Rokietnica
oszczędził domostwa i ich mieszkańców. Rozszalał się natomiast w przyrodzie. Połamane gałęzie
drzew i krzewów, powalone drzewa, konary tarasujące przejazd gminnymi drogami, masy piasku
i liści zalegające na ulicach i chodnikach. Gdy tylko
warunki atmosferyczne na to pozwoliły, ekipa PUKu
rozpoczęła sprzątanie bałaganu, który zrobił Ksawe-

ry. W ruch poszły piły i nożyce, ale nade wszystko
ludzkie ręce. Na drogi gminne wyjechała zamiatarka. Przez cały tydzień dwoiliśmy się i troiliśmy,
by jak najszybciej i jak najdokładniej usunąć skutki

orkanu Ksawery na terenie Gminy Rokietnica. Bardzo zależy nam, by nasza wspólna przestrzeń była
niezmiennie estetyczna i bezpieczna.

ny Rokietnica odbieramy tylko i wyłącznie my. Pozbywanie się ich w sposób nielegalny, czy to zrzut
na łąki, czy w lesie, jest aktem nagannym i dalece
nieodpowiedzialnym. Natura jest cierpliwa, ale jej

również w pewnym momencie zabraknie sił do walki
z ludzką bezmyślnością... Wówczas wszyscy solidarnie poniesiemy tego konsekwencje. Dlatego po raz
kolejny apelujemy o rozwagę i odrobinę empatii!!

Udaremniony
nielegalny zrzut
odpadów
Nasi pracownicy, wypełniając swoje codzienne
obowiązki, zawsze pozostają czujni. Zaintrygowani
widokiem wyładowanego odpadami auta, zmierzającego w kierunku końca ślepej ulicy w Cerekwicy
(gdzie WIELE LAT TEMU znajdowało się wysypisko
śmieci...), postanowili sprawdzić, co jego właściciel ma zamiar zrobić z ładunkiem. Okazało się, że
dzięki ich dociekliwości i efektywnej współpracy
z zaalarmowanymi Urzędniczkami UG Rokietnica,
udało się udaremnić nielegalny zrzut odpadów do
środowiska... Osoba, która w tak beztroski sposób
zamierzała zaszkodzić środowisku naturalnemu, a w
konsekwencji nam wszystkim, została tez ukarana
przez Straż Miejską z Szamotuł mandatem w wysokości 500,00 zł. Wierzymy, że proceder ten został
skutecznie ukrócony. I oby był przestrogą dla wszystkich planujących podobne manewry...
Drodzy, odpady komunalne od Mieszkańców Gmi-

Michał Wieland. Z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. związany od początku jego istnienia. Niekwestionowany fachowiec w branży wodno
-kanalizacyjnej. Niezwykle energiczny, rzeczowy i stanowczy człowiek. Od 4
października br. Prezes Zarządu Spółki. Jak interpretuje powierzone Mu zadanie? Co uczyni priorytetem? Jaką drogę dalszego rozwoju firmy obierze?
Odpowiedzi poniżej. Zapraszamy do lektury.
Zaistniała z dniem 4 października zmiana personalna na stanowisku Prezesa Zarządu PUK Sp. z o.o.
została nazwana zmianą pokoleniową. Jak Pan to
interpretuje?
Michał Wieland: Zmiana pokoleniowa jest zjawiskiem zupełnie normalnym w życiu i często pożądanym. Nowa krew pozwala inaczej, świeższym okiem
spojrzeć na wyzwania, z jakimi trzeba się mierzyć.
Młode pokolenie cechuje większa elastyczność i łatwiejsze dochodzenie do kompromisów.
W moim odczuciu tak należy interpretować zmianę na stanowisku Prezesa PUK, wprowadzoną przez
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przedstawiciela właściciela Spółki.
Jest Pan związany z PUKiem od 20 lat, tak? Czy wiedza o tym, jak zmieniała się Spółka będzie miała
przełożenie na to, jaki kierunek jej dalszego rozwoju Pan obierze?
M.W.: Rzeczywiście pracuję w PUKu ponad 20 lat,
od pierwszego dnia jego powstania. Przeszedłem
wszystkie szczeble kariery zawodowej, od zwykłego pracownika, poprzez mistrza, kierownika, aż do
dzisiaj pełnionej funkcji Prezesa. W mojej ocenie
doświadczenie, które zdobyłem przez te lata uła-

twi i przyspieszy proces podejmowania rzeczowych
decyzji. Przełoży się to na osiągnięcie głównego celu
Spółki jakim jest zadowolenie mieszkańców z dostarczanych usług – zaopatrzenie mieszkańców gminy
w wodę o odpowiednich parametrach, bezawaryjny odbiór ścieków, odpadów, utrzymanie porządku
i czystości na dobrym poziomie. W spółce komunalnej ze względu na jej naturalny monopol część
kierunków rozwoju jest „narzucona”, jak choćby
rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
ze względu na wzrost liczby mieszkańców gminy.
W XXI wieku rozwój firmy należy wspomagać nowymi technologiami, dlatego między innymi: wprowadzimy ogniwa PV na obiektach wod.-kan., rozbudujemy system monitorowania obiektów i sieci
wodno-kanalizacyjnych, wykonamy system zdalnego odczytu wodomierzy u klientów. To wszystko
ma zmniejszyć koszty eksploatacyjne i podwyższyć
jakość świadczonych przez nas usług.
Wizja czy rewizja? A może analiza i wnioski stanowić będą podwaliny autorskiego podejścia do kierowania Spółką?
M.W.: Według mnie należy wykonać analizę mocnych i słabych stron Spółki, wyciągnąć wnioski oraz
wykonać korektę jej funkcjonowania. Na tym etapie nie chcę mówić o szczegółach, ale podam jeden przykład: PUK ma wyspecjalizowaną i wyszkoloną kadrę, która wspomaga rozwój Spółki, jednak
jej rozbudowana struktura organizacyjna w mojej
ocenie jest zbyt dużym obciążeniem.
Zadanie czy wyzwanie? W jakich kategoriach postrzega Pan powierzoną Panu funkcję?
M.W.: Myślę, że dwa w jednym. Po pierwsze jako zadanie dla fachowca z branży wodno-kanalizacyjnej. Ze względu na aspekt techniczny i technologiczny kierowania eksploatacją i rozbudową
komunalnego mienia. Na tym polu czuję się najlepiej. Po drugie jako wyzwanie dla człowieka, który
musi patrzeć na firmę z innej, szerszej perspektywy, który jest na tak zwanym „świeczniku” i z niego
musi budować wizerunek firmy, komunikować się
z mediami. Do tej pory było mi to zasadniczo obce.
PUK przeżywa obecnie inwestycyjny boom. Jakie
są główne założenia takiego stanu rzeczy i czy chce
Pan tę tendencję utrzymać?
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M.W.: Rzeczywiście, Przedsiębiorstwo przeżywa
inwestycyjny boom, który został zainicjowany potrzebami mieszkańców i dynamicznym rozwojem
Gminy Rokietnica. Wspomagany jest dotacjami unijnymi, które Spółka pozyskała. Obecnie zwodociągowane jest ponad 99% terenu Gminy Rokietnica,
a skanalizowane ok. 80%. Jeżeli chodzi o utrzymanie
tej tendencji w roku 2019 i w latach kolejnych, to
powiem otwarcie: brak środków unijnych, rosnące
koszty spłaty już zaciągniętych pożyczek (wkład własny na realizację poprzednich inwestycji) oraz wysoki podatek od wartości wybudowanej infrastruktury, wynoszący 2%, spowodują obniżenie tempa
budowy kolejnych obiektów i sieci wod.-kan. Spółka po prostu nie będzie w stanie udźwignąć tego
finansowo. Stąd mój apel do Wójta i Rady Gminy
o obniżenie lub zwolnienie ze wspomnianego podatku, który zostanie przeznaczony na kolejne inwestycje w bardzo szybko rozwijającej się i potrzebującej infrastruktury gminie. Nadmienię, że w 2017
roku zapłacimy ok. 1,2 mln zł podatku od budowli. To ogromna kwota.
Ze względu na pozyskane środki do końca tego
roku: wykonamy budowę kolektora tłocznego ście-

ków Zmysłowo - Bytkowo, zamontujemy ogniwa PV
na obiektach wodno-kanalizacyjnych, wybudujemy
sieć kanalizacyjną w Mrowinie w ulicach: Kokoszczyńskiej, Złoty Łan oraz w Cerekwicy w ul. Różany
Potok. W roku 2018 mamy w planach między innymi skanalizować Osiedle Spokojne w Rokietnicy
i miejscowość Przybroda.
Na jakim etapie szeroko pojętego rozwoju chciałby
Pan widzieć Spółkę za rok, pięć, dziesięć lat?
M.W.: Za rok chciałbym, aby żaden z mieszkańców
nie pamiętał o płynącej z kranu „whisky” i zapachach
złowonnych z oczyszczalni, aby Dział Wykonawczy
wykonywał prace zlecone (przyłącza i sieci) za minimum 1,5 mln zł netto/rok, by różnica pomiędzy
wodą wtłoczoną do sieci, a sprzedaną była mniejsza o minimum 10% od stanu dzisiejszego, utrzymanie porządku i odbiór odpadów był na wysokim
poziomie oraz by budowa kanalizacji w Przybrodzie
była na finiszu.
Za pięć lat… minimum 95% mieszkańców będzie
korzystać z kanalizacji sanitarnej, Spółka będzie eksploatować nowy SUW Mrowino i zmodernizowany SUW Żydowo, wszystkie wodomierze będą odczytywane zdalnie, a do centrum monitorowania
będą spływać informacje o stanie sieci i obiektów
wodno-kanalizacyjnych oraz będziemy w posiadaniu pozwolenia na rozbudowę OŚ Bytkowo.
Za dziesięć lat Gmina Rokietnica będzie miała
ok. 23 000 mieszkańców i wiele firm, od których
odbierzemy łącznie 5500 Mg odpadów, z czego 70
% będą stanowić surowce wtórne. Na rozbudowanej nowoczesnej oczyszczalni w Bytkowie będziemy
oczyszczać ok. 3000 m3/d ścieków, a w upalne dni
dostarczać nawet 7000 m3/d wody o odpowiedniej jakości.
Moim zadaniem będzie przygotować Spółkę w odpowiednie zasoby ludzkie, finansowe i techniczne,
aby temu podołać i zbytnio nie obciążyć kieszeni
mieszkańców. Należy pamiętać, ze PUK jest Spółką
gminną, działającą dla dobra mieszkańców, dlatego
będę oczekiwał współdziałania i pomocy ze strony
Władz gminnych.
Dziękuję za rozmowę i życzę wszelkiej pomyślności
oraz wsparcia w realizacji założonych celów.
Fot. Adam Michta
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Co słychać w ROSie…?
Wobec wielu pytań mieszkańców Gminy dotyczących prowadzonych przez Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o. inwestycji tj. budowy Gminnej biblioteki wraz z galerią handlowo-usługową oraz budowy
remizy dla OSP Rokietnica, postaram się czytelnikom Rokickich Wiadomości przekazać podstawowe informacje o prowadzonych pracach.
Na początek odpowiem na nurtujące pytanie:
Rokietnicki Ośrodek Sportu inwestuje i buduje bibliotekę i remizę? Ano tak się składa, że zgodnie ze
statutem podstawowym zadaniem ROS jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi. Czyli żeby zarządzać nieruchomościami trzeba być ich właścicielem. Aby tak się stało trzeba budować. Początkiem była hala sportowa
wraz z galerią handlową, która na stałe wpisała się
w krajobraz gminy i życie mieszkańców. Mimo, że
budowa hali miała swoich przeciwników, to teraz
nie słychać już głosów oponentów, a wręcz przeciwnie. Pomysł budowy hali okazał się przysłowiowym
strzałem w dziesiątkę. Hala ROS stała się swoistym
centrum sportowym, kulturalnym i handlowym. Dodam tylko, ze kredyty komercyjne zaciągnięte na
budowę hali, wykończenia pomieszczeń dla Gminnego Ośrodka Kultury (pamiętamy w jakich warunkach funkcjonował wcześniej GOK), klubu ROSFit,
czy tak koniecznego wygłuszenia hali spłacane są
z czynszów płaconych przez Najemców, jak i przychodów z imprez sportowych i kulturalnych.
I co dalej? Na kanwie pomysłu połączenia gminnej biblioteki i GOKu w jedną instytucję zrodził się
pomysł aby takiego połączenia dokonać również
w realu. Czyli wybudować bibliotekę na działce obok
hali i połączyć z pomieszczeniami GOK łącznikiem.
A jak łącznikiem to biblioteka na piętrze. A na parterze komercja, z lokalami handlowo-usługowymi
tzw. galeria handlowa bis. Wielu z nas wie w jakich
warunkach pracuje gminna biblioteka. Sam byłem
„zszokowany” kiedy trzy lata temu zaprowadziłem
syna na półkolonie. Niestety budżet gminy nie pozwalał na to aby w najbliższym okresie wybudować
bibliotekę. Wspólnie z Wójtem Gminy Bartoszem Derechem ustaliliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie budowa nowego budynku obok hali z biblioteką
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przez Gminę Rokietnica.
W remizie o powierzchni 793 m² obok garaży dla
wozów bojowych (3 stanowiska) i zaplecza techniczno- socjalnego, znajdzie się również sala szkoleniowa na 50 osób wraz z zapleczem kuchennym,
a także magazyn dla potrzeb Urzędu Gminy. Z sali
szkoleniowej korzystać będą mogły stowarzyszenia,
no i przede wszystkim sołectwo Rokietnica, które
nie posiada własnej świetlicy. Ponadto w strukturze budynku remizy wydzielone zostały pomieszczenia (garaż i pokoje socjalne) dla stacji pogotowia medycznego. Mimo, ze wojewoda na razie nie
planuje takiej stacji w Rokietnicy, ale jak to się powszechnie mówi „przezorny zawsze ubezpieczony”.
Czyli jak decyzja będzie pozytywna, Rokietnica będzie przygotowana.
na piętrze i komercją na parterze. Nie będę opisywał
Państwu całego procesu od koncepcji do budowy.
Nie mniej przedstawiona Radzie Gminy koncepcja
architektoniczna jak i sposób finansowania zyskała
aprobatę radnych. Zresztą projekt budowy, jak i już
sama budowa spotkały się z dużym pozytywnym
odzewem mieszkańców. Koszt budowy biblioteki
to 7,223 mln złotych netto oraz 1,661 mln złotych
na pokrycie VAT finansowane z kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego udzielonego przez
nasz rodzimy Poznański Bank Spółdzielczy. Koszty
obsługi kredytów do czasu wynajmu lokali ponosi
Rokietnicki Ośrodek Sportu. Przy okazji chciałbym
podziękować Zarządowi Banku PBS i szczególnie
Pani Dyrektor Oddziału PBS w Rokietnicy Beacie
Dolskiej za zrozumienie, poparcie projektu, konstruktywną współpracę i finansowanie inwestycji.
To dzięki takiej świetnej współpracy udało się doprowadzić projekt do finalizacji. Dodam tylko, że
był to „majstersztyk”.
Budowa biblioteki i galerii handlowej powoli zbliża się do końca. W pierwszej kolejności do lokali
wkroczą Najemcy. Z uwagi na to, że oddajemy lokale w stanie deweloperskim, muszą oni mieć czas na
ich wykończenie pod klucz. A Najemcy to:
ROSSMANN – zajmie powierzchnię 389 m² (robi
wrażenie). Planowane otwarcie sklepu – najpóźniej 10.12.2017 r.
Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Rokietnicy – powierzchnia 130 m². Bank przenosi swoją siedzibę z okolic Urzędu Gminy do naszego „centrum”.
Planowane otwarcie grudzień 2017 r.
Restauracja MANDUCARE – powierzchnia 300
m² wraz z zapleczem i barem szybkiej obsługi Paleta Smaków. Restauracja prowadzona będzie przez
mieszkańców naszej gminy. A tak o nowej restauracji piszą właściciele:
„Wiecie już o Palecie Smaków. Powiedzieliśmy
też, że to mniejsza część większego przedsięwzięcia. Czas więc uchylić tą wielką kotarę. A kryje się
pod nią MANDUCARE czyli nowoczesna część restauracyjna. Manducare to nie tylko restauracja,
ale przede wszystkim miejsce spędzania czasu ze
znajomymi i rodziną. Miejsca pozytywnych emocji
gdzie wyśmienite dania przyrządzane w najnowocześniejszej technologii znanej z najlepszych światowych perełek kulinarnych będą tylko jednym z poziomów doznań. Otwarciu planowanemu na styczeń
towarzyszył będzie cykl wydarzeń w czasie których
będziemy chcieli Państwu zaprezentować energie
i klimat tego miejsca. Oprócz oferty dla dorosłych

listopad 2017

odbiorców znajdzie się też specjalne menu dla dzieci oraz strefa zabawy w której spędzą czas dając
swym rodzicom chwilę dla siebie. Napisalibyśmy
więcej ale obiecaliśmy tylko uchylić kotarę. Na jej
podniesienie przyjdzie czas.”
Kancelaria Notarialna – powierzchnia 57 m². Wejście od ulicy Sportowej na I piętrze. Pierwotnie miały
być to pomieszczenia Zarządu ROSu , zdecydowałem jednak, że tak będzie lepiej dla sytuacji finansowej spółki (każdy przychód się liczy), a my (Prezes, kierownik hali i księgowa) pozostaniemy nadal
w skromnych 2 pokoikach. A w Rokietnicy póki co
nie ma notariusza…
Biblioteka – powierzchnia całkowita, wraz z holem i tarasem to 897 m², zaś sama biblioteka to 700
m². Planujemy do końca roku wykończyć i wyposażyć bibliotekę (ogłosiliśmy już kolejne przetargi),
tak aby nasze dzielne bibliotekarki z Dyrektorem Biblioteki Panią Teresą Wieczorek mogły od stycznia
wypełniać półki księgozbiorem.
Kolejna inwestycja ROSu to budowa i wyposażenie remizy dla OSP Rokietnica. Gdyby nie konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (nie było takiej potrzeby w przypadku
biblioteki) to te dwie inwestycje mogłyby być prowadzone równolegle. Niestety zmiana planu zagospodarowania przestrzennego zdecydowanie wydłużyła proces projektowo-inwestycyjny. Nie mniej
mogę wszystkich poinformować, że już kopiemy.
A to oznacza, że nasi dzielni druhowie mogą być
już pewni, że w przyszłym roku przeprowadzą się
do nowej, w pełni nowoczesnej remizy. I tak jak
w przypadku biblioteki, remiza finansowana będzie z kredytu inwestycyjnego i obrotowego na
VAT. Koszt inwestycji to ok. 4,5 mln złotych, z czego kredyt inwestycyjny to 3,5 mln zł i obrotowy
ponad o,8 mln zł. Kredyt zostanie udzielony przez
Poznański Bank Spółdzielczy, którego wymagania
są łagodniejsze niż innych banków. Z przedstawionych wyliczeń widać, że między kosztem inwestycji
a kredytem inwestycyjny jest luka, nazywana przez
bank „udziałem własnym” inwestora, czyli ROS. Na
udział własny (banki wymagają nawet 30%) w kwocie ok 1 miliona złotych złoży się koszt zakupu działki i wkład pieniężny poprzez podniesienie kapitału
spółki w drodze Uchwały Rady Gminy. Przypomnę,
że zakup działki odbył się na podobnych zasadach.
Uchwała Rady Gminy podwyższająca kapitał spółki i w maju 2016 roku zakup działki o powierzchni
2415 metrów kwadratowych. Koszty kredytu i utrzymania remizy pokrywane będą czynszem płaconym

A teraz po poważnych sprawach przejdźmy do
czegoś zabawnego. Mianowicie w dniu 17 listopada br o godzinie 18.30 w naszej hali gościć będziemy pierwszy raz Kabaret Moralnego Niepokoju ze
swoim najnowszym programem „Maj zaczyna się
we wtorek”. Kabaret Moralnego Niepokoju zalicza
się do krajowej czołówki. Jego pierwszoplanową postacią jest Robert Górski, doskonale wcielający się
w rolę prezesa w satyrycznym serialu „Ucho Prezesa”. Zobaczymy czego teraz będziemy świadkami. Z zapowiedzi wynika, że „ nie ma w nim polityki, jest za to dużo humoru. Stawiamy pytania, bo
to jest istotą sztuki i odpowiadamy na nie, bo głupio tak o coś spytać i cisza. Jak zaplanować wakacje
i nie zwariować? Jak rozmawiać z teściem, żeby go
nie zabić? Jak być nauczycielem i przetrwać szkolne
zebranie? Wiemy, że nie tylko my mamy podobne
problemy. Mają je też ludzie na Pomorzu, na Bahamach, w Nowym Jorku i w Czelabińsku. Dlatego
nasz z program jest na światowym poziomie. Dlatego zapraszamy na nasz „Maj” ludzi z całego świata (dobrze by było gdyby rozumieli po polsku)”. Ze
swojej dodam tylko, ze premierowy program jest
wcześniej przedstawiany w Rokietnicy, niż w Poznaniu (premiera w styczniu 2018 r.). Bilety jak zwykle
do nabycia w ROS i na portalach www.biletynakabarety.pl i www.bilety24.pl. Życzę miłej zabawy.
Jerzy Maciejewski –
Prezes Zarządu ROS Sp. z o.o.
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Gaudeamus igitur po raz dziesiąty!
Uroczysta X. inauguracja Roku Akademickiego
2017-2018 w Akademii Wieku Dostojnego.
16. października o godzinie 19.00 odbyła się w sali
GOK kolejna, dziesiąta Inauguracja działalności naszej gminnej Akademii. Pierwsza inauguracja odbyła się w lutym 2008 roku i obejmowała tylko jeden
semestr – zimowy. W październiku, po wakacyjnej
przerwie nastąpiła kolejna inauguracja, już w pełnym wymiarze.
Program jubileuszowej uroczystości przewidywał w części oficjalnej :uroczyste otwarcie, krótki
rys historyczny, wykład inauguracyjny zakończony
odśpiewaniem tradycyjnej pieśni studenckiej Gaudeamus igitur.
Przybyłych gości powitała Teresa Wieczorek –
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Dalszą część
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uroczystości prowadził założyciel AWD Andrzej Deckert, witając serdecznie wszystkich słuchaczy, wójta
Gminy Bartosza Derecha , przedstawicieli Dostojnej
Rady Mędrców – organu reprezentacyjno – doradczego Akademii : prof. Krystynę Pecold, prof. Włodzimierza Fiszera i prof. Jeana Diattę. Powitał także i przedstawił autora wykładu inauguracyjnego
dr Ewę Maćkowiak z Uniwersytetu Przyrodniczego.
Poproszony – zabrał głos sam Wójt. W kilku słowach, oprócz gratulacji dla jubilata opowiedział się
za kontynuacją działalności wobec osób już nieaktywnych zawodowo.
Aktu otwarcia nowego roku akademickiego
2017/2018 dokonała jak zawsze nasza Rektor AWD

prof. Krystyna Pecold.
Zgodnie z programem wysłuchaliśmy wykładu
autorstwa dr Ewy Maćkowiak „Jak kształtować samouzdrawiającą osobowość”.
Starannie opracowany temat przekazany zrozumiałym dla wszystkich językiem został uważnie wysłuchany, a po zakończeniu autorka otrzymała zasłużone oklaski. Pani doktor – z całego serca dziękujemy.
Po krótkiej przerwie ze skromnym poczęstunkiem
(kawa, herbata, ciasto), wypełniona po brzegi sala
została uraczona mini koncertem w brawurowym
wykonaniu Rokietnickiej Orkiestry Dętej. Maja Olszowiec, nasza utalentowana wokalistka młodego
pokolenia przypomniała lata przedwojenne śpiewając znaną piosenkę „Na pierwszy znak”. Nagrodą były rzęsiste brawa!.
Podczas Inauguracji nastąpiło również otwarcie
wystawy fotograficznej pt. „Oda fotograficzna do
hrabiego Stanisława Kazimierza Kossakowskiego”
autorstwa Marka Kromskiego oraz Mariusza Lewoczko. Wystawę prac otworzył autor prezentacji - Pan
Marek Kromski.
Wszystkich słuchaczy: tych od lat i tych ,co przybyli po raz pierwszy zapraszamy na cykl następnych
spotkań z wykładami i być może z naszą orkiestrą.
Proszę uważnie śledzić komunikaty zamieszczane w Rokickich Wiadomościach.
P.S. Pierwotnie zapowiadany udział w inauguracji Rektora Uniwersytetu Medycznego prof. Andrzeja Tykarskiego i wykład o hipertensji (nadciśnieniu) niestety z przyczyn wyższych został w ostatniej
chwili (piątek, 13 !) odwołany. Zawiedzionych, organizatorzy serdecznie przepraszają.
Andrzej Deckert.

Obchody Dnia Seniora
w sołectwie
Żydowo-Rostworowo
W ostatnią sobotę września w Świetlicy Wiejskiej
w Żydowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora. Na początku uroczystości wszystkich zgromadzonych, oraz Pana Wójta Bartosza Derecha przywitał Radny i Sołtys Piotr Hałas, który podkreślił że
Seniorzy to wielki potencjał doświadczenia, wartości i ogromnej wiedzy życiowej i wzór do naśladowania przez młodsze pokolenie. Stwierdził też, iż
bez tego pokolenia i jego wielkiego poświęcenia
nie byłoby tego, co dzisiaj mamy w swojej małej
Ojczyźnie jaką jest nasz dom rodzinny, nasza ulica,
nasza wioska czy nasza Gmina. Składając wszystkim zgromadzonym życzenia życzył, aby jesień życia była najlepszym czasem dla niespełnionych marzeń i zamierzeń oraz właściwego wykorzystania
życiowej wiedzy, życzył również długich lat życia
w dobrym zdrowiu i pogody ducha, dziękując seniorom za duże poświęcenie dla lokalnej społecz-

ności. Życzenia złożył również Pan Wójt Bartosz Derech życząc dużo zdrowia i uśmiechu oraz wszelkiej
pomyślności w życiu codziennym podkreślając, że
przebywanie tutaj w Żydowie, w tak zacnym gronie
to wielki zaszczyt i przyjemność, stwierdził też, iż
tu zawsze jest wesoło, a nawet tanecznie z przytupem. Po tych życzeniach zrobiło się smacznie, gwarno i śpiewnie. Atmosfera sprzyjała wymianie poglądów i wspomnień z minionych lat. Jak co roku choć
w jeden dzień można się było beztrosko spotkać
w tak szacownym gronie zgromadzonych Seniorów.

Pragnę tu serdecznie podziękować za pomoc
w przygotowaniu uroczystości Paniom: Irenie Spochaczyk, Elżbiecie Wencka, Marlenie Kaczmarek,
Marii Bańdurskiej, Krystynie Dziedzic.
Dziękuję też Panu Piotrowi Łakomemu i muzykowi Przemysławowi
Guszczyńskiemu. Dziękuję jeszcze
raz wszystkim Seniorom za przybycie i do zobaczenia w przyszłym roku!
Radny i Sołtys Piotr Hałas

Sołtysi Gminy Rokietnica i ich drużyny
spotkały się w Jaryszewie

Ameryka, zwłaszcza jej północna część, jest synonimem kraju kontrastów, ale przede wszystkim fenomenu w sztuce godzenia wielości i różnorodności.
Oczywiście w imię pragmatyzmu, racji i umiłowania dóbr uniwersalnych. To, że nasi Sołtysi spotkali się właśnie w AMERYCE - gospodarstwie agroturystycznym w Jaryszewie, niedalekiej Szamotułom
i Obrzycku wsi – było wprawdzie zbiegiem okoliczności, ale także potwierdzeniem tego, że to, co cenne i wartościowe, udaje się urealnić wszędzie. Bez
względu na kraj i obyczaj.
„Jaryszewska” Ameryka, poza bliskim Indianom
wigwamem – czyli odpowiednio skonstruowanym
miejscem wspólnej biesiady wokół ogniska z kamiennym kręgiem – niewiele miała atrybutów kraju spod
gwieździstej flagi. Nikt jednak nawet nie próbował
ich szukać. Najważniejszym magnesem było położenie w samym sercu pięknych lasów, w których
niektórzy zapaleńcy znaleźli czas na grzybobranie,
kontakt z naturą, gościnność gospodarzy i atrak-
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cje przygotowane po to, by móc spędzić kilka beztroskich chwil.
I tak właśnie było. Przez cały czas pobytu. Pod czujnym okiem ekipy „Integra - biuro obsługi imprez”,
podzieleni na 8 mieszanych grup, rywalizowaliśmy
i integrowaliśmy się, spędzając po prostu super fajny dzień. Dowodząc wszystkim – i samym sobie –
że współpracować, rozumieć i dogadać się można
zawsze i w każdym gronie. Trzeba po prostu chcieć.
Wyjazd do Jaryszewa, zorganizowany wraz z firmą ITEGRA i spółką ROKBUS dla Sołtysów i sołeckich drużyn, był nagrodą Urzędu Gminy w Rokietnicy za całoroczną współpracę. Za to, co przez cały
rok robią, by to inni mogli miło i ciekawie spędzić
swój wolny czas. DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE. Bądźcie TACY nadal: weseli, zgrani, zintegrowani, bezpretensjonalni, pełni pomysłów i szczerych pasji. To był
cudowny dzień. Chcemy zapraszać Was na kolejne.
Kinga Owsian i Danuta Potrawiak
UG Rokietnica
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Być przy siódemce i nie zwariować.
O śnieżnych zamieciach, lawinach i lśniących lodowcach.
Był 15 czerwca tego roku, wylądowałem w Kazachstanie na lotnisku w Ałmaty. Wcześnie rano
przed wschodem słońca chciałem się jeszcze zdrzemnąć. Plan na najbliższe dwa tygodnie był określony
bardzo precyzyjnie. Mieliśmy jechać do Kirgistanu,
odebrać pozwolenia i ruszyć na południe. Tam już
tylko Pamir i wspinaczka na sen ostatnich miesięcy.
Wszystko zaczęło się już w Cerekwicy, przygotowania, układanie planu, zbieranie sprzętu. Dwa tygodnie przed wyjazdem zacząłem ostro pracować
nad kondycją. Codziennie biegałem po kilka kilometrów, robiłem po 25-30 kilometrów, jeżdżąc na
rowerze. Dwa razy w tygodniu kilka godzin spędzałem na basenie. Dla większego przyzwyczajenia do
małej ilości tlenu trenowałem w masce przeciwgazowej. Tak było dwa tygodnie przed wyjazdem, dzień
w dzień po kilka godzin spędzonych na robieniu kondycji. Byłem w formie, ale nie szczytowej. Wiedziałem, że drogą do sukcesu będzie kilka dni spędzonych w base campie na 3,5 tys. metrów. Tam wiele
kilometrów do przejścia i w pionie i w poziomie.
Przenieśmy się już do Azji centralnej. Słońce
wschodzi, ja i Marcin daliśmy się namówić kierowcy,
że zabierze nas bezpośrednio do Biszkeku. Chcieliśmy odebrać pozwolenia z Agencji Wspinaczkowej
i ruszać od razu dalej. Stolica Kirgistanu nie powala
pięknem ani ilością atrakcji. Kupiliśmy gaz, zjedliśmy
szaszłyka i pojechaliśmy samochodem kolejne 700
km dalej do Osh. Przejazd trwa całą noc. Jedzie się
od razu zebraniu chętnych. Komfortu się nie można spodziewać, ale zawsze taniej niż samolotem.
O godzinie 6 byliśmy już tylko 250 km od naszego
celu, naszego wymarzonego wierzchołka. Poznaliśmy
w hostelu Polaka, jeszcze tego samego ranka pojechaliśmy do Sary-Mogool. Łukasz miał wynajętego
jeepa, więc rozłożyliśmy koszty na 3 i razem z nim
pomknęliśmy przez kolejne kilometry. Kirgistan to
góry, same góry. Jadąc po bezdrożach, trzeba było
zważać na stada kóz, owiec i krów na drodze. Często coś wybiegało na ulicę. Mijaliśmy jurty, glinianki
i kolejne pasma górskie. Popołudniu dotarliśmy na
miejsce, to nasz drugi dzień, a ja już zjadłem kilka
kilogramów konia. Potrawy w Kirgistanie to głównie
konie i barany. Zupa z konia, ryż z koniem, szaszłyki
z konia. Dla nas to trochę egzotyki, ale też potrzebowaliśmy mięsa przed wspinaczką, a im dalej na
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południe tym było coraz mniej wszystkiego. Jedna
konserwa, jedno mydło, jeden szary, szorstki papier toaletowy, o sklep było ciężko.
Do przejścia mieliśmy jakieś 25 km, trasa wiodła
prosto przez morenowe pole. Chcieliśmy dojść na
noc do BC. Wydawało nam się to możliwe do momentu, kiedy dźwignęliśmy na plecy nasze bagaże,
każdy miał ponad 40kg. Sprzęt, jedzenie skromna
ilość rzeczy i książka. Mieliśmy spędzić dwa tygodnie
w górach, więc jedzenia zabraliśmy sporo, żeby nie
głodować, bo i po co. Makaron, tuńczyk i ketchup
– takie widmo obiadów czekało znowu po półrocznej przerwie, dieta taka sama jak w Peru. Śniadanie
to inna bajka, budyń lub kisiel z owsianką. Szczególnego nic nie mieliśmy, kilka paczek kabanosów
i trochę słodkości. Trasa do BC zajęła nam dwa dni,
po drodze do pokonania były rzeki i tysiące wzniesień. Każdy powolny krok przybliżał nas do wymarzonego odpoczynku. Pierwsza rzeka porwała lewego klapka, pierwsza zguba na wyjeździe. Druga to
już nieco tragiczniejsza historia, choć nie zakończy
ona tego wyjazdu. W południe przy słońcu trzeba
było przekroczyć rzekę, nie szliśmy drogą, więc mostu nie było, wybraliśmy najszerszy fragment. Z doświadczenia takie miejsca powinny być płytkie, tak

było, ale … Woda o temperaturze 2-3 stopni Celsjusza, bystry nurt, prawy klapek. Do przejścia jakieś 30 metrów. Początkowo wody do kolan, palce u stup kurczą się i skręcają, jest zimno. Idziemy
z plecakami. Każdy z nas waży jakieś 120 kg, ciężko się poruszać w tym zimnie i przy tej wadze. Krok
po kroku idziemy, trzymając się wzajemnie, wody
przybywa, już jest do pasa. Kurczą się nie tylko palce. Chwiejnym krokiem przesuwamy się do brzegu.
Kamienie spod nóg uciekają, stopy ślizgają się po
nierównym dnie. Jest bardzo zimno i ciężko. Woda
podmywa już plecaki i koszulki podwinięte na maxa.
Jest powyżej pępka, każdy ruch to wielka niepewność, każdy krok to niewiadoma. Do końca zostają
3 metry, ale Marcin się zachwiał i nagle obydwoje płyniemy wraz z nurtem w tej lodowatej wodzie. Panika w oczach, ręce i nogi nie mają czego
się złapać, odbijamy się od kamieni. Marcin mnie
wyprzedza, udało mi się go złapać za plecak i wyrzucić na brzeg. Potem złapałem jakaś skałę i sam
się wyczołgałem. Leżałem na mokrych kamieniach,
trząsłem się z zimna. Wszystko było przemoknięte, dokumenty, śpiwór, rzeczy, plecaki. Nie mogłem
ruszać palcami u stóp, były już sine, nogi obite od
kamieni, leciała krew. Kiepski początek, jak na wejście powyżej siedmiu tysięcy. To była zła wróżba,
Ci, którzy zginęli w drodze do Base Campu, to byłby wstyd. Pozbieraliśmy się, siedzieliśmy, ogrzewając się na słońcu chyba z godzinę. Wieczorem trafiliśmy na miejsce.
Namiot rozbiliśmy na początku doliny, daleko
przed polaną cebuli. Dostaliśmy zaproszenie od
mieszkającej rodziny, mieli mały, stary, ruski wagon. Rozbiliśmy namiot, pogoda dopisywała do
momentu wejścia do śpiwora, zerwał się wiatr.
Mam mały dwuosobowy namiot. Tamtej nocy bałem się, że nie wytrzyma. Wiatr szalał niesamowicie, pół nocy miałem na twarzy położoną ścianę
i stelaż. Kolejny dobry znak. Gorączka w namiocie
wybudziła nas ze snu. Słońce już było dość wysoko, to był dzień budowy naszego nowego schronienia. Cały dzień pomagaliśmy budować jurtę, nowy
dom. Jest to pracochłonne zajęcie, stawianie ścian,
dachu, ocieplanie i ozdabianie. Ręcznie szyte ozdoby trzeba doszyć do wełnianych ścian. Spędziliśmy
tak trzy dni, chodząc po okolicznych górach. Próbowaliśmy zdobyć Pik Pietrowa, 5,5 tys. metrów. Ilość

śniegu powyżej czterech tysięcy była dość niebezpieczna. Idąc na aklimatyzację, topiliśmy się po pas
w śniegu, ściany były dość strome, a ryzyko lawiny
dość spore. Tak wysoko, jak tylko się dało, czyli jakieś 4800 m n.p.m., brnęliśmy pod górę. Pogoda
popołudniami siadała, tak było też i wtedy. Zeszły
chmury, zaczął padać śnieg, musieliśmy się wycofać, było już późno. Tempo było wolne, za wolne,
żeby myśleć o wejściu na siedem tysięcy, to pierwszy dzień. Kolejnego poszliśmy na drugą stronę doliny. Szliśmy płatami śniegu, zapadając się po kolana,
było ciężko. Przypominaliśmy sobie, jak się hamuje na czekanie, ćwiczyliśmy odruchy, doszliśmy na
4500m n.p.m. W bazie byliśmy gośćmi, byliśmy też
pierwszymi osobami z zewnątrz, którzy dotarli, kilka
dni przed agencjami, kilka tygodni za wcześnie. Tak
śnieżna zima nie nawiedzała Kirgistanu od kilku ładnych lat, chcieliśmy walki. Tak nam się wydawało.
Na wysokości 4500 metrów czuliśmy się już bardzo dobrze. Czas iść do obozu numer jeden. Oddalony o 14 kilometrów w stronę szczytu obóz był dla
nas nowością. Mieliśmy zapis trasy na GPSie, która nie wyglądała na uczęszczaną, żądnych śladów,
żadnej ścieżki. Stok, piarg, kamienie i przepaść, tak
można opisać trasę od przejścia przełęczy na 4200m.
Względnie poziomo prowadziła do rzeki, do kolejnej zagadki. Śniegu jeszcze dużo, więc i rzeki mogły
być olbrzymie. Wytyczaliśmy swoją ścieżkę, pierwsi
przemierzaliśmy te bezdroża, stok często nachylony do 60 stopni czasami więcej. Podpieraliśmy się
czekanami, kroczyliśmy powoli, raz za razem. Monotonnie. Pogoda wyborna do opalania, jakieś 25
st. Celsjusza, słońce paliło. Spoceni, bez wystarczającej ilości wody, wycieńczeni. Doszliśmy do rzeki,
30 minut szukania przejścia. Udało się przeskoczyć,
ale już bezpowrotnie. Byliśmy w 2/3 drogi, zostało
ostatnie kilka kilometrów. Marcin już ledwo szedł,
ja traciłem siły, obóz był jeszcze daleko. Wyciągnąłem torebkę białego proszku, zażyłem łyżeczkę tego
cudu. Dostałem powera, szliśmy pod górę jakieś
dwieście metrów, tam moc się skończyła. GPS pokazywał trzy i pół kilometra do obozu AsiaMoutain. Wybraliśmy to miejsce, bo było blisko ściany,
ale bez zagrożenia, że zasypie nas lawina. W zasięgu naszego wzroku były tylko tony kamieni, kilka łach śniegu, drobne rzeczki. Rozbiliśmy namiot
w miejscu chyba do tego przeznaczonym, płasko
przy starym dużym namiocie. Resztki pozostałe po
poprzednich latach, krzesła, garnki, butle z gazem.
Tam się położyliśmy. Ostatkiem sił zrobiliśmy makaron z tuńczykiem w sosie BBQ. Już nie było sił na nic
innego, poszliśmy spać. Byliśmy na 4500 m n.p.m.
Słońce wstawało dość wcześnie. Nasze ambitne
plany pokrzyżowała jednak temperatura, było zbyt
zimno, żeby wyjść. Czekaliśmy, aż trochę dogrzeje
nasze kości. Szybkie śniadanie i w drogę. Tego dnia
miał być rekonesans trasy do obozu numer dwa.
Szliśmy do czoła lodowca. Zaopatrzeni w raki czekan i trochę jedzenia. Masa lodu spływająca z piku
różniła się od tych Spitsbergeńskich. Tysiące spękań, ogromne szczeliny, śniegu po pas. Torowaliśmy
drogę między szczelinami, a czasami pewnie i po
wątpliwych mostach śnieżnych. Robiło się dość ciepło i słonecznie. Za ciepło. Śnieg lekko się roztapiał,
ryzyko zejścia lawiny rosło. Im wyżej, tym widoki
lepsze, widać inne lodowce, inne szczyty. Radość
i zmęczenie wprost proporcjonalnie do wysokości
również się zwiększały. Szliśmy kilka godzin pod górę,
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mozolnie, ale jak czołgi do przodu. Plecaki były lekkie, ale na tej wysokości dawały się we znaki. Nie
znaliśmy drogi, nie było przewodnika, tyczek, śladu.
Sami. Pierwsi. Niepewni. Kilka razy zapadliśmy się
w śniegu, ale niezbyt groźnie. Podeszliśmy prawie
pod 5 tysięcy metrów, spoceni, głodni, za późno.
Nasze tempo było zbyt wolne, by myśleć o wejściu
do obozu drugiego na 5 400m. Przez lornetkę widzieliśmy tylko spękania, ogromne szczeliny. Tam
dalej było gorzej, śniegu więcej, trasy nie byliśmy
w stanie wyznaczyć. Rozglądaliśmy się, żeby coś
wymyślić. Była 13 godzina, pełne słońce i niewiele
chmurek. Wyciągnąłem trochę proszku, tego magicznego, w aptece kupiłem za 5 zł. Glukoza dawała kopa na 30-40 minut, była dobra, słodka, ale
energia i tak po czasie spadała. Najlepsze są batoniki owsiane, po których energia uwalnia się dłużej. Glukoza jest przydatna zwłaszcza w miejscach,
gdzie waga jest bardzo istotna. Wyciągałem aparat, zrobiłem kilka zdjęć i nagłe coś huknęło, coś zadrżało. Nogi miałem jak z waty, przestraszyłem się.
Zamarliśmy na chwilę. Lodowiec pod nami pękał,
staliśmy na jakimś niepewnym lodowym kawałku.
Wszystko wydawało się takie stabilne. Po chwili ze
szczytu zaczęły się zsuwać płaty śniegu, wydawało
się nam, że to może być już koniec. Spojrzeliśmy sobie w oczy i to wystarczyło, nasze nogi kierowały nas
w dół. Po tych naszych śladach zeszliśmy szybko do
bezpiecznej strefy. Niby się nic nie stało, ale emocje cały czas górowały, dało się wyczuć atmosferę
grozy i sporo adrenaliny. Myśleliśmy tylko o tym,
że nie ma nikogo i w razie jakiegokolwiek wypadku nikt nie będzie wiedział, gdzie leżymy, połamani czy już zimni. Resztę dnia spędziliśmy na wspinaniu się po serakach lodowych w dole lodowca,
też dość ryzykownie, ale chyba więcej zależało od
nas niż od przyrody.

Kolejnego dnia mieliśmy spróbować jeszcze raz,
znaliśmy połowę drogi. Leżeliśmy w mrozie w namiocie. Udawało się coś pospać. Sny były dość dziwne. Płaszczka, która połykała Marcina, źle wróżyła.
Nagle obudził nas huk.
„24 czerwca 7:32
Miał być dziś dzień wejście do Campu 2. Wszystko chyba odbyło się w nocy cała decyzja o wyjściu
została przerwana przez dwie potężne lawiny, które zeszły w nocy. Myślałem, że o drugiej w nocy jest
stabilnie. Śpimy 2 i pół km od ściany, a huk, grzmot
i hałas nas obudził. To było coś niesamowitego. Siła
natury jest ogromna, to jest nieprzewidywalne. Sny,
jakie nam się śniły, nie wskazywały na to, by iść. Chyba jestem tu za bardzo przesadny, ale chcę wrócić
bez guza. To już nie zabawa, gdzie zadzwonimy po
TOPR. Jesteśmy tu sami, sami. Najbliżsi ludzie żyją
14 km dalej, za dwiema dolinami, kilkoma górami
i przełęczami. To nie czas na wspinaczkę. Jeśli ktoś
tam wejdzie, to najwcześniej za dwa tygodnie. Wczoraj wieczorem mieliśmy mega motywację i chęć, ale
zmieniło się to przez noc. Cóż, niedane przed urodzinami tak wysoko być, nie ten czas.”
To było przerażające doświadczenie. Z jednej
strony fajnie było to przeżyć i usłyszeć, ale widmo
śmierci było bardzo blisko mnie. Czułem się taki
mały w porównaniu z siłą natury. To był kluczowy
moment wyjścia. Możliwe, że gdybyśmy poszli tam
wcześniej, leżelibyśmy pod tonami śniegu i lodu.
Wszystko działo się tak szybko, trzask, huk i koniec,
cisza. Tam w górze byłoby bardzo źle. Nie czas na
wspinanie, trzeba czekać dwa trzy tygodnie, aż zejdzie śnieg. Tamtej nocy nie mogłem spać, w głowie
dźwięczał grzmot i lawina. Wszystko połączyło się
w całość ze snem. Ta płaszczka to była lawina, która zjada Marcina, wciąga go pod siebie.
Nie poszliśmy już na ten lodowiec. Rozdział zamknięty, decyzja podjęta. Rano wstaliśmy jeszcze
z małą nadzieją, ale odpuściliśmy. Są chyba chwile,
kiedy człowiek podejmuje właściwe decyzje. Ta była
właściwą. Kolejne dni zachmurzone, mroźne, wiało
i padało. W górach kolejna dostawa śniegu. Wycofaliśmy się po kilku wyjściach w okolice obozowiska.
To były przygodowe trekkingi. Kolejne lodowce pękały, wpadaliśmy w szczeliny, ale tylko na wysokości 4500m, daliśmy radę przetrzymać to wszystko.
Najważniejsze, że w okolicy Piku Lenina, tej ogromnej góry o szczycie na 7147 m n.p.m. Wrócę tam,
obiecałem to sobie za trzy lata, wejdę na szczyt 18
lipca, w dzień urodzin.
Tomasz Kurczaba
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Wyprawa
do Tajlandii – cz. 3
Cześć, czołem! To już mój trzeci artykuł o kulisach wyprawy do Tajlandii. Tym razem po ciężkich, ale udanych przygotowaniach, nadszedł czas
ruszyć na wschód!
Od tej pory będę pisał po jednym artykule z każdego kraju, który był na mojej drodze.
O ile mój pierwszy dzień był dość przewidywalny, bo jechałem pociągiem pod granicę ukraińską,
to kolejne były już totalnie poza kontrolą i zaczęła
się prawdziwa jazda bez trzymanki! Zatem Panie
i Panowie zaczynamy samotną jazdę autostopem
na wschód. Ten artykuł będzie o ważnej i bardzo
potrzebnej lekcji, jaką dostałem od życia. O tym,
jak zostałem zabrany z podróżniczego przedszkola
na studia. Będę pisał o pierwszym, odwiedzanym
przeze mnie kraju, czyli o niebezpiecznej Ukrainie!
Zapraszam do czytania!
Jadąc przez Ukrainę widziałem oczywiście Kijów,
odwiedziłem Majdan i spotkało mnie kilka przygód,
choćby na przejściu polsko – ukraińskim. Mógłbym
się tutaj trochę rozpisać, ale skupię się tylko na jednym wydarzeniu. Miało to miejsce na granicy ukraińsko – rosyjskiej.
Wychodząc z samochodu przed przejściem, momentalnie zaczepił mnie ukraiński żołnierz. Początkowo poprosił o paszport, a później o podejście do
jego bunkra. W środku praktycznie nikt nas nie widział, dlatego stanąłem w wejściu, mając oko na niego i oparty o ścianę karabin. Okazało się, że chodzi
o pieniądze – 10 euro. Nie miało absolutnie żadnego
znaczenia, że dopiero od następnego dnia chciałem
przejść przez granicę, bo w końcu wtedy zaczynała się moja rosyjska wiza. Zatem chodziło o coś, co
na wschodzie było bardzo powszechne, czyli o korupcje. Dla mnie, jako chłopaka z młodego pokolenia, było to dość dużym zaskoczeniem. Czasem
jednak potrafiłem być naprawdę uparty. Tym razem
również uparcie twierdziłem, że nie mam pieniędzy i stąd wzięły się moje problemy.
Po chwili, do naszej rozmowy dołączył kolega żołnierza, ubrany po cywilnemu. Ten zajął się dawaniem mi „dobrych” rad. Sprawiał pozory, że chce dla
mnie jak najlepiej. Natomiast wojskowy miał coraz
ciekawsze pomysły, na to jak zmusić mnie do zapłaty haraczu. Pytał: „Co masz w torbie? Narkotyki?” Jednocześnie próbując chwycić za mój plecak.
Na szczęście nie dałem się dotknąć i trzymałem się
w „bezpiecznej” odległości. Kiedy obaj Panowie zorientowali się, że to nie dawało skutku, młody żołnierz wyjął kajdanki… Po chwili ciszy, „cywil”, kiwnięciem głowy dał znać mundurowemu. Ten ruszył,
żeby mnie zakuć. Zrobiłem kilka kroków wstecz, jednocześnie mówiłem coraz więcej, w panice wymyślanych zdań. Taka taktyka dała efekt… Na chwilę.
Kolejnym razem żołnierz wziął karabin i uniósł lufę
w moją stronę... Głos, zaczął mi się łamać. Czułem,
jak moje ciało robi się wiotkie i tracę nad nim kontrolę. Emocję wzięły górę. Zawładnęły nad moim
ciałem, psychiką, a nawet myślami. Stałem sparaliżowany…
Ukraina od końca 2013 roku przeżywała kryzys.
Wiele sfer administracyjnych ogarnęła anarchia.
Taki kontekst jeszcze bardziej pobudzał moją i tak
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już dosyć rozwiniętą wyobraźnie. Do czego, w takim
kraju, mógł posunąć się pozbawiony zasad żołnierz?
Wiedziałem, że moje zdenerwowanie, było widoczne i chciałem to jakoś zmienić, tylko jak? W takich sytuacjach szybko próbujesz coś wymyśleć i…
i nic! Pustka w głowie. Żadnego pomysłu. Nic. Gdzieś
wewnątrz siebie zacząłem się modlić, bo co mi zostało? W tej beznadziei i nędzy zobaczyłem światełko
w tunelu. Znikąd wpadł mi do głowy cytat. Cytat
był z książki W. Cejrowskiego: „w takich sytuacjach
trzeba mieć tupet jak taran!”. Od tej pory moje nastawienie nieco się zmieniło. Również myślenie zostało skierowane na nowe tory. Chwilę później miałem już kolejny pomysł. Postanowiłem wykorzystać
tekst z wyprawy Romualda Koperskiego. Spojrza-

łem na żołnierza z nastawieniem à la „tupet jak taran” i wystartowałem:
- ”Takich, jak ja wyruszyło kilkunastu z Polski.
Wyprawa została zorganizowana przez firmę Pelgrim i jest pod protekcją Moskwy i Kijowa, oni już
o wszystkim wiedzą.”
Po tych słowach, zapytałem:
- „chyba wiesz, o co chodzi?!”
Podjąłem duże ryzyko, dlatego nadal mówiłem
z dozą niepewności w głosie. Ciekaw byłem, czy to
kupi. Z uwagą, jak jakiś psycholog, obserwowałem
jego reakcję, każdy najdrobniejszy gest, czy mowę
ciała. Ukrainiec z głupią i trochę zmieszaną miną,
odpowiedział:
- „yyy nie”.
- „No to radzę się dowiedzieć.” – odpowiedziałem.
On na to… Lekko poklepał mnie po barku i… Tadadam, puścił „wolno”! Znów poczułem się lżejszy
o parę kilo. Ciężko było uwierzyć, ale to naprawdę zadziałało!
To była gruba lekcja, jak w praktyce wykorzystać
„tupet, jak taran”. Przydało mi się to jeszcze kilka razy w dalszej drodze. Po tym wydarzeniu, każda tego typu sytuacja robiła na mnie coraz mniejsze wrażenie i z coraz większą łatwością przez nią
przechodziłem.
Mam nadzieję, że nie daliście się wciągnąć w pułapkę „generalizowania”. To nie tak, że wszyscy
Ukraińcy są jak ten żołnierz. Mówiąc zupełnie serio, wcześniej spotykałem wyłącznie dobrych ludzi,
z przyjaznymi zamiarami. Według mnie, to anarchia i słabe Państwo, tak wpływa na niektórych ludzi. Zresztą w latach 90 – tych mieliśmy podobną
sytuację w Polsce.
Gdybym pisał fikcję, to tego typu historię umieściłbym w dużo dalszym etapie podróży. Życie pisze
swoje własne scenariusze i nie zamierzałem niczego upiększać. Następnym razem będzie już trochę
więcej pozytywnych emocji, będę pisał o Rosji i o
polskiej wsi na Syberii. Do zobaczenia!
cdn.
Hubert Krupka
kontakt.hubertkrupka@gmail.com

Blisko hattricka
w sezonie BUDMAR 2016/2017!
Wydawało się, że zdobędzie wszystko co tylko
możliwe. Najpierw po 10 turniejach eliminacyjnych
BUDMAR-CUP wygrał cały ranking. Później nie miał
sobie równych w niezwykle emocjonujących rozgrywkach BUDMAR SPEED-POOL. Równie świetnie
radził sobie w podsumowującym sezon turnieju BUDMAR MASTERS. Co prawda zaczął niezbyt efektownie, bo w pierwszym meczu przegrywał już 1:4
z Sebastianem Brzękowskim ale ostatecznie zwyciężył ten pojedynek 5:4. Dalej bez większych problemów dotarł aż do finału. Mowa o Andrzeju Barskim,
który do hattricka sezonu 2016/2017, czyli odniesienia trzech zwycięstw: w rankingu BUDMAR-CUP,
w turnieju BUDMAR SPEED-POOL i w turnieju BUDMAR MASTERS zabrakło mu... jednej partii! W całkowitej dominacji sezonu bilardowego BUDMAR
2016/2017 przeszkodził mu Arek Brzękowski. Arek
ostatnio gra rewelacyjnie. Przed rozpoczęciem BUDMAR MASTERS na pewno był faworytem, jednak
trzeba podkreślić, że triumf nie przyszedł mu lekko. Nie tylko w finale Arek kończył pojedynki wynikiem 5:4. Takim samym rezultatem wygrał w półfinale z Kacprem Specyałem i warto dodać, że było
to ich drugie spotkanie w tym turnieju. Wcześniej
to Kacper był góra wygrywając...5:4, przez co Arek
lewą stroną musiał dotrzeć do fazy pucharowej.
Obok Kacpra na trzecim stopniu podium BUDMAR
MASTERS stanął Michał Potysz. Wszystkie wyniki
BUDMAR MASTERS dostępne tutaj:
https://www.online-brackets.com/view/4586
W rozgrywkach BUDMAR SPEED-POOL, które
najbardziej rozgrzewają publiczność Andrzej Barski w finale wygrał z Adamem Stankiewiczem. Na
trzecich miejscach uplasowali się Dawid Jachimowski
i Karol Siódmiak. Nie sposób nie wspomnieć o cateringu dla wszystkich gości i uczestników zorganizowanym przez głównego sponsora cyklu, czyli
firmę BUDMAR, za co ogromnie dziękujemy! Nad
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Najlepsi w BUDMAR MASTERS 2016/2017

grillem jak zwykle czuwał nasz „Makłowicz”, czyli
Andrzej Sykała. Jeszcze raz dziękujemy właścicielom firmy BUDMAR za pomoc i wsparcie przy organizacji całego cyklu!
Kapitanowie
w Finale RLB XII ADVATECH!!!

Po blisko rocznej rywalizacji zakończyliśmy rozgrywki XII edycji Rokietnickiej Ligi Bilardowej ADVATECH. Pierwszy raz w historii do udziału zgłosiło się
aż 28 uczestników. Z uwagi na tak dużą liczbę graczy
zawody odbywały się na dwóch szczeblach rozgry-

wek. Najlepszych 10 zawodników z poprzedniego
sezonu grało w SUPER RLB ADVATECH, a pozostali
w PRO RLB ADVATECH. Między ligami przewidzieliśmy spadki i awanse oraz mecze barażowe, co bardzo ożywiło rozgrywki. Po rozgrywkach grupowych
najlepsi oczywiście zagrali w Turnieju Finałowym
XII edycji RLB ADVATECH, do którego za chwilę dojdziemy. W SUPER RLB ADVATECH zawodnicy grali między sobą cztery pojedynki, trzy z nich do 10
wygranych partii w 8-bil, 9-bil, 10-bil i jeden do 100
punktów w 14/1. Najlepszym okazał się Arek Brzękowski, który w połowie rozgrywek znajdował się
w środku tabeli ale po rewelacyjnej końcówce świętował triumf. Na drugim miejscu SUPER RLB ADVATECH uplasował się Marek Żuchowski, a trzeci był
Michał Potysz. Blisko podium znaleźli się Andrzej
Barski i Maciej Wachowiak. W rozgrywkach PRO RLB
ADVATECH, gdzie zawodnicy grali do 5 wygranych
partii w 8-bil i 9-bil i do 50 punktów w 14/1 mieliśmy dwóch faworytów, którzy wyśmienicie wywiązali się ze swojej roli. Mowa o Robercie Jachimowskim, który zwyciężył w 45 pojedynkach i Piotrze
Judkowiaku mającym o jedno zwycięstwo mniej.
Obaj pewnie wywalczyli awans do SUPER RLB ADVATECH. Walka o trzecie miejsce dające możliwość grania w meczu barażowym trwała do samego końca.
Ostatecznie w barażu zagra Dawid Jachimowski, który na swoim koncie zanotował 39 zwycięstw. Z 38
zwycięstwami zawody ukończyli: Michał Judkowiak,
Karol Bartkowiak i Piotr Kolecki. Bardzo blisko meczu barażowego był także Leszek Adamek, który
uzyskał 37 zwycięstw. Mimo rozegrania wszystkich
meczów i uzyskania bardzo dobrych wyników niestety nie wszyscy mogli wystąpić w Turnieju Finałowym. Z powodu nagłej zmiany planów nie zagrali
wspomnieni wcześniej Michał Judkowiak i Leszek
Adamek. Pozostali zawodnicy dzielnie stawili się
na starcie podsumowujących rozgrywek XII edycji
RLB ADVATECH. Organizatorzy jak zawsze zadbali
o piękne puchary i cenne nagrody typu projektor
LED, dron, czy głośniki na bluetooth. Oczywiście nie
zabrakło także cateringu, domowych przysmaków
i miłej rodzinnej atmosfery, co pozwalało zawodnikom wznieść się na wyżyny swoich możliwości.
Ogromnym tego przykładem był mecz finałowy pomiędzy kapitanami naszych drużyn grających w II
Polskiej Lidze Bilardowej. Michał Potysz z pierwszej drużyny i Maciej Wachowiak z drugiej druży-
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ny zgotowali nam widowskio godne aren światowych. Początkowo wszystko wskazywało na łatwe
zwycięstwo Michała. Prowadził 3:0, później 5:2 i na
stole miał łatwy układ dający mu zwycięstwo w całych zawodach i... zrobił tzw. faul tekstylny, czyli bilę
przypadkowo dotknął koszulą. Po kilkunastu minutach zrobiło się 5:5. Trybuny szalały z zachwytu.
Do rozbicia w decydującej partii podszedł Michał
i... zrobił partię z kija, czyli nie dopuścił już Macieja
do stołu. Jak na kapitanów przystało, zaprezentowali nam bilard na najwyższym poziomie. Na trzecim miejscu uplasowali się Arek Brzękowski i Marek Żuchowski. Tuż za podium znaleźli się: Daniel
Wieszczeczyński, Karol Siódmiak, Kacper Specyał
i Andrzej Barski. Andrzej stał przed szansą poprawienia swojego rekordu 3 zwycięstw z rzędu w Turnieju Finałowym RLB ADVATECH. Ta sztuka mu się
nie udała ale może być pewien, że przez najbliższe
dwie edycje rekord ten na pewno nie zostanie pobity. Kolejna edycja rusza w połowie listopada. Już
teraz zapraszamy do udziału.
Młodzież atakuje w nowym sezonie
BUDMAR-CUP!
Tydzień temu podsumowaliśmy sezon 2016/2017
BUDMAR-CUP, a dziś już jesteśmy po pierwszej eliminacji BUDMAR-CUP 2017/2018. Kalendarz imprez
jest bardzo napięty, przez co nie ma czasu na odpoczynek, jednak niektórzy zrobili sobie przerwę. Przypomnijmy, iż do końcowego rankingu BUDMAR-CUP
będzie zliczanych 9 wyników z 10 turniejów, więc
część zawodników skorzystało z tej zasady i odpuściło sobie start w pierwszej eliminacji. Krótko mówiąc
postanowili zaatakować ranking od drugiego turnieju. Tymczasem do ataku ostro przystąpiła młodzież.
W finale spotkali się koledzy z treningów i startów
w rozgrywkach juniorskich Arek Brzękowski i Adam
Stankiewicz. Tutaj lepszy okazał się Adam i to on jako
pierwszy obejmuje fotel lidera sezonu 2017/2018
BUDMAR-CUP. Na trzecich lokatach uplasowali się
Kacper Specyał i Piotr Likowski. Pierwsza czwórka
otrzymała puchary i medale ufundowane przez firmę
BUDMAR oraz pamiątkowe magnesy przywiezione
przez właściciela Akademii Radosława Babicę prosto z Pucharu Świata „Kremlin-Cup” rozgrywanego
Pierwsza czwórka BUDMAR-CUP I 2017/2018

w Moskwie. Tuż za podium w BUDMAR-CUP znaleźli się: młodziutki Dawid Jachimowski, jego tata Robert, Karol Bartkowiak oraz Leszek Adamek. Kolejne
zawody zaplanowane są dopiero na 12 listopada.
Zapraszamy do udziału i kibicowania!!! Wszystkie
wyniki z ostatniego BUDMAR-CUP znajdziecie tutaj:
https://www.online-brackets.com/view/4662
Zapowiada się walka
do samego końca!!!
Emocje sięgają zenitu. Prawdopodobnie do ostatniego pojedynku będą ważyły się losy awansu do
baraży o I Polską Ligę Bilardową. Praktycznie pewna
awansu jest Zakręcona Bila Poznań, która w ostatniej kolejce gładko wygrała z naszą drugą drużyną.
Akademia Bilardowa II wystąpiła w składzie: Maciej Wachowiak(kapitan), Daniel Wieszczeczyński,
Kacper Specyał i młodziutki Dawid Jachimowski.
Mimo ogromnej woli walki, wsparcia z ławki rezerwowych w postaci Piotra Judkowiaka i dopingu
kibiców nie udało się skutecznie przeciwstawić liderowi naszej grupy. Najbliżej zdobyczy punktowej
był Maciej, który dopiero w decydującej partii uległ
Michałowi Berkecowi. W nieco lepszych nastrojach
wracał nasz pierwszy zespół z meczu rozegranego
w Bydgoszczy z Maximus BSB II. Drużyna w składzie:
Michał Potysz(kapitan), Arek Brzękowski, Andrzej
Barski i Marek Strykowski wykonała plan minimum
i zwyciężyła wynikiem 4:2. W pojedynkach singlowych dwukrotnie punktował Arek, a także raz An-

Akademia Bilardowa II Rokietnica
i Zakręcona Bila Poznań

drzej. Ostatni punkt dorzucił debel Andrzej i Michał.
W tym momencie na pierwszym miejscu naszej grupy jest Zakręcona Bila, która o 4 punkty wyprzedza
Akademię Bilardową I i o 8 punktów Falquon Hades.
Te trzy zespoły liczą się w walce o dwa miejsca premiowane awansem do baraży o I PLB. Wszystko rozstrzygnie się w ostatnich dwóch kolejkach. Trzymamy
kciuki za drużyny z Akademii! Tabele i terminarz dostępne na stronach Polskiego Związku Bilardowego:
http://bilard-sport.pl/liga/tabela_2liga.php?grupa=3
Dominacja trwa!!!

Arek Brzękowski i Maciej Wachowiak

W tegorocznych eliminacjach do Mistrzostw
Polski Amatorów rozgrywanych w Akademii Bilardowej w Rokietnicy nie ma mocnych na Arka
Brzękowskiego. Jak dotąd rozegraliśmy trzy turnieje i Arek wygrał... wszystkie! W ostatniej eliminacji w finale mieliśmy powtórkę z drugiego
turnieju. Arek ponownie spotkał się z Maciejem
Wachowiakiem. Na trzecim miejscu uplasowali się Daniel Wieszczeczyński i Michał Potysz. Tuż
za podium znaleźli się Kacper Specyał i Dawid Jachimowski. Wszystkie wyniki dostępne są tutaj:
https://www.online-brackets.com/view/4708
Kolejne eliminacje odbędą się 22 i 29 października.
Wielki finał MPA z pulą nagród 10000 zł odbędzie
się w Łodzi w dniach 17-19 listopada, a zagra w nim
minimum 8 najlepszych osób z naszych eliminacji.
Zuza i Arek na podium
ogólnopolskich zawodów!!!
Ostatni turniej z cyklu Mak Marketing Junior-tour 2017 odbył się 8 października w Łodzi. Zagrało
w nim czworo naszych zawodników. Zuzanna Błaszczak i Milena Malicka w kategorii dziewcząt oraz
Arkadiusz Brżekowski i Dawid Jachimowski w kategorii chłopców. Dziewczyny pierwsze swoje mecze
przegrały i trafiły na lewą stronę drabinki turniejowej. Tutaj radziły sobie dużo lepiej i obie spokojnie
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Zuzanna Błaszczak i Arek Brzękowski

awansowały do fazy pucharowej. Milena Malicka
ostatecznie zakończyła zawody na 9-tym miejscu,
a Zuzanna Błaszczak doszła aż do półfinału, gdzie uległa późniejszej zwyciężczyni całego turnieju Bognie
Świtale(UKS Pałuki Żnin). Bogna w finale pokonała
Weronikę Połczyńską(UKS Bila Zduny). Obok Zuzy
na trzecim stopniu podium uplasowała się jeszcze
Aleksandra Burczyńska(Snickers Rękoraj). Wśród
chłopców Dawid Jachimowski po pierwszym wygranym meczu trafił na kolegę z zespołu i po porażce dalsze mecze rozgrywał z lewej strony tabeli. W meczu o awans do fazy pucharowej przegrał
minimalnie, bo wynikiem 3:2 i zakończył zawody
na 33 miejscu. Arek po dwóch wygranych meczach
awansował do fazy pucharowej, gdzie po wygraniu
trzech kolejnych pojedynków awansował pierwszy
raz w historii do półfinału tych rozgrywek. Tam niestety przegrał ze zwycięzcą całych zawodów Dominikiem Jastrzębiem (UKS Fair Play Jaworzno). Dominik w finale pokonał Jakuba Kowalczyka(Square
Kraków). Na trzecim miejscu obok Arka uplasował
się jeszcze Dawid Gliński (Frame Łódź). Po ostatnich
wspaniałych występach nasi zawodnicy zakończyli
sezon 2017 na bardzo dobrych lokatach w Rankingu Polski. W kategorii dziewcząt Zuza jest trzecia,
a Milena szósta. Obie zagwarantowały sobie awans
do przyszłorocznych MP Juniorów. W kategorii juniorów starszych Arek zakończył sezon na trzecim
miejscu, natomiast Dawid w juniorach młodszych
zakończył rywalizację na 14 miejscu. Arek awans
na MP Juniorów ma zagwarantowany. Dawid prawdopodobnie też ale jeszcze musimy poczekać na
potwierdzenie. Niestety w ostatnim turnieju z powodu kontuzji nie mógł zagrać Krzysztof Kaczmarek, co spowodowało że o Awans do MP Juniorów
będzie musiał walczyć w eliminacjach lub wystąpić o dziką kartę. Rankingi dostępne są na stronach Polskiego Związku Bilardowego: http://bilard-sport.pl/juniortour/ranking.php?kategoria=dz
Gratulujemy wszystkim naszym zawodnikom za
owocny sezon w ogólnopolskich rozgrywkach Junior-tour.

przywożą medale z najważniejszych imprez w Polsce. Jednym z etapów rozwoju młodych bilardzistów z Rokietnicy jest udział w turniejach JuniorCup organizowanych wspólnie z Gminą Rokietnica
i Stowarzyszeniem Wielkopolska Akademia Bilardowa. Cykl Junior-Cup to zawody przeznaczone dla początkujących bilardzistów, którzy jeszcze nigdy nie
startowali w ogólnopolskich zawodach. To właśnie
z tych zawodów wyłaniamy talenty i dalej pielęgnujemy ich rozwój. Tym razem na starcie pojawiło się
10 uczestników, których podzieliliśmy na dwie grupy. W grupie A bezapelacyjnie najlepszy był Eryk
Świdniak. Takim samym dominatorem w grupie B
okazał się faworyzowany Oskar Jachimowski(jego
starszy brat Dawid jest medalistą Mistrzostw Polski). Po rozgrywkach grupowych dzieci awansowały do fazy pucharowej. W ćwierćfinałach spotkali
się: Eryk z Franciszkiem Nowaczykiem, Bartosz Majchrzak z Olgierdem Krahelem, Julia Babica z Weroniką Półtorak i Miłosz Michałowski z Oskarem.
O pechu może mówić Eryk, który grając z Frankiem
przez przypadek wbił czarną bilę nie tam gdzie chciał
i musiał zadowolić się piątym miejscem w turnieju.
Franek w półfinale spotkał się z Olgierdem, a obok
rywalizowała Julia z Oskarem. Finał to pojedynek
pomiędzy Julią i Frankiem. Po bardzo wyrównanym meczu najlepszym okazał się Franek. Pierwsza
czwórka otrzymała statuetki a zwycięzca dodatkowo profesjonalny kij bilardowy. Zawody odbyły się
w odmianę 8-bil. Następny turniej już 5 listopada.
Zapraszamy do udziału!
Radosław Babica 5. w Kremlin-Cup
i 17. w Austrian Open!!!
W kalendarzu bilardowym pojawia się coraz więcej turniejów ze świetną organizacją i dobrą pulą
nagród. Na ile to możliwe Radosław Babica sponsorowany przez firmę QUAY i reprezentujący Rokietnicę stara się uczestniczyć we wszystkich z nich,
a w szczególności w najważniejszych zawodach na
świecie. Po dobrych występach za oceanem Radek
wrócił do Europy aby wystartować w mocno obsadzonych turniejach Kremlin-Cup i Austrian Open. Zawody w Moskwie były zaliczane do Pucharu Świata.
Na świetnie przygotowanej hali z 42 stołami zagrało 101 zawodników z całego świata. Radek dotarł
aż do ćwierćfinału zajmując 5.miejsce. W Austrii
w Klagenfurcie organizatorzy także stanęli na wysokości zadania. Na równie dobrze przygotowanej
arenie sportowej zagrało prawie 200 zawodników,

a Radek ostatecznie zajął 17.miejsce. Za dwa tygodnie rozpoczyna się US Open(Norfolk, USA), później Grand Final of World Pool Series(NY, USA) i Italy
Open(Treviso, Włochy) i Radek wszędzie tam będzie i zagra o zwycięstwo.
Szkółka Bilardowa
Radosława Babicy!
W Akademii Bilardowej w Rokietnicy działa
„Szkółka Bilardowa”, do której można zapisać się
w każdej chwili. Dzieci ćwiczą pod okiem Radosława Babicy, który jest Mistrzem Europy i aktualnym
Mistrzem Polski. Koszt szkółki to 50zł na miesiąc.
Wszyscy uczniowe mają dostęp do stołów bilardowych codziennie od poniedziałku do piątku w godz.
od 16:00 do 18:00. Spokojnie można dopasować
zajęcia w Akademii do innych już wcześniej zaplanowanych. Zazwyczaj program ćwiczeń wymaga
uczestnictwa 2 razy w tygodniu ale nic nie stoi na
przeszkodzie aby dzieci przychodziły do klubu codziennie i utrwalały swoje umiejętności. Nauka przeprowadzana jest w sposób indywidualny, więc nie
ma problemu aby dopisać się w każdej chwili. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem
618144085 lub bezpośrednio w Akademii Bilardowej przy ul. Łąkowej 6 w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!!!

Franek zwycięża w Junior-Cup!!!
Akademia Bilardowa Rokietnica słynie z dobrej
pracy z młodzieżą. Nasi wychowankowie systematycznie poprawiają swoje umiejętności i regularnie
Uczestnicy Junior-Cup I è
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Amatorski i bezinteresowny. Turniej im.
Marcina Matysiaka odbył się już po raz szósty
Gdyby umieć oddać w słowach to, co drzemie
w sercu i przyświeca intencji organizowania tego
wydarzenia, trzeba by napisać wiele lub zachować
najszczerszą, milczącą refleksję o bezinteresowności.
Turniej im. Marcina Matysiaka organizowany na
napachańskim ORLIKu rządzi się swoimi prawami.
Pierwsze z nich to optymizm. Drugie - pamięć, której istotą jest teraźniejszość i wiara w sens kontynuacji. Tego, co stało się „zajawką” zorganizowania piłkarskiego święta amatorów po raz pierwszy
- już całe sześć lata temu. Trzecie to niesamowita,
przyciągająca kolejnych wolontariuszy, wiara w sens
bezinteresownej współpracy, emanująca z najbardziej zaangażowanych organizatorów. By nie tylko
nie przerwać cykliczności tego wydarzenia, ale pokazać, że w każdym roku stać je na więcej: atrakcji, rodzinnej atmosfery, ciekawej oprawy i przede
wszystkim sportowych emocji.
VI Turniej im. M. Matysiaka tradycyjnie był rywalizacją juniorów i seniorów. Cieszy to, że radość
i energia w sposób najbardziej jednoznaczny towarzyszy pierwszej z nich. Walka czterech drużyn młodzików była żywiołowym festiwalem radości. Możliwość sprawdzenia się na boisku podczas meczu
z rówieśnikami z innych zespołów nadal okazuje się
najbardziej pożądaną satysfakcją. Pozwala przecież
pokazać własne, ciężko wytrenowane umiejętności. I kiedy można jeszcze o tym powiedzieć kibicom, będąc przy tym porównanym przez komen-
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tatora rozgrywek – Wiesia Chojnackiego, do jakieś
futbolowej gwiazdy – bezcenne…
Seniorzy tradycyjnie byli poważni. Bo piłka to nie
temat do bagatelizowania. Gra musi być męska.
Rzetelna i czasami nawet trochę ostra. Na szczęście ta na turnieju w Napachaniu nigdy nie kończy
się zaciekłym konfliktem. Wystarczy krótka riposta
– oczywiście ta sportowa: na meczu. Poprzez udaną akcję, popisowy drybling i wbitą przeciwnikowi
bramkę. A było ich sporo.
Prawdziwy popis woli walki i sportowego ducha
dały też podczas Turnieju kobiety. Dwie drużyny, które w trakcie meczu zamieniały się koszulkami tak,
że czerwona w jednej połowie stawała się nagle
w drugiej części meczu zawodniczką drużyny niebieskich, walczyły bez parcia na ostateczne zwycięstwo
którejkolwiek z nich. Bramek miało być po prostu
dużo – nieważne kto i komu je przecież strzela. Bo
kobieta potrafi. I wcale nie jest to komentarz napisany z przekąsem. Panie dały radę – i o to im szło.
Niezmiennie ciekawe animacje, zawody z nagrodami dla dzieci, słodkości – od rodziny i przyjaciół
Marcina i niezmiennie od Artura Lisiaka, specjały
kuchni na większy apetyt, to atuty Turnieju, które
przyciągają całe rodziny. Warto tu zawitać. Można
się ogrzać w przyjaznym cieple, które nie tolerując
żadnych podziałów, jest najprostszą postacią SENSU.
Danuta Potrawiak

WYNIKI VI Amatorskiego Turnieju
Piłki Nożnej im. Marcina Matysiaka – 16 września 2017:
Turniej Juniorów:
• I miejsce: GKS Rokita Rokietnica
• II miejsce: Szkoła Podstawowa Rokietnica –
drużyna I
• III miejsce: Szkoła Podstawowa Rokietnica –
drużyna I
• IV miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu
Król strzelców: Aleksander Zawistowski
Turniej Seniorów:
• I miejsce: Drużyna TOMALA
• II miejsce: DURKA TEAM Rostworowo
• III miejsce: OGNIOMISTRZE
• IV miejsce: KLASYCZNA 11 Cerekwica
Król Strzelców: Jakub Frąckowiak
Sponsorzy Turnieju:
• Bajer–Bud Anita Bajerlein-Muszyńska Sp.k.
• System DOM Karol Krzyżaniak
• G.S „Samopomoc Chłopska” w Rokietnicy
• Producent Wyposażenia Wojskowego oraz
Harcerskiego Rokietnica
• „RUMCYK” Roman Goraj
• Sklep Spożywczy Ewa Nadolna Rokietnica
• GOL-BUD MAX Sp. z o.o. Rokietnica
• oraz anonimowi darczyńcy

„To co najważniejsze dokonuje się w spotkaniu”
Martin Buber

PODZIĘKOWANIE

i obsługę uroczystości, w szczególności: panom
- Andrzejowi Żebrowskiemu, Jackowi Bieleckiemu, Adrianowi Maternik, paniom -Joannie Horemskiej, Małgorzacie Dudek
• JOSP Rokietnica i ratownikowi medycznemu.

W imieniu rodziny dziękuję wszystkim za to, że
mimo swoich zadań i codziennych obowiązków znaleźli czas i chęci, by zorganizować, przygotować i po
prostu być po raz szósty na turnieju.
Dziękujemy:
• Kolegom i koleżankom, którzy już po raz szósty
byli organizatorami turnieju, w szczególności:
Andrzejowi Żebrowskiemu, Jackowi Bieleckiemu, Arturowi Lisiak, Sołtysowi Józefowi Fudala i jego ekipie,
• Danucie Potrawiak i Wiesławowi Chojnackiemu
za mistrzowskie prowadzenie imprezy;
• Kapitanom, trenerom i zawodnikom poszczególnych drużyn juniorów i seniorów;
• panom sędziującym i prowadzącym mecze - Mateuszowi Morawskiemu, Krystianowi Fudala i Jackowi Bieleckiemu;
• władzom Gminy Wójtowi Bartoszowi Derechowi, Sekretarz Danucie Potrawiak, Kindze Owsian
i Arkadiuszowi Chołżyńskiemu;
• Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie

Dziękujemy za zorganizowanie i prowadzenie
animacji dla dzieci:
• paniom Monice Byczyk, Dominice, Marysi i Ani
Gicala, Joannie Horemskiej, Beacie Matysiak, Ani
i Julii Budziak, Beacie i Agnieszce Fudala, panu
Marcinowi Mądremu dziękujemy za przygotowanie i prowadzenie konkursów dla dzieci,
• pani Helenie Pukszta, właścicielce sklepu Juupi,
za główne nagrody w konkursach dla dzieci oraz
pani Magdalenie Pilarczyk i panu Jackowi Bieleckiemu za upominki;
• Pani Teresie Wieczorek, Dyrektor Biblioteki Gminnej im. Marii Konopnickiej i GOK w Rokietnicy
oraz Pani Barbarze Miecznik;
• państwu Sokołowskim za „DMUCHAŃCA”,
• panom z Centrum Tenisowego w Sobocie.

Na zdrowie
Rytmy biologiczne
i ich znaczenie
w życiu człowieka.

prof. Michael Rosbash, Jeffrey C. Hall, Michael
W. Young, otrzymali Nagrodę Nobla za odkrycie
genu (period), sterującego rytmem dobowym i zegarem biologicznym.
Odkrycie tego maleńkiego genu kierującego zegarem biologicznym zajęło tym panom około 40 lat
żmudnych badań. Każda istota żyjąca, także człowiek, podlegająca rytmom biologicznym posiada
własny zegar biologiczny sterujący procesami życiowymi, zaś tym zegarem zawiaduje pojedynczy,
maleńki gen (ang. period).

Chronolobiologia jest nauką zajmującą się badaniem rytmów biologicznych (biorytmów) występujących w przyrodzie. Przedmiotem jej dociekań
jest obserwacja okresowych zmian w procesach
życiowych zachodzących zarówno wśród roślin, jak
i zwierząt spowodowanych przez zjawiska astronomiczne. Ruch obrotowy ziemi dzieli dobę na
dzień i noc, ruch obiegowy wyznacza pory roku,
zaś Księżyc powoduje zjawisko pływów morskich
(przypływy i odpływy). Biorytmy mogą być dobowe lub sezonowe.
Rytmami biologicznymi (biorytmami) zawiaduje
swoisty zegar biologiczny roślin i zwierząt. Temu procesowi zostały podporządkowane wszystkie istoty
żyjące na naszym globie. Rytm światła i ciemności,
ciepła i zimna jest spowodowany krążeniem Ziemi
wokół własnej osi, także ruchowi planety wokół Słońca. Organizmy żywe występujące na naszej planecie
dostosowując się do zmieniających się warunków,
wytworzyły własne, odrębne zegary biologiczne.
Pierwsze naukowe dowody na istnienie wewnętrznych zegarów u roślin zaobserwowano
w XVIII wieku obserwując mimozę. Otóż liście mimozy otwierały się rankiem, a zamykały o zmierzchu. Gdy roślinę wstawiono do ciemnego pomieszczenia okazało się, że liście także otwierały się rano ,
a zwijały się na noc. Było jasne, że na ten cykl wpływa jakiś inny czynnik, dziś zwany zegarem biologicznym. Dziś, dzięki badaniom zapoczątkowanym w połowie XX w. świat poznał przyczynę tego zjawiska.
We wrześniu br. trzej amerykańscy naukowcy:
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Dziękujemy wszystkim, którzy zapewnili poczęstunek, w szczególności państwu: Ryszardowi i Teresie Dziamskim, Magdzie i Arturowi Pilarczykom,
pani Grażynie Fudala, Cukierni „U Kamilka”, Piekar-

Zegar biologiczny człowieka.
Godzina 6 – 9. Czas wstawać. Organizm powoli
wybudza się. Melatonina (hormon snu) przestaje
działać. Zaczyna swą intensywniejszą pracę nadnercza produkujące hormon stresu. Uwaga!. W tym
czasie jest największe ryzyko powstania zawału, ciśnienie tętnicze osiąga najwyższą wartość.
Godzina 9 -12. Pora na porządne śniadanie. Produkty przemiany materii są spalane, a nie przetwarzane na tłuszcz. Układ nerwowy, także cały organizm
jest najbardziej sprawny. Hormon snu – melatonina został zastąpiony kortyzolem.
Godzina 12 – 15. To czas na obiad. Układ pokarmowy domaga się swego obficiej wydzielając kwasy
żołądkowe. Po spożyciu obiadu organizm upomina
się o sjestę. Wewnętrzny zegar nastawił organizm
na proces trawienia, stąd senność i apatia. Wskazana jest poobiednia drzemka. Nie przypadkiem
w krajach śródziemnomorskich w godzinach 13 –
15 obowiązuje sjesta, czyli obowiązkowa popołudniowa drzemka.
Godzina 15 – 18. W tym okresie organizm osiąga maksymalną sprawność mięśniową i wydolność
układu oddechowego i krwionośnego. Organizm jest
najbardziej wydolny fizycznie i umysłowo. Według
sportowych statystyk, w tych godzinach pada najwięcej rekordów w poszczególnych dyscyplinach
sportowych.

ni Piotra Łakomego, Restauracji „Pod Gruszą” oraz
wszystkim przyjaciołom i rodzinie bliższej i dalszej
za przygotowanie pysznych wypieków.
Dziękujemy sponsorom:
• Cukierni „U Kamilka” Artur Lisiak, Piekarni Piotr
Łakomy, Małgorzacie i Andrzejowi Żebrowskim,
Adrianowi i Ewie Maternik, Małgorzacie i Zbigniewowi Muszyńskim, Ewie i Maciejowi Szturemskim, Sylwii i Przemysławowi Kiejnich, Małgorzacie i Łukaszowi Jakobsze, Magdalenie i Markowi
Fudala oraz darczyńcom anonimowym.
Dziękujemy:
• panu Mirosławowi Skrzypczak, który jak co roku
ufundował upominki książkowe dla najlepszych
strzelców oraz za wideofilmowanie.
• panom fotografom: Wojciechowi Chwalińskiemu i Krzysztofowi Michta;
• paniom grającym w drużynach kobiet;
• Ani i Marysi Gicala za śpiew i taniec;
• wszystkim kibicom i gościom.
Dziękujemy z całego serca wszystkim, za zaangażowanie, uśmiech, wspaniałą rodzinną atmosferę.
Panu Bogu dziękujemy za pogodę.
Do zobaczenia! Pamiętaj - wrzesień przyszły rok!
Aneta
Godzina 18 – 21. Wieczór, okres kolacji, spotkań
towarzyskich, randek. Z upływem czasu uchy robaczkowe jelit ulegają spowolnieniu. Objadanie się
w tym okresie nie jest zatem wskazane. Alkohol
podczas kolacji rozkłada się znacznie szybciej, niż
wypity drink podczas obiadu. Spożywanie obfitych
kolacji powoduje odkładanie się tłuszczu i sprzyja
powstawaniu cukrzycy.
Godzina 21 – 24. Pora udania się na spoczynek
nocny. Obficiej wydzielana melatonina powoduje
uczucie senności, spada tempo metabolizmu, temperatura ciała. Zaczyna swą działalność szyszynka
sterująca procesem snu. Ona ma także wpływ na
przedwczesne starzenie się organizmu spowodowane częstą pracą w nocy przy włączonym jaskrawym oświetleniu. Organizm przysposabia się do
błogiej nieaktywności. Czas na odpoczynek fizyczny i psychiczny.
Tak oto w dużym skrócie przedstawia się ramowe, wzorcowe działanie zegara biologicznego człowieka. W rzeczywistości każdy z nas posiada własny,
autonomiczny zegar mogący różnić się od podanego
wzorca. Każdy organizm może inaczej reagować na
bodźce zewnętrzne. To wszystko mieści się w granicach normy. Są osoby, które wcześniej układają
się do snu (chodzą spać z kurami), lecz wcześniej
wstają. Inne – „nocne marki” układają się do snu
około północy , za to śpią dłużej.
Anatomia prawidłowa człowieka dokładnie opisuje cały układ organizmu. W rzeczywistości taki idealny, „prawidłowy” człowiek nie istnieje, a wszelkie
drobne odstępstwa od norm zawartych w atlasie
anatomii potwierdzają jedynie, że osobniki danego gatunku mogą się od siebie różnić.
Reasumując: poznanie rytmów biologicznych
i własnego zegara, oraz przestrzeganie zasad zapisanych w zegarze biologicznym pozwoli nam żyć
długo i w zdrowiu.
adeck.
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Narodowe
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
w Gminie Rokietnica
11 listopada 2017 roku

PROGRAM:

zz 11.11zStartzIzROSbieguzNiepodległości.zz
Dystansz10zkm.z
zz 15.00zMszazśw.zwzintencjizOjczyzny:zkościółz
parafialnyzwzRokietnicy.
zz Złożeniezkwiatówzpodztablicązupamiętniającąz
BohaterówzwalkizozNiepodległośćz(Rokietnicaz
skrzyżowaniezuliczSzamotulskiejzizSzkolnej).
zz 16.00zHalazROS:z„WzSoplicowie”z–zspotkaniezzz
pieśniązpatriotyczną.zRokietnickazOrkiestrazDętaz
orazzuczniowiezSzkołyzPodstawowejzim.zJanaz
BrzechwyzwzRokietnicy.

Organizatorzy:
zzUrządzGminyzwzRokietnicyzzzParafiazpw.zChrystusazKrólazwzRokietnicyzzzSołectwozRokietnicazzzRokietnickiz
OśrodekzSportuzzzSzkołazPodstawowazim.zJanazBrzechwyzwzRokietnicyzzzStowarzyszeniezRokietnicazBiega
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Stowarzyszenie
Rokietnica Biega
wraz z ROS-em
oraz Gminą
zapraszają na

ROSBieg
Niepodległości
w dniu 11.11.2017 r.
o godzinie 11.11
w Rokietnicy
Zapraszamy biegaczy, którzy
jeszcze nie zdecydowali się na
start, zapraszamy kibiców, rodziny, towarzyszy rodzin i każdego
zainteresowanego nowym wydarzeniem w Rokietnicy.
W Dzień Niepodległości przez
ulice Rokietnicy oraz gminne
trakty przebiegną liczni zawodnicy ROSBiegu Niepodległości.
Zapisy przyjmowane są w drodze elektronicznej do dnia 8 listopada 2017 r. na stronie www.
rokietnicabiega.pl oraz www.
foxter-sport.pl
W dniu startu biuro zawodu będzie otwarte w godz. 9.0010.30. Zapisy będą możliwe
również w dniu biegu, jeśli nie
zostanie wyczerpany limit 300
miejsc.
Startujemy równo o godzinie
11.11 przed halą ROS-u. Przebieg trasy wygląda następująco: Szamotulska – Pocztowa
– Golęcińska – Golęcińska (powrót) – Rolna – Zielona – Lipowa
– Akacjowa – Trakt Napoleński
– Szamotulska (w stronę Zmysłowa) – Szamotulska (powrót
do Traktu) – Trakt Napoleoński
(w stronę Krzyszkowa) – Główna (Krzyszkowo) – Koszycy – Szamotulska
Wszystkich mieszkańców ulic
prosimy o wyrozumiałość w przypadku utrudnień komunikacyjnych. Prosimy również o doping,
oczywiście ten zdrowy, pochodzący od kibiców.
Do zobaczenia na starcie!
Sabina Ociepa
www.rokietnicabiega.pl
https://www.facebook.com/rokietnicabiega/
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IX Grand Prix Rokietnicy w biegach im. Dominiki zakończone
Podczas IX Grand Prix pogoda nie rozpieszczała
zawodników. W trakcie Biegu Wiosny było zimno
i wietrznie. Bieg dla Mamy z kolei obdarzył wszystkich upałem. Bieg Finałowy, który miał miejsce 23
września w Rokietnicy, przywitał natomiast chmurami i przelotnym deszczem. Jednak żadne, nawet
niekorzystne warunki pogodowe, nie były w stanie
zniechęcić uczestników. Ci, niezmiennie, z optymizmem i uśmiechem na twarzach wzięli udział w naszym wydarzeniu.
Maluchy dzielnie walczyły na trasie o długości
50m. Rodziny licznie przebyły dystans 1 km. Po ich
powrocie wystartowali najbardziej wprawieni zawodnicy, którzy bez problemów pokonali dystans
7km wiodący do Krzyszkowa, a następnie prowadzący przez kawałek sąsiedniej gminy. Dużym, ale bardzo pozytywnym zaskoczeniem, była drużyna nordic walking. Pasjonaci chodzenia z kijkami, w tym
spora grupa z Kiekrza, stawili się licznie na starcie,
by przejść dystans 3km.
Każdy z zawodników otrzymał regeneracyjny posiłek, a najmłodsi chętnie uczestniczyli w zabawach
kreatywnych przeprowadzanych przez pracowników
Przedszkola Logicus. Krótko o wskazówkach dotyczących zdrowego stylu życia opowiedziała pani Ewa
Maternik. Przeprowadzone zostały również krótkie
konkursy z wiedzy o uzależnieniach i ich profilaktyce.
W biegu głównym oraz nordic walking na podium stanęli najlepsi. A byli to:
Kat. A – dziewczyny do lat 16:
1. Ewa Stachowiak – jedyna reprezentantka tej kategorii
Kat. B – chłopcy do lat 16:
1. Jakub Kubiak
2. Beniamin Ragan
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3. Mikołaj Just
Kat C – kobiety OPEN:
1. Sabina Ociepa-Mendel
2. Katarzyna Napierała
3. Agnieszka Nowicka
Kat D – mężczyźni OPEN:
1. Przemysław Kucharski
2. Emil Skitek
3. Marek Stachowiak
Pełne wyniki Biegu Głównego znajdują się na
stronie www.rokietnica.pl.
Nordic walking kobiety:
1. Agnieszka Gościniak
2. Aneta Matysiak-Gicala
3. Katarzyna Czarnecka
Nordic walking mężczyźni:
1. Paweł Kromski
2. Jacek Kozłowski
3. Paweł Kubicki
Najmłodszy zawodnik: Szymon Stachowiak
Najstarszy zawodnik: Sławomir Jarczyński
Nagrodzono również rodziny, które brały udział
we wszystkich trzech biegach (Wiosny, dla Mamy
i Finałowym):
1. Rodzina Wieczorek
2. Rodzina Ostrowskich
3. Zamoyscy (Zespół Szkół z Rokietnicy)
Nagrodę za wszystkie zebrane pieczątki w Przypieczętniku Biegacza otrzymała Paulina Depta.
Imprezie towarzyszył maraton spinningowy zorganizowany przez klub ROSfit. Rowerzyści dzielnie
dopingowali powracających na metę zawodników.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego wydarzenia. A są to:
• Starostwo Powiatowe w Poznaniu – fundator

nagród
Renata Chlebowska i dziewczyny z Biura Biegów
Rokietnicki Ośrodek Sportu
RosFit
Przedszkole Logicus
Funkcjonariusze Policji z Rokietnicy i Szamotuł
druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Mrowina, Rokietnicy, Napachania i Przybrody
• p. Józef Gawron i Restauracja „Pod Gruszą”
• Radny Ryszard Lubka, Sołtys Józef Fudala, p. Kazimierz i Krystian Fudala oraz p. Zdzisław Szatkowski, p. Sylwester Grolewski – za pomoc logistyczną
• p. Adam Michta, p. Krzysztof Michta, p. Rafał
Depta – za wspaniałe zdjęcia i relację
• p. Marek Niworowski
Dziękujemy wszystkim za udział i pozytywną energię. Do zobaczenia w przyszłym roku na dziesiątej,
jubileuszowej, edycji.
Organizatorzy: Urząd Gminy w Rokietnicy, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy
Patronat Honorowy: Wójt Gminy Rokietnica, Starosta Poznański, Polska Federacja Nordic Walking
Patronat medialny: Radio Poznań, Nasz Głos Poznański, Rokickie Wiadomości
Partnerzy: Rokietnicki Ośrodek Sportu, RosFit,
Przedszkole Logicus
•
•
•
•
•
•

Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy pn.
„Finał IX Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki” współfinansowane jest ze środków Powiatu Poznańskiego

Pierwsze występy naszych zawodników karate
UKS Błyskawica po wakacyjnej przerwie
Początek nowego sezonu w karate udanie rozpoczęty przez Rokietnickich karateków. Dwa pod rząd
weekendowe wyjazdy były bardzo wyczerpujące,
ale też owocne w medale.
Przez dwa dni 29-30.09.2017 rozgrywane były
w Hali Sportowej w Pleszewie Mistrzostwa Polski
Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców
w karate WKF. Były to rekordowe pod względem

liczby uczestników Mistrzostwa Polski w których
wzięło udział 411 zawodników z 59 klubów z całego kraju. Warto podkreślić , że zgodnie z wytycznymi Światowej Federacji Karate ( WKF ) to jedyne zawody organizowane pod auspicjami Polskiego
Związku Karate w których przyznaje się tytuł Mistrza
Polski w karate w tej grupie wiekowej ( 14-17 lat ).
W tych prestiżowych zawodach wystartował nasz

Będzie więcej bażantów

po to, by poprawić liczebność populacji bażantów
na terenie gminy Rokietnica. Bażanty zostały wypuszczone w obwodach dzierżawionych przez Koło
Łowieckie „Lis”, w okolicach miejscowości Sobota,
Pawłowice i Bytkowo. Działanie to było współfinansowane przez Urząd Gminy Rokietnica i Koło
Łowieckie „Lis”.
Lidia Przybysz UG Rokietnica

21 października 2017 r. w kilku wyselekcjonowanych miejscach na terenie naszej Gminy myśliwi Koła
Łowieckiego „Lis” wypuścili zakupione w specjalistycznej hodowli bażanty królewskie. To kolejne, powtarzanie cyklicznie przedsięwzięcie, realizowane

reprezentant Dominik Suszka w barwach klubu Kuzi
Sport który wraz z Stanisławem Popow i Kacprem
Biadałą wywalczyli 5 miejsce w konkurencji kata
drużynowym juniorów młodszych.
W drugim turnieju 10 zawodników reprezentowało UKS Błuskawica Rokietnica podczas przeprowadzonych w dniu 07.10.2017 XI Turniej Karate o Puchar Burmistrza Kościana w karate Olimpijskim WKF.
Zawodnicy prowadzeni przez trenera Jarosława Kuca
zdobyli łącznie 7 medali ,w tym 2 złota , 2 srebra,
i 3 brązy. W kwalifikacji ogólnej nasz klub zajął 9
miejsce na 21 startujących klubów.
Złote medale zdobyli –Paweł Grochowski w konkurencji kata, Antoni Kobusiński w konkurencji fantom. Srebrne medale zdobyli –Bartosz Prusak w konkurencji fantom, Michał Weber w konkurencji kata.
Brązowe medale zdobyli – Julia Suszka w konkurencji kata i kumite oraz Kacper Skąpski w konkurencji kata. Ponadto startujący w barwach klubu Kuzi
Sport Dominik Suszka wywalczył dwa złote medale w konkurencji kata i kumite.
Pozostałym zawodnikom tj. Julia Bartecka , Julia Grochowska , Hanna Weber i Szymon Śniegocki którzy dzielnie walczyli na matach turnieju gratulujemy ducha walki.
Serdecznie gratulujemy wszystkim medalistom.
Pokazujecie , że wasza ciężka i systematyczna praca
z trenerem Jarosławem Kucem przynosi oczekiwane rezultaty . Oby tak dalej !
D.S.

ROKIETNICKIE NW
Rokietnicka grupa miłośników Nordic Walking pięknie dziękuje swoim opiekunom, Państwu Beacie i Dariuszowi Kosickim za „marsze
z kijami”; te środowe i te wtorkowe w ramach
programu Akademii zdrowia Santandera. To dobry czas poświęcony na zagadnienia techniczne
i praktyczne NW jak i świetną integrację. Dzięki
naszym trenerom w sobotę 23 września uczestniczyliśmy w II Finale Akademii Zdrowia Santandera we Wrocławiu. Fajnie że są tacy ludzie,
którzy bezinteresownie poświęcają swój wolny czas innym. Jeszcze raz dziękujemy!!! Chodzące ideały :).
W imieniu uczestników
Marlena Kuziemska
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Qi Gong starochiński sposób pielęgnacji życia
od października praktykowany w GOK w Rokietnicy
Qi gong wywodzi się ze Starożytnych Chin,
a pierwsze o nim zapiski sięgają aż pięciu tysięcy
lat. Tradycyjna Medycyna Chińska, zawiera w sobie
system profilaktyki zdrowia nazywany Yang Sheng,
gdzie Yang oznacza: pielęgnować, dbać o coś, odżywiać; a Sheng to: życie, urodzić, witalność. Termin
Yang Sheng można przetłumaczyć jako pielęgnowanie życia, wspieranie zdrowia, poprzez odżywianie
ciała oraz umysłu w harmonii z naturą. System ten
powstał dzięki poszukiwaniom przez Chińczyków
sposobów na długowieczność. Istnieje ok. 84000
odmian qi gong (buddyjskie, taoistyczne, qi gong
TMC – leczniczy). Na naszych zajęciach będziemy
poznawać głównie systemy shaolińskie.
Czym właściwie jest qi gong ?
Jest to zbiór technik gimnastycznych, służących
kultywowaniu dobrego stanu zdrowia i ducha, tak
jak zakłada teoria Yang Sheng. Z pewnością nie jest
to technika pobijania własnych rekordów. Ćwiczenia
te mają służyć osiąganiu jak największych efektów
prozdrowotnych, przy użyciu jak najmniejszego
wysiłku. Qi gong to nierozerwalne połączenie ruchu (lub pozycji) + oddechu + myśli. Czasem nazywane medytacją w ruchu. Teoria Medycyny Chińskiej
zakłada, że w ciele (m.in.) człowieka przebiegają kanały energetyczne, nazywane maridianami, a na ich
przebiegu występują punkty akupunkturowe. Każdemu z meridianów przyporządkowane są narządy
wewnętrzne i określone funkcje i procesu zachodzące w organizmie. Dlatego poprzez qi gong możemy wspierać ciało w samoleczeniu, nie tylko na
poziomie układu kostno-stawowego.
Świadomość kluczem do zdrowia
Mistrz Zhang Mingliang powiedział:
„Od urodzenia eksploatujemy swoje ciało, które

jest w trakcie ciągłych przemian. To pewnego rodzaju użytkowanie naszego ciała, powoduje szereg dolegliwości. Kiedy one się pojawią, to zaczynamy poszukiwać środków zaradczych. Często są to
leki, skomplikowane diety. Wynika to z braku świadomości ciała, niewiedzy. Zaniedbujemy się także
w czasach młodości. Często też wmawiamy jakieś
problemy z ciałem z powodu naszego wieku. Przy
Yang Sheng ważne jest aby zrozumieć własne ciało
(fizjologię, anatomię, kiedy i jak powstają dolegliwości i jak im przeciwdziałać) (…) Najpierw dowiadujesz się o ciele, później dopiero pracujesz nad qi,
a na końcu nad duchem.”
Dlatego też na początku musimy właściwie poznać formę od strony fizycznej. Obrazowo ujmując, najpierw należy utworzyć formę, naczynie, aby
móc ją wypełnić kolejnymi doświadczeniami, wiedzą i świadomością o sobie.
Poznaj system przekazywany wybranym
Starożytni medycy, praktycy różnorodnych szkół
duchowych, filozofowie stworzyli tysiące systemów
i linii przekazu. Jednak jednym z najbardziej uznanych i wpływowych jest system Emei Yang Sheng.
„Obejmuje on nie tylko wiedzę i praktyki z zakresu medycyny (akupunktura, ziołolecznictwo, masaże), qi gongu (system ćwiczeń zdrowotnych), dietetyki czyli szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia,
ale także Wushu (sztuki walki), studia buddyjskie,
taoistyczne, wiedzę o muzyce, sztuce i wielu innych dziedzinach starożytnej chińskiej kultury.” Piszą „Yang Sheng” organizatorzy nauk m.in. tego systemu w Polsce.
Emei Yang Sheng powstał prawie 1000 lat temu
w Chinach, na Górze Emei i był przekazywany tylko wybranym i wtajemniczonym grupom ludzi. Po-

zwoliło to na zachowanie tego przekazu w czystej
formie. Mój nauczyciel, Mistrz Zhang Mingliang jest
14. dzierżawcą tego systemu i on właśnie zaczyna
jego rozpowszechnianie ludziom Zachodu. Mimo
wszystko, jest to dość niedostępna osoba i dopiero
po dwóch latach próśb i zaproszeń oraz po osobistym spotkaniu z Rafałem Beckerem – propagatorem
qi gongu shaolińskiego w Polsce, zgodził się na nauczanie Polaków. Cieszę się, że mogłam brać udział
w jego warsztatach i uczestniczyć w jego naukach,
które wniosły bardzo wiele na mojej drodze poznawania qi gongu i Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.
Kim jestem
Przy tej okazji chciałabym się krótko Tobie przedstawić Drogi Czytelniku. Nazywam się Ewa Maternik. Moją wędrówkę w poszukiwaniu (postrzeganej
w szerokim rozumieniu) świadomej pracy z ciałem
rozpoczęłam w studium medycznym, a docelowo
na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, na kierunku Fizjoterapia. Natomiast z Teorią Tradycyjnej
Medycyny Chińskiej spotkałam się w Orkiszowych
Polach (Centrum Naturalnego Odżywiania i Terapii),
z którymi aktualnie współpracuję. Następnie wraz
z dr Agnieszką Krzemińską przez rok poznawałam
zasady leczenia i profilaktyki poprzez żywienie według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Jednak w poszukiwaniach bezpośredniej pracy z ciałem w 2015r
rozpoczęłam kurs masażu meridianowo-akupunkturowego, o nazwie Shiatsu gdzie mogłam też nauczyć się pierwszego z systemów qi gong – Tai Chi
Qi gong, czyli „qi gongu 18’stu ruchów”. Póżniej doznałam zaszczytu uczestniczenia w warsztatach, prowadzonych przez takich nauczycieli jak: dr Yuhong
Xie – „Qigong Shaolin Wewnętrznej Siły Jednego
Palca Zen”, Zhang Mingliang – „system „Emei Yang
Sheng” oraz Rafał Becker – m.in. „8 Kawałków Brokatu”, „Zabawy Pięciu Zwierząt”. Aktualnie zgłębiam
kolejne tajniki tej niesamowitej ścieżki.
Ciebie także zapraszam do tej wędrówki :)
Ewa
www.vivendum.com.pl
Źródła:
Wykład mistrza Emei Zhang Sheng
– Zhang Mingliang
„Medycyna Chińska w Praktyce”
Hamid Montakab
Yangsheng.pl
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Kochani Czytelnicy,
Obiecałam, że w listopadzie przybliżę Wam nowy
kanon lektur dla liceum i technikum. Jak wiecie, zestaw książek, które muszą albo powinni przeczytać
uczniowie wynika z ustawy programowej. Ta najnowsza – w przypadku szkół ponadpodstawowych
- zacznie obowiązywać od 2019 r. Dokument jest
na razie na etapie projektu, jeśli zostanie przyjęty
w obecnej formie, to uczniów szkół średnich czeka
„poważna” przygoda z literaturą. Przymiotnik „poważna” można traktować na wiele sposobów, począwszy od doboru tekstów („najklasyczniejszych
z klasycznych”, z mniej lub bardziej zrozumiałymi
wyjątkami), a kończąc na ich ilości. W projekcie przewidziano dwa poziomy nauki języka polskiego i tym
samym dwa poziomy poznawania dzieł literackich:
podstawowy i zaawansowany (a właściwie cztery licząc lektury obowiązkowe i uzupełniające). Ja
ograniczyłam się do przywołania zestawu z poziomu podstawowego. Gdybym chciała przybliżyć jeszcze książki, które młodzież ma poznać na poziomie
zaawansowanym, kanon lektur zdominowałby całkowicie bieżący numer „RW”.
Zacznijmy od LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH NA POZIOMIE
PODSTAWOWYM:
• Biblia, w tym fragmenty Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
• Jan Parandowski, Mitologia,
część I Grecja;
• Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty)
• Sofokles, Antygona,
• Arystofanes, Chmury
• Horacy – wybrane utwory;
• Bogurodzica; Lament świętokrzyski; Legenda o św.
Aleksym; Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią;
• Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
• Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
• Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
• Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
• Św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
• Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX
ks. I, Pieśń V ks. II, psalmy, w tym Psalm 13, Psalm
47; tren IX, X, XIX, Odprawa posłów greckich;
• Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);
• Niccolò Machiavelli, Książę (fragmenty);
• Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
• Żywoty świętych (fragmenty);
• wybrane wiersze następujących poetów: Daniel
Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj SępSzarzyński;
• Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
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• William Szekspir, Hamlet, Romeo i Julia
• Molier, Skąpiec;
• Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
• Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
• Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);
•
Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność, wybrane
sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze, w tym Do matki Polki; Dziady cz. IV, Dziady
cz. III; Konrad Wallenrod;
• Juliusz Słowacki, wybrane wiersze, w tym
Grób Agamemnona (fragmenty); Testament
mój; Kordian;
•
Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
• Cyprian Norwid, wybrane wiersze, w tym Coś ty
Atenom zrobił, Sokratesie, Polka, Moja piosnka [II];
• Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
• Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
• Henryk Sienkiewicz, Potop;
• Adam Asnyk, wybór wierszy;
• Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
• wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;
• Stanisław Wyspiański, Wesele;
• Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
• Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…,
Przedwiośnie;
• Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
• Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
• Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
• Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
• wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław
Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś,
Tadeusz Peiper, Józef Czechowicz, Kazimierz Wierzyński, w tym wybrane wiersze z okresu skamandryckiego oraz emigracyjnego, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Tadeusz Różewicz, Miron
Białoszewski, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz,
w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Zbigniew Herbert, w tym
wybrane wiersze z tomów: Pan Cogito oraz Raport
z oblężonego miasta, Stanisław Barańczak, Marcin
Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;
• Sławomir Mrożek, Tango;
• Albert Camus, Dżuma;
• George Orwell, Rok 1984;
• Marek Nowakowski, Górą Edek;
• Jacek Dukaj, Katedra;
• Antoni Libera, Madame;
• Andrzej Stasiuk, Miejsce;
• Olga Tokarczuk, Wyspa;
• Wybrane utwory okresu stanu wojennego;
• Powojenna piosenka literacka – wybrane utwory
Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha
Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.

Poniżej LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM (po dwie na rok we fragmentach lub w całości):

• Sofokles, Król Edyp;
• Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
• Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym
Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);
• Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);
• Giovanni Boccaccio, Sokół;
• Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);
• Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);

• Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty);
• Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory;
• Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);
• Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;
• Adam Mickiewicz, wybrane wiersze;
• Juliusz Słowacki, wybrane wiersze, Beniowski (fragmenty);
• Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;
• Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty);
• Johann Wolfgang Goethe, Faust (fragmenty);
• George Byron, Giaur (fragmenty);
• Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;
• Maria Konopnicka, wybór wierszy;
• Stefan Żeromski, Echa leśne;
• Zofia Nałkowska, Granica;
• Joseph Conrad, Lord Jim;
• Anna Kamieńska, Stanisław Grochowiak, Jarosław
Marek Rymkiewicz, wybrane wiersze;
• Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty);
• Zofia Nałkowska, z tomu Medaliony opowiadanie
Przy torze kolejowym;
• Jan Józef Szczepański, Święty;
• Tadeusz Różewicz, Kartoteka;
• Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
• Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty);
• Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty);
• Stanisław Lem, Wizja lokalna
• Samuel Beckett, Czekając na Godota;
• Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;
• Eugène Ionesco, Lekcja
• lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Projekt zakłada – jako jeden z podstawowych
celów - „kształtowanie różnorodnych postaw czytelniczych: od spontanicznego czytania do odbioru
opartego na podstawach naukowych”. Patrząc na
powyższy zestaw mam pewne wątpliwości co do
owej „spontaniczności”. Dodatkowo ograniczy ją
zasada chronologicznego poznawania lektur (według epok historycznych), która ma swoje dobre
i złe strony. Z jednej uporządkuje przekaz, z drugiej dopiero konfrontowanie tekstów literackich
z różnych okresów wyjaśnia sens czytania klasyki
i zachęca do poszukiwań. Nieco więcej możliwości
dają dodatkowe lektury z poziomu zaawansowanego, ale po ich spis odsyłam już na strony MEN.
Pozdrawiam serdecznie,
Mariola Sudoł-Szczepaniak

Konkurs nr 38.
W listopadzie przypada Narodowe Święto
Niepodległości. Z tej okazji chcielibyśmy zapytać o naszą „Małą Ojczyznę”. Prosimy o wyjaśnianie, skąd pochodzi nazwa Rokietnica oraz
o przykład książki/książek, w których pojawiają się wzmianki o Rokietnicy lub innych miejscowościach tworzących naszą gminę. Uwaga!
Nie pytamy o naukowe opracowania, tylko o literaturę piękną. Do dzieła! Na odpowiedzi czekamy do końca listopada. Można je zostawiać
w bibliotece w Rokietnicy albo przesłać na adres zaczytanarokietnica@interia.pl. Na uczestników konkursu czekają nagrody-niespodzianki. Jednocześnie miło nam poinformować, że
laureatami konkursu nr 36 zostali: Maria Nowicka, Malwina i Wojciech Staszak oraz Olga
Szczepaniak. Gratulujemy!
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Własny biznes to jeden procent inspiracji, a cała
reszta to ciężka praca – rozmowa z z Martą Bajon
i Natalią Bajon z Kawiarni NATURIANA
Własna kawiarnia jest jednym z tych biznesów,
które przychodzą do głowy najczęściej. Nie jest on
wcale prosty, bo prowadzenie własnego lokalu wymaga ogromnego zaangażowania niejednokrotnie
całej rodziny, często porzucenia marzeń o urlopie....
Mimo to kawiarnia potrafi dać moc satysfakcji. Tak
też to się stało w przypadku rodzinnej kawiarni NATURIANA.
Co jest takiego fascynującego jest w kawiarnianym biznesie, że postanowiłyście go otworzyć i
skąd pomysł na kawiarnię, właśnie tu w Rokietnicy
i w takim wydaniu?
Pomysł na otwarcie kawiarni i przygody z gastronomią narodził się z chęci do stworzernia wyjątkowego miejsca spotkań oraz miejsca gdzie ludzie
będą mogli napić się dobraj kawy i przede wszystkim
mogli skosztować wyjątkowych wyrobów cukierniczych powstałych z wysokiej jakości produktów,
tworzonych przez naszych przyjaciół artystów cukiernictwa Joannę Andrzejczak i Tomasza Ludwiczaka.
Co wiedziałyście zabierając się za otwarcie NATURIANY? Jakie doświadczenia gastronomiczne
posiadałyście?
Niestety tak naprawdę żadnych. Ale był pomysł,czyli jeden procent inspiracji, a cała reszta to ciężka praca.
Tworząc naszą kawiarnię bardzo mocno skupiliśmy się na tym ,żeby zaskoczyć naszych gości
wnętrzem lokalu, niepowtarzalnym smakiem , miłą
obsługą, rodzinną atmosferą panującą w kawiarni ;) realizując te wszystkie założenia klienci sami
się pojawili.
Nie obawiałyście się, że w Rokietnicy będzie za
mały ruch?
Liczba zmiennych, które musiałyśmy wziąć pod
uwagę, by zminimalizować ryzyko fiaska, już na
wstępie była ogromna, lecz pomysł na przygodę
z gastronomią zwyciężył. Zwyciężyła też chęć poka-

zania, że może być inaczej: naturalny produkt może
doskonale współgrać z niepowtarzalnym, nowoczesnym wyglądem.

Czyli do odważnych świat należy?

Nasza kawiarnia działa od 8 marca 2017 roku.
Nie jest to długo, ale bardzo sie staramy dbać o każdego klienta. Filozofią naszej firmy jest wykonanie
jak najbardziej naturalnego produktu w połączenniu z nowoczesną sztuką cukiernictwa. Staramy się
uzyskać najwyższą oryginalność w smaku i wyglądzie poprzez duży nacisk w naturalność. Natomiast
kawą staramy się zaspokoić najbardziej wymagające
podniebienia naszych gości, parzymy ją z nienaganną dbałością, pasją wkadając przy tym dużo serca.
Praca w kawiarni daje nam niesamowicie dużo
satysfakcji i radości, choć wiąże się z dużym zaangażowaniem, kreatywnością i poświęceniem. Należy
mieć na uwadze, że prowadzenie własnego biznesu
to nie tylko możliwość posiadania własnej kawiarni
i ogomna radość z tego co się robi – to nieustanne dążenie do sprostania wymagań naszych gości
poprzez ciężką pracę, cierpliwość, wyrozumiałość
i chęć słuchania.
Nie tak dawno zakończył sie prestiżowy plebiscyt gastronomiczny „Mistrzowie Smaku 2017”.
Wielkopolanie wybierali w nim fachowców i ikony
gastronomii w naszym województwie. Z tego, co
wiem Wasza cukiernia zajęła w powiatowym plebiscycie 1 miejsce i 3 w finale wojewódzkim. Może
opowiecie kilka słów czytelnikom Rokickich Wiadomości o tym, co jakie to uczucie zająć tak wysokie
miejsce w plebistycie będąc tak krótko na rynku?
Tak wysoka pozycja jest dla nas dużym zaskoczeniem , a zarazem ogromną euforią i satysfakcją
. Taka wygrana mobilizuje nas do dalszego działania.
Chcemy cały czas zaskakiwać naszych gości innowacyjnością . To dla Nich tworzymy z pasją , a to głównie dzięki ich zaufaniu i naszej wspólnej rodzinnej
i przyjacielskiej kreatywności zaszliśmy tak daleko.

Plebiscyt Mistrzowie Smaku ma wiele zalet,
najważniejszą z nich jest możliwość promocji lokalu gastronomicznego. Jednak nawet najlepsza
na świecie kawa, cudowne w smaku ciasteczko nie
zapewni dzisiaj kawiarni biznesowego sukcesu. To
klienci ostatecznie decydują o sukcesie biznesu –
albo przychodzą do kawiarni albo nie. Macie piękny
lokal, w Waszej kawiarni czuje się mnóstwo pozytywnej energii, która na pewno wpływa na jakość
i przyjemność spędzania w niej czasu wolnego. Czy
zatem można powiedzieć, że klimat, który czujemy
będąc w Naturianie wpływa również na odwiedzajacych ją klientów ?
Tak nam się wydaje. Dbamy o to aby tej pozytywnej energii wokoło było jak najwięcej.To dla nas
bardzo ważna sprawa, ogromnie wpływa również
na jakość i przyjemność pracy całego zespołu. Cieszymy się wszyscy, kiedy klienci wychodzą zadowoleni, a jeszcze bardziej kiedy wracają kolejny raz. Klimat w firmie jest świetny i chcemy aby przekładał
się na odwiedzających nas klientów, powinni się
u nas czuć swobodnie.
Tego więc życzę i dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Teresa Wieczorek
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Ubezpieczenie domu. Czy warto ?
Rozmowa z Jarosławem Dudziak, Doradcą Ubezpieczeniowym
mieszkańcem naszej gminy, który wyjaśni i rozwieje wiele wątpliwości dotyczących ubezpieczeń domów.
„Mądry Polak po szkodzie” - to stare przysłowie
jak ulał pasuje do dzisiejszego tematu. Niestety zbyt
często myślimy o ubezpieczeniu domu dopiero wtedy, gdy coś złego się przydarzy. Ten rok w sposób
brutalny unaocznił nam dlaczego warto ubezpieczyć dom. Silne wiatry, huragany zniszczyły wiele
domów, zerwały i uszkodziły dachy. Domy, często
na kredyt, nagle nie nadawały się do zamieszkania.
A przecież dla wielu jest to dorobek całego życia.
Czy Polacy ubezpieczają domy ?
Niestety, w dalszym ciągu, zdecydowana większość z nas nie ubezpiecza swoich domów.

drzewa, przepięcia i wiele innych. Do tego dochodzi
ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, dewastacje, stłuczenia. Polisa może na przykład pokryć
koszty wynajęcia lokalu na czas remontu zniszczonego domu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przydaje się w sytuacji gdy ktoś ucierpi a my
ponosimy za to odpowiedzialność, na przykład Nasze dziecko pomaluje komuś płot lub samochód, potrącimy kogoś na nartach. Wtedy odszkodowanie
zostanie wypłacone osobie poszkodowanej.

Co możemy ubezpieczyć ?
Oczywiście sam budynek, czyli mury, dach, elementy stałe się w nim znajdujące oraz ruchomości,
czyli wszystko co jest zgromadzone w domu m.in.
sprzęty, meble, zawartość piwnicy. Także budynki
gospodarcze, ogrodzenie, drogi dojazdowe, bramy,
zbiorniki, altanki, wiaty i tak dalej. Możemy mieć
ubezpieczenie gwarantujące nam zwrot kosztów poniesionych z odtworzeniem roślinności ogrodowej.

Na co zwracać uwagę przy wyborze polisy ubezpieczeniowej ?
Musimy odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Na przykład. Czy mój dom może zostać zniszczony przez silny wiatr czy powódź ? Ile będę potrzebował pieniędzy, żeby odtworzyć skradzione
z mojego domu przedmioty? Czy mój pies może
ugryźć kogoś w moim domu, czy na moje posesji? Im więcej tego typu pytań sobie zadamy, tym
większą będziemy mieli pewność że polisa ubezpieczeniowa będzie nam gwarantowała środki finansowe w każdej nieprzyjemnej dla nas sytuacji
związanej z naszym domem. Z drugiej strony odpowiedzi na pytania, pozwolą jak najlepiej dopasować polisę do Naszych potrzeb. Chodzi przecież
o to, by polisa nie obejmowała zdarzeń na jakie nie
jesteśmy narażeni. Na przykład ubezpieczenie na
wypadek powodzi w sytuacji gdy nasz dom stoi na
wzniesieniu, a w pobliżu nie ma żadnej rzeki czy
zbiornika wodnego nie ma większego sensu. Bardzo ważną sprawą jest dokument o nazwie Ogólne
Warunki Ubezpieczenia. To taką książeczka, którą
prawie nikt nie czyta. A to błąd. Dokument ten zawiera zestawienie wszystkich informacji, zdarzeń,
od których się ubezpieczyliśmy, ale także listą wyłączeń, czyli sytuacji w którym ubezpieczenie nie
będzie wypłacone.

W jakich sytuacjach możemy uzyskać odszkodowanie?
Podstawowe ubezpieczenie obejmuje zdarzenia
losowe takie jak pożar, zalanie, uderzenie pioruna, silny wiatr, grad, ciężar śniegu lub lodu, upadek

Na co najczęściej zwracają uwagę Pańscy Klienci
przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia domu?
Najczęściej, najważniejszym elementem na jaki
zwracamy uwagę kupując polisę jest wysokość składki. Zwracam moim Klientom uwagę, że równie moc-

Dlaczego tak się dzieje ?
Moim zdaniem jest to związane z kilkoma sprawami: wysokiej ceny tego typu ubezpieczeń w latach
poprzednich, złych doświadczeń, a także mentalności. Wielu z nas martwi się na zapas w wielu tematach, ale z drugiej strony nie mamy w zwyczaju
zapobieganie skutkom ewentualnych zmartwień.
Taka postawa jest niezrozumiała, szczególnie gdy
dzisiaj patrzy się na oferty ubezpieczeń i ich cenę.
Ile kosztuje takie ubezpieczenie ?
Często jest to kwota kilkuset lub mniej złotych
rocznie! Co przy ewentualnych kosztach napraw,
np. po wichurach, jest kwotą niewielką.

no powinniśmy się interesować zakresem naszego
ubezpieczenia, czyli co tak naprawdę ubezpieczamy i czy jesteśmy całkowicie zabezpieczeni. Moją
rolą jest wskazywanie na elementy zakresu polisy,
o których moi Klienci mogą zapomnieć.
Jak wygląda procedura zawarcia umowy ubezpieczenia domu ?
Jest bardzo prosta. Przede wszystkim musimy się
spotkać, zobaczyć co tak naprawdę będziemy ubezpieczać. Podczas rozmowy rozmawiamy o wszystkich
zagrożeniach jakie mogą wystąpić i chcemy się od
tego ubezpieczyć. Tak jak wcześniej wspomniałem,
moją rolą jest także wskazywanie zagrożeń na jakie
możemy być narażeni. Jeśli nawet nie zdecydujemy się na konkretną opcję ubezpieczenia, ja mam
pewność że robimy to całkowicie świadomie wiedząc o konsekwencjach. Omawiam warunki ubezpieczenia, czyli jak działa ubezpieczenie, kiedy zostanie wypłacone a kiedy nie. Następnie wyliczam
składkę, co zazwyczaj zajmuje kilka minut i zawieramy umowę. Wpłacana jest składka jednorazowa
lub podzielona na raty. To wszystko, polisa już działa, możemy spać spokojnie.
Czy każdego roku musimy ponownie przejść proces
podpisania umowy ?
Nie, możemy podpisać umowę na okres jednego
roku, dwóch lub nawet na trzy lata od razu.
Czy zatem warto ubezpieczyć swój dom ?
Oczywiście, że tak. I mówię to nie tylko jako
Doradca Ubezpieczeniowy, ale także jako właściciel domu. Każdy z nas powinien zadbać o to, by
w domu czuć się bezpiecznie. Im większą mamy
ochronę tym mniej mamy zmartwień, a dzisiejsza
cena polisy ubezpieczeniowej jest dostępna praktycznie dla każdego.
Zachęcam wszystkich, jeśli jeszcze tego nie zrobili, do zainteresowania się ubezpieczeniem swojego domu.
Dla czytelników, którzy chcieliby ze mną się spotkać lub porozmawiać zachęcam do kontaktu pod
numerem telefonu 697-728-073. Chętnie odpowiem na pytanie czy wątpliwości.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Teresa Wieczorek
Jarosław Dudziak tel. 697 728 073
dudziak.jaroslaw@aviva.com.pl

997 telefon alarmowy

Policja w Rokietnicy

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym – Posterunek Policji w Rokietnicy – ul. Rolna 20, 62-090 Rokietnica, fax 61 841 34 05

Kierownik
Posterunku Policji:
st.asp. TOMASZ KLONOWSKI
tel. 61 841 34 02
kom.: 519-064-725

Dzielnicowy:
mł. asp. TOMASZ KRÓL
Rejon nr 734W
tel. 61 841 34 00 kom. 786-936-074
Miejscowości: ROKIETNICA,
KRZYSZKOWO, ROSTWOROWO

Dzielnicowy:
st.sierż. ADAM DOROSZ
Rejon nr 735W
tel. 61 841 34 01 kom. 519-064-681
Miejscowości: KIEKRZ, PAWŁOWICE,
STARZYNY, SOBOTA, BYTKOWO, ŻYDOWO

Dzielnicowy:
sierż. BARTOSZ KARZYCKI
Rejon nr 736W
tel. 61 841 34 01 kom. 519-064-607
Miejscowości: MROWINO, CEREKWICA, PRZYBRODA,
DALEKIE, NAPACHANIE, KOBYLNIKI, ROGIERÓWKO

DYŻUR CAŁODOBOWY: DYŻURNY KOMISARIATU POLICJI W TARNOWIE PODGÓRNYM; TEL. 61 8414 860 LUB 997
Informację o dniach i godzinach pełnionych służb przez dzielnicowych udziela dyżurny komisariatu Policji.
Kierownik Posterunku przyjmuje obywateli w sprawie uwag dotyczących pracy policjantów Posterunku Policji
w każdy poniedziałek w godz. 16:00-17:00 i czwartek w godz. 10:00-11:00

listopad 2017

43

S

T

R

O

N

Y

R

E

K

L

A

M

O

W

E

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek

Jesteś osobą uśmiechniętą z pozytywnym nastawieniem,
szukasz pracy na stałe bądź dorywczej, masz skończone 18 lat?

KARDIOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Czekamy właśnie na Ciebie!
Zgłoś swoją kandydaturę wysyłając CV, zadzwoń bądź przyjdź
bezpośrednio do restauracji. Dowiedz się więcej i zostań pracownikiem
NOWEJ RESTAURACJI MCDONALD’S W ROKIETNICY
przy stacji paliw BP ul. Poznańska

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29

Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

tel. 662 950 068

Terminy przyjęć:   15 listopada,
		
13 grudnia
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie) PRACOWNIA PROTETYCZNA
Częściowe: tworzywo różowe, przezroczyste - przeciwalergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, polepszają
przyssanie Mikroprotezy (do 2 zębów)
Pracownia czynna:
Naprawy protez JEDNOOSOBOWE WYKONAWSTWO
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00
Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77

tel. 518-268- 039

Wywóz
nieczystości
płynnych
tel. 502 320 647
61 8145 426

KAZBET

®

Rok zał. 1979
A. i P. Balcerzak

Kostki brukowe
produkcja i układanie

JA
OC
OM
R
P

Kaźmierz, ul. Nowowiejska 11
tel. 291 77 80, 601 77 10 43   www.kazbet.pl

Oferujemy:
deserów) i półproduktów, utrzymywa»» Umowę o pracę,
nie w czystości pomieszczeń, urządzeń,
»» elastyczne godziny pracy dostosowane
sprzętów, narzędzi i naczyń;
do indywidualnych potrzeb,
»» obszar sprzedaży: przygotowywanie
»» rozwinięty system szkoleń,
deserów oraz napojów zimnych i go»» możliwość rozwoju zawodowego i
rących, obsługa kasy związana z odpoawansu,
wiedzialnością za mienie powierzone na
»» zwrot kosztów poniesionych w procesie
tym stanowisku z obowiązkiem zwrozatrudnienia (książeczka sanitarno-epitu albo wyliczenia się, przyjmowanie,
demiologiczna, lekarz medycyny pracy),
zestawianie i wydawanie zamówień,
»» dobre warunki pracy,
uzupełnianie zapasów, utrzymywanie
»» posiłki pracownicze w atrakcyjnych
w czystości pomieszczeń, urządzeń,
cenach,
sprzętów, narzędzi i naczyń;
»» pracę w miłym zespole.
»» prace magazynowe oraz prace przygotowawcze przed otwarciem i po
Szukamy:
zamknięciu restauracji oraz dostawy
»» osób do pracy w pełnym i niepełnym
na obszar kuchni i serwisu;
wymiarze godzin;
»» sala restauracyjna: prace porządkowe,
Oferta skierowana również do osób niepełutrzymywanie w czystości pomiesznosprawnych z orzeczeniem KIZ.
czeń, sprzętów - prace porządkowe
w restauracji zgodnie z dyspozycjami
Zakres obowiązków:
pracodawcy;
»» obszar produkcji: praca przy grilu, fry- »» wypełnianie wszystkich zleconych przez
townicach, tosterach oraz garnirowaniu,
pracodawcę zadań w zakresie objętym
uzupełnianie zapasów, przygotowywarodzajem powierzonej pracy.
nie produktów (np. kanapek, sałatek,

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny
pod numerem: 664 148 681 lub 664 148 698

Pracownia Geotechniki
GEOTEST
n badania podłoża gruntowego
i opracowania geotechnicznych
warunków posadowienia n ustalenie
przyczyn zawilgocenia n opracowanie
metod wzmacniania słabych podłoży

Tel. 602 124 820
www.geotest.poznan.pl

Rolety, Żaluzje, Moskitiery, Markizy

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18
email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:
 Rolety pokojowe  Markizy
 Rolety zewnętrzne  Moskitiery  Rolety Rzymskie  Maty
bambusowe  Żaluzje  Bramy

Specjalna oferta dla klientów
z Gminy ROKIETNICA

KRZYSZKOWO, UL. KOSZYCY 105 62-090 ROKIETNICA
61 814 52 47, 504-044-464, 513-127-853

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

Ogłoszenia
drobne
Dam pracę

oraz Niemcy, oferujemy stabilną formę
zatrudnienia, regularne wynagrodzenia oraz dodatki, preferujemy osoby
z doświadczeniem oraz na dłuższą
współpracę, stawka do dogadania zachęcam do kontaktu 530 538 192

Przyjmę stylistkę paznokci z doświad- Gospodarstwo ogrodnicze zatrudni praczeniem. Cerekwica Salon Fryzjersko- cownika. Tel. 793-407-488
-Kosmetyczny Latika tel. 503392380
Poszukujemy kelnerów/kelnerki oraz
Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem. kucharzy do nowej restauracji w RoCerekwica Salon Fryzjersko-Kosme- kietnicy Paleta Smaku. CV proszę kietyczny Latika tel. 503392380
rować na adres biuro@niestojeprzyFirma Magropol poszukuje pracowni- garach.pl lub pod nr tel 577 775 299
ków budowlanych na Wrocław, Kraków

44

listopad 2017

S

T

R

O

N

Y

R

E

K

L

A

M

O

W

E

PROMOCJA!
1h gry w bilard
od 8zł!

ORGANIZUJEMY
KOMUNIE
już od 99 zł/osobę

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlowanie, malowanie,
płyta nida gips
Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

SPRZEDAŻ
DRZEW
I KRZEWÓW
OZDOBNYCH

TWÓJ DOMOWY

FACHOWIEC

Koło emerytów
trzeciego wieku –
imprezy integracyjne
oraz okolicznościowe
poprowadzę
muzycznie.
Dyspozycja
i własny sprzęt muzyczny.

Tel. 882-450-365

tel. 505 703 678

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto
• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

Zakładanie
i pielęgnacja ogrodów

✔
✔
✔

tel. 661 977 269

✔
✔

torf, kora, ziemia

Kiekrz, ul. Kierska 5 (vis-a-vis Apteki Kierskiej)
godziny otwarcia: pon-sob od 8.00 do 18.00
listopad 2017

Nowe Instalacje
Przyłącza elektryczne
Przeróbki istniejących
instalacji
Pomiary elektryczne
Podłączanie płyt
indukcyjnych
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274
45

INTERESUJESZ SIĘ MECHANIKĄ?
SZUKASZ DOBREJ PRACY?
Poznaj naszą ofertę i zdecyduj, czy chcesz u nas pracować.

Wyślij CV, a my pokażemy Ci nasz park maszynowy.
(dotyczy wybranych Kandydatów)

To Ty zdecydujesz, czy chcesz wziąć udział w procesie rekrutacji.
CV wyślij drogą elektroniczną na adres rekrutacja@pl.imptob.com z dopiskiem nr ref. MMWR/10.2017

Masz pytania? Zadzwoń: 691 691 561
Nieważne, czy masz wieloletnie doświadczenie, czy dopiero zaczynasz pracę zawodową.
Mamy do zaoferowania różne możliwości rozwoju.

DLACZEGO WARTO?
Jesteśmy nowoczesną fabryką,
Twoim sąsiadem od lat
Fabryka Imperial Tobacco w Jankowicach jest
kluczowym zakładem w Grupie Imperial Brands.
Od kilku lat rozbudowujemy nasz zakład i inwestujemy
w unowocześnianie parku maszynowego.

Będziemy rozwijać Twoje zainteresowania
Posiadamy wysoko wykwalifikowany zespół mechaników
trenerów, który prowadzi Program Rozwoju Kompetencji
Mechanicznych.

BENEFITY, KTÓRE OFERUJEMY
KAŻDEMU PRACOWNIKOWI
n
n
n
n
n
n
n
n

Dopłaty do wyżywienia
Codziennie świeży owoc w stołówce pracowniczej
Opiekę medyczną w miejscu pracy
Możliwość nabycia karty sportowej i medycznej
na preferencyjnych warunkach
Programy profilaktycznej ochrony zdrowia
Dofinansowanie do Twojego wypoczynku
Premię roczną – tzw. „trzynastkę”
Bezpłatne przejazdy na trasie: Jankowice - Poznań
oraz Jankowice - Kościan

Docenimy Twoje umiejętności i zaangażowanie
Wynagrodzenie, które Ci zaproponujemy, będzie
dopasowane do Twojej wiedzy i umiejętności.

Jesteśmy wyróżniającym się Pracodawcą.
Potwierdza to certyfikat Top Employers.
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kompleksowe
usługi
informatyczne
Zapewniamy:
»» Wsparcie przy bieżącej obsłudze
systemów informatycznych
»» Wirtualny dział informatyki dla firm, »
które nie posiadają własnego personelu
»» Pomoc w doborze właściwych rozwiązań
informatycznych
»» Dostawę sprzętu i oprogramowania
komputerowego

LANservice Sp.J.
Tel. 61 661-20-26
Poznań, ul. Wawerska 16
www.lanservice.com.pl

Certyfikaty:

listopad 2017

47

S

T

R

O

N

Y

R

E

K

L

A

M

O

W

i komercyjnie

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

Iwona Przybylska

Protezy
stomatologiczne
naprawa
wykonawstwo
ul. Norwida 7
64-530 Kaźmierz

tel. 61 29-18-193
501-069-892

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

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

Punkt pobrań do badań laboratoryjnych

od pon. do piątku 7.00-9.00, w soboty 7.00-10.00
Rokietnica
ul. Koszycy 15
Rejestracja:
tel. 793 21 58 49
e-rejestracja:
www.rokmed.pl

Kwiaciarnia „Zakątek”
Małgorzata Karpiczak-Ostrowska Kiekrz ul. Ostra 3 601-624-653, 8-482-125
Należymy do
międzynarodowej sieci
Poczty Kwiatowej

SALON
MODY
MĘSKIEJ
TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B
TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200
CZYNNE
PN-PT 11-19, SOB 10-14
SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

ZAPRASZAMY
DO ZAMIESZCZANIA REKLAM
Studio Kwadrat
tel. 607 566 555, mn@kreator.com.pl
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szeroki wybór kwiatów ciętych i doniczkowych, donic oraz wiele innych ciekawych upominków

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

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY
ELEKTROMECHANIKA
AU T W L F
MECHANIKA
WULKANIZACJA
WWW.AUTOWOLF.PL
HOTEL OPON

tel. 570 150 130

USŁUG
JAKOŚĆ GÓŁACH
SZCZE
TKWI W

UL. SZKOLNA 29, 62-090 ROKIETNICA
listopad 2017
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