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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.

TB

NIERUCHOMOŒCI
Tomasz Bojanowski

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

POŻYCZKA
DLA KAŻDEGO

503 838 028
USŁUGI
MALARSKIE

AUTOMATYKA
DO BRAM
czysto-szybko-solidnie OGRODZENIA • BRAMY

608 778 112

AUTOMATYKA NA CAŁE ŻYCIE

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

Nowo otwarty

WYROBY ZE SZKŁA
Od pomiaru do montażu

lustra • szkło malowane
• drzwi i ścianki szklane
• kabiny prysznicowe • balustrady
• inne wyroby ze szkła

NA WYMIAR
ZAPRASZAMY
info@staglass.pl
510 338 238
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GABINET
STOMATOLOGICZNY
lek. stom. Eliza Osuch

tel:

722-227-123

Leczenie zachowawcze,
kanałowe,
stomatologia dzieci,
protetyka.
Rokietnica, ul. Trakt Napoleoński 41 (przy skrzyżowaniu z Szamotulską)
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Drodzy Czytelnicy
wietrzu. To sygnał, że czas wyjąć sportową odzież,
sprawdzić rower, odkurzyć rolki, hulajnogi… Jeśli
jeszcze Państwo tego nie zrobili – czasami trudno się zmobilizować, to zapraszam wszystkich aktywnych sportowo na rozpoczęcie sezonu z nami
podczas X Jubileuszowego Grand Prix w biegach im. Dominiki. Tegoroczną edycję biegów
tradycyjnie rozpocznie Bieg Wiosny, który odbędzie się 21 kwietnia br.
Podobnie jak w minionych latach będziecie mogli Państwo odwiedzić Pawłowice, gdzie ugoszczą
Was właściciele Przystani Rowerowej, Państwo Laura Augustyniak i Michał Sokołowski.
Więcej informacji o tym niezwykłym wydarzeniu (w tym regulamin imprezy, formularze zgłoszeniowe i oświadczenia zawodnika) znajduje się
na stronie www.rokietnica.pl oraz profilu Rokietnica.pl na facebooku.
Zaręczam, że nie pożałujecie Państwo udziału
w tym niezwykłym wydarzeniu.
Teresa Wieczorek

Co? Gdzie? Kiedy?
 21.04. – X Jubileuszowe Grand Prix w biegach im. Dominiki – Bieg Wiosny

Wybory uzupełniające
do Rady Gminy
Rokietnica
Gminna Komisja Wyborcza, w terminie wynikającym z kalendarza wyborczego, zarejestrowała jedną kandydatkę w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rokietnica zarządzonych na dzień
8 kwietnia 2018 r.:
1. KRAM Agnieszka Anna, lat 37, zam. Napachanie - zgł. przez: KWW Agnieszki Kram
Liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, a zatem głosowania
nie przeprowadza się, a za wybraną uznaje się zgłoszoną kandydatkę (art. 380 Ustawy
Kodeks wyborczy).
kwiecień 2018
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Przedświąteczny tydzień przyniósł nam wiosnę. Jest to taki okres w roku, który wielu z nas
bardzo lubi i oczekujemy na niego z niecierpliwością. Ja również uwielbiam wiosnę, kiedy dni stają się coraz dłuższe i cieplejsze ... Dla mnie osobiście jest okres szczególnie wyjątkowy bowiem
tym razem przynosi nowe wyzwania… :) Mieszkańcy gminy otrzymali na pierwszy dzień wiosny
piękny prezent – jest nim nowy obiekt Biblioteki
Gminnej. Ponieważ do wakacji pozostało jeszcze
trochę czasu, chcemy czytelnikom i mieszkańcom
pokazać, że biblioteka to także nasze centrum kultury. Kwiecień jest miesiącem, w którym świętujemy książki i czytanie. Już dzisiaj zachęcam do odwiedzenia naszej nowej placówki. Mam nadzieję,
że odwiedziny sprowokują Państwa do czynnego
udziału w życiu naszej Biblioteki, mam nadzieję,
że podczas ogłoszonego konkursu nasi czytelnicy
podzielą się również swoimi ulubionymi tytułami… Zapraszamy przedszkolaki do uczestnictwa
w lekcjach bibliotecznych i atrakcjach przybliżających dzieciom książkę i literaturę.
Wiosna to również piękny czas dla osób aktywnych sportowo. I to na nią akurat najbardziej czekają
wszyscy amatorzy spędzania czasu na wolnym po-
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Nowa biblioteka
Ważnym wydarzeniem ubiegłego miesiąca było
otwarcie „nowego rozdziału” (tak brzmiało hasło
tego dnia), czyli nowego budynku biblioteki. Nowy
rozdział to nie tylko nowe regały, czytelnia, ale założenie, że będzie to obiekt, gdzie koncentruje
się życie kulturalne gminy. Ma to być miejsce, do
którego zarówno chętnie będą przychodzić małe
dzieci, uczniowie, studenci, rodzice, jak i seniorzy.
Uważam, że sama architektura, zastosowane rozwiązania techniczne, dodatkowe powierzchnie (takie
jak salki, taras, miejsce na dachu dla kółka astronomicznego) sprzyjają nowym pomysłom. Zachęcam
wszystkich do zwiedzenia, zapisania się (w pierwszych dniach liczba czytelników wzrosła o ponad
100 osób) i angażowanie się w życie naszej biblioteki zarówno po stronie odbiorcy, jak również po-

mysłodawcy lub realizatora. Taki model funkcjonowania doprowadził do odrodzenia bibliotek w USA
czy Europie zachodniej.
Bardzo dziękuję za zaangażowanie p. dyr. Teresie Wieczorek, która od wielu lat widziała potrzebę
powstania nowej powierzchni i poprzez rozszerzanie oferty udowadniała, że biblioteki to przyszłość.
Dziękuję p. prezesowi Jerzemu Maciejewskiemu za
realizację projektu zarówno pod względem technicznym, jak finansowym. Biblioteka została sfinansowana na zasadach podobnych jak hala sportowa,
czyli wykorzystanie parteru dla lokali handlowych
i usługowych, których czynsze w dużym stopniu pokrywają większość kosztów budowy. Dzięki takiemu
modelu finansowania nie angażowaliśmy pieniędzy
z budżetu gminy, które na tym etapie o wiele bardziej

Pytanie od czytelnika:
„Pan Wójt dotknął w Rokickich Wiadomościach
newralgicznego problemu jakim są gminne drogi.
Zdarzyło to się w dobrym momencie, ponieważ niektóre z nich są o tej porze roku w fatalnym stanie.
Mam tu na uwadze między innymi ul. Jodłową i Daglezjową na Oś. Parkowe gdzie błoto, utrzymujące
się kałuże wody i nieodłączne dziury w jezdni stają się normą XXI wieku. Co prawda może dwa razy
do roku pojawia się ekipa ze sprzętem, starając się
zniwelować nierówności, wystarczy jednak trochę
deszczu i przy tak intensywnym ruchu wszelkich
pojazdów wracamy do poprzedniego stanu. Latem
natomiast przy dobrej pogodzie mamy burze piaskowe, ciągnące się za każdym pojazdem. Inwestując w swoje domy przed kilkoma laty mieliśmy nadzieje na odpowiednie utrzymanie infrastruktury
przez Władze Gminy.
Nadal cierpliwie czekamy i jesteśmy przekonani, że nasze marzenia w końcu się spełnią i dane
nam będzie bez problemu dojechać i dojść do domu
a nasze dzieci dotrą w czystych butach do szkoły.
Stare powiedzenie mówi aby dojść do celu trze-

ba obrać odpowiednią drogę.
Zachęcam do zrobienia osobistego rekonesansu
w tą okolicę, pieszo lub samochodem aby wyrobić
sobie własne zdanie w tym temacie.”
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Odpowiedź:
Dziękuję za przesłanie listu i zawartej w nim opinii, z którymi trudno się nie zgodzić. Argumentami,
które przemawiają za budową dróg na Pana osiedlu,
jest stopień zabudowy (i tym samym ilość mieszkańców) oraz wybudowana kanalizacja deszczowa.
Zgodzili się z tym również Radni na ostatniej Sesji,
dzięki czemu będziemy mogli opracować projekty
dla budowy ulic: Jaśminowa, Jodłowa i Daglezjowa.
Będzie to kontynuacja wcześniej wybudowanych
ulic – Akacjowej i Lipowej. Niestety na list czy bezpośrednie pytanie rzadko mogę udzielić podobnie
optymistycznej odpowiedzi. Wynika to przytoczonych przeze mnie faktów we wspomnianym artykule. Niezwykle ważne są oczywiście pieniądze i…
dbanie o naszą przestrzeń.
Pozdrawiam
Bartek Derech

potrzebne są na budowę dróg i rozbudowę szkół.
Dziękuję architektowi panu Dominikowi Banaszkowi (pracownia Lab3) za zaangażowanie i niezwykle twórczą współpracę. Uważam, że ciekawa
bryła budynku wpisuje się w miejsce i staje się naszą wizytówką.
Oczywiście najbardziej dziękuję wszystkim mieszkańcom (w szczególności czytelnikom), ponieważ
realizacja tego projektu to odpowiedź na Państwa
głosy i zgłaszane potrzeby.
Do zobaczenie w zupełnie nowej Bibliotece.
Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

TAK
– chcę wiedzieć więcej:
kontakt@rokickiewiadomosci.com.pl

ZAPYTAJ WÓJTA

Redakcja „Rokickich Wiadomości” uruchamia
specjalnie dedykowany adres email kontakt@rokickiewiadomosci.com.pl umożliwiający składanie propozycji tematyki, zagadnień, problemów,
które warto poruszyć w stałej rubryce poświęconej zarządzaniu Gminą.
Przekazane Wójtowi pozwolą przygotować merytoryczny materiał.
To także miejsce, gdzie można zgłaszać pytania, wątpliwości i zakresy tematyczne na zbliżające się zebrania sołeckie.

Umieć rozmawiać z innego poziomu.
Rokietnicka debata o drogach
W dniu 28 lutego 2018 r. w auli dawnego gimnazjum w Rokietnicy odbyła się pierwsza z cyklu 17
debat organizowanych pod patronatem merytorycznym poznańskiej redakcji „Gazety Wyborczej”
i Fundacji Barak Kultury. Ideą tej społecznej akcji
współfinansowanej przez Powiat Poznański jest diagnozowanie wyzwań, z którymi borykają się gminy powiatu oraz próba poszukania sposobu na ich
rozwiązanie. Takiego, który umożliwi, by miejsca te
stały się dobrą przestrzenią do życia. Wobec rosnących potrzeb i niestety nierzadko nieprzystających
do nich uwarunkowań, możliwość i co najważniejsze – odwaga szukania prospołecznych rozwiązań
współpracy w drodze otwartej, publicznej debaty, staje się wymagającą, ale chyba jedyną właściwą metodą.
Rokietnica jako swój temat numer jeden wybrała
drogi – ich stan, proces i tempo budowy, właściwe
nimi zarzadzanie. Jeśli spojrzeć na wpisy forów społecznościowych, będących swoistym barometrem
ocen jakości życia, nastrojów i sposobu ich komentowania, inny przedmiot dyskusji nie odzwierciedlałby rzeczywistości. Podpoznańska gmina, o wyraźnie mieszkaniowym profilu, chce lepszej jakości
dróg prowadzących do domostw. I to zarówno tych
zlokalizowanych na nowych osiedlach, co w dużej
mierze intensyfikuje skalę problemu, jak i tych posadowionych z dala od uczęszczanych centr – istniejących w poszczególnych miejscowościach „od
zawsze” i całkiem od niedawna.

kwiecień 2018

Moderowaną debatę z udziałem władz powiatu – starosty Jana Grabkowskiego, gminy – wójta
Bartosza Derecha oraz przedstawicieli mieszkańców – zaproszonych do panelu dyskusyjnego, jak
i zabierających głos z sali, można zogniskować wokół kilku osi. Pierwsza dotyczy skali – ponad 200
km dróg gminnych, których uporządkowanie przy
obecnym tempie inwestycji i niepowiększanym stanie zajmie ok. 20 lat. Druga - każe ściśle wiązać zagadnienia drogowe z ładem przestrzennym. Dyskutanci z naciskiem podkreślali, jak ważna jest troska
o miejscowe plany, które powstrzymają kroczenie
zabudowy w miejsca cenne przyrodniczo, odległe,
niedostępne, problemowe, w tym szczególnie podmokłe, sprzeczne z założeniami kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Trzecia – dotyczy
staranności: wspólnego dbania o inwentaryzację
systemów melioracyjnych, naprawiania ich wtedy, gdy z powodu budowy nastąpi ich przerwanie.
Ważne jest także właściwe informowanie potencjalnych nabywców o przeszkodach z lokalizacją zabudowy na konkretnych terenach przez właściwe
urzędy. Czwarta ważna kwestia dotyczyła harmonogramu budowy. Jak zdefiniować kryteria pozwalające na wskazanie priorytetów w poszczególnych
latach i miejscach? Kiedy wybrać koszt budowy przypadający na jednego mieszkańca, kiedy zaś postawić na odcinki bardziej kosztowne, ale prowadzące
do miejsc zamieszkałych od lat? Jak podzielić środki, by realizując inne zadania gminy, działając inter-

wencyjnie w miejscach wymagających naprawienia
decyzji z przeszłości lub związanych z zaradzaniem
sytuacjom o charakterze kryzysowym, móc działać zgodnie z założonym planem? Jak wreszcie nie
zmarnować inicjatyw mieszkańców chętnych do
partycypowania w kosztach budowy dróg lub jak
je ukierunkować, by nie demobilizowały, a zachęcały i dawały nadzieję?
Debata w Rokietnicy z całą pewnością nie pozwoliła znaleźć złotego środka na palący problem.
Jednak zgodnie ze swym założeniem była dobrą
areną wymiany spostrzeżeń, rozmowy o problemach i racjach. Także o trudnych do zaakceptowania uwarunkowaniach związanych z możliwościami działania gminy czy powiatu. Trudny nie oznacza
jednak pozbawiony perspektywy dobrych rozwiązań. Zwłaszcza wtedy, gdy ich ważnym założeniem
jest wspólna, partnerska debata.
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica
W dyskusji panelowej, moderowanej przez red.
Tomasza Cylkę z poznańskiej redakcji „Gazety Wyborczej”, udział wzięli:
• Jan Grabkowski – Starosta Poznański
• Bartosz Derech – Wójt Gminy Rokietnica
oraz mieszkańcy Gminy Rokietnica:
• Józef Gawron
• Marcin Zubel
• Przemysław Nyka
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Z prac Rady Gminy
LI Sesja Rady Gminy Rokietnica
W dniu 5 marca 2018 r. odbyła się LI sesja Rady
Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 13 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady
Gminy – Adam Pioch.
W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: radny Piotr Hałas złożył zapytanie w sprawie: pilnej interwencji zabezpieczenia studzienki znajdującej się
na wysokości osiedla Zielony Lasek w Rostworowie,
zabezpieczenia dziury znajdującej się w drodze przy
kościele w Żydowie oraz zamontowania znaku „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Parkowej w Żydowie z uwagi na to, iż samochody wjeżdżają na chodnik; radny Ryszard Lubka złożył zapytanie w sprawie
uregulowania kwestii dotyczących porządkowania
miejsc po wypadkach drogowych na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich; radna Bogusława Rzepka złożyła zapytanie w sprawie oświetlenia
wysepek usytuowanych na ul. Kierskiej w Kiekrzu;
radny Zbigniew Muszyński poruszył problem związany z punktami oświetlenia na ul. Trakt Napoleoński.
W trakcie debaty Sekretarz Danuta Potrawiak
przedstawiła prezentację dotyczącą Strategii Rozwoju Gminy na lata 2018-2020.
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]:
LI/477/2018 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Rokietnica - 12 głosami „za”,
1 głosem „wstrzymującym się”;
LI/478/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty
za pojemnik o określonej pojemności - jednogłośnie
13 głosami „za”;
LI/479/2018 w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kiekrz - 11 głosami „za”, 2 głosami
„wstrzymującymi się”;
LI/480/2018 w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kobylniki - 11 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”;
LI/481/2018 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki - 10 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 2 głosami
„wstrzymującymi się”
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LI/482/2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok - jednogłośnie 13 głosami „za”.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: Radna Sylwia
Kiejnich zgłosiła potrzebę polepszenia złego stanu
drogi na ul. Działkowej w Kobylnikach Małych. Radny Krzysztof Zielonka poprosił o uporządkowanie terenu przy sklepie na ul. Kierskiej w Kiekrzu. Radny
Ryszard Lubka ponownie poruszył kwestię gwarancji wykonania ul. Piaskowej w Cerekwicy, gdyż zaczyna zapadać się prawa strona drogi przy cmentarzu. Radna Bogusława Rzepka zgłosiła przechylony,
zniszczony znak drogowy ,,droga z pierwszeństwem
przejazdu’’, który znajduje się na wysokości boiska
sportowego na ul. Szamotulskiej w Rokietnicy. Radna Powiatu Poznańskiego Ewa Kuleczka-Drausowska poinformowała o zbliżającej się 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Poprosiła
o zgłaszanie informacji o Powstańcach leżących na
cmentarzach w gminie Rokietnica, ponieważ w tym
roku jest możliwość oznaczenia grobów Powstańców Wielkopolskich. Radna Powiatu Poznańskiego podziękowała gminie Rokietnica za ogromne zaangażowanie w te obchody. Radny Michał Cieciora
wnioskował o umieszczenie bariery przy drodze powiatowej 2423P Mrowino-Rokietnica od Traktu Napoleońskiego w kierunku Zmysłowa. Radna Powiatu
Poznańskiego poinformowała, iż dyrektor Zespołu
Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy – Wojciech Kaczmarek otrzymał nominację – 5
lat dyrektorowania w szkole powiatowej. Wójt poinformował, iż jest ogłoszony nowy konkurs z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup wozu bojowego dla Straży
Pożarnej. Przedstawiciel Stowarzyszenia Budowy ul.
Jodłowej – osiedla Parkowego powiedział, iż złożył

Na święta Zmartwychwstania
Chrystusa Pana przesyłam
najserdeczniejsze życzenia:
obfitości łask Bożych, zdrowia,
radości, wytrwałości w codziennym
zmaganiu się z przeciwieństwami,
poczucia siły, pokoju
i nieustającej
wiary i nadziei.
Radny
Władysław Mielcarek

pismo w Urzędzie Gminy skierowane do Przewodniczącego Rady w sprawie stanu drogi ul. Jodłowej
i ul. Daglezjowej w Rokietnicy. Radny Paweł Dankowski ponownie poruszył kwestię namalowania pasów
na ul. Golęcińskiej pomiędzy przystankami z uwagi
na polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców. Radna Bogusława Rzepka wnioskowała o pomalowanie
pasów na głównych ulicach: ul. Szamotulskiej i ul.
Pocztowej. Sołtysi pogratulowali i wręczyli kwiaty
Józefowi Fudali za przypadającą w tym roku okrągłą rocznicę – 20 lat sołtysowania.
Aneta Dolacińska
Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
UG Rokietnica

seniora (komunikacja online; e-usługi, w tym zakupy i bankowość online, usługi medyczne, e-administracja i wiele innych).

Bezpłatne szkolenia z zakresu
kompetencji cyfrowych dla seniorów
Fundacja Partycypacji Społecznej wygrała konkurs
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2014-2020 i w związku z tym przystępuje do realizacji projektu: „WIELKOPOLSKA CYFROWA” realizowanego w województwie wielkopolskim.
Działania projektowe zaplanowano na 3 lata. Kurs
komputerowy będzie trwał ok. 3 miesięcy.
Wsparcie zaplanowano dla 3100 seniorów z 151
gmin, w tym gminy Rokietnica, które wcześniej zadeklarowały udział w projekcie (lista gmin objętych
projektem znajduje się na stronie www.fundacja
-spoleczna.pl).

Senior, który będzie uczestniczył w zajęciach po
zakończeniu szkolenia otrzyma tablet na własność.
Sprzęt teleinformatyczny zakupiony na potrzeby
realizacji projektu zostanie przekazany najbardziej
aktywnym gminom.
W przeciwieństwie do innych kursów czy szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych, „WIELKOPOLSKA CYFROWA” umożliwia każdemu uczestnikowi
projektu nabycie bardzo praktycznych umiejętności obsługi Internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT. Uczestnicy będą kształtować kompetencje pomocne w życiu codziennym

W projekcie zaplanowano różne działania z seniorami:
I. szkolenia kompetencji cyfrowych
1. poziom podstawowy – dostosowane do
potrzeb i możliwości seniorów (tematyka, czas i atmosfera zajęć), realizowane są
w dwóch wersjach:
• szkolenia standardowe – 60 godzin zajęć dla osób, które posiadają minimalne doświadczenie w obsłudze komputera i Internetu
• szkolenia rozszerzone - 90 godzin zajęć
dla osób, które nie posiadają doświadczenia w komunikacji on-line i w pracy
z komputerem oraz z uwagi na stan zdrowia, niepełnosprawność, wymagają dłuższego wsparcia
2. poziom zaawansowany – 30 godzin dodatkowych szkoleń tematycznych dla osób, które będą chciały pogłębić podstawowe kompetencje cyfrowe (np. w zakresie fotografii
cyfrowej, blogosfery, finansów online itp.)
II. projekty animacyjne – grupowe działania aktywizujące seniorów w społeczności lokalnej
z wykorzystaniem funkcjonalnych kompetencji cyfrowych i narzędzi IT (np. tworzenie grup
dyskusyjnych i hobbistycznych online, klubów
książki, miłośników filmu, sztuki, fotografii czy
też turystyki, kultury i historii lokalnej, tworzenie stron/blogów przez pasjonatów itp.)
Udział w projekcie jest bezpłatny. Może wziąć
w nim udział 30 osób z terenu gminy Rokietnica. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są przez
Agnieszkę Antczak – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji UG Rokietnica pod nr tel: 61
89 60 619.
Szczegóły projektu dostępne są na stronie www.
fundacja-spoleczna.pl. Informacji na temat projektu udziela Fundacja Partycypacji Społecznej pod nr
tel: 61 662 11 60.

Szkolenie na temat ASF
10 kwietnia o godzinie 10
w świetlicy wiejskiej w Przybrodzie
Szkolenie organizowane jest w celu podniesienia świadomości
hodowców trzody chlewnej na temat Afrykańskiego Pomoru Świń,
aktualnej sytuacji w kraju w zakresie tej choroby oraz aktualnego
stanu prawnego. Od dnia 28 lutego 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń. Rozporządzenie określa postępowanie na gospodarstwach utrzymujących
trzodę chlewną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (poza obszarami ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia) w zakresie bioasekuracji, czyli zabezpieczenia hodowli przed wniknięciem
wirusa ASF.
Szkolenie przeprowadzi Powiatowy Lekarz Weterynarii. Udział
w nim jest bezpłatny.
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2018 Rokiem Powstania
Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica
Z wolnością w polskim sercu
Banner w każdej miejscowości

Zgodnie z zapowiedzią z ostatniego numeru RW,
zostały już wykonane bannery, którymi na znak włączenia się w Rok Powstania Wielkopolskiego zostanie w sposób symboliczny oznaczona każda z miejscowości Gminy Rokietnica. 26 marca 2018 r. cały
komplet został przekazany Sołtysom. Z całą pewnością już wkrótce zlokalizujecie Państwo miejsce ich
umieszczenia. Projekt został oparty na opracowanym logo. Zawiera także nasze hasło: „Z wolnością
w polskim sercu” i nazwę miejscowości.
ROKIETNICKIE
ARCHIWUM CYFROWE
– podzielmy się dziedzictwem

Rokietnickie Archiwum Cyfrowe to projekt autorski Stowarzyszenia Rokietnica Wokół Nas. Współfinansowany ze środków Gminy Rokietnica i Starostwa
Powiatowego w Poznaniu ma służyć do przeglądania zdjęć i dokumentów dotyczących dawnej Rokietnicy i okolic.
W wielu Państwa domach przechowywane są
fotografie ludzi i miejsc związanych z dawną Rokietnicą. Zapomniane zdjęcia często zachowują minione obrazy, widoki, pamiątki życia mieszkańców,
przyrodę, a także wydarzenia dnia codziennego. Ich
udostępnienie w Cyfrowym Archiwum będzie swoistym świadectwo rdzennych Rokietniczan, którym
chcą podzielić się z nowymi mieszkańcami.
Udostępniane przez Państwa materiały, po obróbce, będą zapisywane w katalogach tematycznych strony internetowej www.Archiwum-Rokietnica.pl, która zostanie uruchomiona już jesienią.
Już dziś zaczynamy gromadzenie i zapisywanie
zdjęć.
W jaki sposób można przekazać zdjęcia lub dokumenty?
1. można je przesłać w formie skanów na adres
plik@archiwum-rokietnica.pl. Skany wybranych
zdjęć lub dokumentów powinny być zapisane
w formacie jpg o rozdzielczości do 300 dpi. Pliki powinny mieć nadane nazwy pochodzące od
nazwiska przesyłającego: np. Nowak_1.jpg oraz
załączony w treści maila opis: Kto jest na zdję-
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ciu? rok wydarzenia, miejsce oraz ewentualna
okazja. Im dokładniejszy opis, tym więcej będzie
można znaleźć wspólnych wątków. Np.: Wesele Jana i Marii Nowaków, rok ok 1926, ul. Rolna
(dawniej Kolejowa), obecni na zdjęciu...
2. można skontaktować się z nami i umówić na
spotkanie, przyjedziemy ze sprzętem i zeskanujemy zdjęcia lub dokumenty.
3. można odwiedzić nas podczas sobotniego dyżuru, skorzystać ze skanera i od razu zapisać Państwa zbiory.
Informacje o miejscu i czasie dyżurów znajdziecie Państwo na FB Rokietnickie Archiwum Cyfrowe
oraz w „Rokickich Wiadomościach”.
Przekazywanie i przechowywanie zdjęć na stronie jest nieodpłatne.
Kontakt :
• tel. Adam Michta 509 929 993,
• tel. Marita Lipska 693 936 311,
• plik@archiwum-rokietnica.pl,
• adam@archiwum-rokietnica.pl,
• marita@archiwum-rokietnica.pl,
• FB Rokietnickie Archiwum Cyfrowe.
W imieniu Stowarzyszenia Rokietnica Wokół Nas,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym
projekcie. Wpisany w działania w ramach Roku Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica ma
w sposób ciekawy, oparty na współczesnych technologiach i wyjątkowej formie, ocalić ciągle bliską
nam pamięć. Zapisując ją trwale w wielopokoleniowej kronice.
Byli wśród nas – Powstańcy
związani z Gminą Rokietnica
Pragniemy bardzo podziękować za odzew, z jakim
spotkał się nasz apel o przekazanie danych o Powstańcach Wielkopolskich mieszkających na terenie Gminy Rokietnica. Dzięki uzyskanym informacjom wiemy znacznie więcej.

1. Na Starym Cmentarzu w Cerekwicy.
Pomnik i mogiła trzeciego powstańca

Jednym z najbardziej znanych miejsc związanych
z tradycją Powstania Wielkopolskiego na terenie
Gminy Rokietnica jest Stary Cmentarz w Cerekwicy. To tu, w 1925r, nad wspólna mogiłą dwóch powstańców: Józefa Grzesiaka i Jana Bociana – synów
cerekwickiej parafii poległych w 1919r w walkach
pod Rynarzewem i Szubinem, został wzniesiony pomnik. Jego budowę nadzorował Konsystorz Arcybiskupi, zaś uroczystego poświęcenia dokonał w 1928
r., proboszcz parafii w Cerekwicy ksiądz dziekan Franciszek Ksawery Snowacki. Dzięki uprzejmości jednej z naszych Czytelniczek wiemy dziś o tym wydarzeniu więcej.
Przesłany fragment „Gazety Szamotulskiej”

z 19.11.1928 r. donosił:
„Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Pamiątkowie święciło dziesięciolecie Niepodległości Polski przez odsłonięcie nagrobku poległym bohaterom Powstania Wielkopolskiego. Już długo przed
nabożeństwem zjeżdżały pod świątynię w Cerekwicy karoce, samochody i pojazdy, zwożąc okoliczne ziemiaństwo i delegacje. Mszę św. celebrował ks. dziekan Snowacki, pienia religijne wykonał
chór z Mrowina pod dyr. P. nauczyciela Kursydyka. Ze śpiewem „Kto się w opiekę” wyruszyli wierni w procesjonalnym pochodzie na stary cmentarz
Cerekwicki, gdzie w wspólnej mogile spoczywają
ś.p. Grzesiak i Bocian polegli za wolność Ojczyzny
i swych współbraci. Z wysokości pomnika, ubranego w zieleń, paliły się znicze – przy który straż honorową pełnili Powstańcy i Wojacy z Pamiątkowa.
Po dokonaniu poświęcenia przemówił kapłan patriota ks. dziekan Snowacki.(…) Pomnik nagrobek
fundowali w pierwszym rzędzie ś.p. Maciej Koczorowski powstaniec i właściciel ziemski, Kółko Rolnicze z Pamiątkowa, którego prezesem jest p. por.
Feurych z Przybrody, a dokończyło budowy Tow.
Powstańców i Wojaków w Pamiątkowie, którego
skarbnik p. Augustyniak dziesięć długich lat zabiegał
o zgromadzenie potrzebnych funduszy. Na uroczystości zauważyliśmy p. Koczorowską z Pamiątkowa,
pp. Kulaków z Napachania, p. por. Feurycha z Przybrody, prezesa okręgu X Zw. Tow. Pow i Wojaków p.
Mülera z Szamotuł, Tow. Gimn. Sokół z Zielątkowa
i wiele innych. Po południu odbyła się (…) uroczysta
akademja(…). Bardzo dobrze opracowany wykład
wygłosił sekretarz Tow. P. nauczyciel Hejmo (…). Na
dalszy ciąg akademji składały się pięknie i okolicznościowe wiersze i śpiewy dziatwy szkolnej, które
wyćwiczył p. kier. Szkoły Lipiński.”
To, co wymaga szczególnego odnotowania, dotyczy trzeciego z Powstańców Wielkopolskich – MARCINA RZEPKI, o którego mogile dotąd nie pisano przy
charakterystyce Starego Cmentarza w Cerekwicy
Dzięki Rodzinie wiemy, że jego mogiłę wieńczył pierwotnie metalowy krzyż, później skradziony przez złomiarzy. Troskliwy wnuk, już współcześnie, wzniósł nad nią nowy nagrobek, przekazując
wiedzę o swym Dziadku – Powstańcu odwiedzającej to miejsce młodzieży szkolnej.
Marcin Rzepka urodził się w 22.10.1895 r. w Napachaniu i był robotnikiem rolnym. Dzięki kolejnym
informacjom wiemy, że za zasługi bojowe na polu
walki w Powstaniu Wielkopolskim i później w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. został odznaczony w 1921 r. orderem „Krzyża Walecznych”. W dokumentach Centralnego Archiwum Wojskowego
jako jego stopień widnieje: bombardier.
Zmarł 3 lipca 1925 roku w Napachaniu w wieku 30 lat.
2. Tadeusz Paczkowski:
12-letni Powstaniec z Psarskiego
we wsi Psarskie (obecnie obręb Kiekrz) urodził się
w 1906 r. jeden z młodszych uczestników Powstania
Wielkopolskiego. Należał do drużyny polowej młodzieżowej Sokoła Łazarskiego i od 27 grudnia 1918
do 29 marca 1919 r brał udział w Powstaniu Wielkopolskim jako małoletni goniec i łącznik. Dokument
potwierdzający ten fakt nadesłała do nas wnuczka
Pana Tadeusza, która tak dalej pisze: „dziadek wżenił się w poznańską rodzinę i zamieszkał w Pozna-
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niu na Wildzie. Jest pochowany na Junikowie. Postanowiłam przesłać informację o nim ponieważ
pochodzi z tych rejonów”.
3. Antoni Najderek – nowe dane
10 lat temu, opracowując numer specjalny „Rokickich Wiadomości” wiedzieliśmy, że na obecnie
czynnym parafialnym cmentarzu w Cerekwicy znajduje się grób Powstańca Wielkopolskiego – Antoniego Najderka. Jednak posiadane informacje (zdjęcie
i dwa dokumenty) nie pozwoliły, poza krótką notką, napisać wtedy zbyt wiele. Cieszymy się, że dzięki prawnuczce ze strony matki, udało się uzupełnić
i ten biogram o kolejne ważne szczegóły. Antoni
Najderek (syn Stanisława i Marianny zd. Poprawska) urodził się 20.06.1900 r. w Napachaniu, jak pisze Pani Magdalena „w tym domu z kamienia, który stoi przy skrzyżowaniu ze światłami”. Mieszkał
w Baborówku, zaś od 1934 r. w Rokietnicy. Tu zmarł
22.03.1962 r., pochowany następnie na cmenta-
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Odznaczenia: Krzyż Polonia Restituta (po lewej)
i Wielkopolski Krzyż Powstańczy (po prawej).

Antonii Najderek – pierwszy z prawej
rzu w Cerekwicy. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od 14.01.1919, przydzielony do Kompanii
Szamotulskiej. Walczył z bronią w ręku na odcinku frontu Czarnków, pod dowództwem porucznika
Franciszka Przybylskiego. Uczestniczył także w Powstaniu Śląskim od 18.05.1922 r. Za służbę Ojczyźnie został odznaczony: Medalem Pamiątkowym za
Wojnę 1918-1921, Śląskim Krzyżem Powstańczym,
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i Złotym Krzyżem Zasługi
4. Ludwik Wojtkowiak – kolejny Powstaniec
z cerekwickiej nekropolii
Urodził się w Mrowinie 21.07.1900r. I tu mieszkał z rodziną do śmierci pochowany na parafialnym
cmentarzu. Za udział w Powstaniu Wielkopolskim
z bronią w ręku w okresie od 27 grudnia 1918 r.
do 19 marca 1919 r. po dowództwem porucznika
Nowakowskiego, później zaś wcielony do jednostki wojskowej 17 pułku artylerii, otrzymał w 1921 r
w randze bombardiera Odznakę Pamiątkową Wojsk
Wielkopolskich. Jak głosi dołączony do niej patent,
ustanowiona i przyznawana była „dla upamiętnienia zbrojnego odruchu narodowego celem zrzucenia znienawidzonego jarzma pruskiego, i połączenia
się z Macierzą, oraz okresu organizacji i działalności formacji Wojsk Wielkopolskich.”
Ludwik Wojtkowiak został także odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
5. Józef Binkowski – Powstaniec z Mrowina.
Spoczywa na cmentarzu we Wrocławiu
„Jestem wnukiem Powstańca Wielkopolskiego Józefa Binkowskiego. Dziadek żył i mieszkał w Mrowinie. Moje szczęśliwe dzieciństwo było także w Mrowinie” – tak rozpoczął swoją korespondencję na
nasz kontakt Pan Mikołaj – mieszkaniec Wrocławia. Przesłana przez niego dokumentacja jest kolejną bezcenną porcją wiedzy, którą skrupulatnie
odnotowujemy, by przechować pamięć o naszych
współmieszkańcach.
Notka:
–– BINKOWSKI JÓZEF
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Na spotkaniu Weteranów we Wrocławiu,
zdjęcie zrobione między 1980 a 1985 r.
Józef Binkowski po lewej

–– Rodzice: Jakub, Marcjanna Dzięcielewska,
–– Ur. 2.01.1897, Kopanina,
–– Od 9 maja 1945 roku do 31 sierpnia 1972 r. mieszkał w Mrowinie;
–– zmarł 13 października 1986 r. we Wrocławiu. Został pochowany na Cmentarzu Osobowickim, pole
nr 142/grób nr 60.
Opis:
Binkowski Józef brał czynny udział w Powstaniu
Wlkp. z bronią w ręku od 6.01 do 20.01.1919 r na
odcinkach Sarbinowo, Żnin, Gąsawa pod dowództwem por. Bolesława Kozłowskiego, po czym jako
były artylerzysta wstąpił ochotniczo do 1 p.ac (później 14) w Poznaniu, skąd wyruszył na front pod dowództwem kpt. Rzeckiego w okolice Zbąszynia, biorąc udział w walkach do sierpnia 1919 r.

Grób rodzinny we Wrocławiu
Legitymacja powstańcza

Magazyn motorów w Rokietnicy, Józef Binkowski po lewej był kierownikiem magazynu, czasy PRL

Zdjęcie grupowe ZBOWID w Rokietnicy, Józef Binkowski jest drugi po lewej od sztandaru,
najdalej do tyłu
Zdjęcie Powstańców, niestety nieznane Panu Mikołajowi. Jak pisze – było w archiwum rodzinnym
dziadka. Może z pomocą Państwa dowiemy się, kim byli znajdujący się na nim ludzie?
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Najbliższe wydarzenia
– Bieg im. Dominiki
i Rokietnickie IneGRAcje
1. Biegi
Wydarzenie, które wpisaliśmy jako działanie w ramach Roku Powstania Wielkopolskiego w Gminie
Rokietnica to Rodzinne Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki. Ich dziesiątą jubileuszowa edycję rozpoczniemy 21 kwietnia biegiem wiosny rozgrywanym tradycyjnie w Pawłowicach. Będzie to
pierwsza z trzech obowiązkowych rywalizacji (Bieg
Wiosny, Bieg dla Mamy oraz Bieg Finałowy) na dystansie głównym lub w kategorii NW, która umożliwi zdobycie specjalnie zaprojektowanej na nasze
obchody sportowej koszulki. W formularzu rejestracyjnym, przy swoich danych, wystarczy podać jej rozmiar. Warunek jest jeden: trzeba być na wszystkich
trzech biegach! Szczegóły na www.rokietnica.pl
2. Rokietnickie InteGRAcje pod hasłem
„KTO TY JESTEŚ”
Proponujemy, by nasza tegoroczna rodzinna zabawa koncertowała się wokół patriotyzmu i największych wartości. Zachęcimy Państwa do udziału w aktywnościach, które przypomną dawne gry
podwórkowe, poprowadzą przez grę terenową, zachęcą do udziału w zajęciach warsztatowych, konkursach i quizach.
Nie zdradzając na razie wszystkich szczegółów,
już dziś zapraszamy na nasze spotkanie w dniu 26
maja, tradycyjnie na boiskach przy SP Rokietnica.
Więcej o atrakcjach i programie napiszemy w kolejnym numerze „Rokickich Wiadomości”.
Namawiając Państwa do włączenia się w gminne świętowanie Roku Powstania Wielkopolskiego
na każdym polu, prosimy przede wszystkim o obecność i o wzajemną do siebie życzliwość - z wolnością w polskich sercach.
Oprac. Danuta Potrawiak
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Raport
z gminnych
inwestycji
Rozbudowa ZSP Napachanie
Dobiegają końca roboty fundamentowe
związane z rozbudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu. Trwa wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, dociepleń ścian fundamentowych, zasypek fundamentów oraz montaż
kanalizacji podposadzkowej.
Przebudowa ulic Główna, Polna,
Obornicka w Krzyszkowie (etap 2)

Przebudowa ul. Rolnej w Rokietnicy
Wyłoniono wykonawcę dla zadania „Przebudowa
ulicy Rolnej w Rokietnicy”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma YOCAM Sp. z o.o. z Rostworowa.
Za kwotę 982.098,42 zł brutto zostanie zmodernizowana nawierzchnia ul. Rolnej w Rokietnicy oraz
wybudowane odwodnienie i oświetlenie drogi na
odcinku o długości około 446 m.

Rozpoczęto prace związane z realizacją 2 etapu
przebudowy ulic Główna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie. Obecnie prowadzone są roboty brukarskie
(układanie krawężników oraz nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej).

Inea wybuduje sieć
śwatłowodową
w Gminie Rokietnica
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w gminie Rokietnica powstanie łącznie 65 km
nowej sieci światłowodowej. Dzięki tej inwestycji, dostęp do szybkiego internetu uzyska prawie
2500 gospodarstw domowych w gminie. Prace prowadzone będą przez firmę INEA, wielkopolskiego
operatora usług multimedialnych.
Projekt realizowany jest przez firmę INEA, w ramach współfinansowanego ze środków unijnych
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).
Jest to olbrzymie przedsięwzięcie, za sprawą którego operator zainwestuje w całej Wielkopolsce blisko 500 mln złotych. Głównym celem projektu jest
dostarczenie usług światłowodowych do miejsc,
w których wcześniej nie były one dostępne.
Dzięki działaniom związanym z projektem, INEA
podłączy do swojej sieci blisko 160 tysięcy gospodarstw domowych w regionie, w tym aż 2388 w samej gminie Rokietnica. W ramach projektu POPC
oraz porozumienia zawartego z Ministerstwem Cyfryzacji, INEA doprowadzi szybki internet także do
wielkopolskich placówek edukacyjnych. Umożliwi to
ich przyłączenie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
(OSE), której celem jest zmiana oblicza polskiego
szkolnictwa i wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów ze wszystkich miejscowości.
Technologia światłowodowa gwarantuje, nieza-
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Przebudowa ul. Noblistów
w Rokietnicy wraz z układem
komunikacyjnym przy Szkole
Podstawowej w Rokietnicy
Trwa procedura przetargowa na „Przebudowę
ul. Noblistów w Rokietnicy wraz z układem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy”. Zadanie obejmować będzie przebudowę drogi
wewnętrznej ul. Noblistów w Rokietnicy o łącznej
długości odcinków około 484 m oraz układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy.
W ramach inwestycji przewidziano wybudowanie
jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z ciągiem
pieszo-rowerowym, chodnikami i miejscami postojowymi. Do wykonania jest także odwodnienie liniowe drogi oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego.
Referat Inwestycji i Infrastruktury UG Rokietnica

ŚWIATŁOWÓD W TWOIM DOMU
INEA zapewni Ci usługi w najwyższej jakości
Szybki i niezawodny
internet do 1000 Mbps

61 223 09 99

Cyfrowa telewizja i dostęp
do ponad 230 kanałów

Telefon mobilny i stacjonarny
z nielimitowanymi rozmowami

inea.pl/popc

leżnie od warunków atmosferycznych, niezawodne połączenie z szybkim internetem oraz dostęp do
telewizji HD z najwyższej jakości obrazem i dźwiękiem. Światłowód zapewnia też bezpieczeństwo
przesyłania danych.
Z inicjatywy wójta – Bartosza Derecha – rozpoczęto właśnie rozmowy z INEA o warunkach budowy sieci światłowodowej na terenie gminy. Ponadto, wójt ma zaproponować Radzie Gminy rozmowy
na temat obniżenia rocznej stawki za umieszczenie
urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogowym
dróg gminnych. Takie działania w ramach programu
POPC wspierane są przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Obniżenie stawek pozwoli bowiem na podłączenie
do sieci światłowodowej dodatkowych adresów,
które nie zostały objęte planami budowy w ramach
projektów unijnych. Dzięki temu dostęp do nowoczesnej sieci światłowodowej będzie mogło uzyskać jeszcze więcej mieszkańców gminy Rokietnica.

We współpracy z samorządem gminy Rokietnica, INEA rozpocznie niebawem kampanię informacyjną, w ramach której przedstawiciele operatora będą docierać bezpośrednio do mieszkańców
i odpowiadać na wszystkie pytania związane
z projektem.
INEA to lider usług telekomunikacyjnych w Wielkopolsce oraz jedna z czterech największych sieci kablowych w kraju. Firma jest obecna w segmencie Klientów indywidualnych, usług dla firm, jednostek
samorządu terytorialnego oraz szkół. INEA dostarcza głównie usługi
internetu szerokopasmowego, telewizji, telefonii mobilnej i stacjonarnej oraz usługi profesjonalne dla biznesu i data center. Dzięki realizowanym inwestycjom, operator jest liderem w zakresie infrastruktury
światłowodowej w Wielkopolsce.
Według rankingu głównego Speedtest.pl za rok 2017, INEA to dostawca najszybszego internetu w Polsce. Firma jest także laureatem
wielu nagród, w tym, jako jedyna polska firma, prestiżowej nagrody
FTTH Council Europe, za działania na rzecz rozbudowy sieci dostępowych w technologii FTTH.

AZBEST!!! Ostateczny termin składania wniosku 10.07.2018 r.
Wnioski rozpatrywane będą do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku materiał
zawierający azbest zostanie usunięty z terenu nieruchomości.
Koszty związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest
realizowane będą w 100% ze środków: Starostwa Powiatowego w Poznaniu, budżetu Gminy Rokietnica, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj. bez
udziału finansowego wnioskodawców zgodnie z Uchwałą Nr
2343/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 16 lutego 2018
w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady
likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2018 - www.bip.powiat.poznan.pl.
Jednocześnie informujemy o konieczności zgłoszenia administracji budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem
ich rozpoczęcia (formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie www.bip.powiat.poznan.pl).
UWAGA! Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych
z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Odbiór wyrobów zdemontowanych,
zapakowanie, transport i
unieszkodliwienie

Demontaż, zapakowanie, transport
i unieszkodliwienie
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* Szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1 m wynosi 17 kg

Ilość w kg*
Rodzaj wyrobu zawierającego azbest
(płyta falista/ płaska lub inny)
Zakres prac objętych wnioskiem

4. Rodzaj i ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do likwidacji:

...............................................................................................................................................................

Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy:
Lidia Przybysz (tel: 61 8960 611, pok. 6)
Osoba do kontaktu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu:
Agata Sibila (tel. 61 8410 750)

wieczyste, trwały zarząd, inne- jakie): ……………………………………………………….…………………………………....

□ mieszkalny
□ gospodarczy
□ inny - jaki …………………………………………………………………………….
Rodzaj budynku (zaznaczyć
właściwe)

Numer działki, obręb ewid.,
gmina

Adres nieruchomości, na
której znajdują się wyroby
zawierające azbest

2. Szczegółowy opis nieruchomości zgłaszanej do programu:

Nr PESEL / REGON

Do wniosku należy również załączyć:
1. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest (akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej),
2. zgodę właściciela nieruchomości - w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste,
3. w przypadku nieruchomości będących przedmiotem
współwłasności należy załączyć zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest,
4. w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność związaną z sektorem produkcji rolnej - należy wypełnić dwa dodatkowe dokumenty: oświadczenie o pomocy de
minimis w rolnictwie oraz formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę,
5. upoważnienie dla wnioskodawcy – współwłaściciela do
występowania o dofinansowanie w sytuacji, gdy jest ich pełnomocnikiem,
6. informację o wyrobach zawierający azbest (wzór do-

stępny na www.rokietnica.pl w zakładce Aktualności oraz
w siedzibie UG Rokietnica pok. nr 6).

3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (np. własność, współwłasność, użytkowanie

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi lub produktami rybołówstwa – obowiązkowo należy wypełnić dwa
dodatkowe dokumenty: oświadczenie o pomocy de minimis
w rolnictwie oraz formularz informacji przedstawianych przez
wnioskodawcę.
Oba wzory dokumentów gotowe do wypełnienia można
uzyskać w Urzędzie Gminy Rokietnica pok. nr 6 lub na stronie
www.rokietnica.pl w zakładce Aktualności.

Nr telefonu oraz e-mail

Kod pocztowy i poczta

Ulica i numer domu/
lokalu

Miejscowość

Imię i nazwisko/nazwa

1. Dane Wnioskodawcy:

Wniosek
o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest

Wniosek należy wypełnić czytelnie we wszystkich punktach!

..............................................................................................
(nr sprawy – wypełnia Starostwo Powiatowe)

Załącznik
do Regulaminu określającego zasady likwidacji wyrobów
zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2018

Urząd Gminy w Rokietnicy wraz ze Starostwem Poznańskim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna tegoroczną akcję dofinansowania
usuwania azbestu.
Do wzięcia udziału w likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest uprawnione są następujące podmioty:
a) właściciele i użytkownicy wieczyści, nie prowadzący działalności gospodarczej,
b) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
c) jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów
publicznych,
d) stowarzyszenie ogrodowe lub działkowcy,
e) instytuty badawcze.
Dofinansowanie obejmuje zdjęcie z dachu, odbiór z nieruchomości, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
Każdy podmiot, który chce skorzystać z dofinansowania,
ma obowiązek złożyć (osobiście lub listownie) w Urzędzie Gminy w Rokietnicy wypełniony pisemny wniosek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2018 r.
Usługi będą realizowane po wyłonieniu w drodze przetargu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykonawcy przedmiotowego zadania.
Formularz wniosku można pobierać w Urzędzie pok. nr 6,
ze strony www.rokietnica.pl, zakładka Aktualności (należy
pamiętać o dołączeniu do wniosku wypełnionej „Informacji
o wyrobach zawierających azbest”) lub po prostu wypełnić
formularz zamieszczony specjalnie w bieżącym numerze„Rokickich Wiadomości” (Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest).

Prezes Zarządu PUK Sp. z o.o.
Michał Wieland
wraz z pracownikami
CAŁODOBOWO: 502 664 658, 61 81 45 351,
7:00 – 23:00: 509 951 954.

Prosimy, by zawsze w pierwszej kolejności infor-

NIE

5. Oświadczam, że prowadzę działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem
produktami rolnymi oraz jestem beneficjentem pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(właściwe zakreślić)
TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”, proszę podać numer NIP…………………………………………………

6. Uwagi i informacje dodatkowe.............................................................................................................

...............................................................................................................................................................

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
8. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z „Regulaminem określającym zasady likwidacji
wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2018”.
9. Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadoma(-y)
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2204).

(data i podpis wnioskodawcy)

...................................................................

Poświadczenie gminy przyjmującej wniosek o jego weryfikacji, poprawności i kompletności oraz ujęciu
przedmiotowej nieruchomości w rejestrze wyrobów zawierających azbest - Bazie Azbestowej.

(data i podpis przedstawiciela gminy)

...................................................................

Uwagi_gminy.......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Załączniki do wniosku:
1. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby
zawierające azbest:
a. kserokopia aktu notarialnego, na której potwierdzono przez gminę okazanie oryginału do wglądu lub oryginał
tego dokumentu,
b. kserokopia odpisu z księgi wieczystej, na której potwierdzono przez gminę okazanie oryginału do wglądu lub
oryginał tego dokumentu,
c. inne,
2. zgoda właściciela/ współwłaścicieli (w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości),
3. pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika,
4. wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis
(jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku),
wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku).
5.

Uwaga! W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, prosimy o dostarczenie pisma w tej sprawie do właściwego
urzędu gminy.
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W ożywczych promieniach wiosennego
Słońca budzi się nadzieja, radość
i życzliwość.
Niech czas Świąt Wielkiej Nocy obfituje
w spokój, rodzinną bliskość oraz wiarę
w dobro, które jest wieczne.
Odrodzenia myśli, idei i marzeń…
mować o niepokojącym zjawisku właśnie nas. Przerwa w dostawie wody, jej zmieniona barwa, czy nieprawidłowe działanie kanalizacji sanitarnej – sygnał
skierowany do źródła zawsze znacząco skróci czas
naszej reakcji i pozwoli na sprawne, a co najważniejsze – znacznie szybsze rozwiązanie, bądź wyjaśnienie problemu. Każdy pośrednik zaangażowany w przekazywanie informacji niepotrzebnie ten
proces wydłuża.
Życzylibyśmy sobie oczywiście, aby sytuacji awaryjnych było jak najmniej, niestety nie zawsze możemy temu zapobiec. Dlatego prosimy o bezpośrednie
sygnały o nieprawidłowościach w działaniu naszej
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, z góry za nie
dziękując.
Drodzy Mieszkańcy,
profil działalności Przedsiębiorstwa wymaga od
nas nieustannego zaangażowania w monitorowanie
pracy naszych instalacji, które pracują w tzw. ruchu
ciągłym. Zarówno wodociągowo, jak i kanalizacyjnie
musimy czuwać i być w gotowości. Zawsze reagujemy zatem na sygnały i informacje o awariach, które do nas trafiają, bez względu na dzień tygodnia,
czy porę dnia. Przypominamy, iż do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów alarmowych:

kompostowni, jej operator TP-KOM może odmówić
ich przyjęcia. Dlatego bardzo prosimy o współpracę
i dziękujemy za zrozumienie oraz zaangażowanie.
ku BIO – odpady nie zostaną odebrane. Dlaczego?
Ponieważ przez zaledwie kilka worków znajdujących się w masie odpadów BIO dowiezionych do
Szanowni Klienci,
w związku z licznymi sygnałami i pytaniami informujemy, iż odpady BIOdegradowalne powinny być
wrzucane bezpośrednio do kubła im dedykowanego
(brązowy pojemnik). Prosimy, aby nie wrzucać ich
do dodatkowych worków, nawet tych BIOdegradowalnych. Frakcja BIO z pojemników trafia bowiem
bezpośrednio do kompostowania, wszelkie odpady
niedozwolone, które znajdą się w kuble BIO, zaburzają ten proces, czyniąc segregację nieefektywną.
Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że w przypadku
stwierdzenia przez naszych pracowników obecności np. worków z tworzyw sztucznych w pojemni-

Relacja z uroczystego otwarcia
Biblioteki Gminnej
im. M. Konopnickiej
w Rokietnicy
Uroczyste otwarcie nowego budynku Biblioteki Gminnej odbyło się pięknego, słonecznego dnia
we wtorek 20 marca 2018 roku o godzinie 15.00.
Otwarcie „Nowego Rozdziału” w dziejach Biblioteki było wielkim wydarzeniem dla lokalnej społeczności.
Uroczystość otwarcia biblioteki poprzedziła akcja
pt. „Pokolenia otwierają Bibliotekę”, podczas której
przedszkolaki, młodzież ze wszystkich szkół z terenu
gminy Rokietnica, dorośli i seniorzy połączyli wspólne siły i pomogli „symbolicznie” przenieść księgozbiór ze „starej” placówki do nowej. Akcji towarzyszyła wspaniała atmosfera, a liczni zgromadzeni już
przed uroczystym otwarciem mieszkańcy mogli nie
tylko zwiedzić nową bibliotekę ale również wpisać
się do pamiątkowej kroniki.
Wybiła godzina 15.00
W uroczystości uczestniczyło wielu zaproszonych
gości. Wśród nich Wójt Gminy Rokietnica Bartosz
Derech, Radni Gminy Rokietnica, Prezes Polskiego Związku Bibliotek Jan Krajewski, Prezesi Spółek Gminnych, sołtysi, przedstawiciele z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz Dyrektorzy Bibliotek
Powiatu Poznańskiego, jak również pracownicy Biblioteki Gminnej, czytelnicy i przyjaciele biblioteki. Wśród zaproszonych gości były również osoby
odpowiedzialne za budowę nowego obiektu, jego
zaprojektowanie i nadzór.
Po dokonaniu oficjalnego powitania przybyłych
gości, głos zabrała dyrektor biblioteki pani Teresa
Wieczorek. Pani dyrektor przedstawiła historię Bi-
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blioteki Gminnej im. Marii Konopnickiej i ludzi, którzy ja tworzyli.
Dyrektor Teresa Wieczorek poprosiła o zabranie
głosu przez Wójta Gminy Bartosza Derecha. Pomysłodawca nowego obiektu biblioteki opowiedział
gościom o „Recepcie na sukces”, która pozwoliła
przeprowadzić Bibliotekę do tak pięknego i nowoczesnego obiektu. Wójt Bartosz Derech w swoim
przemówieniu gratulując pani dyrektor i całemu zespołowi biblioteki zakończonej inwestycji, podkreślił, iż była ona możliwa dlatego, kolejny raz w gminie zagrano VABANK.
Na uroczystości nie zabrakło również przemówienia Pana Jerzego Maciejewskiego Prezesa Rokietnickiego Ośrodka Sportu, który w skrócie przedstawił historię powstania biblioteki czyli „Od pomysłu
do realizacji”.
Prezes Polskiego Związku Bibliotek Jan Krajewski zabierając głos pogratulował władzom gminy,
mieszkańcom i pracownikom nowoczesnego i pięknego obiektu.

Po powitaniu gości i przemówieniach okolicznościowych, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, jakże inne niż zazwyczaj. Niesztampowo, niestandardowo…ponieważ tak jak wspomniał Bartosz
Derech Wójt Gminy Rokietnica, Gmina podczas realizacji tej inwestycji zagrała Vabank, otwarliśmy
naszą bibliotekę utworem Vabank, której motyw
towarzyszył nam również później. Utwór pięknie
zagrali młodzi muzycy z Rokietnickiej Orkiestry Dętej pod kierunkiem Pana Zbyszka Starosty, kapelmistrza naszej Orkiestry.
Po symbolicznym przecięciu wstęgi, poświecenia
nowego obiektu dokonał ksiądz Kanonik Tadeusz
Lorek, Proboszcz Parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata.

Dyrektor Biblioteki podziękowała wszystkim osobom, które zaangażowały się w działania mające na
celu wybudowanie nowego obiektu dla biblioteki
i w jej przenosiny pod nowy adres.
Miłym akcentem podczas tego wydarzenia był
występ wokalistki Marty Podulki, który zakończył
oficjalne uroczystości.
Następnie uczestnicy uroczystości zwiedzili nową
siedzibę Biblioteki, teraz bardziej funkcjonalną i przystosowaną do twórczych działań z młodszymi i starszymi czytelnikami.
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Goście mieli okazję podziwiać wystawę prezentującą ponad 70-letnią historię Biblioteki oraz prowadzonej przez nią działalności kulturalno-oświatowej,
mogli obejrzeć film poklatkowy z budowy biblioteki.
Na mieszkańców i czytelników czekało wiele ciekawych zajęć np.: maluchy brały udział w zajęciach
edukacyjnych „Skrzat poznaje świat”, straszaki malowały domek dla Molinki i Molika - molików książkowych, które po opuszczeniu starej biblioteki nie
miały, gdzie zamieszkać. Łukasz Wierzbicki zaprosił
czytelników i nie tylko na przedpremierowe spotkanie pt. „Ocean to pikuś”, podczas którego opowiedział o kajakowej wyprawie Olka Doby przez Atlantyk. Na dzieci czekała również „Kosmiczna Przygoda”
z Panią Olimpią Dębicką. Młodzież szkolna „przetestowała” nowe komputery podczas zajęć pt. „Zakodowani w bibliotece”. Z kolei Ryszard Ćwirlej zaprosił
mieszkańców na spotkanie autorskie pt. „Kryminał milicyjny i neomilicyjny”, któremu towarzyszyła wspaniała prezentacja. O swoich rolach, miłości
do teatru opowiedział Michał Grudziński- aktor filmowy i telewizyjny.
Obecni w tym dniu goście podarowali Bibliotece
kilka pamiątkowych prezentów. Wśród nich znalazły się książki, za które w imieniu naszych czytelników serdecznie dziękujemy.
Serdeczne podziękowanie składamy władzom
gminy Wójtowi Bartoszowi Derechowi, wraz z Radą
Gminy Rokietnica, Prezesowi Rokietnickiego Ośrodka
Sportu Jerzemu Maciejewskiemu, Prezesowi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Michałowi Wieland
za okazane zaangażowanie i wsparcie przy organizacji biblioteki.
Celem i zadaniem tej inwestycji było przekształ-

16

cenie Biblioteki w nowoczesne centrum kulturalne
gminy, które ułatwi mieszkańcom lepszy, łatwiejszy
i szerszy dostęp do wiedzy i kultury.
Iwona Zielińska
fragmenty wystąpienia dyrektora
Biblioteki Gminnej podczas
uroczystości otwarcia 20.03.2018r.
Historia BIBLIOTEKI GMINNEJ IM.
MARII KONOPNICKIEJ i ludzi, którzy ją tworzyli.
… „Bibliotekarstwo polskie, budowane z wielkim wysiłkiem w okresie międzywojennym zostało
niemal zupełnie zniszczone przez eksterminacyjną
politykę okupacyjną w czasie II wojny światowej.
Na terenie Gminy nie dochowało się nic z przedwojennych zbiorów. A istniał maleńki księgozbiór
przy Kole Śpiewaczym w Mrowinie, w którym działała między innymi sekcja czytelnicza prowadząc
wypożyczanie książek. Teren ten również obejmowało swą działalnością Towarzystwo Czytelni Ludowych, prawdopodobnie więc w Mrowinie istniał
punkt biblioteczny.
17 kwietnia 1946 roku został zatwierdzony dekret
o bibliotekach i opiece nad zbiorami, który stworzył
podstawy organizacyjno - prawne dla rozwoju sieci bibliotek publicznych. Tę stworzoną możliwość
wykorzystano na tutejszym terenie i rozpoczęto organizować bibliotekę publiczną stopnia gminnego.
Była to „pierwsza w powiecie poznańskim biblioteka gminna”, a także jedna z 250 bibliotek gminnych w Polsce według stanu z 1946 roku.

Jej kierownikiem została Pani LUDMIŁA SZULC.
Mieściła się na powierzchni 20 m kw, w 1 izbie
w budynku prywatnym przy Szkole Podstawowej
w Kiekrzu. W 1951 roku otrzymała dodatkową salę
w szkole, było to 15 m. kw. z przeznaczeniem na
czytelnię.
Pierwszego wpisu w księdze inwentarzowej dokonano 20 grudnia 1946 roku. Dotyczył on książki
„Bezgrzesze lata” Kornela Makuszyńskiego.
W 1947 roku przybyło tylko 5 pozycji książkowych,
ale dały one świetną podstawę księgozbioru popularno – naukowego : „Słownik wyrazów obcych” wydany przez Arcta oraz „Polski słownik ortograficzny” wydany przez Spółkę „Trzaska, Evert Michalski.
Na podstawie rozporządzenia M.O z 24 stycznia
1948 roku w sprawie rejestracji biblioteki i wypożyczalni książek oraz sprawozdań z ich działalności
w dniu 17 kwietnia 1948 roku dokonano rejestracji
Biblioteki Gminnej z siedzibą w Kiekrzu.
Na terenie Gminy utworzono punkty biblioteczne w Rokietnicy, Pawłowicach, Napachaniu, Krzyszkowie, Chybach, Mrowinie i Kobylnikach.
Zmiana podziału administracyjnego państwa
w roku 1954, w ramach których w miejsce gmin
powstawały mniejsze jednostki w postaci gromad,
zmieniła strukturę organizacyjną sieci bibliotek publicznych. Biblioteka gminna stała się biblioteką gromadzką.
W 1960 roku Biblioteka otrzymuje nowy lokal
– jest to 40 m.2, w budynku starej Szkoły Podstawowej w Rokietnicy.

waną stratę: odchodzi Pan MACIEJ WICHNOWSKI,
długoletni kierownik który pomimo ciężkiej choroby, żył życiem placówki, poświęcając jej prawie 27
lat. Zmarł 8 lipca 2000 roku.
1 stycznia 2001 roku Dyrektorem Biblioteki zostaje Pani Teresa Wieczorek, zawodowo związana
z placówką od 02 grudnia 1987 roku.
Kolejna zmiana nastąpiła w 2001 roku. Na podstawie Uchwały NR XXXI/324/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lutego 2001 roku Biblioteka Gminna zmieniła swoją dotychczasową nazwę. Z dniem
1 kwietnia 2001 roku stała się odrębna jednostką
– Instytucją Kultury.”
W 1970 roku nasza biblioteka obchodzi swoje wielkie święto. Uchwałą NR 32/364/70 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu
z dnia 27 marca 1970 roku nadano jej imię Marii
Konopnickiej i z tą chwilą pełna nazwa brzmiała:
Gromadzka Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy, powiat Poznań.
W 1970 roku, na emeryturę odchodzi Pani Ludmiła Szulc, która nieprzerwanie przez 24 lata prowadziła nasza placówkę. Po jej odejściu przez okres
2 lat Biblioteka prowadzona była dorywczo przez
nauczycielkę mieszkająca w tym samym budynku,
Panią FELIKSĘ BATURA.
Wraz z nowym podziałem administracyjnym wsi
1972 roku nazwę zmieniono na „Biblioteka Publiczna Gminy Rokietnica, im. Marii Konopnickiej ponieważ istniała w siedzibie Urzędu Gminy.
1 września 1973 roku funkcję kierownika objął
Pan MACIEJ WICHNOWSKI.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 103 MK i Sz z 30 listopada 1973 roku w sprawie ustalenia statutu dla
bibliotek stopnia gminnego, Biblioteka opracowuje
własny statut, który zatwierdzony przez Naczelnika
Gminy wszedł w życie z dniem 2 maja 1974 roku.
23 sierpnia 1984 roku Biblioteka otrzymała nowy
lokal, w którym mieściła się do dnia wczorajszego… .
Rok 2000 przynosi naszej Bibliotece niepoweto-
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„Współczesna biblioteka jest nie tylko instytucją
gromadzącą księgozbiór i przechowującą dorobek
kultury narodowej, lecz także placówką kulturalno –
oświatową, której celem jest upowszechnianie tego
dorobku dla zaspakajania potrzeb czytelniczych środowiska, w których się znajduje. Działalność ta jest
prowadzona nie tylko dla użytkowników biblioteki
ale również dla ogółu mieszkańców. Nie trzeba być
czytelnikiem by móc skorzystać z różnego rodzaju
ofert będących w katalogu Biblioteki.
Nowa biblioteka, którą dziś uroczyście oddajemy do użytku naszym mieszkańcom była absolutnie niezbędna. Problem poprawy bazy lokalowej
był dyskutowany od dawna . Zwiększająca się liczba mieszkańców Gminy (obecnie blisko 16,5 tys.)
oraz znaczny wzrost zainteresowania czytelnictwem
spowodowały, że dotychczasowa siedziba biblioteki stała się niewystarczająca. Możliwość rozwoju placówki, a nawet realizowania jej statutowych

zadań została wyczerpana z powodu braku miejsca i niedostępności dla osób niepełnosprawnych
czy też matek z małymi dziećmi. Także jej warunki lokalowe, bez zaplecza socjalnego czy sanitariatów dla czytelników wymusiły działania w kierunku
budowy dla mieszkańców nowego obiektu. Poszukiwano możliwości budowy. I oto dzisiaj jesteśmy
świadkami zmiany powierzchni, estetyki i technologii bibliotecznej w naszej placówce. Celem i zadaniem tej inwestycji było przekształcenie Biblioteki w nowoczesne centrum kulturalne gminy, które
ułatwi mieszkańcom lepszy, łatwiejszy i szerszy dostęp do wiedzy i kultury. Nowy obiekt zapewni czytelnikom łatwiejszy i szerszy dostęp do zwiększonych zbiorów bibliotecznych, czytelni oraz kącika dla
dzieci. Użytkownicy biblioteki korzystać będą mogli
również z czytelni internetowej, gdzie do dyspozycji będą mieć 8 stanowisk komputerowych. Obiekt
jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz starszych. Do dyspozycji czytelników jest
także taras, na którym w okresie wiosennym i letnim będą mogli oddawać się lekturze wypożyczonych książek lub prasy.”
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chem, któremu nigdy nie był i nie jest obojętny los
naszej biblioteki, to stała współpraca z Panią Danutą Potrawiak sekretarzem Gminy Rokietnica wraz
z Referatem Promocji Urzędu Gminy Rokietnica,
jednostkami oświaty, Spółkami Gminnymi , sołtysami. Jestem dumna, że biblioteka ma tak świetnych
partnerów, świetnych przyjaciół biblioteki, czego
doświadczamy na co dzień.
Niewątpliwie największą wartością byli i są czytelnicy i pracownicy, którzy zawsze stanowią duszę biblioteki oraz kształtują jej kierunki rozwoju.
I to im dzisiaj również chciałabym podziękować:
Czytelnikom, za to że byli, są i będą…
a Pracownikom, że dokonali ogromnego wysiłku aby w krótkim okresie w niespełna trzy tygodnie przenieść cały księgozbiór, zorganizować się
w nowym obiekcie i przygotować do udostępniania.
Bardzo im za to dziękuję.”
Wydaje się, że kiedy jest Internet, to czytanie odchodzi na bok. Nic bardziej mylnego.
My doskonale wiemy, że w naszej gminie ludzie
czytają! Wie o tym też doskonale Włodarz naszej
gminy Bartosz Derech i to dzięki niemu dzisiaj dajemy Państwu możliwość w postaci nowego miejsca,
gdzie będziecie mogli w bardzo dobrych warunkach
wybrać sobie odpowiednią książkę, wypożyczyć ją
do domu lub przeczytać na miejscu.”
Teresa Wieczorek
„…pragnę podziękować osobom szczególnie zasłużonym w procesie powstawania biblioteki. Nie
sposób wymienić wszystkich, których zaangażowanie i ogromny wkład pracy przyczyniły się do realizacji tego przedsięwzięcia.
Korzystam z okazji by podziękować przede wszystkim budowniczym wraz z inspektorami nadzoru Panami Jerzym Żmuda-Trzebiatowskim, Andrzejem
Dłutkiewiczem, Andrzejem Maikiem, dziękuję architektowi Panu Dominikowi Banaszakowi oraz wszystkim firmom , które realizowały zlecone im zadania.
Dziękuję za fachowe wsparcie kierownikowi Rokietnickiego Ośrodka Sportu, Panu Dariuszowi Danak…”
„Biblioteka to nie tylko budynek, pomieszczenia,
to również ludzie , którzy na przestrzeni lat zostawili
w niej ślad, to ludzie którzy bezgranicznie wspierali
i wspierają nasze działania.
…chciałabym podziękować Władzom Gminy Rokietnica Wójtowi Gminy Rokietnica Bartoszowi Derechowi wraz z Radą Gminy za spełnienie marzeń
nie tylko pracowników ale przede wszystkim czytelników i mieszkańców gminy.
Jerzemu Maciejewskiemu Prezesowi Rokietnickiego Ośrodka Sportu, który urzeczywistnił te marzenia...
Dużym przedsięwzięciem logistycznym było przeniesienie zbiorów biblioteki do nowej siedziby. Dziękuję Panu Michałowi Wieland, Prezesowi Przedsiębiorstwa Usług komunalnych i jego pracownikom za
ogrom pracy, jaki wykonali podczas przeprowadzki...”
„…To czym jest dzisiaj biblioteka rokietnicka, to
nie jest zasługa pojedynczych osób. To praca wielu
pokoleń, również tych, których już nie ma z nami…
To również efekt dobrej współpracy ze środowiskiem. Jest mi niezmiernie miło, że mogę współpracować z Wójtem Gminy Rokietnica Bartoszem Dere-
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Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki Gminnej im. M.
Konopnickiej składają serdeczne podziękowania
wszystkim osobom, które w ostatnim czasie przekazali dla naszej Biblioteki dary w postaci książek.
Dzięki Państwu życzliwości możliwe stało się
wzbogacenie i odnowienie księgozbioru.

Kwiecień miesiącem książek
Śmiało można powiedzieć, że kwiecień to miesiąc,
w którym w szczególny sposób eksponujemy książki.
Dnia 2 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.
Dlaczego ustanowiono go 2 kwietnia?
Data nie jest przypadkowa. 2 kwietnia 1805 roku urodził się duński bajkopisarz
Hans Christian Andersen. Święto zainicjowała w 1967 roku Międzynarodowa Izba
ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY). Zrobiła to z myślą o promowaniu literatury
dziecięcej i inspirowaniu najmłodszych do czytania.
23 kwietnia celebrujemy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to uroczystość obchodzona
w ponad 100 krajach na całym świecie! To święto autorów, ilustratorów,
wydawców, książek, Czytelników i czytelnictwa.
W związku z obchodzonym w kwietniu Międzynarodowym Dniem Książek życzymy wszystkim naszym Czytelnikom nieustającego głodu literatury oraz wielu satysfakcjonujących chwil z książką w ręku. …a w ramach obchodów ww. święta:
1. Do końca kwietnia ogłaszamy dla Czytelników amnestię - możecie oddać
przetrzymywane książki bez żadnych przykrych konsekwencji.
2. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zapraszamy do zapisania się do
naszej biblioteki ( na pewno nie pożałujecie) i wypożyczania atrakcyjnych
i wartościowych książek zakupionych ze środków własnych oraz w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
3. Czytelników zapraszamy do udziału w konkursie pt.
„KSIĄŻKOWA LISTA PRZEBOJÓW”
Regulamin:
1. Napisz recenzję najciekawszej twoim zdaniem książki czytanej w naszej
bibliotece.
2. Recenzję napisaną maximum na jednej stronie formatu A 4, podpisaną przynieś
do Biblioteki Gminnej im. M. Konopnickiej ul. Szamotulska 29, do 7 maja br.
3. Na najciekawsze recenzje czekają nagrody!

X Wielkopolski Konkurs Koszy Wielkanocnych rozstrzygnięty
Już po raz dziesiąty w Niedzielę Palmową odbył
się konkurs koszy wielkanocnych. Jest to coroczna
impreza mająca na celu świętowanie wielkanocnych
tradycji, przede wszystkim tych związanych z przygotowaniem koszyczka do święconki. Tym razem
w konkursie wzięło udział łącznie 16 wystawców.
Własnoręcznie przygotowane koszyczki zaskakiwały pomysłowością wykonania. Po ocenie Kapituły
Konkursowej wyniki przedstawiają się następująco:
WYSTAWCA INDYWIDUALNY – DOROSŁY:
I miejsce – Krystyna Sochacka
II miejsce – Krystyna Matysiak
III miejsce – Anna Skrzypiec
WYSTAWCA INDYWIDUALNY – DZIECKO:
I miejsce – Anna Gicala
II miejsce – Antonina i Piotr Gicala
III miejsce – Maciej Lubka
WYSTAWCA ZBIOROWY – ZESPÓŁ/RODZINA:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Rokietnicy
II miejsce – Sołectwo Rokietnica
III miejsce – Sołectwo Mrowino-Cerekwica
WYSTAWCA ZBIOROWY – PRZEDSZKOLE:
I miejsce – Przedszkole „Bajeczka” Rokietnica
II miejsce – Przedszkole „Logicus” Rokietnica
III miejsce – Przedszkole „Familijne Ranczo” Kiekrz
Wszystkim uczestnikom dziękujemy i serdecznie gratulujemy.
W tym roku po raz pierwszy impreza odbyła się
w Szkole Podstawowej w Rokietnicy. Przestrzeń pięknego budynku dawnego gimnazjum dawała duże
możliwości. Konkursowi towarzyszyło więc wiele
atrakcji dla całej rodziny. Można było skosztować
wypieków przygotowanych przez uczniów Szkoły
Podstawowej i ich rodziców, zaopatrzyć się w wielkanocne dekoracje, samodzielnie ozdobić świątecz-
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ne ciastko, a także wziąć udział w warsztatach plastycznych prowadzonych przez panią Ewę Lisowską.
Jak co roku konkursowi towarzyszyła Wystawa
Stołów Wielkanocnych „Stół Wielkanocny pięknie
nakryty…”. Tym razem można było zwiedzić aż 8
lokalizacji, w których sołectwa Gminy Rokietnica
przygotowały stół wielkanocny według własnego
pomysłu. Na każdym z nich znalazły się tradycyjne
wielkanocne potrawy, niejednokrotnie zaprezentowane w niecodziennych i unikatowych wersjach.
Kreatywność sołtysów i ich drużyn nie zawiodła również w tym roku. Wśród rodzin, które odwiedziły wszystkie lokalizacje biorące udział w wystawie,
wylosowane zostały 4, które otrzymały wielkanocne niespodzianki.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się
w przygotowanie imprezy:
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy
Sołectwo Rokietnica
Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy
PATRONAT HONOROWY:
Wojewoda Wielkopolski
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły
Wójtowie Gmin Rokietnica i Tarnowo Podgórne
PATRONAT MEDIALNY:
Nasz Głos Poznański
Rokickie Wiadomości
PARTNERZY I FUNDATORZY NAGRÓD:
Delikatesy 34
Bankietowa Strzelnica
Restauracja „Pod Gruszą”
Kwiaciarnia „Zakątek”
ZUK Rokbus

Dziękujemy Szkole Podstawowej w Rokietnicy za gościnę. W szczególności dyrekcji, pani
Ewie Lisowskiej, opiekunom, rodzicom, uczniom
i pracownikom za ogromną pomoc, perfekcyjne przygotowanie miejsca i wspólnie spędzony czas. Sołectwom biorącym udział w Wystawie
Stołów Wielkanocnych za zaangażowanie, oddanie i przyjęcie w swe progi wszystkich zwiedzających. Dziękujemy również wystawcom, którzy
zechcieli być z nami i pokazać swoje prace, panu
Sołtysowi Józefowi Fudali, panu Zdzisławowi
Szatkowskiemu oraz zespołowi Restauracji „Pod
Gruszą”.
Referat Organizacyjny i Promocji
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Przedszkole
Cztery Pory
Roku
Wiosna –
cieplejszy wieje
wiatr!
Wreszcie zima odeszła i na jej miejsce tanecznym
krokiem weszła wiosna. Drzewa się zielenią, ptaki śpiewają, wreszcie możemy biegać po podwórku w adidasach i cienkich kurtkach. Jest to pora
roku, na którą z utęsknieniem czekaliśmy. Przyroda
już odpoczęła pod śniegową pierzynką i eksploduje teraz barwami i zapachami pierwszych kwiatów.
W naszym przedszkolu już na początku marca zrobiło się wiosennie: na wszystkich oknach i parapetach pojawiły się kolorowe kwiaty i inne dekoracje.
Marzec był miesiącem, który obfitował w wiele
atrakcji. Na początku miesiąca odwiedził nas Klub
Małego Muzyka z audycją „Niema mowa mima”.
Nie wiedzieliśmy dotychczas, że można tak świetnie porozumiewać się bez słów. Mim był wspaniały! Samymi ruchami przedstawiał codzienne sytuacje, a my bez problemu rozpoznawaliśmy, co robi
i gdzie się znajduje. Chętnie zaprosilibyśmy tego
pana jeszcze raz do naszego przedszkola.
8.marca był w naszym przedszkolu wyjątkowym
dniem. Tego dnia każda dziewczynka mogła poczuć
się jak księżniczka, gdyż był to dzień jej święta. Ładnie ubrani chłopcy odśpiewali w każdej grupie „Sto
lat” i wręczyli swoim koleżankom upominki. Niektóre dziewczynki otrzymały laurki, jeszcze inne
pięknie pachnące tulipany, inne spineczki, zdrowe
kanapeczki lub ośmiokolorowe długopisy. Każdy prezent był podarowany prosto z serca i dziewczynki były z nich bardzo zadowolone. Tylko chłopcom
było trochę smutno, ale trwało to bardzo krótko,
bo w wielu grupach już dzień później obchodzony
był Dzień Chłopca i wtedy to oni dostali upominki. Wprawdzie 9. marca obchodzi się zwyczajowo
Dzień Mężczyzny, ale przecież nasi chłopcy to tacy
mali mężczyźni.
9. marca, w Światowy Dzień Psa odwiedziła nas
pani dogoterapeutka ze swoją przyjaciółką Tosią.
Tosia to przesłodki pieszczoch rasy Shi-Tzu, który
uwielbia towarzystwo dzieci. Dowiedzieliśmy się,
jak zbudowany jest pies, czym jest pokryte jego
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ciało, jakie ma zwyczaje i jak należy o niego dbać.
I Tosi i nam było tego dnia bardzo miło.
W pierwszej połowie marca dwie najstarsze grupy
w naszym przedszkolu: Niebieskie Misie oraz Misie
pojechały na wycieczkę do Narodowego Muzeum
Rolnictwa w Szreniawie. Tego dnia uczestniczyliśmy w spotkaniu „Obrzędy i zwyczaje wielkanocne”. Mieliśmy bardzo napięty plan zajęć: braliśmy
udział w wielkanocnym przedstawieniu, warsztatach plastycznych, zwiedzaliśmy oborę, stajnię,
chlew i oglądaliśmy sprzęty rolnicze oraz ekspozycję stołu wielkanocnego. To pełne atrakcji przedpołudnie spowodowało, że wielu z nas opadło z sił
i zasnęło w drodze powrotnej. Nawet ciocie były
trochę zmęczone;)
21.marca w naszym przedszkolu uroczyście rozpoczęła się wiosna. Tego dnia każda grupa wykonała
swoją Marzannę, którą przy dźwiękach radosnych,
wiosennych piosenek wysłała do krainy wiecznej
zimy. Kilka grup utopiło Marzannę w strumyku, inne
wysłały samolotem. Teraz wiosna może otwarcie
królować w naszym przedszkolu.
W marcu grupę starszaków odwiedzili bardzo ciekawi goście. Były to osoby z firmy roboKID, które
poprowadziły u nas warsztaty z robotyki. Wyobraź-

cie sobie, że w czasie tego spotkania zbudowaliśmy
marsjańskie łaziki według zamieszczonej na tablecie
instrukcji, a potem wgrywaliśmy tym łazikom sekwencje ruchów, jakie mają wykonywać i dźwięki,
jakie chcemy, żeby wydawały. I one robiły wszystko,
co chcieliśmy! Byliśmy zdumieni, zaskoczeni i bardzo z siebie dumni. Na końcu zajęć urządziliśmy wyścigi naszych robotów. Piskom i okrzykom radości
nie było końca. Mamy nadzieję, że takie warsztaty
będą mogły odbywać się u nas częściej.
Na początku marca w naszym przedszkolu odbył
się konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną.
Dotarło wiele prac wykonanych różnymi technikami. Jury miało wielki problem z wybraniem dwóch
najładniejszych prac, które miały brać udział w dalszym etapie konkursu, w przedszkolu w Mysłowicach. Ostatecznie po długich naradach na prowadzenie wysunęły się dwie prace. Zwyciężyły dwie
Dziewczynki z Grupy Wesołe Sówki i z Misiów. Obu
dziewczynkom serdecznie gratulujemy i życzymy
wygranej w dalszym etapie konkursu.

21

Przedszkole
Ptyś

Luty w Przedszkolu Ptyś.
Pierwsza zima Bałwanka Stefanka to tytuł przedstawienia w wykonaniu Teatru Magic, który gościł
u nas 2 lutego. Dzieci dowiedziały się jak niebezpieczna może być zabawa na zamarzniętym jeziorze, że warto, w okresie zimowym i nie tylko, pomagać zwierzętom. Bałwanek Stefanek nauczył nas
również, że przyjaźń jest bardzo ważna i z nią można pokonać wszelkie przeszkody.
Jak luty to Tłusty Czwartek, tradycją naszego
przedszkola jest wspólne robienie faworków, tak
było i w tym roku. Miło było bawić się w cukierników ale jeszcze więcej radości sprawiło nam jedzenie naszych wypieków. Ale jak Tłusty Czwartek to
nie może zabraknąć pączków, grupa Mądre Sowy
zaprosiła na zajęcia plastyczne 6-latki, które pomogły 3-latkom zrobić pączki z papieru a następnie
sami przygotowali swoje pyszności  Aż miło było
patrzeć jak pięknie pracowali.
11 lutego świętowaliśmy Dzień Pizzy. Dzieci prze-

szły cały proces samodzielnego przygotowania: od
ciasta po dobieranie składników. Podczas obiadu
mogły poznać jak różnią się smakiem. Poznały historię pochodzenia pizzy oraz skąd nazwa Margarita.
Poza pysznym obiadem 11 lutego mieliśmy jeszcze
wiele atrakcji, a to za sprawą Baliku Karnawałowego. Zgodnie z tradycją dzieci zaprezentowały swoje
stroje, nie zabrakło strażaków, policjantów, księżniczek, Indianina, krokodyla, a gościem specjalnym
był uroczy jednorożec .
Walentynki, święto zakochanych obchodzone
14 lutego na całym świecie, w naszym przedszkolu również je świętowaliśmy. Przez dwa tygodnie
poprzedzające 14 lutego działała w naszym przedszkolu poczta walentynkowa, kartek było mnóstwo,
każde dziecko dostało swoją od św. Walentego .
Przedszkolaki poznały historię święta zakochanych
oraz zrobił piękne prace plastyczne, oczywiście składające się z serc.

piosenek i utrwaliły już znane... „Ciuciubabka”, „Jaworowi ludzie”, czy „Tańczymy labado” przysporzyły
dzieciom wiele radości, a liczne konkurencje wprowadziły ducha rywalizacji. Wszyscy pod koniec balu
zostali ukoronowani i obdarowani balonami, więc
do domu wychodzili z ogromnymi uśmiechami.
Ostatni dzień karnawału to Tłusty Czwartek. W Leśnej Chatce dochowaliśmy tradycji poczęstunku.
8 lutego 2018r. Sowy i Jeżyki wraz z ciocią Mirelką
usmażyły tradycyjne pączki. Wszyscy zajadali się
słodkimi pysznościami. Poczęstunek otrzymali również rodzice odbierający dzieci. Pani Maria Kielar
-Turska pisała; „Tradycja spełnia ważną i pożyteczną
rolę zwłaszcza w rozwoju dziecka. Wśród elementów, które zasługują na uwagę są święta, zwyczaje,
obrzędy, obyczaje. Ich zanik zuboża nasze dziedzictwo kulturowe”. Zapoznając dzieci z tradycjami pol-

skimi mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Taki
zwyczaj bardzo nam się podoba i jesteśmy jego gorącymi zwolennikami!
14 lutego na całym świecie obchodzony jest Dzień
Świętego Walentego patrona zakochanych. W Polsce Walentynki obchodzone są zaledwie od kilku
lat. Obchodzi je każdy bez względu na to ile ma lat
i jakiej jest płci. W Leśnej Chatce uczymy dzieci okazywania miłości i zrozumienia innym osobom: rodzicom, koleżankom i kolegom. Dzieci w tym dniu
bawiły się w gronie rówieśników ubrane w czerwone kreacje. Czerwone serduszka były wszędzie: na
dekoracjach, na podłodze a nawet na oknach. Nie
zabrakło również sercowych kolorowanek, spontanicznych emocji oraz pozytywnych uczuć. Na koniec dnia każde dziecko otrzymało walentynkę oraz
pysznego lizaka.

Przedszkole
Leśna Chatka
Karnawał to czas balów i zabaw. Dzieci uwielbiają takie wydarzenia. 9 lutego 2018 r. Przedszkolaki
z Leśnej Chatki spełniały swoje marzenia o byciu
księżniczką, strażakiem, wróżką lub piratem. Wystrój sal tego dnia wprowadził radosny nastrój i zachęcił wszystkich do zabawy. Jeżyki wraz z ciocią
Magdą i ciocią Mirelką wybrały się na morską wyprawę, gdzie czekało ich wiele przygód. Podróżowali statkiem, a na każdej wyspie czekały na nich
zadania do wykonania. Dzieci zostały podzielone
na drużyny i konkurowały ze sobą w: przeciąganiu
liny, łowieniu ryb i układaniu puzzli. Nie zabrakło
pirackich śpiewów i tańców. Na zakończenie pirackiej przygody każdy dzielny pirat otrzymał nagrodę. Sowy wraz z wróżką Anią przeniosły się do baśniowej krainy, w której spotkały postaci z czasów
dzieciństwa swoich rodziców. Nauczyły się nowych
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16 lutego 2018r. Przedszkolaki z Leśnej Chatki
uroczyście obchodziły nietypowe święto „Dzień
Kota”. W tym dniu Sowy i Jeżyki upodobniły się do
swoich czworonożnych przyjaciół, zakładając wcześniej przygotowane opaski oraz dorysowując sobie
wąsy. Dzieci zapoznały się z kocimi obyczajami oraz
sposobami pielęgnacji kotów. Były też wesołe kocie zabawy: koci spacerek, rozwiązywanie zagadek,
recytowanie wierszy i śpiewanie kocich piosenek.
22 lutego 2018r. W Leśnej Chatce obchodziliśmy
Dzień Wody. Wspólnie z ciocią Teresą odkrywaliśmy
tajemnice cieczy. Sowy i Jeżyki rozwiązywały zagadki oraz przeprowadzały doświadczenia, a wszystko
po to aby rozwinąć u dzieci zainteresowanie otaczającym je światem, rozbudzić ich poczucie odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody
pitnej oraz uświadomić znaczenie wody dla życia

i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Dzieci wspólnie
z ciocią Teresą sprawdzały czy łódka z plasteliny
pływa a także stworzyły nurka Kartezjusza. Zadania wywarły na dzieciach ogromne wrażenie. Święto Wody było wspaniałym, radosnym dniem, który
obfitował w atrakcje i wydarzenia.
27 lutego 2018r. Pani położna Dominika – mama
Marysi odwiedziła Przedszkolaki. Dzieci dowiedziały się, że zawód położnej jest bardzo ważny i odpowiedzialny. To oprócz mamy i taty najważniejsza
osoba w pierwszych chwilach życia nowo narodzonego dziecka. Dzieci miały możliwość obejrzenia
stetoskopu oraz osłuchania kolegi z grupy. Następnie ważyły swoje ukochane zabawki na wadze dla
noworodków i porównywały odczytywane wyniki. Dowiedziały się także jak ważne w pracy położnej jest dbanie o zdrowie nie tylko maluszków, ale

Przedszkole
MrowinoNapachanie

gimnastyczna zamieniła się w miejsce kolorowe,
pełne karnawałowego wdzięku i gotowe na szaloną, radosną zabawę. Tematem przewodnim baliku były „Minionki”. Zaproszeni goście to wszystkie
dzieci z Przedszkola w Napachaniu i oczywiście gospodarze z Mrowina. Balik prowadzony był przez
dwa dni z podziałem na grupy wiekowe: w czwartek dzieci 3 i 4 letnie, a w piątek dzieci 5 i 6 letnie.
Imprezę prowadziły dwie animatorki- nauczycielki z Mrowina p. Ania Talarowska oraz p. Marzena
Grzesiak. Dzieci bawiły się w atmosferze swobody,
radości i dobrego humoru. Dzieci oraz nauczycielki wzięły udział w tańcach, zabawach i konkursach,
przebierając się w stroje swoich ulubionych postaci z bajek czy filmu „Minionki”. Mogły nauczyć się
i czynnie uczestniczyć w różnych tańcach: animacyjnych, z chustą klanzy, integracyjnych lub z przy-

Co słychać w Przedszkolu
w Napachaniu i Mrowinie?
Minionki atakują…
czyli balik karnawałowy
Jak co roku dzieci czekały na ten szczególny dzień
z ogromną niecierpliwością... Pierwszego i drugiego lutego Przedszkole w Mrowie, a konkretnie sala
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przede wszystkim swoje. Pani Dominika tłumaczyła
dlaczego pracuje w rękawiczkach, a dzieci wykazały
się pomysłowością i wykorzystały je do stworzenia
kolorowych stworków. Każde dziecko miało okazję
owinąć bandażem ręce lub nogi – swoje, kolegów
z grupy, a nawet pluszaków. W nagrodę za bycie
„dzielnym pacjentem” Przedszkolaki otrzymały od
Pani Dominiki dyplomy i strzykawki.
Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas !
28 lutego 2018r. Wspólnie z ciocią Anią z DNA_
ZABAWY poznawaliśmy rodzaje i właściwości POLIMERÓW. Trudny z pozoru temat dostarczył dzieciom
mnóstwa radości i zabawy. Sowy i Jeżyki z zapałem
przeprowadzały eksperymenty na gotowych polimerach. Z pomocą cioci Ani udało się przeprowadzić reakcję polimeryzacji. Fascynujący świat chemii i fizyki na długo pozostanie w głowach dzieci.
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gotowaną choreografią. Tańce przeplatane były
konkursami, a także konkurencjami sportowymi,
w których uczestniczyły całe grupy przedszkolne.
Muzyczny powrót po zimowych
feriach – czyli „Rozśpiewana grupa”
w Mrowinie
Kolejna odsłona konkursu na ,,Najbardziej rozśpiewaną grupę”, doskonale wkomponowała się
w chłód panujący w ostatnich dniach lutego na dworze, gdyż poświęcona była zimie. Dzieci przeniosły
nas w magiczny świat pełen śniegu, bitw na śnieżki, a nawet małego smutku, ze względu na zbliżającą się wiosnę. Występy uświetniły dziecięce stroje nawiązujące do towarzyszącej nam pory roku.

Przedszkole
Bajeczka
Bajeczkowe eksperymenty z wodą
Woda to skarb, niezbędny do istnienia życia na
Ziemi. Bez niej żaden organizm na naszej planecie
nie mógłby przetrwać. W ramach projektu edukacyjnego „Eko – Przedszkolak”, realizowanego przez
grupy „Motylki, Kotki i Smerfy w Przedszkolu „Bajeczka” w dniu 8 marca odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Eksperymenty z wodą”. Celem tych zajęć było zwrócenie dzieciom uwagi na następujące
treści: - Obieg wody w przyrodzie – Woda w organizmie człowieka – Sposoby oczyszczania wody – Eksperymenty z wodą. Działania dzieci rozpoczęły się
od sformułowania problemów, czyli od stworzenia
siatki pytań. Dzięki własnej aktywności dzieci uzyskały wiele cennych informacji na temat wody, jej
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Z prawdziwą radością obserwowaliśmy,jak przedszkolaki odnajdują się w roli widzów i słuchaczy
oraz tej najtrudniejszej – wykonawców.
Z kolei w Przedszkolu w Napachaniu kolejna część
konkursu na „Najbardziej rozśpiewaną grupę” odbyła się jeszcze przed feriami. Oczywiście nie zabrakło piosenek o zimowej tematyce, urozmaiconych tańcem i zimowym strojem: Żabki wystąpiły
w czapkach i szalikach, przygrywając dzwoneczkami do piosenki „Zima, zima, zima..”. Czekamy na
kolejną, wiosenną część konkursu.
Dzień Babci i Dziadka
w Napachaniu
Zanim udaliśmy się na zasłużone ferie zimowe,

w drugim tygodniu lutego w naszym przedszkolu
świętowaliśmy Dzień babci i dziadka. Każda z grup
przygotowała wyjątkowy występ artystyczny. Nasze maluchy dziękowały swoim ukochanym babciom i dziadkom za cierpliwość, opiekę i czas, jaki
poświęcają swoim wnuczętom oraz za ogrom bezinteresownej miłości. Swoim najbliższym dzieci wręczyły niespodzianki przygotowane w przedszkolu
wspólnie ze swoimi paniami. Uroczystość zakończono wspólną gościną przy stole zastawionym domowym ciastem przygotowanym przez rodziców.
Był to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale także dla zaproszonych gości, dzień pełen wzruszeń,
uśmiechów, radości.

Miś Noti Łanek
Grupa Smerfy miesiąc marzec rozpoczęła bardzo ciekawie i pracowicie. Naszą grupę odwiedził
Miś Noti Łanek z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Podróże Misiołanków. Celem projektu jest
kształtowanie świadomości, wzmacnianie dobrych
postaw i zachowań wśród dzieci w wieku przedszkolnym, co bezpośrednio wpływa na ich zdrowie i bezpieczeństwo. Projekt promuje wśród najmłodszych
wiedzę na temat miejscowości z różnych rejonów
Polski niezależnie od tego, czy są to małe wsie czy
duże miasta. Dzieci poznają zabytki i legendy z nimi
związane, gwarę i tradycje miejsc, nieraz bardzo odległych od ich rodzinnych stron. Miś ten to młody
ekolog- podróżnik, który podczas spacerów poznawał z nami Rokietnicę i pokazywał nam jak dbać o to
miejsce. Towarzyszył nam w codziennych czynnościach promując zdrowy styl życia w zgodzie z naturą. Nadszedł jednak moment pożegnania z naszym
nowym przyjacielem. Wpisaliśmy się do pamiątkowej księgi i życzyliśmy misiowi samych ekscytujących przygód podczas dalszej podróży.
Agnieszka Matysiak

znaczenia dla przyrody, oraz zagrożenia wynikające
z niewłaściwego korzystania z niej przez człowieka.
Mali badacze byli tematem bardzo zainteresowani
i zaangażowani. Dzieci poznały właściwości wody
w czasie zabaw badawczych, doświadczeń. Dowiedziały się jak mogą chronić wodę, oszczędzać, używać właściwie – uczyły się odpowiedzialności za
środowisko przyrodniczo – społeczne, w którym
żyją. Dowiedziały się na czym polega zjawisko obiegu wody w przyrodzie. Przeprowadzały proste doświadczenia i eksperymenty, dzięki którym poznały
właściwości wody: parowanie, skraplanie, rozpuszczalność substancji w wodzie, stany skupienia wody,
czystość wody. Przedszkolaki okazały się niezwykle
kreatywne podczas wykonywania pracy plastycznej
„Przygoda kropli wody” i tworzenia opowiadania
o przygodzie kropelki wody. Realizacja tych zajęć,
dostarczyła wszystkim dzieciom niezapomnianych
wrażeń, a także dała możliwość własnego rozwoju.
Agnieszka Tomczak
Kids Farm
6.03.2018r. grupy ,,Żabki” i ,,Rybki” odwiedziły
,,Farm kids” w Przecławiu. Pobyt rozpoczął się od
spotkania z konikami i kózkami, w stajni. Możliwość
pogłaskania zwierząt dostarczyła maluchom wiele radości. Kolejnym etapem wycieczki był udział
w warsztatach wielkanocnych, które przybliżyły tradycję nadchodzących świąt. Przedszkolaki własnoręcznie wykonały dekorację z drewnianych jajek
i posłuchały opowieści na temat wykluwania się
piskląt. Podczas przerwy skosztowaliśmy pysznego ciasta z owocami. Na koniec wyruszyliśmy z koszykami, w poszukiwaniu ukrytych jajek. To zadanie
wywołało najwięcej uśmiechów na twarzach dzieci
i na pewno zapamiętają je na długo. Oprócz świątecznych dekoracji i jajek, przywieźliśmy miłe wspomnienia. Na farmę na pewno wrócimy, ponieważ
kryje ona jeszcze wiele niespodzianek.
Joanna Tomalka

nie dzieci karmiły, masowały, podawały rączki, długo oczekiwanemu gościowi, świetnie się przy tym
bawiąc. Przedszkolaki poznały pozycje, jakie trzeba przyjąć w sytuacji spotkania z groźnym psem.
Wszyscy spisali się na medal i bardzo pozytywnie
wspominają nowe doświadczenie.
Joanna Tomalka

Wycieczka do Szreniawy
Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami.
Minionki i Elfy wybrały się więc na wycieczkę do Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie i wzięły
udział w imprezie edukacyjnej poświęconej tradycjom wielkanocnym. Dzieci zwiedzając muzeum zobaczyły ekspozycję świątecznego stołu, potem z zainteresowaniem oglądały przedstawienie o baranku
i zajączku wielkanocnym, a na zajęciach plastycznych wykonały podobiznę zajączka. Na zakończenie Minionki i Elfy złożyły wizytę zwierzętom gospodarskim w oborze. Wspomnienia z wycieczki
na długo pozostaną w ich pamięci.
Hanna Augustyniak

Spotkanie z psem
7.03.2018r. w grupie ,,Żabki” gościliśmy panią
Ewelinę, która jest animatorką i prowadzi ćwiczenia i zabawy z udziałem psa. Na początku wizyty
maluchy ustalały, w jaki sposób, nie powinny wchodzić w interakcję z psami. Utrwalone zostały kwestie dotyczące bezpieczeństwa, a także upodobań
i potrzeb pupila, który pojawił się w sali. Następ-
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Eko-Klasy w Mrowinie i Napachaniu
„Kiedy dzieci mają bezpośredni kontakt z przyrodą, wtedy nagle wychodzi z nich cała ich siła.”
M. Montessori
Miesiące zimowe to czas zastanowienia się, czy
uczniowie Eko – klasy wiedzą, kogo można nazwać
przyjacielem przyrody. Jakie cechy powinna posiadać taka osoba, jak się zachowuje, co robi? Dzieci opisując przyjaciela przyrody były bardzo zgodne, że chroni rośliny i zwierzęta. Oszczędza prąd
elektryczny i wodę. Zbiera po sobie śmieci dając
dobry przykład innym. Hoduje rośliny, segreguje
śmieci. Lubi wycieczki, uwielbia swobodę i wie jak
dbać o przyrodę. Potem dzieci zastanawiały się czy
to, co robimy w szkole i w domu przybliża nas do
tego, żeby móc powiedzieć o sobie „Jestem przyjacielem przyrody.” Zima to dla przyrody czas odpoczynku, ale i wyzwanie jak przetrwać bez pożywienia. To wtedy przyjaciele mogą pomóc i zadbać
o głodne ptaki i zwierzęta, kiedy na dworze mróz
i śnieg. Zimową porą można też poszerzać swoje wiadomości o przyrodzie i dzielić się tą wiedzą

z innymi. To czas na interesującą książkę przyrodniczą przy ciepłej herbatce, albo spotkania z ludźmi,
którzy potrafią o niej ciekawie opowiadać. Czasem
warto wyłączyć telewizor, komputer pójść na spacer i pooddychać świeżym powietrzem, poczuć na
policzku powiew zimowego wiatru. Więcej widzieć,
słyszeć, czuć to naturalna potrzeba każdego dziecka. Wszystkie dzieci cechuje ciekawość poznawcza
otaczającej rzeczywistości. Poprzez codzienny kontakt z przyrodą rozwijana jest wrodzona ciekawość
dziecka i chęć poznawania świata. Zachęcajmy do
zadawania pytań i szukajmy wspólnie odpowiedzi.
Uczmy dzieci prawidłowych kontaktów z przyrodą,
w końcu jesteśmy jej częścią. Pamiętajmy, że przyroda potrzebuje przyjaciół!
wych. Anna Olejniczak - Cichocka
Witamy po feriach!
Mali ekolodzy wrócili po feriach wypoczęci i zdrowi, pełni zapału do pracy. Wielu z nich spędziło ten
czas aktywnie w górach i nad morzem. Na lekcjach
podzielili się swoimi wrażeniami. Opowiadali o swoich przeżyciach i ciekawych rzeczach , które zobaczyli. Wykorzystali swoją wiedzę do porównania zimowych krajobrazów: górskiego i nadmorskiego.
Niestety, czas ferii się skończył i trzeba było rozpocząć naukę w klasie. Zajęliśmy się kolejnymi zadaniami wynikającymi z projektu „ Od grosika do złotówki”. Dowiedzieliśmy się skąd się biorą pieniądze, czy
zawsze za każdą pracę otrzymamy pieniądze. Każdy
wykonał portfelik , aby mógł przechowywać drobne
pieniążki. Wiemy do jakich służb należy zwrócić się
o pomoc i jak taką pomoc wezwać. Przypomnieliśmy sobie numery telefonów alarmowych. Potra-

fimy bezpiecznie poruszać się po drogach. Życzymy
sobie i wszystkim czytelnikom, aby nie przydarzyło
się nam nic niebezpiecznego i abyśmy nie musieli
korzystać z numerów alarmowych.
Wych.Bożena Lisiak

Laureaci Wojewódzkiego
Konkursu
Matematycznego
W styczniu ogłoszono wyniki
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. Z dumą informujemy, że wśród laureatów
znalazło się dwoje uczniów gimnazjum w Rokietnicy.
Konkurs w którym brali udział
nasi uczniowie składał się z 3 etapów i rozpoczął się w październiku 2017. Wówczas
10 najlepszych matematyków przystąpiło do etapu
szkolnego, gdzie troje z nich - Zuzanna Błaszczak,

Adam Łuczka i Cezary Botta, osiągnęło bardzo wysokie
noty czym zakwalifikowali się do etapu rejonowego.
Etap rejonowy to
zmagania uczniów
z całego województwa, 142 jego finalistów przystąpiło
w styczniu 2018 do
etapu wojewódzkiego, gdzie w ciągu 120
minut należało rozwiązać 16 zadań o wysokim stopniu trudności (treść
zadań jest dostępna na stronie Kuratorium Oświaty
w Poznaniu http://ko.poznan.pl). Niektóre z tych

zadań wymagały wykazania się wiedzą spoza podstawy programowej dla gimnazjów i były tak skonstruowane, aby wyłonić największe matematyczne
talenty. Dlatego szczególnie cieszymy się z ogromnego sukcesu dwójki uczniów klasy 3e - Zuzanny
Błaszczak i Cezarego Botta, ponieważ oboje zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego 2017/2018.
Warto podkreślić, że oprócz prestiżu i satysfakcji ważną zaletą uzyskania tytułu laureata konkursu
przedmiotowego jest celująca roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu, zwolnienie z części matematycznej egzaminu gimnazjalnego (co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku) oraz,
co najważniejsze, przyjęcie w pierwszej kolejności
do wybranej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
M.Brzostowska

Wiosna pachnie poezją
W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Rokietnicy zapachniało wiosną…
A wiosna w Rokietnicy kojarzy się z poezją. Od
siedmiu lat witamy wiosnę konkursem recytatorskim WIOSENNE POEZJOWANIE. 13 marca odbył się
w naszej szkole pierwszy etap konkursu czyli eliminacje szkolne. Udział w nim wzięło 40 uczniów reprezentujących swoje klasy. Recytatorzy oceniani
byli w czterech kategoriach wiekowych. Jury, przy
ocenie, brało pod uwagę: dobór repertuaru, inter-

pretację wiersza, kulturę słowa oraz ogólny wyraz
artystyczny. Zwycięzcy konkursu na etapie szkolnym, biorą udział w rywalizacji pomiędzy najlepszymi recytatorami na etapie gminnym.
VII Gminny Konkurs Recytatorski WIOSENNE
POEZJOWANIE odbędzie się 21 marca o godzinie
12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury.
Naszą szkołę reprezentować będą:
W kategorii 0-1: Wiktoria Paul kl. 1c, Helena Strykowska kl. 1e, Pola Strzelecka kl. 1a
W kategorii 2-3: Wojciech Woszuk kl. 3h, Zofia

Kowalczyk kl. 3f, Zofia Śliwińska kl. 3e
W kategorii 4-6: Gabriela Pszczoła kl. 6a, Michał
Weber kl. 4a, Amelia Just kl. 5d
W kategorii 7-3G: Julia Gąska kl. 7d, Lidia Kaniewska kl. 7b, Zofia Drozdowicz kl. 2eG

SP w Rokietnicy

26

Nagrody dla zwycięzców ufundowała Rada Rodziców. Dziękujemy!
Katarzyna Piechalak
Wiesława Haliasz
Iwona Speina

Zespół Szkół
im. J. i W. Zamoyskich
Clip edukacyjny z warsztatów
„Nim rak da znak”
W minionym półroczu wybrani uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w warsztatach oraz badaniach
dla młodzieży w ramach projektu „Sprawdź znamiona, nim rak da znak!”.
Podsumowaniem projektu jest clip edukacyjny
w zakresie nowotworów skóry z udziałem uczestników warsztatów. Link do clipu znajduje się poniżej,
zapraszamy do obejrzenia. https://www.youtube.
com/watch?v=ZeqvU9Do8iwHYPERLINK „https://
www.youtube.com/watch?v=ZeqvU9Do8iw&feature=youtu.be”&HYPERLINK „https://www.youtube.com/watch?v=ZeqvU9Do8iw&feature=youtu.
be”feature=youtu.be
Anita Durowicz
pedagog
Nasz uczeń wśród zwycięzców Plebiscytu „Sportowiec z klasą” 2017
Miło mi poinformować, że uczeń klasy II Technikum Informatycznego Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy znalazł się w gronie zwycięzców Plebiscytu „Sportowiec z klasą” 2017.
W dniu 16 stycznia 2018 roku Komisja Konkursowa w składzie: Danuta Potrawiak, Hanna Wocko, Renata Chlebowska, Andrzej Deckert oraz Jacek Welman dokonała rozstrzygnięcia Plebiscytu
„Sportowiec z klasą” 2017.
Komisja Konkursowa dokonała analizy informacji zawartych w poszczególnych formularzach zgłoszeniowych oraz dokonała wyboru poprzez oddanie
głosów na poszczególnych kandydatów w kategorii powyżej 16 lat. Każdy z członków Komisji dysponował 3 głosami o wadze 3, 2 i 1 pkt, przyznawanych odpowiednio kandydatowi, który według
poszczególnych członków Komisji miał zająć 1, 2 i 3
miejsce. Po zliczeniu oddanych głosów wyłoniono
trójkę sportowców, którym przyznano tytuł „Sportowca z klasą” 2017.
Laureatami Plebiscytu „Sportowiec z klasą” 2017
w kategorii powyżej 16 lat zostali (kolejność przypadkowa):
• Dominik Rzepczyński (kajakarstwo)
• Natalia Klocek (lekkoatletyka)
• Mateusz Ksobich (żeglarstwo) – uczeń klasy II TI
Zespołu Szkół im J. i W. Zamoyskich
Gratulujemy!
Dorota Tomczak

Warsztaty graficzne dla uczniów
technikum organizacji reklamy
31 stycznia br. w Collegium Da Vinci w Poznaniu odbyły się warsztaty pt.: „ Programy graficzne w reklamie”. Brali w nich udział uczniowie I i
II klasy kształcący się w zawodzie technik organizacji reklamy. Koordynatorem i opiekunem grupy
ze strony uczelni została p. Karolina Bobko. Warsztaty były częścią trwającej od października 2017r.
współpracy, która ma na celu pogłębianie wiedzy
i umiejętności naszych uczniów. Pierwsze zajęcia
praktyczne poprowadził p. Przemysław Matejko,
wykładowca akademicki z dziedziny projektowania
graficznego, oprogramowania 2D/3D, animacji postprodukcji. Zaprezentował on i wprowadził naszą
młodzież w programy: photoshop, który stanowi
siłę napędową świata dresingu, dzięki intuicyjnym
narzędziom i łatwym w obsłudze szablonom nawet
osobom początkującym może przynieść osiągnięcie niesamowitych efektów; autodesk SketchBook
Pro służący do rysowania oraz malowania stworzona specjalnie do profesjonalnych zastosowań; ad-

obe afler effects umożliwiający tworzenie animacji i efektów wizualnych; fusion służący do efektów
specjalnych. Na wszystkie programy wykorzystywane w reklamie nie wystarczyło już czasu. Zaangażowanie naszej młodzieży było tak duże, że po trzech
godzinach zajęć praktycznych nie czuli zmęczenia,
tylko rozczarowanie, że czas tak szybko upłynął. Kolejne zajęcia odbędą się na przełomie maja i czerwca br. Mam nadzieję, że będą one równie owocne.
Agnieszka Solarczyk
nauczyciel przedmiotów zawodowych
Studniówka 2018
Nareszcie nadszedł długo wyczekiwany przez maturzystów dzień – STUDNIÓWKA!
Młodzież z klasy IV TH oraz IV TI/TAK rozpoczęła
przygotowania do studniówki już tygodnie wcześniej
od poszukiwań sali, DJ’a, fotografa, prób poloneza
czy wreszcie często problematycznego wyboru sukienki i garnituru, aż po dekorację sali dzień przed
balem. Wreszcie 02 lutego 2018, na symboliczne
100 dni przed maturą, maturzyści spotkali się wraz

Spotkanie z menadżerem restauracji
Na lekcjach przedmiotów hotelarskich gościliśmy
panią Martę, menażer restauracja Impresja w Poznaniu. Spotkanie przybliżyło młodzieży pracę w zawodzie kelner. Pani Marta opowiedziała młodzieży,
na czym polega praca w restauracji, jakie kelner powinien mieć predyspozycje do wykonywania tego
zawodu, jak należy postępować z gościem, aby wyszedł z zakładu gastronomicznego zadowolony i ponownie do niego wrócił oraz udzieliła wiele ciekawych i cennych wskazówek jak należy starać się
o prace w tym zawodzie. Młodzież z zaciekawieniem słuchała i zadawała pytania
Agnieszka Złotnicka
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z nauczycielami w restauracji Przystań w Mrowinie,
by wspólnie świętować zbliżające się zakończenie
edukacji w technikum. Młodzież i nauczyciele odłożyli na chwilę na bok przygotowania do egzaminu
maturalnego i bawili się w towarzystwie swych partnerów przy dźwiękach muzyki DJ’a Jakuba.
Studniówka rozpoczęła się tradycyjnym polonezem, który dostojnie poprowadził Pan dyrektor. Młodzież oficjalnie wyraziła swoje podziękowania dyrekcji,
nauczycielom i wychowawcom oraz rodzicom wręczając piękne bukiety kwiatów własnoręcznie przygotowane przez uczennicę klasy architektów krajobrazu Anię Kaźmierczak. Pan dyrektor życzył wszystkim
maturzystom powodzenia podczas egzaminu dojrzałości, a wychowawcy wręczyli symboliczne koniczynki, które miejmy nadzieję, przyniosą im w maju dużo
szczęścia. Maturzyści przygotowali również niespodziankę dla wychowawców i nauczycieli – przedstawienie ukazujące dzień z życia ucznia szkoły u Zamoyskich. Było naprawdę dużo śmiechu. Po oficjalnym
rozpoczęciu studniówki i symbolicznym toaście młodzież porwała jeszcze swoich nauczycieli do belgijki.
Młodzież tego dnia oderwała się od problemów
dnia codziennego i rozmyślań o egzaminach i szalała na parkiecie przy dźwiękach muzyki.
Przy okazji bardzo dziękuję uczniom i rodzicom,
którzy aktywnie włączyli się w przygotowania balu
studniówkowego. Specjalne podziękowania kieruję również w stronę rady rodziców, która zasponsorowała Dj’a.
Monika Hofman
Dydaktyczny spacer
Koła Fotograficznego
7 lutego odbył się długo wyczekiwany plener

fotograficzny. Aktywni uczestnicy zajęć szkolnego
koła fotograficznego zwiedzili poznańskie Stare Zoo
oraz Zamek Cesarski. W jeżyckim parku powitały
nas zwierzęta, które w rozczulający sposób domagały się pieszczot, w nagrodę chętnie pozując do
zdjęć. W pawilonie zmiennocieplnych ze względu
na zbyt dużą różnicę temperatur poznaliśmy smak
prawdy zawartej w powiedzeniu „ najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie”. Lustrzanki pozostały bezpiecznie schowane w torbach, a ciekawie
zerkające na nas ryby, gady i płazy uwiecznialiśmy
aparatami wbudowanymi w smartfony.
Po krótkim odpoczynku w popularnej na całym
świecie jadłodajni ruszyliśmy w kierunku Centrum
Kultury Zamek, gdzie przypomnieliśmy sobie zasady fotografowania zabytków oraz pracy ze światłem. Jak zwykle podczas plenerów – żal było kończyć wycieczkę, jednak do domów wieźliśmy miłe
wspomnienia, zapełnione zdjęciami karty pamięci
oraz nadzieje na kolejny wyjazd.
Małgorzata Kolasa
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Warsztaty z psychologiem
Dnia 7 lutego gościliśmy w Internacie Panią Annę
Mrcinkowską- psychologa, psychoterapeutę, która
poprowadziła zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem narzędzi psychoterapii Gestalt.
Tematem zajęć były: ,, Relacje interpersonalne.
Granice JA. Konstruktywne więzi międzyludzkie.’’
Warsztaty składały się z dwóch części. W pierwszej młodzież brała udział w ćwiczeniach takich jak:
• Spotkanie Ja-Ty
• Pomagam
• Możesz na mnie liczyć.
Druga część warsztatów skoncentrowana była na
zajęciach doskonalących umiejętności społeczne.
Po zajęciach Pani psycholog była dostępna dla
chętnych wychowanków na rozmowę indywidualną.
K. Bielawska
Tłusty czwartek u Zamoyskich
8 lutego młodzież Zespołu Szkół im. J. W. Zamoyskich na słodko obchodziła tzw. tłusty czwartek. Uczniowie wzięli udział w między klasowym
quizie wiedzy na temat pączków i innych specjałów. Z użyciem mobilnych urządzeń odpowiadali
na pytania dotyczące choćby kaloryczności pączka, czy czasu potrzebnego na „spalenie” dodatkowych kcal. Tytuł „Smakosza pączka” otrzymała klasa III Tak/Th, którą reprezentowali Barbara Musiał
oraz Kamil Szpera. Drugą pozycję zajęła klasa III TH,
a na miejscu trzecim IV Ti/Tak. Zwycięzcy otrzymali pakiet pączków dla całej klasy. Słodkości nie zabrakło także na pocieszenie wszystkim pozostałym
uczniom naszej szkoły. Ten miły gest zawdzięczamy
Radzie Rodziców, którym serdecznie dziękujemy.
Alicja Dąbrowska
Opiekun SU
Walentynki w internacie
W oczekiwaniu na ferie zimowe mieszkańcy
internatu uruchomili pocztę walentynkową. Przez
cały tydzień młodzież mogła wrzucać karteczki
dedykowane swoim sympatiom do pięknej skrzynki
wykonanej przez dziewczyny. Nasza walentynkowa
skrzynka szybko się zapełniła karteczkami, liścikami, a także lizakami i czekoladkami.
Wszystkie wyrazy sympatii trafiły do adresatów
tuż przed feriami. Uśmiechów, wzruszeń i uścisków
nie było końca.
K. Bielawska

Półfinał Konkursu Avatarek 2018
Dnia 27 lutego 2018 w naszej szkole odbył się
półfinał Konkursu informatycznego AVATAREK skierowanego do uczniów gimnazjum i szkół podstawowych w eliminacjach szkolnych wzięło udział około 2000 uczniów z 40 szkół. Pierwsze trzy zespoły
z okręgu Rokietnica przechodzą do finału, który odbędzie się w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego
w Piłce Koszykowej.
01.03.18. nasza szkoła była organizatorem Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Piłce Koszykowej
Dziewcząt. Finał zakończył się zwycięstwem ZS Swarzędz nr I, drugie miejsce ZS Swarzędz nr II, trzecie
miejsce ZS Mosina, czwarte ZS Rokietnica, piąte LO
Puszczykowo i szóste miejsce LO Tarnowo Podgórne.
28.02.18. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział
w Mistrzostwach powiatu Poznańskiego w Piłce Koszykowej Chłopców w Tarnowie Podgórnym. I miejsce Tarnowo Podgórne, II ZS Swarzędz nr I, III miejsce
LO Puszczykowo, IV miejsce ZS Mosina, V miejsce
ZS Rokietnica.
Gratulujemy!
M.Statucka
Co hotelarz o hotelach
powinien wiedzieć…?
Grupa uczniów z koła „ Potencjał absolwenta
ZS w Rokietnicy” uczestniczyła w wyjeździe konferencyjnym do Kołobrzegu. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z funkcjonowaniem hotelu
w dużym kurorcie uzdrowiskowym. Zwiedziliśmy
hotel Leda SPA, uczestniczyliśmy w Targach Gastro hotel, na których widzieliśmy pokaz carvingu
przeprowadzony przez Mistrza Polski w tej dyscyplinie Pana Grzegorza Gniech. Wysłuchaliśmy również wykładu konferencyjnego Pani Anny Juras na
temat „Savoir- vivre – dobre praktyki zachowania
i postępowania wobec gościa” Młodzież zapoznała
się także z funkcjonowaniem Centrum Kształcenia
Praktycznego w Kołobrzegu, w którym nocowaliśmy i żywiliśmy się, mogąc przyglądać się praktykom młodzieży z tamtejszej placówki. Znaleźliśmy
też chwile czasu na spacer po plaży pokrytej śniegiem. Zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy w piątkowy wieczór do Poznania.
Agnieszka Złotnicka
Anita Durowicz
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Ewolucja sylwetki człowieka
na przestrzeni wieków

Tkwi w gigantycznym błędzie ten, kto wyobraża
sobie niezmieniony wizerunek zewnętrzny człowieka na przestrzeni wieków. Powolne zmiany ewolucyjne w obrębie somatycznej budowy ciała, wyrazu
twarzy, sposobu poruszania się, w psychice, a nawet w ubiorze następowały i nadal postępują. Zjawisko to jest określane jako filogeneza.
Te ewolucyjne zmiany, uwidocznione przede
wszystkim w budowie somatycznej przebiegają
różnie. Człowiek pierwotny z początku prowadząc
wędrowny tryb życia zamieszkiwał na drzewach, które dawały mu względne poczucie bezpieczeństwa.
Zejście na ziemię, zamieszkanie w grotach i pieczarach zwiększyło jego bezpieczeństwo. Umiejętność
korzystania z ognia w znaczącym stopniu wpłynęła na bezpieczny los jego i całej rodziny. Ogień nie
tylko ogrzewał i odstraszał liczne drapieżniki, które polowały też na ludzi. Gotowane i pieczone pokarmy przyczyniły się do skokowego rozwoju układu mózgowego. Według wielu teorii traktujących
o rozwoju ludzkości, właśnie korzystanie z pokarmów przetworzonych dzięki obróbce termicznej,
przyczyniło się do skokowej ewolucji i wyraźnej dominacji człowieka w przyrodzie.
W owych czasach sylwetka znacząco różniła się
od sylwetki współczesnego osobnika. Był to człowiek
niewielkiego wzrostu, lecz krępej budowie i rozwiniętej muskulaturze. Szeroki w barkach i biodrach
i o wysklepionej klatce piersiowej. Jego głowa była
proporcjonalnie mniejsza od człowieka współczesnego. Masywne kości długie (kończyn górnych i dolnych) miały grube kłykcie, za to były krótsze. Trzony
kręgów kręgosłupa w porównaniu z trzonami kręgów osobnika współcześnie żyjącego były masywniejsze, szersze, lecz krótsze. Stąd znacząca różnica
w wysokości ciała człowieka sprzed wieków i żyjącego obecnie. Do przeżycia i utrzymania rodziny potrzebna była przede wszystkim siła mięśniowa. Wraz
z upływem wieków postępowała ewolucja człowieka. Człowiek stopniowo przechodził od opcji zbieractwa i myślistwa do osiadłego stylu życia. Zaczął
uprawiać rolę i zajmować się hodowlą zwierzyny.
Wytwarzane narzędzia pozwalały na wykonywanie tych samych prac kosztem mniejszego wykorzystania mięśni. Sylwetka zaczęła się stopniowo wydłużać i smukleć. Jednak jeszcze w średniowieczu
przeciętny człowiek był dużo niższy od obecnie żyjącego. Podczas pobytu w muzeum i oglądając autentyczne zbroje rycerskie można odnieść wrażenie, że nie jest to zbroja dorosłego mężczyzny, lecz
szczupłego nastolatka. Należy podkreślić, że zawsze
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występowała różnica w budowie somatycznej kobiet i mężczyzn. Kobiety były (i są) niższe i bardziej
smukłej budowy ciała.
Przenosząc się błyskawicznie, jak na dzieje historyczne, do początków XX stulecia, a wczytując
się w wyniki naukowych badań antropologicznych
dowiadujemy się, że nasi dziadkowie, pradziadkowie też nie należeli do gigantów. Według badań
prowadzonych przez prof. Karola Stojanowskiego
z Uniwersytetu Poznańskiego, poborowi do wojska „mierzyli” średnio 163 cm!. Dziś ok. 180 cm.
W I. połowie XX w mężczyzna o wzroście 168 –
170 cm miał w dowodzie osobistym adnotację „wysoki”. Proporcjonalnie zwiększała się też wysokość
ciała kobiet. Dziś średnia długości ciała Polek wynosi 167 -168 cm.
Tylko dlaczego kandydatki na modelki powinny
mieć 180 cm?.
Zmiany w wyglądzie osobistym
Przeglądając zdjęcia, portrety, w jednoznaczny
sposób jesteśmy w stanie określić, czy są to zdjęcia w miarę aktualne, czy te sprzed lat. Na zdjęciach retro panowie obowiązkowo z wąsami, często z długo pielęgnowaną brodą, inne
garnitury. Panie na ogół z niewyszukaną
fryzurą, bez makijażu podkreślającego
urodę. Dziewczynki ubrane w jasne sukienki, chłopcy obowiązkowo w krótkich
spodenkach. Jednak największe zmiany
w wyglądzie zewnętrznym są postrzegane wśród kobiet.
Jeszcze w połowie XX wieku, stroje
kobiet, które przekroczyły 50 tkę były
szare, ciemne i ponure, adekwatne do
starszych pań. Typowymi strojami naszych babci i prababci były czarne, lub
granatowe spódnice sięgające do samej
ziemi, ciemna bluza, do tego biały, haftowany fartuch, zaś na głowie pań była
nieodłączne chusta, lub czepek. Taka
była w ten czas moda. Kobiety, które
przeżyły 50 wiosen, a zbliżały się do
60 tki, były powszechnie uznawane za
osoby starsze, więc nie wypadało wręcz
ubierać się jak nastolatki. Spełniły swe
posłannictwo życiowe, wydały na świat
wiele dzieci, zostały babciami. Rodziny kilkunastoosobowe były w zasadzie
normą i jednocześnie zabezpieczeniem
bytu rodziców na starość. Powszechny

system emerytalny został wprowadzony w połowie
XX wieku i nie dotyczył przeważającej wtedy grupy
społecznej utrzymującej się z rolnictwa, rzemiosła,
handlu. Należy podkreślić, że w owych czasach niewiele kobiet obchodziło 60 lecie urodzin.
Obecnie średnia życia polskich kobiet sięga ok.
84 lat!, mężczyzn ok 75 lat. Złożyło się na to wiele
czynników jak: postępy w medycynie, lepsza opieka lekarska i farmaceutyczna, poprawa warunków
ekonomicznych, skuteczna edukacja społeczeństwa
w zakresie zachowań prozdrowotnych. Współcześnie żyjąca kobieta korzysta z szerokiej oferty kosmetyków, odwiedza salony kosmetyczne, sale fitness, gabinety chirurgii estetycznej, dba o własny
wygląd, sylwetkę. Zadbana „sześćdziesiątka”, swym
wyglądem przypomina bardziej kobietę 30 letnią,
zaś „trzydziestka” - osiemnastkę. To wynik świadomego wpływu i wyboru osobistego na swój wygląd
zewnętrzny. Proces starzenia się jest nieodwracalny, koniec żywota nieuchronny, lecz działając świadomie możemy ten proce spowolnić.
Załączone zdjęcie przedstawia moich dziadków
Marię i Władysława urodzonych w roku 1881. Mieli wtedy niecałe 60 lat, a wyglądają jak dzisiejsi 80
latkowie!.
Znana publicystka i pisarka Krystyna Cofta powiedziała, że starzeje się tylko ciało, zaś duch jest
wiecznie młody.
Przeglądając w ekspresowym tempie historię
zmiany budowy ciała i wyglądu zewnętrznego obserwujemy zasadnicze różnice. Współcześnie żyjący człowiek jest wyższy o 30 – 40 cm o smukłej
budowie ciała i wyprostowanej sylwetce. Jego głowa jest proporcjonalnie większa, zawiera bowiem
znacznie więcej tkanki mózgowej.
Zaś wygląd zewnętrzny, rysy twarzy są zasługą
świadomego wpływu człowieka, wynikiem zabiegów mających na celu opóźnienie procesu starzenia
się i zachowanie młodzieńczego wyglądu.
adeck.

DZIEN KOBIET W KIEKRZU
,,PRAWIE JAK W PRL-U‘’
Pierwowzorem dnia kobiet w starożytnym Rzymie
były tak zwane MATRONALIA. Święto to przypadało w pierwszym tygodniu marca, a związane było
z początkiem nowego roku oraz macierzyństwem
i płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia. W nowożytnym świecie pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r.
w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkowane zostały
one przez Socjalistyczną Partię Ameryki. Mimo że
święto to ma tak stary rodowód w PRL- u było wykorzystywane do propagandowych popisów przez
dygnitarzy partyjnych. W szkołach i zakładach pracy odbywały się akademie i odczyty, w których to

podkreślano rolę kobiet w socjalistycznym społeczeństwie. Z tego powodu wielu Polaków ze średniego i starszego pokolenia, takie dni jak Dzień Kobiet z czasów PRL, wspomina z nostalgią gdyż miał
on niepowtarzalną atmosferę. Choć były to czasy
gdy na pułkach sklepowych wszystkiego brakowało, to jednak w to wyjątkowe święto, dla pań jakby
z podziemi znajdowały się deficytowe towary. Obdarowywane były w tak dzisiaj zapomniane goździki
oraz nie doceniane rajstopy, tak pożądane w tamtych
czasach. W Kiekrzu w dniu swojego święta, Panie
zostały zaproszone przez radę sołecką na tradycyjny
poczęstunek do Arki. Przybył również ksiądz Jarosław Tomasz Żurawski, który złożył Paniom życze-

nia. Nie było rajstop, goździków, ale była kawa, ciasto, owoce i tak popularne dzisiaj tulipany. Podczas
spotkania panowała wspaniała atmosfera. Tak więc
my PANOWIE, składamy wam Panie najserdeczniejsze życzenia w tym waszym dniu, aby wam słońce
świeciło do kolejnego waszego święta.
Przemysław Ksobich

Co nowego
w Kobylnikach?
3 marca w naszym sołectwie w świetlicy odbyło
się „babskie” spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Wiele
mieszkanek naszej miejscowości przyczyniło się do
zorganizowania wspaniałego przyjęcia. Odwiedzili
nas Radny Powiatu Przemysław Kiejnich oraz Radna Gminy Rokietnica Sylwia Kiejnich, którzy złożyli
wszystkim Paniom życzenia z okazji ich święta. Przy
kawie, słodkim poczęstunku i lampce wina można
było podyskutować na różne tematy. Czas umilała Pani Ewelina, grając na trąbce, z której wydobywała niesamowite melodie, zmuszając wszystkich do wspólnej zabawy w rytm muzyki. Pomimo
minusowej temperatury na zewnątrz czas upływał
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w bardzo miłej i ciepłej atmosferze. Pragnę wszystkim podziękować za udział i stworzenie przesympatycznego spotkania. Pragnę zauważyć, że zainte-

resowanie naszymi imprezami jest coraz większe,
z czego jestem bardzo zadowolona. Oby tak dalej!
Sołtys Kobylnik Beata Nowak
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Wielkanoc – pierwsze
wiosenne święto
w Kiekrzu
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto
chrześcijańskiego świata. To także pierwsze święto
wiosenne. Przygotowania do Wielkanocy zaczynano już pod koniec Wielkiego Postu. Wielki Piątek
był tradycyjnym dniem pieczenia chleba, czyli paski. W Wielką Sobotę święci się potrawy. Tradycja
ta jest bardzo długa. Niegdyś święcono wszystkie
potrawy. Ksiądz przychodził do bogatych domów
osobiście, biedniejsi ustawiali koszyki przy przydrożnych kapliczkach i na dworskich dziedzińcach. Nieco później święconkę zaczęto nosić do kościoła. Początkowo noszono wszystkie potrawy wystawiane
na świątecznym stole. Obecnie święconka ma wymiar symboliczny. Pokarm w czasie świąt Wielkiej
Nocy ma szczególne znaczenie. Jego święcenie
jest jednym z najstarszych zwyczajów świątecznych.
Te same pokarmy, które zostają poświęcone, pojawiają się później na naszych wielkanocnych stołach.

Każda potrawa ma swoje symboliczne znaczenie,
które jest bardzo ważną częścią religijnego kultu
i właściwego przeżywania tego świątecznego czasu. Jak co roku, i w tym Rada Sołecka Kiekrz-Pawłowice, przygotowała taki pokazowy wielkanocny
stół. Można go było obejrzeć w miejscowej Arce,
przy okazji kiermaszu świątecznego. Wystawa jak
i cały kiermasz cieszył się wielkim zainteresowaniem. Mieszkańcy nauczeni doświadczeniem z poprzednich lat, szybko wykupili tradycyjny świąteczny

asortyment przygotowany przez miejscowe gospodynie. Tradycją już się stało że podczas kiermaszów
przygotowywanych przez Radę Sołecka, można nie
tylko zaopatrzyć się w różne smakołyki oraz ozdoby. Ale też spotkać się ze znajomymi i porozmawiać
przy kawie lub herbacie w sołeckiej kawiarence. Nie
zapomniano też o dzieciach, dla których przygotowana była słodka niespodzianka. Można też było
nabyć palemki na świąteczny stół.
Przemysław Ksobich

Przedświąteczne spotkanie z tradycją w Sołectwie Mrowino-Cerekwica
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Obchody Dnia Kobiet w Gminnym
Stowarzyszeniu Rokietnica 2000 oraz
w Sołectwie Żydowo-Rostworowo
Jak co roku Panie z Gminnego Stowarzyszenia Rokietnica 2000 obchodziły swoje święto w piątkowe
popołudnie 9 marca 2018 w restauracji „Biesiadna” w Cerekwicy. Na
zaproszenie, z tej okazji odpowiedzieli Pan
Wójt Bartosz Derech,
W-ce Wójt Arkadiusz
Klapiński i Radny Powiatowy Przemysław
Kiejnich oraz Radna Gminy Rokietnica
Sylwia Kiejnich, Prezesi, Dyrektorzy Spółek
i instytucji kultury oraz
restauratorzy. W imie-

niu członków Stowarzyszenia i wszystkich obecnych
Panów życzenia złożył Prezes Piotr Hałas. Ten dzień
to dużo muzyki z życzeniami, słodkościami i wesołą

Dzień Kobiet i Mężczyzn w Krzyszkowie
10 marca do świetlicy sołeckiej zostali zaproszeni mieszkańcy Krzyszkowa na wspólne świętowanie
z okazji DNIA KOBIET I MĘŻCZYZN. W tym roku tematem wiodącym spotkania były zabiegi kosmetyczne,
które stanowią uzupełnienie codziennej pielęgnacji twarzy i ciała. Pani Lidia Jerzyńska kosmetyczka
salonu „Latika” zaproponowała przyjemne zabiegi,
które pomogą rozluźnić napięcie mięśni, odżywić
skórę, a przede wszystkim zapewnić doskonały relaks. Zaproponowana odrobina luksusu w gabinecie
kosmetycznym w formie karnetów upominkowych,
życzenia wraz z pięknymi tulipanami przekazanymi przez reprezentantów mężczyzn oraz słodki po-
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częstunek były miłą niespodzianką dla wszystkich

atmosferą. Pragnę tu podziękować Panu Piotrowi
Grabiakowi właścicielowi Restauracji „Biesiadna” za
gościnę i przygotowanie lokalu, Arturowi Lisiakowi
Cukiernia „U Kamilka” za smaczne ciasto, Zysnarskiemu Sebastianowi i Grzegorzowi Wojciechowskiemu - Delikatesy 34, Pani Halince Błoch za wspaniałą
oprawę muzyczną oraz Tomaszowi Wierzbickiemu,
Ryszardowi Lubce, Romanowi Cegielskiemu za pomoc w przygotowaniu spotkania.
Sobota 10 marca 2018 to też Dzień Kobiet w Sołectwie Żydowo-Rostworowo, czas wielu życzeń, które
na ręce wszystkich Pań złożył Wójt Bartosz Derech
i Radny Piotr Hałas. Trzeba tu podkreślić fajną, rodzinną, a przy tym Kobiecą atmosferę. Panie choć
na chwilę mogły zapomnieć o swoich codziennych
obowiązkach, a to duża zasługa muzyki i śpiewu
w wykonaniu Pani Halinki Błoch i słodkiego od Pana
Piotra Łakomego. Serdecznie pragnę tu podziękować wszystkim Paniom za przybycie i miłą, wspólną
atmosferę jak również za udzieloną pomoc w przygotowaniu spotkania Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Żydowa. Do zobaczenia w przyszłym roku!
Radny i Sołtys Piotr Hałas

pań. W tym dniu nie zabrakło też życzeń dla Panów
z okazji DNIA MĘŻCZYZNY.
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Było okazją do spędzenia czasu w gronie znajomych oraz chwilą odpoczynku od codziennych
zajęć i trosk.
Sołtys
M. Chojnacka
Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy serdeczne życzenia,
aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.
Sołtys z członkami Rady Sołeckiej i Radnym
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Ekspedycja Amazońska 2017 – Rio Hondo
Wyprawa do korzeni Amazonii cz. II
W listopadzie i grudniu 2017 roku miała miejsce
wyprawa do Amazonii. Celem projektu „Ekspedycja
Amazońska 2017 - Rio Hondo” było rozpoznanie środowiska geograficznego i przyrodniczego miejsca,
które stanowi jeszcze „białą plamę” na mapie ziemi. Jednym z partnerów projektu, którzy udzielili finansowego wsparcia, była Gmina Rokietnica. Przedmiotem zainteresowań uczestników ekspedycji był
ekosystem wodny i ekosystem lasów deszczowych,
obserwacja uwarunkowań przyrodniczych tych złożonych ekosystemów w kontekście zmian klimatycznych i susz nawiedzających coraz częściej Amazonię. Miejsce wyprawy to rzeka Hondo i jej okolice,
miejsce jeszcze nieznane badaczom i naukowcom.
Aby móc prowadzić badania na terenie ścisłego
rezerwatu, należy otrzymać zgodę rządu boliwijskiego oraz wypełnić wszelkie formalności. Przebywanie na terenie parku bez potrzebnych dokumentów może zakończyć się bardzo nieprzyjemnie.
Strażnicy traktują takich ludzi jako kłusowników, poszukiwaczy złota lub drwali wyrębujących nielegalnie drogie gatunki drzew. W najlepszym przypadku
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grozi to długoletnim więzieniem. Zdjęcie przedstawia dyrekcję Parku wraz ze strażnikami.

Na terenie rezerwatu mieszkają plemiona, które nadal żyją w sposób pierwotny. Choć doskonale
wiedzą o istnieniu innej cywilizacji – nie chcą mieć
z nią jakichkolwiek kontaktów, dlatego nazywane
są przez naukę „Plemionami izolowanymi”. Wiedza
na ich temat pochodzi najczęściej z przypadkowych
spotkań z innymi, sąsiednimi plemionami lub zdjęć

lotniczych. Na temat plemion izolowanych są bardzo
rozbieżne opinie. Większość naukowców uważa, że
plemiona te powinny pozostać w izolacji, ponieważ kontakt z cywilizacją wiąże się z niebezpieczeństwem. Członkowie plemienia mogą zacząć chorować na choroby spowodowane wirusami, na które
nie są odporni.
Mapa przedstawia miejsca na terytorium Ameryki Płd. (zaznaczone czarnym kolorem) w których
mieszkają jeszcze ostatnie plemiona Indian, którzy
nie chcą się asymilować. Czerwonym kolorem zaznaczono miejsce, w którym mieliśmy możliwość
przeprowadzania badań. Był to teren plemienia Toromona. Sfotografowano ich tylko parę razy – jedynie z samolotu. Były także nieudane próby dotarcia
do nich drogą lądową. Zawsze nieudane. Ostatnim,
który chciał tego dokonać, był Norweg Lars Hafskiold. Zaginął w trakcie wyprawy. Był to 1997 rok.
Toromona to rytualni kanibale. Bardzo niebezpieczni i nieznający litości. W sierpniu 2006 roku została
utworzona strefa – strzeżona i nienaruszalna część
Parku Narodowego Madidi, mająca chronić Indian
Toromona. Niestety prezydent Boliwii, Evo Morales
w 2016 roku włączył ziemie zamieszkiwane przez
tychże Indian do obszaru poszukiwania i wydobycia ropy naftowej. Na przełomie sierpnia i września
2017 potwierdzona została obecność Toromona
podczas lotu kontrolnego nad rezerwatem.
Tak więc los jednego z ostatnich plemion „wolnych ludzi” wydaje się niestety przesądzony.
Rafał Stasiak

Japonia
Cześć, czołem! Ostatnim razem pisałem o Chinach,
co w zasadzie wiązało się z nieustannie gnębiącymi
mnie problemami. Na szczęście nie jestem typem
malkontenta, więc w tym gąszczu dziwactw starałem się doszukiwać jakichś pozytywów i co najważniejsze – rozwiązań wszystkich moich kłopotów. I tak
po czterech dniach udało mi się w Pekinie znaleźć
bankomat, przez co wreszcie dostałem niezbędne
do życia pieniądze. A po 11 dniach, dzięki swojej
upartości doszedłem, jak odblokować chińską cenzurę. Od tamtego momentu, mogłem zacząć wrzucać kolejne posty do internetu oraz kontaktować się
z całym zachodnim światem. Tak ostatecznie zniknęły moje największe utrapienia i równo po miesiącu spędzonym w Państwie Środka, wyleciałem
z Szanghaju do kolejnego Państwa, czyli Japonii. Co
ciekawe dotarłem tam poniekąd na zaproszenie koleżanki, którą poznałem kilka lat wcześniej w Londynie. A żeby było śmieszniej, to obiecałem jej, że
przyjadę autostopem będąc jeszcze w Polsce i powstała szansa, że słowa dotrzymam, co wcześniej
zdarzało mi się dosyć rzadko, a już zwłaszcza jeśli
chodzi o tak dziwne deklaracje.
Paradoksalnie tym razem znalazłem się w kraju, który był totalnym przeciwieństwem Chin i to
właśnie postaram się dokładnie opisać! Chcę Wam
pokazać wszystkie następstwa faktu, że podobnie
jak Państwo Środka, Japonia była kolejnym przykładem miejsca, które przez długi czas żyło w izolacji.
Jednak oni na świat otwarli się trochę wcześniej,
czyli w drugiej połowie XIX wieku. Czytajcie dalej…
Wylądowałem w Nagoji, gdzie z marszu przybito
mi darmową wizę na 3 miesiące. To oznaczało, że
wreszcie skończyła się moja gonitwa z czasem, czyli dokładnie to co miało miejsce w Państwie Środka, gdzie wizę ważną miałem tylko przez miesiąc.
A zatem usiadłem sobie kompletnie wyluzowany na terminalu. Szczerze powiedziawszy, to w Japonii znalazłem się bez żadnej wiedzy wyczytanej
z jakichś fachowych książek, więc również bez żadnych uprzedzeń. Zupełnie od zera zacząłem od obserwacji otoczenia i wyciągania swoich własnych
wniosków. Dość szybko się zorientowałem, że coś
mi tam nie pasuje. Zmieniło się co prawda miejsce,
ale przecież znowu byłem na lotnisku i liczba przechodzących przede mną osób, była mniej więcej
taka sama. Po krótkiej chwili doszło do mnie, o co
tak naprawdę chodziło. Wreszcie nastała cisza! Po
miesiącu nieustannego słuchania drących się Chińczyków i ich bezsensownego trąbienia, w końcu pojawił się upragniony spokój i milczenie. Na szczęście
się okazało, że Japończycy mieli do tego olbrzymi
szacunek. W każdym bądź razie, kiedy tam byłem
nigdy nie słyszałem, żeby wrzeszczeli albo używali klaksonów.
Może to Was zdziwić, ale szybko zauważyłem różnicę w ich wyglądzie. Miejscowi mieli zupełnie inny
styl ubioru niż Chińczycy, albo inaczej – oni go po
prostu mieli. Zwykle facetów widziałem ubranych
w garnitury oraz z bardzo oryginalnymi fryzurami,
a po pracy też im się zdarzało nosić schludne ciuchy, więc przy nich wyglądałem jak człowiek wyciągnięty z buszu. Natomiast kobiety, dużo częściej niż
w Europie chodziły w spódniczkach i kto wie, może
właśnie przez to, w mojej ocenie wyglądały bardziej
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kobieco. Japończycy różnili się od Chińczyków także
wielkością oczu, które mieli większe, przez co trochę bardziej przypominali Europejczyków.
Kraj kwitnącej wiśni to również miejsce, gdzie
panował niesamowity porządek na ulicach, toaletach czy restauracjach. Wyobraźcie sobie, że pomimo braku śmietników, ilość papierków mógłbym
policzyć na palcach jednej ręki.
Z kolei łazienki, były jednymi z najbardziej zaawansowanych na całym świecie. Każda ubikacja
miała swój panel sterujący, przez co sama potrafiła
wykonać wszystkie procedury czyszczące (starałem
się użyć ładnych słów) – myślę, że to w Japonii na
pewno warto zobaczyć, a może i nawet doświadczyć. Skoro takie było podejście mieszkańców do higieny i czystości, to też jedzenie przestało mi wreszcie szkodzić. Po miesiącu wegetowania w Chinach,
nagle wszystkie moje problemy żołądkowe przestały istnieć i wreszcie po zrzuceniu prawie 10 kilogramów, znowu zacząłem przybierać na masie.
Już od pierwszego dnia, ludzie dali się poznać jako niezwykle uprzejmi i pomocni. Dziewczyny pracujące na lotnisku, miały wiecznie przyklejony uśmiech do twarzy i to bez względu na to, co by
się nie działo, albo jaką gafę właśnie bym walnął.
Do tego wszystkiego jeszcze ciągle się kłaniały, dodając: „aligato”.
Po kilku dniach odkryłem, że ten naród należał
do najbardziej nieśmiałych, jakie do tamtej pory
spotkałem. Przez to, musiałem nawet zmienić moją
metodę łapania stopa. Zwykle po prostu stałem
na drodze z wyciągniętą tabliczką i namalowanej
na niej nazwie kolejnej miejscowości, ale to w Japonii działało ze zmienną skutecznością, bo ludzie
nie wiedzieć czemu wstydzili się zatrzymać i zagadać. Wobec tego, byłem zmuszony zaczepiać miejscowych, zanim ci jeszcze wsiedli do auta, przez co
się nieco ośmielali i dużo chętniej gdzieś podwozili.
Tego typu specyficzne cechy Japonii i jej mieszkańców, mógłbym jeszcze długo wymieniać, jak choćby to, że jest to jeden z najbezpieczniejszych krajów, czy że ludzie mają wobec siebie bardzo dużo
szacunku oraz jak wielki wpływ ma hierarchia na
ich codzienne funkcjonowanie.
Tak więc podsumowując, w pierwszych dniach
odniosłem wrażenie, jakbym był w swojej drugiej
ojczyźnie. Ludzie przypominali mi Polaków, więc na
poziomie emocjonalnym funkcjonowaliśmy jakby
na podobnych falach. Czułem od nich dużo większe
zrozumienie i empatie w porównaniu do Chińczyków. Jedyne czym Japończycy różnili się od naszych
to poziom agresji, który według mnie mieli na niższym pułapie i to mi się nawet podobało. W efekcie
nie widziałem u nich żadnych większych wad i ten

świat w pewnym sensie wydawał mi się idealny.
Po kilku tygodniach spędzonych w tym kraju, znalazłem się w Osace. Tam udało mi się znaleźć nocleg dzięki popularnemu serwisowi Couchsurfing.
Zatrzymałem się u studenta z Tajlandii, który tam
mieszkał. Co ciekawe Boat (bo tak ten gość miał na
imię), żył w podobnym przeświadczeniu do mnie,
czyli że Kraj Kwitnącej Wiśni jest niczym utopijna
Atlantyda. Niemniej im dłużej tam był, tym więcej
rozumiał słów, aż w końcu nauczył się języka japońskiego. Wreszcie doszło do niego, co też takiego ludzie między sobą mówią. A okazało się, że potrafili
z tym charakterystycznym, niezwykle sympatycznym i mało podejrzanym uśmiechem na twarzy,
jednocześnie go obgadywać. Wyobraźcie sobie, jakież musiało być moje zdziwienie na twarzy, jak tylko usłyszałem tą historię…
Daleki byłem od tego, żeby na podstawie tej jednej opowieści nagle o wszystkim przesądzać, ale
oczywiście dało mi to do myślenia. Bez znajomości języka, historii oraz spędzenia trochę większej
ilości czasu w danym kraju i uczestniczenia w jego
codziennych problemach, mogę sobie tak tylko zgadywać, jacy ci ludzie w rzeczywistości byli. Choć to
też wcale nie przeczy temu, że ten cały proces poznawczy jest bardzo ciekawy.
Ostatecznie w porównaniu do Państwa Środka
i większości azjatyckich krajów, Japonia przynajmniej
w moich oczach, okazała się być zupełnie inna, ale
mam wrażenie, że jej jeszcze do końca nie poznałem.
cdn.
Hubert Krupka
kontakt.hubertkrupka@gmail.com
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X Jubileuszowe Grand Prix
w biegach im. Dominiki
Bieg Wiosny 21 kwietnia w Pawłowicach
Aż trudno uwierzyć, że nasza biegowa impreza
w tym roku obchodzi dziesiąte urodziny. Wydarzenie, z początku dość niewielkie, w którym liczba
uczestników nie przekraczała 50 osób, z roku na
rok zyskiwało coraz więcej sympatyków. Niemalże
każda edycja wprowadzała coś nowego. Wszystko
po to, aby każdy chętny na spędzenie czasu aktywnie i na świeżym powietrzu, mógł znaleźć coś dla
siebie. W tym roku na uczestników jubileuszowej
edycji biegów również czeka wiele atrakcji i niespodzianek.
Tegoroczną edycję biegów tradycyjnie rozpoczynamy od Biegu Wiosny. Podobnie jak w minionych
latach odwiedzimy Pawłowice, gdzie ugoszczą nas
właściciele Przystani Rowerowej, Państwo Laura
Augustyniak i Michał Sokołowski.
Wzorem roku ubiegłego przygotowane zostały
dystanse odpowiednie dla każdego, bez względu
na wiek i kondycję fizyczną:
• Bieg Malucha (dla dzieci do lat 6) ok. 50 m
• Bieg rodzinny ok. 1 km
• Bieg główny ok. 7 km
• Nordic walking ok. 4 km.
Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 Biegiem Malucha. Następnie wystartuje bieg rodzinny. Po ukończeniu tego dystansu przez wszystkich
zawodników wystartuje bieg główny i nordic walking. Można więc wziąć udział w dwóch biegach (rodzinnym i głównym lub rodzinnym i nordic walking).
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Na każdego uczestnika czeka regeneracyjny posiłek
po ukończonym biegu. Na miejscu czekać będzie
również wiele atrakcji, nie tylko dla najmłodszych.
Biuro Biegu czynne będzie w godzinach 8.45-9.30.
I tym razem na stronie www.rokietnica.pl uruchomiona została rejestracja internetowa. Zachęcamy
do skorzystania z tej formy zapisów. W dniach 1820 kwietnia w Urzędzie Gminy Rokietnica będzie
można odebrać numer startowy, aby uniknąć kolejek w Biurze Biegu w dniu imprezy.
Opłata startowa dla biegaczy BIEGU GŁÓWNEGO, podobnie jak w ubiegłym roku, wynosi 5 zł przy
rejestracji do 15 kwietnia, w dniu biegu natomiast

10 zł. Udział w pozostałych biegach (dla malucha,
rodzinny i nordic walking) jest bezpłatny.
W tym roku przypada 100. rocznica wybuchu
powstania wielkopolskiego. Wydarzenie to będzie
szczególnie obchodzone w gminie Rokietnica. Chcemy je uczcić również podczas Grand Prix im. Dominiki. Z tej okazji zaprojektowana zostanie okolicznościowa koszulka. Otrzyma ją każdy uczestnik, który
weźmie udział we wszystkich trzech biegach na dystansie głównym lub nordic walking (Bieg Wiosny,
Bieg dla Mamy oraz Bieg Finałowy). W formularzu
rejestracyjnym podajcie więc nam rozmiar koszulki, który chcielibyście otrzymać.
Więcej informacji (w tym regulamin imprezy, formularze zgłoszeniowe i oświadczenia zawodnika)
znajduje się na stronie www.rokietnica.pl oraz profilu Rokietnica.pl na facebooku.
Katarzyna Sokulska
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

Stowarzyszenie Rokietnica Biega kolejny raz wybrało
spośród swoich członków Biegacza Roku. Został nim
Marek Stachowiak, który potrafi zarażać swoją pasją
innych ludzi. Poniżej zamieszamy wywiad z Markiem.
Jak zaczęła się Twoja przygoda z bieganiem?
Aż trudno uwierzyć ale moja przygoda z bieganiem trwa już ósmy rok. Zaczęło się od namowy kolegi, który stwierdził, że jeśli tak dużo biegam za piłką
to bez problemu powinienem ukończyć półmaraton.
Jak się mylił przekonałem się już na pierwszym treningu. Niby zrobiłem prawie 7km ale nie wiedziałem wtedy nic o bieganiu i zacząłem za szybko a na
końcu ledwo doczłapałem do domu.
Teraz biegasz już szybciej i dłuższe dystanse.
Dotarcie do tego poziomu trwało aż 8 lat?
To nie taka prosta odpowiedź. Jeżeli chodzi o szybkość to tak. Początkowo tempa treningów to było
5:30 do 6:00 minut/km a teraz swobodne bieganie to 4:45 minut/km. Czy to szybko? Znam wielu biegających szybciej  Co do długości biegów
to wydłużałem je oczywiście stopniowo i aktualnie
półmaraton nie jest dla mnie problemem. Takie dystanse zacząłem biegać już pół roku od pierwszych
treningów. Jednak przygotowując się do dłuższych
biegów wydłużam ten dystans i zdarzają się treningi ponad 30 kilometrowe. Musimy jednak pamiętać, że każdy z nas jest inny i powinien mierzyć
siły na zamiary. Bieganie to ma być przyjemność 
Ile godzin tygodniowo poświęcasz na trening?
Na samo bieganie 5-7 godzin. To zależy od etapu
przygotowań do startów i od charakteru treningu.
Do tego rozciąganie w domu łącznie tygodniowo
ok. 1 godzina. Powinienem do tego wpleść jeszcze
jakieś ćwiczenia poprawiające stabilizację, ale póki
co nie znajduję czasu – jest jeszcze rodzina i praca.
Jak to jest z treningami – wymyślasz sam, czy
masz jakieś inspiracje a może ktoś układa Tobie
treningi?
Na początku po prostu wychodziłem biegać bez
żadnych założeń. Później, kiedy pojawił się w planach pierwszy start, wyszukałem gotowy plan treningowy. Sprawdzało się to, jednak (przynajmniej
w moim przypadku) doszedłem do granicy tempa,
której nie mogłem już przekroczyć. Wiem, że wtedy dużo osób próbuje samemu układać sobie plany
treningowe. Ja uznałem, że nie podołam, a wiedząc,
że potrzebne są mi inne bodźce treningowe rozpocząłem współpracę z trenerem. Teraz mam każdy
trening rozpisany pod moje indywidualne potrzeby.
Duża zaleta takiego trenera to duże zróżnicowanie
treningów – nigdy się nie nudzisz.

No właśnie. Nuda to coś co wiele osób zarzuca
bieganiu.
Błąd. W bieganiu nigdy się nie nudzisz. No może
kiedy jedynie klepiesz kilometry, chociaż i to nie jest
do końca prawdą. Po pierwsze bieganie to idealny
sposób na bliski kontakt z przyrodą. Wystarczy wybiec z Rokietnicy albo podjechać kilka kilometrów
i już możemy cieszyć się lasami, polami – istna bajka.
W najbliższej okolicy mamy Jezioro Kierskie, później
żabi skok do Strzeszynka. Piękne tereny do biegania są także w lesie w okolicach Soboty. Po drugie
możemy biegać w grupie, wtedy mamy dodatkowy
element, czyli plotki  Zapewniam, że wiele ciekawych rozmów można w czasie biegu przeprowadzić.
Po trzecie wydzielające się w czasie biegu endorfiny i czyste powietrze idealnie stymuluje mózg co
powoduje, że możemy sobie w czasie samotnego
biegu dużo przemyśleć i dużo codziennych problemów znajdzie wtedy rozwiązanie – u mnie działa.
Na koniec nawet jeśli żaden z powyższych punktów nie usunie nudy, to bieganie można urozmaicić trenując w terenie i wplatając różne jednostki
treningowe (np. rytmy, podbiegi). Wtedy na pewno nie będzie nudno.
Mówiłeś o bieganiu w grupie. Jak to jest wolisz
biegać sam, czy w grupie?
Najlepiej każdy trening robiłbym w grupie. I te
długie/wolniejsze wybiegania – wtedy trening mija
zdecydowanie szybciej no i można sobie swobodniej pogadać. W przypadku tych jakościowych treningów grupa potrafi motywować i piąta seria ćwiczeń albo dziesiąty podbieg nie są już takie trudne.
Nie zawsze jednak mam taką możliwość bo zdarza
się, że mój trening jest na tyle zindywidualizowany,
że innym ciężko byłoby go zrealizować.
Bieganie w terenie czy na bieżni mechanicznej?
Zdecydowanie w terenie. Idealnie jeśli może to
być w lesie. Zimą jednak wiemy jak jest i trzeba
trzymać się chodników. Wtedy pojawia się jednak
problem smogu i trzeba wskoczyć na bieżnię mechaniczną. Dla mnie to są bardzo trudne treningi – wtedy dopiero odczuwa się nuuudę i trzeba
walczyć o każdy kilometr. Mam nadzieję, że akcje
edukacyjne przyniosą efekt i w przyszłych latach
jakość powietrza ulegnie zdecydowanej poprawie.
Pamiętasz swój debiut na zawodach?
Pierwszy zorganizowany bieg z pomiarem czasu to był półmaraton w Szamotułach w 2011 roku.
Przygotowania trwały ponad pół roku a ja dobiegłem gdzieś tam w drugiej połowie stawki. Od tamtego czasu w Szamotułach jestem co roku i widzę
progres, bo aktualnie dobiegam w pierwszych 10%
startujących.
Twój największy sukces biegowy?
Jeszcze przede mną  chociaż gdybym miał coś
wskazywać na tę chwilę to półmaraton w Szamotułach ukończony w czasie 1:28:30. Troszkę z innej
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beczki to uważam również za swój sukces skuteczne
zającowanie (prowadzenie na określony czas) kilku
osób. M.in. moja żona w debiucie półmaratońskim
i później gdy „łamała” 2 godziny, do tego znajomi
biegacze, dla których takie wsparcie znanego im
„zająca” na pewno się przydało.
Jakie plany na ten sezon?
Po zdobyciu razem z kolegą Wojtkiem srebrnej
korony półmaratonów Wielkopolski (ukończone 30
półmaratonów w 3 lata) teraz chcę troszkę odpocząć.
Będzie zdecydowanie mniej startów. Najważniejsze
to: 50-ty półmaraton (już w Poznaniu 15.04.), ukończenie maratonu górskiego w Górach Stołowych
(Rokietnica Biega będzie reprezentowana przez 4
biegaczy), na deser zostawiam sobie maraton w Poznaniu i mam nadzieję na życiówkę.
Masz jakieś ulubione biegi?
Startowałem już w kilkudziesięciu biegach. Do
ulubionych można z pewnością zaliczyć: półmaraton w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie niesamowitą
atmosferę tworzą kibicujący mieszkańcy i organizatorzy (zapisy na ten bieg kończą się w ciągu kilku godzin); półmaraton w Murowanej Goślinie ze
względu na fakt, że startują tam tylko tzw. weterani
czyli osoby powyżej 35 lat; cykl biegowy City Trail
gdzie można porządnie się ubłocić i spotkać wielu znajomych biegaczy. Oczywiście wiele biegów
jeszcze przede mną – choćby osławione już sztafety 24 godzinna w Rawiczu i 12 godzinna w kopalni w Bochni, ale to pewnie za rok.
Jak zmotywowałbyś osobę z Rokietnicy do biegania?
Każdy z nas powinien odszukać swoją własną motywację. Z mojej strony mogę tylko powiedzieć, że
jeśli chcecie poczuć się lepiej, poznać fajnych ludzi,
pokonać swoje słabości to bieganie jest właśnie tym
czego potrzebujecie. Zapraszam na treningi Rokietnica Biega gdzie każdy, nawet najbardziej początkujący, znajdzie swojego „opiekuna”.
Dziękuję za rozmowę.
Paweł Duda
Chcecie poznać nas lepiej, wspólnie potrenować? Zapraszamy na nasz fanpage www.facebook.com/rokietnicabiega/ i grupę dyskusyjną gdzie łatwo znaleźć partnera do treningu poza
wspólnymi treningami www.facebook.com/
groups/1256060381206713/
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dobrą grę w najważniejszych momentach. Obok Rafała Łozowickiego na trzecim stopniu podium znalazł się jeszcze Robert Jachimowski. Robert może
nie zwycięża w BUDMAR-CUP ale prezentuje bardzo wyrównaną formę(nie schodzi poniżej ćwierćfinałów), co owocuje drugim miejscem w rankingu.
W rankingu prowadzi Piotr Likowski, a trzeci jest
Adam Stankiewicz. Tuż za nimi znajdują się: Karol
Bartkowiak, Sebastian Brzękowski, Leszek Adamek
i Arek Brzękowski. Pierwsza czwórka otrzymała puchary i medale ufundowane przez firmę BUDMAR.
Następne zawody z cyklu BUDMAR-CUP odbędą się
w kwietniu i zostaną rozegrane w odmianę 8-bil.
Wyniki z BUDMAR-CUP VI 9-bil dostępne są tutaj:
https://www.online-brackets.com/view/5977

Uczestnicy Ferii z Bilardem 2018

Ferie z Bilardem 2018!
„Ferie z Bilardem 2018” w Akademii Bilardowej
w Rokietnicy zgromadziły maksymalną liczbę uczestników. Młodzi bilardziści zostali podzieleni na drużyny, które rywalizowały między sobą w wielu turniejach i zabawach, a na koniec został przeprowadzony
Test Podsumowujący całe zmagania. Nad wszystkim czuwali właściciele Akademii Izabela i Radosław
Babica. Podczas zajęć panowała świetna atmosfera, a jednocześnie ogromna rywalizacja. Dodatkową atrakcją dla uczestników była możliwość zagrania profesjonalnego pojedynku z Radkiem Babicą.
Przedstawiamy wyniki z Ferii
z Bilardem:
TEST PODSUMOWUJĄCY – Kategoria dziewcząt:
I miejsce – Karina Przybylska
II miejsce – Zuzanna Jakób
III miejsce - Ewa Stachowiak
TEST PODSUMOWUJĄCY – Kategoria chłopców:
I miejsce – Szymon Stachowiak
II miejsce – Jakub Zieliński
III miejsce – Bartosz Garbicz
IV miejsce – Oliwier Ziętkiewicz
V miejsce – Dominik Zacharski
VI miejsce – Michał Włodek
VII miejsce – Franciszek Nowaczyk
VIII miejsce – Kacper Mierzyński
„CURLING” – faza grupowa
I miejsce – Dominik Zacharski, Jakub Zieliński
II miejsce – Jakub Protasewicz, Kacper Mierzyński
„CURLING” – faza pucharowa
I miejsce – Oliwier Ziętkiewicz, Michał Włodek
II miejsce – Bartosz Garbicz, Miłosz Półtorak, Antoni Szymański
„SHOOTER” – faza grupowa
I miejsce – Dominik Zacharski, Jakub Zieliński
II miejsce – Karina Przybylska, Zuzanna Jakób,
Ewa Stachowiak
„SHOOTER” – faza pucharowa
I miejsce – Franciszek Nowaczyk, Szymon Stachowiak
II miejsce – Dominik Zacharski, Jakub Zieliński
„SNAJPER” – faza grupowa
I miejsce – Karina Przybylska, Zuzanna Jakób, Ewa
Stachowiak
II miejsce – Bartosz Garbicz, Miłosz Półtorak, Antoni Szymański
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TURNIEJ w 8-bil
I miejsce – Karina Przybylska, Zuzanna Jakób, Ewa
Stachowiak
II miejsce – Bartosz Garbicz, Miłosz Półtorak, Antoni Szymański
TURNIEJ w 9-bil
I miejsce – Oliwier Ziętkiewicz, Michał Włodek
II miejsce – Franciszek Nowaczyk, Szymon Stachowiak
Kolejne zwycięstwo Piotra
Likowskiego w BUDMAR-CUP!!!

Adam Stankiewicz
zwycięża drugi raz!!!
Rozgrywki BUDMAR-CUP nabierają tempa. Jesteśmy na półmetku rozgrywek. W piątej eliminacji
do BUDMAR-MASTERS triumfował Adam Stankiewicz, dla którego było to drugie zwycięstwo w sezonie 2017/2018. Na liście startowej pojawiło się
aż 27 uczestników! Adam w finale pokonał ostatniego triumfatora BUDMAR-CUP, czyli Tomasza Matłokę. Na trzecich lokatach uplasowali się: Piotr Likowski i Andrzej Barski. Pierwsza czwórka otrzymała
puchary i medale ufundowane przez firmę BUDMAR. Tuż za podium znaleźli się: Michał Potysz,
Robert Jachimowski, Nikodem Jankowiak i Arkadiusz Brzękowski. Z zawodów przeprowadziliśmy
transmisje wyników na żywo i z jednego stołu wideo na żywo. Filmy dostępne są tutaj: https://pl
-pl.facebook.com/Akademia-Bilardowa-Rokietnica-389492661121964/
Wszystkie wyniki dostępne są tutaj: https://www.
online-brackets.com/view/5763
Ranking BUDMAR-CUP
po sześciu turniejach:
Suma

Piotr Likowski i Adam Stankiewicz

Za nami sześć turniejów BUDMAR-CUP sezonu
2017/2018, a na liście zwycięzców widnieją tylko
trzy nazwiska. Raz zwyciężył Tomasz Matłoka, dwukrotnie triumfował Adam Stankiewicz i aż trzy zwycięstwa odnotował Piotr Likowski nie mający sobie
równych w ostatnim turnieju, w którym zagrało aż
29 uczestników! Trzeba jednak przyznać, że zwycięstwo Piotra nie przyszło łatwo. Po drodze miał
sporo wyczerpujących pojedynków. W pierwszym
meczu wygrał 4:1 z Maksymilianem Bartkowiakiem,
później 4:2 z Bartkiem Wawrzyniakiem, a w meczu
o wejście do ćwierćfinału przegrywał z Andrzejem
Barskim już 0:3, aby ostatecznie wygrać 4:3. Takim
samym wynikiem wdarł się do półfinału pokonując Michała Potysza. W półfinale z Rafałem Łozowickim wygrał 4:2, a w finale 5:3 pokonał Adama
Stankiewicza. Zachęcamy do obejrzenia meczu finałowego, który jest dostępny tutaj:
htt p s : / / w w w.fa c e b o o k .
com/389492661121964/videos/1893323287405553/
Ogromne brawa dla Piotra za zwycięstwo i systematyczność w treningach, i co za tym idzie, bardzo
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Aktualne tabele RLB XII ADVATECH!

Aktualne tabele XIII edycji Rokietnickiej Ligi Bilardowej ADVATECH można śledzić na żywo pod
następującymi linkami:
SUPER RLB ADVATECH (8-bil, 9-bil, 14/1):
http://online-brackets.com/view/5055
PRO RLB ADVATECH (8-bil, 9-bil, 14/1):
http://online-brackets.com/view/5056
Celujemy w I PLB!!!
Wystartowały rozgrywki II Polskiej Ligi Bilardowej. Rokietnicę kolejny raz reprezentują dwie drużyny Akademii Bilardowej. W pierwszym składzie
kapitanem jest Michał Potysz, który do dyspozycji
ma: Andrzeja Barskiego, Arkadiusza Brzękowskiego, Marka Strykowskiego, Piotra Judkowiaka oraz
dwóch nowych zawodników, czyli Adama Stankie-

To warto wiedzieć o rynku nieruchomości
O czym powinniśmy pamiętać,
zanim wystawimy dom czy
mieszkanie na sprzedaż?
Niekiedy przychodzi nam przeżywać sytuacje,
które zdecydowanie nie są codzienne. Co więcej,
czasami wiąże się to z dużymi pieniędzmi. Bez wątpienia, do takich należy sprzedaż domu, mieszkania czy gruntu. Powody, dla których się na nią decydujemy mogą być oczywiście różne. Otrzymaliśmy
spadek, z powodów zawodowych zmieniamy miejsce zamieszkania, czy też pojawiły się inne życiowe
konieczności. Niezależnie jednak od powodu, pojawiają się emocje. Wiele osób, jak pokazują badania, przy sprzedaży czy kupnie domu lub mieszkania
przeżywa większy stres niż ten, którego doświadczamy biorąc ślub, tracąc pracę czy gdy rodzi nam
się dziecko. Tym bardziej więc warto przygotować
się na to, co nas czeka podczas procesu sprzedaży.
Zacznijmy od sprawdzenia dokumentów swojej
nieruchomości, w szczególności danych zawartych
w księdze wieczystej. Jeśli są nieaktualne, zadbajmy
aby to zmienić. Sprawdźmy też, czy jesteśmy na bieżąco z podatkami, opłatami do wspólnoty czy innymi zobowiązaniami związanymi z nieruchomością.

kwiecień 2018

W przypadku jakichkolwiek zaległości, uregulujmy
je. Kolejny krok to ustalenie ceny, za którą wystawimy nieruchomość na rynek. Jeśli będzie zbyt wysoka, oferta szybko przestanie budzić zainteresowanie
i zginie w gąszczu innych. Z kolei jeśli będzie zbyt
niska, nie tylko stracimy możliwy zarobek, ale być
może odstraszymy część kupujących, którzy będą
obawiali się jakiegoś „oszustwa”. Na tym etapie trzeba zastanowić się też, co wiemy o procesie sprzedaży, procedurach i wymaganych dokumentach. Jeśli
nie mamy pewności, że nasza wiedza jest wystarczająca, koniecznie skonsultujmy się z prawnikiem.
Kiedy już zdecydowaliśmy się wystawić nieruchomości na sprzedaż, warto dotrzeć ze swoją ofertą
do jak najszerszej grupy potencjalnych klientów.
Stąd potrzeba wykorzystania różnorodnych kanałów. Większość osób, które myślą o zakupie domu
czy mieszkania, zaczyna swoje poszukiwania od Internetu. Zamieśćmy więc naszą ofertę na odpowiednich portalach. Najpierw jednak dobrze ją przygotujmy: zróbmy dobre zdjęcia i stwórzmy zgrabny,
ciekawy opis. W docieraniu do potencjalnych klientów pomogą też na pewno kampanie w mediach
społecznościowych, ogłoszenia w lokalnej prasie,

wicza i Cezarego Jarosza. Adam przeszedł do nas
z drużyny Falquon Hades Poznań, a Cezary z UKS
Bila Zduny. Do dyspozycji Michała będzie również
Radosław Babica, który zdeklarował się, że jak będzie taka potrzeba, to pomoże Akademii w awansie
do I PLB. W drugiej drużynie kapitanem jest Robert
Jachimowski mający do dyspozycji: swojego syna
Dawida, Daniela Wieszczeczyńskiego, Kacpra Specyała, Sebastiana Brzękowskiego, Łukasza Sikorskiego oraz Marka Antkowiaka.
Jesteśmy po pierwszej kolejce, w której zostały rozegrane derby Rokietnicy. Pierwsza drużyna
wygrała wyraźnie, czym mocno podkreśliła swoje aspiracje awansu do wyższego szczebla rozgrywek. Druga drużyna powinna mieć już tylko łatwiej.
Wszystkie informacje dotyczące naszej grupy II PLB
znajdziecie tutaj:
http://bilard-sport.pl/liga/tabela_2liga.php?grupa=1
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 - Mistrza Europy i wielokrotnego Mistrza 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!!!
banery czy tablice informujące o sprzedaży.
Po tym, jak nasza oferta pójdzie w świat, warto
uzbroić się w cierpliwość. Zanim pojawi się kupiec,
który zaoferuje akceptowalną cenę, może nas odwiedzić kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu
potencjalnych zainteresowanych, w tym też tzw.
oglądacze. Warto przygotować się na pytania, jakie mogą się z ich strony pojawić. A o co mogą zapytać? Ot, chociażby o to, jakie ostatnio przeprowadziliśmy remonty, o wysokość podatków i opłat
eksploatacyjnych, o sąsiadów. Zgromadźmy wszystkie materiały, które pomogą nam udzielić jak najbardziej rzetelnej odpowiedzi.
Jeśli jednak w którymkolwiek momencie uznamy, że zajmowanie się sprzedażą nie jest dla nas
(bo chociażby brakuje na to czasu czy odpowiedniej
wiedzy), a nadal chcielibyśmy sprzedać nieruchomość, pamiętajmy, że zawsze możemy skontaktować
się z dobrym agentem, który
bezpiecznie przeprowadzi nas
przez cały proces sprzedaży.
Kamila Tobolska
licencjonowany agent
nieruchomości
tel. 693676513
www.remaxexperts.pl
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Finał Powiatu Poznańskiego w Siatkówce Dziewcząt klas młodszych (dzieci) 16.03.2018 r.
Klasyfikacja końcowa:
1. Kostrzyń SP nr. 1;
2. ZSP w Napachaniu;
3. Murowana Goślina SP nr2; 4. Puszczykowo SP nr1;
5. Rogalinek SP; 6. Kamionki SP; 7. Suchy Las SP; 8.
Kobylnica SP; 9-13. SP Komorniki, SP Czerwonak,
SP Tarnowo Podgórne, SP Pobiedziska, SP Stęszew

Sukcesy siatkarek i siatkarzy

Finał Powiatu Poznańskiego w Siatkówce Chłopców klas młodszych (dzieci) 19.03.2018 r.
Klasyfikacja końcowa:
1. Rokietnica;
2. Murowana Goślina; 3. Mosina SP nr 1; 4. Kamionki; 5. Skórzewo; 6. Lusowo; 7. Plewiska; 8. Kostrzyn;
9-15. Pozostałe szkoły
Bardzo dziękuję Rokietnickiemu Ośrodkowi Sportu za przygotowanie hali oraz zaplecza dla uczestników finałów. Dziękuję urzędnikom naszej gminy
z działu promocji za przygotowanie upominków dla
zwycięzców finałów.
Paweł Dankowski

W dniach 8, 16 i 19 marca na Hali Rokietnickiego Ośrodka Sportu odbyły się Finały Powiatu Poznańskiego w Siatkówce. W finale mogły brać udział
szkoły, które wygrały rozgrywki w swoich gminach.
Organizatorami finałów byli Paweł Dankowski Społeczny Koordynator Gminny Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska oraz Piotr Paupa nauczyciel
ze Szkoły Podstawowej w Rokietnicy i trener klubu
siatkarskiego Lider.
Po zaciętych meczach stojących na wysokim poziomie sportowym, awans do etapu rejonowego wywalczyły dziewczynki ze Szkoły Podstawowej z Napachania, zajmując drugie miejsce w finale oraz
chłopcy klas młodszych ze Szkoły Podstawowej w Rokietnicy, zwyciężając w finale z zespołem z Murowanej Gośliny.
Wyniki turniejów:
Finał Powiatu Poznańskiego w Siatkówce Dziewcząt klas starszych (młodzieży) 8.03.2018 r.
Klasyfikacja końcowa:
1. Murowana Goślina; 2. Stęszew; 3. Pobiedziska;
4. Rokietnica; 5-7. Puszczykowo, Komorniki, Luboń;
8-10. Swarzędz, Kostrzyn, Suchy Las; 11. Rogalinek;
12. Skórzewo; 13-14. Czerwonak, Robakowo
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Steelman –
człowiek z żelaza
20 stycznia 2018 r. nad Jeziorem Kierskim odbyły się wyjątkowe zawody, czyli Mistrzostwa Polski
w Triathlonie Ekstremalnym Steelman: zawodnicy
mieli do przepłynięcia 300 metrów w lodowatej
wodzie, w samych kąpielówkach (bez pianki izolującej), następnie przebiegli 8 kilometrów na śniegu
i przejechali na rowerze 16 kilometrów w błocie i
śniegu. Wszystko dookoła Jeziora Kierskiego. Drugie miejsce (ze stratą 9 sekund do zwycięzcy) zajął
mieszkaniec naszej gminy – dr Arkadiusz Święcicki.
Dzień po zawodach Arkadiusz wziął udział w Bukowskim Biegu Morsa i zajął pierwsze miejsce.
Kim jest Arkadiusz Święcicki?
Arkadiusz Święcicki jest mistrzem pierwszej edycji i wicemistrzem drugiej edycji oraz współorganizatorem Mistrzostw Polski w Triatlonie Ekstremalnym Steelman, a także wiceprezesem Winter
Swimming Team Poland.
Nasz bohater od siedmiu lat zaczął się kąpać w
w zimowym jeziorze. A od dwóch lat zaczął pływać
z Wielkopolskim Klubem Pływania Zimowego Minus. Od tego czasu cotygodniowe pływanie stały
się przyzwyczajeniem i nałogiem. Dla Arkadiusza
Święcickiego dystans 300 metrów jest minimalnym
jaki przepływa zimą w jeziorze. Gdy już nauczył się
i polubił zimowe pływanie zaczął startować w zawodach pływackich zimą.
Ale dla niego było to za mało.
Na rowerze jeździ się przez cały
rok, również zimą
Od czasu kiedy zaczął się „morsować”, odporność
na zimno się zwiększyła i zaczął się lżej ubierać. Jeżeli na terenie gminy Rokietnica lub w Poznaniu zobaczycie zimą rowerzystę w krótkich spodenkach
i krótkich rękawkach, to możecie przypuszczać, że
to właśnie on. Po przejechaniu 20 kilometrów na
rowerze zimą, w temperaturze poniżej zera, z przyjemnością po jeździe naciera się śniegiem (szczególnie świeżym).

Triathlon to 3 dyscypliny: pływanie,
jazda na rowerze i bieganie
W lutym 2016r. wykonał jednoosobowy triathlon
w Lusowie: przepłynął 300 metrów, przebiegł 10 km
i przejechał 40 km na rowerze (czyli poza krótszym
pływaniem dystanse takie jak w triatlonie olimpijskim). Założył grupę na Facebooku i Fanpage poświęcone triathlonowi zimowemu. W ciągu jednego
dnia zgłosiło się ponad 300 chętnych i okazało się,
że może się to przekształcić w całkiem dużą imprezę
sportową. Wśród pierwszych zainteresowanych był
Robert Tierling – założyciel Winter Swimming Team
Poland. Razem w 2017r. zorganizowali Mistrzostwa
Polski w Triathlonie Ekstremalnym Steelman. Na
starcie nie zabrakło sportowych gladiatorów z całej
Polski, m. inn. wrocławianin Piotr Biankowski, Filip Przymusiński, wielokrotny medalista Mistrzostw
polski w triathlonie na różnych dystansach, Bogusław Ogrodnik, który zdobył Koronę Ziemi (najwyższe szczyty na wszystkich siedmiu kontynentach),
przepłynął Kanał La Manche i Cieśninę Gibraltarską. Ustanowił też rekord świata w nurkowaniu.
Najprawdopodobniej są to jedyne tego typu mistrzostwa w Europie a być może w świecie. Jesteśmy pierwsi, a teraz nie dość, że pierwsi, to jeszcze jedyni.
Gminę Rokietnica reprezentował jedynie Arkadiusz Święcicki, który jako pierwszy został mistrzem
Polski w Triathlonie Ekstremalnym.

Steelman prywatnie i zawodowo
Sport to dla Arkadiusza hobby i sposób na życie,
któremu niestety nie może poświęcić tyle czasu,
ile by chciał. „Ratuje” się dojeżdżaniem do pracy
na rowerze. Dziennie przejeżdża minimum 70 kilometrów, ale są też i takie dni, kiedy przejeżdża
ponad 100 km.
Na hasło: „pokaż lekarzu, co masz w garażu” odpowiada: nie mam garażu, a do pracy dojeżdżam
rowerem. Regularny ruch pozwala rozładować codzienny stres, a dzięki zimnym kąpielom rzadziej
choruje i częściej się uśmiecha. Woli zacząć dzień
od przejechania 20 kilometrów na rowerze i kąpieli
w jeziorze niż od kawy i siedzenia w samochodzie.

Jak pacjenci reagują na widok doktora na rowerze? Bardzo pozytywnie, bo przecież lekarze rodzinni
i kardiolodzy zalecają ruch na świeżym powietrzu,
więc sam daje przykład, że można i warto. Każdemu pacjentowi poleca regularną jazdę na rowerze:
świetnie przeczyszcza tętnice z cholesterolu – rekomenduje dr A. Święcicki.
Mieszka w Napachaniu, ma żonę i córkę, które
jednak nie do końca podzielają jego pasji sportowych, chociaż całkowicie je rozumieją. Córkę kiedyś przekupił koszulką, by weszła do zimnej wody,
ale na tym się skończyło. Zapytany, czy nie mają nic
przeciwko, jak wychodzi z domu z rowerem, odpowiada, że gdy za bardzo marudzi, żona proponuje
rower i kąpiel, bo jak wróci, zawsze ma dobry humor i radosny nastrój.
Zaczął prowadzić blog zachęcający do zdrowego
trybu życia – ww.facebook.com/morsnarowerze.
Może rzeczywiście skorzystamy z jego porady i będziemy jeździć na rowerze, pływać i biegać
przez cały rok?

kwiecień 2018
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Kochani Czytelnicy,
Po raz kolejny mam przyjemność świętować
z Wami urodziny Andresena, na których pamiątkę
ustanowiono Międzynarodowy Dzień Książki dla
Dzieci. Pierwszy artykuł w ramach projektu „Zaczytana Rokietnica” ukazał się właśnie w kwietniu, czyli najbardziej książkowym miesiącu roku (nie tylko
na okoliczność rocznicy urodzin słynnego duńskiego pisarza, ale również ze względu na przypadający w tym miesiącu Międzynarodowy Dzień Książki
i Praw Autorskich).
Święto książki dziecięcej zostało ustanowione
w 1967 roku w celu promowania literatury pięknej i grafiki adresowanej do młodych czytelników.
Zgodnie z tradycją każdego roku inny kraj jest gospodarzem tego dnia i jest odpowiedzialny za przygotowanie okolicznościowego plakatu z mottem
oraz specjalnego „listu-przesłania”. W tym roku zaszczyt ten przypadł Łotwie. Plakat zaprojektował
Reinis Pētersons, a autorką Listu do dzieci całego
świata oraz motta ,,W książce małe jest wielkie”
jest Inese Zandere.
Zaczytana Rokietnica nie ma jeszcze tak długiej
tradycji. Kończy właśnie 4 lata. Można powiedzieć
tylko i aż tyle. Cieszy mnie ogromnie, że w tak krótkim czasie nie tylko zadomowiła się w gminie, ale
również wypłynęła na nieco szersze wody. Dzięki
Waszej aktywności otrzymała nominację od Polskiej Sekcji IBBY w konkursie „Książka Roku 2016”
(kategoria promowanie czytelnictwa) oraz NagroProjekt „Z książką przez cały rok”
Od początku listopada 2017 roku trwa konkurs
plastyczno-literacko- fotograficzny promujący czytanie. Konkurs ma zasięg gminny, jego adresatami
są uczniowie wszystkich szkół z gminy Rokietnica.
Prace wybrane przez specjalnie powołaną komisję
zostaną umieszczone w kalendarzu gminnym na rok
2019. Kalendarz będzie się składał tylko i wyłącznie
z prac uczniów naszych szkół. Obecnie jesteśmy po
drugim etapie konkursu - ZIMA Z KSIĄŻKĄ. Przed
nami jeszcze WIOSNA Z KSIĄŻKĄ i LATO Z KSIĄŻKĄ. WIOSNA Z KSIĄŻKĄ trwa do końca maja, LATO
Z KSIĄŻKĄ – do końca września. Konkurs zostanie
zamknięty ostatniego dnia września 2018r. Zachęcamy do udziału!
Każda szkoła ma swojego koordynatora konkursu, do którego można zanosić prace i zadawać pytania dotyczące projektu:
• Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy – p. Katarzyna Piechalak (nauczyciel bibliotekarz), p. Marzena Wąsala (nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej),
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dę Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Do tej pory w ramach projektu, którego głównym celem jest ‘rozczytywanie’ mieszkańców gminy (ze szczególnym uwzględnieniem czytelnictwa
rodzinnego) ukazało się kilkadziesiąt artykułów poświęconych książkowym tematom oraz 42 (!) konkursy czytelnicze. Polecałam Wam książki na różne okazje, doradzałam jakie lektury podsuwać
początkującym czytelnikom. Starałam się również przybliżyć najbardziej „zaczytane rokietnickie familie”. Choć od artykułu poświęconego
rodzinom minęło już sporo czasu, nadal mam
kontakt z jego bohaterami i wiem, że nie tylko
kontynuują, ale również rozwijają swoją pasję. Generalnie kontakty z czytelnikami to „wartość dodana” całego przedsięwzięcia. Są one dobitnym dowodem na to, że książki rzeczywiście łączą ludzi.
W styczniu rozpoczęłam odrębny cykl artykułów.
Jest on poświęcony bibliotekom szkolnym, ponieważ uważam, że stanowią one kluczowe miejsce
w procesie zaprzyjaźniania dziecka z książką. W lutym zaprosiłam Was do biblioteki szkolnej w Napachaniu, w marcu – do biblioteki w Mrowinie. Dziś
zgodnie z zapowiedzią mieliśmy się udać do Rokietnicy i do biblioteki w Szkole Podstawowej im.
Jana Brzechwy. Jeśli chodzi o tę wizytę, to proszę
jeszcze o chwilę cierpliwości. Rokietnicką podstawówkę odwiedzimy w przyszłym miesiącu - na okoliczność Tygodnia Bibliotek obchodzonego co roku
w maju. Do tego święta jeszcze trochę czasu, ale już
dziś zdradzę, że hasło promujące program Tygodnia
Bibliotek 2018 brzmi (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA.
Jego twórcy wskazują na dwa wymiary hasła: dosłowny i ukryty. Zaznaczają, że dowolność czytania
to z jednej strony nieskrępowane żadnymi nakazami i swobodne czytanie, ale również „nieograniczony dostęp do książki w różnym formacie (książka
tradycyjna, elektroniczna, audiobook), a co za tym
idzie również do biblioteki”. Jestem przekonana, że
otwarcie nowej siedziby naszej Gminnej Biblioteki
im. Marii Konopnickiej, w którym miałam przyjemność uczestniczyć 20 marca br., zwiększy znacząco
(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA w Rokietnicy. Wizytę na
Szamotulskiej 29 polecam wszystkim: zarówno tym,
którzy kochają książki (w każdej postaci) i tym, któ• Zespół Szkolno - Przedszkolny Napachanie – p.
Elżbieta Skrzypczak (nauczyciel bibliotekarz),
• Zespół Szkolno – Przedszkolny Mrowino – p. Elżbieta Fajfer (nauczyciel bibliotekarz),
• Zespół Szkół im. Zamoyskich w Rokietnicy – p.
Małgorzata Kolasa (nauczyciel bibliotekarz).
Wiemy już, że w kalendarzu na rok 2019 znajdą się prace:
JESIEŃ (wrzesień, październik, listopad)
• Michalina Przystup kl.1g Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Rokietnicy (praca literacka)
• Wiktoria Paul kl.1c Szkoła Podstawowa im. Jana
Brzechwy w Rokietnicy (praca plastyczna)
• Iwo Ratajczyk kl.4a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu (praca literacka)
• Zofia Majchrzak kl.7d Szkoła Podstawowa im.
Jana Brzechwy w Rokietnicy (fotografia)
• Maja Olszowiec kl.2e gimnazjum SP im. Jana
Brzechwy w Rokietnicy (fotografia)
• Mateusz Kasprzak kl. 4 TI Zespół Szkół im. Zamoyskich w Rokietnicy (fotografia)

rzy dopiero chcą rozpocząć przygodę z czytaniem.
Co więcej, wierzę, że znajdą tam miejsce również
Ci, którym do książek daleko. Ot, (DO)WOLNOŚĆ
CZYTANIA w praktyce! Sprawdźcie sami…
Pozdrawiam wiosennie,
Mariola Sudoł-Szczepaniak
Plakat pochodzi z oficjalnej strony Międzynarodowej Izby ds. Książek dla Młodych (IBBY),
www.ibby.org

Konkurs nr 43
Skoro doczekaliśmy się siedziby nowej biblioteki, to pytanie konkursowe brzmi: jakie oczekiwania macie wobec tego miejsca? Czekamy
na Wasze propozycje. Najciekawsze nagrodzimy, a może nawet uda się je zrealizować. Piszcie na adres: zaczytanarokietnica@interia.pl
albo zostawiajcie odpowiedzi w bibliotece na ul.
Szamotulskiej 29. Jednocześnie miło nam poinformować, że laureatką konkursu nr 41 została
Pani Maria Kubacha. Gratulujemy!
• Jakub Feliksiak kl. 3 TI Zespół Szkół im. Zamoyskich w Rokietnicy (fotografia)
• Oliwia Marciniak kl. 2 TI Zespół Szkół im. Zamoyskich w Rokietnicy (fotografia)
ZIMA (grudzień, styczeń, luty)
• Wiktoria Paul kl. 1c Szkoła Podstawowa im. Jana
Brzechwy w Rokietnicy (praca plastyczna i fotografia).
• Marysia Woźniak kl. 1c Szkoła Podstawowa im.
Jana Brzechwy w Rokietnicy (fotografia).
• Michalina Przystup kl. 1g Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Rokietnicy (praca literacka),
• Jakub Feliksiak kl. 3 TI Zespół Szkół im. Zamoyskich w Rokietnicy (fotografia).
Projekt został objęty Honorowym Patronatem
Wójta Gminy Rokietnica.
Szczegółowy opis projektu znajdziecie na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Rokietnicy sp.rokietnica.pl oraz na stronie urzędu gminy rokietnica.pl
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Kwiaciarnia „Zakątek”
Małgorzata Karpiczak-Ostrowska Kiekrz ul. Ostra 3 601-624-653, 8-482-125
Należymy do
międzynarodowej sieci
Poczty Kwiatowej

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!
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WULK
ul. Szamotulska 53, Rokietnica
tel. 721 441 181
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Jesteśmy ekspertami i innowatorami w następujących dziedzinach: przyjaznych
dla środowiska rozwiązań w zakresie magazynowania energii, oczyszczania ścieków i pozyskiwania wody deszczowej, pozyskiwania energii wiatru i słońca, oferujemy również niedrogie pakiety Monitoring i Service dla wszystkich dostarczanych
przez nas produktów służących do zasilania domów i przedsiębiorstw na całym
świecie.
Naszą misję realizujemy angażując nasze wartości, którymi są UCZCIWOŚĆ,
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, PRACA ZESPOŁOWA & ODWAGA. Jako członek rodziny Kingspan
Environmental będziesz wspierany we wdrażaniu tych wartości zarówno w życiu prywatnym, jak i w zawodowym.
Dowiedz się więcej o Kingspan Environmental – odwiedź naszą stronę www.kingspanenviro.com

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
PRACOWNIK PRODUKCJI
MIEJSCE PRACY: ROKIETNICA (POW. POZNAŃSKI)
Zadania:
•
•
•
•

Obsługa maszyn;
Regulacja i kontrola technologicznych nastaw linii produkcyjnej;
Kontrola jakości produkowanego asortymentu;
Bieżące raportowanie wyników produkcji w systemie
produkcyjnym;
• Utrzymywanie w czystości oraz sprawności technologicznej
obsługiwanej linii produkcyjnej i stanowiska pracy.

Oczekiwania:

• Mile widziane doświadczenie w firmie produkcyjnej;
• Dyspozycyjność do podjęcia zatrudnienia w systemie III
zmianowym;
• Zdolności manualne;

• Sumienność i dokładność oraz zaangażowanie w pracę;
• Duża samodzielność oraz poczucie odpowiedzialności za
wykonywaną pracę;
• Wysoka motywacja do pracy i nauki;
• Dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy;
• Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe i suwnice.

Oferujemy:

• Umowa o pracę (możliwa umowa na czas nieokreślony) w
międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
• Opieka medyczna dla pracownika i rodziny;
• Ubezpieczenie grupowe opłacane przez pracodawcę;
• Dofinansowanie karty Multisport;
• Świadczenia socjalne.

Zapraszamy do wysyłania aplikacji pod adresem: praca@kingspan-env.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kingspan Environmental
Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy, ul. Topolowa 5 dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.

SIEW KUKURYDZY NOWYM
6-RZĘDOWYM TALERZOWYM
SIEWNIKIEM PUNKTOWYM
Z PODSIEWACZEM NAWOZU
tel. 512 463 003
44
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Piękni
ludzie,
piękne
dzieła!
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Pani Grażynka ma 63 lata. Dzieła
jej plastycznego talentu wszędzie budzą
zachwyt. Pani Grażynka urodziła się
z zespołem Downa. Warsztaty Terapii
Zajęciowej, prowadzone przez Fundację
Polskich Kawalerów Maltańskich, to dla
niej cały świat. Tutaj osoby z niepełnosprawnością intelektualną spotykają przyjaciół, zrozumienie, tu przez tworzenie
wszyscy stajemy się lepszymi ludźmi.
Twórz razem z nami! Najstarsza organizacja charytatywna w Polsce jest gwarantem, że Twoja pomoc skutecznie trafi do niepełnosprawnych, ubogich, dzieci
i seniorów. Czekamy na Twój prosty gest: wpisanie
w deklaracji PIT naszego numeru KRS.

Pomoc Maltańska
KRS: 0000207523
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Świętojańska 1 | 61-113 Poznań | tel. 506 716 230
www.fundacjakawalerowmaltanskich.fc.pl
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Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek

KARDIOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29

Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

Terminy przyjęć:    18 kwietnia 2018

✔
✔
✔

tel. 662 950 068

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

✔
✔

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

601 780 274

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

tel. 793-765-294

tel. 518-268- 039

Wywóz
nieczystości
płynnych
tel. 502 320 647
61 8145 426
PON-PT
9-20
SOB-NIEDZ 10-14

TWÓJ DOMOWY

FACHOWIEC

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

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

Informacja u naszego przedstawiciela.

e-mail: skot1972@wp.pl

SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ
NA www.rolety-doran.pl

Płytkarz – profesjonalnie
tel. 660-070-232
KRZYSZKOWO, UL. KOSZYCY 105 62-090 ROKIETNICA
61 814 52 47, 504-044-464, 513-127-853

Ogłoszenia
drobne
Dam pracę
Poszukujemy monterów foteli samochodowych do firmy z branży automotive
w Sadach. Oferujemy umowę o pracę,
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zwrot kosztów za dojazdy, pakiet benefitów oraz możliwość rozwoju. Praca
w systemie III zmianowym w tym dwa
weekendy w miesiącu pracujące.
Zainteresowane osoby zapraszamy do
kontaktu pod numerem: 508-040-047.
Ogłoszenia drobne „dam pracę” i „szukam
pracy” są darmowe. Prosimy o przesyłanie na adres: mn@kreator.com.pl

łazienki - kuchnie - wg życzenia klienta
Jesteś osobą chcącą się uczyć i rozwijać?
Jesteś pasjonatem motoryzacji? Chcesz
pracować w młodym i dynamicznym
zespole? Chcesz budować i naprawiać
samochody wyścigowe?

Firma RS Factory w Mrowinie szuka pracownika
na stanowisko „Pomocnik Mechanika”.
Wymagania: zdolności manualne, opanowane
podstawowych czynności ślusarskich i narzędzi;
dyspozycyjność. Zapewniamy: zatrudnienie na podstawie
umowę o pracę, elastyczne godziny pracy, pracę
w intensywnie rozwijającej się firmie.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub
telefoniczny. E-mail: kontakt@rsfactory.pl Tel. 693602830
kwiecień 2018
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PROSTOWNIKI-AKUMULATORY.PL
Pytaj o rabat na hasło „Rokietnica”

PROMOCJA!
1h gry w bilard
od 8zł!

POZNAŃ
ul. Małe Garbary 1
61-756 Poznań
tel. 61 628 21 03
Godziny otwarcia
Pn.- Pt. 8-19
Sobota 9-14

PRZEŹMIEROWO
ul. Rynkowa 1
62-081 Przeźmierowo
kom.: 790 390 299
Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 9-17
Sobota 9-14

ORGANIZUJEMY
KOMUNIE
już od 99 zł/osobę

Akumulator 62ah – od 179zł
Akumulator 72ah – od 199 zł
Akumulator 100ah – od 279 zł

SPRZEDAŻ
DRZEW

Nie wiesz, jak zaaranżować

balkon, taras, ogród?

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

w w w. zielonamanufak tura.org

I KRZEWÓW
OZDOBNYCH
tel. 505 703 678

Morze! Plaża! Kołobrzeg!
Zakładanie
i pielęgnacja ogrodów
torf, kora, ziemia

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

tel. 661 977 269
Kiekrz, ul. Kierska 5 (vis-a-vis Apteki Kierskiej)
godziny otwarcia: pon-sob od 8.00 do 18.00
kwiecień 2018

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

Szczegóły i ceny:
tel. 662 698 422
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DOGADAJ SIĘ
NA WAKACJACH…

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81

OFERUJEMY:
»» ORZECH 30 KJ
»» KOSTKA 28 KJ
»» KOSTKA 26 KJ
»» MIAŁ 29 KJ
»» MIAŁ 23 KJ
»» GROSZEK 30 KJ
»» WĘGIEL
BRUNATNY

POLSKI
WĘGIEL

»» KOKS
»» EKO GROSZEK 24 KJ
»» EKO GROSZEK 26 KJ
»» EKO GROSZEK 28 KJ

Na j w y
ższ
jakość a

»» DREWNO LIŚCIASTE
(AKACJA, BUK,
DĄB, JESION, WIĄZ,
BRZOZA), SOSNA,
GAŁĘZIÓWKA

RATY
DOWÓZ GRATIS
pow. 1 tony
do 25 km

tel. 530 130 159    Lipka Andrzej
www.lipka-wegiel-wargowo.pl

Szkoła talk2me zaprasza na
intensywne kursy językowe
START KWIECIEŃ 2018
Szczegóły:

www.talk2me-kursy.pl tel. 601 147 777

G AR N ITU RY KOMUNI J N E
i komercyjnie

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

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
kwiecień 2018
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