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MONTAŻ
SERWIS

Kancelaria syndyka sądowego:

NAPRAWA
www.instalklimapoznan.pl

K

Najtańsze
przeprowadzenie
upadłości konsumenckiej

KLIMATYZACJA

biuro@instalklimapoznan.pl

E

tel. 785 915 492

Nr tel.: 609 659 009
www.syndyk-poznan.pl

Ginekolog-Położnik, Ginekolog-Onkolog
Gastrolog, USG
Gabinet Lekarski www.lekarzekliniczni.pl
ul. Trakt Napoleoński 13G/2 Rokietnica

Rejestracja tel. +48 508 555 339

MALOWANIE

czysto | szybko | solidnie
NISKIE CENY

604-345-047

Kwiaciarnia „Zakątek”
Małgorzata Karpiczak-Ostrowska

Kiekrz ul. Ostra 3 601-624-653, 8-482-125

Należymy do
międzynarodowej sieci
Poczty Kwiatowej

PORADNIA
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

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!

TWÓJ DOMOWY

FACHOWIEC

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

e-mail: skot1972@wp.pl
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i komercyjnie

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

Komercyjnie poradnie: chirurgii ogólnej i chirurgii
naczyniowej, endokrynologiczna, urologiczna,
proktologiczna, ginekologiczna, dermatologiczna,
neurologiczna i zdrowia psychicznego

Punkt pobrań do badań laboratoryjnych –

od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 11.00

Rokietnica
ul. Koszycy 15
Rejestracja:
tel. 793 21 58 49
e-rejestracja:
www.rokmed.pl

E

Drodzy
Czytelnicy,
oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Rokickich Wiadomości – pierwszy po wakacjach, więc znajdziecie w nim wiele relacji
ze zdarzeń, które odbyły się w czasie letnich miesięcy. Wspomnimy m.in. koncerty, kino plenerowe, turnieje piłkarskie – to
wszystko, co sprawiło, że lato było pełne
Chcesz otrzymać tą decyzję drogą elektroniczną?

ZAPISZ SIĘ DO
eBOI UG ROKIETNICA
To wyłącznie TWÓJ WYBÓR!

Referat Podatków i Opłat Lokalnych zachęca
Szanowni
Państwo, Gminy RokietPaństwa do kontaktu
z Urzędem
jeżeli w przyszłości chcielibyście otrzymać decyzję podatkową
nica drogą
elektroniczną
platformę
drogą elektroniczną, a także przez
realizować
więcej spraweBOI
naszym Urzędzie bez pośrednictwa poczty czy kuriera np.:
UGwRokietnica.
- złożyć lub zmienić
deklarację
śmieciową,
Założenie
konta
na tej
platformie pozwoli na
- uzyskać zaświadczenie,
bezpieczne,
a
przede
wszystkim
szybkie, do- mieć nadany numer posesji,
- lub po prostu
przesłać do Urzędu
pismo, ustalającej wysostarczenie
Państwu
decyzji
- załóż swoje konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta
kość(eBOI)
zobowiązania
podatkowego na 2022 rok.
Urzędu Gminy Rokietnica
Niweluje
to
również
ewentualnymi
Aby korzystać z eBOI UGproblem
Rokietnica -zWYSTARCZY:
niewłaściwymi
adresami
zamieszkania
i do ko- mieć profil zaufany
- wejść na www.rokietnica.pl
- eBOI - USŁUGI PRZEZ
INTERNET
respondencji,
z koniecznością
odbioru
awizo(zakładka w lewym górnym rogu strony lub zakładka KONTAKT)
wanej
przesyłki
na Poczcie oraz zagubieniem
- zalogować
się
- złożyć oświadczenia o woli kontaktu elektronicznego z Urzędem
i zniszczeniem
decyzji.
Aby skorzystać z eBOI UG Rokietnica, wystarczy:
» posiadać profil zaufany
» wejść na stronę internetową www.rokietnica.pl – eBOI – Usługi przez Internet
(zakładka w lewym górnym rogu strony lub
zakładka Kontakt)

atrakcji. Jego zakończenie osłodziły nam
odświętne i bogate dożynki oraz Rumpuć,
którym mieszkańcy Gminy Rokietnica mogli poczęstować się po raz kolejny.
Po wakacjach natomiast przychodzi ponownie to, co nieuchronne – szkoła i praca. Choć w tym roku, jak wynika z nadesłanych do redakcji wieści, były to wyjątkowo
radosne powroty.
Praca czeka również wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyszłością
gminy. Rozpoczynamy bowiem kolejny

etap tworzenia Strategii Rozwoju Gminy
Rokietnica na lata 2021 – 2030. Szczegółowy opis i zaproszenie do konsultacji znajdziecie na stronach 24 i 25. Wykorzystajcie
tę szansę, aby żaden wartościowy pomysł
nie został pominięty.

Osoby, które do dnia 10 stycznia 2022 roku
założą konto na platformie eBOI Rokietnica,
będą uwzględnione przy wymiarze podatku
na 2022 rok i otrzymają decyzję dotyczącą podatków lokalnych drogą elektroniczną w pierwszej kolejności.
Podatników, którzy jednak pozostaną przy
tradycyjnym kontakcie z Urzędem prosimy, aby
aktualizowali wszelkie dane niezbędne do dokonania wymiaru podatku, a przede wszystkim
zmianę nazwiska, czy zmiany adresów zamieszkania lub adresów do korespondencji w urzędowej bazie adresatów, przez złożenie w Biurze
Obsługi Interesanta Urzędu Gminy stosowny wniosek o zmianę adresu do korespondencji (dostępny w Urzędzie).
Prosimy również o zgłaszanie do opodatkowania nowo wybudowanych budynków, których
zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania miało miejsce w 2021 roku. Obowiązek podatkowy od tych budynków powstaje z dniem
1.01.2022 r. Zgłoszenia należy dokonać przez
złożenie formularza IN-1 z załącznikiem Z-IN1
za pomocą ePuap/eBOI Rokietnica bądź w Biurze Obsługi Interesanta.
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Zachęcamy i zapraszamy
do współredagowania naszego czasopisma.

Zachęcam do lektury,

Agnieszka Kępa
Redaktor Prowadząca
UG Rokietnica

» zalogować się
» złożyć oświadczenie o woli kontaktu elektronicznego z Urzędem.

Druga w tym roku edycja akcji
„Posadź na swoim”
odbędzie się już 4 października
Jak już zapewne większość osób w Gminie Rokietnica
wie, akcja „Posadź na swoim” ma na celu zazielenianie
naszej okolicy poprzez rozdawanie mieszkańcom sadzonek roślin, które sadzą oni na swoim terenie. Tym razem
zamierzamy obdarować mieszkańców gminy sadzonkami drzewek, które w przyszłości będą stanowiły piękny, zielony zasób
i choć trochę polepszą stan środowiska. Zachęcamy wszystkich,
którzy mają możliwość posadzenia drzewa na swoim terenie, ponieważ jest to nasza szansa na zwiększenie ich liczby w gminie.
Poprzednia edycja „Posadź na swoim” cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem. Liczymy i tym razem na Państwa liczny udział.
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Z prac Rady Gminy

W

czasie od 9 do 30 sierpnia 2021 r.
odbyły się dwie sesje Rady Gminy Rokietnica.
9 sierpnia 2021 r. podczas nadzwyczajnej
sesji XLI przyjęto dwie uchwały:
Uchwała nr XLI/349/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica za 2021 rok
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Uchwała nr XLI/350/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

30 sierpnia podczas sesji XLII przyjęto
następujące uchwały:
Uchwała nr XLII/351/2021 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Sobota-Północ – etap 1
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XLII/352/2021 w sprawie: zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon
ul. Szamotulskiej i ul. Łanowej
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XLII/353/2021 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/451/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych na
terenie Gminy Rokietnica, warunków i zasad
korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XLII/354/2021 w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków

na terenie Gminy Rokietnica
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XLII/355/2021 w sprawie: ustalenia średniej ceny paliwa za jednostkę na terenie Gminy Rokietnica na rok szkolny 2021/2022
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XLII/356/2021 w sprawie: zmiany uchwały Nr L/464/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie: ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica”
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XLII/357/2021 w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Bytkowo

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XLII/358/2021 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w miejscowości
Bytkowo
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XLII/359/2021 w sprawie: zmian
w budżecie Gminy Rokietnica za 2021 rok
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XLII/360/2021 w sprawie: zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2021
– 2036
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne, dotyczące poszczególnych głosowań, oraz uchwały w pełnym
brzmieniu dostępne są na stronie http://
rokietnica.esesja.pl/.
Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji
UG Rokietnica

„Więc chociaż jesteś gdzieś wśród gwiazd, wolny od wszelkich ziemskich trwóg,
tutaj na zawsze został Twój ślad, a wraz z nim tęsknota, rozpacz, ból”
Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Przyjaciołom, p. dr Iwonie Rusin, p. pielęgniarce Aldonie, Kapłanom odprawiającym mszę św., p. Bartoszowi
Derechowi – Wójtowi Gminy Rokietnica, p. Izabeli Dziamskiej – Przewodniczącej Rady Gminy, Sołtysom, Delegacjom:
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem”, E. i R. Służb Mundurowych, Delegacji Rady Sołeckiej
Mrowino-Cerekwica, pracownikom firmy Hubertus z Rokietnicy, Znajomym, Sąsiadom oraz wszystkim tym, którzy
łącząc się z nami w bólu, okazali wiele serca, życzliwości i wsparcia oraz uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej
i odprowadzili w ostatnią drogę Naszą Kochaną Mamę, Teściową, Babcię, Prababcię i Siostrę

V Ś.P. Weronikę Burkiciak
Pogrążeni w smutku:
Córki, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Siostra
R.R. Lubka
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Dożynki Parafialne w Cerekwicy

M

szę świętą w podziękowaniu za tegoroczne zbiory odprawił ks. Proboszcz Andrzej Magdziarz. Do kościoła parafialnego w Cerekwicy przybyły
delegacje sołectw: Mrowino-Cerekwica,
Przybroda, Witoldzin, Pamiątkowo, Żalewo, Dalekie, przynosząc ze sobą bochen-

ki chleba, wieńce dożynkowe, kosze owoców oraz kwiaty.
Ksiądz proboszcz podczas kazania mówił
o trudnym roku dla rolników i sadowników
na naszym terenie. Brak deszczu i susza
spowodowały, że nie uzyskano spodziewanych plonów. Delegacja Sołectwa Mrowi-

no-Cerekwica złożyła na ołtarzu ogromny
bochen chleba, który z tegorocznej mąki
upiekli mistrzowie piekarni P. Piotra Łakomego z Rokietnicy.
Sołtys Sołectwa Mrowino-Cerekwica

Dożynki parafialne Sołectw NapachanieDalekie, Rokietnica i Krzyszkowo

Rokickie Wiadomości  październik 2021
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D

nia 5 września 2021r. w kościele pod
wezwaniem Chrystusa Króla w Rokietnicy odbyły się dożynki parafialne, których tegorocznym gospodarzem było
sołectwo Napachanie – Dalekie.
W uroczystości brali udział także zaproszeni goście: Wójt Bartosz Derech, Przewodnicząca Rady Gminy Izabela Dziamska, Radni Piotr Hałas oraz Władysław Mielcarek,
Sołectwo Krzyszkowo, Sołectwo Rokietnica
oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Napachania.
Mszę Świętą celebrował Proboszcz Robert
Korbik. Uroczystość odbyła się przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Rokietnicy.

Dożynki Parafialne

P

odczas tegorocznej Mszy Dożynkowej mieszkańców Krzyszkowa reprezentowali przedstawiciele środowi-

Dożynki
w parafii Żydowo

15

sierpnia 2021 r. w Kościele Parafialnym w Żydowie odbyły się
Dożynki, które są podziękowaniem za plony i wkład pracy rolników. Poszczególne Sołectwa: Żydowo-Rostworowo,
Przecław, Lulin, Lulinek, Zielątkowo i Sepno
przyniosły dary na mszę dziękczynną. Były
tam zioła, kwiaty, warzywa, owoce oraz wie-
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Po zakończeniu uroczystej Mszy Świętej
przed świątynią na gości oraz wszystkich
zgromadzonych czekał słodki poczęstunek
w postaci ciast.

ska lekarskiego, których zasługi w sposób
szczególny doceniamy w ostatnim czasie.
Dziękuję za udział i zaangażowanie wspólnoty sąsiedzkiej w przygotowania do uroczystości. W tym miejscu pragnę podziękować również wszystkim rolnikom za trud

niec żniwny i bochen chleba. Trzeba uczynić wszystko, aby symboliczny chleb dzielony był sprawiedliwie. Bardzo dziękuję za
pomoc w przygotowaniu zbóż i wyselekcjonowanie kłosów do wieńca żniwnego
paniom Krystynie Dziedzic, Irenie Spochaczyk, Marii Bandurskiej, Annie Barłóg, Marlenie Kaczmarek.
Sołtys Sołectwa Żydowo-Rostworowo
Elżbieta Wencka

Można było również skosztować chleba ze smalcem i ogórkiem, a także lokalnej grochówki z Napachania.
Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego pięknego wydarzenia oraz
uczestnikom, serdecznie dziękujemy.
Szczególne podziękowania kierujemy do
Wiesławy Skrzypczak, Karoliny Kucharskiej,
Małgorzaty Tomkowiak, Państwa Musiał z Napachania, Katarzyny Zielińskiej oraz całej
Rady Sołeckiej: Agnieszki, Marleny i Błażeja.
Sołtys Sołectwa Napachanie-Dalekie
Agnieszka Kram
wraz z Radą Sołecką

i wysiłek włożony w tegoroczny zbiór plonów. Życzę niesłabnącej siły i energii oraz
satysfakcji z wykonywanej pracy.
Sołtyska
Maria Chojnacka

III Piknik
Motocyklowy

P

ierwszy Piknik Motocyklowy, jaki zorganizowało Stowarzyszenie Piastowie
Dróg Wielkopolskich „Wolni Motocykliści”, z inicjatywy Krzysztofa Juś, miał
miejsce w 2018 r., drugi w 2019 r.
W roku 2020 ze względu na COVID-19
zlot nie odbył się, a obecnie powrócono do
tego typu imprez. Krzysztof i Radny Ryszard
Lubka postanowili, że 3 edycja Pikniku odbędzie się na terenie Gminy Rokietnica. Wybrano miejsce – teren byłego gospodarstwa
rolnego w Napachaniu, którym zawiadują obecnie Izabela i Mirosław Włodarczak
mieszkańcy Mrowina.
Patronatu Honorowego temu Piknikowi udzielił Pan Bartosz Derech Wójt Gminy Rokietnica.
Otwarcia Pikniku dokonali: Pan Bartosz
Derech, Pan Ryszard Lubka, Pan Krzysztof Juś.
Następnie odbyła się parada 86 motocykli, która przebiegała trasami gmin Rokietnica i Szamotuły, a następnie trasą wojewódzką 184 wszyscy wrócili do Napachania.
Bogaty program artystyczny trwał prawie
całą noc. Uczestnicy mogli podziwiać występy Zespołu Dancing Ladies, Zumby, wokalistek Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy i innych.
Podczas pikniku wolontariusze zbierali
do puszek datki na potrzeby ciężko chorej
9-miesięcznej Martynki. Zebrano prawie
2 000,00 zł. Organizatorzy dziękują wszystkim za udział i ofiarność, a w szczególności:
• Izabeli i Mirosławowi Włodarczak
• Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rokietnicy
• Sołectwu Mrowino-Cerekwica
Podziękowania dla Sponsorów:
• Łukasz Dolaciński – Simnat
• Michał Karwacki – Mokar

Rokickie Wiadomości  październik 2021

• Joanna i Waldemar Kowzan – Reflektory zwykłe i xeony
• Restauracja Alanya
• LansReklama
• Auto Detaling Garage
• Michał Strzelecki
• Michał Bojszczak TIMO
• Bożena Bożych

• Restauracja Niagara
• Cameleon studio urody fryzjerstwo i kosmetyka
• Redyska Kaźmierz warzywa i owoce ekologiczna żywność
• SPAW-BUD Przemysław Szajkowski
• Hurtownia Zabawek Piaskowo-Krasnal
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Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji 2021

Komisariatów Policji Tarnowo Podgórne, Dopiewo oraz Suchy Las

T

egoroczna zbiórka z okazji Święta Policji odbyła się 29 lipca. Uroczystości
miały miejsce w Sali Sesyjnej Urzędu
Gminy Tarnowo Podgórne, gdzie I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu nadkom. Leszek Steinitz wręczył policjantkom i policjantom akty mianowania
na wyższe stopnie policyjne, natomiast mł.
insp. Andrzej Szary Wiceprzewodniczący
Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
w asyście asp. Mateusza Przybyłowskiego
Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Poznaniu wręczył odznaczenia
związkowe. W tej podniosłej uroczystości
oprócz policjantów i pracowników Policji
uczestniczyli również zaproszeni goście.
Święto Policji mundurowi obchodzą 24
lipca. Zostało ono ustanowione przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 r.
Jubileusz przypada w rocznicę powołania
w 1919 roku polskiej Policji Państwowej.
W tym roku przypada 102 rocznica powołania Policji Państwowej oraz 31 rocznica
utworzenia Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Policjantów. Z okazji tego święta w policyjnych jednostkach
odbywają się uroczyste wręczenia odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. Z uwagi na obostrzenia COVID-19, zbiórka odbyła się z ograniczeniami
i w reżimie sanitarnym.
Ten szczególny dla policjantów czas swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście.
Wśród przybyłych byli m.in.
» Pan nadkom. Leszek Steinitz – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu;
» Pan mł. insp. Andrzej Szary – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZP;
» Pan asp. Mateusz Przybyłowski – Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZP;
» Byli Komendanci Komisariatów Policji
w Tarnowie Podgórnym i Dopiewie:
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»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

• asp. szt. w st. spocz. Waldemar Kocurek,
• mł. insp. Mirosław Gogołek,
• kom. Piotr Wiczyński,
Pan prokurator Piotr Wochelski – Prokurator Rejonowy w Szamotułach;
Pani Prokurator Katarzyna Ryżyńska-Banasiak – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Obornikach;
Pan por. prokurator Marcin Pawelec –
reprezentujący Prokuratora Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce;
Pan Jerzy Świerkowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego;
Pan Paweł Kurosz – Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który w tym dniu reprezentował Pana Jana Grabkowskiego – Starostę Poznańskiego;
Pan Bartosz Derech – Wójt Gminy Rokietnica;
Pan Grzegorz Wojtera – Wójt Gminy
Suchy Las;
Pan Tadeusz Czajka – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne;
Pan Leszek Nowaczyk – Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo;
Pani Izabela Dziamska – Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica;
Pani Anna Ankiewicz – Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las;
Pani Krystyna Semba – Przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne;
Pani Ewa Noszczyńska – Szkurat – I Zastępca Wójta Gminy Tarnowo Podgórne;
Pan ppłk. Henryk Pawlun – Dowódca Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia CSWL;
Pani mjr Mariola Szymczak i Pan por.
Mikołaj Kunert – którzy w tym dniu
reprezentowali Pana ppłk. Piotra Sztroma Komendanta Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu;

» Pan Maciej Włodarczak – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Konstantynowo;
» Komendanci Ochotniczych Straży Pożarnych i Straży Leśnych;
» Przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń współpracujących z Policją i Związkami Zawodowymi, emeryci policyjni.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia
meldunku przez dowódcę uroczystości st.
asp. Macieja Małaszewskiego I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu
nadkom. Leszkowi Steinitz.
Następnie, po odegraniu Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, uczczono minutą ciszy
tych, których nie ma już wśród nas, ale pozostaną na zawsze w naszej pamięci: asp.
szt. Tomasz Stefaniak – detektyw Komisariatu Policji Tarnowo Podgórne oraz Pan
Adrian Napierała – Wójt Gminy Dopiewo.
W dalszej części asp. szt. Tomasz Klonowski Przewodniczący Zarządu Terenowego
Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów w imieniu Komendantów Komisariatów Policji w Tarnowie
Podgórnym kom. Janusza Borowiaka, w Dopiewie podkom. Jerzego Woźniaka, w Suchym Lesie podkom. Dominika Sierżanta
oraz własnym, przywitał przybyłych gości
oraz funkcjonariuszy Policji.
Kolejnym elementem było okolicznościowe przemówienie, które wygłosił Komendant Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym kom. Janusz Borowiak.
Następnie zgodnie z ceremoniałem w Policji nastąpiło wręczenie wyróżnień.
Decyzją Przewodniczącego Zarządu
Głównego Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Policjantów – za
działalność na rzecz NSZZ Policjantów oraz
wielkopolskiej Policji nadano Medal 100-le-

cia Powstania Policji Państwowej następującym policjantom:
» kom. Piotrowi Wiczyńskiemu,
» podkom. Dominikowi Sierżantowi,
» asp. szt. Tomaszowi Klonowskiemu
oraz
» Panu Piotrowi Wochelskiemu – Prokuratorowi Rejonowemu w Szamotułach.
Odznaczenia wręczył mł. insp. Andrzej
Szary Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w asyście asp.
Mateusza Przybyłowskiego Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZP
w Poznaniu.
Decyzją Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego – za zasługi na
rzecz NSZZ Policjantów oraz wielkopolskiej
Policji nadano Brązowy Medal ZW następującym policjantom:
» asp. szt. Karolowi Kubiakowi,
» asp. Łukaszowi Kamyckiemu,
» sierż. szt. Krzysztofowi Cince,
» sierż. szt. Patrykowi Mielochowi.
Również odznaczeniem tym wyróżnione zostały osoby poza strukturami Policji,
a których działania są bardzo cenne dla sfery bezpieczeństwa i wspomagania działań
Policji:
» Pan Jerzy Świerkowski – Prezes ZGK
Suchy Las, Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu,
» Pani Izabela Dziamska – Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica,
» Pan Jarosław Sznajder – Komendant
Gminny OSP Suchy Las,
» Pan Marcin Stróżyk – OSP Dopiewo,
» Pan Roman Goraj – Przedsiębiorca
z Gminy Rokietnica.
A ponieważ Policja to też pracownicy cywilni, również tym samym odznaczeniem
wyróżnione zostały:
» Pani Małgorzata Dudek – Komisariat
Policji Dopiewo,
» Helena Tórz – Komisariat Policji Tarnowo Podgórne.
Odznaczenia wręczył mł. insp. Andrzej
Szary Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w asyście asp.
Mateusza Przybyłowskiego Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZP
w Poznaniu.

Od wprowadzenia Kryształowej Gwiazdy
w 2005 r., wyróżnienie to otrzymało 797
funkcjonariuszy oraz przyznano 91 Kryształowych Gwiazd ze wstęgą (wstęgę otrzymuje osoba, której po raz trzeci nadaje się
to wyróżnienie). W naszych szeregach to
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prestiżowe wyróżnienie, za ratowanie życia i zdrowia ludzi, uzyskało 9 aktualnych
funkcjonariuszy, w tym dwóch dwukrotnie.
Decyzją Przewodniczącego Zarządu
Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
Województwa Wielkopolskiego funkcjonariuszom tym, zostaje nadana Miniatura
Kryształowej Gwiazdy. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
» asp. szt. Łukasz Krawczyk – laureat edycji 2010 i 2012;
» st. asp. Maciej Małaszewski – laureat
edycji 2010 i 2012;
» asp. szt. Tomasz Bogucki – laureat edycji 2012;
» mł. asp. Piotr Kietrys – laureat edycji
2014;
» mł. asp. Mateusz Maćkowiak – laureat edycji 2017;
» sierż. szt. Rafał Skrzypczak – laureat
edycji 2017;
» st. sierż. Mateusz Czajkowski – laureat edycji 2017.
Odznaczenia wręczył mł. insp. Andrzej
Szary Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w asyście asp.
Mateusza Przybyłowskiego Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P
w Poznaniu.
Ponadto Przewodniczący 50 Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Województwa
Wielkopolskiego asp. szt. Tomasz Klonowski wyróżnił okolicznościowymi ryngrafami:
» Panią Prokurator Katarzynę Ryżyńska-Banasiak – Zastępcę Prokuratora Rejonowego w Obornikach;
» Pana asp. Mateusza Przybyłowskiego
– Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P;
» Panią Krystynę Semba – Przewodniczącą Rady Gminy Tarnowo Podgórne;
» Panią Annę Ankiewicz – Przewodniczącą Rady Gminy Suchy Las;
» Pana Leszka Nowaczyka – Przewodniczącego Rady Gminy Dopiewo;
» Panią Ewę Noszczyńską – Szkurat –
I Zastępcę Wójta Gminy Tarnowo Podgórne;

» Pana Józefa Fudalę – Sołtysa Sołectwa
Rokietnica.
Wyróżnienia wręczył Przewodniczący
Zarządu Terenowego wraz z Komendantem Komisariatu Policji w Suchym Lesie
podkom. Dominikiem Sierżantem.
Święto Policji to również dzień awansów na stopnie policyjne. Komendant
Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp.
Piotr Mąka mianował na wyższe stopnie
w korpusie aspirantów 5 funkcjonariuszy,
natomiast w korpusie podoficerów awans
otrzymało 14 funkcjonariuszy. Ponadto Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp.
Robert Kasprzyk mianował na wyższy stopień służbowy 1 funkcjonariusza z korpusu szeregowych.
Przewodniczący 50 Zarządu Terenowego
NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego asp. szt. Tomasz Klonowski wręczył
wszystkim wyróżnionym i awansowanym
paniom wiązanki kwiatów.
W dalszej części uroczystości nadkom. Leszek Steinitz I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu podziękował policjantom za dotychczasowy trud i działania
podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz złożył życzenia
wszystkim pracownikom Policji. Do życzeń
dołączył się również mł. insp. Andrzej Szary Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZP, który w swoim wystąpieniu
podkreślił też trudy policyjnej służby. Okolicznościowe przemówienia wygłosili również zaproszeni goście.
Uroczysta zbiórka zakończona została
poczęstunkiem dla wszystkich uczestników uroczystości.
Zarząd Terenowy NSZZP w Tarnowie Podgórnym składa serdeczne podziękowanie
za wsparcie przy organizacji:
» Panu mł. insp. Andrzejowi Szaremu
Przewodniczącemu ZW NSZZP,
» Panu Tadeuszowi Czajce Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne;
» Panu Krzysztofowi Nowaczykowi
przedsiębiorcy z Gminy Dopiewo
oraz Panu Adamowi Michcie za obsługę
fotoreporterską.
Do zobaczenia za rok.
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Segregacja, hejt i trudne wybory
– koncert Dawida Kwiatkowskiego
w nowej rzeczywistości

P

odczas organizacji koncertu Dawida
Kwiatkowskiego towarzyszyło nam
wiele emocji. Koronawirus COVID-19
nadal się rozprzestrzeniał, w związku z tym
pojawiały się – albo były znoszone – kolejne restrykcje i obowiązki. W tym czasie
wskaźnik zachorowań zdecydowanie zmalał, nas jednak podczas organizacji wydarzenia w dalszym ciągu obowiązywały różnego
rodzaju limity ilościowe oraz zastosowanie
się do wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
Maseczki, dezynfekcja rąk, odpowiedni dystans – zwroty, które wraz z pandemią zagościły na stałe w naszym słowniku, stały
się również nieodzownym elementem regulaminów tegorocznych koncertów. Towarzyszyły one także i nam podczas koncertu
Dawida. Pojawiła się również nowa forma
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uczestnictwa w koncercie, nie było wolnego wstępu, każdy z uczestników koncertu
musiał się zalogować przez formularz rejestracyjny, a następnie odebrać wejściówkę
w postaci opaski osobiście lub z upoważnieniem dla rodziny, przyjaciół lub znajomych.
Po burzliwym czasie oczekiwania na koncert Dawida nadszedł TEN dzień. Co to była
za sobota! Wszystko miało się zacząć 21
sierpnia 2021 roku. o godzinie 20:00. Pierwsze fanki pojawiły się na placu rumpuciowym na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem koncertu. O godzinie 17:00 można
było podziwiać występy wokalistek Gminnego Ośrodka Kultury pod kierownictwem
P. Marty Podulki i P. Anny Polowczyk, czas
do koncertu umilał również DJ KRISTO.
Nadeszła wielka chwila (koło godziny
20:00) – wszyscy oczekiwali wejścia na scenę Dawida, głośno krzyczano jego imię (jak

na prawdziwą gwiazdę przystało), oczekujących na koncert fanów powitał pan Bartosz Derech Wójt Gminy Rokietnica.
Dawid Kwiatkowski zaczarował Rokietnicę, dając świetny występ. Fanki śpiewały z Dawidem każdą jego piosenkę. To był

z Fundacją Rysy
również ciekawy koncert ze względu na to,
że braw było na nim niewiele. Były za to
wielkie i głośne piski po każdej piosence,
ale też w trakcie każdej z nich. Po koncercie Dawid nie zapomniał o swoich fanach,
pomimo dwugodzinnego koncertu wyszedł
do nich, rozdawał autografy, robił zdjęcia…
To był niezapomniany wieczór pełen wzruszeń i wrażeń!
Kim jest Dawid Kwiatkowski? – zastanawiał się przeciętny rokietniczanin
w sobotni poranek, kiedy widział gromadzące się nastolatki na placu rumpuciowym. Artysta urodził się 1 stycznia 1996 r. w Gorzowie Wielkopolskim.
Jest polskim piosenkarzem młodego pokolenia i laureatem Europejskiej Nagrody
Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego i europejskiego wykonawcy. Wykonuje
muzykę pop. Jego kariera rozpoczęła się
w 2013 roku i ciągle bardzo intensywnie
się rozwija. Teraz do jego kolekcji wyróżnień trafił Bursztynowy Słowik, którego
zdobył za utwór „Bez Ciebie”. Wydany pół
roku temu singiel wysłuchano w serwisie
YouTube ponad 13 milionów razy.
Jako organizatorzy dziękujemy wszystkim obecnym za to, że swoją obecnością
z uśmiechem i pozytywnym nastawieniem
przyczynili się do stworzenia radosnej atmosfery podczas tej wyjątkowej imprezy.
Cieszymy się bardzo, że świetnie bawili się

zarówno fani, jak i artyści. Dla nas taka praca to czysta przyjemność!
Dziękujemy wszystkim, dzięki którym
organizacja imprezy była możliwa. A są to:
Partnerzy organizacyjni:

• Urząd Gminy Rokietnica
• Biblioteka Gminna im. M. Konopnickiej
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. z Rokietnicy
• Zakład Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o.o. z Rokietnicy
• Restauracja „Biesiadna”, Piotr Grabiak,
Cerekwica
• Restauracja „Pod Gruszą” Józef Gawron,
Rokietnica
• Fundacja Rysy
• NZOZ R Medyk
• Servmed. Doradztwo i szkolenia, Poznań
• Blue Toalety Przenośne Sp. z o.o. z Chludowa.
Serdeczne podziękowania kierujemy
do strażaków jednostek OSP Gminy Rokietnica, którzy przygotowali parking
oraz uczestniczyli w zabezpieczeniu
p.poż. koncertu.
Dziękujemy również Pani Danucie Potrawiak – sekretarz Gminy Rokietnica, za
to, że pozostała z nami do końca wydarzenia oraz Panu Ryszardowi Lubka za pomoc
logistyczną.

Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy

K

ażda impreza z dużą liczbą uczestników,
a w szczególności impreza o charakterze masowym, wymaga od organizatora zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom.
Wiedząc, jak wielka odpowiedzialność ciąży na organizatorze, postanowiliśmy dodatkowo być odpowiedzialnymi za życie
drugiego człowieka...
W sobotę, 21 sierpnia br. zaprosiliśmy
wszystkich chętnych, zarówno dorosłych,
jak i młodzież i dzieci, na bezpłatne pokazy
i praktyczne ćwiczenia z pierwszej pomocy.
Pokazy i ćwiczenia prowadzone były na placu rumpuciowym w Rokietnicy przez Fundację Rysy (https://www.facebook.com/
fundacjarysy/) w ramach akcji społecznej
#cisneklate. Ratownicy z fundacji na nowoczesnych fantomach i defibrylatorach
(AED) szkoleniowych prowadzili praktyczne pokazy, uczą również najnowszych wytycznych, w jaki sposób bezpiecznie udzielać pierwszej pomocy w trakcie COVID-19.
Uczestnicy pokazu mogli sami spróbować
swoich sił w udzielaniu pierwszej pomocy, oczywiście na fantomie
* Co roku w Europie z powodu NZK (czyli
Nagłego Zatrzymania Krążenia) ginie prawie 350 tys. ludzi! Wielu z nich umiera tylko dlatego, że ktoś nie zaczął uciskać ich
klatki piersiowej odpowiednio wcześnie.
* „Cztery złote minuty” – to czas,
w którym podjęta akcja ratunkowa ma
największe szanse przynieść pozytywne
efekty, a w konsekwencji uratować życie.
Niestety według ustawy o państwowym
ratownictwie medycznym średni czas od
momentu wezwania karetki do przyjazdu
służb ratunkowych około 15 minut na
terenach poza miastem. Dlatego życie
poszkodowanego lub ofiary wypadku często
zależy od świadków i ich umiejętności
udzielania pierwszej pomocy.
Pokazy udzielania pierwszej pomocy
i ratownictwa są doskonałym elementem
uzupełniającym imprezy masowe, takie jak
festyny, koncerty itp. Cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony widzów.
Dziękujemy Fundacji Rysy za wspaniałą
współpracę, uczymy się być odpowiedzialnymi za życie drugiego człowieka... Warto
umieć ratować życie. Ja #cisneklate, a Ty?
GOK
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Bezpieczny Rumpuć za nami

D

ecydując się na organizację tegorocznego Rumpucia, wiedzieliśmy, że będzie musiał on wyglądać inaczej niż
zwykle. Ze względu na panujące obostrzenia, postanowiliśmy zrezygnować z części
atrakcji, a samą imprezę skrócić. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 17:00 powitaniem
zgromadzonych przez Wójta Bartosza Derecha, Radnych Gminy Rokietnica i Sołtysów. Zanim jednak zaprosili oni do skosztowania rumpucia, impreza, której jest on
symbolem, otrzymała certyfikat oraz ta-

bliczkę znamionową członka Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu Poznańskiego”.
Wręczył je p.o. Dyrektora Instytutu Skrzynki
Jan Babczyszyn. Tym razem nie było gotowania zupy w 1600-litrowym garnku, wydaliśmy natomiast 1000 wcześniej przygotowanych porcji lokalnego specjału.
Następnie scenę przejęły wokalistki
Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instruktorką Martą Podulką. Nowością na rokietnickim rumpuciu była obecność DJ Cubiego,
który rozgrzewał publiczność przed wystę-

pem gwiazdy wieczoru – zespołu Blue Cafe.
Podczas występu nie zabrakło utworów takich jak „Do nieba, do piekła” czy „Buena”.
Imprezę zakończył pokaz fajerwerków.
W godz. 12:00-18:00 działał również
mobilny punkt spisowy, który cieszył się
sporym zainteresowaniem. Od południa
istniała także możliwość zaszczepienia się
przeciwko COVID-19.
Po sukcesie akcji #cisneklate podczas
koncertu Dawida Kwiatkowskiego, Fundacja Rysy pojawiła się ponownie na Rumpuciu. Od godziny 16:00 można było wziąć
udział w szkoleniu z resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Nasi lokalni restauratorzy zorganizowali z kolei strefę gastronomiczną.
Wszystkim dziękujemy za wspaniałą zabawę, a naszym Sponsorom za wsparcie,
którego udzielili nam kolejny raz.
Sponsorzy Główni:

• Drukarnia Poli Druk Poznań
• Bajer-bud S.K.

Sponsorzy Strategiczni:

• Natalii Drukarnia Etykiet
• SGB Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Rokietnicy

Sponsorzy Rumpucia:

• Chata Polska Rokietnica
• Piekarnia Piotr Łakomy
• Restauracja pod Gruszą

Partnerom:

• Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o.
• Gminny Ośrodek Kultury
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Bytkowie
• Rokbus Sp. z o.o.
oraz wszystkim, którzy wsparli tegoroczną imprezę:
• Blue Toalety Przenośne Sp. z o.o.
• Przedszkole „Bajeczka”
• Kwiaciarnia „Zakątek”
• PZU
• strażacy OSP Gminy Rokietnica
Fot. Adam Michta
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Koncert na świeżym
powietrzu

23

lipca 2021 r. przed Biblioteką
Gminną w Rokietnicy dużo się
działo!
Od godz. 17.00 na placu przed Biblioteką odbywały się liczne atrakcje dla dzieci.
Zorganizowany został konkurs rysunkowy
z nagrodami dla autorów wylosowanych
prac, którego pomysłodawcą był Kreatywek.
Dzieci brały udział w grach, zabawach oraz
animacjach. Na miejscu można było nabyć
watę cukrową, popcorn, balony.
Punktualnie o godz. 20.00 odbył się koncert młodych wokalistów – uczestników
warsztatów wokalnych GOKu oraz zaproszonych gości. Wokaliści wystąpili na scenie indywidualnie oraz we wspólnych wy-

konaniach razem z instruktorką śpiewu
– Martą Podulką. Dziękujemy wszystkim,
którzy współpracowali z nami przy organizacji tego wydarzenia. Bardzo dziękujemy wykonawcom za piękne występy. Pani

Marcie gratulujemy zdolnych uczniów i jednocześnie dziękujemy za ich profesjonalne
przygotowanie do koncertu. Dziękujemy
wszystkim, którzy byli z nami w tym dniu.
Fot. Krzysztof Michta Photography

Kino plenerowe
w Rokietnicy

24

lipca 2021 r. w sobotę odbył
się pierwszy z zaplanowanych
w tym roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy pokaz kina plenerowego. Na Placu Rumpuciowym zostały
wyświetlone dwa filmy: „Tajemniczy ogród”
oraz „Włoskie wakacje”.
W sobotę 28 sierpnia 2021 r. Gminny
Ośrodek Kultury w Rokietnicy – organizator
niezwykłego, filmowego wydarzenia zaprosił ponownie wszystkich zainteresowanych
na kolejne seanse. Tym razem nie w plenerze – jak było to planowane, a na hali ROS
w Rokietnicy. Widzowie w tym dniu mogli
obejrzeć film animowany – „Gang zwierzaków” oraz francuski film obyczajowy – „Poznajmy się jeszcze raz”. Wszystko się udało,
publiczność dopisała. Dziękujemy!
Bardzo dziękujemy Panu Jerzemu Maciejewskiemu – prezesowi Rokietnickiego
Ośrodka Sportu za możliwość zorganizowania seansów filmowych na terenie hali.
Panu Dariuszowi Danakowi – kierownikowi hali oraz całej załodze wielkie dzięki za
pomoc w organizacji tego wydarzenia.
Rokickie Wiadomości  październik 2021

13

Przedstawienie
dla dzieci
– „AHOJ PRZYGODO!”

27

sierpnia 2021 r. Biblioteka Gminna w Rokietnicy zaprosiła dzieci i rodziców na przedstawienie
teatralne pt. „AHOJ PRZYGODO!”. Spektakl
w wykonaniu aktorów Studia Artystycznego Arlekin bardzo spodobał się małym
widzom. Głównym bohaterem spektaklu
był pirat, a właściwie to piratka – dzielna
Oliwka, postrach mórz i oceanów z nieodłączną papugą u boku. Wspólnie żeglują
przez nieznane morza, odkrywając nowe
lądy, ich podróże przepełnione są licznymi
przygodami. Bardzo dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w tym wydarzeniu.

Wakacyjne Warsztaty Teatralne dla dzieci
w Bibliotece Gminnej w Rokietnicy

P

rzez ostatni tydzień sierpnia w Bibliotece Gminnej w Rokietnicy odbywały się wakacyjne warsztaty teatralne
dla dzieci. Uczestnicy zajęć pod okiem prowadzącej – Pani Margarity, zapoznawali się
z elementami gry aktorskiej. Ćwiczyli dykcję, emisję głosu, rozwijali się kreatywnie,
uczyli się współpracować w grupie. Uczestnicy tworzyli własną fabułę spektaklu, scenografię, stroje. Wyrażali swoje emocje

poprzez działania twórcze: plastyczne, ruchowe, muzyczne. Podsumowaniem warsztatów było wystawienie spektaklu według
pomysłu młodych aktorów. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie dzieci w powierzone im zadania. Pani Margaricie dziękujemy za przekazaną wiedzę, kreatywność
i pasję, którą w pozytywny sposób zarażała uczestników warsztatów.

Qigong

Q

igong (czyt. czi kung) to chińskie ćwiczenia lecznicze. Styl
Lecącego Żurawia powstał
współcześnie i jest uniwersalny,
nieskomplikowany i dostępny dla
wszystkich. To zestaw stosunkowo
prostych ćwiczeń tak pomyślanych,
aby poprzez odblokowanie i oczyszczenie najważniejszych meridianów i punktów energetycznych oddziaływać na wszystkie organy i części ciała.
Systematyczne ćwiczenia dają trwałą poprawę zdrowia, wzmacniają pamięć i koncentrację, wzmagają witalność i spowalniają procesy starzenia.
Zapewniają odprężenie i wewnętrzny spokój, uodparniają na stres. Zaletą
tego stylu jest ogromny potencjał i skuteczność terapeutyczna oraz profilaktyka w zwalczaniu i zapobieganiu chorób cywilizacyjnych.
W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy niezależnie od wieku, płci i kondycji fizycznej. Regularne wykonywanie ćwiczeń przynosi doskonałe efekty.
Zajęcia w Polsce prowadzone są przez instruktorów ze Stowarzyszenia
Qigong, mistrza prof. Liu Zhongchun. Strona internetowa: qigong.org.pl
Pokazy odbywały się 27 lipca, 29 lipca, 3 sierpnia, 5 sierpnia na placu
przed Biblioteką Gminną o godz. 18.00
Zapraszam serdecznie do ćwiczeń.
Instruktor Stanisława Libera – kom. 694508042
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Wycieczka
do Dębogóry
„Pożegnanie wakacji”

W

dniu 26 sierpnia 2021 r. odbył się
kolejny wyjazd seniorów zorganizowany przez Stowarzyszenie
Akademia Wieku Dostojnego. Udział w niej
wzięli wszyscy Ci, którzy marzą o urokliwych ogrodach, ciszy i spokoju oraz wspaniałej kuchni.
W ciepły, bezdeszczowy czwartek przyjechaliśmy do Dworu Dębogóra położonym
w miejscowości Dębogóra, gmina Wieleń,
w województwie wielkopolskim.
Na miejscu przywitała nas właścicielka dworu pani Maria i zaprosiła na „małą
czarną” i pyszne słodkości. Po wzmocnieniu się rozpoczęliśmy zwiedzanie posiadłości z panią Marią, która opowiadała nam jej
historię od powstania do dnia dzisiejszego.
Zwiedziliśmy Muzeum Szalonego Dziadka, po którym oprowadzał nas i opowiadał
ciekawe historie sam 90-letni Dziadek – pan
Janusz, wielki pasjonat motoryzacji. Obejrzeliśmy również Bambrejewo, czyli muzeum przedmiotów użytkowych z czasów
naszych babć i prababć.
Następnie przenieśliśmy się w czasy teraźniejsze, oglądając super nowocześnie

Seniorzy Akademii
Wieku Dostojnego
z wizytą w Borku

T

o już druga wizyta w Borku związana z odwiedzinami ks. kanonika
Tadeusza Lorka, byłego proboszcza
Rokietnicy. Wprawdzie druga miała być jesienią ub. roku, jednak szalejąca III fala COVID-19 pokrzyżowała szyki organizatorom.
Zgodnie z powiedzeniem „co się odwlecze,
to nie uciecze”, wycieczka, a w zasadzie pielgrzymka, odbyła się z opóźnieniem, bo 13
września 2021 r. Termin dość nietypowy
okazał się niefortunny dla wielu. Stąd zapowiadana liczna pielgrzymka była zaledwie dwudziestokilkuosobowa.
Rokickie Wiadomości  październik 2021

urządzone miejsce wypoczynku, relaksu
i kąpieli, czyli wspaniałe SPA. Po tych atrakcjach zostaliśmy zaproszeni na domowy,
przepyszny obiad!
Pogoda cały czas nam dopisywała, było
ciepło, nie padało i nie wiało, co zachęciło
wielu na spacer po okolicy. To wymarzone
miejsce dla osób ceniących sobie przestrzeń
i tradycję, gdzie czyste powietrze i bliskość
przyrody pozwalają na chwilę zapomnienia.
Po dotlenieniu się w pięknej okolicy zostaliśmy zaproszeni, aby znowu się wzmocnić

popołudniową „mocną czarną” z pysznymi
słodkościami.
Niestety nadszedł czas wyjazdu. Żegnając nas, Pani Maria zaprosiła do ponownych
odwiedzin. Naprawdę niech żałują ci, którzy
nie zdecydowali się na ten wyjazd. Jednocześnie gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas w urokliwym miejscu, jakim jest Dwór Dębogóra.

Wyjechaliśmy w deszczu i w deszczu wróciliśmy, jednak pozostały czas był dla nas łaskawy i wręcz słoneczny. Niejako po drodze
zatrzymaliśmy się w Dolsku, starym miasteczku liczącym obecnie ok. 1 600 miesz-

kańców. Ciekawe, czy jest w Polsce jeszcze
mniejsze miasto?
Rokbusowy autobus zatrzymał się na zabytkowym rynku. Nieoczekiwanie, kierowca pan Darek znany jako „Pilot” oznajmił, że

Stowarzyszenie AWD
Hanna Wocko
Fot. Adam Dzikowski
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jest licencjonowanym pilotem i przewodnikiem turystycznym i chętnie nas oprowadzi. Dzięki panu Darkowi dowiedzieliśmy
się wielu interesujących szczegółów o tym
niewielkim miasteczku. Dolsk w przeszłości słynął z kozich jarmarków. Na rynku jest
pomnik kozy i małego koźlątka. Nasz fotograf Marian miał wiele do roboty, bo chętnych do pozowania z kozą było wielu. Podziwialiśmy tutejszy ratusz skonstruowany
z trzech przylegających budynków. Środkowy został wyposażony w wieżę. Obok
zabytkowego rynku podziwialiśmy uliczkę, w której domy były usytuowane szczytami do ulicy. To ewenement, na który nie
zwrócilibyśmy uwagi, gdyby nie nasz nieoczekiwany przewodnik.
Odwiedziliśmy też zabytkowy kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, tylko od
zewnątrz, bo od wnętrza dzieliły nas kraty.
Do Borku było już tylko 20 minut jazdy. Na
miejscu przywitał nas sam Kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Boreckiej, ksiądz kanonik Tadeusz Lorek. Gdy był proboszczem
w Rokietnicy, wierni nazywali go „księdzem
Aniołkiem”, bo tak zwykł zwracać się do
swych parafian. Wręczony bukiet kwiatów
powędrował niezwłocznie w zacne miejsce – przed obraz Najświętszej, Boreckiej
Panienki.
I stało się coś nieoczekiwanego. Klasyczne de ja vu. Dla nas wszystkich pielgrzymów czas jakby się cofnął. Wszyscy doznali

uczucia, że z księdzem „Aniołkiem” widzieli się wczoraj... Nie wiem dlaczego znakomita większość miała nieodpartą potrzebę używania chusteczek higienicznych…
Ksiądz kustosz wpierw z dumą oprowadzał nas po sanktuarium, w którym już na
pierwszy rzut oka było widać zmiany. Pięknie prezentuje się odrestaurowany ołtarz.
Widać na każdym kroku rękę nowego gospodarza. Choć jest jeszcze wiele do zrobienia, ks. Tadeusz jest dobrej myśli, pełen
werwy i optymizmu.
Na godzinę 15.00 zaplanowano mszę św.
w intencji pielgrzymów. Msza poprzedzona
odsłonięciem obrazu Matki Boskiej Boreckiej z udziałem muzycznym: trąbki, bębna
i organów zrobiła na nas niesamowite wrażenie. Przyjęcie jak dla VIP-ów, a nie skromnej, rokietnickiej pielgrzymki. Tego nie da
się opisać, trzeba było tam być. Chusteczki znów były w powszechnym użyciu. Na
zakończenie ksiądz Tadeusz otrzymał dar,
obraz, fotografię figury św. Faustyny znad
Jeziora Kierskiego Małego. To dar małżonków, którzy obchodzili w ubiegłym roku
jubileusz 55-lecia małżeństwa. Pandemia
spowodowała roczne opóźnienie.
Po przepięknej ceremonii, po której poczuliśmy się jak szczególni goście, spotkaliśmy się w salce parafialnej. Zabraliśmy ze
sobą ciasta, a cukiernia „U Kamilka” dodatkowo podarowała przepyszny tort.

Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów „Pod Kasztanem”
przy ognisku w Lulinku

W

piątek, 27 sierpnia w cudownych okolicznościach
przyrody w leśniczówce u Pana Przemka w Lulinku odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów „Pod Kasztanem” z Cerekwicy. Ognisko na pożegnanie lata było pierwszym takim spotkaniem w tym roku
z powodu pandemii covid-19 na świecie. Na ognisku trady-
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Przy kawie, herbacie i wypiekach spędziliśmy radosny czas. Czas, który wspominaliśmy już nie powróci. Wzruszeni byli
wszyscy, ksiądz „Aniołek” też, choć starał
się tego nie okazywać.
Laureat Rokietnickiej Wierzby doskonale te czasy pamięta i myślimy, ba, jesteśmy
nawet przekonani, że w jakiś sposób tęskni i wspomina czasy rokietnickie. Wszyscy
uczestnicy otrzymali po 2 obrazki Matki Boskiej Boreckiej (obleczonej w szatę ciemną i srebrną) oraz buton z wizerunkiem
Sanktuarium. Były podziękowania i wspólne śpiewanie.
Na zakończenie zostaliśmy oprowadzeni
po przepięknym małym parku przy probostwie. Tu także widoczna jest ręka nowego
gospodarza. Oczkiem w głowie ks. Tadeusza
jest właśnie oczko wodne i pływające po nim
stadko kaczek domowych różnych maści.
Pożegnaliśmy się słowami: do zobaczenia
w przyszłym roku, być może podczas lipcowego, odpustu, a może wcześniej?
W drodze powrotnej nasz kierowca i jednocześnie pilot pan Darek umilał nam czas
opowiadając o historii miejscowości, przez
które wracaliśmy: Czempiń, Manieczki, Głuchowo i inne.
Panie Darku Dziękujemy.
Wszystkim, którzy z różnych powodów
nie mogli być z nami, możemy przekazać
– żałujcie.
Mirosława i Andrzej Deckert

cyjnie upieczono kiełbaski, nie obyło się
również bez pysznych drożdżówek i innych wypieków. W spotkaniu wzięli udział
członkowie Stowarzyszenia oraz sympatycy. Ogniskowej integracji towarzyszyły

rozmowy, wspólny śpiew znanych melodii biesiadnych i zabawa. Wesołe nastroje
uczestników, mile spędzone chwile przy
ognisku spowodowały, że seniorzy wyrazili chęć udziału w kolejnych tego typu

spotkaniach. Zatem główna idea spotkania integracyjnego została spełniona. Do
zobaczenia na kolejnym ognisku!

Rokietnicki
Klub Seniorów

z poznańską gwarą. Program artystyczno
– muzyczny przedstawiony przez kapelę
rozbawił całe towarzystwo.
Składam podziękowania wszystkim gościom za przybycie na nasz piknik.
We wtorek 31 sierpnia 2021 r. odbyło
się Walne Zebranie Rokietnickiego Klubu
Seniorów. Zostało wykonane podsumowanie działalności klubu w roku 2020. Przegłosowano zmiany w Regulaminie Rokietnickiego Klubu Seniorów. Przedstawione
zostały plany działań na najbliższy okres.
Gościem spotkania był dr n. med. Paweł
Baranowski, neurochirurg, wykładowca
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
kabareciarz (występował w Poznańskich
Wieczorach Kabaretowych), miłośnik sztuki, pasjonat nauk medycznych związanych
z pracą mózgu. Prelekcja na temat pracy
mózgu pt. „Czego nam w szkole nie powiedzieli…” dopełniana obrazem ze slajdów,
zainteresowała wszystkich uczestników.
Na wielu przykładach mogliśmy się przekonać, w jaki sposób nasze zmysły mogą
zaburzać obraz, który widzimy. Jak autor

obrazu może wpływać na to, co ma zobaczyć odbiorca.
Na październik w ramach działań klubu
zaplanowaliśmy dwa wyjazdy: 2-dniową
wycieczkę do Łodzi w dniach 8-9.10.2021
r. oraz 1-dniowy wyjazd na grzyby w dniu
16.10.2021 r. Są jeszcze wolne miejsca.
W środy o godz. 10:00 w Bibliotece Gminnej w Rokietnicy odbywają się zajęcia z rękodzieła artystycznego – zapraszamy seniorów do uczestnictwa.
Realizujemy wyjazdy do Tarnowskich
Term. Zapraszamy w każdy wtorek o godz.
9:00, zbiórka na przystanku autobusowym
przy ROS w Rokietnicy.
Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie:
• 513 056 600 Bogusława Rzepka
• 502 534 395 Wanda Koralewska
Zapraszamy wszystkich seniorów do naszego Klubu.
www.rokietnicasenior.pl
f: rokietnickiklubseniora
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Współfinansowane
ze środków
Gminy
Rokietnica
R O KIE T N

IC

W

sobotę ostatniego lipca Rokietnicki Klub Seniorów zorganizował piknik integracyjny z „Kapelą
zza Winkla” z Nowego Tomyśla. Była to już
trzecia edycja spotkań nad stawem w Gospodarstwie Agroturystycznym Państwa
Kortusów w Rokietnicy.
Wydarzenie zostało objęte Honorowym
Patronatem Wójta Gminy Rokietnica.
Z Powiatu Poznańskiego uzyskaliśmy dofinansowanie na zorganizowanie tej inicjatywy.
Seniorzy z Gminy Rokietnica oraz gmin
sąsiednich licznie uczestniczyli w spotkaniu. „Kapela zza Winkla” zaprezentowała świetny występ, łącząc muzykę ludową
Rokickie Wiadomości  październik 2021

R. Olejniczak

Bogusława Rzepka
Prezes Rokietnickiego Klubu Seniorów
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Ogólnodostępna studnia w Rokietnicy
przy ul. Szamotulskiej 10, ok. 1945 r., RAC

Skąd dawniej brano wodę, to jest rzecz
o studniach i wodociągach

D

ość niepostrzeżenie z wiejskiego krajobrazu zniknęły w ostatnich dziesięcioleciach studnie. Kiedyś stojące
w niemal każdym gospodarstwie, są dziś
prawdziwą rzadkością (jeśli nie jedynie historyczną pamiątką).
Jak podaje Gloger, studnie budowano
pierwotnie w ten sposób, że „w wykopanym wądole i znalezionej wodzie stawiano 4 słupy olszowe, które obijano od zewnątrz szczapami olszowemi i osypywano
ziemią. Z postępem czasu zaczęto zdrębinę
czyli cembrzynę układać z dylów olszowych
bez słupów, tylko zacinając końce bierwion
bądź w węgieł czyli w kostkę lub w kier jak
u domów, bądź w pazę.” Później ściany wykładano murem kamiennym lub ceglanym.
Dopiero od początku XX w. zaczęto stawiać
cembrowinę przy wykorzystaniu okrągłych
betonowych kręgów.
Budowa studni nie była rzeczą tanią, toteż nie każdy gospodarz mógł sobie na nią
pozwolić. Dlatego też we wsiach budowano
tzw. studnie publiczne. I tak w roku 1930
w naszej gminie działało co najmniej (bo
nie mamy kompletnych danych) 17 publicznych studni: 4 w Rokietnicy, 3 w Żydowie,
po 2 w Bytkowie, Cerekwicy, Przybrodzie
i Rostworowie oraz po 1 w Napachaniu
i Kiekrzu.
W tym samym czasie niemało było studni prywatnych. Prym wiodły tu Kiekrz (51)
i Mrowino (48), dalej Starzyny (16) i Rogierówko (15). W Rokietnicy było ich zaledwie 9, w Napachaniu i Pawłowicach po
18

8, 7 w Przybrodzie, 4 w Bytkowie, 3 w Żydowie i tylko 2 w Rostworowie.
Warto dodać, że tylko niewielka część
studni (tak publicznych, jak i prywatnych)
zaopatrzona była w pompy. W pozostałych
wodę czerpano zwykle za pomocą kołowrotu (drewnianego walca, napędzanego ręcznie za pomocą korby, na który nawinięta
była lina albo metalowy łańcuch z wiadrem), choć bywały także studnie pozbawione i tego udogodnienia.
Badania dotyczące zaopatrzenia w wodę,
prowadzone na początku lat 30. XX w., wskaWieża ciśnień w Rokietnicy, Powiatowy
Konserwator Zabytków w Poznaniu –
karta ewidencyjna zabytku architektury
i budownictwa: 1236/k

zują, że poza studniami, w owym czasie
w naszej gminie działały już wodociągi.
Prywatne wodociągi, dodajmy.
I tak, choć trzeba mieć świadomość, że
są to zapewne dane dalece niekompletne:
• w 1930 r. w Cerekwicy wodociąg zaopatrywał 2 domy (15 osób), przy czym od
roku 1931 woda z niego płynąca była filtrowana;
• podobnie w Przybrodzie i w Żydowie
działały w tamtym czasie wodociągi (zapewne folwarczne) obsługujące po jednym gospodarstwie i dające wodę, odpowiednio, 15 i 17 osobom;
• wreszcie, w Rokietnicy w roku 1933,
działał wodociąg kolejowy, zaopatrujący w wodę 3 domy, tj. 21 osób.
Co wiemy o tym ostatnim? Otóż w roku
1914 wybudowano nieopodal rokietnickiego dworca wieżę wodną (wodociągową wieżę ciśnień). Był to zbiornik wieżowy
przeznaczony do zaopatrywania parowozów w wodę trakcyjną oraz obiektów technicznych stacji kolejowej i parowozowni
w wodę technologiczną i przeciwpożarową.
Wieża wodna została usytuowana w zabudowie zwartej z parowozownią stacji kolejowej w odległości ok. 100 m od ujęcia
wody. Budowla składała się z ceglanego
trzonu, stalowego zbiornika wody i osłony zbiornika przykrytej dachem (głowica
wieży). Do lat 60. XX w. woda czerpana była
przez stację pomp tłokowych o napędzie
parowym, później zaś ze studni głębinowej
pompą o napędzie elektrycznym. Wodę ze
zbiornika rozprowadzano grawitacyjnie do
sieci wodociągowej.
Maciej A. Szewczyk

PUK
JAK MALOWANY!

T

alent, pomysł oraz farba. To wszystko
w połączeniu musi dać świetny efekt.
I tak było w tym przypadku. W Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych sp. z o.o.
zrodził się pomysł, aby stworzyć malowidło
ścienne nawiązujące do działalności spółki.
Tak też od pomysłu doszło do realizacji.
W samym sercu Rokietnicy, na terenie Stacji Uzdatniania Wody Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych sp. z o.o. przy ulicy Szkolnej powstał pierwszy mural w naszej miejscowości.
Malowidło ścienne swoją tematyką, jak i kolorystyką ściśle nawiązuje do wody, o którą
my, jako przedsiębiorstwo, dbamy i dostarczamy każdego dnia do wszystkich mieszkańców Gminy Rokietnica.
Autorami dzieła jest firma DONUT STUDIO z miejscowości Brzeg spod Wrocławia.
To załoga składająca się z dwóch absolwentów Akademii Sztuk Pięknych. Sebastian Skarżyński i Przemysław Wójciak (bo to o nich
mowa) to znani artyści młodego pokolenia,
od wielu lat czynnie działający w branży artystycznej. Na swoim koncie posiadają wiele realizacji muralowych, a w tym teraz także mural na zbiorniku retencyjnym na Stacji
Uzdatniania Wody w Rokietnicy.
Mural powstał również z okazji przypadającego w tym roku 25-lecia istnienia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o.
Anna Kącka
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Bytkowie

SUW Żydowo
na celowniku

D

nia 7 września br. została podpisana umowa na modernizację Stacji
Uzdatniania Wody w Żydowie, która stanowi część projektu z NFOŚiGW Warszawa „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica”.
Wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą została firma INSTALCOMPACT Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
Podgórnym. Umowa inwestycyjna opiewa
na kwotę 1 399 740,00 PLN BRUTTO, która
zostanie sfinansowana pożyczką częściowo umarzalną (30%) pozyskaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Głównym celem inwestycji jest przebudowa przestarzałego układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody polegająca
Rokickie Wiadomości  październik 2021

na montażu: nowego układu filtracyjnego
odżelazająco-odmanganiającego, zestawu
aeracji, rozdzielni pneumatycznej, zestawu dmuchaw, pompy płucznej z orurowaniem i pozostałym niezbędnym technologicznym wyposażeniem. W ramach robót
elektrycznych przewidziano demontaż starych rozdzielnic elektrycznych i zastąpienie
ich nowymi, wymianę opraw oświetlenia
wewnętrznego i zewnętrznego. W ramach
robót ogólnobudowlanych przewidziano:
roboty wykończeniowe wewnętrzne, termomodernizację elewacji zewnętrznej bu-

dynku wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego oraz rozbiórkę starego
i budowę nowego ogrodzenia.
Poza tym w ramach przedsięwzięcia zostaną wymienione istniejące obudowy ujęć
w Żydowie i Rostworowie na prefabrykowane naziemne z wyposażeniem.
Harmonogram prac przewiduje rozpoczęcie prac w obrębie października br., natomiast planowany termin ich zakończenia
przypada na 30.04.2022 r., tj. przed okresem zwiększonego poboru wody (wegetacja roślin).
Powyższa inwestycja unowocześni Stację Uzdatniania Wody w Żydowie, podniesie standard jej eksploatacji, zmniejszy jednostkowe zapotrzebowanie na energię
elektryczną i zabezpieczy dalsze jej bezawaryjne działanie o kilkanaście lat.
Anna Kącka
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Bytkowie
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Pnącza – rośliny do zadań specjalnych

P

nącza zyskują coraz większe znaczenie ze względu na liczne zalety, m.in.
małe wymagania, plastyczność siedliskową oraz fakt, że nie potrzebują zbyt wiele miejsca do zakorzenienia. Poza tym szybko rosną, wytwarzają dużą powierzchnię
zieleni, charakteryzują się wieloma walorami dekoracyjnymi – obfitym kwitnieniem,
owocowaniem, ciekawym ulistnieniem. To
również prawdziwe rośliny do zadań specjalnych. Mogą pokryć powierzchnie poziome, pionowe, stanowią doskonałe okrycie
gleby, zarówno na stanowiskach słonecznych, jak i zacienionych.
Z reguły kojarzymy je jako rośliny o dekoracyjnych liściach. Ciekawy kształt, bogatą gamę ocieni zieleni dopełnia specyficzne ułożenie liści, które często tworzą
na ścianie dachówkowaty układ, po którym łatwo spływa woda. Do dyspozycji
mamy wiele gatunków i odmian barwnolistnych. Do najciekawszych należy aktinidia pstrolistna Aactinidia kolomikta o biało-różowo-zielonym zabarwieniu. Jesienią
uwagę przyciągają przede wszystkim winobluszcze o bogatej gamie czerwieni: winobluszcz pięciolistkowy Parthenocissus
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quinquefolia oraz winobluszcz trójklapowy Parthenocissus tricuspidata, winorośl
amurska Vitis amurensis i winorośl japońska
Vitis coignetiae. Wśród pnączy są również
gatunki o liściach zimozielonych i półzimozielonych – bluszcz pospolity Hedera helix,
wiciokrzew zaostrzony (Lonicera acuminata), akebia pieciolistkowa Akebia quinata.
Mamy również spory repertuar gatunków
o dekoracyjnych kwiatach, które od wczesnej wiosny do późnej jesieni wprowadzają bogatą gamę kolorystyczną. Efektowna
budowa kwiatów oraz ich sposób ułożenia
na pędach, zróżnicowane rodzaje kwiatostanów, duża rozpiętość wielkości wprowadzają dodatkowe efekty dekoracyjne. Ciekawe kwiaty mają gatunki uprawiane jako
jednoroczne, np. kobea pnąca Cobea scandens, wilec purpurowy Ipomoe purpurea,
wilec klapowany Ipomoe lobata, tunbergia
oskrzydlona Thunbergia alata oraz wymagająca zimowania w pomieszczeniach passiflora błękitna Passiflora careulea. Wiele
odmian i gatunków mają powojniki (Clematis), róże pnące oraz wiciokrzewy i milin (Campsis), charakteryzujące się dość
długim okresem kwitnienia. Piękne gro-

niaste kwiatostany barwy niebieskofioletowej, białej ma glicynia kwiecista Wisteria
floribunda. Poza tym sporo gatunków pnączy ma pachnące kwiaty – niektóre odmiany róż pnących, wiciokrzew przewiercień
Lonicera caprifolium, wiciokrzew pomorski Lonicera pericleum, winorośl pachnąca
Vitis riparia, powojnik mandżurski Clematis manschurica. Te gatunki najlepiej sadzić
w miejscach osłoniętych, przy ścianach, które się nagrzewają. Dzięki temu zapach jest
wyraźniejszy, zwłaszcza wieczorem.
Sporą część gatunków charakteryzują
również dekoracyjne owoce, często o wyrazistej barwie, dostrzegane zwłaszcza po
opadnięciu liści. Stanowią wtedy silny akcent dekoracyjny, szczególnie na tle ścian
budynków, murów ogrodzeń. Z daleka widoczne są żółto-czerwone owoce dławiszu
okrągłolistnego Celastrus orbiculatus oraz
fioletowe winnika zmiennego Ampelopsis
glandulosa. Interesujące efekty dekoracyjne zapewniają od jesieni do wiosny owocostany powojników. Wraz z dojrzewaniem
stają się coraz bardziej puszyste, tworzą
obfite skupiska. Osadzające się kropelki
wody, szadź, szron, śnieg wnoszą dodatkowe wrażenia w okresie zimy. Jadalne
owoce oprócz winorośli występują także
u aktinidii oraz cytryńca chińskiego Schisandra chinensis (gatunek o wyjątkowych
walorach leczniczych).
Gatunki pnące charakteryzują się szerokim zakresem wymagań siedliskowych. Do
każdego, nawet bardzo trudnego stanowiska w ogrodzie jesteśmy w stanie dobrać
odpowiednie gatunki. Na stanowiskach zacienionych sprawdzi się bluszcz, kokornak
Aristolochia macrophylla, hortensja pnąca
Hydrangea anomala, trzmielina Fortune’a
Euonymus fortunei. Ubogie gleby toleruje
dławisz, winobluszcz pieciolistkowy, milin, niektóre powojniki. Wybierając gatunki do ogrodu, należy zastanowić się w jakim celu wprowadzamy rośliny, zależnie od
tego bierzemy pod uwagę siłę ich wzrostu.
Jeżeli zamierzamy szybko pokryć dużą powierzchnię, najlepiej sprawdzi się rdestówka bucharska Fallopia balschuanica, winorośl pachnąca, powojniki. Przy mniejszych
powierzchniach można wybrać gatunki wolniej rosnące. Pnącza silnie rosnące tworzące dużą masę liści wymagają mocnych podpór opartych o murowane słupy. Należy do
nich glicynia, kokornak, Vitis riparia.
W naturalnym siedlisku rośliny pnące najczęściej wykorzystują jako podpory drzewa, skały lub rozrastają się, płożąc
po ziemi. Mogą opleść lub pokryć każdy
element architektoniczny, podkreślić jego
formę lub złagodzić sztywne linie. Poszczególne gatunki wytworzyły różne sposoby
,,wspinania się” lub przyczepiania. Bluszcz

wytwarza drobne korzenie czepne wzdłuż
spodniej strony łodygi. Glicynia, dławisz
owijają się wokół podpór, a u winorośli, powojnika występują wąsy czepne. Planując
użycie pnączy, należy zastanowić się nad
rozwiązaniem podpór. Możemy pnącza
wprowadzić przy drzewach, o ile charakter
wzrostu nie zagraża ich przyrostom. Wybierając konstrukcje podpór, należy uwzględnić docelowy ciężar pnączy, bierzemy pod
uwagę obciążenie deszczem, śniegiem, wiatrem. Formy konstrukcji podpór dostosowujemy do sposobu ,,wspinania się” pnączy oraz zastosowania. Trejaże (ażurowe
pionowe konstrukcje drewniane lub metalowe) stosuje się przy murach budynków
lub ogrodzeń. Można je również wykorzystać jako samodzielne konstrukcje tworzące ,,zielone ściany” rozdzielające przestrzeń
ogrodu, osłaniające taras lub zamykające
widok. Konstrukcja pergoli (pozioma ażurowa krata oparta na dwóch równoległych
rzędach słupów) pokryta pnączami tworzy
„zielony dach”. Może ocieniać taras, ławkę,
tworzyć cienisty korytarz łączący budynki lub części ogrodu. Zestawiając ze sobą
elementy trejażu i pergoli, możemy stworzyć ażurową altanę, zacienione miejsce
wypoczynkowe. Warto wtedy dobrać rośliny o dekoracyjnych kwiatach i ładnym
zapachu.
Wybierając pnącza do ogrodu przydomowego, należy uwzględnić oprócz pory
kwitnienia oraz barwy liści, kwiatów, owoców, kolorystykę otoczenia, elementów architektury, sąsiadujących roślin.
Pnącza sprzedawane są w pojemnikach,
można je sadzić przez cały okres wegetacyjny od marca do listopada. Muszą mieć
minimum dwa silne pędy wyrastające do
10 cm od podstawy. Należy zwrócić uwagę, czy są zdrowe, nie uszkodzone. Powinny być podwiązane do podpór, najczęściej
bambusowych tyczek wysokości 90 cm. Wysadzamy je w odległości 0,30 – 0,50 m od
murów i niskich roślin, od drzew odległość
0,50 – 1,50 m. Pomiędzy roślinami zachowujemy odstęp 0,70 – 1,50 m dla gatunków słabiej rosnących i 1,00 – 2,50 m dla
silniej rosnących. Rośliny sadzimy na taką
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samą głębokość, na jakiej rosły w pojemniku. Nieco głębsze sadzenie zalecane jest
dla powojników wielkokwiatowych, gdyż
w ten sposób zabezpieczamy podstawy pędów przed przemarznięciem. Na odcinku
pędów przysypanych ziemią powstają nowe
korzenie, co wzmacnia system korzeniowy.
Wokół pnączy, które nie lubią nagrzewającego się podłoża można wysadzić płytko
korzeniące się niskie byliny, które zacienią grunt wokół korzeni.
Niecałkowicie mrozoodporne pnącza zabezpieczamy na zimę przez owijanie podstawy łodyg słomą lub innym materiałem
izolującym. Zabieg powtarza się przez
2-3 lata po posadzeniu. Pnącza powinno
się przycinać od końca lutego do początku
kwietnia. Dla uzyskania silniejszego rozkrzewienia wskazane jest silne przycięcie
zaraz po sadzeniu. Kolejne cięcia zależą od
wymagań gatunku. W większości regularne
cięcie sprzyja obfitemu kwitnieniu i owocowaniu. Raz na 2-3 lata wycina się obumarłe, uszkodzone lub nadmiernie zagęszczone pędy. Wpływa to korzystnie na warunki
fitosanitarne, przeciwdziała rozprzestrzenianiu się chorób.
Pnącza są elementem budującym romantyczny nastrój w ogrodzie (róże, wiciokrzew, jaśmin) – oplątane wokół podpór,
zwisające festonami w dół, podkreślające
łuk ponad wejściem do ogrodu. Zastosowanie pnączy ma wiele form, daje bardzo
różne możliwości dekoracyjne i użytkowe.

Rozpięte na trejażach pozwalają tworzyć kameralne wnętrza ogrodowe, a prowadzone
na pergolach zacieniają teren. Rozrastając
się na ogrodzeniach, maskują nieciekawe
elementy, a także osłaniają wnętrze ogrodu przed wzrokiem przechodniów. Stanowią doskonałe pokrycie gleby, zwłaszcza w miejscach, gdzie nie można założyć
trawnika. Szybko rozrastają się, nie trzeba
czekać długo na efekty, wymagają mniejszej
ilości zabiegów pielęgnacyjnych. Wprowadzają dużą powierzchnię zieleni, poprawiają mikroklimat. Wprowadzają ruch, dynamikę, gdy luźno zwisające pędy poruszają
się na wietrze.
Często pnączom zarzuca się niekorzystny
wpływ na ściany budynków. Wyniki badań
wskazują, że na zdrowe mury mają wpływ
pozytywny. Chronią je przed opadami atmosferycznymi, niszczącym działaniem
wiatru i słońca. Pobierają nadmiar wody
gromadzący się na poziomie fundamentów.
Dzięki nim jest lepsza izolacja termiczna.
Latem zacieniają i chłodzą ściany, a zimozielone gatunki w okresie grzewczym ograniczają straty ciepła. Należy uważać, gdy
ściany są uszkodzone, a tynk spękany. Gatunki tworzące korzenie czepne mogą powiększyć spękania, doprowadzić do odpadania tynku. W takiej sytuacji należy raczej
wybrać rośliny owijające się i zastosować
konstrukcje równolegle w pewnej odległości od ściany.
Maria Matuszczak
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Gmina Rokietnica zaprasza
mieszkańców do Gminnego
Punktu Konsultacyjnego
Programu „Czyste Powietrze”

W

Urzędzie Gminy w Rokietnicy (budynek B) uruchomiliśmy dla Państwa punkt konsultacyjno-informacyjny,
który działa:
• w poniedziałki od 12:00 do 18:00
• w środy od 8:00 do 12:00

Informacja telefoniczna: 721 293 832
mail: czystepowietrze@rokietnica.pl

Nasz konsultant służy pomocą
w zakresie:
• przyjmowania wniosków o dofinansowanie,
• udzielania informacji o Programie,
• identyfikowania budynków, których właściciele mogliby być
potencjalnymi Wnioskodawcami,
• wsparcia w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie,
• przekazywania do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie, niezwłocznie, lecz nie
później niż 5 dni roboczych od złożenia w Gminie,
• pomocy Wnioskodawcom przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania i kompletowaniu załączników.
Jednocześnie przypominamy, że Program „Czyste Powietrze” przeznaczony jest dla osób fizycznych, czyli właścicieli lub współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego

lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, którzy w ramach Programu mogą skorzystać z dofinansowania do:
• wymiany, zakupu, montażu źródła ciepła,
• instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• ocieplenia przegród budowlanych,
• stolarki okiennej i drzwiowej,
• dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
Przypominamy, że w przypadku wymiany pieca pozaklasowego na piec 5 klasy o dofinansowanie można ubiegać się do końca
2021 roku, pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia w całości do 31.12.2021 roku.
Wnioski można składać:
• w postaci elektronicznej:
» poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta, dostępną na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu https://
portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl
lub
» poprzez serwis „gov.pl” (https://czystepowietrze.gov.pl) –
posiadając profil zaufany.
• w wersji papierowej składane w Wojewódzkich Funduszach
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w gminnym
punkcie konsultacyjnym.
• poprzez banki w ramach:
» pożyczki bankowej,
» kredyty bankowego.
Zachęcamy do kontaktu.

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Rokietnica

Inwestycje w Gminie Rokietnica

czy ścieżki rowerowej. Jest niebezpieczna
i chcemy to zmienić. Trzeba pamiętać, że
przygotowania do takiej inwestycji trwają
kilka lat. Nie inaczej było w tym przypadku. Teraz jesteśmy gotowi, więc ruszamy.

Zdjęcie: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Droga z Rokietnicy do Napachania wymaga
modernizacji. O jej budowie rozmawiamy z panem
Tomaszem Łubińskim Wicestarostą Poznańskim.

Agnieszka Kępa: W powiecie jest wiele dróg do przebudowy, jednak zdecydowano o modernizacji akurat tej
z Rokietnicy do Napachania. Dlaczego?
Tomasz Łubiński: Na szczęście dróg
powiatowych do przebudowy jest coraz
mniej. Od lat wydatki na drogi stanowią
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sporą część naszego budżetu. Dzięki temu
systematycznie remontujemy i przebudowujemy te odcinki, które najbardziej wymagają naszej interwencji.
A tej niewątpliwie wymaga odcinek z Rokietnicy do Napachania. Droga jest zniszczona, wąska, bez poboczy, chodników

A.K.: Kiedy rozpocznie się budowa i w
jakim terminie planowane jest oddanie jej do użytku?
T.Ł.: Umowa z wykonawcą została już
podpisana. Obecnie opracowuje on projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia prac.
Roboty powinny ruszyć w październiku i zakończyć się we wrześniu przyszłego roku.

A.K.: Z jakimi utrudnieniami będą
musieli liczyć się mieszkańcy gminy
w związku z realizacją inwestycji?
T.Ł.: Na pewno z ruchem wahadłowym
na niektórych odcinkach, zwężeniem przejazdu, niewykluczone, że także z czasowymi
zamknięciami drogi. O wszystkich zmianach
mieszkańcy będą na bieżąco informowani
poprzez tablice. To duża inwestycja, więc
utrudnienia na pewno będą zauważalne.
Zapewniam jednak, że warto się przemęczyć. Droga po przebudowie będzie przede
wszystkim bezpieczna, ale także dużo wygodniejsza dla wszystkich użytkowników.

A.K.: Wiemy, że jednym z pierwszych
etapów prac będzie wycinka drzew.
Dlaczego podjęto taką decyzję?
T.Ł.: Dzisiaj droga z Rokietnicy do Napachania jest wąska i niebezpieczna. Nie
spełnia żadnych standardów, drzewa rosną w skrajni drogi. Jezdnia musi zostać
poszerzona, odwodniona, ruch pieszy i rowerowy chcemy odseparować od drogi dla
samochodów. To wymaga miejsca. Zapewniam, że zamierzamy wyciąć tylko te drzewa, które kolidują z przebudową i których

Dofinansowanie
na budowę chodnika
w Pawłowicach

Trwa budowa chodnika w ciągu ul. Pawłowickiej w miejscowości Pawłowice o długości ok. 450m w ramach złożonego przez
Gminę Rokietnica wniosku o uzyskanie
dofinansowania ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin
z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których
funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Gmina Rokietnica otrzymała 250 000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

Przy szkole w Cerekwicy
pojawi się sygnalizacja
świetlna

Dzięki inicjatywie uczniów i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Cerekwicy oraz mieszkańców Sołectwa
Mrowino – Cerekwica przy Szkole Podstawowej w Cerekwicy wykonana zostanie sygnalizacja świetlna. Zwrócili się oni
do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o realizację takiej inwestycji. W odpowiedzi Zarząd zadeklarował,
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wycięcie jest absolutnie konieczne.

A.K.: Jaki będzie całkowity koszt inwestycji?
T.Ł.: Umowa z wykonawcą została podpisana na 10,7 mln zł. To duża kwota, nawet jak na budżet powiatu poznańskiego.
Nie będę ukrywać, że realizacja inwestycji
stała się możliwa po otrzymaniu przez powiat dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dotacji
to 4,7 mln zł. Pozostała część zostanie sfiże może podjąć się budowy tej sygnalizacji wyłącznie przy jej współfinansowaniu
przez Gminę Rokietnica. Wskazał przy tym
dwa warianty realizacji inwestycji, z których
Gmina wybrała budowę sygnalizacji wzbudzanej na istniejącym przejściu dla pieszych
przy cmentarzu. Koszt realizacji wybranego wariantu Zarząd oszacował na kwotę
50 000,00 zł i zaproponował partycypację
stron w jego poniesieniu na poziomie 50%.
Z uwagi na duże znaczenie inwestycji dla
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym we wskazanym miejscu, mając na uwadze bliskie sąsiedztwo szkoły, Rada Gminy
Rokietnica w dniu 31 maja 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na jej realizację. Latem Zarząd wyłonił wykonawcę inwestycji i zawarł z nim
umowę. Termin realizacji to 30.11.2021 r.
Prace projektowe potrwają prawdopodobnie do końca października br.

nansowana z budżetów powiatu poznańskiego oraz gminy Rokietnica.

A.K.: Co zyskają mieszkańcy po przebudowie?
T.Ł.: Kierowcy zyskają szeroką, bezpieczną i wygodną jezdnię. Pasażerowie komunikacji gminnej – bezpieczne i wygodne przystanki autobusowe. Rowerzyści ścieżkę
rowerową na całym odcinku. Z kolei piesi
– bezpieczne, oświetlone przejścia dla pieszych z azylami oraz chodnik.
Dobiegają końca prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznej na ul. Sobockiej w Rostworowie, Leśnej i Bystrej
w Napachaniu, ul. Kwiatowej, Lipowej
i Akacjowej w Kobylnikach i ul. Słonecznej w Kiekrzu.
Rozpoczęły się prace polegające na wykonaniu ścieżki na Polanie Rumuciowej,
która połączy os. Kalinowe z budowanym
obecnie skateparkiem. Wzdłuż alejki planowane są nasadzenia drzew miododajnych.

Nowy plac zabaw
w Rokietnicy

Kolejne ulice w gminie
będą oświetlone

W sierpniu br. zawarto umowę na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości
Kiekrz w ciągu ul. Portugalskiej, Holenderskiej, Greckiej, Włoskiej, Słonecznej i Błękitnej oraz w Cerekwicy przy ul. Żwirowej,
Jesionowej, Topolowej, Sosnowej i Lipowej.
W ramach zadania przewidziano do montażu 51 słupów wraz z oprawami typu LED.
Zakończenie prac zaplanowano na pierwszą połowę listopada br. Nowo pobudowane
oświetlenie uliczne przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.
We wrześniu została przeprowadzona
procedura przetargowa dla kolejnego etapu budowy oświetlenia na terenie gminy
Rokietnica:
• ul. Gminna i Wspólna w Rokietnicy,
• ul. Jutrzenka, Świt, Poranek w Kiekrzu.
Zakończenie etapu budowlanego tego zadania przewidziane jest jeszcze na ten rok.

Od 7 czerwca do 30 lipca br. trwały prace
związane z likwidacją placu zabaw przy ul.
Szamotulskiej w Rokietnicy i budową nowego placu zabaw w obrębie tego samego
terenu rekreacyjno-sportowego od strony
ul. Noblistów. Na nowy plac zabaw zostały
przeniesione trzy urządzenia z poprzedniej
lokalizacji: zjazd linowy, bujak i karuzela.
Pojawiły się również nowe urządzenia: huśtawka bocianie gniazdo, piramida linowa
oraz zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami,
a także towarzyszące im obiekty małej architektury. Nowy plac zabaw został ogrodzony trwałym i estetycznym ogrodzeniem
panelowym. Jest to pierwszy krok do realizacji kompleksowego projektu zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Szamotulską i Noblistów w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową parkingu oraz infrastrukturą techniczną w m. Rokietnica”.
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Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica
na lata 2021-2030. Kolejne kroki
w planowaniu rozwoju

S

trategia Rozwoju nabiera realnych
kształtów. W wyniku badania jakości
życia w gminie Rokietnica i późniejszych prac Gminnego Zespołu ds. Strategii opracowana została wizja Rokietnicy
na rok 2030. Wizja to ogólna prezentacja
tego, jaka ma być nasza Gmina w wyniku
realizacji strategii. Inaczej mówiąc, jakim
chcemy widzieć to miejsce na koniec tej
dekady. Pełna treść owej prezentacji brzmi
następująco:

Rokietnica 2030 to gmina dbająca
o środowisko, samowystarczalna
energetycznie dzięki inwestycjom
w odnawialne źródła energii.
Czysta i atrakcyjna dla swoich
mieszkańców, zapewniająca warunki
do aktywnego spędzania czasu,
ale też spotkania z przyjaciółmi. To
gmina mieszkańców, którzy kreują
rzeczywistość dzięki aktywności
obywatelskiej i społecznej,
realizowanej w formach zrzeszonych
i nieformalnych. To również gmina
dla wszystkich, niewykluczająca,
dająca szansę rozwoju najmłodszym,
dzięki wysokiej jakości edukacji,
ale też dbająca o swoje najstarsze
pokolenia.

Powyższa myśl jest efektem analizy ocen
pozostawionych w ankietach, które wypełnili mieszkańcy naszej gminy. Jeszcze raz
dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w badaniu. Stworzona wizja ma nam przyświecać zawsze, kiedy będziemy podejmowali decyzje, co do kierunku rozwoju gminy,
planowania inwestycji i działań społecznych w gminie.
Na drodze do realizacji celów każdemu,
również nam, stają nasze słabości i zagrożenia, dla przezwyciężenia których potrzebne
są mocne strony i wykorzystywanie nadarzających się szans. Dlatego, na podstawie
wyników badań, analizy dokumentów strategicznych Gminy i własnych doświadczeń,
Zespół ds. Strategii Rozwoju przeprowadził
analizę SWOT, czyli zidentyfikował mocne strony (Strenghts), słabe strony (Weaknesses), szanse (Opportunities) i zagrożenia (Threats).
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W tabeli na stronie obok prezentujemy Państwu wynik tej analizy.

Mając wiedzę o obecnym stanie
gminy oraz oczekiwanych kierunkach jej rozwoju, możemy przystąpić
do pracy nad zaplanowaniem konkretnych
celów strategicznych, które będą stanowiły ramy dla planowania zadań w kolejnych
latach realizacji Strategii Rozwoju.

Chcemy Państwa ponownie zaprosić
do udziału w konsultacjach społecznych.
Tym razem ich tematem będzie ustalenie najważniejszych celów do realizacji.
Planujemy przeprowadzenie:
) dwóch bezpośrednich spotkań konsultacyjnych (z limitem do 40 osób
każde)
) jednego spotkania on-line (dla maksymalnie 25 uczestników), dla tych
osób, które z różnych powodów nie
będą brały udziału w spotkaniach
bezpośrednich.

Spotkania bezpośrednie odbędą się:

) w budynku remizy JOSP Rokietnica,
ul. Szkolna 18B w dniach 19 i 27 października.

Spotkanie on-line odbędzie się:
) 20 października.

Wszystkie spotkania rozpoczynać się
będą o godzinie 18.00.
Spotkania bezpośrednie będą podzielone na dwa bloki tematyczne.
❶ Pierwsze spotkanie bezpośrednie – 19 października poświęcone będzie sprawom społecznym
i ochronie środowiska.
Chcemy na nim porozmawiać z Państwem na tematy dotyczące spraw dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów oraz
o otwartości społecznej na potrzeby mniejszości. Mniejszości rozumianych szeroko – osób z niepełnosprawnościami, mniejszości narodowych czy
seksualnych. Porozmawiamy również
o sprawach środowiska naturalnego,
co możemy zrobić, by w czasie najbliższych 10 i dalszych lat, nie pogarszać
jego stanu. A być może, aktywnie poprawę środowiska wspierać.
❷ Drugie spotkanie bezpośrednie
(27 października), poświęcimy

sprawom gospodarczym i inwestycyjnym.
Będzie to okazja, by porozmawiać o wykorzystaniu potencjału gospodarczego gminy, planowaniu przestrzennym czy priorytetach inwestycyjnych.

Spotkanie on-line będzie obejmowało wszystkie te zagadnienia
w ramach jednego spotkania.

Każdy z uczestniczek i uczestników będzie miał możliwość zaprezentowania 1-minutowej wypowiedzi na temat tego, co uważa za najważniejsze wyzwanie dekady dla
Gminy Rokietnica i przedstawić swoją propozycję konkretnych działań. Przewidziana jest również otwarta dyskusja po bloku prezentacji.

Formularz zgłoszeniowy
W związku z ograniczeniami pandemicznymi, ale też z racji rzetelnego przygotowania się do każdej z form zapowiedzianych konsultacji, prosimy o zgłoszenie się
na poszczególne spotkania z wyprzedzeniem – maksymalnie do 10 października.
Uprzejmie prosimy o wybór formy i terminu spotkania. Sugerujemy, by osoby zgłaszające się na spotkania bezpośrednie nie
zajmowały równocześnie miejsca na spotkaniu on-line.
Trzy odrębne linki do rejestracji dostępne będą na stronie www.rokietnica.pl oraz
na oficjalnym profilu gminy na Facebooku
– Rokietnica.pl.
Poniżej znajdą Państwo również kody QR
do zeskanowania z urządzeń mobilnych.
Jeżeli zainteresowanie udziałem w konsultacjach przekroczy możliwości technicznej organizacji spotkań wynikające z
pandemii lub innych okoliczności, rezerwujemy sobie prawo do zamiany miejsca
spotkania lub zaproponowania dodatkowych terminów.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Zespół UG Rokietnica
ds. opracowania strategii
Tel. Kontaktowy:
Anna Garbicz 61 89 60 619

ZEWNĘTRZNE

WEWENĘTRZNE

19.10
SPOTKANIE
BEZPOŚREDNIE

20.10
SPOTKANIE
ON-LINE

27.10
SPOTKANIE
BEZPOŚREDNIE

POZYTYWNE

N E G AT Y W N E

MOCNE STRONY:

SŁABE STRONY

» położenie geograficzne w aglomeracji poznańskiej
» dostępność różnych form komunikacji (pociąg, autobus,
samochód, rowery)
» demografia (młode społeczeństwo)
» wysoki poziom wykształcenia wśród mieszkańców
» nowoczesna baza oświatowa
» wysoka jakość nauczania
» aktywność grup senioralnych
» aktywność klubów sportowych
» infrastruktura sportowa (przyszkolna)
» obiekt ROS/GOK/Biblioteki
» wysoki % skanalizowania i zwodociągowania
» system gospodarki odpadami
» Węzeł Przesiadkowy Rokietnica (transport publiczny)
» MPZP obejmujące tereny inwestycyjne pod nieuciążliwą
działalność gospodarczą
» potencjał terenu Polany Rumpuciowej
» jakość administracji
» rozbudowana struktura OSP w gminie
» stacja pogotowia

» zbyt niski procent terenów objętych miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego
» zakorkowanie dróg
» brak alternatywy dla przejazdu przez centra
miejscowości
» duży udział dróg gruntowych
» brak spójnej sieci dróg rowerowych
» niezagospodarowana linia kolejowa do Międzychodu
» emisja zanieczyszczeń z Poznania
» brak instalacji komunalnych (gospodarka odpadami)
» niska świadomość ekologiczna mieszkańców
» brak lokali socjalnych i komunalnych
» słaby dostęp do służby zdrowia
» brak dofinansowanych miejsc w żłobkach
» brak miejsca na dzienny dom seniora
» brak Straży Gminnej
» brak ogólnodostępnej infrastruktury sportoworekreacyjnej
» brak przestrzeni miejskiej (np. centrum, mała
gastronomia)
» brak zorganizowanej/urządzonej przestrzeni zieleni
publicznej
» brak odpowiedniej powierzchni użytkowej dla
administracji publicznej
» niepełna infrastruktura w sołectwach (w tym dla seniorów)
» brak usług rzemieślniczych
» zaśmiecenie krajobrazu reklamami

SZANSE

ZAGROŻENIA

» nowa perspektywa finansowa unijna i krajowa
» dochody z aktywizacji gospodarczej
» poszerzenie terenów objętych miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego
» tereny wokół S11 i DW 184
» pozyskanie terenów od skarbu państwa
» budowa ram komunikacyjnych
» napływ młodego społeczeństwa
» współpraca w ramach aglomeracji/ powiatu, związków
międzygminnych, partnerstw
» rozwój infrastruktury komunalnej
» Węzeł Przesiadkowy Rokietnica (transport publiczny)
» możliwości rozwoju potencjału społecznego (fundusze,
wsparcie organizacyjne, promowanie aktywności
społecznej, współpraca z NGO)
» edukacja ekologiczna
» środki na zielono-niebieską infrastrukturę
» fundusze środowiskowe
» ekologiczne inwestycje gminne
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

zmiany klimatyczne
spadek udziału gminy w dochodach podatkowych
centralizacja państwa
wzrost obciążeń nakładanych na gminę bez
adekwatnych środków na ich realizację
uznaniowość w przyznawaniu dotacji/wsparcia ze
środków krajowych
wzrost udziału gminy w kosztach utrzymania oświaty
ograniczone możliwości finansowe budżetu gminy
zmienność przepisów
niekontrolowany rozwój zabudowy mieszkaniowej
suburbanizacja
polaryzacja społeczeństwa
rosnący popyt na usługi oświatowe
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W

poprzednich numerach Rokickich Wiadomości pisaliśmy o problemach, jakie
trawią polską psychiatrię i psychologię, zwłaszcza dziecięcą. Specjaliści od
lat sygnalizują załamanie systemu pomocy psychologicznej, a szeroko pojęta sytuacja covidowa wpłynęła dodatkowo negatywnie zarówno na służbę zdrowia,
jak i na samopoczucie nawet zdrowych osób. Z tym większą radością dowiedzieliśmy
się, że w Kiekrzu na ul. Chojnickiej pojawił się nowy punkt, w którym można uzyskać
poradę, jeśli nasza sytuacja zaczyna nas przerastać. Jest to Centrum Wspierania Relacyjni, przy którym działa Fundacja RELACYJNI prowadzona przez panią Prezes dr
Paulinę Gołaską-Ciesielską i pana Wiceprezesa Mateusza Ciesielskiego. O szczegółach
funkcjonowania Centrum rozmawialiśmy z panią Prezes.

Agnieszka Kępa: Czym zajmuje się fundacja RELACYJNI?
Paulina Gołaska-Ciesielska: Fundacja
RELACYJNI jest organizacją pozarządową
działającą przy Centrum Wspierania Relacji
od października 2020 roku. Fundacja jest
zarejestrowana w Pawłowicach, a swą działalność dedykowaną zarówno mieszkańcom
miasta Poznania, jak również gmin Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Szamotuły i wielu innych, prowadzi w gabinetach przy ul.
Chojnickiej 58 w Poznaniu. Celem działań
fundacji jest przede wszystkim pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie wsparcia psychologicznego dla rodzin
w trudnej sytuacji – dorosłych, młodzieży
i dzieci. W ramach swej działalności fundacja oferuje zarówno konsultacje indywidualne, jak również terapię dla par, terapię
rodzinną oraz spotkania grupowe (grupy
wsparcia dla rodziców oraz rówieśnicze
dla dzieci). O bieżącej działalności fundacji oraz centrum można przeczytać na stronie internetowej www.wspieranierelacji.
pl, a także w mediach społecznościowych
(Instagram oraz Facebook).
A.K.: Jakie rodziny mogą znaleźć pomoc w fundacji?
P. G. C.: Zapraszamy do nas wszystkie rodziny, które przeżywają jakiekolwiek trudności i chciałyby skorzystać z psychologicznego wsparcia. Aktualnie największą grupą
odbiorców naszych działań są rodziny osób
w spektrum autyzmu, rodziny osób z niepełnosprawnością, rodziny w separacji i roz-
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wodzące się. Dużą grupę stanowią także rodzice, którzy niepokoją się o rozwój swojego
dziecka i chcieliby, aby zewnętrzny specjalista sprawdził, czy w ich przypadku wszystko jest w porządku. Dzięki bardzo różnorodnemu zespołowi możemy zapewnić pomoc
rodzinom, w których pojawia się choroba
nowotworowa, rodzicom, którzy zmagają
się ze stratą dziecka, osobom zmagającym
się z problemem przemocy i wielu innym.
Najłatwiej jest nam ocenić możliwości pomocy po pierwszym, diagnostycznym spotkaniu (lub kilku, jeśli sytuacja jest bardziej
złożona). Staramy się nikogo nie pozostawić bez choćby minimalnego wsparcia, na
tyle oczywiście, na ile jest to w naszej zawodowej i osobistej mocy.
A.K.: Co zrobić, aby uzyskać od Państwa wsparcie?
P. G. C.: Najłatwiej przyjść do nas i zgłosić
taką potrzebę w recepcji. Można również
skontaktować się telefonicznie lub mailowo (dane kontaktowe są podane na stronie
www.wspieranierelacji.pl), a także za pośrednictwem mediów społecznościowych
(fanpage na Instagramie oraz Facebook).
Terminy spotkań umawiamy w ciągu około
dwóch tygodni. Mamy również możliwość
reagować interwencyjnie, tj. spotykać się
lub rozmawiać online/telefonicznie w sytuacjach bardzo pilnych (w miarę możliwości czasowych danego terapeuty).
A.K.: Jak pozyskujecie Państwo środki na swoje działania?
P. G. C.: Środki na finansowanie wsparcia
dla rodzin pozyskujemy ze źródeł zewnętrznych (projektów grantowych), a także darowizn od sponsorów prywatnych oraz firm.
Każdorazowa wpłata od darczyńcy pozwala
nam obejmować działaniami terapeutycznymi kolejne rodziny lub finansować spotkania danemu rodzicowi/dziecku przez
kolejne tygodnie. Pozyskiwanie środków
zewnętrznych nie jest łatwe, gdyż świetnie działających organizacji, robiących bardzo ważne rzeczy w Wielkopolsce jest dużo,
więc też pula tychże środków rozkłada się
na wiele potrzebujących fundacji/stowarzyszeń. Dlatego też nieustannie szukamy

osób i firm, które chciałyby i mogły pomóc
w finansowaniu bieżącej działalności. Numer konta, na który można przekazywać
darowizny, podany jest na stronie www.
wspieranierelacji.pl.

A.K.: Dlaczego ważne jest podejmowanie działań na rzecz zdrowia psychicznego w rodzinie?
P. G. C.: Niestety, jak pokazują statystyki
pozyskiwane w ramach badań w Europie
i na świecie, coraz więcej ludzi zmaga się
z problemami zdrowia psychicznego. Okres
pandemii Covid-19 nasilił jeszcze ten trend,
co szczególnie widoczne jest wśród młodzieży oraz dzieci. Coraz częściej spotykamy się z dziećmi przeżywającymi poważne
stany depresyjne i lękowe. Coraz większa
i, o zgrozo, coraz młodsza grupa dzieci doświadcza myśli samobójczych i podejmuje samobójcze próby. Coraz większa liczba
młodych osób ma poważne trudności w nawiązywaniu i rozwijaniu dobrych, bezpiecznych i życzliwych relacji. Podobnie osoby
dorosłe, które często doświadczają dużego
poczucia samotności, braku wsparcia w rodzinie i niemożności poradzenia sobie z problemami, które ich dotykają. Stąd też nasza
inicjatywa i silna motywacja do tego, aby
stworzyć takie miejsce, w którym wszyscy
potrzebujący otuchy znajdą coś dla siebie.
Mamy nadzieję, że dzięki niedawno zakończonym pracom remontowym, wynajęciu
nowego, przestronnego lokalu, a także intensywnym działaniom na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, będziemy mogli
zapewnić wsparcie coraz większej grupie
osób. Chcielibyśmy, aby fundacja oraz centrum były takim punktem na mapie Poznania oraz sąsiednich gmin, który kojarzyć się
będzie z ciepłem, zrozumieniem, domową
atmosferą i wspólnotą, które dają tak potrzebną wszystkim rodzinom siłę.

Plotkarka
zamontowana!

M

iała być 1 czerwca, później 1 lipca.
Nie udało się. Jednak pomimo trudności formalnych, podwyższeniu
ceny urządzenia 5 września zaprosiliśmy
naszych najmłodszych mieszkańców do zabaw na huśtawce „PLOTKARKA”. Urządzenie zbudowane na formacie koła o średnicy
10 m z 6 siodełkami jest już czynne, posiada atest używalności. Próba już się odbyła.
W gronie Pani Sołtys Róży Lubka, Rady
Sołeckiej oraz radnych Ryszarda Lubka i Ryszarda Ćwirleja trwa dyskusja, co możemy
jeszcze zamontować na naszym placu zabaw KARRAMBA.
Ryszard Lubka

Artystyczne malowanie w Sołectwie Żydowo-Rostworowo

17

lipca 2021 r. przy świetlicy Wiejskiej w Żydowie odbyło się spotkanie dzieci. Celem wydarzenia
było spędzenie wspólnie czasu po wielu
miesiącach zdalnych kontaktów oraz rozwijanie duszy artystycznej. Zgodnie z planem
dzieci wcieliły się w role sławnych artystów,
ale również wykazały się sprawnością fizyczną podczas zabaw z panią Animatorką.

Rokickie Wiadomości  październik 2021

Odbyły się konkursy, podczas których dzieci
mogły zdobyć nagrody. Na koniec wszystkie dzieci dostały prezent – niespodziankę.
Wszystkim uczestnikom malowania dziękuję za piękne prace. Dziękuję za przybycie pana Radnego Piotra Hałasa i przyniesienie darów dla dzieci. Bardzo dziękuję za
wkład pracy i dar serca: Radzie Sołeckiej
Pani Irenie i Pani Partycji, Panu Pawłowi

i Pani Kasi – sklep spożywczy w Żydowie,
Pani Darii – sklep spożywczy w Żydowie,
Cukierni „U Kamilka”, „Nowej Literce” w Rokietnicy, Pani Elżbiecie Czechowskiej, Państwu Annie i Wiesławowi Jurga, Panu Tomaszowi Świderskiemu. Wydarzenie odbyło
się zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi.
Sołtys Elżbieta Wencka
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Przedszkole
Bajeczka

jeczkowych podróży. Obserwujcie nasz profil na Facebooku.

Bajeczkowe wieści...
„Bajeczka w podróży”

„Bo w przedszkolu
jest jak w domu...”

W czasie minionych wakacji Przedszkolaki zabrały nas w podróż w różne zakątki
świata. Zadaniem dzieci i ich rodziców było
sfotografowanie się podczas wakacyjnych
wypraw z przypinką z logo naszego przedszkola i opublikowanie go na Facebooku.
Akcja #bajeczkawpodrozy cieszyła się dużym zainteresowaniem. Już od początku wakacji mogliśmy podziwiać piękne widoki,
między innymi w Grecji, Hiszpanii, Bułgarii,
Czechach, we Włoszech i na Ukrainie. Nie
zabrakło również polskich akcentów. Bajeczka aktywnie spędziła czas w Krakowie,
w Bieszczadach, nad Bałtykiem, w Toruniu, Łodzi i innych niezliczonych miejscach
w Polsce. Wraz z naszymi Przedszkolakami odkrywaliśmy uroki Parków Narodowych, zwiedziliśmy ciekawe muzea, obserwowaliśmy różne gatunki zwierząt żyjących
w zoo, a nawet kibicowaliśmy podczas meczu piłkarskiego. Serdecznie dziękujemy
wszystkim za udział w naszej akcji. Cudownie było nam, odkrywać wspólnie z Wami
nowe miejsca. Już wkrótce dalszy ciąg ba-

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to
ważny moment w życiu każdego dziecka.
Dla wielu z nich to pierwszy kontakt z grupą
społeczną. Początki pobytu dzieci w przedszkolu to trudny okres i sprawdzian zarówno dla nich, jak również ich rodziców.

Przedszkole
Mrowino

Marta Grzegorzewska
Anna Świst

Co ułatwia proces adaptacji?
• pozytywne myślenie o przedszkolu,
• wcześniejsze poznanie placówki edukacyjnej przez dziecko,
• umożliwianie kontaktów z innymi dziećmi np. na placu zabaw,
• usamodzielnianie dziecka w zakresie
prostych czynności samoobsługowych,
takich jak: jedzenie, mycie, wycieranie
rąk i twarzy, ubieranie/rozbieranie się,
komunikowanie swoich potrzeb,
• wspieranie dziecka, okazywanie spokoju, stwarzanie poczucia bezpieczeństwa
podczas rozstania,
• przebywanie z dzieckiem po odebraniu
z przedszkola (czas tylko dla niego).

Iza Olejniczak-Bysiewicz, Joanna Tomalka

Czekolada – za co ją kochamy?

Na letnich dyżurach w przedszkolu też
może być ciekawie i wesoło. Przekonały się o tym przedszkolaki z Przedszkola
w Mrowinie.
Nasz przyjaciel pies
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Życzymy naszym kochanym Przedszkolakom oraz ich Rodzicom, aby już za jakiś
czas mogli z uśmiechem na ustach powiedzieć, że w przedszkolu jest jak w domu!
posiadanie pupila to duża odpowiedzialność. Dzieci tak polubiły Fionę, że trudno
było im się z nią rozstać…

Lato w przedszkolu

Lipiec w przedszkolu w Mrowinie rozpoczęliśmy od Dnia Psa. Z tej okazji odwiedzili
nas niesamowici goście – mama naszej podopiecznej przyszła wraz z pupilem – spanielem Samem. Okrzyków radości nie było
końca! Piesek pozwolił się pogłaskać, przytulić, nakarmić oraz pokazał kilka sztuczek

Dobre rady dla rodziców:
• cieszcie się z dzieckiem, że następnego
dnia idzie do przedszkola,
• rano w domu nie wytwarzajcie atmosfery nerwowości i pośpiechu,
• pożegnanie w szatni powinno odbywać
się z uśmiechem, bez łez i smutnych spojrzeń, bez zbędnego przedłużania samego momentu rozstania,
• pozostawiając dziecko w grupie przedszkolnej, nie okazuj zdenerwowania i niepokoju,
• zawsze kontrolujcie, co mówicie w jego
obecności o sytuacji dotyczącej pobytu
w przedszkolu,
• nie wywołujcie dodatkowego stresu, wymuszając na dziecku, by zaraz po przyjściu do domu opowiadało o przedszkolu,
• nie martwcie się, że dziecko w pierwszych
dniach w przedszkolu nie chce się bawić,
jest tylko obserwatorem tego, co dookoła
niego się dzieje, dziecko stopniowo przyzwyczai się do nowej sytuacji, nowych
kolegów i powoli zacznie włączać się do
wspólnej zabawy 

w zamian za psie przysmaki. W młodszej
grupie dzieci też cieszyły się z obecności
pieska, którego przywiozła ze sobą nasza
pani Michalina. Przedszkolaki dowiedziały
się, jak należy opiekować się pieskiem, że

Oj, było słodko w przedszkolu 7 lipca,
gdyż świętowaliśmy Dzień Czekolady. Jak
wiadomo, nie tylko dzieci uwielbiają czekoladę… dorośli też. Dzieci, oglądając prezentację multimedialną, poznały proces
powstawania czekolady. Podczas pracy
z piramidą żywieniową i ilustracjami pomocniczymi dowiedziały się o właściwościach zdrowotnych tego przysmaku: dobrze wpływa na pamięć, poprawia nastrój
i samopoczucie, poprawia pracę serca, jednak w nadmiarze szkodzi. W tym dniu nie
mogło zabraknąć degustacji różnych smaków czekolady.

Challenge Niebieskie Motyle

Dzieci z naszego przedszkola wzięły
udział w akcji, której celem było poszerzanie świadomości na temat autyzmu i zespołu Aspergera oraz przekazanie iskierki przyjaźni osobom ze spektrum autyzmu
i ich rodzinom. Do challengu zostaliśmy nominowani przez Przedszkole w Napachaniu. Wywiązaliśmy się z zadań wyzwania,
ubierając się na niebiesko, wykonując pracę
plastyczną oraz ,,taniec motyla”, a na koniec
podczas wspólnego zdjęcia przesłaliśmy
pozdrowienia ,,Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”.
Ahoj przygodo!

Podczas wakacyjnych dyżurów urozmaiciliśmy dzieciom dni i zmieniliśmy nasze
sale na specjalne potrzeby… A zaczęło się
od Dnia Czerwonego Kapturka. Zapewne wszystkim znana jest ta bajka, ale dla
odświeżenia pamięci obejrzeliśmy teatrzyk
o Czerwonym Kapturku, by później wcielić
się w rolę bohaterów i zagrać na żywo przed
przedszkolną publicznością. Nasi mali aktorzy doskonale poradzili sobie z wyzwaniem.
Zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Zabawy na Dzikim Zachodzie

Zabawy w tipi, indiańskie ognisko, jazda
konna, zmagania z lassem, swobodne kowbojskie i indiańskie tańce, to tylko niektóre
z zabaw, jakie towarzyszyły dzieciom podczas dni na Dzikim Zachodzie. Dzieci, wcielając się w Indian, a następnego dnia w kowbojów, poznały ich zwyczaje, wysłuchały
ballady o Dzikim Zachodzie w wykonaniu
Wojciecha Młynarskiego oraz obejrzały
bajkę ,,Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”.
Zabawy w piratów

Szalony pomysł, odrobina wyobraźni, kreatywność pań oraz dzieci i nie ruszając się
z miejsca, można podróżować statkiem nawet do odległych zakątków świata. Doskonale wiedzą o tym nasze przedszkolaki, które niedawno wybrały się w rejs po morzach
i oceanach, by tak jak piraci z Karaibów,
przeżyć niesamowite przygody. A na ,,nieznanym lądzie” – w ogródku przedszkolnym i przedszkolnej kuchni według mapy
i wskazówek zawartych w książce ,,Trzy po
trzy o piratach” poszukać ukrytych skarbów.
Zabawy nie było końca. Zobaczcie sami.
Wędrujemy tu i tam…
Dzień Włóczykija

23 lipca nasze przedszkolaki postanowiły pójść w ślady lubianych przez dzieci bohaterów – Włóczykija, którego stworzyła
Tove Jansson, pisząc ,,Opowiadania z doliny Muminków” oraz Koziołka Matołka wymyślonego przez Kornela Makuszyńskiego.
Rokickie Wiadomości  październik 2021

Datę wędrówki wybrały nieprzypadkowo,
gdyż akurat przypadał Dzień Włóczykija. Młodsze grupy wybrały się na plac zabaw Karramba, starsze dzieci wędrowały
po okolicach Mrowina i Cerekwicy w poszukiwaniu przygód.

dzą, że te zwierzęta również mają swoje
przysmaki, są nimi marchewka, sianko,
koniczyna i pasza. Z tych składników każdy z nas przygotował dla nich przepyszną
sałatkę, którą z chęcią spałaszowały. Spotkaliśmy również Olafa… nie pomylcie go
z postacią z „Krainy Lodu”, oprócz koloru
i takiego samego imienia nic ich nie łączyło. Poznaliśmy Carmen i Esmę, które można nazwać przedszkolakami – tak samo jak
my były dziećmi. Jak sami się przekonaliśmy, alpaki są przesympatycznymi zwierzakami i uwielbiają się przytulać. Rozmówkom, spacerom i uściskom nie było końca!
To był naprawdę niesamowity dzień. Nie

Nauczyciele z Przedszkola w Mrowinie

Przedszkolaki i alpaki…

Pomimo wakacyjnych dyżurów w naszym
przedszkolu nie wiało nudą. 20 sierpnia
dzieci z naszego przedszkola wybrały się
na wycieczkę do Otorowa na farmę Oto Alpaka. Wycieczkę pełną wrażeń, przytulania i miękkiego futerka do dotykania. Powitały nas alpaki: Harry i Jasper wraz ze
swoimi właścicielami – panią Natalią i panem Błażejem, którzy swoją pasją podzielili się z przedszkolakami. Nie wszyscy wie-
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możemy doczekać się kolejnego spotkania
z naszymi ulubieńcami.
Jeden, jeden, dwa – numer
alarmowy, każde dziecko zna…

Kto to do nas zawitał? – To Maciej! –
Nowy chłopiec w naszej grupie? – Niestety nie… to był fantom do nauki udzielania
pierwszej pomocy. W przeddzień Światowego Dnia Pierwszej Pomocy przybył on
do nas razem z panią Kasią, która była ra-

townikiem medycznym i z przyjemnością
przeprowadziła z nami przyspieszony kurs
pierwszej pomocy dla przedszkolaka. Na
samym początku pani Kasia chciała przypomnieć nam numer alarmowy – jak się
okazało, wcale nie trzeba było tego robić!
Wszyscy go dobrze pamiętali. Naszą uwagę
przykuła też mała czerwona torebka, którą była apteczka. Od razu zapoznaliśmy się
z jej zawartością. Na sam koniec kursu nie
zabrakło ćwiczeń praktycznych. Nasze plu-

szaki były ranne, trzeba było niezwłocznie
je opatrzyć, więc przydał się plaster i bandaż. Tego dnia każdy z nas został małym
ratownikiem i otrzymał naklejkę – przypominajkę (z numerem alarmowym oraz
wskazówkami jak postępować z rannym).
Dziękujemy pani Kasi za cenną lekcję pierwszej pomocy.
Nauczycielki z Przedszkola w Mrowinie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu
WITAMY SZKOŁĘ

Z dniem 1 września swoją przygodę
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu rozpoczęli również najmłodsi –
przedszkolaki „Krasnoludki”, „Żabki”, „Leśne Duszki” i najstarsza grupa „Tropiciele”.
Od pierwszych dni dzieci z zaangażowaniem rozpoczęły pracę. „Krasnoludki” poznawały zasady życia w grupie oraz zasady
ruchu drogowego. Nauczyły się, jak prawidłowo przechodzić po pasach. Potrafią też
tworzyć piękne dzieła plastyczne. Na naszych oczach zdobywają ciągle nowe umiejętności.
W naszym przedszkolu obchodziliśmy
również Międzynarodowy Dzień Kropki.
15 września świętowaliśmy my także
dzień kreatywności i odkrywania swoich
talentów.
Nasze kochane ŻABKI, mamy nadzieję,
że w tym roku szkolnym odkryjecie u siebie jeszcze wiele talentów!
30

Początek roku szkolnego 2021/2022
przypadł w tym roku dokładnie w środę
1 września.
Jest on nieodłączną częścią życia każdego
ucznia. Każdy z nas zna to uczucie. Galowy
strój, występy przygotowane przez starszą młodzież, spotkania z kolegami, którzy
po wakacjach są o wiele bardziej opaleni.
W tym roku dyrekcja i nauczyciele postanowili wystąpić przed uczniami z uładem tanecznym – Jerusalema Dance Challenge, co
spotkało się z dużym aplauzem dzieci i rodziców. Najważniejsze, to spotkania z koleżankami i kolegami, opowieści wakacyjne,
czyste konto, jeśli chodzi o oceny. Jedni nie
mogli doczekać się pierwszego dzwonka,
inni byli mniej zadowoleni, ale każdy uczeń
to potwierdzi – okres od zakończenia roku
w czerwcu do jego rozpoczęcia we wrześniu mija w mgnieniu oka. Serdecznie powitaliśmy w naszej szkole pierwszoklasistów. Życzymy im powodzenia! Dużo się
u nas dzieje, dlatego każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Mamy nadzieję, że
w obecnym roku szkolnym, przy zachowaniu rezimu sanitarnego, będziemy mogli
przychodzić do szkoły codziennie. Warto
cieszyć się szkołą, bo 1 września 1939 roku
dzieci nie miały takiego szcześcia.
Sylwia Kiejnich

Absolwenci z wizytą w szkole
w Napachaniu

We wrześniu odwiedzili nas: Zosia, Zuza,
Wiktoria, Nadia, Bartek oraz Wojtek ubiegłoroczni absolwenci naszej szkoły. Świetnie, że przyszli! Przekazali nam, obecnym
ósmoklasistom, użyteczne rady odnośnie

sprawdzianu ósmoklasisty, podpowiedzieli
jak się uczyć, wybierać szkoły, mniej stresować. To była prawdziwa lekcja z preorientacji zawodowej na żywo. Dzięki wywiadowi z absolwentami poznaliśmy sześć szkół:
• Zespół Szkół Technicznych z Tarnowa
Podgórnego
• Liceum Ogólnokształcące z Tarnowa Podgórnego
• Technikum Gastronomiczne z Poznania
• Liceum Pijarów z Poznania
• II LO z Poznania
• Technikum Komunikacji z ul. Fredry z Poznania
Było interesująco i zabawnie, szczególnie wciągające okazały się opowieści absolwentów o tradycjach ich nowych szkół,
wyposażeniu, nauczycielach. Obiecali ponowne odwiedziny.
Dziękujemy i życzymy powodzenia!
Sylwia Paczkowska

Program „Dobre łącza”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu dołączył do programu „Dobre łącza”, organizowanego przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej. Celem programu „Dobre łącza” jest wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci w internecie poprzez
rozwijanie ich kompetencji społeczno-emocjonalnych (SEL) takich jak: sa-

moświadomość, samokontrola, świadomość społeczna, zdolności interpersonalne
i odpowiedzialne podejmowanie decyzji.
W roku szkolnym 2021/2022 zostaną przeprowadzone w wybranych klasach warsztaty mające na celu ukształtowanie wyżej
wymienionych kompetencji.

szłości proekologiczną postawą, zarażając
nią wszystkich ludzi spotykanych dookoła.
Małgorzata Kurek

„Jak będziesz grał lepiej ode mnie
to dam ci wygrać”

Nikola Krasowska

wnuczek/wnuczka

DZIEŃ KROPKI

Co to za dzień? – Opowiastka autorstwa
kanadyjskiego pisarza i ilustratora książek
dla dzieci Peter H. Reynoldsa z 2003 r. pt.
„The Dot” (Kropka) stała się inspiracją powołania w 2008 r. Międzynarodowego Dnia
Kropki, obchodzonego już w 196 krajach. To
inicjatywa, mająca pobudzać kreatywność
młodych ludzi i zachęcać ich do tworzenia.
Uczniowie, nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy instytucji kultury organizują więc
15 września takie działania, które pomagają dzieciom odkryć swoje talenty i je zaprezentować. Motywem przewodnim jest
oczywiście kropka.
I my, jak co roku, w naszym zespole hucznie obchodziliśmy to święto. Uczniowie,
nauczyciele i pracownicy mieli za zadanie
przyjść ubrani na „kropkowo”. Pani dyrektor
witała nas w drzwiach, ogłaszając: „Kto zakropkowany, ten nie pytany”. Z radiowęzła
wysłuchaliśmy fragmentu książki „The Dot”.
Został też ogłoszony konkurs fotograficzny
„Świat w kropki”. W świetlicy, podczas zajęć dopołudniowych, miało miejsce wiele
kropkowych sytuacji: dzieci przyozdabiały Drzewo Talentów kolorowymi kropkami z narysowanym lub napisanym talentem, który posiadają. Powstały też piękne
kolorowe kropkowe obrazy.
To był wspaniały, niesamowity dzień.
I KROPKA.
Lidia Trybuś

Mamy bzika na punkcie kostki
Rubika

Od razu po powrocie do nauczania stacjonarnego uczniowie zostali zaskoczeni
wyzwaniem postawionym przez nauczycieli świetlicy. Celem było nauczenie się
układania całej kostki Rubika przez jak
największą liczbę uczniów. Szybko, w żargonie uczniowskim, zaczęły pojawiać się
takie pojęcia jak: cross, permutacja narożników, czy bardziej przystępne – najpierw
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myszki do sera, a potem do piwnicy. Nauka układania wciągnęła wielu uczniów ze
wszystkich klas.
Na koniec roku około 30 uczniów z naszej szkoły potrafiło ułożyć całą kostkę. Natomiast siedmiu najlepszych wzięło udział
w turnieju układania kostki na czas, który
wygrał Kamil Pakulski przed Natanielem
Stawskim i Olafem Dembskim. Najlepsi uzyskiwali wyniki na poziomie 40-50 sekund.
Jest to wynik, o którym ich nauczyciel pan
Robert może tylko pomarzyć.
Robert Górny

Mali Odkrywcy

Wszyscy uwielbiamy spędzać czas na łonie przyrody wśród zielonych łąk, śpiewu
ptaków, szumu morza czy zapachu lasu.
Jednocześnie jednak to my – ludzie jesteśmy największymi niszczycielami przyrody
i największym zagrożeniem dla naszej planety. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna już od najmłodszych lat i uwrażliwianie dzieci na piękno, ale też z roku na
rok zwiększające się potrzeby naszej planety. Przedstawiamy Państwu uczestników
koła przyrodniczego – Małych Odkrywców,
uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich,
którzy w ciągu roku szkolnego poznawać
będą zjawiska przyrodnicze, rozwijać swoją ciekawość oraz zainteresowania, obserwować, badać i eksperymentować.
Mali Odkrywcy to dzieci niezwykle wrażliwe, zachwycające się każdą cząstką przyrody napotykaną na swej drodze. Tę wrażliwość koniecznie musimy podtrzymywać
i pielęgnować, aby zaowocowała w przy-

Zbliża się czas, kiedy liderzy rodzinnych
rankingów szachowych będą musieli uznać
wyższość szachową swoich synów, córek
i wnuków. W szkole w Napachaniu już drugi rok z rzędu odbywają się lekcje szachowe dla uczniów z klas początkowych, a od
tego roku dołączyli do nich również uczniowie klas starszych.
Nasza szkoła stawia na szachy, bo warto,
ponieważ powodów jest wiele. Szachy poprawiają zdolności matematyczne, obliczeniowe, umiejętności planowania i przewidywania ruchów, nie tylko na szachownicy.
Szachy są też sportem dla naszego mózgu,
poprawiają pamięć, wpływają na zdolność
uczenia się, pobudzają kreatywność i zwiększają poziom koncentracji, WIĘC WARTO
GRAĆ W SZACHY.
Robert Górny

Święto Pieczonego Ziemniaka

Minęło już ponad 400 lat od czasu, kiedy
hiszpańscy marynarze przywieźli z Ameryki
do Europy bulwy ziemniaka. Kartofle, pyry,
kompery, bulwy, czy po prostu ziemniaki
znamy nie od dziś pod różnymi postaciami
– frytki, gotowane, smażone, pieczone. To
właśnie pieczonymi ziemniakami uczniowie klas I-III postanowili uczcić Święto Pieczonego Ziemniaka, które obchodziliśmy 15
września. Dzięki uprzejmości pani Sołtys
z Napachania – pani Agnieszki Kram, mogliśmy bliżej przyjrzeć się uprawie ziemniaków oraz wziąć udział w wykopkach.
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Z wielkim entuzjazmem i zapałem przystąpiliśmy do pracy – zbieraliśmy, a następnie
segregowaliśmy nasze zbiory. Nie obyło się
bez ogniska i zapachu pieczonych pyr, które zajadaliśmy ze smakiem wraz gzikiem
przygotowanym przez niezawodnych rodziców. Na deser oczywiście nie zabrakło
pysznych ciasteczek. Ogromne podziękowania dla pani Sołtys oraz wszystkich zaangażowanych w to wydarzenie.

Z dniem 1 września 2020 roku powstał
nowy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu, w skład którego wchodzi Szkoła
Podstawowa w Napachaniu i Przedszkole
w Napachaniu. Od tego momentu wszystkim nam przyświecała myśl, by nadać naszej szkole imię, wybrać patrona, autorytet,
z którym cała społeczność szkolna będzie się
utożsamiać, a działania szkoły będą mogły
oprzeć się na wartościach reprezentowanych
przez niego. Szkoła tym samym będzie mogła uzyskać indywidualną tożsamość, wyróżniającą ją spośród innych szkół.
Postanowiliśmy zatem rozpocząć procedurę nadania imienia szkole. Wybór patrona jest sprawą dużej wagi, dlatego popro-

siliśmy o włączenie się do projektu naszą
szkolną społeczność – uczniów, rodziców
i nauczycieli.
Nadanie imienia szkole określają przepisy
prawa oświatowego tj. Ustawa z 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60)
oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz.
649), w których czytamy m.in. § 2. 1. Szkole nadaje imię organ prowadzący szkołę na
wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły – na wspólny wniosek rady
pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego.
A zatem w procesie wyboru uczestniczyli
nauczyciele, rodzice i uczniowie. Każda społeczność przedstawiała swoich kandydatów
wraz z uzasadnieniem. Ostatecznie o kandydatach na patrona szkoły zadecydowały wnioski złożone przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski.
Na ich podstawie kandydatami na patrona
szkoły zostali Antoni z Napachania i Maria
Skłodowska-Curie.
W okresie maj-czerwiec w szkole prowadziliśmy działania, mające na celu przybliżenie uczniom i rodzicom sylwetek obu kandy-

datów (m.in. prezentacje, gazetki, wystawy,
tematy zajęć z wychowawcą). Na stronie
internetowej szkoły została utworzona zakładka NADANIE IMIENIA, w której znajduje się cała dokumentacja związana z procedurą nadania imienia naszej szkole.
17 czerwca 2021 r. odbyły się ogólno
szkolne, demokratyczne wybory. Nad całością czuwała powołana komisja. Drogą tajnego głosowania wybrany został kandydat,
który uzyskał większość głosów. Przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu
z wyborów zajęła się komisja wyborcza.
Ostatecznie decyzją większości na patrona Szkoły Podstawowej w Napachaniu została wybrana Maria Skłodowska-Curie.
21 czerwca 2021 roku na wspólnym
posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
jednogłośnie została podjęta uchwała zatwierdzająca wyniki wyborów. Wniosek
o nadanie Szkole Podstawowej w Napachaniu imienia Marii Skłodowskiej-Curie
wraz z uzasadnieniem opracowanym przez
p. Karolinę Nyczkę w imieniu całej społeczności szkolnej został złożony do organu prowadzącego 6 września 2021 roku.
Była to doskonała lekcja demokracji.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

drzwi dobrych relacji. Miejmy nadzieję, że
takich relacji w naszej szkole będzie bardzo dużo!
Dobry start

Dzień Kropki

Wakacje, wakacje… i po wakacjach! 1
września uroczyście przywitaliśmy nowy
rok szkolny 2021/2022. Niektórzy chętnie, niektórzy troszkę nieśmiało przekroczyli próg naszej szkoły po tak długiej przerwie. Krótka inscenizacja wykonana przez
uczniów klasy 7b zwróciła naszą uwagę, jak
ważna jest empatia, szacunek, wdzięczność
i życzliwość, aby utworzyć szkołę dobrych
relacji. Po przemówieniu Pana Dyrektora
i pięknym przedstawieniu, każdym uczeń
i nauczyciel wychodząc z hali, przekroczył

Rada Rodziców na dobry start roku szkolnego 2021/2022 sfinansowała zakup ławek piknikowych. Zostały one złożone
przez chętnych rodziców (i jednego z absolwentów Przybrodzkiej).
Z pewnością plenerową miejscówkę uda
się wykorzystać na wiele sposobów. Będziemy mogli przy nowych ławeczkach
odpocząć na przerwach, pograć w planszówki, wziąć udział w zajęciach pod
chmurką. Mamy nadzieję, że niezależnie
od sposobu wykorzystania sprawią one

Magdalena Maciaszek

Wybór patrona,
czyli lekcja demokracji

Szkoła Podstawowa
w Cerekwicy
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Społeczność Szkoły Podstawowej
w Napachaniu

naszym uczniom (i pracownikom zresztą
też...) wiele radości. Jeszcze raz brawa dla
Rady Rodziców!

15 września w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kropki, czyli dzień pomysłowości, kreatywności i talentów. Zadaniem
wszystkich uczniów było napisanie na
kropkach, jaki mają talent. W ten sposób
powstała jedna wielka kropka wspólnych
talentów. Nie zabrakło również innych aktywności przygotowanych przez nauczycieli i wychowawców. Było wesoło, kolorowo
i kreatywnie. Najlepszym tego dowodem są
zdjęcia oraz uśmiechy uczniów.
Klasowe integracje 4b

Jak na pewno dobrze wiecie, w zeszłym
roku szkolnym w naszej szkole były dwie

Zespół Szkół
im. J. i W. Zamoyskich

klasy 3. Jednak ze względu na dużą liczbę
uczniów, w tym roku szkolnym mamy trzy
klasy 4. Powstały nowe klasy, które mają
nowych wychowawców. Wychowawczyni
klasy 4b – p. Hania postanowiła pozytywnie zintegrować swoich uczniów i zaplanowała dla nich atrakcyjny program z noclegiem w szkole. Podczas spotkania uczniowie
grali w planszówki, jedli pizzę ufundowaną przez rodziców, bawili się w chowanego, oglądali bajkę, zajadając się popcornem,
były również zgadywanki i zabawy na boisku. Uczniowie pełni pozytywnych emocji
poszli późno spać, a rano czekało na nich
śniadanie. W przygotowaniu noclegu po-

magały p. Kasia, p. Agata oraz p. Iwona. To
była integracja na szóstkę!
Malowanie

W naszej szkole już 2 września przystąpiliśmy do konkretnego działania. Chcieliśmy
dodatkowo ubarwić naszą piękną szkołę,
więc za pomysłem Pana Dyrektora pomalowaliśmy wnęki. Każdy uczeń i pracownik
szkoły zostawił po sobie ślad, imię, ksywkę
lub jakiś symbol. Od razu zrobiło się przyjemniej! Kilka puszek kolorowej farby, cały
zespół nauczycieli i pracowników i efekt
jest naprawdę zadowalający.

Rozpoczęcie roku szkolnego
2021/2022

1 września, zgodnie z tradycją, zjawiliśmy się w szkole. Radość była większa niż
zwykle, gdyż po długim czasie zdalnego nauczania w czasie pandemii, wszyscy mieliśmy wielką ochotę, aby się spotkać. Przywitał nas dyrektor – Wojciech Kaczmarek
– i uczniowie klasy III TOR, którzy wraz
z profesor Durzewską przygotowali część
artystyczną.
Mamy nadzieję, że ten rok szkolny będzie obfitował tylko w dobre niespodzianki i będziemy mogli do końca czerwca cieszyć się nauką w murach naszej szacownej
Alma Mater!

dzić swoją tężyznę fizyczną, wiosłując po
Jeziorze Rogozińskim.
Podczas pobytu było mnóstwo śmiechu,
radości. Mamy nadzieję, że zdobytą wiedzę
wdroży w codzienne życie.

Pobyt w Regionalnym Centrum
Profilaktyki w Rogoźnie

Brzednia 2021

Młodzież klasy II i III Technikum hotelarstwa i Technikum architektury krajobrazu uczestniczyła w tygodniowym turnusie
szkoleniowo-profilaktycznym w Regionalnym Centrum Profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży w Rogoźnie. Harmonogram
obfitował w zajęcia dotyczące prewencji
uzależnień oraz wzmacniających integrację grupy i rozwijających ich kreatywność.
Młodzi Zamoyscy mogli wykazać się swoim zmysłem kulinarnym, treningiem twórczości w tworzeniu decoupage oraz spraw-

Pierwsza tura wycieczek integracyjnych
klas pierwszych do Brzedni odbyła się 15
września. Dzięki hojności Powiatu Poznańskiego – organu prowadzącego naszą szkołę, uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów.
Zostali oni zaproszeni przez wychowawców do wspólnej zabawy.
Uczniowie techników: hotelarskiego i organizacji reklamy oraz szkoły branżowej
wzięli udział w zawodach sportowych na leśnym torze przeszkód. Jeździli wojskowym
samochodem po lesie, integrowali się przy

Agnieszka Olejniczak Gross
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Agnieszka Złotnicka
Alicja Dąbrowska

ognisku, pływali po Jeziorze Cichowskim,
karmili zwierzęta w skansenie „Soplicowo”.
Profesjonalna kadra z Ośrodka Szkoleniowego w Brzedni przyjęła nas serdecznie i z humorem, zapewniając wiele atrakcji, świetną zabawę i pyszne jedzenie.
Było mnóstwo wrażeń, panowała rodzinna atmosfera i radość, które dodadzą
z pewnością pierwszakom odwagi w szkolnych zmaganiach i sprawią, że będą czuli
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się w szkole raźniej, bo mają już przecież
wielu znajomych.
Agnieszka Olejniczak Gross

Innowacja OrganizacyjnoMetodyczna „Takowcy Zamoyskich
Są TIK”

W roku szkolnym 2021/2022 będę realizować w Zespole Szkół im. J. i W Zamoyskich
innowację organizacyjno-metodyczną „TAKowcy Zamoyskich są TIK” na prowadzonych
przeze mnie zajęciach języka niemieckiego
zawodowego w architekturze krajobrazu.
Innowacja jest moją odpowiedzią na coraz
większe zainteresowanie nauką z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej wśród młodzieży, a także wyjściem
naprzeciw wymogom edukacyjnym, zawartym w aktualnej podstawie programowej
dla II etapu edukacyjnego. Założeniem innowacji jest zaproponowanie uczniom nowatorskiego sposobu nauki języka obcego
zawodowego, wprowadzonego przez doktora Rubena Puentedurę pod nazwą modelu
SAMR, który zakłada motywowanie do przyswajania wiedzy oraz rozwijanie kreatywności, umiejętności krytycznego i twórczego
myślenia poprzez zwiększenie zaangażowania uczniów w proces uczenia się. Dzięki takiemu podejściu do edukacji moi uczniowie
będą zdobywali wiedzę drogą własnych doświadczeń i poszukiwań. W zaproponowanym modelu nauczania to uczeń będzie stał
na pierwszym miejscu i przejmie odpowiedzialność za swój proces edukacji, a nauczyciel będzie tylko obserwatorem i moderatorem jego procesu nauczania.
Założeniem innowacji jest przeprowadzenie całego cyklu 30 godzin nauki przedmiotu „język niemiecki zawodowy w architekturze krajobrazu” w klasie 3 lub 4
z wykorzystaniem gier, aplikacji i platform
edukacyjnych, w ramach którego uczniowie
wykonają minimum 2 projekty związane
ze specyfiką przedmiotu. Wszystkie zajęcia będą prowadzone na tabletach szkolnych w ramach powstałej z mojej inicjatywy
mobilnej sali komputerowej. Nie będziemy korzystać na tych zajęciach z żadnego
podręcznika. Wszystkie tematy i związane
z nimi zadania będą gromadzone na platformie platforma.zawodowcy.org.
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Cele programu innowacji:
• Przekazanie uczniom treści programowych przy wykorzystaniu różnorodnych
nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej.
• Swobodne posługiwanie się podstawowym słownictwem zawodowym z dziedziny architektury krajobrazu.
• Uatrakcyjnienie i unowocześnienie zajęć języka niemieckiego zawodowego.
• Rozbudzanie i pogłębianie motywacji uczniów do systematycznej i aktywnej
nauki języka niemieckiego na zajęciach i w
domu poprzez wykorzystanie nowych technologii.
• Maksymalne zaangażowanie uczniów
w proces edukacyjny.
• Kształtowanie u uczniów umiejętności technicznych poprzez dostęp do nowoczesnych technologii.
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK.
• Rozwijanie umiejętności twórczego
myślenia, kreatywności, pracy w zespole.
• Większe angażowanie ucznia w proces
uczenia się, również w przygotowywanie
interaktywnych pomocy dydaktycznych.
• Propagowanie nowych technologii
wśród kadry nauczycielskiej Zespołu Szkół
im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy i zachęcanie do wdrożenia nowoczesnej technologii do procesu edukacyjnego.
Metody aktywizujące wykorzystywane na zajęciach:
• Praca metodą projektu.
• Praca z wykorzystaniem narzędzi TIK:
Quizlet, Quizizz, Learningapps, Wordwall,
Kahoot, Testportal, Krzyżówki.edu, Prezi,
Canva, Genially, Stormboard, AnswearGarden, Wordart, Super Teacher Tools, Eduzabawy, Wix, QR-Online, Pixabay i inne.
Monika Hofman
Nauczyciel języka niemieckiego

Rokietnickie Lwy Biznesu:
podsumowań czas

„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy.
(P. Coelho)”
W ramach działań zmierzających do ciągłego podnoszenia jakości edukacji w naszej szkole, poprzez rozwój kompeten-

cji kluczowych oraz wspieranie rozwoju
uczniów uzdolnionych, w Zespole Szkół
im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy została wdrożona innowacja pedagogiczna pt.
„Rokietnickie Lwy Biznesu”. Głównym jej
celem jest pobudzenie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, przy wykorzystaniu modelu kreatywności, samodzielnego
myślenia i pracy zespołowej, a także zainteresowania uczniów technikum kontynuacją kształcenia na kierunkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki opartej na
wiedzy. W oparciu o teorię progresywizmu, konstruktywizmu społecznego i aktualnych osiągnięć kognitywistyki, w innowacji zdecydowanie dominuje podejście
edutaintment. Poprzez współpracę, czyli
efektywne budowanie relacji oraz edukację,
czyli zdobywanie wszechstronnej wiedzy
teoretycznej oraz praktycznych umiejętności, działamy wykorzystując owe pozyskane zasoby na rzecz zmian w środowisku
szkolnym i lokalnym. Rokietnickie Lwy Biznesu w składzie: Hubert Rabenda, Bartek
Schlabs, Kamil Starosta oraz Eryk Zerbin,
rozpoczynają kolejny etap działalności, pełni zapału, pomysłów i planów, o realizacji
których na pewno będziemy informować.
Anna Dukowicz

Międzynarodowy Dzień Kropki 2021
u Zamoyskich

Z inicjatywy Rokietnickich Lwów Biznesu już po raz drugi obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki w naszej szkole. Jest
to święto kreatywności, wyobraźni, nieszablonowego myślenia, a przede wszystkim
wspólnej zabawy. Wszystko zaczęło się od
niezwykle popularnej książki „Kropka” Petera H. Reynoldsa. Wzorem Vashti, która
dzięki kropce uwierzyła w siebie, odkrywamy i my swoje mocne strony i ukryte talenty.
Szukaliśmy kropek wokół nas, uwieczniając je na fotografiach, tworzyliśmy z kropek
kreatywne prace plastyczne i przeprowadziliśmy konkurs DOT MASTER 2021. Tegorocznym mistrzem łączenia kropek został Kacper Skąpski. U Zamoyskich zawsze
aktywnie wspieramy rozwój kreatywności
jako kompetencji kluczowej, będącej podstawą innowacyjnej działalności.
Anna Dukowicz

Charytatywny Turniej Amatorskiej Piłki
Nożnej – GRAMY DLA KONRADA

D

nia 15.08.2021 r. Gminny Klub Sportowy ROKITA Rokietnica pod Patronatem Wójta Gminy Rokietnica Bartosza Derecha, zorganizował dla swojego
byłego zawodnika charytatywny turniej
piłki nożnej.
Głównym celem była zbiórka pieniędzy, które chociaż częściowo pomogłyby
w zakupie leków i sprzętu do rehabilitacji. Konradowi ze względu na zakrzepicę
podudzia amputowano jego część. Obec-

nie przed Konradem stoi ważne zadanie
w postaci powrotu do pełnej sprawności.
Zorganizowany turniej pokazał, że możemy na was liczyć, kiedy pojawia się taka
potrzeba. Zebrana kwota 9 230,00 zł przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Na
całą kwotę wpływ miała licytacja dostarczonych gadżetów, a także piłka oraz koszulka LECHA z podpisami zawodników
drużyny LECH Poznań. Koszulka została
zlicytowana za kwotę 1000 zł.

Firma Beef House całą kwotę zebraną
ze sprzedaży kiełbasek przekazała na naszą zbiórkę.
Całość zgromadzonych pieniędzy została
wpłacona na konto Fundacji „Moc Pomocy”.
Konrad jako jej podopieczny ma dostęp do
zebranych środków.
W turnieju zagrała ZAŁOGA KONDZIA
składająca się z zawodników, z którymi
jako nastolatek grał w GKS ROKITA oraz
inne drużyny amatorskie:
KADRA ROKITY; BYLI KOPACZE;
PŁONĄCE BALOTY; FC LEŚNA POLANA;
KANOLDY; WYJADACZE; SPARTANIE;
PUK 1 i PUK 2.
Poszczególne drużyny zajęły odpowiednio miejsca: I miejsce: Wyjadacze; II miejsce:
Kadra Rokity; III miejsce: Załoga Kondzia
Składamy serdeczne podziękowania:
• Konradowi za przybycie – trzymamy kciuki za pomyślną rekonwalescencję,
• Wójtowi Bartoszowi Derechowi za ufundowanie pucharów,
• zawodnikom za podjęcie zadania na murawie,
• naszemu sponsorowi firmie Beef House,
• firmie Nana za przygotowanie animacji
dla najmłodszych,
• piekarni Piotr Łakomy za pyszne pieczywo,
• Panu Ryszardowi Lubka za pomoc w dostarczeniu sprzętu,
• uczestnikom licytacji,
• kibicom za doping,
• wszystkim, którzy upiekli ciasta,
• obsłudze stanowiska gastronomicznego,
• strażakom z KSRG JOSP Rokietnica oraz
OSP Napachanie za pokaz sprzętu i naukę udzielania Pierwszej Pomocy.

Dziękujemy, że byliście z nami
ZARZĄD GKS ROKITA
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Żaki (najmłodsi)

GKS Rokita Rokietnica

– podsumowanie sezonu 2020/2021

U

biegły sezon był bardzo intensywny dla wszystkich drużyn Gminnego
Klubu Sportowego Rokita.
Szczególnie odczuła to drużyna seniorska, która w ciągu jednego tygodnia musiała rozegrać nawet 3 mecze ligowe niczym
drużyny ekstraklasowe.
Najważniejsze, że po 5 latach przerwy sezon przyniósł upragniony awans do A klasy. Podkreślić należy, że drużyna zrobiła
to w bardzo dobrym stylu, zdecydowanie
wygrywając swoją grupę. Szczególnie imponować może liczba zdobytych 89 goli,
w tym 33 strzelone przez Dawida Golona
i tytuł najlepszego strzelca klasy B grupy
wielkopolskiej.
Skład drużyny seniorskiej:
Mikołaj Kucharski, Hubert Szuflak,
Krzysztof Szymkowski (bramkarze); Mateusz Ciszewski, Szymon Fołda, Norbert
Jankowiak, Jarosław Janowicz, Dawid Koniuszy, Sebastian Koniuszy, Jakub Kubiak,
Ryszard Sadowski (obrońcy); Filip Gadecki, Yurii Honta, Marcin Janicki, Aleksander
Janiszewski, Bartosz Janiszewski, Mikołaj
Just, Damian Kurz (kapitan), Patryk Nowacki, Wojciech Żywanowski (pomocnicy); Maurycy Gabryś, Dawid Golon, Daniel
Przybył (napastnicy)
Trenerem seniorów od września 2020
roku jest Andrzej Borówko, który podczas
swojej piłkarskiej kariery rozegrał ponad
180 meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Rolę kierownika drużyny pełnił Przemysław Łochyński – Prezes GKS Rokita.
Wśród juniorów – trzy drużyny uczestniczyły w rozgrywkach ligowych.
Junior Młodszy (rocznik 2006/2007) trenowany przez trenera Grzegorza Kubalę
grał w II lidze okręgowej.
Skład drużyny:
Oskar Nawrot, Wojciech Walkowiak, Kacper Anioła, Adrian Biały, Szymon Biegański,
Jakub Fudala, Jakub Jędraszczyk, Maksymilian Kara, Dawid Lysacenko, Jan Łyskawa,
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Kacper Mierzyński, Dominik Misiuta, Maciej
Poborski, Michał Tarka, Krzysztof Tefelski,
Aleksander Zawistowski
Młodziki

Juniorzy młodsi

Seniorzy

Trampkarz (rocznik 2008/2009) trenowany przez trenerów: Andrzeja Borówko
i Przemysława Łochyńskiego wywalczył
awans z III do II ligi okręgowej.
Skład drużyny:
Kacper Szuflak, Aleksander Antkowiak,
Piotr Augustyniak, Grzegorz Cyrkiel, Michał Dworak, Jakub Figas, Jakub Gawroński, Maksymilian Gburczyk, Norbert Grzesiak, Maksymilian Gucki, Mirosław Kubala,
Patryk Madaj, Marcel Napierała, Wojciech
Sadowski, Oskar Siemiński, Tomasz Sikora, Franciszek Śniegocki, Jakub Szczotka,
Nikodem Thiel, Wiktor Waligórski
Młodzik (rocznik 2010/2011) trenowany przez trenera Mariusza Wieczorka i asystenta trenera Kacpra Łochyńskiego występował w I lidze okręgowej.
Skład drużyny:
Jakub Mackiewicz, Krzysztof Abrahamczyk, Adam Biller, Antoni Cegłowski, Eryk

nowski, Wiktor Satkiewicz, Jan Skrzypiec,
Piotr Styperek, Stefan Wieczorek, Aleks
Wośkowiak, Mateusz Ziółczyk
Grupa B: Oliwier Czekanowski, Aleksander Falkiewicz, Filip Galant, Jan Górny, Antoni Hauke, Franek Hauke, Aleksander Illukiewicz, Mieszko Jagodziński, Piotr Kowalak,
Alex Ładziński, Milan Mieczkowski, Andrzej
Remisiewicz, Wojciech Rudny, Mikołaj Sawicki, Oliwier Sroka, Tomasz Świderski,
Tymon Urbanowicz, Wojciech Walerowicz
Trampkarze
Dubisz, Aleksander Janowicz, Mikołaj Jeleń,
Kamil Klewicz, Marcin Kmieć, Joachim Kozłowski, Wiktor Kwieciński, Stefan Latuszek, Tymin Miński, Wiktor Mucha, Ksawery Najewski, Kamil Naroźny, Grzegorz
Nieznański, Olgierd Noszkowicz, Adrian
Sawicki, Marcin Siłacz, Piotr Springer, Michał Wargin, Jakub Wardowicz
Natomiast najmłodsi adepci piłki nożnej
(rocznik 2012-2014), trenowani przez trenera Dawida Golona oraz asystenta trene-

ra Kacpra Łochyńskiego, uczestniczyli m.in.
w lidze Redbox oraz okolicznościowych turniejach. Podkreślić należy, że wzrastające
zainteresowanie treningami spowodowało,
że stworzone zostały w tej kategorii dwie
grupy treningowe.
Zawodnicy roczników 2012/2014:
Grupa A: Mateusz Byczyk, Bartosz Cyrkiel, Mateusz Garstecki, Mikołaj Grześkiewicz, Michał Iskierka, Jan Klimczak, Kacper
Knioch, Igor Lewandowski, Mateusz Ru-

Dwa złote medale Szymona Śniegockiego,
wychowanka UKS Błyskawica,
na zawodach Dynamic Cup Karate

Ś

wietne wyniki osiągnął po raz kolejny
mieszkaniec Rokietnicy, wychowanek
trenera Jarosława Kuca Szymon Śniegocki, startujący obecnie w barwach Klubu
Kuzi Sport Poznań, podczas zawodów rozegranych w dniu 29.05.2021 r. w Mosinie.
Zdobył złoto w konkurencji kata U14 oraz
w konkurencji kumite – 50 kg!
Dużym osiągnięciem jest również zakwalifikowanie się Szymona i wzięcie udziału w Młodzieżowej Światowej Lidze Karate z cyklu Youth League. Turniej odbył
się w Porec [Chorwacja] w dniach 30.064.07.21 r. Brało w nim udział przeszło 2600

ambitnych karateków z całego
świata, prezentujących wyjątkowy poziom.
Szymon Śniegocki wystartował w konkurencji kata U14,
zajmując 33. miejsce. W tak
prestiżowych zawodach międzynarodowych, dla tak młodego zawodnika jest to doskonały
wynik (przypominamy, że Szymek we wrześniu skończy dopiero 13 lat).
Turniej z cyklu Youth League, Młodzieżowa Światowa Liga Karate jest to seria
zawodów międzynarodowych. Kolejny

„Botaniczna piątka”
z udziałem rokietnickich ROXKIJÓW

W

dniu 1 sierpnia 2021 roku czworo członków Stowarzyszenia ROXKIJE Rokietnica wzięło udział w zawodach z cyklu
Botaniczna piątka. Trasa biegła standardowo w otoczeniu
pięknej i pachnącej zieleni. Choć przerwa w zawodach z powodu
pandemii była długa, to nasi nordikowcy stanęli na podium. Ania
Wróblewska w kategorii wiekowej – II miejsce, a panowie Romek
Madejski – I miejsce i Grzesiu Wegiera – I miejsce. Kasia Golak-Wegiera tym razem spróbowała swoich sił w biegu. Były to jej pierwsze tego typu zawody. Zajęła w swojej kategorii wiekowej IV miejsce. Brawa dla wszystkich.
Rokickie Wiadomości  październik 2021

Z perspektywy sportowej był to bardzo
udany sezon dla klubu GKS Rokita Rokietnica: awans do A klasy i dobre występy drużyn
juniorskich, za co wielkie gratulacje i podziękowania dla zawodników i trenerów,
i oczywiście wszystkich, którzy wspierają
klub, w szczególności: Urząd Gminy w Rokietnicy, Rokietnicki Ośrodek Sportu, Lavoro Italiano, Beef House, Mag Graf i wiernych kibiców.
Kolejny sezon to nowe wyzwania – GKS
Rokita Rokietnica zaprasza do współpracy osoby i firmy chętne do rozwoju piłki
nożnej w Rokietnicy – kontak@gksrokitarokietnica.pl.
z tego cyklu odbędzie
się w Stambule [Turcja]
już we wrześniu tego
roku. Trzymajmy kciuki
za naszego zawodnika,
aby mógł wziąć udział
w całym cyklu zawodów
i aby zajął jak najwyższe
miejsca.
Przed Szymonem
nowy sezon i wiele turniejów polskich i zagranicznych. Śmiało można
powiedzieć, że ciężkie
treningi przynoszą sukcesy na matach. Karateka wakacje wykorzystuje na duży progres,
by we wrześniu ponownie stanąć na tatami.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
(Red.)
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II Sezon startowy
rozpoczęty
29.08.2021 r., Białe Błota

Z

awodniczki Rokietnickiego Klubu
Lekkoatletycznego KUSY Rokietnica
wystartowały w IV Memoriale im.
M. Joachimowskiego w Białych Błotach,
by sprawdzić aktualną formę po pobycie

na zgrupowaniu sportowym w Pogorzelicy.
Bardzo dobrze spisała się Nina Sadek [kat.
U-16] w pchnięciu kulą 3 kg, która w rywalizacji z przeciwniczkami starszymi [kat.
U-18] wygrała tę konkurencję wynikiem:
11,30 m. Maja Stańko [rocz. 2009] skoczyła
w dal na odległość 3,84 [rek. życ.], a Zofia
Antoniewicz [rocz. 2009] w biegu na 100
m uzyskała rezultat: 14,72 sec. a w wieloskoku: 8,55 m.
Wszystkie te rezultaty są dobrą prognozą przed kolejnymi startami w tym sezo-

II Grand Prix Obornik w Lekkiej Atletyce

nie. Brawo, dziewczyny!
Przy okazji zapraszamy wszystkich [dzieci od 6 do 16 lat] chętnych do uprawiania
lekkiej atletyki o zgłaszanie się i zapisywanie do Klubu.
Telefon kontaktowy: 608 435 923
Licencjonowani trenerzy PZLA prowadzą zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym, usprawniającym w grupie młodszej
[od 6 do 10 lat], w grupie starszej: nauczanie
technik w zakresie biegów sprinterskich,
biegów średnich, skoków długich i rzutów.

Memoriał Tadeusza
Ratajczaka. Oborniki,
18.09.2021 r.

K

olejny udany start młodych lekkoatletów RKL KUSY Rokietnica. Trzy
życiówki i na dodatek fajne fotki z naszymi olimpijczykami i p. Wojewodą Wielkopolskim.
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Wyniki:
• Nina Sadek [2007 r.] – pchnięcie kulą 3 kg
– 11,74 m, kula 4 kg – 10,05 m [rek. życ.]
• Maja Stańko [2009 r.] – skok w dal –
4,01 m [rek. życ.]
• Dominik Browarczyk [2008 r.] – 800 m
– 2:56,33 [rek. życ.]

Złoto
dla Rokietnicy

W

spaniały sukces odniosła rokietniczanka, Nina Sadek, (RKL
KUSY Rokietnica) podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Lekkiej Atletyce. Zawody odbyły
się 11.09.2021 r. na stadionie im. Wiesława Maniaka w Szczecinie. Nina wystartowała w dwóch konkurencjach: w pchnięciu
kulą i rzucie dyskiem. W pchnięciu kulą była

faworytką do złotego medalu. Już w pierwszej próbie posłała kulę na odległość 11,72
m (kula 3 kg). Rezultat ten pozwolił Ninie
zająć pierwsze miejsce w konkursie i zdobyć złoty medal Mistrzostw. Jest to dotychczas najwyższe osiągnięcie tej zawodniczki. W rzucie dyskiem była dziesiąta. Należy
przypomnieć, że tydzień wcześniej podczas
Klubowej Ligi w LA w Poznaniu, Nina wygrała także konkurs pchnięcia kulą 3 kg wynikiem 11,30 m. W tych zawodach wystartowały również koleżanki klubowe Niny. Oto
ich wyniki: Zofia Antoniewicz (2009 r.) –
100 m – 14,76 s, wieloskok – 9,64 m, Maja

Stańko (2009 r.) w dal – 3,80 m, wieloskok
– 9,70 m. (rek. życ.), Lena Łukaszczuk (2008
r.) 100 m – 15,90 s.
Zapraszamy do naszego Klubu chętnych:
zdrowych, silnych, z dobrymi warunkami fizycznymi 13 – 17 latków (dziewczyny i chłopaków) lubiących ćwiczenia siłowe, którzy
chcieliby pójść śladami naszej medalistki.
Zapraszamy też entuzjastów biegów średnich. Kontakt: 608 435 923
Klub wspierany jest finansowo przez Gminę Rokietnica.
Radosław Babica, Arkadiusz Brzękowski,
Adam Stankiewicz i Cezary Jarosz, a także
Andrzej Barski, który w Ekstraklasie nie
występuje, ale mocno przyczynił się do
sukcesów drużyny w II PLB i I PLB. Jesteście wielcy!
Wakacje z Bilardem – IV turnus

Akademia Bilardowa Rokietnica i Nosan Kielce
OGROMNY SUKCES!
Zagramy o Mistrzostwo Polski!

To się naprawdę dzieje! Drużyna Akademii Bilardowej Rokietnica pisze niesamowitą historię! Jeszcze niecałe 3 lata temu
rzutem na taśmę awansowaliśmy do Turnieju Finałowego II Polskiej Ligi Bilardowej 2018. Tam w dramatycznych okolicznościach uzyskaliśmy awans do I PLB, żeby
w kolejnym sezonie bezapelacyjnie zwyciężyć w tych rozgrywkach, uzyskując awans
do najwyższego szczebla rozgrywek drużynowych w Polsce, czyli do Bilardowej Ekstraklasy! A teraz przed nami Wielki Finał,
Rokickie Wiadomości  październik 2021

czyli mecz o Drużynowe Mistrzostwo Polski
2021! O najważniejsze drużynowe trofeum
w Polsce zagramy 23 października w Kielcach. To się naprawdę dzieje!
Ogromnie dziękujemy kibicom za wsparcie, bo bez Was tych sukcesów na pewno
by nie było! Dziękujemy również Gminie
Rokietnica oraz naszym sponsorom, czyli firmom QUAY, Advatech i Budmar - Centrum Klinkieru i Dachówek, bez których to
wszystko nie byłoby możliwe. Jeszcze raz
dziękujemy!
No i oczywiście gratulujemy całemu naszemu zespołowi: Michał Potysz (kapitan),

To był już niestety ostatni turnus zajęć bilardowych w ramach akcji „Wakacje z Bilardem 2021”. Zajęcia zostały zorganizowane
wspólnie z Gminą Rokietnica i Stowarzyszeniem Wielkopolska Akademia Bilardowa.
W godzinach porannych (10-14) odbywały się zajęcia bilardowe dla dzieci, a wieczorami (18-20) takie same zajęcia, tylko
że dla dorosłych.
Dzieci były podzielone na dwie grupy:
początkującą i zaawansowaną. Zaczynający przygodę z bilardem głównie wykonywali ćwiczenia, a ci bardziej zaawansowani
poznawali tajniki najpopularniejszych gier
w bilard, uczestnicząc w turniejach w 8-bil,
9-bil, 10-bil i 14/1, a także w Formułę B
1-3-5. W ostatni dzień w grupie początkującej przeprowadziliśmy test podsumowujący, w którym maksymalnie można było
zdobyć 48 punktów. Zwyciężyła Antonina
Babica, gromadząc 38 punktów. Na drugim miejscu znalazła się Helena Konieczna z 34 punktami, a trzecia była Monika
Tarka z 32 punktami. Wśród zaawansowanych na koniec zajęć zorganizowaliśmy turniej w 8-bil. W pierwszej fazie grano każdy
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Uczestnicy IV turnusu Wakacji z Bilardem 2021

z każdym, a później najlepszych 4 awansowało do półfinałów. Ostatecznie zwyciężył
Mateusz Cholewiński, który w finale spotkał się z Julią Babicą. Trzecie miejsce zajął Jędrzej Hofman, a czwarty był Wiktor
Wieczorek. O włos od awansu do pierwszej
czwórki był Franciszek Nowaczyk, który
ostatecznie uplasował się na piątej pozycji.
Szósty zameldował się Antoni Szymański,
a siódmy Maciej Melcer, który miał nieco
utrudnione zadanie, bo w przeciwieństwie
do pozostałych uczestników debiutował
w Wakacjach z Bilardem.
Przejdźmy teraz do zajęć wieczornych,
gdzie dorośli uczyli się gry w bilard totalnie od zera. Grupa była bardzo zorganizowana i wiedziała po co przyszła. Uczestnicy z łatwością chłonęli wiedzę i szybko
przechodziliśmy do kolejnych ćwiczeń, a w
ostatni dzień nawet udało się rozegrać małą
„Ligę Mistrzów w 8-bil”. Zawodnicy, bo tak
już można powiedzieć o uczestnikach tej
ligi, rywalizowali w odmianę 8-bil wg zasad Światowej Federacji Bilardowej (WPA).
Niepokonany okazał się Daniel Żukowski.
Po dwa zwycięstwa uzyskali Damian Olejniczak i Maciej Cenkier, a po jednym Marta
Korza i Mateusz Łuka. Bardzo dziękujemy
za super zaangażowanie i świetną zabawę
i zapraszamy na... Ferie z Bilardem 2022, ale
wcześniej oczywiście na szlifowanie swoich nabytych umiejętności do Akademii Bilardowej, która jest otwarta dla wszystkich
i czynna codziennie od godziny 16:00.
Tym samym „Wakacje z Bilardem 2021”
przechodzą do historii. Zorganizowaliśmy
aż 4 turnusy, w których głównym instruktoPierwsza czwórka BUDMAR-CUP III 2021
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rem był Mistrz Europy i wielokrotny Mistrz
Polski Radosław Babica. Radek łącznie podczas akcji „Wakacje z Bilardem 2021” spędził przy stołach bilardowych 120 godzin
i... już nie może się doczekać kolejnych takich inicjatyw.
Przypominamy o Szkółce Bilardowej dla
dzieci prowadzonej właśnie przez Radka,
do której ciągle można się dopisać, a dla
dorosłych oferujemy indywidualne zajęcia.
Michał Berkec przerwał dominację
w BUDMAR-CUP 2021

Doświadczenie przeplatane niespodziankami – tak w skrócie można podsumować
to, co działo się podczas BUDMAR-CUP III
2021. Efektem było pojawienie się na podium dwóch zawodników, którzy na swoim
koncie mają wiele triumfów w turniejach
bilardowych i dwóch, którzy debiutowali
na podium otwartego turnieju. Ci bardziej
doświadczeni, to Michał Berkec z klubu Zakręcona Bila Poznań i Arkadiusz Brzękowski z Akademii Bilardowej Rokietnica. Natomiast sprawcy największych niespodzianek
to Bartosz Kaczmarek z TG Sokół Brody i Dawid Cholewiński z Akademii Bilardowej Rokietnica. W obu niespodziankach nazwiska wydają się nieprzypadkowe, ale nieco
zmieniły się imiona. Zazwyczaj to Mateusz
Cholewiński, czy Wiktor Kaczmarek meldowali się na podium turniejów rozgrywanych w Akademii, a teraz do akcji wkroczyli
ich ojcowie. Brawo, brawo, brawo! Bartek
i Dawid spotkali się w półfinale, gdzie górą
był ten pierwszy. Ten pierwszy ostatecznie
okazał się drugi w BUDMAR-CUP III, a to za

sprawą Michała Berkeca, który tego dnia
nie miał sobie równych. Michał nie ukrywał
radości ze zwycięstwa, szczególnie z faktu,
iż przyjeżdżając do Rokietnicy, postawił sobie za cel przerwać dominację Arka Brzękowskiego w BUDMAR-CUP. Arek wygrał
oba wcześniejsze turnieje sezonu 2021 i z
pewnością był na celowniku również innych
zawodników. Ostatecznie ustrzelił go właśnie Michał, bo obaj zawodnicy spotkali się
w półfinale. Michał tym samym przerwał
Arka serię 18 zwycięskich meczów z rzędu
w BUDMAR-CUP! W tym momencie przed
Michałem pojawia się kolejny cel, gdyż Michał wcześniej zagrał u nas we wrześniu
2020 i... wtedy też wygrał. Aktualnie ma
12 zwycięstw z rzędu, a czy to powiększy,
przekonamy się w kolejnym BUDMAR-CUP
zaplanowanym na 17 października, na który bardzo serdecznie zapraszamy.
Żeby jeszcze bardziej zachęcić do udziału w BUDMAR-CUP, to warto podkreślić,
że turnieje przebiegają bardzo sprawnie.
Podział na grupy czteroosobowe i rozpiska czasowa spełniają swoje zadanie. No
i trzeba przyznać, że rywalizacja wyłącznie w 9-bil zapewnia dużo więcej emocji, co
uatrakcyjnia rozgrywki. Na pierwszą czwórkę zawsze czekają nagrody oraz piękne puchary i medale ufundowane przez Budmar
- Centrum Klinkieru i Dachówek. Tutaj warto wspomnieć o zawodnikach, którzy otarli
się o podium w BUDMAR-CUP III, czyli zajęli
5. miejsce: Bartosz Wawrzyniak, Radosław
Lorych, Mikołaj Łukaszkiewicz i Yahor Mikheyenka. Na 9. miejscu zawody ukończyli:
Julia Babica, Bogna Świtała, Piotr Świtała,
Maciej Stęsik, Jędrzej Hofman, Mateusz Cholewiński, Piotr Ptaszyński i Marcin Smolich.
Bartosz Kołodziej
i Wiktor Kaczmarek
triumfują w JUNIOR-CUP

Na starcie drugiego turnieju bilardowego dla dzieci z cyklu JUNIOR-CUP 2021 pojawiło się kilkunastu uczestników. Zawody
organizowane wspólnie z Gminą Rokietnica i Stowarzyszeniem Wielkopolska Akademia Bilardowa są świetną zabawą dla młodych bilardzistów, a także idealną formą
treningu i przygotowaniem do startów ogólnopolskich czy międzynarodowych. Tym
razem rywalizacja toczyła się w dwóch kategoriach: początkujący i zaawansowani.
Ci pierwsi grali w uproszczoną odmianę
8-bil, a drudzy w 9-bil.
Wśród początkujących nie miał sobie
równych Bartosz Kołodziej, który wygrał
wszystkie swoje pojedynki. O jedno zwycięstwo mniej odnotował Artur Ląg meldujący się na drugim miejscu. Na trzecich
miejscach uplasowały się dwie zawodniczki
o bardzo znanych nazwiskach bilardowych,

Uczestnicy JUNIOR-CUP II

a debiutujące w turnieju bilardowym. Mowa
o siedmioletniej Antoninie Babica i ośmioletniej Monice Tarce. Brawo, brawo, brawo!
W grupie zaawansowanej tak jak i w
pierwszej odsłonie JUNIOR-CUP 2021 zwyciężył młodziutki Wiktor Kaczmarek z TG
Sokół Brody. W finale pokonał kolegę klubowego Patryka Łozowickiego. Na trzecich
miejscach uplasowali się zawodnicy Akademii Bilardowej Rokietnica, Julia Babica
i Mateusz Cholewiński. O podium otarli
się Miłosz Michałowski i Piotr Mosiniak,
a w pierwszej ósemce znaleźli się jeszcze
Jędrzej Hofman i Bartosz Kołodziej. Bartek oprócz startu w grupie początkującej
spróbował swoich sił również z bardziej
doświadczonymi bilardzistami i jak widać
z owocnym skutkiem. Tak jak i Bartek swoich sił z zaawansowanymi spróbował także Artur, który został zatrzymany w meczu o wejście do pierwszej ósemki. Obok
Artura zawody ukończyli Antoni Szymański, Adrian Sołtysiak, Antoni Drost i Franciszek Nowaczyk. Udział w zawodach był
bezpłatny, a pierwsza czwórka każdej kategorii otrzymała puchary ufundowane przez
Gminę Rokietnica i SWAB. Zapraszamy na
kolejne takie zawody, które odbędą się tuż
po wakacjach.
Bardzo dobry występ
zawodników Akademii

Nasi zawodnicy nie zwalniają tempa. Naładowani pozytywną energią z awansu do
Wielkiego Finału Bilardowej Ekstraklasy
świetnie spisali się na Grand Prix Polski
w Gdańsku. Radosław Babica zajął wysokie drugie miejsce, a Arkadiusz Brzękowski
i Adam Stankiewicz zostali sklasyfikowani
na dobrych dziewiątych lokatach. Trzech
zawodników Akademii Bilardowej Rokietnica w najlepszej 16 GP Polski, to naprawdę
bardzo dobry wynik, gratulujemy! W zawodach wzięło udział 96 zawodników, a wśród
nich jeszcze dwóch debiutantów z Akademii: Julia Tarka i Mateusz Cholewiński, którzy również tanio skóry nie sprzedali. Brawo Julia i Mati i z pewnością do zobaczenia
na następnym GP Polski, które odbędzie się
w Łodzi w pierwszy weekend października.
W Gdańsku grano w 8-bil, a zwyciężył
Wojciech Szewczyk z klubu Bilardo.pl DeRokickie Wiadomości  październik 2021

kada Sosnowiec, który dzięki zwycięstwu
wskoczył na fotel lidera Rankingu Polski
2021. Trzecie miejsca zajęli Sebastian Batkowski z Nosan Kielce i młodziutki Szymon
Kural z TCF HUB go77.pl Kraków.
Znamy 8 uczestników MPA 2021

W Akademii Bilardowej w Rokietnicy
dobiegły końca eliminacje do Mistrzostw
Polski Amatorów 2021. W tym roku wyjątkowo zostały rozegrane tylko cztery, a nie
jak wcześniej pięć turniejów. Dodatkowo
wprowadziliśmy podział na grupy poranne
i popołudniowe, co z pewnością wpłynęło
na dużą frekwencję. W każdym z turniejów
wystartowało minimum 25 uczestników,
a kwalifikację do MPA 2021 z pulą nagród
16 000 zł uzyskało 8 najlepszych z rankingu utworzonego po czterech turniejach eliminacyjnych.
W ostatniej eliminacji zwyciężył Robert
Kozłowski z Zielonej Góry, który w poprzednich zawodach był drugi. Po takich wynikach wydawałoby się, że Robert to pewniak do triumfu w całych eliminacjach albo
przynajmniej do awansu, jednak ostatecznie ani nie triumfował w rankingu ani nie
udało mu się znaleźć w pierwszej ósemce,
a to wszystko z powodu... absencji w pierwszych dwóch turniejach. Robert w finale pokonał Macieja Zalewskiego, a na trzecich
lokatach uplasowali się Artur Matykowski
z Zielonej Góry i nasz młodziutki Mateusz
Cholewiński. Tuż za podium znaleźli się:
Bartosz Kaczmarek, Mikołaj Stęsik, Michał
Tomaszewski i triumfator całych elimina-

cji w Rokietnicy, czyli Piotr Likowski. Piotr
wygrał pierwsze dwa turnieje eliminacyjne, a w dwóch kolejnych był piąty, co łącznie dało mu pierwsze miejsce w rankingu. Kolejni zawodnicy uzyskujący awans do
MPA 2021, to: Mikołaj Stęsik, Andrzej Barski, Mateusz Cholewiński, Maciej Zalewski,
Karol Siódmiak, Artur Matykowski i rzutem
na taśmę Łukasz Sikorski. Łukasz znalazł
się na ósmym miejscu tylko dzięki lepszej
pozycji uzyskanej w jednym z czterech turniejów w porównaniu z zaledwie 10-letnim Wiktorem Kaczmarkiem. Jako organizatorzy eliminacji będziemy wnioskować
o dodatkowe miejsce dla Wiktora i bardzo
możliwe, że z uwagi na wysoką frekwencję je otrzymamy. Trzymamy za to kciuki
i jednocześnie gratulujemy triumfatorom
eliminacji w Rokietnicy i życzymy powodzenia w Mistrzostwach Polski Amatorów
2021, które odbędą się w dniach 19-21 listopada w Łodzi.
Szkółka Bilardowa

Zapraszamy do „Szkółki Bilardowej Radosława Babicy”, do której można zapisać się
w każdej chwili. Dzieci ćwiczą pod okiem
Mistrza Europy i wielokrotnego Mistrza Polski. Koszt szkółki to 90 zł na miesiąc. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie
6-osobowych w dni powszednie z podziałem na początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych. Szczegółowe
informacje można uzyskać pod numerami
601635887 lub 618144085 lub bezpośrednio w Akademii Bilardowej przy ul. Łąkowej 6 w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!
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Obowiązki właścicieli psów c.d.
Szczepienie ochronne zwierząt przeciwko wściekliźnie
– pamiętaj o swoim pupilu.

U

rząd Gminy Rokietnica przypomina właścicielom
psów o obowiązku szczepienia zwierząt przeciw
wściekliźnie. Pogryzienie przez psa prawie zawsze
wiąże się z nieprzyjemnościami dla jego właściciela. Jednak
prawdziwe kłopoty zaczynają się w momencie, gdy okazuje się,
że pupil nie miał aktualnego szczepienia przeciwko
wściekliźnie.

Szczepienie powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i musi być powtarzane
KAŻDEGO ROKU.
Obowiązek taki nakłada ustawa o ochronie zdrowia
zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1421 ze zm.).
Zgodnie z art. 56 ustawy:

Zapewnienie właściwej
opieki zwierzęciu

Poniżej przypominamy następne podstawowe
obowiązki właścicieli psów i konsekwencje ich nieprzestrzegania na podstawie ustawy o ochronie
zwierząt.
a. Odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2020r. poz.
638 ze zm.) ustawa o ochronie zwierząt oraz ustawa z dnia
20 maja 1971 r. (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 281 ze zm.) Kodeks
wykroczeń, nakładają na właściciela czworonogów obowiązek należytej kontroli psa w czasie udawania się z nim
w miejsca ogólnodostępne. Właściciel nie może wypuścić
swojego czworonoga jak mu się tylko podoba. Obowiązek
szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 Kodeksu wykroczeń:
„Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo
karze nagany.”

Cz

ęsto zdarza się, że właściciele zwierząt domowych, głównie psów, nie sprawują nad
nimi należytej opieki. Jednym ze skutków
braku odpowiedniego nadzoru nad czworonogiem, jest
jego ucieczka poza obręb nieruchomości, na której powinien przebywać. Psy takie, zwłaszcza kiedy łączą się w grupy, mogą stwarzać realne zagrożenie dla mieszkańców,
a w szczególności dla dzieci. Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które
czynią psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi.
Jeżeli jesteś właścicielem psa, pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do poważnej tragedii! Żeby jej uniknąć, często wystarczy odpowiednie zabezpieczenie terenu
nieruchomości przed wydostaniem się psa poza jej obręb.

Z

arząd Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje, że od 1 października 2021 roku, w związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie
kanalizacji na obszarze Kiekrza wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu na ul.
Kiekrskiej i ul. Chojnickiej na odcinku od
ul. Sanatoryjnej do ul. Wilków Morskich.
W związku z powyższym wprowadzone
zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji (objazd przez ul. Sanatoryjną):

skich – Chojnicka - Sanatoryjna – Kiekrz, Kierska - … - Starzyny/Rynkowa
• Powrót w kierunku pętli Ogrody realizowany będzie bez wjazdu na ul.
Wilków Morskich i pętlę Kiekrz

(zmiana tylko dla kursów wydłużonych
do pętli Starzyny/Rynkowa, pozostałe kursy po stałej trasie)
• Ogrody - … - Słupska – Chojnicka – Wilków Morskich – Kiekrz – Wilków Mor-

Linia nr 833

Linia nr 219
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Linia nr 830

• Pawłowice/Pętla - … - Pawłowicka –
Chojnicka – Sanatoryjna – Kierska –
Podjazdowa - … - Kobylniki/Tarnowska
• Powrót po stałej trasie. Kursy wariantowe na trasie Pawłowice – Kiekrz realizowane będą po stałej trasie.
• Ogrody - … - Słupska – Chojnicka – Sanatoryjna – Kiekrz, Kierska - … - Starzyny/Rynkowa
• Powrót po stałej trasie.

1. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy
przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia
ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
2. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
3. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii dokonującego szczepienia. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie.
Zgodnie z art. 85 ust.1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia
11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1421 ze zm.) „Kto
uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia
zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, a w przypadku
wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia
kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku – podlega karze grzywny” może zostać ukarany
mandatem karnym.
Referat Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Rokietnica

b. Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, każdy
właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie warunki:
Art. 9 Obowiązki utrzymującego zwierzę domowe
3. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną
zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
4. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi
w sposób stały dłuższy niż 12 godz. w ciągu doby lub
powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie
oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
Referat Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Rokietnica

• Uwaga: Na linii w obu kierunkach nie
będą realizowane wjazdy na pętlę Kiekrz na ul. Wilków Morskich.
Linia nr 834

• Ogrody - … - Słupska – Chojnicka – Sanatoryjna – Kiekrz, Kierska - … - Żydowo/Pętla / Przecław/Pętla
• Powrót po stałej trasie.
• Uwaga: Na linii w obu kierunkach nie
będą realizowane wjazdy na pętlę Kiekrz na ul. Wilków Morskich.

89-letnia wspinaczka z Górnej Austrii
Jak wspinaczka klasyczna pozwala zachować zdrowie i młodość? Poznajcie historię 89-letniej Marii Kittl z Górnej Austrii, która udowadnia, że wiek to tylko liczba.

„Są tylko dwie możliwości – albo
człowiek się poddaje, albo staje
się silniejszy.”

M
Maria Kittl i jej przewodnik górski Christoph Hüthmair przed wejściem na szczyt

Maria Kittl zabezpieczona na linie
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aria zakłada kask i jasnoniebieską uprząż. Zwinnymi, wprawnymi ruchami mocuje pas i zaczepia
karabinki. Za jej plecami wznosi się Zwerchwand – stroma skalna ściana, po której
biegnie kilka dróg wspinaczkowych, dostępnych tylko dla doświadczonych wspinaczy.
Maria patrzy w górę i szeroko się uśmiecha. – Kiedy widzę stromą ścianę, serce mi
rośnie – mówi.
Pochodząca z Górnej Austrii Maria Kittl
kilka razy w tygodniu wspina się na strome
skalne ściany i wciąż sprawia jej to ogromną przyjemność.

Zwykła – niezwykła wspinaczka
Gdyby w tej chwili przechodził jakiś turysta i zobaczył Marię i jej towarzysza, przewodnika górskiego Christopha Hüthmaira,
pewnie byłby trochę zaskoczony. Maria nie
wygląda jak zwykła wspinaczka – ma 89
lat, 150 centymetrów wzrostu, a pod kaskiem bielutkie włosy. Ale z drugiej strony
– jak właściwie powinna wyglądać „zwykła” wspinaczka? Maria dokładnie tak jak
inni odczuwa czystą radość, kiedy w pełni
skoncentrowana ustawia stopę, aby zrobić następny krok. – To pierwsza przyczyna, dla której się wspinam: z powodu tego,
co dzieje się w głowie – mówi. I coś w tym
jest, bo wspinaczka klasyczna nie tylko wymaga pełnego skupienia uwagi w danym

Maria Kittl i Zwerchwand
momencie. Niesie także za sobą szereg pozytywnych następstw. Badania przeprowadzone przez University of North Florida wykazały, że wspinanie może poprawić
pamięć i inne funkcje kognitywne. Wynika
to z faktu, że trenowane są jednocześnie
równowaga, koordynacja mięśni i orientacja przestrzenna.

Maria Kittl i przewodnik Christoph Hüthmair
latach pomyślałam sobie, że chcę mieć tyle
dni wspinaczki, ile to tylko możliwe. I tak
nazbierałam ich 250. W ciągu jednego roku
– opowiada. Dla wielu wspinaczy 150 czy
200 dni, to wysoko ustawiona poprzeczka. Dla Marii to całkiem zwykły rok. A ma
przecież prawie 90 lat!
W przeszłości, nasza bohaterka była mistrzynią landu w narciarstwie i ujeżdżaniu.
Razem ze swym mężem Robertem, znanym
alpinistą, przeszła kilka najtrudniejszych
dróg wspinaczkowych w Alpach. Wtedy,
w latach 60. i 70. alpinizm i wspinaczka
były jeszcze zdecydowanie męskimi dyscyplinami, w związku z czym na wielu z tych
dróg Maria była pierwszą kobietą.
Jednak góry nie zawsze były dla niej źródłem radości. W 2008 roku jej mąż stracił
życie w wypadku podczas wspinaczki na
Dachsteinie, a jej siedemnastoletni syn zginął podczas lotu na paralotni. Jej przygoda
z górami jednak się nie skończyła.
Rezygnacja ze sportu w ogóle nie wchodziła dla Marii w grę. Wspinaczkę klasyczną
i związany z nią trening całego ciała uważa
za idealny. – Kiedy miałam 70 lat mówiłam,

Partnerzy we wspinaczce
– w życiu przyjaciele
Dlaczego Maria wciąż się wspina? Pierwszy powód już znamy, ale dlaczego jeszcze?
– Po drugie: z powodu samej wspinaczki –
mówi. – A po trzecie, dla towarzystwa. Zawsze mam przy sobie przewodnika. Co lepszego może mi się zdarzyć? – puentuje Maria.
W ostatnich latach Christoph, który mógłby być wnukiem Marii, stał się kimś o wiele więcej, niż przewodnikiem; partnerzy
w górach zostali przyjaciółmi. Przyjaciółmi, którzy spędzają razem po parę tygodni
urlopu we Francji, Chorwacji i Hiszpanii. –
Ona ma niebywałą zdolność dopasowywania się wciąż na nowo do różnych sytuacji
– mówi Christoph o swojej towarzyszce podróży. – W jej wieku zaczyna już czasem coś
dokuczać, czasami boli to czy tamto, ale jej
zawsze się udaje znaleźć jakieś rozwiązanie.
To jest imponujące – dodaje z podziwem.
250 dni wspinaczki
w ciągu jednego roku
To, co Maria osiągnęła po osiemdziesiątce, również jest imponujące. – W ostatnich
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że będę się wspinać jeszcze nawet wtedy, gdy
będę miała dziewięćdziesiątkę. W ten sposób
przygotowywałam swoją podświadomość
i jak widać, to się sprawdziło – mówi z uśmiechem. I nie powiedziała jeszcze ostatniego
słowa, chce się wspinać jeszcze przez wiele
lat. – Są tylko dwie możliwości – albo człowiek się poddaje, albo staje się silniejszy –
podsumowuje, nawiązując do tragicznych
wydarzeń ze swego życia.
Jedna z ulubionych ścian
wspinaczkowych Marii
Zwerchwand w Bad Goisern, w Salzkammergut (Górna Austria). Ścianę przecinają
drogi wspinaczkowe o różnych stopniach
trudności, które przyciągają wytrawnych
wspinaczy. Trasy mają długość od jednego do pięciu wyciągów. Skalna ściana przebiega ze wschodu na zachód, ma szerokość
ok. 400 m i wysokość do 100 m.
Co to właściwie jest
wspinaczka klasyczna?
We wspinaczce klasycznej (znanej także jako free climbing) używa się do wspinania tylko nóg i rąk oraz korzysta z asekuracji sprzętem pomocniczym, takim jak
liny i haki. Czasami wspinaczka klasyczna
jest mylona ze wspinaczką „free solo”, która
odbywa się całkowicie bez lin, pasów i innego sprzętu asekuracyjnego.

Tekst: austria.info Sp. z o.o.
(Narodowe Biuro Promocji Austrii)
z Zdjęcia: ORF Landesstudio Oberösterreich
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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 ZĘBY: WYSOKA ESTETYKA i TWARDOŚĆ
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00
Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77

tel. 518-268-039

(po 14:00)

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZCZANIA REKLAM
Studio Kwadrat – tel. 607 566 555, mn@kreator.com.pl
Rokickie Wiadomości  październik 2021
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+48 605 320 413, ul. Zachodnia 3, TP
www.bankietowastrzelnica.pl

ul. SZAMOTULSKA 23



tel. 513 127 853

Księgowa obsługa
małych i średnich firm

62-090 ROKIETNICA


512 297 145

n księgi handlowe n książki przychodów i rozchodów
n ryczałt n kadry, płace, ZUS
n aktualne dane finansowe i bieżący dostęp do e-dokumentów
n pomoc przy rejestracji działalności

fachowo n r ze te lnie n zaws ze na c zas
Katarzyna Malinowska tel. 508 369 370
emka@rozwiazaniadlabiznesu.pl rozwiazaniadlabiznesu.pl

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

Wykonam wszystkie prace ogrodowe,
potnę drewno. Tel 667 069 745
Poszukuję osoby do pomocy przy
sprzątaniu domu w Rokietnicy przy
ulicy Daglezjowej (raz lub dwa razy
w tygodniu). Zainteresowane osoby
proszę o kontakt tel. 660 47 88 66
Potrzebna osoba do sprzątania domu
na 8 godzin w miesiącu (1 dzień
lub 2 dni po 4 godziny). Kiekrz,
ul. Kierska. Tel. 728 313 007
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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.
SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ
NA www.rolety-doran.pl
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Wywóz
nieczystości
płynnych
tel. 502 320 647
61 8145 426

ELEKTRYK

przyłącza, instalacje,
pomiary, montaż osprzętu
PROMOCJA!
1h gry w bilard
od 12 zł!

ORGANIZUJEMY
KOMUNIE
już od 99 zł/osobę

Cerekwica ul. Swojska 13
tel. 602 506 152, 609 535 710
e-mail: diegmar.tp@gmail.com

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

tel. 793-765-294

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek

KARDIOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29

Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

tel. 662 950 068

Terminy przyjęć:
20 października
17 listopada
15 grudnia
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG
Rokickie Wiadomości  październik 2021
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KUPIĘ
GRUNTY
min. 0,5 ha.

Szybka transakcja!
Tel.: 663 808 241

AUTOMATYKA
DO BRAM
OGRODZENIA • BRAMY
AUTOMATYKA NA CAŁE ŻYCIE

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

Oferta dla firm i osób
indywidualnych z terenu
Gminy Rokietnica

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.

NA WSZYSTKIE
OPRAWKI

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI
Tysiące najnowszych modeli okularów
1+1, -50% na oprawki, rabat na okulary progresywne i przeciwsłoneczne

WARGOWO II 81
WARGOWO II 81
Tel. 530-130-159 ANDRZEJ LIPKA
Tel. 530-130-159 ANDRZEJ LIPKA
Oferujemy

- węgiel najwyższej jakości z Polskich Kopalni,
(dowóz GRATIS powyżej 1 tony do 25 km)

Umów się na
Telefonicznie lub na stronie: visionoptyk.pl/rezerwacja

696 696 332
UL. SZKOLNA 2B, ROKIETNICA
Godziny otwarcia: PN.-ŚR.: 10.00-18.00, CZW.: 12.00-20.00,
PT.: 10.00-18.00, SB.: 10.00-13.00
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SKŁAD OPAŁU
SKŁAD OPAŁU

- drewno kominkowe,

- transport drogowy do 25 t,
( dowóz Gratis powyżej 1 tony do 25 km )
- usługi rolnicze

www.lipka-wegiel-wargowo.pl

UCZCIWY SPRZEDAWCA TO ZAWSZE ZADOWOLONY KLIENT!

