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TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

AUTOMATYKA 
DO BRAM
OGRODZENIA • BRAMY
62-001 CHLUDOWO, ul. Poznańska 19 
tel. 61-892-70-25  kom. 602-45-88-47

AUTOMATYKA NA CAŁE ŻYCIE

PROTEZY ZĘBOWE

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77  tel. 518-268-039 (po 14:00)

Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)
Częściowe: tworzywo różowe, przezroczyste - przeciwalergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, polepszają 
przyssanie Mikroprotezy (do 2 zębów)
Naprawy  ZĘBY: WYSOKA ESTETYKA i TWARDOŚĆ

Pracownia czynna:  
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00

PRACOWNIA PROTETYCZNA

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

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

Punkt pobrań do badań laboratoryjnych – 
od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 11.00

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

i komercyjnie

REKLAMA 0010391698

ODCHÓW I SPRZEDAŻ
KUR NIOSEK 

  Gąsawy, ul. Działkowa 21, 
64-500 Szamotuły 

 693 867 626  

   www.kurypl.pl

P O G O T O W I E 
TECHNICZNE
– udrażnianie kanalizacji – wymiana – udrażnianie kanalizacji – wymiana 

zaworów – wymiana baterii  zaworów – wymiana baterii  
– montaż pralki,  – montaż pralki,  

zmywarki, syfonów  zmywarki, syfonów  
– wypompowywanie  – wypompowywanie  

wody z piwnic,  wody z piwnic,  
mieszkań, garaży  mieszkań, garaży  

– wymiana silikonu,  – wymiana silikonu,  
regulacja okien,  regulacja okien,  

drzwi PCV-ALUdrzwi PCV-ALU

 575 391 291
24h24h

Bezpieczne podróże  
z Auto Watin Baranowo! 

Tylko u nas darmowe sprawdzenie 
Twojego samochodu! 

Auto Watin to ponad 30 lat doświadczenia w branży 
motoryzacyjnej. Nasz obiekt w Baranowie dysponuje  

nowoczesnym salonem aut używanych i profesjonalnym  
serwisem samochodowym. Dodatkowo gwarantujemy  

pomoc specjalistów w zakresie finansowania zakupu poprzez 
kredyt czy leasing, a także fachowe doradztwo ubezpieczeniowe.

W trosce o Wasze bezpieczeństwo na drogach, zapraszamy na 
darmowe sprawdzanie samochodów. Skontrolujemy poziom oraz 
jakość płynów eksploatacyjnych (m.in. oleju silnikowego, płynu 

chłodzącego, płynu hamulcowego), nadwozie (stan oświetlenia 
zewnętrznego, stan akumulatora, wycieraczki, filtry kabinowy 
i powietrza) oraz podwozie (stan ogumienia, zawieszenie, 
hamulców). Dodatkowo w ramach kontroli oferujemy ścieżkę 
diagnostyczną, czyli między innymi kontrolę siły hamowania, 
zbieżności kół, test sprawności amortyzatorów.

W serwisie samochodowym Auto Watin Baranowo, zajmujemy 
się naprawą pojazdów osobowych wszystkich marek. Posiadamy 
sprzęt diagnostyczny najwyższej klasy, kadrę wyszkolonych 
mechaników z wieloletnim doświadczeniem oraz dostęp do części 
zarówno oryginalnych, jak i alternatywnych.

Naprawy serwisowe i eksploatacyjne, przeglądy okresowe, 
wymiana oleju i serwis klimatyzacji, a wszystko to w konkurencyjnych 
cenach! W naszej myjni zadbamy o czystość Twojego samochodu, 
od szybkiego odświeżenia, po pranie tapicerki i pełen detailing 
z polerowaniem.

Szukasz sprawdzonego serwisu samochodowego?  
Znajdziesz go po sąsiedzku.

Auto Watin Baranowo, ul. Samochodowa 1 www.auto-watin.pl tel.: +48 618 907 916
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Drodzy 
Czytelnicy,

Przed nami bardzo intensywny czas. 
Z jednej strony są wakacje, z drugiej – po 
kinie plenerowym i wspaniałym koncer-
cie Cleo – nie zwalniamy tempa, zwłaszcza 
przełom sierpnia i września będzie obfito-
wał w atrakcje. 27 sierpnia Gminny Ośrodek 
Kultury zaprosi mieszkańców gminy na ko-
lejny seans kina plenerowego. 31 sierpnia 
odbędzie się uroczystość otwarcia nowego 
dworca i całego Węzła Przesiadkowego Ro-
kietnica. Już od godziny 13:00 trwać będą 
„Drzwi otwarte” w holu nowego budynku, 
a samo wydarzenie będzie obfitowało w za-
bawy i niespodzianki. Urząd Gminy Rokiet-
nica zaprasza nie tylko miłośników kolei. 
Atrakcją tego dnia będzie również możli-
wość bezpłatnego przejazdu pociągiem spe-

cjalnym do Poznania i z powrotem. Jest też 
świetna informacja dla wszystkich fanów 
tradycyjnego rumpucia – w pierwszą so-
botę września Gmina Rokietnica zaprasza 
wszystkich Wielkopolan do wspólnego bie-
siadowania i na koncert gwiazdy wieczoru 
– Sylwii Grzeszczak. O szczegółach można 
przeczytać na str. 20-21. 

Wakacje wciąż trwają, zbierajcie zatem 
siły, aby wspólnie z nami cieszyć się i świę-
tować podczas zaplanowanych wydarzeń. 
A tymczasem zachęcam do przeczytania 
o budowie boisk, na które tak wszyscy cze-
kamy, o rozbudowie PSZOKu, dającym wie-
le nowych możliwości, o podjęciu działań 
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa 
na drogach powiatowych w naszej gminie.

Zapraszam do lektury,
Agnieszka Kępa 

Redaktorka Prowadząca 
UG Rokietnica

Co? Gdzie? Kiedy?
	27 sierpnia – od godz. 15:00 Zakończenie wakacji – Święto Pieczonej 

Pyry, Rostworowo, teren przy placu zabaw
	27 sierpnia – godz. 21:00 Kino Plenerowe – seans filmu „Chłopiec 

z chmur”, Polana Rumpuciowa (organizator Gminny Ośrodek Kultury)

	31 sierpnia – godz. 16:30 uroczyste otwarcie Węzła Przesiadkowego 
Rokietnica (organizator Urząd Gminy Rokietnica)

	3 września – od godz. 12:00 Rokietnica zaprasza Wielkopolan na 
rumpuć, Polana Rumpuciowa (organizator Urząd Gminy Rokietnica)

	17 września – od godz. 10:30 XI Amatorski Turniej Piłkarski im. 
Marcina Matysiaka, boisko „ORLIK” w Napachaniu (organizator 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy)

Wydawca: 
Biblioteka Gminna im.M.Konopnickiej

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

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

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

fotografia: Adam Michta
Honorowi Członkowie Zespołu: Ryszard Lubka

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótu  
i opracowywania materiałów.

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

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

Numer zamknięto: 4.08.2022 r.
Propozycje artykułów: 

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

Materiały do numeru 10/2022  
prosimy dostarczyć do 15.09.2022 r.

Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego czasopisma.

Sobotnie wyjazdy 
nad morze

Start: 5.00 Rokietnica, ROS
Stop: 18.30 wyjazd znad morza
Ok. 23.00 powrót do Rokietnicy

• 13.08.2022 r. Kołobrzeg
• 20.08.2022 r. Kołobrzeg (dodatkowy 

kurs)
• 27.08.2022 r. Unieście

Cena za 1 os.: 85 zł. Wpłaty prosimy re-
alizować na konto: Poznański Bank Spół-
dzielczy 24 9043 1041 2041 0023 9787 
0001 z dopiskiem zawierającym imię i na-
zwisko oraz datę wyjazdu.

Liczba miejsc ograniczona. W przypad-
ku, gdy zgłosi się zbyt mało osób, wyjazd 
może zostać odwołany, a pieniądze zosta-
ną zwrócone.

Zapraszamy do zapisów: mail: rokbus@
rokbus.com.pl lub telefon: 61 102 50 90

Zwiedzaj Wielkopolskę

Wycieczka jednodniowa: 17.09.2022 r. 
(sobota)

Plan zwiedzania (do wyboru)
• Ląd: Opactwo Cystersów
• Pyzdry: Bulwar nad Wartą, mural
• Pietrzyków: Wydmy Śródlądowe
• Anastazewo: Stacja kolejki, strażnice 

granic
• Kleczew: Pomnik Koparki Górniczej
• Rataje: punkt widokowy
• Września: Muzeum Dzieci Wrzesińskich

Koszt za 1 osobę 80,00 zł (przy zapew-
nieniu określonej grupy chętnych osób) + 
bilety wstępu.

Zapisy: 61 102 50 90
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Węzłowa przesiadka – Rokietnica, 
z nowym dworcem w systemie 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Kończy się realizacja projektu Węzła 
Przesiadkowego Rokietnica. Uru-
chomienie WPR w Rokietnicy za-

planowane zostało na wrzesień, uroczy-
ste otwarcie – na dzień 31 sierpnia 2022 r. 
Istotnym uzupełnieniem będzie włączenie 
od 1 stycznia 2023 r. odcinka Poznań Głów-
ny – Wronki, ze stacją Rokietnica, do sys-
temu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 
(PKM). Porozumienie w tej sprawie, pod-
pisane zostało w dniu 4 lipca 2022 r. 

Poznańska Kolej Metropolitalna – 
idea i korzyści dla mieszkańców

Poznańska Kolej Metropolitalna to wspól-
ne przedsięwzięcie Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Me-
tropolia Poznań, Miasta Poznań, Powiatu 
Poznańskiego oraz 38 gmin i 10 powia-
tów położonych wzdłuż linii kolejowych 
Poznańskiego Węzła Kolejowego. Projekt 
jest spójnym systemem regularnych połą-
czeń kolejowych, wykorzystującym takie 
atuty kolei jak: prędkość, płynność przejaz-
du, większa odporność na chwilowe zakłó-
cenia oraz oszczędność. Możliwość stwo-
rzenia PKM dało uruchomienie środków 
unijnych dla obszarów metropolitalnych 
w ramach perspektywy 2014-2020. 

PKM to zwiększona częstotliwość kurso-

wania pociągów w godzinach szczytu – nie 
rzadsza niż dwa razy na godzinę (średnio 
co 30 min.) oraz nowoczesny tabor. PKM 
objęta jest wspólnym biletem, działającym 
w oparciu o system PEKA, zintegrowanym 
z transportem dowożącym pasażerów do 
kolei (tramwaj, autobus). Zasadą jest, by 
przystanki koncentrowały się wokół wę-
złów przesiadkowych. 

Uroczyste otwarcie Węzła przesiad-
kowego Rokietnica nastąpi 31 sierp-
nia 2022 r. Wszystkich zachęcamy do 
uczestnictwa w tym szczególnym dla na-
szej gminy wydarzeniu. Zapraszamy na 
godz. 16.30, kiedy to przyjedzie do Ro-
kietnicy pociąg specjalny, co rozpocznie 
uroczystość. Chętni będą mogli bezpłat-
nie wybrać się pociągiem do Poznania 
i z powrotem.

W godzinach 13.00-19:00 w holu 
nowego dworca odbędą się „Drzwi 
otwarte” – interaktywna makieta kole-
jowa, informacje i aktywności z POLRE-
GIO i ZUK ROKBUS.  Zapraszamy!

Sieć PKM (Źródło: 
opracowanie 
Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań 
oraz Departamentu 
Transportu UMWW 
w Poznaniu)
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Zasięg PKM
Poznańska Kolej Metropolitalna pozwala 

podróżować po obszarze o promieniu ok. 
50 km od Poznania.  Tworzy ją sieć połą-
czeń od stacji Poznań Główny do końco-
wych stacji dziewięciu linii Poznańskiego 
Węzła Kolejowego: Nowy Tomyśl, Wronki, 
Rogoźno, Wągrowiec, Gniezno, Września, 
Jarocin, Kościan i Grodzisk Wielkopolski.

Wdrożenie Poznańskiej Kolei Metropoli-
talnej zostało podzielone na etapy. Począt-
kiem było udostępnienie w czerwcu 2018 r. 
połączeń do Nowego Tomyśla, Wągrowca, 
Swarzędza, Jarocina i Grodziska Wielkopol-
skiego. Ostatni V etap – do Wronek, obej-
mujący stacje Poznań Wola, Kiekrz, Rokiet-
nica, Pamiątkowo, Baborówko, Szamotuły, 
Pęckowo i Wronki ma zacząć funkcjonować 
od 1 stycznia 2023 r. Porozumienie w tej 
sprawie, z udziałem wszystkich partnerów, 
zostało podpisane 4 lipca 2022 r. w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa Wiel-
kopolskiego. 

Finansowanie PKM
Formalnym organizatorem PKM jest wo-

jewództwo wielkopolskie. Natomiast re-
alizatorem przewozów na liniach PKM są 
Koleje Wielkopolskie oraz POLREGIO. Oczy-
wiste jest, że wiążą się z tym konieczne do 
poniesienia koszty.

Przyjęta zasada solidarnej współpracy 
wszystkich zaangażowanych/partnerów 
obejmuje również udział w finasowaniu. 
Przez każdą ze stacji przejeżdżać będzie 20 
par pociągów (20 w jednym i 20 w drugim 
kierunku). Województwo wielkopolskie sfi-
nansuje w całości 15 z nich; natomiast po-
zostałe 5 par województwo (40%), dwa po-
wiaty oraz Miasto Poznań (w sumie 20%) 
oraz cztery gminy (w sumie 40%). W zło-
tówkach dla Rokietnicy, Szamotuł, Obrzyc-
ka i Wronek jest to wydatek na poziomie 
ok. 330 tys. rocznie. Każda gmina musi go 

zabezpieczyć w swoim budżecie do końca 
września 2022 r. 

Rokietnica w systemie PKM
Realizacja projektu Węzła Przesiadko-

wego Rokietnica o wartości ponad 33 mln 
zł była drugim co do wielkości zadaniem 
w puli projektów niskoemisyjnych dofinaso-
wanych ze środków UE w ramach drugiego 
rozdania tzw. ZIT-ów przez Stowarzysze-
nie Metropolia Poznań – największy, wart 
ponad 150 mln,  wdrożyło Miasto Poznań 
(węzeł komunikacyjny Rataje). 

Przystąpienie Rokietnicy do inwestycji 
o charakterze ponadlokalnym, zgodnej ze 
Strategią Rozwoju Metropolii Poznańskiej, 
można uzasadnić historycznie, ale i per-
spektywicznie.

Linia kolejowa, przy której położona jest 
Rokietnica jest najstarszą, która dotarła do 
Poznania. Skatalogowana dziś krajowo pod 
numerem 351, łączy Poznań Główny, przez 
Krzyż i Stargard, ze stacją Szczecin Główny, 
a międzynarodowo jest fragmentem magi-
strali E59 ciągnącej się ze Skandynawii na 
południe Europy. Jej budowę, po akceptacji 
projektu przez króla Fryderyka Wilhelma IV 
i uzyskaniu koncesji przez Towarzystwo Ko-
lei Żelaznej Stargardzko-Poznańskiej, roz-
poczęto 20 marca 1846 r. od strony Star-

Stacje i przystanki 
w obrębie Miasta Poznania 
(Źródło: opracowanie 
Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań oraz Departamentu 
Transportu UMWW 
w Poznaniu)
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gardu Szczecińskiego. Pierwszy pociąg, ze 
Szczecina do Poznania, przejechał przez Ro-
kietnicę 9 sierpnia 1848 r., powrotny zaś – 
z Poznania do Szczecina – następnego dnia 
po południu.

Nie da się ukryć, że kolej znacząco wpły-
nęła na rozwój Rokietnicy. Świadczy o tym 
zarówno centralnie położony budynek 
dworca, towarzysząca mu infrastruktura 
kolejowa, stara parowozownia i pobliskie 
magazyny, przebieg głównych arterii drogo-
wych, jak i zagospodarowanie przestrzenne 
najstarszej części miejscowości, ognisku-
jące się wzdłuż linii kolejowej. 

Niezbędnym warunkiem wzmocnienia 
znaczenia kolei zarówno dla Rokietnicy, 
jak i pozostałych gmin na linii PKM nr 4 
do Wronek, była decyzja o modernizacji 
linii kolejowej E59 z Poznania do Szczeci-
na. Nieco spóźniona realizacja tej inwesty-
cji, prowadzona przez PKP S.A., przesunęła 
o dobry rok datę włączenia linii ze stacją 
w Rokietnicy do sieci PKM. Oczekiwanie 
w pewnym sensie rekompensuje perspek-
tywa rozwoju PKM. Według zapowiedzi sa-
morządu województwa wielkopolskiego, do 
roku 2030 uruchomiona ma zostać kolej-
na linia do Śremu oraz Szybka Kolej Miej-
ska (SKM). Warunkiem jest dostosowanie 
obwodnicy towarowej Miasta Poznania do 
ruchu pasażerskiego. W efekcie, za kilka lat, 
pociągi pasażerskie mają najpierw pojechać 
północną – towarową obwodnicą Poznania. 
Zaplanowano tu powstanie 8 węzłów prze-
siadkowych (Franowo, Swarzędz – Nowa 
Wieś, Zieliniec, Koziegłowy, Naramowice, 
Piątkowo, Suchy  Las), które umożliwią do-
tarcie do przystanku kolei samochodem, 
autobusem, rowerem oraz w kilku przy-
padkach tramwajem. Poznań otrzymał na 
przygotowanie projektu ich budowy dofi-
nansowanie jeszcze z puli WRPO 2014+. 

Dla wykorzystania potencjału PKM nie 
mniej ważnym zadaniem na przyszłość bę-
dzie reorganizacja połączeń komunikacji 
autobusowej tak, by powiązać je w spo-
sób optymalny z węzłami przesiadkowy-
mi i równocześnie dostosować do rozkła-
dów jazdy PKM, dobrze rozwiązać działanie 
biletu metropolitalnego oraz wprowadzić 
nowoczesny system informacji pasażerskiej. 

Węzeł Przesiadkowy Rokietnica 
(WPR) – kompleksowa oferta 
podróżowania już we wrześniu.

Najbardziej rozpoznawalnym symbolem 
WPR jest oczywiście nowa hala dworca 
w Rokietnicy z charakterystyczną elewacją 
z blachy kortenowej oraz zagospodarowa-
nie przyległego terenu. Zadanie to realizo-

wała Gmina Rokietnica, a „fizycznie” Referat 
Inwestycji i Infrastruktury UG Rokietnica. 
W budynku, z przeszkloną poczekalnią, zna-
lazły się nie tylko typowe dla dworca ele-
menty jak kasa biletowa w wersji trady-
cyjnej oraz samoobsługowej (bilety ZTM), 
ławki dla podróżnych czy toalety, ale także 
mini salonik gastronomiczny i bankomat. 

Dach hali, na którym zamontowano pa-
nele fotowoltaiczne, dla podróżnych pełni 
również rolę zadaszenia dla oczekujących 
na liniowe autobusy. Tu także wstawiona 
została tablica elektroniczna wyświetla-
jąca informacje o godzinach ich przyjaz-
du i odjazdu. Specjalna konstrukcja dachu 
oraz jego imponująca długość 96 metrów 
pozwala na połączenie w jedną funkcjonal-
ną całość wyjścia z poczekali oraz zejścia 
na perony. To także w pewnym sensie sym-
bol możliwości połączenia w jedną całość 
dwóch inwestycji: gminnej (dworzec) i ko-
lejowej (przejście oraz zmodernizowane 
przez PKP perony), a także komunikacyj-
nych składowych: wiaty na ok. 50 rowe-
rów, przystanków autobusowych i dojścia 
do platform kolejowych. 

Możliwość nazwania węzła w Rokietni-
cy określeniem „zintegrowany” wiąże się 
także z zagospodarowaniem terenu wokół 
dworca. Znajduje się tutaj bowiem parking 
(Park & Ride i Kiss & Ride) na 150 miejsc, 
w tym dla osób z niepełnosprawnościami, 
3 stacje ładowania samochodów elektrycz-
nych z pięcioma stanowiskami oraz system 
dróg z taką organizacją ruchu, która umoż-
liwia płynne i bezpieczne funkcjonowanie 
transportu publicznego, pojazdów korzysta-
jących z parkingów, rowerzystów oraz pie-
szych. Całość uzupełnia mała architektura 
placu przy starym dworcu (klomby, ławki) 
i oczywiście zieleń – posadzona w maksy-
malnej, możliwej do przeznaczenia na ten 
cel, przestrzeni. 

Węzeł Przesiadkowy Rokietnica powstał 
po 3 latach od rozpoczęcia budowy. Pozor-
nie trwało to długo. Czy jednak rzeczywi-
ście? Jeżeli dokona się analizy składowych 
projektu, dołoży do tego liczbę partnerów 
i podmiotów, których połączył jeden plac 
budowy, uzyskanie unijnego dofinanso-
wania oraz projekt uruchomienia Poznań-
skiej Kolei Metropolitarnej, doprowadze-
nie wszystkiego do szczęśliwego końca jest 
sukcesem. I to bez promocyjnej przesady. 

Węzeł Przesiadkowy Rokietnica, będzie 
więc nie tylko wizytówką miejscowości 
i gminy, ale miejscem dobrych relacji.    

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Projekt WPR w liczbach i danych

Projekt „Węzeł przesiadkowy Rokietnica” 
zrealizowany został w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014-2020.  Wniosek, z bardzo 
wysoka oceną strategiczną, uzyskał dofinansowanie 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, Osi priorytetowej  3 „Energia”, Działania 
3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3. „Wspie-
ranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność 
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Umowa na dofinasowanie została pod-
pisana dnia 29.12.2017 r.
1. Lider Projektu: Gmina Rokietnica;
2. Partner projektu: Powiat Poznański;
3. Uczestnik projektu: gminna spółka komunal-

na Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS 
sp. z o.o.;

Główny cel projektu: stworzenie zrównowa-
żonego systemu transportowego i zwiększenie roli 
niskoemisyjnego transportu publicznego w komu-
nikacji na terenie Gminy Rokietnica.

Cele szczegółowe:
 » skrócenie czasu podróży;
 » zwiększenie modalnego udziału transportu pu-

blicznego;
 » zwiększenie płynności ruchu pojazdów trans-

portu publicznego i zlikwidowanie przeszkód 
w ruchu;

 » zwiększenie integracji różnych środków trans-
portu;

 » zwiększenie dostępności komunikacyjnej re-
gionu;

 » zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podró-
ży (w tym zmniejszenie liczby wypadków sa-
mochodowych);

 » zwiększenie dostępności infrastruktury komu-
nikacyjnej dla osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej;

 » zwiększenie komfortu podróży;
 » zmniejszenie całościowego oddziaływania sys-

temu transportowego na degradację środowi-
ska/klimat.
Całkowita wartość projektu: 
 33 164 843,00 zł
Kwota dofinasowania łącznie: 
 21 346 862,07 zł 
(Gmina Rokietnica, powiat poznański, ZUK ROK-

BUS sp. z o.o.)
Kwota dofinasowania dla Gminy Ro-

kietnica: 
 9 966 188,66 zł
Koszt budowy WPR:  12 534 066,32 zł.
Wykonawca robót budowlanych: 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych 

S.A., ul. Toruńska 200, 62-600 Koło – umowa z dnia 
25 czerwca 2019 r. 

Okres realizacji WPR: 25 czerwca 2019 r. – 31 
lipca 2022 r. (pierwotny: 31 października 2021 r.)

Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany 
został przez mgr inż. arch. Dominika Banaszaka
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Drogi powiatowe  
staną się bezpieczniejsze
Nowa, szersza jezdnia, bezpieczne chodniki, ścieżka rowerowa i doświetlone 
przejścia dla pieszych. Tak jesienią będzie wyglądała droga powiatowa z Rokiet-
nicy do Napachania. Koszt inwestycji to ponad 11 mln zł.

Prace prowadzone są obecnie na ca-
łym, niemal 3-kilometrowym odcin-
ku drogi (od Traktu Napoleońskiego 

w Rokietnicy do drogi wojewódzkiej nr 184 
w Napachaniu). Na części drogi ułożone 
już zostały warstwy wyrównawcza i wią-
żąca, budowana jest ścieżka rowerowa na 
całym odcinku, dobiega końca przebudo-
wa starego mostu nad Samicą Pamiątkow-
ską, trwają prace brukarskie.  

W ramach inwestycji jezdnia zostanie po-
szerzona do 6 metrów, droga będzie kom-
pleksowo odwodniona, powstaną ścieżki 
rowerowe i pieszo-rowerowe o długości 
2,7 km, a także chodniki o długości około 
2 kilometrów. Przebudowanych zostanie 
8 przystanków autobusowych, powstanie 
6 oświetlonych przejść dla pieszych – na 
trasie będzie zamontowanych łącznie oko-
ło 80 lamp.

Prace potrwają do października i pochło-
ną około 11 mln zł.

– Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
tej inwestycji w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych – przypomina Jan Grabkow-
ski, starosta poznański. – Otrzymaliśmy 
wsparcie w wysokości 4,8 mln zł, co sta-
nowi 50% kosztów kwalifikowalnych. To 
dowodzi, że zarówno wniosek, jak i sama 

inwestycja, były dobrze przygotowane.
Pozostałą część finansują ze swoich bu-

dżetów powiat poznański oraz gmina Ro-
kietnica.

 
Dwa ronda na Szamotulskiej

Powiat poznański otrzymał również do-
finansowanie w wysokości 2,3 mln zł w ra-
mach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
na budowę dwóch rond na ulicy Szamo-
tulskiej w Rokietnicy (na skrzyżowaniach 
z ulicami Szkolną i Kolejową). Wkrótce zo-
stanie ogłoszony przetarg na realizację tej 
inwestycji.

- W ramach prac, oddalone od siebie 
o około 100 metrów skrzyżowania – w tym 
jedno z sygnalizacją świetlną, zostaną prze-
budowywane na zespół dwóch rond – opo-
wiada Marek Borowczak, dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Poznaniu. 

Planowane jest również wzmocnienie 
nawierzchni i poszerzenie jezdni, budo-
wa chodników i dróg rowerowych, budo-
wa dwóch przystanków autobusowych z za-
tokami. Cały odcinek zostanie kompleksowo 
odwodniony i oświetlony.

Prace zakładają również poprawę bez-
pieczeństwa uczestników ruchu: powstaną 
azyle dla pieszych i rowerów na jezdni, wy-

konane zostanie nowe oznakowanie z ma-
teriałów odblaskowych o wysokich para-
metrach technicznych.

Przebudowa poprawi czytelność obu 
skrzyżowań. Będą one funkcjonowały 
w układzie dwóch odrębnych rond umoż-
liwiających zawrócenie. Pomiędzy nimi 
będzie znajdowała się nieprzejezdna wy-
spa, stanowiąca przedłużenie wysp najaz-
dowych. Wzdłuż tej wyspy po obu stronach 
drogi, w miejscu istniejących przystanków, 
zostaną wykonane zatoki autobusowe, co 
wyeliminuje zatrzymywanie się autobu-
sów na jezdni i wpłynie na płynność ruchu.

Prace potrwają do przyszłego roku i będą 
kosztować około 5,6 mln zł.

Dokumentacje  
dla kolejnych inwestycji

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 
przygotowuje dokumentacje dla kolejnych 
inwestycji i remontów na terenie gminy Ro-
kietnica. To m.in. remont drogi Żydowo – 
Rokietnica, przebudowa ulic Kolejowej 
i Golęcińskiej w Rokietnicy czy ulicy Przy-
brodzkiej w Cerekwicy.

Rondo u zbiegu ulic Szkolna / Szamotulska Skrzyżowanie ulic Szamotulska / Kolejowa

Ulica Szamotulska

Ulica Szkolna Ulica Szkolna
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Rusza budowa boisk i pumptracku 
w Rokietnicy – realizujemy pierwszy 
projekt z rządowego programu POLSKI ŁAD

Już w sierpniu tego roku, w trakcie trwa-
nia wakacji, ruszy realizacja dwóch za-
dań zgłoszonych we wniosku o dofina-

sowanie do I edycji programu rządowego 
Polski Ład. Dzięki pozyskanej kwocie 9,5 
mln zł będziemy mogli wybudować kom-
pleks boisk przy Szkole Podstawowej w Ro-
kietnicy oraz pumptrack na polanie rum-
puciowej.

Ze względu na specyfikę zadań w prze-
targu wyłonionych zostało dwóch wyko-
nawców. Obie umowy zostały podpisane 
21 czerwca 2022 r. w UG Rokietnica.

PUMPTRACK
Jego budowa rozpocznie się na przełomie 

lipca i sierpnia. Wtedy to zostaną wykonane 
niezbędne roboty elektryczne. Kontynuacja 
zadania, już w pełnym zakresie, nastąpi od 
września. Całość tej rowerowej przestrzeni, 
sprzyjającej ruchowi i integracji, ma zakoń-
czyć się do 30 listopada tego roku. 

Czym jest PUMPTRACK? Choć pisaliśmy 
już o tym wielokrotnie warto przypomnieć, 
że na Polanie Rumpuciowej, w niecce nieda-
leko skateparku, powstaną dwa asfaltowe 
tory rowerowe: duży – tzw. FLOWTRACK 
dla zaawansowanych użytkowników 
wszystkich grup wiekowych o długości ok. 
440 m oraz mały – MINI PUMP przeznaczo-
ny dla dzieci i początkujących, odizolowany 
od toru dla starszych. Jego długość będzie 

wynosić ok. 131 m. Te rowerowe „ścieżki” 
z przeszkodami w postaci garbów i pochy-
łości, tworzące zamknięte pętle okolone tra-
wą, będą pozwalać na zabawę, doskonale-
nie umiejętności i trening. Całość zostanie 
uzupełniona elementami małej architektu-
ry: ławkami, stołami piknikowymi, stoja-
kami na rowery, koszami na śmieci i stacją 
naprawy rowerów. 

KOMPLEKS BOISK
Pełnowymiarowe boisko piłkarskie, 

oświetlone boisko treningowe „Orlik” oraz 
długo oczekiwane boisko wielofunkcyjne 
z bieżnią okólną powstanie za Szkołą Pod-
stawową w Rokietnicy od strony ul. Sza-
motulskiej. Projekt tego kompleksu został 
po raz pierwszy przedstawiony w 2018 r. 
Z uwagi na zakładane koszty budowy, cze-
kał na swoje „szczęście” zgłaszany do ze-
wnętrznego dofinasowania. Nabór z 2021 r. 
do Polskiego Ładu okazał się wreszcie po-
myślny.

Pełnowymiarowe boisko piłkarskie bę-
dzie miało nawierzchnię z trawy syntetycz-
nej o cechach trawy naturalnej – zgodną 
z wymaganiami FIFA Quality Concept. Wi-
downię od pola gry oddzielać będzie sta-
bilne ogrodzenie o wysokości 1,2 m. Bo-
isko „Orlik”, również z nawierzchnią z trawy 
syntetycznej, zostanie oświetlone, wypo-
sażone w piłkochwyty i ogrodzone siat-

ką panelową. Z kolei boisko wielofunkcyj-
ne tworzyć będą: boisko do piłki ręcznej, 
dwa poprzecznie usytuowane boiska do 
koszykówki, 3-torowa bieżnia wokół bo-
iska z torem zewnętrznym o długości 200 
m. Wewnątrz bieżni, na trawie naturalnej, 
znajdować się będzie rzutnia do pchnięcia 
kulą. Całość uzupełni prosta bieżnia o dłu-
gości 60 m, zakończona wyskokiem do sko-
ku w dal. Podobnie jak pozostałe elemen-
ty kompleksu, również i to boisko zostanie 
ogrodzone i wyposażone w ławki i piłko-
chwyty.

Istotnym uzupełnieniem całości będzie 
parking dla 60 samochodów (za kościołem) 
oraz dwa parkingi ze stojakami dla rowerów 
umożliwiającymi „zaparkowanie” łącznie 
ok. 80 jednośladów. 

Wszystkie składowe kompleksu zosta-
ną połączone ścieżkami dla pieszych oraz 
okolone trawą naturalną. W przestrzeni od 
strony ul. Szamotulskiej została zaplanowa-
na lokalizacja parku dydaktycznego. Jego 
projekt, opracowany w Urzędzie Gminy Ro-
kietnica, będzie realizowany już po zakoń-
czeniu inwestycji, jako odrębne zadanie.

Wartość inwestycji: 
• Kompleks boisk: 9 937 822,17 zł;
• Pumptrack: 2 300 100,00 zł;
• Łączna wartość dofinansowania dla 

obu zadań:  9 500 000,00 zł.

Oprac. Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Wizualizacja torów PUMPTRACK na Polanie Rumpuciowej

Boisko szkolne – stan obecny

Podpisanie umowy z wykonawcą
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NOWY PSZOK – 
GOTOWY!

Po wielu długich miesiącach oczeki-
wań, planów i prac – w końcu mamy 
NOWY PSZOK! Z dumą i radością mo-

żemy ogłosić, iż prace związane z inwesty-
cją modernizacji i rozbudowy Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
dobiegły końca. 

Dla przypomnienia – 29 czerwca 2021 
roku została podpisana umowa na rozbudo-
wę PSZOK w Bytkowie w formule „zaprojek-
tuj i wybuduj” z firmą Exalo Drilling Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Pile. Umowa opiewała 
na kwotę ok. 1,85 mln złotych netto, z cze-
go 50% zostanie dofinansowane z dotacji 
(środki krajowe) a 50% pokryte pożyczką 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nowy PSZOK to realna możliwość osią-
gnięcia pożądanego efektu ekologiczne-
go. Cel to:
• Ograniczenie masy odpadów dzięki sys-

temowi nowoczesnego magazynowania 
z użyciem prasokontenerów i belownicy,

• Przygotowanie odpadów do ponowne-
go użytku „co dla jednego jest śmieciem, 
dla drugiego może okazać się skarbem”, 
przedmioty nadające się do ponowne-
go użytku będą czyszczone, naprawia-
ne i wydawane bezpłatnie zaintereso-
wanym osobom,

• Wzrost stosunku odpadów zebranych na 
PSZOK w stosunku do odpadów odebra-
nych od mieszkańców,

• Zmniejszenie częstotliwości transpor-
tów, przez co zmniejszy się emisja spalin,

• Edukacja wśród mieszkańców Gminy Ro-
kietnica na temat segregacji, ochrony śro-
dowiska i recyklingu, dzięki ścieżce edu-

kacyjnej powstałej na nowym PSZOK.
Jednakże by móc osiągnąć pożądany efekt 

ekologiczny, każda poszczególna jednostka 
powinna znać zasady segregacji odpadów 
komunalnych. Zasady te dotyczą wszyst-
kich, ponieważ każdy wytwarza odpady, 
w związku z czym jest zobowiązany do wła-
ściwego postępowania z nimi. 

Odpady można sklasyfikować na wiele 
różnych kategorii, jednak wyróżniono pięć 
podstawowych kategorii odpadów: papier, 
metale i tworzywa sztuczne, szkło, biood-
pady oraz odpady zmieszane. Każdy odpad 
ma swój kolor pojemnika lub worka. Papier 
wrzucamy do niebieskiego worka, metale 
i tworzywa sztuczne do żółtego, szkło lądu-
je w zielonym worku, bioodpady w brązo-
wym pojemniku, a zmieszane w osobnym 
pojemniku przeznaczonym do tego celu. 

Należy wspomnieć, że od sierpnia br. 
każda posesja, której mieszkańcy będą ko-
rzystać z Nowego PSZOKu otrzyma KARTĘ 
UŻYTKOWNIKA PSZOK. Są to karty magne-
tyczne, które zostaną przypisane do nieru-
chomości, a dzięki nim w znaczącym stop-
niu ułatwione będzie oddawanie i kontrola 
odpadów na PSZOK. Dlatego na pierwszą 
wizytę na NOWY PSZOK należy zabrać do-
wód osobisty i, jeżeli w dowodzie brak jest 

adresu zameldowania, fakturę za wodę. Po 
okazaniu tych dokumentów w Punkcie Ob-
sługi znajdującym się na PSZOKu, pracow-
nik Spółki wyda Kartę Użytkownika PSZOK 
upoważniającą do korzystania z dobro-
dziejstw tego miejsca. 

Prosimy zapoznać się z załączoną map-
ką z naniesionym kierunkiem poruszania 
wraz z lokalizacją miejsc oddawania po-
szczególnych odpadów. Aby ułatwić i przy-
spieszyć wizytę na PSZOK, należy ładować 
odpady na samochód/przyczepkę od od-
padu nr 11 do odpadu nr 1, czyli ostatnie 
te, które pierwsze oddajemy.  

Informujemy, że podczas imprezy RUM-
PUĆ dn. 3.09.2022 r. na naszym stoisku PUK 
będzie również możliwość wyrobienia ta-
kiej KARTY PSZOK, do czego gorąco zachę-
camy!

Wszystkich mieszkańców Gminy Rokiet-
nica zapraszamy do nowego PUNKTU SE-
LEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMU-
NALNYCH!

Do zobaczenia w Bytkowie przy ul. To-
polowej 6!

Anna Kącka
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Bytkowie

Podstawowe zasady selektywnej zbiórki odpadów:
• Nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów.
• Opróżniamy opakowania z resztek zawartości.
• Odrywamy wieczka od pojemników.
• Zgniatamy puszki, butelki plastikowe, kartony i inne 

możliwe odpady przed ich wyrzuceniem.
• Do odpadów BIO nie wyrzucamy mięsa, kości, ości, skó-

ry i tłuszczu – trafiają tam resztki po warzywach i owo-
cach oraz resztki roślinne.

• Brudny, zatłuszczony papier, paragony i kartony nie na-
dają się do segregacji. Wyrzucamy je do ZMIESZANYCH.

• Zużyte przybory higieniczne, chusteczki i ręczniki pa-
pierowe wyrzucamy do ZMIESZANYCH.

• Elektroodpady można przekazać do Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub oddać w czasie 
organizowanych przez samorząd zbiórek.

• Stłuczone kubki, talerze i lustra wyrzucamy do ZMIE-
SZANYCH.

• Przeterminowane leki należy wyrzucać do specjalnego 
pojemnika dostępnego w każdej aptece.

By świadomie gospodarować odpadami, podpo-
wiadamy co można dostarczyć do Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bytkowie: 
• odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe),
• odpady biodegradowalne (ODPADY ZIELONE – trawa, 

liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, resztki kwiatów 
ciętych i doniczkowych, ODPADY KUCHENNE – resztki 
żywności – bez mięsa, obierki owoców i warzyw, prze-
terminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po 
kawie i herbacie),

• przeterminowane leki,
• opakowania po chemikaliach (detergenty, rozpuszczal-

niki, farby, tusze, kleje, środki ochrony roślin),
• zużyte baterie,
• zużyty kompletny sprzęt elektroniczny i elektryczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowa-

dzenia drobnych prac remontowych nie wymagających 
pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowa-
dzenia robót kierowanego do Starosty (niezanieczysz-
czone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany 
– 100 kg na rok od mieszkańca),

• zużyte opony (wyłącznie od rowerów, wózków, motoro-
werów i motocykli oraz pojazdów o masie całkowitej do 
3,5 tony, które nie są wykorzystane do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej – 4 sztuki rocznie od mieszkańca).



10

Wakacyjny Piknik Rodzinny  
w Sołectwie Żydowo-Rostworowo

W dniu 8 lipca 2022 r. w naszym So-
łectwie odbył się Piknik Rodzin-
ny. Po tak długim czasie można 

było się spotkać w plenerze w tak dużym 
gronie. Śmiechu i zabawy było bez miary. 
Na samym początku było coś dla duszy – 
teatrzyk Blaszany Bębenek przedstawił 
nam spektakl dla dzieci „Czarnoksiężnik 
z Krainy Oz”. Następnie odbyły się konkur-
sy, w których dzieci chętnie brały udział 
wraz z rodzicami. Przyjechała Straż Pożar-
na z zaprzyjaźnionego Sołectwa Przecław. 
Druhowie chętnie pokazywali wyposaże-

nie wozu strażackiego oraz zaprezentowali 
swoje strażackie umiejętności, za co bardzo 
dziękuję. Wiele radości sprawiła dmuchana 
zjeżdżalnia. Zagościła też na pikniku Policja 
oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Rokiet-
nica Bartosz Derech, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Piotr Hałas, pani Radna Maria 
Chojnacka, Proboszcz Wojciech Kaźmier-
czak i pan Radny Adam Michta, któremu je-
stem wdzięczna za zrobienie pięknych zdjęć 
z wydarzenia. Na pikniku można było wypić 
kawę, herbatę, zjeść dobre ciasto i kiełbasę 
z grilla. Bardzo dziękuję za pomoc w przy-

gotowaniu pikniku Radzie Sołeckiej, panom: 
Romanowi, Adrianowi Wencka, paniom: Be-
acie Czubek, Iwonie Cołta, Patrycji i Pauli 
Gapik, Ewie Mazurek, Geni Wiśniewskiej, 
Krystynie Dziedzic oraz paniom z Ukrainy. 
Szczere podziękowania wszystkim darczyń-
com: sklep Kontener przy Stawie Katarzyna 
i Paweł, Sklep Daria Micek. Sklep Literka, 
pan Piotr Hałas, pan Przemysław Tomczak, 
państwo Anna i Wiesław Jurga, pan Adrian 
Hałas, pan Grzegorz Szymczak, pani Hono-
rata Kulka, pan Tomasz Świderski, pan Mar-
cin Gapik, pani Marlena Kaczmarek, Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Bytkowie, pan Michał Wieland. Do zo-
baczenia na następnym festynie. 

Sołtys Elżbieta Wencka
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Bezpieczne wakacje  
dla mieszkańców Gminy Rokietnica
Pod takim hasłem 24 czerwca na placu zabaw „Sokoła” w Kiekrzu wspólnie 
z Policją i strażakami przypomnieliśmy dzieciom zasady bezpiecznego 
wypoczynku podczas wakacji nad wodą, w lesie, na wsi czy podczas podróży. 

W imprezie udział wzięli strażacy 
z OSP Napachanie, którzy na swo-
im stanowisku zaprezentowali 

sprzęt, jakim dysponują oraz opowiadali 
o pracy, jaką wykonują na co dzień. Stra-
żacy prowadzili liczne pogadanki na temat 
szeroko pojętego bezpieczeństwa, a także 
o bezpiecznych zasadach przebywania na 
wodą. Wielką atrakcją, zarówno dla dzie-
ci jak i młodzieży, okazał się pokaz udzie-
lania pierwszej pomocy. Niezwykłą radość 
uczestnikom pikniku, odwiedzającym sta-
nowisko Powiatu Poznańskiego, sprawiały 
rozdawane gadżety.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy-
ło się stoisko prewencyjne, gdzie udziela-
ne były porady a policjanci z Komisariatu 
Policji w Tarnowie Podgórnym znakowa-
li rowery. 

Podczas pikniku Funkcjonariusze z Po-
sterunki Policji w Rokietnicy i Komisaria-
tu Wodnego w Poznaniu zaprezentowali 
dzieciom radiowóz oraz quada. W związ-
ku ze zbliżającymi się wakacjami policjan-
ci prowadzili działania edukacyjne, mają-
ce zwiększyć bezpieczeństwo nad wodą, 
w miejscach publicznych oraz na drodze, 
radzili jak zachować się w trudnych sytu-
acjach, np. zagubienia się. Przekazano infor-
macje na temat bezpiecznego korzystania 
z kąpielisk strzeżonych oraz przestrzega-
nia zasad na akwenach wodnych. Wszyst-
kie dzieci otrzymywały zawieszki odbla-
skowe, książeczki o bezpieczeństwie nad 
wodą oraz inne materiały edukacyjne. Oczy-
wiście nie zabrakło też słodkiego i zdrowe-
go akcentu pikniku.  

Na co dzień nie mamy możliwości posłu-

chać ciekawostek od służb mundurowych, 
a tym razem było to możliwe. Wszyscy od-
wiedzający piknik mieli okazję zaznajomić 
się z działaniami Straży Pożarnej oraz Policji. 

„Bezpieczne wakacje” to wydarzenie, 

które integruje mieszkańców, zachęca do 
aktywnego spędzania wolnego czasu, ale 
przede wszystkim uczy, jak zdrowo i bez 
uszczerbku na zdrowiu odpoczywać, nie 
tylko nad wodą.

Do współorganizacji zaproszeni zostali 
m.in. Komisariat Policji w Tarnowie Pod-
górnym, Posterunek Policji w Rokietnicy, 
Komisariat Wodny w Poznaniu, OSP Napa-
chanie, KGW Napachanie, Powiat Poznań-
ski oraz Cukiernia „U Kamilka”. Wszystkim  
serdecznie dziękujemy.

Izabela Dziamska
Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica 
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Relacja z przebiegu Rodzinnego Rajdu 
pt. „Łączy Nas Rower”

12 czerwca 2022 r. (niedziela) spo-
tykamy się na parkingu Szkoły 
Podstawowej im. „Przyjaciół Zie-

mi” w Cerekwicy.
Pogoda idealna, frekwencja  dopisała, 

startujemy.
Do pokonania jest tylko 39 km, w prze-

pięknej okolicy gmin: Rokietnica, Tarnowo 
Podgórne i Kaźmierz. Po 20 km zatrzymu-
jemy się w miejscowości Gorszewice, gdzie 
Pani Sołtys Monika Ćwiertnia przygotowa-
ła nam serdeczne przyjęcie. Dalej odwie-
dzamy muzeum Powstania Wielkopolskie-
go w miejscowości Kaźmierz.

Kolejny odpoczynek w przepięknej miej-
scowości Chlewiska. Dalej w asyście piękne-
go Cadillaca i cudownej maszyny Fiat 126p 

zmierzamy do mety w Cerekwicy. To uda-
ne wydarzenie rekreacyjne było możliwe 
dzięki organizatorom:
• Stowarzyszenie LGD Dolina Samy
• Sołectwo Mrowino – Cerekwica
• Biblioteka Gminna w Rokietnicy 

Serdecznie dziękujemy: 
• p. Bartoszowi Derechowi – Wójtowi Gmi-

ny Rokietnica
• p. Izabeli Dziamskiej – Przewodniczącej 

Rady Gminy Rokietnica
• p. Tomaszowi Skupio – Dyrektorowi Biu-

ra Promocji i Aktywności Społecznej Po-
wiatu Poznańskiego

• p. Michałowi Cieciora – Radnemu Gmi-
ny Rokietnica

• p. Rafałowi Michalskiemu – Dyrektoro-
wi OPS – Rokietnica

• p. Maciejowi Ciesielskiemu – Dyrekto-
rowi Szkoły Podstawowej w Cerekwicy

• p. Tereni Wieczorek i jej drużynie z Bi-
blioteki Gminnej w Rokietnicy

• Kołu Gospodyń Wiejskich „Heksy i Gzu-
by” – Mrowino-Cerekwica

• p. Karolinie Miarka – Prezes LGD Dolina 
Samy i Paniom z biura Ilonie i Kasi

• p. Róży Lubka – Sołtys i Radzie Sołeckiej 
Mrowino – Cerekwica

• p. Przemkowi Nowak – Auto Komis Ce-
rekwica 

• p. Józefowi Gawron – Restauracja Pod 
Gruszą Rokietnica 

• p. Piotr Łakomy Piekarnia Rokietnica 
Rajd był współfinansowany z budżetu 

Powiatu Poznańskiego.  
Komandor Ryszard Lubka 
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Nocka 
pod namiotem 
nad stawem 
w Napachaniu

Nasz pierwszy festyn ,,Nocka pod 
namiotem nad stawem w Napa-
chaniu” już za nami. Pogoda dopi-

sała w 100%. Impreza rozpoczęła się 25 
czerwca o godzinie 15.00, a zakończyła 26 
czerwca. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
przygotowały przepyszny poczęstunek – 
były placki, wata cukrowa, popcorn, kom-
poty, sałatki, kiełbaska i kaszanka z grilla, 
bigos, chleb ze smalcem i ogórkiem, żurek, 
chłodnik, a nawet pyry z gzikiem. Na dzieci 
czekała duża zjeżdżalnia, malowanie buzi, 
gry i zabawy. Dzięki OSP Napachanie wszy-
scy mogli się schłodzić pod kurtyną wodną.

Nasz festyn zbiegł się z wiankami, więc 

panie z Koła uplotły wianki i o północy pu-
ściły na wodzie. Powstała również wioska 
namiotowa, a gdy dzieci poszły już spać… ro-
dzice bawili się do późnych godzin nocnych.

Na śniadanie czekał na wszystkich 
szwedzki stół. Nad całym wydarzeniem czu-
wała oczywiście sołtysowa Agnieszka Kram, 
która całą noc nadzorowała z hamaka, bo 
do jej namiotu wkradły się mrówki.

Cały dochód, który uzyskaliśmy podczas 
festynu, zasili konto naszego KGW.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich 
uczestników, a także dla Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp z o. o. z Bytkowa. 
I OSP Napachanie bardzo, bardzo dzięku-
jemy i do następnego!

Kram Agnieszka 

Powitanie lata

Chociaż lato już w pełni, to 23 lipca br. 
Stowarzyszenie Emerytów i Renci-
stów ,,Pod Kasztanem’’ Cerekwica, 

świętowało „Powitanie lata” w świetlicy 
wiejskiej w Witoldzinie. Imprezę rozpoczę-
to kawą i słodkim poczęstunkiem, a potem 
odbył się grill. Nie zabrakło pajdy chleba 
ze smalcem i ogórkiem. Było miło i weso-
ło, przy wspólnym śpiewie i tańcach wszy-
scy świetnie się bawili. Wniosek z tego taki, 
że gdy dobry humor masz, szybko płynie 
czas. Pogoda się nam udała, bo po tych du-
żych upałach się ochłodziło i to seniorom 
radość sprawiło.

Ewa Runowska
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Antonina, Wiktor i Julia zwyciężają 
w JUNIOR-CUP IV!

Krótko po I turnusie Wakacji z Bilardem od-
była się czwarta odsłona JUNIOR-CUP – cyklu 
turniejów bilardowych dla dzieci, organizowa-
nym wspólnie z Gminą Rokietnica i Stowarzy-
szeniem Wielkopolska Akademia Bilardowa. 
Zawody rozegraliśmy w trzech kategoriach 
w zależnościi od poziomu zaawansowania. 

W pierwszym turnieju rywalizowały dzie-
ci z grupy początkującej, w drugim z grupy 
średnio-zaawansowanej, a w trzecim zaawan-
sowani. Na najlepszą czwórkę każdej katego-
rii czekały statuetki ufundowane przez Gminę 
Rokietnica oraz dodatkowe nagrody ponow-
nie ufundowane przez tatę Adama Michalskie-
go – jednego z uczestników naszych turniejów. 

Wśród początkujących kolejny raz zwycię-
żyła Antonina Cybulska, która tym samym ofi-
cjalnie awansowała do średnio-zaawansowa-
nych. Druga była Natalia Perz, trzecia Helena 
Konieczna, czwarta Jagoda Molik, a piąta An-
tonina Babica triumfująca w I turnusie Wa-
kacji z Bilardem dla początkujących. 

W kategorii średnio-zaawansowanych zwy-
ciężył Wiktor Wieczorek, który w finale po-
konał głównego faworyta do triumfu Jędrze-
ja Hofmana. Na trzecich lokatach uplasowali 
się Maksymilian Molik oraz Marek Podgór-
ski. O pierwszą czwórkę otarli się Franciszek 
Nowaczyk, Bartosz Kołodziej, Kacper Szklarz, 
Aleksander Cybulski oraz Maciej Melcer. 

W turnieju zaawansowanych, młodych 
bilardzistów, który zakończył czwartą odsłonę 
cyklu JUNIOR-CUP 2022, zawodnicy grali sys-
temem „każdy z każdym” w odmianę 9-bil do 
3 wygranych partii. Każdy z uczestników ro-
zegrał 5 pojedynków i po podliczeniu wszyst-
kich wyników najlepszą okazała się Julia Ba-
bica! Julia miała tyle samo zwycięstw i taki 
sam bilans partii co Mateusz Cholewiński, a o 
zwycięstwie zadecydował ich bezpośredni po-
jedynek, w którym minimalnie, bo 3:2 lepszą 
okazała się Julia. Na trzecim miejscu uplaso-
wał się Wiktor Kaczmarek, czwarty był Adrian 
Tomaszewski, piąty Jędrzej Hofman, a szósty 
Oskar Siemiński. Gratulacje dla wszystkich 
uczestników za wspaniałe zawody! Wszyscy 
byliście super!

Wakacje z Bilardem 2022 – I turnus
W wakacje Akademia Bilardowa w Rokiet-

nicy pękała w szwach już od rana. W godzi-
nach od 10:00 do 14:00 odbywały się zajęcia 
bilardowe w ramach „Wakacji z Bilardem” dla 
dzieci. Zabawa była naprawdę przednia. W I 
turnusie wśród dzieci w grupie początkującej 
najlepiej poradziła sobie Antonina Babica, 
która w teście podsumowującym uzyskała 

57 punktów na 68 możliwych! Drugie miej-
sce zajęła Helena Konieczna z 55 punktami, 
a na trzecim stopniu podium zameldował się 
zaledwie sześcioletni Zbigniew Zdrojewski. 
W grupie zaawansowanej zwyciężył Jędrzej 
Hofman uzyskując 44 punkty na 52 możli-
wye. Drugie miejsce zajął Franciszek Nowa-
czyk (41 pkt.), a trzeci był Bartosz Kołodziej 
(39 pkt.). Kolejne miejsca zajęli: Igor Cierpic-
ki (39 pkt.), Kacper Szklarz (38 pkt.), Wiktor 
Wieczorek (38 pkt.), Maciej Melcer (33 pkt.), 
Natalia Perz (32 pkt.) i debiutujący przy stole 
bilardowym, ale już w grupie zaawansowa-
nej, Dawid Gronowski (22 pkt.). 

Dzieci pod okiem Radosława Babicy po-
znały zasady najpopularniejszych gier w Po-
ol-Bilard - 8 bil, 9 bil i 10 bil, i rozegrały w te 
odmiany mini turnieje bilardowe. W turnieju 
8-bil zwyciężyła drużyna w składzie Jędrzej 
Hofman i Kacper Szklarz, w 9-bil Bartosz Ko-
łodziej i Maciej Melcer, a w 10-bil Wiktor Wie-
czorek i Franciszek Nowaczyk ex aequo z Nata-
lią Perz, która gościnnie zagrała z pomagającą 
w roli instruktorki Julią Babicą. W roli dodat-
kowego instruktora występował również Ma-
teusz Cholewiński. Dziękujemy za super za-
angażowanie i świetną zabawę!

Mateusz i Antosia najlepsi!
II turnus „Wakacji z Bilardem” dla dzieci, 

to z jednej strony zabawa, a z drugiej praw-
dziwy ostry trening. Wśród dzieci w gru-
pie początkującej, w niesamowicie sympa-
tycznej i zabawowej atmosferze, ponownie 
najlepiej poradziła sobie Antonina Babica! 
Drugie miejsce zajął Konstanty Skolarus, 
a na trzecim stopniu podium zameldował 
się debiutujący przy stole bilardowym Woj-
ciech Kosikowski. W grupie zaawansowanej 
każdy z uczestników w swoim CV miał już 
start w turnieju ogólnopolskim. Co więcej, 
większość z nich mogło pochwalić się me-
dalami z imprez rangi ogólnopolskiej czy 
regionalnej. Tak więc, turnus został odpo-
wiednio przygotowany do prezentowanego 
poziomu. Krótko mówiąc, łatwo nie było. 
Oprócz trudnych ćwiczeń, rozegrano 3 tur-
nieje (8-bil, 9-bil i 14/1) oraz indywidual-
ne sparingi z głównym instruktorem Ra-
dosławem Babicą. No i trzeba przyznać, że 
grupa zaawansowana miała zdecydowane-
go lidera. Wszystkie 3 turnieje wygrał Ma-
teusz Cholewiński, który również okazał 
się najlepszy w podsumowującym teście. 
W turniejach drugie miejsca zajęli Julia Tar-

Radosław Babica i uczestnicy JUNIOR-CUP IV

Uczestnicy I turnusu Wakacji z Bilardem i instruktorzy

Uczestnicy II turnusu Wakacji z Bilardem
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ka (14/1), Julia Babica (9-bil) i Adrian To-
maszewski (8-bil). W teście drugie miejsce 
zajęła Julia Tarka, trzeci był Adrian Toma-
szewski, czwarta Julia Babica, a piąty Oskar 
Siemiński. Było naprawdę super! Dzięku-
jemy za zaangażowanie i świetną zabawę!

Kapitan Mikołaj w formie!

Drugi turniej eliminacyjny do Mistrzostw 
Polski Amatorów 2022 rozgrywany w Aka-
demii Bilardowej w Rokietnicy zgromadził 
na starcie aż 33 uczestników! W pierwszym 
etapie rozgrywek zawodnicy zostali podzie-
leni na 4 grupy, co zdecydowanie usprawniło 
przebieg turnieju. Cieszy fakt, że przy bardzo 
silnej obsadzie głównymi bohaterami i tak 
byli zawodnicy Akademii Bilardowej. Zwy-
ciężył Mikołaj Stęsik – kapitan naszej drugiej 
drużyny, który w finale spotkał się z kolegą 
z zespołu Kacprem Specyałem. Na trzecim 
stopniu podium uplasował się junior młod-
szy Akademii, świeżo upieczony brązowy me-
dalista drużynowych Mistrzostw Polski UKS 
Mateusz Cholewiński. Obok Mateusza na po-
dium znalazł się także triumfator I eliminacji 
MPA, czyli Robert Kozłowski z Zielonej Góry. 
Na piątych lokatach pojawiło się kolejnych 
dwóch z Akademii – Andrzej Barski i Jędrzej 
Klaman oraz kolejnych dwóch z Zielonej Góry 
– Piotr Dulat i Artur Matykowski. W rankin-
gu pozycję lidera utrzymał Robert, na drugie 
miejsce awansował Mateusz, a na trzecim ex 
aequo są Andrzej i Artur oraz Łukasz Sikorski. 
Za nimi ogromny ścisk w tabeli, co zwiastuje 
zaciętą rywalizację do samego końca o miej-
sca w Finale MPA.

Półmetek BUDMAR-CUP!
Za nami pięć z dziesięciu turniejów BUD-

MAR-CUP Grand Prix Rokietnicy w Pool-Bi-
lard przewidzianych w sezonie 2022. No i już 
klaruje nam się sytuacja, jeśli chodzi o zwy-
cięstwo w rankingu. Zdecydowanym liderem 
jest Adam Stankiewicz, który na cztery swo-
je starty trzykrotnie wygrał i raz był drugi. 
Jednak pamiętajmy, że to dopiero półmetek 
i pozostali na pewno nie planują złożyć broni. 
Na drugim miejscu jest Andrzej Barski, trze-
ci Szymon Duda, a dalej Marcin Mucha i Ma-
teusz Cholewiński – oni, i nie tylko oni, będą 
starali się pokrzyżować plany Adamowi. War-
to podkreślić, że po pięciu turniejach w ran-

kingu mamy aż 58 osób! Bardzo ciekawie za-
powiada się również walka w środku tabeli 
o miejsca premiowane awansem do BUDMAR 
MASTERS 2022. Tam aktualnie jest niesamo-
wity ścisk, więc do samego końca będzie się 
dużo działo. Podsumujmy teraz piątą odsło-
nę, w której Adam Stankiewicz umocnił się 
na fotelu lidera pokonując w finale Michała 
Berkeca. Na trzecich miejscach uplasowali 
się Mikołaj Stęsik i Szymon Duda. Pierwsza 
czwórka otrzymała piękne puchary i medale 
ufundowane przez głównego sponsora cyklu 
firmę Budmar – Centrum Klinkieru i Dachó-
wek. Tuż za podium zameldowali się Andrzej 
Barski, Marcin Mucha, Mateusz Cholewiński 
i Kinga Pietrzak, a wszystkie wyniki znajdzie-
cie tutaj: https://www.online-brackets.com/
view/19622

Kinga i Adam niepokonani!
Na starcie Wakacyjnego Turnieju w Parach 

9-bil pojawiło się 18 drużyn. Zespoły w dro-
dze losowania zostały podzielone na 4 gru-
py, gdzie grano systemem „każdy z każdym” 
do 3 wygranych partii. Dwie najlepsze dru-
żyny z każdej grupy awansowały do ćwierćfi-
nałów. W pierwszej grupie bezkonkurencyj-
nym okazał się najmłodszy zespół turnieju 
w składzie Mateusz Cholewiński i Wiktor 
Kaczmarek o nazwie „The Bile”. Z drugiego 
miejsca awans uzyskał „Dr Alban i Captain 
Jack”, czyli Bartosz Kaczmarek i Jędrzej Kla-
man. Grupę drugą zwyciężył zespół w skła-
dzie Radosław Lorych i Eryk Świdniak, a tuż 
za nimi uplasowały się „Dżuliety”, czyli Ju-
lia Tarka i Julia Babica. Grupa trzecia, to tzw. 
„Grupa śmierci”, w której najlepiej poradził 

sobie zespół w składzie Kinga Pietrzak i Adam 
Stankiewicz, a z drugiego miejsca awansowa-
ło rodzeństwo Bogna i Piotr Świtała. Czwarta 
grupa padła łupem „Troli”, czyli Rafała Łozo-
wickiego i Patryka Łozowickiego, którzy wy-
przedzili Marcina Smolicha i Yahora Mikhey-
enkę. W ćwierćfinałach „Dr Alban i Captain 
Jack” pokonali Radka i Eryka, „Trole” wygrały 
z Bogną i Piotrem, „Dżuliety” odprawiły „The 
Bile”, a Kinga i Adam rozprawili się z Marci-
nem i Yahorem. W pierwszym półfinale po 
bardzo zaciętym pojedynku drużyna „Tro-
le” zwyciężyła z „Dr Alban i Captain Jack”, a w 
drugim Kinga i Adam pokonali „Dżuliety”. Fi-
nał to kolejny popis Kingi i Adama, którzy 
niepokonani odnieśli triumf w Wakacyjnym 
Turnieju w Parach 9-bil! Brawo, brawo, bra-
wo! Oczywiście gratulujemy zwycięzcom, ale 
także wszystkim uczestnikom za wspaniałą 
atmosferę i piękną rywalizację podczas ca-
łego turnieju! Dziękujemy!

Szkółka Bilardowa!
Zapraszamy do „Szkółki Bilardowej Rado-

sława Babicy”, do której można zapisać się 
w każdej chwili. Dzieci ćwiczą pod okiem Mi-
strza Europy i wielokrotnego Mistrza Polski. 
Koszt szkółki to 90 zł na miesiąc. Zajęcia od-
bywają się w grupach maksymalnie 6-oso-
bowych w dni powszednie z podziałem na 
początkujących, średnio-zaawansowanych 
i zaawansowanych. Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerami 601635887 
lub 618144085 lub bezpośrednio w Akade-
mii Bilardowej przy ul. Łąkowej 6 w Rokiet-
nicy. ZAPRASZAMY!

Od lewej: Kacper Specyał i Mikołaj Stęsik

Pierwsza czwórka BUDMAR-CUP V
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Międzynarodowy Turniej ITF – Powiat 
Poznański Open Junior Tour 

Na kortach tenisowych Centrum Te-
nisowego Sobota odbył się Mię-
dzynarodowy Turniej ITF – Powiat 

Poznański Open Junior Tour. W zawodach 
udział wzięło 120 zawodników i zawodni-
czek z całego świata, m.in. z Australii, Chin, 
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy Francji. Nie 
zabrakło również reprezentantów z nasze-
go regionu, bo grali Goran Zgoła, Mikołaj 
Kowal, Mateusz Lange, Sonia Pieczyńska, 
Maria Silanova oraz Antonina Maćkowiak 
– wylicza dyrektor turnieju Wojciech Ja-
raczewski. 

Jego zdaniem impreza stała na bardzo wy-
sokim poziomie, zarówno sportowym, jak 
i organizacyjnym. – Z roku na rok przyjeż-
dżają do nas zawodnicy coraz wyżej rozsta-
wieni w rankingu międzynarodowym. Tym 
razem ze znanych nazwisk można wymie-
nić np. Alejandro Verdasco, który jest spo-
krewniony ze znanym tenisistą Fernando 
Verdasco – dodaje. W rywalizacji juniorów 
prym wiedli Szwajcarzy, bo w finale spo-
tkali się Patrick Schoen i Manfredi Grazian. 
Górą był ten pierwszy, wygrywając 6:4, 6:1. 
W turnieju dziewczyn triumfowała Czesz-
ka Marie Slamenikova, która w decydują-
cym pojedynku pokonała 7:5, 6:2 Serbkę 
Jovanę Grujic. 

II Mistrzostwa 
Świata w Nordic 
Walking

Po prawie dwóch latach opóź-
nienia, spowodowanych pan-
demią COVID-19, w dniach 

17-19 czerwca 2022 r. odbyły się II 
Mistrzostwa Świata w Nordic Wal-
king w Choczewie. Mistrzostwa od-
były się pod patronatem dwóch naj-
większych organizacji na świecie: 
World Original Nordic Walking Fe-
deration (ONWF) i twórcy Nordic 
Walking Marko Kantanevy – Euro-
pejskiej Federacji New Walking (ENWO).

W Polsce patronat nad imprezą oraz 
głównym organizatorem były Polska Fe-
deracja Nordic Walking oraz Nordic Wal-
king Poland.

Impreza była długo wyczekiwana rów-
nież przez lokalnych pasjonatów Nordic 
Walking. Wśród nich był uczeń klasy 7A, 
Szkoły Podstawowej w Rokietnicy – Witold 
Czarnecki. Najmłodszy zawodnik w grupie 
Nordic Walking Kiekrz Poland.

W Mistrzostwach rywalizowało ze sobą 
1008 zawodników m.in. z Polski, Francji, 
Ukrainy, Włoch oraz wielu innych państw.

Rywalizować można było na trzech dy-

stansach: 21 km, 10 km i 5 km. Zawodnicy 
startowali w dziewięciu kategoriach wie-
kowych. 

Pierwszego dnia imprezy odbyły się 
wyścigi kwalifikacyjne. Do marszów fi-
nałowych kwalifikowali się zawodnicy, 
którzy spełnili jeden z dwóch następują-
cych warunków: osiągnęli jeden z 5 najlep-
szych czasów z kwalifikacji w każdej katego-
rii wiekowej kobiet i mężczyzn lub osiągnęli 
jeden z 60 najlepszych czasów z klasyfika-
cji generalnej kobiet oraz 60 najlepszych 
czasów z klasyfikacji generalnej mężczyzn.

Marsz kwalifikacyjny Witek ukończył 
z czasem 00:39:47.50, który zapewnił mu 
4. czas w kategorii wiekowej M13 i jedno-

cześnie możliwość startu w marszu fi-
nałowym następnego dnia.

W drugim dniu Mistrzostw od wcze-
snych godzin porannych rozpoczęły 
się marsze finałowe. O godz. 8:00 – start 
na 21 km, o 9:00 – finały na dystansie 10 
km, a o godz. 11:00 – finały na dystan-
sie 5 km. Walka trwała od początku do 
końca. W finale Witek w 100% zreali-
zował swój plan – poprawił swój wynik 
o 1,5 minuty i z czasem 00:38:17.40 Wi-
tek zdobył 3. miejsce w kategorii wie-
kowej M13!

Na mecie na wszystkich zawodników 
czekał pan Robert Korzeniowski – pol-
ski lekkoatleta, chodziarz, czterokrot-
ny Mistrz Olimpijski.

Spośród licznej reprezentacji naszej Gmi-
ny tylko Witold Czarnecki wywalczył miej-
sce na podium.

Jest to dopiero początek przygody Wit-
ka z tą dyscypliną sportu. Gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Kasia Frydrych
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XI Amatorski Turniej Piłkarski im. Marcina Matysiaka

Puchar Przechodni Piłkarzy Amatorów 
w Turnieju im. M. Matysiaka zostanie wręczony 
po raz jedenasty na ORLIKU w Napachaniu

XI Amatorski Turniej Piłkarski im. Marcina Matysiaka pod patronatem 
honorowym Wójta Gminy Rokietnica odbędzie się 17 września 2022 roku 
na boisku „ORLIK” w Napachaniu.

Pomysł corocznego zbierania się ama-
torskich zespołów piłki nożnej, za-
równo seniorów jak i juniorów, wzbo-

gacony o atrakcje dla rodzin, wyszedł od 
kolegów Marcina Matysiaka – kibica, przy-
jaciela i pasjonata piłkarskiej rywalizacji, 
oddanego służbie strażaka – przetrwał i jest 
kontynuowany. Co roku (zazwyczaj w trze-
cią sobotę września) w rozgrywkach bierze 
udział 12 drużyn plus 2 drużyny kobiet. Po-
kaz amatorskiej gry z dreszczykiem emo-
cjonującej walki, również w wykonaniu ko-
biet, zachęca do upowszechniania sportu, 
aktywnego stylu życia,  poprawienia spraw-
ności fizycznej i psychicznej u dzieci, mło-
dzieży i dorosłych.  

Dla zawodników i drużyn przewidziane 
są pamiątkowe medale, puchary, oraz na-
grody i drobne upominki. Zwycięska druży-
na seniorów zostanie uhonorowana pucha-
rem przechodnim wykonanym z czarnego 
dębu. Najlepsi w kategorii juniorów tak-
że odjadą z pucharem przechodnim. Każ-

dy uczestnik turnieju znajdzie coś dla sie-
bie. Może kibicować, wziąć udział w grach, 
zabawach, aktywnościach i różnorodnych 
konkursach z nagrodami. Dla pokrzepienia 
będzie smakowity dodatek: okolicznościo-
wy tort z Cukierni „U Kamilka”, zadziwiający 
gabarytami i smakiem oraz inne smakołyki.

Turniej jest kochany za serdeczność, urze-
ka gościnnością, uśmiechem, życzliwością 
i dobrym słowem. Chodzi w nim o sport, ale 
także, a może przede wszystkim, o budo-
wanie więzi międzypokoleniowej poprzez 
wspólne spędzenie wolnego czasu w gronie 
rodziny, przyjaciół i znajomych, o budowa-
nie przyjaźni i zdrowego współzawodnic-

twa. Turniej niezmiennie ma swój niezwy-
kły klimat i atmosferę: czas na rozmowę, 
wspomnienia, piosenkę, wzruszającą Galę 
z pamiątkowym zdjęciem. 

Na pytanie, czy warto przyjść, aby miło 
i pożytecznie spędzić czas, odpowiedź jest 
jedna – WARTO! 

Zapraszamy WSZYSTKICH.

 START 17 września 2022 godz. 10:30. 
W programie m.in.
• Turniej Juniorów – godz. – 10:30
• Turniej Seniorów – godz. 13:00
• Mecz piłki nożnej kobiet – ok. godz.19:00
• Uroczysta gala – ceremonia zakończenia 

– ok. godz. 20:30
• INTEGRACJE – Atrakcje dla dzieci: kon-

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

niona od aktualnej sytuacji epidemiolo-
gicznej)   

Serdecznie zapraszamy drużyny z Gmi-
ny Rokietnica, gmin Powiatu Poznańskie-
go oraz gości.

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

Sponsorzy, którzy zechcieliby wesprzeć 
naszą inicjatywę, proszeni są o dokonywa-
nie wpłat na konto:

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rokietnicy

nr 47 9043 1041 2041 0050 3484 0001
z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe 
– Turniej Piłkarski im. Marcina Matysiaka”.

Organizator – Jednostka Ochotniczej  
Straży Pożarnej w Rokietnicy

Aleksandra nie odpuszcza

Mistrzostwa Polski Masters przepro-
wadzone 18 i 19 czerwca 2022 r. 
w Toruniu przebiegały tym razem 

w słonecznej aurze.
Dopisała również frekwencja, bowiem 

w zawodach wzięło udział 521 osób.
Reprezentująca rokietnicki klub RKL Kusy 

Aleksandra Podsiadło zdobyła złoty me-
dal na 400m, ustanawiając jednocześnie 
kolejny Rekord Mistrzostw Polski wyni-
kiem 1:25,45 sek. Po złoto sięgnęła rów-
nież w sprintach na 100m i 200m.

Zdzisław Podsiadło w swoim ostatnim 
starcie w kat. M70 poprawił życiówkę 
w sprincie na 200m wynikiem 33,47 sek.

Należy podkreślić, że swoją przygodę 
z lekkoatletyką rozpoczął startując po raz 
pierwszy w 2019 r. na MPM w Białymstoku.

Przed małżeństwem z Rogierówka jesz-
cze udział w XV Poznańskiej Spartakia-
dzie Seniorów, organizowanej we wrze-
śniu przez POSiR po 2-letniej covidowej 
przerwie.
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Wsparcie finansowe  
dla LGD Dolina Samy

1 lipca 2022 r. w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu przedstawiciele Zarządu 

Lokalnej Grupy Działania Dolina Samy: Pre-
zes Karolina Miarka i Skarbnik Ryszard Lub-
ka oraz przedstawiciel Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego: Wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski, w asyście radnych – 
Zofii Szalczyk i Jarosława Maciejewskiego 
oraz Dyrektor Departamentu PROW Iza-

beli Mroczek podpisali umowę przyzna-
nia pomocy dla poddziałania 19.1 Wspar-
cie przygotowawcze w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 
Kwota wsparcia wynosi 74.000,00 złotych. 
Pozyskane środki zostaną wykorzystane 
na opracowanie strategii rozwoju lokal-

nego kierowanego przez społeczności na 
lata 2023-2027. Zapraszamy do śledzenia 
naszej strony internetowej www.dolina-
samy.pl oraz mediów społecznościowych 
(https://www.facebook.com/dolinasamy) 
i aktywne uczestnictwo w tworzeniu tak 
ważnego dla naszego obszaru dokumentu.

Podsumowanie lipcowej akcji 
poboru krwi w gminie Rokietnica

Lipcowa akcja poboru krwi w Gminie 
Rokietnica została nietypowo zaplano-
wana na czwartek 21 lipca. Wpływ na 

taki dobór dnia miała dostępność personelu 
pobierającego krew, wakacyjny okres oraz 
nadal obowiązująca ustawa o publicznej 
służbie krwi, która mówi, że w przypadku 
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiczne-
go albo stanu epidemii: honorowemu daw-
cy krwi, który oddał krew lub jej składni-
ki, w tym osocze, przysługuje zwolnienie 
od pracy oraz zwolnienie od wykonywa-
nia czynności służbowych w dniu, w któ-
rym oddał krew oraz w dniu następnym.

Pomimo wielkiego upału, który sięgał tego 
dnia 37 stopni, mieszkańcy Gminy Rokiet-

nica jak zawsze rewelacyjnie dopisali i au-
tobus, który zaparkował pod Rokietnickim 
Ośrodkiem Sportu od samego początku do 
końca był zapełniony krwiodawcami. Brawo!

Zgłosiło się 49 osób a krew po badaniach 
lekarskich oddało 40. Zebraliśmy 18000 
ml krwi! 2 osoby oddały próbkę na poten-
cjalnego dawcę szpiku kostnego. Dziękuje-
my wszystkim zaangażowanym w przygo-
towaniu wydarzenia – Klubowi HDK PCK 
Błękitna Kropelka, Personelowi Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Poznaniu oraz Rokietnickiemu 
Ośrodkowi Sportu. Wydarzenie swoim pa-
tronatem objął Wójt Gminy Rokietnica p. 
Bartosz Derech. 

Następna akcja w gminie Rokietnica 
wstępnie planowana jest na koniec wrze-
śnia 2022 r.

Tomasz Skupio
Radny gminy Rokietnica
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Koncert letni CLEO

24 lipca 2022 r. odbył się długo wy-
czekiwany koncert Cleo, zorga-
nizowany przez Gminny Ośro-

dek Kultury w Rokietnicy.
Pogoda tym razem okazała się nam sprzy-

jać i w piękną, słoneczną niedzielę mogli-
śmy zrealizować to niezwykłe, muzyczne 
wydarzenie.

Tego dnia na Polanie Rumpuciowej każ-
dy chętny mógł skorzystać z dodatkowych 
atrakcji: strefy zabaw m.in. z dmuchańca-
mi, autodromem, malowaniem buziek oraz 
możliwością skorzystania z gastronomii, 
słodkich smakołyków, stoiska z zabawka-
mi dla dzieci.

O godz. 17.00 scenę opanował DJ KRI-
STO, który w rytm muzyki techno oraz ho-
use rozkręcał zebraną publiczność.

Następnie młode wokalistki z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Rokietnicy, uczen-
nice zajęć wokalnych Marty Podulki oraz 
Anny Polowczyk, zaśpiewały przygotowa-

ne utwory.
Dzięki ciekawym rytmom i niosącej się 

w plener muzyce, osób przybywało.
Punktualnie o godz. 20.00 na scenę wkro-

czyła ONA – Cleo, która wraz z niesamo-
witymi tancerkami oraz muzykami towa-
rzyszącymi zaprezentowała publiczności 
świetne utwory, znane chyba Wszystkim 

Była MOC, niesamowita ENERGIA i świet-
na ATMOSFERA!

Po zejściu ze sceny CLEO przez dłuższy 
czas podpisywała płyty fanów i pozowała 
z nimi do zdjęć.

Dziękujemy Państwu za przybycie na nasz 
Koncert Letni.

Było nas baaaardzo dużo.

Serdecznie dziękujemy za współpracę:
• Urzędowi Gminy w Rokietnicy
• Bibliotece Gminnej im. Marii Konopnic-

kiej w Rokietnicy
• Zakładowi Usług Komunikacyjnych ROK-

BUS w Rokietnicy
• Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych 

w Rokietnicy

• firmie SERVMED – szkolenie, doradztwo
• służbie medycznej NZOZ R MEDYK
• Restauracji BIESIADNA – Piotr Grabiak
• Restauracji POD GRUSZĄ – Józef Gawron
• kwiaciarni FLOWERS & PEOPLE – Faus-

tyna Bajerlein
• firmie KLAUS – Michał Klaus - technika 

sceniczna 
• agencji ochroniarskiej BOKSER
• firmie Instalatorstwo Elektryczno-Ener-

getyczne Rafał Sierżant
• radnemu Ryszardowi Lubka za wspar-

cie logistyczne
• DJ KRISTO – Krystian Paczkowski
• fotografom: Dawidowi Lewkowi – Love 

Foto Live, Adamowi Michta – Adam Mich-
ta Photography

• jednostkom OSP z terenu gminy Rokiet-
nica

• wokalistkom Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Rokietnicy: Gabrieli, Lenie, Laurze, 
Oliwii, Alicji, Zuzannie, Mai, Wiktorii, Julii

...oraz Wszystkim tym, którzy wsparli nas 
w organizacji tego muzycznego wydarze-
nia 
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RUMPUĆ znowu 
„po staremu”.
Zapraszamy 
3 września

Czy w 2020 r. gotowaliście rum-
puć samodzielnie z otrzymanych 
produktów? A w 2021 r. odbiera-

liście wejściówki? W tym roku nic z tych rze-
czy! Tym razem Rokietnica zaprasza Wiel-
kopolan na rumpuć, do jakiego jesteśmy 
wszyscy przyzwyczajeni – otwartego, bo-
gatego i kolorowego, ze sceną, na której już 
od południa będziemy mieli szansę podzi-
wiać występy przedszkolaków i uczniów. 
Jeśli myślicie, że na ekologii zjedliście zęby, 
przyjdźcie zobaczyć i posłuchać, co na ten 
temat mają do powiedzenia ekolodzy z Ce-
rekwicy i Mrowina – zaskoczą Was swo-
ją wiedzą!

Na Polanie Rumpuciowej i na scenie nie 
zabraknie też sportu – od tańca, przez za-
pasy do taekwondo olimpijskiego. Będzie-
my mogli obserwować profesjonalistów, 
ale również będzie okazja, aby spróbować 
własnych sił. Rosfit przygotuje specjalne 
atrakcje na swoim stoisku, Stowarzyszenie 
Roxkije zaprosi do nauki chodzenia z kijka-
mi metodą Nordic Walking, a Centrum Te-
nisowe Sobota sprawdzi naszą sprawność 
fizyczną w wielu konkurencjach.

Kiedy wszyscy potrenują i wycisną na 
ćwiczeniach siódme poty, będą mogli odzy-
skać siły, próbując pyszności od pań z lokal-
nych Kół Gospodyń Wiejskich oraz sołtysów 

wybranych sołectw, którzy już wielokrot-
nie udowodnili, że odwiedzać ich stoiska 
warto, bo zawsze jest wesoło i bogato. Po-
próbować wspaniałych i do tego zdrowych 
produktów będziecie mogli także na sta-
nowisku Rolniczo-Sadowniczego Gospo-
darstwa Doświadczalnego Przybroda oraz 

rokietnickiej Piekarni , a jak, ile i co jeść pod-
powie pani dietetyk Natalia Augustyniak.

Jeśli mowa o jedzeniu, nie możemy po-
minąć kluczowego punktu naszej imprezy, 
jakim jest biesiada nad wyśmienitym rum-
puciem, gotowanym w 1600 litrowym garn-
ku. Zupy dla nikogo nie zabraknie! Zaprasza-

„ZAJAWKA” PROGRAMU:
• 12.00 – tradycyjny START z przedszko-

lakami z Bajeczki
• 16.15 – SHARK pokaz mody
• 17.00 – rozlewanie RUMPUCIA i kon-

cert Rokietnickiej Orkiestry Dętej
• 18:15 – Marta Podulka, Ania Polowczyk 

i uczniowie – program muzyczny GOK
• 20.00 – Taekwondo SHOW – Spartan 

Rokietnica
• 21.00 SYLWIA GRZESZCZAK – kon-

cert gwiazdy wieczoru
a pomiędzy szereg atrakcji, pokazów 
i konkursów – po szczegóły zaprasza-
my już wkrótce na www.rokietnica.pl 
i na profil Rokietnica.pl na Facebooku.

b i a l e  t ł o

t r a n s p a r e n t n y

c z a r n o - b i a ł y
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krój: Jura [DemiBold / Light], kontur 0,02 cm

Wsparcie organizacyjne/Partnerzy:

SPONSOR  
STRATEGICZNY:

SPONSORZY GŁÓWNI:

Marszałek  
Województwa 

Wielkopolskiego Starosta Poznański

G

MINA ROKIETNIC

A

Wójt Gminy Rokietnica

Rektor Uniwersytetu  
Przyrodniczego  

w Poznaniu

PATRONI HONOROWI: PATRONI MEDIALNI:

my, aby przed 17:00 pojawić się w okolicach 
garnka, odśpiewać z nami hymn rumpucio-
wy, który poprowadzi niezastąpiona Ro-
kietnicka Orkiestra Dęta, i stanąć w kolej-
ce po swoją porcję specjału.

Przez chwilę będziemy mogli poczuć się 
też, jak na pokazie we Francji – modelki 
zaprezentują modę Salonu Odzieży Shark.

Na scenie nie może oczywiście zabraknąć 
seniorów, ale to, co przygotowali tym ra-
zem, to atrakcja zupełnie wyjątkowa, gdyż 
Klub Senior+ zaprosi na urocze scenki ro-
dzajowe pełne humoru i oczywiście z ży-
ciowym morałem.

Myślisz, że wiesz wszystko o naszej gmi-
nie? Historie o Przybrodzie, Rogierówku 
i Kobylnikach czytasz z wypiekami na twa-
rzy? Konkurs wiedzy o Gminie Rokietnica 
jest dla ciebie! 3 września br. zaprosimy 
dziesięcioro śmiałków, którzy popiszą się 
swoją wiedzą i będą mieli szansę na wygra-
nie jednej z bardzo atrakcyjnych nagród, 
które zasponsoruje Stowarzyszenie Rokiet-
nica 2000. Z tej konkurencji nikt nie odej-
dzie z kwitkiem.

Dla wszystkich mistrzów kierownicy 
(tych z większymi i mniejszymi umiejęt-
nościami…) Komenda Miejska Policji z Po-
znania oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców 
KAMA Andrzej Żebrowski przygotują Mia-
steczko Ruchu Drogowego z symulacją zde-
rzeń i wieloma innymi atrakcjami. 

RUMPUĆ od zawsze był spokojny. Mie-
dzy innymi dlatego, że byli z nami strażacy. 
W tym roku oprócz pełnienia służby posta-
wią na polanie swoje „miasteczko”. Cieka-
wostką będą m.in.: psy ratownicze oraz sze-
reg stanowisk tematycznych z zadaniami 
do wykonania.

Rumpuciowa scena miała zawsze charak-
ter „muzyczny” – nie inaczej będzie tym ra-
zem, począwszy od projektu „Otwarta sce-
na”, poprzez Rokiciaki i młodych artystów 
z Gminnego Ośrodka Kultury, aż do koncer-
tu finałowego o godz. 21:00, kiedy to wy-
stąpi Sylwia Grzeszczak z zespołem.

W trakcie wydarzenia najmłodsi i ci ciut 
starsi będą mogli także skorzystać z oferty 
przepięknego wesołego miasteczka i posi-

lić się w wielkiej strefie gastronomicznej 
urządzonej przez naszych niezawodnych 
lokalnych restauratorów. Będzie pysznie!

Podczas wydarzenia będzie prowadzona 
zbiórka na operację serca Filipa Wejmana 
(patrz str. 22).

Zapraszamy!
Agnieszka Kępa 

Referat Organizacyjny i Promocji 
UG Rokietnica
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 22.07.2022 r. Kino Plenerowe 
– GOK Rokietnica

Lipcowy seans kina plenerowego za nami. 
Na terenie Polany Rumpuciowej w Rokietnicy mieliśmy oka-

zję obejrzeć tym razem film pt. „Kosmiczny mecz – nowa era”, 
który uzyskał najwięcej Państwa głosów w udostępnionej sondzie. 

Pogoda dopisała. Były leżaczki, krzesełka, kocyki a nawet na-
miociki.

Cieszymy się, że było nas tak dużo. 
Dziękujemy za Państwa obecność.
Do zobaczenia na kolejnym seansie – 27 sierpnia 2022 r., wy-

świetlony zostanie wtedy film pt. „Chłopiec z chmur”.

WALCZYMY O ŻYCIE 
TRWA ZBIÓRKA NA OPERACJĘ SERCA

PRZELEW TRADYCYJNY:
66 2490 1028 3587 1000 0020 7142
TYTUŁEM:
Darowizna Filip Wejman 0207142

DOŁĄCZ DO

LICYTACJI 

https://www.facebook.com/
groups/licytacjedlafilipa



23Rokickie Wiadomości  sierpień-wrzesień 2022

Potentat węglowy i armator z Żydowa 
...czyli historia Alfreda Faltera

W roku 1931 dobra zadłużonego 
okrutnie hrabiego Wiktora Szoł-
drskiego, w tym Żydowo i Ro-

stworowo, przejął hrabia Stanisław Łącki 
(który skądinąd wcześniej szczodrze Szoł-
drskiego kredytował...). Długo się nimi jed-
nak nie nacieszył (nie wiemy zresztą czy 
w ogóle w Żydowie zabawił), bo już być 
może od roku 1932 (a na pewno w roku 
1936) obydwa majątki miały nowego wła-
ściciela. A był to nie byle kto.

Alfred Falter, bo o nim tu mowa, nazywa-
ny m.in. polskim królem węgla, był w mię-
dzywojniu jednym z najbogatszych ludzi 
w Polsce. Lista jego dokonań, piastowanych 
funkcji oraz przedsięwzięć biznesowych, 
których się (z sukcesami!) podejmował, jest 
naprawdę długa, toteż ograniczymy się tu 
do kilku wybranych.

W pierwszych latach II Rzeczypospolitej 
był m.in. delegatem w Międzynarodowej Ko-
misji Odszkodowań Wojennych, utworzonej 
na mocy traktatu wersalskiego, a w 1922 r. 
ekspertem gospodarczym w delegacji pol-
skiej na konferencji genewskiej w sprawie 
Górnego Śląska. 

Alfred Falter był głównym udziałowcem 
i prezesem Związku Kopalń Górnośląskich 
Robur, posiadającego w szczytowym okresie 
18 kopalni na Górnym Śląsku. Z kolei inna 
spółka, którą kontrolował Falter, Polska-
rob (Polsko-Skandynawskie Towarzystwo 
Transportowe S.A. z siedzibą w Gdyni), po-

siadała flotę ośmiu masowców (rudowę-
glowców), służących do transportu węgla 
produkowanego przez koncern Robur do 
portów skandynawskich i brytyjskich. Nie-
długo przed wybuchem II wojny świato-
wej, w 1939 r., Falter przejął kontrolę nad 
warszawskim Bankiem Handlowym (które-
go prawnym następcą jest Citi Handlowy).

Falter inwestował też w nieruchomości. 
Miał ich sporo, m.in. w Warszawie, ale i za 
granicą – np. przedwojenna prasa rozpi-
sywała się o jego francuskiej posiadłości. 
Jedną z takich inwestycji był też majątek 
w Żydowie i Rostworowie, który nabył wraz 
z żoną, Wandą z Krasuskich. Jak zauważał 
„Nowy Kurjer”, za sprawą tej transakcji Fal-
ter stał się osobą ustosunkowaną w wielko-
polskich sferach ziemiańskich. 

Czy Falter w Żydowie bywał? Owszem. 
Ale niezbyt często – najwyżej kilka razy do 
roku. Pamiątką jednej z wizyt w żydow-
skim pałacu jest zamieszczone tu zdjęcie.

Zarządcą majątków w Żydowie i Rostwo-
rowie był za czasów Faltera Aleksander Sta-
kowski (jak notowała ówczesna prasa, po-
chodzący podobno z kongresówki).

O stosunkach panujących w tym czasie 
w Żydowie wiemy niewiele. Jedynym wła-
ściwie źródłem, które o nich traktuje, jest 
artykuł o wiele mówiącym tytule: „We Fran-
cji pałac a w Żydowie głód”, zamieszczo-
ny w kwietniu 1937 r. w „Przebudzeniu”. 
Wynika z niego, że pobory robotników rol-

nych w dobrach Faltera były niskie, a bar-
dziej dbano o hodowane w Żydowie bażan-
ty, niż o robotników. Trudno jednak ocenić 
wiarygodność tego źródła („Przebudzenie” 
było wszak czasopismem robotniczym, co 
mogło mieć istotny wpływ na perspekty-
wę autora artykułu).

Alfred Falter był właścicielem Żydowa 
i Rostworowa aż do wybuchu II wojny świa-
towej. Po jej zakończeniu majątki zostały 
przejęte przez ludową Polskę, a w żydow-
skim pałacu swoje miejsce znalazła szko-
ła podstawowa. Dziś tamtejszy pałac jest 
znów własnością prywatną.

Maciej A. Szewczyk

Alfred Falter, 1937 r. (koloryzowane),  
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Alfred Falter (5. z lewej – w kapeluszu) przed 
pałacem w Żydowie, lata 30. XX w., zbiory autora
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Zanim będę przedszkolakiem… 
Adaptacja przedszkolna dziecka.

„Spójrz na mnie: jestem gotowy.
Uwierz, że uda nam się przebić przez to szaleństwo obaw i wzruszeń.
A teraz odsuń się trochę, i jeszcze ciut. I podziwiaj jak rozkładam skrzydła”

Corocznie temat adaptacji przedszko-
laka powraca jak bumerang przed in-
auguracją każdego roku szkolnego. 

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to klu-
czowy moment w życiu każdego dziecka, 
jak i czas próby dla wszystkich dorosłych 
zaangażowanych w proces adaptacji. Zada-
jemy sobie pytanie, jak przygotować się do 
niego w sposób jak najlepszy dla dziecka?

Czas oswoić się z faktem, że przychodzi 
taki okres w życiu dziecka, kiedy towarzy-
stwo mamy   i taty przestaje być wystar-
czające. Rodzice tracą na atrakcyjności, 
ponieważ coraz mniej wiedzą o konikach, 
syrenkach, księżniczkach, laleczkach Doll, 
Spidermanach, Zygzakach czy super Zing-
sach. Więcej informacji na te tematy mają 
rówieśnicy. Pora więc pójść do przedszkola. 
To miejsce, które łączy zabawę, naukę, bez-
troskę i szeroko rozumiane współdziałanie. 
To tam dzieci uczą się, jak żyć wśród ludzi! 
To najważniejsze i najpiękniejsze miejsce, 
do jakiego mogło Wasze dziecko ,,dorosnąć”.

Na rynku wydawniczym istnieje wiele 
poradników dla rodziców z przydatnymi 
informacjami i poradami, a dla dzieci ksią-
żek przybliżających temat związany z pój-
ściem do przedszkola. Dostępnych jest wie-
le opracowań, for internetowych, z których 
świadomi rodzice korzystają, aby pogłębić 
wiedzę na temat adaptacji przedszkolnej. 

Czy dziecko będzie gotowe na takie 
wyzwanie? Rozwój trzylatka.

Edukację przedszkolną zaczynają malu-
chy, które wiek trzech lat osiągnęły kilka 
miesięcy temu, jak i te, które jeszcze mu-
szą poczekać na urodzinowe trzy świeczki. 
Poziom umiejętności i wiedzy zależy od in-
dywidualnych cech rozwojowych każdego 
dziecka. Ważne też są warunki środowisko-
we, postawy rodzicielskie, jakimi otoczo-
ne jest dziecko. Zanim trzylatek przekro-
czy próg przedszkola, rodzice powinni znać 
możliwości swojej pociechy. Im wcześniej 
rozpoczną ćwiczenia w samoobsłudze, tre-
ningu czystości, kontaktach społecznych, 
tym więcej czasu będzie miało dziecko, aby 
mieć poczucie sprawstwa, przeżywać ra-
dość i zadowolenie z pobytu w przedszkolu. 

Po ukończeniu 36 miesięcy dziecko wkra-
cza w średnie dzieciństwo, zwane też okre-
sem przedszkolnym. Dziecko 3-letnie jest 
otwarte na nowe wyzwania, skore do za-
baw z rówieśnikami i na tyle samodziel-

ne, aby spełniać oczekiwania przedszkola. 
W sferze rozwoju fizycznego i motorycz-

nego kluczowym osiągnieciem dziecka jest 
bieg, stanie na palcach, skoki, samodziel-
ne wchodzenie i schodzenie po schodach 
z naprzemiennym stawianiem stóp. Jeśli 
chodzi o samoobsługę, to trzylatek potra-
fi umyć i wytrzeć ręce i twarz, jeść łyżką, 
założyć niektóre części garderoby. Buduje 
z klocków i potrafi posługiwać się kredką. 

Myślenie dziecka trzyletniego nadal jest 
związane z praktycznym działaniem. Po-
jawiają się pierwsze operacje myślowe na 
materiale wyobrażeniowym. Dziecko może 
powtarzać niektóre czynności nie tuż po ich 
wykonaniu, ale po pewnym czasie. Lubi ob-
serwować osoby z najbliższego otoczenia, 
dlatego przejawia chęć do zabaw tematycz-
nych, w których maluch nadaje przedmio-
tom znaczenie zastępcze (patyk może słu-
żyć jako łyżka podczas karmienia lalki czy 
misia). Dziecko potrafi skupić uwagę na za-
daniu przez około 5 do 10 minut. 

Emocje dziecka trzyletniego są zmienne 
i ekspresyjne. Zabawy w grupie rówieśni-
czej są raczej samotne lub równoległe. Ma-
luch wprost wyraża swoje potrzeby i próbu-
je rozumieć oczekiwania innych. Pojawiają 
się uczucia złożone, takie jak wstyd, duma 
czy zazdrość. Dziecko rozwija się intensyw-
nie, świadczyć o tym może postęp w po-
sługiwaniu się mową i komunikowaniu 
się. Dziecko dwuletnie ma zasób 200-300 
słów, w ciągu roku wzrasta do 1000 czy 
1500 słów, a w wieku około czterech lat 
buduje zdania, rozmawia, dyskutuje, od-
powiada na pytania i je zadaje, wyrażając 
własne zdanie. 

Skąd problem z adaptacją 
przedszkolną?

Edukację przedszkolną rozpoczyna-
ją dzieci w różnym wieku. Dlaczego pro-
blemy adaptacyjne dotykają przeważnie 
dzieci trzyletnich? Wiąże się to z wrażli-
wością i niedojrzałością systemu nerwo-
wego oraz nie w pełni ukształtowanymi 
funkcjami psychicznymi. Maluchowi bra-
kuje zdolności do dłuższego wysiłku, odpor-
ności na hałas i zmęczenie. Z trudem znosi 
ograniczenia w zaspokajaniu potrzeb emo-
cjonalnych i biologicznych. Często bariery 
w porozumiewaniu się mową powodują 
dodatkowe frustracje, dziecko ma kłopo-
ty w rozumieniu stosunków społecznych. 

Również na przeszkodzie skutecznej ada-
ptacji stoi nieprzygotowanie do samodziel-
nego wykonywania codziennych czynno-
ści. W szczególności mocne więzi rodzinne, 
nadopiekuńcza postawa rodzicielska mogą 
być powodem poczucia dyskomfortu w cza-
sie pobytu dziecka w grupie przedszkol-
nej. Pójście dziecka do przedszkola wiąże 
się też ze zmianami organizacyjnymi życia 
w rodzinie – powrotem matki do pracy za-
wodowej, narodzinami kolejnego dziecka 
czy rozpoczęciem nauki starszego rodzeń-
stwa w szkole. Te wszystkie okoliczności 
mogą zakłócać pewność siebie w począt-
kach przedszkolnej kariery. Przystosowa-
nie się dziecka do nowej sytuacji kompli-
kuje brak orientacji w organizacji i rytmie 
dnia   w przedszkolu oraz egocentryzm, któ-
ry cechuje maluchy na tym poziomie roz-
woju. Kolejnym czynnikiem zakłócającym 
adaptację jest też bezradność opiekunów 
w rozwiązywaniu trudności wychowaw-
czych i stwierdzenie, że w przedszkolu na-
uczyciele nauczą dziecko jak być grzecznym, 
co w efekcie powoduje u dziecka pojawienie 
się lęku i uprzedzenia do wychowawców.

Przedszkole jest dla malucha miejscem, 
w którym pierwszy raz przez kilka godzin 
jest pozbawiony wparcia rodziców. Nauczy-
ciele zastępują najbliższych, otaczają opie-
ką i darzą dziecko uczuciem w taki sposób, 
by zachwiane poczucie bezpieczeństwa zo-
stało dziecku jak najszybciej przywrócone. 
W grupie rówieśniczej będą obowiązywały 
jednakowe zasady dla każdego przedszko-
laka. Każdy będzie równie ważny, jak jego 
koledzy, ale nie jedyny w centrum zainte-
resowania swoich opiekunów. Nauczyciel 
swoją postawą będzie przekonywać rodzi-
ców, że ich skarb jest wyjątkowy i będzie 
traktowany indywidualnie. Będzie wspie-
rał dziecko we wszechstronnym rozwoju, 
nie ograniczając jego możliwości i nie wy-
ręczając go, pozwalając mu tym samym na 
poczucie dumy   z własnej samodzielności, 
co przyspieszy proces adaptacji. 

Proces adaptacyjny czas zacząć – 
spotkanie organizacyjne

Powody, jakimi kierują się rodzice w wy-
borze przedszkola dla swojego trzylatka, 
zależą wyłącznie od ich preferencji, czę-
sto dotyczą wygody logistycznej. Niektó-
re przedszkola organizują już w czerwcu 
spotkania organizacyjne dla rodziców przy-
szłych przedszkolaków, podczas których do-
wiadują się o warunkach pobytu dziecka 
w przedszkolu, omówiony zostaje rozkład 
dnia   w przedszkolu, poznają przedszkolny 
jadłospis i możliwości dostosowania diety 
do potrzeb malucha, zwiedzają pomieszcze-
nia przedszkolne. Wątpliwości rodziców 
może rozwiązać lektura statutu przedszkol-
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nego, podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego, regulaminów czy obejrze-
nie galerii zdjęć przedszkolaków na stronie 
internetowej placówki czy rozmowy z przy-
szłymi wychowawcami czy kompetentny-
mi pracownikami przedszkola. Poczucie 
pewności z dokonania słusznego wyboru 
przedszkola bezpośrednio przedkłada się 
na uczucia i reakcje dziecka. Na stronach 
internetowych przedszkoli podawane są in-
formacje o takich spotkaniach z rodzicami. 

Zajęcia adaptacyjne z kandydatami na 
przedszkolaków

Pod koniec sierpnia w przedszkolach or-
ganizowane są spotkania integracyjne dla 
nowoprzyjętych dzieci. W zależności od pre-
ferencji przedszkoli, zajęcia takie odbywają 
się przez kilka dni. Jest to kolejny etap ada-
ptacji do przedszkola. Programy adaptacyj-
ne pozwalają dziecku na poznanie nauczy-
cieli, rówieśników, rozkładu pomieszczeń 
w przedszkolu, zasad panujących w przed-
szkolu. Bez względu na to, jakimi zajęciami 
czy zabawami przedszkole zachęca swoich 
przyszłych podopiecznych, wrześniowa co-
dzienność różni się zasadniczo z powodu 
nieobecności mamy lub taty. 

Pierwsze dni w przedszkolu
Popularnym elementem adaptacji jest 

stopniowe przyzwyczajanie dziecka do 
nowego miejsca. Wielu rodziców decydu-
je się na ograniczenie czasu pobytu malucha 
i odbieranie go z przedszkola wcześniej niż 
to jest planowane docelowo. Ma to uzasad-
nienie w pierwszych dniach pobytu dziecka 
w przedszkolu. Buduje zaufanie do rodzica, 
a krótkie przebywanie w nowym miejscu i w 
grupie nie nadwyręża układu nerwowego 
dziecka. Każda nieobecność przedszkolaka 
spowodowana chorobą czy przerwą week-
endową wiąże się z kryzysem przystoso-
wawczym. Zmiana opiekuna czy aktywności 
w ciągu dnia, wyjście do łazienki, ogródka, 
posiłek czy po prostu zmęczenie dziecka, 

mogą być powodem do płaczu i frustracji. 
Dlatego bardzo ważna dla skutecznej ada-
ptacji jest systematyczność w uczęszczaniu 
dziecka do przedszkola.

Co mogą zrobić rodzice/
opiekunowie – poradnik

Trudności adaptacyjne w mniejszym 
lub większym nasileniu w zasadzie doty-
czą wszystkich trzylatków. Problemy są 
chwilowe, szybko mijają i nie zostawiają 
śladu w pamięci przedszkolaka. Należy do-
łożyć wszelkich starań, aby szansa na roz-
wój dziecka w przedszkolu nie przepadła,   
a przyniosła jak najlepsze rezultaty. Dlatego:

OSWAJAJ Z ROZSTANIEM
Przyzwyczajaj dziecko do przebywania 

pod opieką innych dorosłych. Pozwól mu 
nawiązywać kontakty z rówieśnikami.

ZAINTERESUJ MALUCHA PRZEDSZKO-
LEM

Wypowiadaj się o przedszkolu pozytyw-
nie. Odwołaj się do własnych, miłych wspo-
mnień z tego okresu. Czytajcie wspólnie 
książki o przedszkolu.

UCZ SAMODZIELNOŚCI
Doskonal umiejętności samoobsługo-

we maluszka. Wspólnie zakupujcie worek 
z ubraniami na zmianę. Dopilnuj, by strój 
zakładany do przedszkola był wygodny.

OKAŻ SPOKÓJ
Bądź pewny siebie – to doda otuchy 

maluchowi. Okazuj wyłącznie pozytyw-
ne uczucia.

MÓW PRAWDĘ
Poinformuj dziecko, kto i kiedy odbierze 

je z przedszkola. Stosuj zrozumiałe dla ma-
lucha odnośniki, np. „Przyjdę po obiedzie”; 
„Mama odbierze cię po leżakowaniu”.

SKRACAJ ROZSTANIE
Żegnaj się z dzieckiem z czułością, ale 

zdecydowanie i jak najkrócej. Ustalcie wła-
sny sposób pożegnania. Nie ulegnij poku-
sie zawrócenia.

MYŚL POZYTYWNIE

Potraktuj rozłąkę jako coś naturalnego 
i chwilowego. Powiedz dziecku, co będziesz 
robić, gdy ono będzie się bawiło z rówie-
śnikami. Bądź cierpliwy.

PO PRZEDSZKOLU WYCISZ EMOCJE 
DZIECKA

Przygotuj się na skrajne reakcje witają-
cego Cię dziecka. Daj mu czas na ochłonię-
cie. Chwile po przedszkolu wykorzystajcie 
na spacer i wspólną zabawę.

CHWAL I DOCENIAJ
W obecności malucha przekazuj naj-

bliższym wyłącznie informacje o jego po-
zytywnym zachowaniu. Nie okazuj zdziwie-
nia, jeśli pojawią się zachowania, z których 
dziecko już wyrosło.

ZAUFAJ NAUCZYCIELOM
Przekaż przyszłym opiekunom wszelkie 

niezbędne informacje o potrzebach malu-
cha. Pomóż im stworzyć komfortowe wa-
runki do adaptacji dla Twojego dziecka.

WSPÓŁDZIAŁAJ
Postaraj się przyjąć proponowane przez 

specjalistów rozwiązania i postawy. Dziel 
się z nauczycielami niepokojami, obserwa-
cjami i osiągnięciami maluszka. Informuj 
o problemach.

ZACHOWAJ STAŁY RYTM DNIA
Przyprowadzaj i odbieraj dziecko o sta-

łych godzinach. Rano przyjdź z maluchem 
wcześniej, gdy w przedszkolu nie jest jesz-
cze gwarno.

Drodzy Rodzice!
Nie zostawiajcie procesu adaptacji na 

ostatnią chwilę – przygotowania do przed-
szkola trzeba rozpocząć jak najwcześniej. 
Życzę wszystkim Rodzicom, aby pójście ich 
pociech do przedszkola było początkiem no-
wej, radosnej i wspaniałej przygody.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Arleta Łech 
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Pożegnania nadszedł czas…
22 czerwca dzieci z grupy Koniki Po-

lne uroczyście zakończyły pierwszy etap 
edukacyjny i pożegnały się z przedszko-
lem. Czas pożegnania... To były piękne dni... 
pod takim hasłem odbyła się uroczystość 
zakończenia roku. W części oficjalnej dzie-
ci recytowały wiersze, śpiewały piosenki, 
nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród, 
a rodzicom przyznano tytuł Przyjaciół 
Przedszkola. W drugiej części uroczysto-
ści Koniki Polne wcieliły się w piratów, ma-
rynarzy i mieszkańców Afryki i zaprezen-
towały przedstawienie pt. „Nowa podróż 
Sindbada Żeglarza”. W piątek cała społecz-
ność przedszkola pożegnała starszych ko-
legów na boisku. Po południu odbyło się 
pożegnalne ognisko z rodzicami oraz no-
cowanie Koników w przedszkolu. Na dłu-
go pozostanie nam w pamięci pięknyczas 
spędzony w przedszkolu... 

Mali ekolodzy
W tym roku Przedszkole w Mrowinie re-

alizowało autorski program Mali ekolodzy 
i w ramach tego przedsięwzięcia przystąpi-
ło do projektu Ekokulturalne przedszkole 
organizowanego przez miesięcznik Bliżej 
Przedszkola oraz projektu Z ekologią na Ty.

Celem programu było poszerzanie 
świadomości ekologicznej, kształtowanie 
postaw i nawyków korzystnych dla 
środowiska naturalnego, rozbudzanie po-
czucia współodpowiedzialności za ochronę 
środowiska, rozwijanie umiejętności racjo-
nalnego korzystania z zasobów natural-
nych,  zapoznanie z ideą życia bez odpadów 
– zero waste,  kształtowanie postawy 
społecznej świadomego i odpowiedzialnego 
konsumenta.

Zadaniem uczestników Ekokulturalnego 
przedszkola była realizacja comiesięcznych 
ekowyzwań. Jednak regulamin nie zakładał 
konkretnych terminów ich realizacji ani nie 
obligował do wykonania ich wszystkich – 
każde z nich było ważne i podjęcie którego-
kolwiek już stanowiło ważną lekcję wzbo-
gacającą wiedzę małych ekologów, dlatego 
każde pojedyncze wykonane zadanie na-
gradzane było certyfikatem uczestnictwa.

Z naszego przedszkola w projekcie Eko-
kulturalne przedszkole wzięły udział dwie 
grupy – 4-latki „Motylki” oraz 6-latki „Koniki 
Polne”. W drugim półroczu realizowaliśmy:

- Luty 2022 – „Drugie życie zimowych 
ubrań” – dowiedzieliśmy się, że ubrania, 
które są już za małe, sprane, trwale zabru-
dzone, nie muszą być spisane na straty i wy-
rzucone. Ze skarpetek nie do pary powstały 
wspaniałe bombki na choinkę a z za ma-
łych koszulek uszyliśmy własne, unikato-
we eko torby na zakupy.

- Marzec 2022 – „Oszczędzamy wodę” – 
tego dnia uświadomiliśmy sobie, jak ważna 
jest woda, jak ona powstaje oraz dlaczego 
i w jaki sposób powinniśmy ją oszczędzać. 
Nauczyliśmy się również mycia rąk tak, aby 
zużywać jak najmniej wody oraz przekaza-
liśmy tę wiedzę naszym rodzinom.

- Kwiecień 2022 – „Przystanek wędrują-
cej książki” – dzieci przyniosły wielokrotnie 
przeczytane już w domu książki i dzieliły 
się z innymi, pożyczając je koleżankom i ko-
legom, odkrywając, że obcowanie z książ-
ką jest niesamowitą przygodą.

- Maj 2022 – „Mobilna minikuchnia błot-
na” – zrealizowaliśmy w ogrodzie przed-
szkolnym.

Udział w projekcie był nie tylko wspa-
niałą przygodą, ale również inwestycją 
w przyszłość.

Z ekologią na Ty…
Drugim przedsięwzięciem, w którym 

uczestniczyliśmy w tym roku był projekt 
,,Z ekologią na Ty”. W projekcie wzięły 
udział wszystkie dzieci z naszego przed-
szkola z naciskiem na grupy Mrówek i Żucz-
ków, tam bowiem realizowano większość 
zadań. W ramach projektu dzieci stworzy-
ły kodeks ekologa, wykonały makietę lasu, 
las w słoiku, sadziły drzewa i krzewy oraz 
rośliny cebulowe w ogrodzie przedszkol-
nym. Dzieci wykonywały prace plastyczne 

,,Jestem eko” oraz ekologiczne przetwory na 
zimę,  przygotowywały zdrowe śniadania. 
Wzięły udział w pokazie mody ekologicz-
nej, w eko baliku karnawałowym, przygo-
towywały ekologiczne prezenty dla babć 
i dziadków oraz rodziców z okazji ich świąt. 
Najstarsza grupa wystąpiła  w przedstawie-
niu ,,Jak smoki i dzieci segregują śmieci” 
z okazji Dnia Ziemi oraz wybrała ekologicz-
ną piosenkę ,,Zielony dom”, która towarzy-
szyła nam przez cały rok. Dzieci pojechały 
na wycieczkę do Palmiarni i do Zoo w Po-
znaniu. Zorganizowane były też konkursy 
na ekologiczną ozdobę świąteczną i kar-
mnik z materiałów do recyklingu, konkurs 
recytatorski ,,Z przyrodą w tle”, konkurs 
plastyczno-techniczny ,,Wiosenne dzieła 
z papieru”… i wiele, wiele innych działań. 
Realizując projekt dzieci poszerzały wie-
dzę dobrze bawiąc się i ucząc proekolo-
gicznych zachowań. Podsumowując nasz 
program najstarsze przedszkolaki wzię-
ły udział w konkursie wiedzy ekologicz-
nej, zdobywając certyfikat małego ekologa. 

Nauczyciele z Przedszkola w Mrowinie 

Przedszkole 
Leśna Chatka

Przedszkole 
Mrowino

Ruch jest przejawem życia, a aktywność 
fizyczna jest czynnikiem kształtującym or-
ganizm człowieka i jego funkcje. W czerwcu 
dzieci brały udział w zawodach sportowych 
zorganizowanych na terenie przedszkola, 
jak i poza nim. Otrzymaliśmy zaproszenie 
na Olimpiadę Sportową Sześciolatków, o pu-
char przechodni Wójta Gminy Rokietnica. 
Co prawda, nie udało nam się zdobyć głów-
nej nagrody, ale nasze przedszkolaki dziel-
nie walczyły biorąc udział we wszystkich 
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konkurencjach.
Pod koniec miesiąca przyszedł czas na 

zakończenia roku. Każda z grup przygoto-
wała z tej okazji występ przed Rodzicami. 
Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw i za-
jęć, podróży po porach roku i wycieczek 
szybko minęło, aż nadszedł czas wakacji 
i pożegnań. Tym samym serdecznie dzię-
kujemy naszym Przedszkolakom za chwile, 
które spędziliśmy razem. Za wspólną na-
ukę, zabawę, zbieranie cennych doświad-
czeń, za ciężką pracę, którą wykonywali-
ście. Drodzy absolwenci – chwile pożegnań 
nigdy nie są łatwe, ale mamy nadzieję, że 
czas spędzony w naszym przedszkolu na 
zawsze pozostanie w Waszych sercach. Ży-
czymy wszystkim dzieciom i ich Rodzicom, 
by wakacje obfitowały w zasłużony i bez-
pieczny wypoczynek.

Magdalena Sokulska

Ostatni miesiąc przed wakacjami w na-
szym przedszkolu postanowiliśmy aktyw-
nie wykorzystać. Mieliśmy okazję poba-

wić się w harcerzy. Dzieci mogły zobaczyć 
i przymierzyć strój harcerski i poznać nie-
które zwyczaje oraz  symbole harcerskie. 
Wspólnie bawiły się w podchody i każdy 
z nich stał się prawdziwym zuchem. 

Po zakończeniu roku szkolnego wybra-
liśmy się do kina Halszka w Szamotułach. 
Dzieci miały okazję obejrzeć filmy ani-
mowane dotyczące zachowywania zasad 
bezpieczeństwa podczas wakacji. Dopeł-
nieniem filmów były prezentacje, które po-
zwoliły zapamiętać przekazywane informa-
cje. Musimy pamiętać, że dobra zabawa nie 
zwalnia nas z obowiązku dbania o bezpie-
czeństwo swoje i innych. 

Aby lepiej zapamiętać zasady bezpieczeń-
stwa, na koniec przedstawiamy kilka z nich 
w bardziej humorystyczny sposób:
1. Numer 112 znamy i w razie potrzeby 

go wybieramy.
2. Jeśli kogoś nie znamy, na pewno z nim 

nie rozmawiamy.
3. Gdy na plaży przebywamy, od rodziców 

się nie oddalamy.
4. W górach po szlaku chodzimy, wtedy 

nie zbłądzimy.

5. Gdy na słońcu przebywamy, czapkę lub 
kapelusz zakładamy.

Naszym Przedszkolakom i ich Rodzicom 
życzymy udanych wakacji, odpoczynku, sa-
mych słonecznych dni i niezapomnianych 
wrażeń. By we wrześniu powrócili do na-
szego przedszkola z uśmiechem i pozytyw-
ną energią. Do zobaczenia!

Magdalena Sokulska

Spotkanie z Policjantem
Dnia 14 lipca 2022 r. nasze Przedszko-

le odwiedził pan policjant. Na spotkaniu 
policjant w rozmowie z dziećmi poruszył 
następujące zagadnienia: bezpieczeństwo 
na drodze, ostrożność w kontaktach z nie-
znajomymi, zakaz oddalania się z domu, 
przedszkola, podwórka z osobą nieznajo-

mą, informowanie dorosłych opiekunów 
o sytuacjach zagrożenia, wzywanie pomo-
cy oraz numery alarmowe.

Wycieczka do Rancza Kacperkowo 
9 czerwca grupa Odkrywców wybrała się 

na wspaniałą wycieczkę do Rancza Kacper-
kowo. To przepiękne  miejsce, które oferuje 
dzieciom niezliczoną liczbę atrakcji. Przed-
szkolaki miały okazję miło spędzić czas na 
zabawach wśród przyjaznych zwierząt. Na 
ranczu dzieci mogły zobaczyć króliki, kozy, 
osiołka, kucyka i owce.

Warsztaty kulinarne
Podróżnicy wzięli udział w warsztatach 

kulinarnych w Restauracji na Trakcie. Zaję-
cia rozpoczęli od małych zagadek, z zasło-
niętymi oczami, odgadywali produkty nie-
zbędne do wykonania deseru. Następnie 
wzięli się do pracy i przygotowali pyszne 
desery, które ze smakiem zjedli.

Przedszkole 
Logicus
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Zakończenie  
roku szkolnego

Stowarzyszenie Rokietnica-2000 wy-
różniło ośmioro absolwentów z trzech 
szkół podstawowych Gminy Rokietni-

ca oraz jednej z Poznania/ Kiekrza. Wyra-
żamy przekonanie, że rozwijanie własnych 
pasji i  zainteresowań, zaowocuje w przy-
szłości sukcesami zarówno w życiu osobi-
stym, jak i zawodowym. Cieszymy się, iż pe-

wien etap Waszego szkolnego życia macie 
już za sobą. Idźcie przez całe życie z takim 
samym zapałem i entuzjazmem, jaki czu-
liście w sercach, kiedy odbieraliście swoje 
świadectwa. Podsycajcie Waszą młodzień-
czą świeżość i ciekawość świata, którą tak 
łatwo zatracić w codziennym życiu. Nie re-
zygnujcie z marzeń i planów, pamiętając, 
że każdy z Was ma ważną rolę do spełnie-
nia. Nie cofajcie się, ale i nie zapominajcie 
o tych, którzy Was ukształtowali.

Tomek Wierzbicki
Prezes Stowarzyszenia

Zakończenie roku szkolnego
Nadszedł ten dzień – Uroczyste Zakoń-

czenie Roku Szkolnego 2021/2022. Po 10 
miesiącach intensywnej pracy, zdobywa-
nia wiedzy, a także zabawy i przygód przy-
szedł czas na odebranie świadectw szkol-
nych i rozpoczęcie wakacji. Szczególnie 
pożegnaliśmy uczniów klasy 8, którzy zo-
stali pierwszymi absolwentami Szkoły Pod-
stawowej im. Przyjaciół Ziemi w Cerekwicy.  
Zawsze będziemy ich miło wspominać, a w 
nowej szkole życzymy im sukcesów w na-
uce i wielu nowych przyjaciół. 

Po wspólnej uroczystości i przemiłych 
występach nastąpiła chwila na ostatnie spo-
tkanie w klasach z wychowawcami. Było 
wiele wzruszeń, podziękowań i miłych słów. 

Na Facebooku można zobaczyć szczegó-
łową fotorelację z Zakończenia Roku Szkol-
nego. Zapraszamy!

Życzymy wszystkim bezpiecznych wa-
kacji, wspaniałych przeżyć, odkryć i przy-
gód. Do zobaczenia we wrześniu na Przy-
brodzkiej 1!

Lato w szkole 2022
Tak, jak w ubiegłym roku zaprosiliśmy 

naszych uczniów na półkolonie w szkole 
przygotowane przez nauczycieli, ale nie tyl-
ko. Półkolonia trwała 5 dni i każdy dzień 
był starannie przemyślany i przygotowany, 
aby uczestnicy zabierali do domu przemiłe 
wspomnienia. W poniedziałek odbyła się 

wycieczka do Parku Dinozaurów do Rogo-
wa. We wtorek był dzień warsztatowy – za-
jęcia artystyczne i kulinarne. Co robiliśmy 
w środę? Po śniadaniu wybraliśmy się do 
kina na najnowszą część przygód „Minion-
ków”, a po powrocie zajęliśmy się majster-
kowaniem w ramach warsztatów KnockK-
nock. Niektórzy od razu wzięli się do dzieła, 
inni musieli smykałkę do majsterkowania 
dopiero w sobie obudzić. Szansę wykazania 
się mieli również rodzice. Hulajnogę udało 
się zbudować wszystkim, z jedzeniem lo-
dów też nie mieliśmy problemów. Czwar-
ty dzień „Lata w szkole” upłynął nam pod 
znakiem SZYCIA, MIESZANIA, KLEJENIA, 
ROBIENIA BANIEK oraz... BRUDZENIA (z 
naciskiem na to ostatnie) 

Jednym słowem można powiedzieć, że 
było MAGICZNIE! Tego dnia odwiedził nas 
Iluzjonista p. Mariusz Czajka. Dziękujemy 
za fantastyczny występ!

W piątek odbyła się gra terenowa. Pogo-
da na szczęście dopisała. Nasz plan wyglą-
dał następująco:

- wspólne śniadanie, a potem wspólne 

robienie domowych (tudzież szkolnych) 
lodów;

- następnie podział na grupy: jedna – gra 
terenowa (bagatelka 4 km w poszukiwaniu 
skarbów) druga – skakanie na dmuchańcu;

- później odwrotnie, ci, którzy zwiedza-
li okolicę, szli poskakać, ci co skakali – ru-
szyli w drogę;

- obiad regeneracyjny dla wszystkich, 
zwłaszcza, że jeszcze mieliśmy trochę pla-
nów...

- jedni grali sparing z Champion SC, dru-
dzy tańczyli z Discofox Dance School Szko-
ła Tańca Klub Sportowy, wreszcie inni grali 
w planszówki albo kibicowali;

- na koniec jeszcze trzeba było znaleźć 
swoje dzieła na garncarskiej wystawce 
(tworzyliśmy je we wtorek, a w piątek pani 
Kasia wyciągnęła je z pieca) i zjeść lody...

Nasze „Lato w szkole” minęło w ekspre-
sowym tempie. Dziękujemy rodzicom za 
zaufanie, uczniom na uczestnictwo, a or-
ganizatorom za zaangażowanie i przygo-
towanie atrakcji.

Szkoła Podstawowa  
w Cerekwicy

Drodzy Czytelnicy,
Pora na następną dawkę informacji 

związanych z realizacją projektu FABRY-
KA EKOLOGÓW – edukacyjne laborato-
rium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy 
dofinansowanego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopolskiego, 

a ponieważ okres wakacyjny sprzyja podró-
żom, dziś będzie mowa właśnie o wyjaz-
dach, w których do tej pory uczestniczyli 
młodzi ekologowie. 

Jak już wielokrotnie wspominałam, w ra-
mach Fabryki Ekologów w gminnych szko-
łach powstało pięć kół naukowych: trzy 

w Rokietnicy (Ekologiczne zuchy, Eko 
Dzieciaki, Super Ekolodzy), jedno w Napa-
chaniu (Eko Brygada) i jedno w Cerekwi-
cy (Zielona Drużyna). Miały one realizo-
wać zadania edukacyjne na różne sposoby: 
poprzez cotygodniowe zajęcia prowadzo-
ne przez opiekunów naukowych, spotka-
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nia z ekspertami, uczestnictwo w wyda-
rzeniach Nocy Ekologów i Ekologicznych 
Integracjach oraz wizyty w różnych instytu-
cjach, którym nieobce są zagadnienia zwią-
zane z ekologią. Uczniowie nie tylko sami 
nabywali wiedzę na temat ochrony środo-
wiska, ale starali się ją również promować 
w swoim otoczeniu. Przygotowywali gazet-
ki ścienne, filmiki, warsztaty. 

W ramach projektu uwzględniono wy-
cieczki do dwunastu miejsc. W pierwot-
nej wersji w każdym wyjeździe mieli brać 
udział wszyscy uczestnicy, ale akurat w pla-
nie wyjazdowym pandemia mocno pokrzy-
żowała nam plany i musieliśmy je trochę 
zmodyfikować. Przez pewien czas istniała 
nawet obawa, że realizacja wycieczek bę-
dzie możliwa tylko w formie zdalnej, na 
szczęście po zniesieniu najważniejszych 
ograniczeń sanitarnych, zaczęliśmy od-
wiedzać miejsca przewidziane w projek-
cie. W praktyce wygląda to tak, że na kon-
kretną wycieczkę oddelegowane jest jedno 
albo dwa koła naukowe, które po powrocie 
sporządza z niej krótki film, a potem dzie-
limy się doświadczeniami i wiedzą. Do tej 
pory udało się nam zrealizować 10 z 12 
zaplanowanych wyjazdów, w czasie któ-
rych odwiedziliśmy następujące miejsca:
1. Palmiarnia Poznańska
2. Muzeum Rolnictwa w Szreniawie
3. Gospodarstwo Rolno-Sadownicze 

w Przybrodzie (biogazownia)
4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

w Bytkowie (biologiczna oczyszczalnia  
ścieków)

5. Stacja Uzdatniania Wody w Mrowinie 
(SUW Mrowino)

6. Ogród Botaniczny w Poznaniu
7. Ogród Dendrologiczny 
8. RSGD Przybroda (sad)
9. PUK w Bytkowie (panele fotowolta-

iczne)
10. Zajezdnia Tramwajowa Franowo

Jak można zauważyć w niektórych miej-
scach, czyli w Przedsiębiorstwie Usług 
Komunalnych w Bytkowie oraz w Rolno-
-Sadowniczym Gospodarstwie Rolnym 
w Przybrodzie, byliśmy dwukrotnie, żeby 
zaobserwować różne aspekty działania tych 
instytucji. Dzięki temu wiemy na przykład, 
że w ramach swoich zadań PUK zajmuje 
się nie tylko dystrybucją wody, gospoda-
rowaniem ściekami i odpadami, ale rów-
nież posiada największą w gminie farmę 
fotowoltaiczną. Dokładnie poznaliśmy na 

czym polega proces uzdatniania wody oraz 
co się dzieje z osadami ściekowymi. Wiemy 
również z czego zbudowane są panele sło-
neczne i jaką funkcję spełniają. Przed nami 
jeszcze wizyta w spalarni odpadów w Po-
znaniu oraz ścieżka edukacyjna Obrzycko 
w Nadleśnictwie Oborniki.

Oczyszczalnia ścieków, biogazownia, za-
jezdnia tramwajowa albo spalarnia śmie-
ci jako miejsce wycieczki?! Średnio atrak-
cyjne, wydawałoby się, kierunki podróży, 
prawda? Przynajmniej na pierwszą myśl. 
Okazuje się jednak, że te celowo wybrane 
miejsca, związane z tematyką poszczegól-
nych zajęć, kryją w sobie ogromny poten-
cjał. Poznanie zasad ich działania od środka, 
czyli tzw. przysłowiowej „kuchni” może być 
naprawdę fascynujące, nawet jeśli czasem 
(jak chociażby w przypadku oczyszczalni 
ścieków) byliśmy wystawieni na duże wy-
zwania w postaci uciążliwych zapachów lub 
niesprzyjającej pogody. Młodemu ekologo-
wi nic jednak nie stanie na przeszkodzie 
w zdobywaniu potrzebnej wiedzy. Dzięki 
naszym wyprawom poznawczym w miej-
sca nieoczywiste, możemy lepiej rozumieć 
otaczający świat, docenić wysiłek ludzi, któ-
rzy pracują w takich bardzo potrzebnych 
sferach, jak np. gospodarka ściekowa, cho-
ciaż nie zawsze w komfortowych warun-
kach oraz poznać proekologiczne rozwią-
zania, jak np. alternatywne źródła energii.

Oprócz potrzebnej wiedzy, dotyczącej 
m.in. korzyści płynących z korzystania 
z transportu zbiorowego zamiast osobiste-
go auta, wyjazdy dostarczyły nam niezapo-
mnianych wrażeń, np. w postaci prysznica 
tramwajowego, który przeżyliśmy w cza-
sie wizyty w Zajezdni Franowo. Wiemy już 
czym różni się Ogród Botaniczny od Den-
drologicznego (i nie chodzi bynajmniej tylko 
o pogodę, chociaż rzeczywiście w botani-
ku była zdecydowanie bardziej korzyst-
na) oraz krok po kroku poznaliśmy pro-
ces powstawania chleba i jego znaczenia 
dla człowieka. Dzięki projektowi Fabry-
ka Ekologów i wycieczkom do Przybrody 
żadnych tajemnic nie ma dla nas również 
biogazownia, chociaż do niedawna słowo 
to niewiele nam mówiło. Przy okazji dzię-
kujemy pracownikom poszczególnych in-
stytucji, którzy bardzo przystępnie tłuma-
czyli nam różne zjawiska i procesy. Teraz 
my staramy się przekazywać tę pożytecz-
ną wiedzę dalej poprzez stronę projektu 
www.fabrykaekologow.pl oraz specjalny 

kanał Youtube pod znamiennym tytułem 
Fabryka Ekologów, gdzie znajdziecie rela-
cje z wszystkich wyjazdów. Informacji na 
temat działalności kół ekologicznych nauko-
wych można szukać również na stronach 
fb szkół podstawowych naszej gminy. Za-
chęcamy do lektury i dalszego promowania 
postaw przyjaznych środowisku, a dosko-
nałym sposobem na to może być chociaż-
by zmiana środka lokomocji. Ekologowie 
przyglądali się temu zagadnieniu w ramach 
segmentu tematycznego „Przesiądź się”. 
Analizowali wady i zalety poszczególnych 
środków transportu, zachęcali do korzysta-
nia z roweru, hulajnogi, rolek w czasie drogi 
do szkoły w miejsce auta. Zielona Drużyna 
z Cerekwicy zorganizowała specjalną akcję 
„Odjazdowy Rower”, a 3 czerwca szkołę (w 
ramach „Spotkania z ekspertem”) odwie-
dziła Pani Marta Sztafarek ze Stowarzy-
szenia „Rowerowy Poznań”, która jest 
regionalną koordynatorką projektu „Ro-
werowa Szkoła Aktywności Obywatel-
skiej”. W klasach drugich, oraz tradycyjnie 
dla Koła Ekologów, przeprowadziła prelek-
cje na temat korzyści płynących z jeżdże-
nia na rowerze. W czasie swoich wystąpień 
porównywała środki transportu, zarówno 
jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, 
ale również aspekt finansowy. Argumenty 
na rzecz roweru? Jest szybszy, nie korkuje 
miasta, nie uzależnia, jest tańszy, relaksu-
je, poprawia kondycję i sylwetkę, nie zabi-
ja i co ważne nie truje. Mieliśmy do nasze-
go gościa wiele pytań. Na niektóre z nich 
znajdziecie odpowiedź w mini wywiadzie 
zamieszczonym na stronie naszego projek-
tu. Zachęcamy również do odwiedzenia wi-
tryny internetowej Stowarzyszenia „Rowe-
rowy Poznań”: https://rowerowypoznan.
pl/ Po prelekcjach przyszła pora na zaję-
cia praktyczne dla czwartoklasistów. To był 
naprawdę odjazdowy dzień!

Z ekologicznym pozdrowieniem, Mariola 
Sudoł-Szczepaniak
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NIE WYOBRAŻAM SOBIE ŻYCIA BEZ 
TAEKWONDO – Wywiad z Hubertem 
Drożanem, tegorocznym absolwentem 
Szkoły Podstawowej w Napachaniu

Sylwia Kiejnich: Hubercie dowiedzia-
łam się, że trenujesz taekwondo. Na 
czym tak naprawdę polega ta dyscy-
plina sportu?
Hubert Drożan: Taekwondo to głównie 

walka, w której używa się określonych 
kopnięć. Potrafi być bardzo dynamiczną, 
ale również czasami spokojną dyscypliną, 
mimo wszystko zawsze ciekawą. 

S.K. Turnieje w taekwondo to nie tylko 
walki, przybliżysz nam inne kategorie?
H.D. W moim sporcie oprócz walki spo-

tkamy się z nauką samoobrony, ale rów-
nież technikami ręcznymi służącymi do 
rozbijania desek oraz układami formal-
nymi (poomse).

S.K. Taekwondo to również odpowied-
ni strój i pasy w różnych kolorach. O co 
w tym wszystkim chodzi?
H.D. W taekwondo posiadamy odpowied-

ni biały strój nazywany dobokiem i pasy, 
które dzielą się na stopnie uczniowskie oraz 
na stopnie mistrzowskie. Pasy są odpowied-
nikiem stopnia żołnierskiego w dawnym 
państwie Koryo, gdzie powstał zalążek ta-
ekwondo czyli zakon Hwarang.

S.K. Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z tym sportem? Nie chciałeś być, tak 
jak większość kolegów, piłkarzem? Co 
w tym sporcie walki jest wyjątkowe-
go? Co sprawia, że chce się być na ma-
cie i czerpie z tego taką satysfakcję?
H.D. Na początku moja siostra zaczęła tre-

nować. Ja wtedy, tak jak pani powiedziała, 
trenowałem i biegałem na boisku za piłką. 
Dołączyłem do treningów taekwondo, aby 
pomóc sobie w grze w piłkę.  Wyszło tak, 

że jednak  taekwondo stało się moim sty-
lem życia, jego nieodłączną częścią.  

S.K. Wiem, że odnosisz sukcesy w tej 
dyscyplinie sportu. Jakie masz osią-
gnięcia?
H.D. Wymienię te najważniejsze:
07.12.2019 r. brązowy medal – finał Ligi 

Taekwondo Wesołek w Śremie; 
29.02.2020 r. złoty medal – Pomerania 

Open Ahlbeck; 
20.02.2022 r. srebrny medal – Wielkopol-

ska Liga Taekwondo „Tarnovia Cup” w Tar-
nowie Podgórnym; 

27.03.2022 r. złoty medal – Grand Prix 
Wielkopolski Rokietnica; 27.03.2022 r.

11.06.2022 r. srebrny medal – Grand Prix 
Wielkopolski Kórnik 11.06.2022

S.K. Jestem pod wrażeniem. Jak czę-
sto i gdzie trenujesz?
H.D. Trenuję 5 razy w tygodniu w klubie 

Spartan Rokietnica.

S.K. Trzy cechy, które Twoim zdaniem 
są ważne, aby zaistnieć w tym sporcie?
H.D. Przede wszystkim samodyscyplina 

i zaangażowanie podczas treningów. Poza 
tym myślę, że przydatnym jest posiadanie 
wysokiego wzrostu oraz elastycznego i roz-
ciągniętego ciała, nad czym trzeba stale pra-
cować.

S.K. Czy masz swojego mistrza?
H.D. Oczywiście. Staram się podpatrywać 

różne techniki walki od Karola Robaka czy 
Aarona Cooka.

S.K. Czy jest to sport dla każdego?
H.D. Tak. Trzeba tylko chcieć zaistnieć. 

Zawsze w sporcie drogi na szczyt są dwie: 
talent i praca lub ciężka praca.

S.K. Słysząc hasło trener, to…?
H.D. Pierwsze moje skojarzenie to auto-

rytet i osoba, która prowadzi nas przez nie-
znane nam drogi.

S.K. Jaka jest rola rodziny w tym 
wszystkim?
H.D. Rodzina bardzo wspiera mnie w tym, 

co robię. Tata często wyjeżdża ze mną na 
zawody, za co jestem mu bardzo wdzięczny.

S.K. Skończyłeś ósmą klasę. Czy na 
obecnym etapie nauczania będziesz 
miał czas na dalsze treningi? A może 
masz inne plany?
H.D. Myślę, że jeżeli dałem radę w ósmej 

klasie, to dam radę kontynuować treningi 
w przyszłości. Szczerze mówiąc, nie wy-
obrażam sobie życia bez taekwondo.

S.K. Na zakończenie pozwolę sobie po-
ruszyć jeszcze jeden temat, niezwiąza-
ny ze sportem. W ósmej klasie pełniłeś 
funkcję Przewodniczącego Samorzą-
du Uczniowskiego naszej szkoły. Czy 
w tej roli również czułeś się, jak ryba 
w wodzie?
H.D. Tak. Lubię dyskutować, politykować, 

robić coś dla innych. Było to dla mnie cie-
kawe doświadczenie.

S.K. Hubercie, dziękuję za rozmowę 
i życzymy Ci oczywiście powodzenia!

rozmawiała Sylwia Kiejnich
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MATURA 2022 u ZAMOYSKICH – 
Kolejny sukces!

Do egzaminu maturalnego w ZS im. J. i W. 
Zamoyskich w Rokietnicy, w sesji maj 2022 
r. przystąpiło 64 abiturientów technikum 
w Rokietnicy i w Poznaniu. Egzamin zda-
ły w terminie podstawowym 53 osoby, co 
stanowi 82,81%. Z danych Centralnej Ko-
misji Egzaminacyjnej wynika, że spośród 
wszystkich przystępujących, a było ich bli-
sko 269 000 zdało 78,2%. Absolwentów 
technikum w skali kraju, dla których egza-
min zakończył się sukcesem było 71713 co 
stanowi 69,2%. Licząc wprost wynik osią-
gnięty przez Zespół Szkół Zamoyskich jest 
o 13,61% wyższy. Nasi absolwenci zdając 
w blisko 83% są statystycznie zbliżeni do 
wyniku licealistów, których zdało 84,0%. 
Dodać jeszcze należy, że spośród 11 abi-
turientów, prawo do poprawki ma 8, co 
przełoży się zapewne na jeszcze wyższy 
wynik.

Gratulujemy tegorocznym absolwentom 
osiągniętych wyników, życzymy szczęścia 
w życiu i dostania się na wybrane przez 
siebie kierunki studiów.

Wojciech Kaczmarek
Dyrektor ZS w Rokietnicy 

Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2021/2022

W dniu 24 czerwca, na boisku szkol-
nym, odbyło się uroczyste zakończenie 
roku szkolnego. Po 10 miesiącach wytężo-
nej pracy nadszedł dzień, by podsumować 
czas spędzony w murach Zamoyskich oraz 
podziękować za wspólny wysiłek włożony 
w naukę. Dyrektor szkoły wygłosił prze-
mówienie oraz wręczył wyróżniającym się 
uczniom dyplomy i nagrody. Po części ar-
tystycznej, uczniowie odebrali świadectwa 
z rąk swoich wychowawców.

Nadszedł zasłużony czas wakacji.
Odpoczywajcie i dbajcie o siebie, do zo-

baczenia we wrześniu.

Ukończenie Branżowej Szkoły 
I Stopnia 2021/2022

W dniu 24.06.2022 r. w Zespole Szkół im. 
J. i W. Zamoyskich odbyła się uroczystość 
pożegnania absolwentów szkoły branżowej 
I stopnia. W tym roku mury naszej szkoły 
opuściły dwie klasy; 3 BSg pod przewodnic-
twem wychowawcy Pana Jarosława Piszo-
ry oraz BSp z Panią Moniką Żebrowską na 
czele. Po 3 latach nauki i pracy nasi ucznio-
wie zasilą szeregi fachowców w różnych 
zawodach (m.in. mechanicy samochodowi, 
fryzjerzy, kucharze, sprzedawcy, drukarze, 

elektrycy, piekarze). W tym szczególnym dla 
nas wszystkich dniu przemowę wygłosił 
Dyrektor szkoły oraz wychowawcy. Dzię-
kowaliśmy naszym absolwentom za wysi-
łek włożony w naukę i wspólnie spędzone 
chwile; życzyliśmy im, aby spełniali się za-
równo w życiu zawodowym, jak i prywat-
nym. Mamy nadzieję, że zawsze miło będą 
wspominać lata spędzone w murach naszej 
szkoły. W imieniu uczniów przemawiał z ko-
lei Mateusz Maciejewski, który serdecznie 
dziękował całej kadrze Zespołu Szkół im. 
J. i W. Zamoyskich za przekazaną wiedzę 
i poświęcony czas. Wzruszeniom nie było 
końca. Uczniowie wręczyli kwiaty całemu 
gronu pedagogicznemu  i  po części arty-
stycznej  zaprosili na poczęstunek przygoto-
wany przez tegorocznych „świeżo upieczo-
nych” cukierników. Jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy wszystkim absolwentom szko-
ły branżowej I stopnia i mocno trzymamy 
za Was kciuki. Powodzenia!

Monika Żebrowska

Podsumowanie innowacji 
„TAKowcy Zamoyskich są TIK”

Młodzież klasy 3AH4 oraz 4 TAR zakoń-
czyła zajęcia języka niemieckiego zawodo-
wego w ramach innowacji metodycznej „TA-
Kowcy Zamoyskich są TIK”. Przez cały rok 
szkolny uczniowie nie tylko uczyli się języ-
ka niemieckiego zawodowego poszerzając 
swoje słownictwo o nazwy narzędzi, prac 
ogrodowych, elementów małej architektury, 
kwiatów, drzew i krzewów, ale również po-
znawali różnorodne narzędzia TIK, których 
znajomość może im się przydać w przyszłej 
pracy zawodowej niezależnie od wykony-

wanego zawodu. Przy pomocy aplikacji in-
ternetowych uczniowie stworzyli w ramach 
zajęć ulotki reklamujące sklepy internetowe 
z narzędziami ogrodniczymi, filmy promu-
jące zawód technika krajobrazu u Zamoy-
skich, kolaże słowne utrwalające słownic-
two branżowe oraz filmiki przedstawiające 
roślinność w Parku u Zamoyskich. 

Z ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej 
na koniec innowacji wynika, że podczas za-
jęć najbardziej podobała się młodzieży praca 
z programami Canva, Genialy, Quizlet. Wor-
dwall, LearningApps, Super Teacher Tools, 
Liveworksheets, czy  Kahoot. Młodzież po-
twierdziła, że zajęcia prowadzone w sposób 
innowacyjny, z wykorzystaniem tabletów 
zamiast tradycyjnego podręcznika, sprawi-
ły im dużo radości, a nawet sprawiały przy-
jemność i były miłą odskocznią od tradycyj-
nych lekcji podawczych. Młodzież rozwinęła 
swoje umiejętności w zakresie obsługi pro-
gramów graficznych, szczególnie Canvy i do-
strzegła możliwości wykorzystania narzędzi 
TIK w przyszłej pracy i życiu codziennym. 

Załączam opinię jednego z uczniów, któ-
ra jednoznacznie ukazuje celowość pro-
wadzenia tego typu innowacyjnych zajęć: 
„Gdyby wszystkie lekcje wyglądały w ten 
sposób szkoła byłaby łatwiejsza i bardziej 
efektywna!”

Monika Hofman
pomysłodawca innowacji

 
Twórcze malowanie w internacie

W ramach zajęć rozwijających zaintereso-
wania i talenty młodzieży, wychowankowie 
swój wolny czas poświęcili na kreatywne 
tworzenie obrazów na płótnie oraz malo-
wanie farbami na szkle. Młodzież nie tyl-
ko miło spędziła czas, ale także wspaniale 
się integrowała.

Ilona Napierała

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
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ZIELONY 
KONKURS

To już trzecia edycja ogrodniczo-
roślinnego Zielonego Konkursu. 

Tak jak w poprzednich latach miesz-
kańcy gminy mogą w nim wziąć 
udział w trzech kategoriach:

• najpiękniejszy balkon,
• najpiękniejszy ogród,
• najpiękniejszy zielony kąt w domu/

mieszkaniu.
Poprzednie edycje udowodniły, że w na-

szych okolicach jest wiele przepięknych i za-
dbanych ogrodów i balkonów. Wiemy też, 
że w domach i mieszkaniach macie wspa-
niałe rośliny, które dekorują Wasze wnę-
trza i nadają im wyjątkowego charakteru. 

Do wszystkich tych, którzy uwielbiają 
rośliny, lubią je mieć w swoim otoczeniu 

i tworzą zielone, tętniące życiem miejsca 
adresujemy konkurs i prośbę i przesłanie 
zdjęcia roślinnych kompozycji.

Zdjęcia wysyłajcie mailem zatytułowa-
nym „Zielony konkurs” na adres promo-
cja@rokietnica.pl. Na Wasze odpowiedzi 
czekamy do końca sierpnia. Zachęcamy 
do udziału!

Regulamin Konkursu jest dostępny na 
stronie www.rokietnica.pl. 

 Nabór na  
szkolenie chemizacyjne

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu ogłasza 

nabór na szkolenie uzupełniające 

w zakresie stosowania środków 
ochrony roślin sprzętem naziemnym 

tzw. szkolenie chemizacyjne.
Planowany termin oraz miejsce 
szkolenia zostanie podany po 

zebraniu grupy. 
Zapisy prowadzi Dominika Jurcz 

tel. 515-608-723; e-mail: 
dominika.jurcz@wodr.poznan.pl

Worki 
nawadniające 
dla młodych drzew

W dobie zmian klimatycznych, 
w trudnych warunkach zieleni 
publicznej, młode, nowo posa-

dzone drzewa dla prawidłowego rozwo-
ju wymagają podlewania uzupełniające-
go. W sytuacji, kiedy rocznie mamy coraz 
więcej nowych nasadzeń drzew, podlewa-
nie ich stanowi nie lada wyzwanie – stąd 
worki nawadniające, które pozwalają nam 
to ważne zadanie wykonać. 

Obecnie system ten został zastosowany 
dla drzew przy nowo wyremontowanych 
terenach dworca w Rokietnicy, terenach 
przy szkole w Cerekwicy oraz przy części 
drzew w Bytkowie.

Jak działa worek nawadniający – 
nowy system podlewania drzew 
młodych

Napełnione wodą specjalne worki, uwal-
niają ją do gleby przez wiele kolejnych go-
dzin, nawadniając korzenie młodych drzew 
oraz stymulując je jednocześnie do rozwoju. 
Dzięki nim, woda dociera w głębsze partie 
gleby, a nie rozlewa się tylko powierzchnio-
wo. Worki nawadniające (jeśli to możliwe) 
montuje się w pewnej odległości od pnia, 
np. przy palikach stabilizujących drzewa, 
co jakiś czas zmieniając palik, na którym 
są zamontowane. Dzięki takiemu rozwią-

zaniu woda uwalnia się obok bryły korze-
niowej, a system korzeniowy rozrośnie się 
na boki i z czasem będzie w stanie pobie-
rać wodę z większej partii gleby.

 Taki system można już dostrzec w in-
nych miastach i odnosi on tam zadowala-
jące rezultaty. Mamy więc nadzieję, że i w 
naszej gminie taki system się sprawdzi i bę-
dzie można rozszerzyć jego stosowanie na 
kolejnych nasadzeniach drzew młodych.

Obsługa napełniania worków została zle-
cona Spółdzielni socjalnej TAROKA (której 

pracownicy noszą firmowe kamizelki odbla-
skowe), dlatego prosimy o nieingerowanie 
w ich konstrukcję, aby osoby nieuprawnio-
ne do tego zadania nie uszkodziły nowego 
systemu nawadniania.

Zainteresowanych tym systemem miesz-
kańców informujemy, że worki nie stanowią 
dużego wydatku i są łatwo dostępne do za-
mówienia przez różne portale internetowe.

Aleksandra Sulejewska 
Referat Ochrony Środowiska 

UG Rokietnica

,,Nikt z nas nie żyje dla siebie  
i nikt nie umiera dla siebie’’

Z wielkim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

 Śp. Bogdana Nowaczyka

Pożegnaliśmy wspaniałego 
człowieka i organizatora, 
był prezesem, który łączył 

i wspierał wszystkich 
członków.

Z rodziną łączymy się w bólu.

Stowarzyszenie  
Emerytów i Rencistów 

„Pod Kasztanem” 
Cerekwica
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Poczuć ogród wszystkimi zmysłami cz. 2

Zapach, podobnie jak dźwięk i bar-
wa, tworzy nastrój miejsca. Czasem 
po wielu latach wraca wspomnienie 

chwili i miejsca przywołane zapachem. 
Ogród wypełniają zapachy, czasem ledwo 
wyczuwalne lub bardzo intensywne. Łą-
czące się z danym miejscem przez krótki 
okres kwitnienia lub pojawiające się wie-
lokrotnie, jak zapach świeżo skoszonej tra-
wy. Towarzyszące na stałe – świeży zapach 
żywicy roślin iglastych. Każdy ogród, każda 
pora mają swój charakterystyczny ,,bukiet” 
aromatów, często niepowtarzalny. Moż-
na stworzyć charakterystyczny zapacho-
wy ,,znak miejsca”. Dobierając odpowied-
nio rośliny można sprawić, że każda pora 
roku będzie miała swój charakterystyczny 
zapach. Zwłaszcza wśród bylin i krzewów 
znajdziemy sporo roślin o intensywnym 
zapachu kwiatów. Narcyzy, hiacynty, kon-
walie, bez lilak, jaśminowiec, piwonie, róże, 
lawenda, wiciokrzew układają się w ciąg 
następujących po sobie sezonowych za-
pachów. Warto pamiętać, że nie wszystkie 
intensywne zapachy wypadają korzystnie 
w połączeniu. Czasami zmieszane ze sobą 
tworzą nieprzyjemny lub zbyt intensyw-
ny, męczący aromat. Oprócz pachnących 
kwiatów mamy wiele roślin o pachnących 
liściach, pędach. Zapach może uwalniać się 
intensywniej w wyższej temperaturze lub 
po dotknięciu, poruszeniu rośliny.

Zapachy z reguły są intensywniejsze 
w miejscach zacisznych, nieprzewiewnych, 
nagrzewających się. Najlepszym miejscem 
do wysadzenia pachnących roślin są raba-
ty o południowej wystawie wzdłuż wyso-
kich żywopłotów lub ścian. Pachnące rośli-
ny umieszczamy w pobliżu tarasów, ławek, 
altan, okien. Do roślin korzystnie wpływa-
jących poprzez zapach należą gatunki zie-
larskie (mięta, melisa, lawenda, szałwia) 

i przyprawowe (oregano, bazylia, cząber). 
Umieszczając je w sąsiedztwie miejsc wypo-
czynkowych, zapewnimy sobie ogrodową 
aromaterapię olejkami eterycznymi uno-
szącymi się w powietrzu.

Wśród pachnących roślin mamy rów-
nież takie, które wyglądają bardzo niepo-
zornie, nie przyciągają uwagi ani barwą, 
ani kształtem kwiatów. Mają jednak wy-
jątkowy zapach (np. maciejka Mathiola 
longipetala subsp. bicornis, rezeda Reseda 
odorata). Ogrodowe zapachy to również 
rośliny zielarskie i przyprawowe. W daw-
nych ogrodach przeznaczano im specjal-
ne przestrzenie ogrodów kuchennych za-
mknięte żywopłotami. Współcześnie często 
łączy się z bylinami na rabatach lub obsa-
dza pojemniki. Wraca też moda na odrębne 
ogrody zielarskie, zakładane np. wg daw-
nych wzorów w kształcie spirali. Są szeroko 
stosowane w ogrodach naturalistycznych, 
często wprowadzane w łąki kwiatowe. Po-
szczególne gatunki pachną w określonych 
porach dnia, np. maciejka wieczorem, a róże 
rano, lawenda i macierzanka, wygrzane po-
łudniowym słońcem. Każda pora roku ma 
swoje charakterystyczne zapachy. 

Ogród jest miejscem, w którym duże zna-
czenie mają wrażenia dotykowe. Z różny-
mi częściami roślin wchodzimy w bezpo-
średni kontakt przypadkowo, podczas prac 
pielęgnacyjnych lub przechodząc obok. Są 
rośliny, które swoją fakturą wręcz kuszą – 
,,dotknij mnie”. Miękkie włoski na liściach 
czyśćca, aksamitne płatki bratka, wełni-
sta puszystość owocostanów traw, mchu, 
zachęcają do bliskiego kontaktu. Faktury 
powierzchni roślin odbierane przez zmysł 
dotyku wywołują bardzo różne doznania, 
przyjemne, nieprzyjemne, niekiedy wręcz 
bolesne (np. liście pokrzyw). Wrażenia 
odbieramy intensywniej, gdy zestawione 

obok siebie faktury są kontrastowe – gład-
ka, szorstka kora.

Ogród kojarzy się z uprawą warzyw 
i owoców, bogactwem ich smaków. Współ-
czesne ogrody wiejskie straciły tę funkcję, 
gdy ogród zaczęto traktować wyłącznie jako 
obiekt ozdobny. Zagony z marchwią i cebulą 
zastąpiły trawniki, a fasolę i groch dekora-
cyjne powojniki i glicynie. Drzewa i krzewy 
owocowe jako zbyt ,,wiejskie” i pracochłon-
ne ustąpiły miejsca świerkom i żywotni-
kom. Razem z tym zniknęła przyjemność 
zerwania owoców, poczucia ich świeżego 
smaku, nawet herbata z własnych ziół ma 
inny aromat. Oczywiście do tego dochodzi 
pewność – w jakich warunkach były upra-
wiane, czym nawożone, czy użyto środków 
chemicznej ochrony roślin. Odpowiednio 
zestawiając rośliny, łącząc warzywa z ro-
ślinami o dekoracyjnych kwiatach, moż-
na uzyskać ciekawy efekt. Zresztą same 
warzywa są bardzo dekoracyjne – sałata 
o karbowanych lub czerwonych liściach, 
jarmuż, karczochy, pomidory o drobnych 
owocach w gronach o różnych kształtach 
i barwach, pietruszka o kędzierzawych li-
ściach. Efektowne są również rośliny zie-
larskie i przyprawowe (np. odmiany bazy-
lii, szałwii o kolorowych liściach). Można 
stworzyć z nich interesujące kolorystycz-
nie i fakturowo kompozycje, wypełnić nimi 
podwyższone zagony i pojemniki.

Ogród wokół domu powinien go dopeł-
niać. Nie może być tylko efektownym obra-
zem, w którym walory dekoracyjne posta-
wiono na pierwszym planie, zapominając 
o tym, że to miejsce spędzania czasu, relak-
su i zabawy, uprawy roślin użytkowych. To 
powinno być miejsce, w którym czujemy się 
dobrze, przedłużenie domowego azylu. To 
miejsce, w którym toczy się życie rodzinne 
i towarzyskie, miejsce realizacji pasji i za-
interesowań, uzewnętrzniania upodobań. 
Miejsce, które ma swój charakter, nastrój, 
niepowtarzalny, zapadający w pamięć. Taki, 
który nawet po latach budzi miłe wspo-
mnienia rodzinnego ogrodu. 

Maria Matuszczak



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

34

Rolety, Żaluzje, Moskitiery, Markizy

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18

email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:

	Rolety pokojowe 	Markizy 
	Rolety zewnętrzne 	Moski-

tiery 	Rolety Rzymskie 	Maty 
bambusowe 	Żaluzje 	Bramy

Specjalna oferta dla klientów  
z Gminy ROKIETNICA 

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

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 12 zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

G a b i n e t  G a b i n e t  
„STACJA  „STACJA  

PIELĘGNACJA”PIELĘGNACJA”
ul. Pocztowa 1, Rokietnicaul. Pocztowa 1, Rokietnica

KOSMET YK A   PODOLOGIA 
MAKIJAŻ PERMANENTNY

ZAPISY: tel.  530 855 979 ZAPISY: tel.  530 855 979 
FB: Stacja pielęgnacja RokietnicaFB: Stacja pielęgnacja Rokietnica

78 40 50 400

podłogi
układanie
cyklinowanie

schody

meble
ZABUDOWY

KUCHNIE

TARASY

usługi
stolarskie

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 tel. 502 320 647 

61 8145 42661 8145 426

ELEKTRYK
przyłącza, instalacje,  

pomiary, montaż osprzętu
Cerekwica ul. Swojska 13 

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

MALOWANIE
czysto | szybko | solidnie

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

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

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

 księgi handlowe  książki przychodów i rozchodów 
 ryczałt  kadry, płace, ZUS

 aktualne dane finansowe i bieżący dostęp do e-dokumentów
 pomoc przy rejestracji działalności

f a c h o w o    r z e t e l n i e    z a w s z e  n a  c z a s
Katarzyna Malinowska tel. 508 369 370

emka@rozwiazaniadlabiznesu.pl rozwiazaniadlabiznesu.pl

Księgowa obsługa 
małych i średnich firm

Ogłoszenia 
drobne

SZUKAM PRACY

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

Ogłoszenia drobne „dam pracę”  
i „szukam pracy” są darmowe! 
Prosimy o przesyłanie na adres: 

mn@kreator.com.pl

Zapraszamy do zamieszczania reklam
tel. 607 566 555 mn@kreator.com.pl



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

35Rokickie Wiadomości  sierpień-wrzesień 2022

LOKGAZ

sp. z o.o.

Lusówko, ul. Jankowicka 7a

Tel. 61 8147 419, 508 229 552

biuro@lokgaz.pl, www.lokgaz.pl

 Oferujemy:

Prace projektowe:

- projekty wewnłtrznej instalacji gazowej

- projekty organizacji ruchu

- projekty sieci oraz przy�ączy

   wodnych i kanalizacyjnych

Prace budowlane:

- sieci wodociągowe

- przy�ącza wody

- przy�ącza kanalizacyjne

- instalacje gazowe

Co u nas znajdziesz?
- piękne róże produkowane przez naszą szkółkę w formie 
krzewów i drzewek
- duży wybór okazałych bylin, traw, krzewów i drzew liściastych 
- chwile relaksu - spacer w zawsze zielonym „ogrodzie” 
z mnóstwem pachnących kwiatów i kolorowych motyli
- fachową i miłą obsługę gotową, by doradzić

Szamotulska 51, 62-081 Chyby  pn. - pt. 8:00-18:00, sb 9:00 - 14:00  tel: 793 407 488

punkt sprzedaży roślin ozdobnych

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek 
KARDIOLOG 
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29
Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

tel. 662 950 068
Najbliższe terminy przyjęć:    

17 sierpnia, 28 września
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

Automatyka bram
Dostawa, serwis,  
naprawa, części

Bramy ogrodzeniowe
Wykonanie, montaż,  

serwis, naprawa

Bramy garażowe
Automatyzacja, serwis, 

naprawa, usuwanie awarii

tel.: 663 316 539
e-mail: madexvogt@gmail.com

www.ogrodzenie-poznan.pl

Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

ZAPRASZAMY 
DO ZAMIESZCZANIA 

REKLAM
tel. 607 566 555  

mn@kreator.com.pl
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Salon Mody Cybina 
w Poznaniu Baranowie 
ul. Dąbrowskiego 566
zatrudni na dobrych 

warunkach
Kasjera – sprzedawcę – 

doradcę klientów

Oferty proszę przesyłać 
na adres:
Cybina,  

ul. Dąbrowskiego 566
tel: 61 8403-043

e-mail: cybina@cybina.pl

Kompleksowe usługi pośrednictwa  
w obrocie nieruchomościami

SPRZEDAŻ | KUPNO | WYNAJEM

 � MIESZKANIA
 � DOMY
 � DZIAŁKI

 � LOKALE  
USŁUGOWE

 � INWESTYCJE
 � KREDYTY

Umów spotkanie

► Bartosz  
530 201 104

www.kdnieruchomości.pl

tel. 600 741 592 rejestracja@rosmed-online.pl

Rosmed Sp. z o.o.  ul. Szamotulska 29, Rokietnica

przychodnia lekarza rodzinnego
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 08:00-18:00

Szanowni Państwo, zapraszamy do korzystania z usług w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej, NFZ • Lekarz rodzinny, Pediatra, 
badania laboratoryjne • Świadczenia specjalistyczne komercyjne 

• Rehabilitacja i Fizjoterapia

KORA 
SOSNOWA

ZIEMIA 
TRAWNIKOWA
tel. 661 977 269

KOMPLEKSOWE 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

•  NOWE INSTALACJE
•  MODERNIZACJE

•  AWARIE
•  FIBARO, SOMFY
•  DORADZTWO

•  DOZÓR, POMIARY

 790 361 261
WWW.TKTEL.PL

TK EL
automatics
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+48 605 320 413,  ul. Zachodnia 3, TP
www.bankietowastrzelnica.pl

WESELA • IMPREZY RODZINNE
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ŠKODA FABIA 37 900 zł
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Zamiatanie mechaniczne ulic, chodników i placów u Odśnieżanie oraz 
posypywanie chodników i placów u Usługi: kosą spalinową, kosiarką 

ciągnikową bijakową, piłą spalinową, rębakiem u Wywóz nieczystości 
płynnych u Dowóz wody pitnej w ilości do 6 m3.

Cennik usług dostępny jest na stronie internetowej: www.puk.com.pl 
w zakładce  „dla Klienta” lub pod numerem 61 814 57 43. 

Oferta dla firm i osób  
indywidualnych z terenu  

Gminy Rokietnica

            

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

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

 

 

- drewno kominkowe, 

- transport drogowy do 25 t, 

- usługi rolnicze 

www.lipka-wegiel-wargowo.pl                                        
UCZCIWY  SPRZEDAWCA TO ZAWSZE ZADOWOLONY KLIENT!                                     

 

SKŁAD OPAŁU                                  
WARGOWO  II  81                                                   

Tel. 530-130-159  ANDRZEJ LIPKA 


