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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

andrzej.zielinski@hymon.pl tel. 695 313 992

Pompy ciepła

Fotowoltaika

Ładowarki 
samochodowe

 WSZELKIE USŁUGI 
WULKANIZACYJNE
 kompleksowa 
wymiana opon
 prostowanie felg
 spawanie felg
 AUTO LAWETA, 
pomoc drogowa, 
przewóz rzeczy

tel. 501 797 555
ul. Poznańska 25b 

62-090 Napachanie

CZAS NA ZMIANĘ OPON!

wyważanie cyfrowe

KONKURENCYJNE CENY
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Drodzy 
Czytelnicy,

przyszedł okres jesienny, który większo-
ści z nas kojarzy się z zadumą, nostalgią 
i chwilami poświęcanymi wspomnieniom. 
Ale czy musi być to dla nas czas smutny, 
który poza krótszymi dniami, przejmują-
cą chłodem pogodą dodatkowo sprawia, 
że jesteśmy przygnębieni? Uważam, że nie. 
Wspomnienia mogą być również radosne, 
także te, które dotyczą zmarłych, a świę-
tować można też na wesoło, niekoniecz-
nie pogrążając się w dojmującym poczuciu 
straty. Najważniejsze, żeby wszystko odby-
wało się w szacunku do drugiego człowie-
ka i bez obrażania kogokolwiek, bez wzglę-
du na jego wybory.

Na takie radosne świętowanie zapraszają 
organizatorzy tegorocznego ROSbiegu Nie-
podległości, którego uczestnicy upamiętnią 
11 listopada odzyskanie przez Polskę wol-
ności po 123 latach zaborów. Wszystkich 
mieszkańców gminy, którzy nie będą brali 
czynnego udziału w biegu, gorąco zachę-
camy do kibicowania zawodnikom i doda-
wania im otuchy na trasie. Z biegiem wiążą 
się, niestety, chwilowe utrudnienia w ru-
chu – o szczegółach przeczytacie na str. 20. 

Jesień to też czas wzmożonego ogrzewa-
nia naszych domów. Z uwagi na trudną sy-
tuację z opałem w naszym kraju, Gmina 
Rokietnica przystąpi do rządowego pro-
gramu, w ramach którego będzie moż-
na zakupić węgiel po preferencyjnych ce-
nach. Więcej szczegółów poniżej i na stronie 
www.rokietnica.pl.

Tymczasem zapraszam do lektury,
Agnieszka Kępa 

Redaktorka Prowadząca 
UG Rokietnica

Co? Gdzie? Kiedy?
	4-10 listopada 2022 r. – rozdawanie flag 

narodowych w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Gminy Rokietnica, bud. C (do wy-
czerpania zapasów)

	8 listopada 2022 r. – bezpłatne szkolenie 
dla przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych, UG Rokietnica, bud. A, w godz. 16:00-
20:00

	11 listopada 2022 r.:
 » 4 ROSbieg Niepodległości – szczegóły 

na str. 20
 » godz. 15:00 – Msza św. w intencji Oj-

czyzny w kościele p.w. Chrystusa Kró-
la w Rokietnicy z oprawą muzyczną w 
wykonaniu Rokietnickiej Orkiestry Dętej

 » (po Mszy św. odbędzie się śpiewanie 
pieśni patriotycznych)
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Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego czasopisma.

Zakup węgla 
w preferencyjnych cenach 
– program rządowy

Gmina Rokietnica przystąpi do rządo-
wego programu, który ma umożliwić na-
bycie przez mieszkańców węgla po pre-
ferencyjnych cenach.

Zgodnie z projektem rządowej ustawy, 
gospodarstwo domowe będzie miało pra-
wo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 
tony węgla do końca 2022 roku oraz ko-
lejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby 
kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy 

będą składali do gminy wniosek o zakup 
preferencyjny. Rozwiązanie będzie do-
stępne dla osób, które są uprawnione do 
dodatku węglowego.

O etapach postępowania będziemy Pań-
stwa informować na bieżąco na stronie 
www.rokietnica.pl i na Facebooku na pro-
filu Rokietnica.pl.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam Państwu życzenia wielu sukcesów, 
satysfakcji z pracy zawodowej oraz wytrwałości. Wiedząc, jak trudne i ważne są obowiązki 
społeczne, dziękuję za poświęcenie, poczucie misji i dotychczasową współpracę,

Wójt Gminy Rokietnica 
Bartosz Derech
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Z prac Rady Gminy

W dniu 21 września Radni Gminy 
Rokietnica opiniowali projekty 
uchwał na wspólnym posiedze-

niu Komisji, a następnie podczas LVII Se-
sji Rady Gminy Rokietnica, która odbyła się 
26 września, podjęli uchwały w sprawach:
1. przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopa-
trzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazo-
we dla Gminy Rokietnica” – Uchwała LVII/474/2022
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBEC-
NI: 0
2. miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. 
Polnej – Uchwała LVII/475/2022 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, NIEOBEC-
NI: 0
3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowości Napachanie w rej. ul. Rokietnickiej, ul. 
Starzyńskiej, ul. Leśnej i ul. Sosnowej, do granicy 
administracyjnej obrębu Napachanie – Uchwała 
LVII/476/2022
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBEC-
NI: 0
4. uchylenia Uchwały nr IV/24/2015 Rady Gmi-

ny Rokietnica z dnia 26 stycznia 2015 roku w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowości Mrowino, rej. ul. Kopernika, ul. Kwiato-
wej, ul. Południowej i ul. Poznańskiej – Uchwała 
LVII/477/2022
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, NIEOBEC-
NI: 0
5. ustalenia zasad dofinansowania ze środków 
budżetu Gminy Rokietnica zakupu sadzonek drzew 
miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na 
terenie Gminy Rokietnica na rok 2023 – Uchwa-
ła LVII/478/2022
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, NIEOBEC-
NI: 1
6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Po-
znańskiemu – Uchwała LVII/479/2022
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBEC-
NI: 0
7. zmian w budżecie Gminy Rokietnica za 2022 
rok – Uchwała LVII/480/2022
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBEC-
NI: 0
8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rokietnica za lata 2022-2036 – Uchwała 
LVII/481/2022
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBEC-
NI: 0

9. rozpatrzenia petycji dotyczącej utwo-
rzenia Młodzieżowej Rady Gminy – Uchwała 
LVII/482/2022
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBEC-
NI: 0
10. przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na 
Wójta Gminy Rokietnica – Uchwała LVII/483/2022
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBEC-
NI: 0

Wyniki imienne, dotyczące poszczegól-
nych głosowań, oraz uchwały w pełnym 
brzmieniu dostępne są na stronie http://
rokietnica.esesja.pl/.

Sylwia Andrzejewska
Zastępca Kierownika Referatu  

Spraw Obywatelskich UG Rokietnica

Gmina Rokietnica zdobywcą Pucharu Recyklingu

Konkurs jest organizowany od 1999 
roku i ocenia selektywną zbiórkę od-
padów i działania edukacyjne w tym 

zakresie. Jego celem jest nagrodzenie m.in. 
najbardziej efektywnych systemów selek-
tywnej zbiórki odpadów oraz edukacji eko-
logicznej prowadzonej w tym zakresie.

Konkurs jest organizowany przez mie-
sięcznik „Przegląd Komunalny” wyda-
wany przez Abrys Sp. z o.o.

W ramach konkursu „Aktywni w Wielko-
polsce” I miejsce zajęła Gmina Rokietnica. 
Nagrodę w wysokości 10 tys. zł, ufundo-
waną przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego, w dniu 18 paź-
dziernika br. podczas Międzynarodowego 
Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON 
odebrał Wójt Gminy Rokietnica Bartosz 
Derech.

Fot. Archiwum ABRYS
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Nasz Senior  
laureatem prestiżowej nagrody 

Pan Ryszard Blaszka, mieszkaniec Gminy Rokietnica i członek Klubu Seniora 
ASTER zajął pierwsze miejsce w Konkursie „Viva! Wielkopolski Senior  
– edycja 2022. Wielkopolska Otwarta na Osoby Starsze”. Organizatorem 
konkursu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, 
a zgłoszenia kandydata dokonała Gmina Rokietnica.

W imieniu Pana Ryszarda nagro-
dę odebrali Pan Rafał Michalski 
– Dyrektor Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Rokietnicy oraz Pan Ireneusz Le-
sicki – koordynator Klubu Seniora Aster 
podczas Targów Viva! Seniorzy w dniu 30 
września br. Uroczyste przekazanie nagro-
dy Panu Ryszardowi odbyło się na spotka-
niu Klubu Seniora Aster.

Pan Ryszard Blaszka urodził się 2 marca 
1951 roku w Poznaniu. Pochodzi z rodziny 
o wielkich tradycjach żeglarskich. Całe ży-
cie mieszka na terenie Kiekrza nad Jezio-
rem Kierskim. Ukończył szkołę w Kiekrzu, 
jest magistrem inżynierem mechanicznej 
technologii drewna na Akademii Rolniczej 
w Poznaniu. Po ukończeniu studiów praco-
wał w Swarzędzkiej Fabryce Mebli. Później 
pracował w Ośrodku Badawczo Rozwojo-
wym Przemysłu Drzewnego w Poznaniu. 
Od 1981 roku był właścicielem firmy pro-
dukującej łodzie wyczynowe, na potrzeby 
żeglarstwa polskiego. Przez ponad 30 lat 
był właścicielem zakładu produkującego 
meble. Jest żonaty, ma trójkę dzieci oraz 
pięcioro wnucząt. 

Pan Ryszard całe swoje życie poświę-
cił żeglarstwu, był reprezentantem Polski 
na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium 
w 1972 roku oraz Montrealu w 1976 roku, 
jako jedyny żeglarz z Polski. Ponadto jako 
zawodnik reprezentował barwy Polski i klu-
bów żeglarskich w wielu krajach Europy. 
Był zaangażowany w działalność żeglar-
ską w klubach żeglarskich, mieszczących 
się wokół Jeziora Kierskiego – AZS, ŻLKS 

i Jacht Klub Wielkopolski. W czerwcu tego 
roku otrzymał z rąk Prezesa Akademickie-
go Związku Sportowego tytuł Honorowego 
Członka AZS Poznań. Przez wiele lat treno-
wał i edukował młode pokolenie żeglarzy. 
Będąc na emeryturze, kontynuuje pasję że-
glarską – jest Sędzią Sportowym, sędziuje 
regaty na szczeblu krajowym i międzyna-
rodowym. Przez wiele lat był członkiem 
Kolegium Sędziów PZŻ. Prowadzi warszta-
ty żeglarskie dla seniorów oraz młodzieży: 
zapoznaje uczestników warsztatów z tajni-
kami żeglarstwa wyczynowego, wyjaśnia 
i tłumaczy zasady i organizację regat.

Będąc na emeryturze, Pan Ryszard za-
raził się kolejną pasją sportową, jaką jest 
Nordic Walking. Regularnie trenuje tę dys-
cyplinę, jest członkiem Klubu Nordic Wal-
king na terenie Kiekrza. Warto dodać, że 
jest on również inicjatorem założenia tej 
grupy. Zdobył wiele nagród podczas zawo-
dów w tej dyscyplinie m.in. Mistrzostwa 
Świata Nordc Walking czy Puchar Polski 
Nordic Walking. 

Pan Ryszard Blaszka to aktywny senior, 
członek Klubu Seniora Aster działającego 
w Kiekrzu od 2015 roku. Jest seniorem za-
angażowanym w pomoc koordynatorowi 
Klubu Seniora Aster w organizację spotkań 
z dziećmi i młodzieżą w ramach integracji 
międzypokoleniowej. Jest aktywnym se-
niorem na osiedlowych akcjach, festynach, 
spotkaniach dla różnych grup wiekowych, 
zwłaszcza dla seniorów. 

Z wielkim sercem włącza się w pomoc 
materialną i finansową, wspierając akcje dla 
seniorów ze swojego klubu. W maju 2022 
roku wystąpił w przedstawieniu teatral-
nym pt. „Kopciuszek”, wystawionym przez 
Klub Seniora Aster, w jednej z głównych 
ról. Z wielkim sukcesem, wcielił się rów-
nież w rolę jednego z bohaterów w senio-
ralnym przestawieniu teatralnym pt. „Ko-
bieta zmienną jest”. Brał również aktywny 
udział w wieczorach poezji: „Miłość w po-
ezji” oraz „Spotkanie z twórczością Wasow-
skiego i Przybory”.

Od lutego 2022 roku, Pan Ryszard aktyw-
nie włączył się w pomoc uchodźcom z Ukra-
iny, był wolontariuszem w hali sportowej na 
Osiedlu Kiekrz, gdzie poświęcił czas wolny 
na urządzanie sali, gromadzenie potrzeb-

nych środków do życia Ukraińcom. Na pod-
kreślenie zasługuje fakt, że zorganizował 
aukcję obrazu, namalowanego przez syna 
z niepełnosprawnością, a zebrane środki 
finansowe przeznaczył na zakup środków 
spożywczych i higienicznych dla Ukraińców, 
przebywających w naszym kraju.

Aktywnie działa na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami z rejonu gminy Rokietni-
ca i Tarnowo Podgórne. Będąc ojcem syna 
z niepełnosprawnością, pomaga w organi-
zacji imprez i spotkań społeczności osób 
z niepełnosprawnościami. 

Pan Ryszard został odznaczony wieloma 
medalami i nagrodami:
• 1975 rok – Mistrz Sportu
• 1977 rok – Działacz żeglarstwa Polskiego
• 1977 rok – Odznaka Honorowa za za-

sługi w rozwoju woj. Poznańskiego oraz 
za zasługi w rozwoju miasta Poznania.

Na koniec chciałbym przytoczyć słowa 
Pana Ryszarda, które płyną prosto z serca: 

Otrzymany tytuł „Viva! Wielkopolski Se-
nior – edycja 2022. Wielkopolska Otwarta 
na Osoby Starsze”. To dla mnie ogromna ra-
dość i niemałe zaskoczenie. Nie spodziewa-
łem się, że kiedykolwiek ktoś mnie tak doceni. 
To kim jestem, co robię i jak robię, zawdzię-
czam ludziom, którymi się otaczam. To też 
sukces mojej rodziny, przyjaciół, którzy mnie 
wspierają. Dziękuję Gminie Rokietnica, za 
zgłoszenie mojej kandydatury do Konkursu, 
a kapitule za ogromne wyróżnienie. 

Panu Ryszardowi składam ogromne gra-
tulacje. Cieszę się, że wśród mieszkańców 
naszej gminy jest taki Senior! Viva Seniorzy! 

Ireneusz Lesicki 
Fot. Damian Nowicki 
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Dzień Seniora  
w Sołectwie 
Kiekrz-Pawłowice

Po covidowej przerwie do kalendarza 
sołectwa Kiekrz – Pawłowice powró-
cił „Dzień Seniora”.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 
czy też Ogólnopolski Dzień Seniora, mają 
na celu nie tylko integrowanie osób star-
szych, ale pokazanie im, że są tą wyjątko-
wą częścią naszego społeczeństwa, która 
przekazuje nam różne mądrości, wiedzę 
i z doświadczenia której możemy czerpać. 
Nasze spotkanie miało na celu oderwanie 
naszych mieszkańców od codziennego na-
tłoku prac domowych, zawodowych, prac 
ogrodowych czy nawet gotowania, a cza-
sem nawet samotności. Chcieliśmy, aby po 
raz kolejny z inicjatywy Sołtysa i Rady So-
łeckiej mogli cieszyć się swoim świętem 
w „Restauracji Przystań” w Mrowinie, ale 

również mogli się spotkać z zaproszonym 
Wójtem, jak i Radnymi działającymi na na-
szym „terenie”.

Spotkanie odbyło się pod Honorowym 
Patronatem Wójta Gminy Rokietnica, za co 
bardzo dziękujemy. Dziękujemy również 
za tak liczne przybycie naszym Seniorom 
i Gościom.

A my, drodzy Mieszkańcy, starajmy się 
pamiętać o Seniorach nie tylko w dniu ich 
święta, ale i w życiu codziennym okazy-

wać im zainteresowanie chociażby chwi-
lą rozmowy czy to na ulicy, czy też w skle-
pie na zakupach, niech pamiętają, że nie są 
dla nas obojętni.

Sołtys Marzenna Mruk

Powiatowy Konkurs Fotograficzny 
rozstrzygnięty Tegorocznym tematem konkursu 

fotograficznego organizowanego 
przez Stowarzyszenie Osób Niepeł-

nosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR były 
kwiaty. Konkurs był kierowany do pla-
cówek powiatu poznańskiego, które na 
co dzień prowadzą terapię zajęciową dla 
osób z niepełnosprawnościami. W kon-
kursie fotograficznym „Świat kwiatów 
wokół nas w ujęciach osób z niepełno-
sprawnościami”, wzięły udział następują-
ce placówki: Środowiskowy Dom Samo-
pomocy „Gościnni” z Kórnika, Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie 
przy Goślińskim Stowarzyszeniu Przyja-
ciół Osób Niepełnosprawnych, Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Konarzewie przy 
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Promyk”, Warsztat Terapii Za-
jęciowej w  Pobiedziskach przy Stowarzy-
szeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
i Aktywności Lokalnej „Dla Ciebie”, Warsz-
tat Terapii Zajęciowej w Tarnowie Podgór-
nym przy Stowarzyszeniu Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin ROKTAR. Dnia 30 
września 2022 roku, w siedzibie Warszta-
tu Terapii Zajęciowej w Tarnowie Podgór-
nym, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie 
Konkursu. Uroczystość rozpoczęła się wy-
stępem młodej utalentowanej wokalistki 
ze Studio Piosenki Gminnego Ośrodka Kul-
tury Sezam w Tarnowie Podgórnym Kata-
rzyny Kuczyńskiej. 

Prowadząca uroczystość, p. Wanda Ko-
ralewska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia, 
powitała autorów zdjęć wraz z opiekuna-
mi oraz zaproszonych gości:  p. Ewę Nosz-
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Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Informujemy o możliwości oraz zachę-
camy do stałego uaktualniania bazy da-
nych o organizacjach pozarządowych 

pod nazwą „Mapa aktywności organizacji 
pozarządowych”, umieszczonej na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Rokietnica. 
Wykaz został opracowany w celu syste-
matycznego przekazywania mieszkańcom 
gminy oraz wszystkim podmiotom zain-
teresowanym działalnością pożytku pu-
blicznego aktualnych informacji o orga-
nizacjach pozarządowych działających na 
terenie naszej gminy i na rzecz jej miesz-
kańców.

Organizacje pozarządowe zaintereso-
wane umieszczeniem swojej wizytówki 
w „Mapie aktywności organizacji pozarzą-
dowych” zapraszamy do wypełnienia an-
kiety dostępnej na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w zakładce: DLA MIESZ-
KAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
/ MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI PO-
ZARZĄDOWYCH

i przesłanie na adres:
• e-mail: agnieszka.antczak@rokietni-

ca.pl lub agnieszka.bilik@rokietnica.pl 
• pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. Golę-

cińska 1, 62-090 Rokietnica

• lub dostarczenie bezpośrednio do Biu-
ra Obsługi Interesanta Urzędu Gminy 
w Rokietnicy.
Podanie danych jest dobrowolne i ma 

na celu ułatwienie kontaktu.

„Mapa aktywności organizacji pozarzą-
dowych” wprowadzona została dla Gminy 
Rokietnica w dniu 12 stycznia 2012 roku 
Zarządzeniem Wójta Nr 2/2012 w sprawie 
utworzenia, aktualizowania oraz wykorzy-
stania bazy danych o organizacjach poza-
rządowych oraz zmieniona Zarządzeniem 
nr 153/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

Agnieszka Bilik 
Referat Organizacyjny i Promocji  

UG Rokietnica

czyńską-Szkurat – I Zastępcę Wójta Gminy 
Tarnowo Podgórne, p. Izabelę Dziamską – 
Przewodniczącą Rady Gminy Rokietnica, p. 
Piotra Owczarza – Sołtysa i Radnego Gminy 
Tarnowo Podgórne, p. Agnieszkę Bilik – pra-
cownicę Urzędu Gminy Rokietnica, zajmują-
cą się organizacjami pozarządowymi, p. Mar-
cina Bajerowicza – Redaktora Naczelnego 
miesięcznika „Filantrop naszych czasów”, p. 
Teresę Wieczorek – Redaktor Naczelną cza-
sopisma „Rokickie Wiadomości”, p. Adama 
Michtę – Radnego Gminy Rokietnica, foto-
grafa, p. Damiana Nowickiego – fotografa. 

Kapituła konkursowa, w skład której 
wchodzili fotografowie, przedstawiciele 
powiatu poznańskiego znający problem 
osób z niepełnosprawnościami, oceniała 
w sumie 25 zdjęć. Przyznano wyróżnie-
nia dla: Szymona Kańduły podopieczne-
go WTZ w Konarzewie za zdjęcie „Wiosna 
jest tuż, tuż”, Pauliny Osińskiej za zdjęcie 
„Za płotem”, z WTZ Pobiedziska, Łukasza 
Stefaniaka z WTZ Tarnowo Podgórne za 
zdjęcie „Łąka”. III miejsce zajęła Marta Ra-
tajczak  za zdjęcie „Mój bukiet”, z WTZ Tar-
nowo Podgórne, II miejsce zajęła Natalia 
Czajka  za fotografię „Poranna rosa”, z WTZ  

Konarzewo, a nagrodę główną otrzymała  
Maja Mielcarek, z  WTZ Konarzewo za zdję-
cie pod tytułem „Czas na kwiaty”. 

Wszystkie placówki biorące udział w kon-
kursie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki wykonane przez Uczestników 
Warsztatu z Tarnowa Podgórnego. Były 
to mydełka w kształcie aparatu fotogra-
ficznego i oryginalne torby nawiązujące 
do nazwy konkursu, które wręczyli p. Iza-
bela Dziamska i p. Piotr Owczarz. Nagro-
dy rzeczowe i dyplomy dla wyróżnionych 
wręczyli p. Adam Michta, a dla zwycięzców 
p. Ewa Noszczyńska-Szkurat. Dziękujemy 
p. Izabeli Dziamskiej, p. Teresie Wieczorek 

i p. Adamowi Michcie, za jesienne wrzo-
sy dla każdego uczestnika konkursu. Kon-
kurs odbył się pod patronatem medialnym 
miesięcznika: „Filantrop naszych czasów”, 
miesięcznika „Sąsiadka – czytaj”, czasopi-
sma „Rokickie Wiadomości”. 

Konkurs był współfinansowany przez 
Powiat Poznański i Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR.

Elżbieta Kram  
Stowarzyszenie ROKTAR

Podsumowanie wrześniowej akcji poboru krwi w gminie Rokietnica

Tym razem akcja poboru krwi 
w gminie Rokietnica odbyła 
się w sobotę 17 września. 

Mieszkańcy gminy Rokietnica jak 
zawsze dopisali. Zbiórka odbywa-
ła się w hali ROS, zatem bez kolej-
ki i w komfortowej temperaturze 
przybyłe osoby mogły oddać krew. 

Zgłosiły się 33 osoby, a krew po 
badaniach lekarskich oddało 24. 
Do banku krwi trafiło ostatecznie 
10560 ml krwi! Dziękujemy wszyst-
kim zaangażowanym w przygoto-

wanie wydarzenia – Klubowi HDK PCK Błę-
kitna Kropelka, Personelowi Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Poznaniu oraz Rokietnickiemu Ośrodkowi 
Sportu. Wydarzenie swoim patronatem ob-
jął Wójt Gminy Rokietnica p. Bartosz Derech. 

Następna akcja w gminie Rokietnica wstęp-
nie planowana jest na grudzień 2022 r.

Tomasz 
Skupio

Radny gminy 
Rokietnica
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Ośrodek Pomocy 
Społecznej w gminie 
Rokietnica 

W dniu 21 listopada, choć nie za-
wsze jest to zaznaczone w ka-
lendarzach, przypada Dzień Pra-

cownika Socjalnego. Data ta stanowi dobrą 
okazję do przybliżenia czytelnikom „Ro-
kickich Wiadomości” pracy instytucji, któ-
ra w gminie Rokietnica zatrudnia pracow-
ników socjalnych, to jest Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Zwyczajowo przyjmuje się bo-
wiem, że jest to święto wszystkich osób pra-
cujących w instytucjach pomocy społecznej 
w obszarach szeroko rozumianych usług 
społecznych. Myślę, że mieszkańcy gmi-
ny Rokietnica zauważyli, a nawet już się 
do tego przyzwyczaili, że oferta Ośrodka 
Pomocy Społecznej w ostatnich latach nie 
odnosi się tylko do osób ubogich, wyklu-
czonych, ale działamy dla szerszych grup 
mieszkańców gminy w obszarze szeroko 
rozumianej lokalnej polityki społecznej. 
W ostatnich tygodniach wielu mieszkań-
ców gminy miało okazję zetknąć się z naszą 
instytucją przy okazji składania wniosków 
o przyznanie dodatku węglowego albo do-
datku na inne źródła ciepła. Jednak woleli-
byśmy, aby trudne dla wszystkich czasy mi-
nęły i wtedy mielibyśmy szansę realizować 
się w innych formach usług społecznych.

 Zadaniom, które wykonuje Ośrodek Po-
mocy Społecznej, możemy przyjrzeć się za 
pomocą jego struktury, poszczególnych, me-
rytorycznych działów. Są to: Dział Pracy So-
cjalnej, Dział do Spraw Asysty Rodzinnej, 
Dział Usług Opiekuńczych, Dział Świadczeń 
Rodzinnych, Świetlica opiekuńczo – wycho-
wawcza „Promyczki”, Klub Senior+ w Rokiet-
nicy. W Dziale Pracy Socjalnej, jak nazwa na 
to wskazuje, pracują pracownicy socjalni. 
Używając ustawowego języka, pracownicy 
socjalni zajmują się przyznawaniem świad-
czeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy 
społecznej. Jednak poprzedza to nawiązanie 
kontaktu z osobami czy rodzinami znajdu-
jącymi się w różnych sytuacjach kryzyso-
wych. Pracownicy socjalni są przygotowani 
do tego, aby zdiagnozować sytuację rodzi-
ny i zaproponować plan pomocy, motywo-
wać w dążeniu do zmiany i wyjścia z trud-
nej sytuacji. Pracownicy socjalni prowadzą 
również działania w ramach przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie. Koordynują pracę 
specjalistów w grupach roboczych w ramach 
procedury „Niebieskie Karty”. W ramach tej 
procedury pracownicy socjalni proponują 
usługę doradztwa psychologicznego oso-
bom, które zostały dotknięte zjawiskiem 
przemocy w rodzinie. Dział do Spraw Asy-

sty Rodzinnej zatrudnia asystentów rodzi-
ny. Pomoc asystenta rodziny jest usługą pro-
ponowaną przez pracowników socjalnych 
rodzinom przeżywającym trudności w wy-
pełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowaw-
czych. W Dziale Usług Opiekuńczych pracu-
ją opiekunki domowe. Usługi opiekuńcze 
są jedną z form pomocy społecznej przy-
znawanej przez pracowników socjalnych. 
Pomoc ta jest kierowana do osób starszych 
i polega ona na wspieraniu w czynnościach 
pielęgnacyjnych i gospodarczych, takich jak 
pomoc w robieniu zakupów, w przygotowa-
niu posiłków i sprzątaniu mieszkania. Dział 
Świadczeń Rodzinnych realizuje wszystkie 
inne świadczenia pieniężne w ramach lokal-
nej polityki społecznej, które nie są świad-
czeniami z pomocy społecznej. Są to między 
innymi świadczenia wynikające z Ustawy 
o świadczeniach rodzinnych (zasiłki rodzin-
ne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki 
pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, 
świadczenie zwane popularnie „beciko-
wym”). Dział Świadczeń Rodzinnych zajmuje 
się także świadczeniami z funduszu alimen-
tacyjnego i prowadzi postępowania wobec 
dłużników alimentacyjnych. Do niedawna 
dział ten realizował świadczenia przyzna-
wane w ramach programu „Rodzina 500+”. 
Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje rów-
nież świadczenia pieniężne dla mieszkań-
ców gminy, którzy zapewnili zakwaterowa-
nie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Tutaj 
składane są także wnioski o przyznanie do-
datku mieszkaniowego. Jak wspomniałem 
wcześniej, w Ośrodku Pomocy Społecznej 
właśnie w tym Dziale składa się wnioski 
o przyznanie dodatku węglowego lub dodat-
ków na inne źródła ciepła, wynikające z rzą-
dowych programów osłonowych. W Dziale 
Świadczeń Rodzinnych składane są również 
wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. 
Świetlica opiekuńczo – wychowawcza „Pro-
myczki” jest placówką wsparcia dziennego 
działającą w ramach usług wspierania ro-
dziny. Pobyt dzieci w tej placówce nie ma 
charakteru otwartego. Uczestnictwo dzie-
ci w świetlicy „Promyczki” pracownicy so-
cjalni proponują rodzinom, które wymagają 
szczególnej pomocy psychospołecznej. Klub 
Senior+ w Rokietnicy to kolejna placówka 
wsparcia dziennego, działająca w struktu-
rach Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczest-
nikami Klubu Senior+ są seniorzy z gminy 
Rokietnica, którzy pragną aktywnie spędzać 
czas. Uczestnictwo w Klubie to nie tylko picie 
kawy czy herbaty, choć to jest też ważne, ale 
również branie udziału w różnych formach 
aktywności, które pozwolą zachować wigor, 
przedłużyć młodość, pozwolić być jak naj-
dłużej sprawnym. Dzięki zajęciom w Klubie 
seniorzy mogą realizować swoje pasje po-
przez udział w zajęciach plastycznych, mu-

zykoterapii, choreoterapii, czyli szeroko ro-
zumianej arteterapii. Czytelnicy „Rokickich 
Wiadomości” otrzymują zresztą regularne 
relacje z życia Klubu Senior+ pisane przez 
koordynatora zajęć. 

Klub Senior+ w Rokietnicy powstał w ra-
mach wdrażanej przez gminę Rokietnica po-
lityki senioralnej, stanowiącej część szerszej 
lokalnej polityki społecznej, której cechą 
powinna być deinstytucjonalizacja i rozwój 
usług społecznych. W procesie deinstytu-
cjonalizacji  chodzi o stopniowe zmniejsza-
nie roli instytucjonalnych form wsparcia 
na rzecz rozwoju usług środowiskowych, 
dlatego też w gminie Rokietnica szczególną 
wagę przywiązywaliśmy do pomocy w for-
mie usług opiekuńczych, aby osoby starsze, 
mające problemy z samoobsługą, pozosta-
wały w swoim środowisku. 

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej 
należy również koordynacja Gminnej Stra-
tegii Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych. Częścią tego dokumentu są wszystkie 
gminne programy profilaktyczne, których 
realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. W ramach tego zadania dofinansowuje-
my między innymi realizowane w placów-
kach oświatowych kierowane do uczniów, 
rodziców i wychowawców programy. Dba-
my o to, aby miały solidne podstawy nauko-
we i skutecznie ograniczały pojawianie się 
różnych zachowań ryzykownych u dzieci 
i młodzieży oraz wzmacniały czynniki chro-
niące w grupie rodzinnej, w grupie rówie-
śniczej oraz w środowisku szkolnym.

W rozwoju usług środowiskowych klu-
czowe znaczenie ma aktywizacja środowi-
ska lokalnego, którego ważną cechą powin-
na być wzajemna życzliwość, pomoc, bycie 
miłym i serdecznym dla innych w swojej 
przestrzeni lokalnej. Nie bez związku dzień 
21 listopada to również Światowy Dzień 
Życzliwości. Tej szczególnej cechy w dniu 
Święta Pracownika Socjalnego życzmy so-
bie wszyscy.  

Rafał Michalski – Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy

Pracownicy socjalni z dyrektorem Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rokietnicy

Społecznie w Rokietnicy
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Informacja o zakończeniu konsultacji 
w sprawie Rocznego Programu 
Współpracy na rok 2023

Informujemy, że 18 października br. za-
kończyły się, ogłoszone 27 września 
przez Wójta Gminy Rokietnica, konsul-

tacje z organizacjami pozarządowymi i pod-
miotami prowadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego na terenie naszej Gminy. 
Konsultacje dotyczyły projektu uchwały 
w sprawie „Rocznego Programu Współpra-
cy Gminy Rokietnica z organizacjami poza-
rządowymi i innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego 
na terenie Gminy Rokietnica na rok 2023”.

Celem konsultacji było zebranie wszel-
kich uwag i opinii od organizacji pozarządo-
wych i podmiotów, o których mowa w usta-
wie o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, do projektu uchwały, któ-
ry jest wersją roboczą i w toku konsulta-
cji może ulec zmianom.

Projekt współpracy z organizacjami po-
zarządowymi na przyszły rok zakłada, jako 
zadanie priorytetowe Gminy, możliwość 
współpracy i uzyskania wsparcia finan-
sowego na sześciu obszarach. Obejmują 
one wspieranie i upowszechnianie kultu-
ry fizycznej poprzez organizację, współor-
ganizację i udział w zajęciach oraz przed-
sięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieży, osób z niepełnospraw-
nościami, a także dorosłych mieszkańców 
gminy Rokietnica, w szczególności osób po 
50. roku życia. Daje możliwość uzyskania 
wsparcia organizacji szkolenia sportowego 
oraz udziału we współzawodnictwie sporto-
wym, w tym w sposób szczególny dla dzieci 
i młodzieży. Ponadto Program przewiduje 
wspieranie działalności na rzecz osób nie-
pełnosprawnych, osób w wieku emerytal-
nym, działalności na rzecz dzieci i młodzie-
ży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 
ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego.

Opinie i uwagi można było zgłaszać na 
piśmie, korzystając z gotowego formularza, 
dostępnego na stronie internetowej Urzę-
du Gminy Rokietnica – www.rokietnica.pl, 
w zakładce: DLA MIESZKAŃCA / ORGANI-
ZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY-IN-
FORMACJE oraz stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej, dostarczając wypełniony 
formularz drogą elektroniczną, listownie 
lub osobiście do Urzędu Gminy. 

W dniach trwania konsultacji, tj. od 
4 do 18 października, jak również pod-
czas spotkania informacyjnego z przed-
stawicielami naszych organizacji w spra-
wie Programu, które odbyło się w dniu 17 

października, nie wpłynął żaden wniosek. 
W kolejnych etapach procedowania pro-
jekt uchwały zostanie przekazany pod ob-
rady Rady Gminy. 

Konsultacje odbywały się zgodnie z zapi-
sami Uchwały Nr LVI/389/2010 Rady Gmi-
ny Rokietnica z dnia 27 września 2010 r. 
w sprawie uchwalenia szczegółowego spo-
sobu konsultowania z radą działalności po-
żytku publicznego lub organizacjami poza-
rządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie, projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. Swoim zasięgiem obejmowa-
ły teren Gminy Rokietnica.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczo-
ne zostało na stronie internetowej www.
rokietnica.pl w zakładce: DLA MIESZKAŃ-
CA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KO-
MUNIKATY-INFORMACJE, na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej oraz gminnej 
tablicy ogłoszeń.

Warto przypomnieć, że konsultacje spo-
łeczne mają służyć tworzeniu lepszego pra-
wa dzięki wysłuchaniu uwag i stanowisk od 
możliwie najszerszej grupy osób. Pozwalają 
tworzyć wyważone rozwiązania w oparciu 
o wymianę doświadczeń, wiedzę i zaanga-
żowanie obywateli, a także uwzględnić ich 
zróżnicowane potrzeby.

Agnieszka Bilik 
Referat Organizacyjny i Promocji 

UG Rokietnica
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Czy zrobiłaś już w tym roku USG piersi?
Wydawać by się mogło, że o profilaktyce raka piersi powiedziano wszystko 
i wiemy, co robić. To jednak nadal nowotwór, który w wielu przypadkach 
wykrywany jest za późno. Nie o statystykach jednak chciałabym mówić, bo 
niezależnie od nich to zawsze Ty możesz być osobą, która doświadczy choroby. 

Badajmy się regularnie!
Jednym z dwóch badań obrazowych jest 

USG. Najlepiej sprawdza się u osób, które 
mają w piersiach więcej tkanki gruczołowej. 
Bezpieczne także w ciąży. Zaleca się wyko-
nywanie badania przynajmniej raz w roku.

Drugim jest mammografia. Ta lepiej obra-
zuje pierś u osób starszych oraz tych, u któ-
rych jest mniej gruczołu, a więcej tkanki 
tłuszczowej. Po ukończeniu 40. roku ży-
cia zaleca się wykonywać mammografię co 
dwa lata, po 50. roku życia co rok.

Powyższe badania uzupełniają się, każ-
de w nieco inny sposób obrazuje tkanki, 
z których zbudowana jest pierś.

Nie zapominajmy też o samobadaniu. Wy-
konujmy je co miesiąc, u kobiet miesiącz-
kujących w 6-10 dniu cyklu.

Drogie Panie! Troszczymy się o wszyst-
kich, często zapominając o sobie. Znajdź-
my czas na profilaktykę.

Panowie! Wy też miejcie oczy szeroko 
otwarte. Zachorowania na raka piersi do-
tyczą także mężczyzn.

 Diagnostyka zmian w piersiach

* karta Diagnostyki i Leczenia 
Onkologicznego, która przyśpiesza 

procedury diagnostyki i leczenia 
chorób nowotworowych
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Punkty wydawania tabletek ze stabilnym jodem 
na terenie Gminy Rokietnica  
w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Informacja ma charakter działania pre-
wencyjnego, aby w przypadku wystą-
pienia zdarzenia radiacyjnego mieli Pań-

stwo świadomość, gdzie się zgłosić, aby 
otrzymać preparat. 

OBECNIE NIE MA ŻADNEGO 
ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO  
DLA NASZEGO KRAJU.

Akcja dystrybucji tabletek zostanie 
rozpoczęta w przypadku sytuacji awaryj-
nej związanej z zagrożeniem napromie-
niowaniem od chmury radioaktywnej 
i po wydaniu odpowiedniego rozpo-
rządzenia Wojewody Wielkopolskiego 
w tym zakresie. W momencie wystąpienia 
skażenia radiacyjnego mieszkańcy zostaną 
powiadomieni o tym fakcie poprzez alert 
RCB. Na sygnał władze gminy uruchomią 
dystrybucję tabletek. Dopiero wówczas 
osoby do 60 roku życia (ze względów me-
dycznych), przebywające na terenie gminy 
Rokietnica powinny udać się do wyznaczo-
nego punktu dystrybucyjnego celem pobra-
nia tabletek ze stabilnym jodem.

Poniżej podajemy do publicznej wiado-
mości wykaz punktów wydawania table-
tek jodku potasu na terenie poszczególnych 
miejscowości:
BYTKOWO:
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

w Bytkowie, ul. Topolowa 6, 62-090 Byt-
kowo

CEREKWICA:
• Świetlica wiejska w Cerekwicy, ul. 

Szamotulska 7, 62-090 Cerekwica
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwi-

cy, ul. Przybrodzka 1, 62-090 Cerekwica
KIEKRZ:
• Świetlica – Kiekrz, ul. Kierska, 62-090 

Kiekrz
KOBYLNIKI:

• Punkt lotny przy ul. Astrowej, 62-090 
Kobylniki

KRZYSZKOWO:
• Świetlica wiejska w Krzyszkowie, ul. 

Główna 47, 62-090 Krzyszkowo
MROWINO:
• Remiza OSP Mrowino, ul. Kopernika 2, 

62-090 Mrowino
NAPACHANIE/DALEKIE:
• Świetlica wiejska w Napachaniu, ul. Po-

znańska 2a, 62-090 Napachanie
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napacha-

niu, ul. Poznańska 26, 62-090 Napachanie
PAWŁOWICE:
• Sklep w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 

14b, 62-090 Pawłowice
PRZYBRODA:
• Świetlica wiejska w Przybrodzie, ul. Kaź-

mierska 26, 62-090 Przybroda
ROGIERÓWKO:
• Punkt lotny przy firmie FORTE SWEDEN 

w Rogierówku, ul. T. Kościuszki 1, 62-090 
Rogierówko

ROKIETNICA:
• Węzeł Przesiadkowy Rokietnica, ul. 

Dworcowa, 62-090 Rokietnica
• Rokietnicki Ośrodek Sportu w Rokietni-

cy, ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica
• Szkoła Podstawowa w Rokietnicy, ul. 

Szkolna 3c, 62-090 Rokietnica

ROSTWOROWO:
• ROKBUS w Rostworowie, ul. Rokietnic-

ka 106, 62-090 Rostworowo
SOBOTA:
• Sklep w Sobocie, ul. Poznańska 4a, 62-

090 Sobota
STARZYNY:
• Punkt lotny – przy rogu dwóch ulic Ryn-

kowej i Poznańskiej, róg ul. Rynkowej a ul. 
Poznańskiej w Starzynach, 62-090 Sta-
rzyny

ŻYDOWO:
• Świetlica wiejska – Żydowo, ul. Przecław-

ska 4/, 62-090 Żydowo

Pamiętajmy!
Przyjmowanie preparatu jodku pota-

su, w sytuacji, gdy nie występuje zagro-
żenie, nie uchroni przed ewentualnymi 
skutkami katastrofy radiacyjnej w przy-
szłości, a może doprowadzić do wielu 
szkodliwych dla zdrowia konsekwencji!
Przypominamy! 

Przyjmowanie tabletek z jodkiem po-
tasu nie jest zalecane osobom powyżej 
60 r. życia. Nie należy przyjmować pre-
paratu bez konieczności. Tabletki są 
przewidziane dla wszystkich obywate-
li, którzy potrzebują takiej suplementa-
cji, według wytycznych krajowego kon-
sultanta w dziedzinie endokrynologii.

Zasady odbioru tabletek:
1. Do punktu wydawania tabletek należy 

zgłosić się z aktualnym dokumentem 
tożsamości (dowód osobisty, paszport, 
prawo jazdy).

2. Wydawanie preparatów jodowych na-
stępuje wyłącznie osobom dorosłym.

3. Wydawanie tabletek jest jednorazowe.
4. Jedna osoba może otrzymać ilość table-

tek wystarczających dla członków ro-
dziny wspólnie zamieszkałych.

5. Zażycie tabletek odbywa się w miejscu 
zamieszkania (z uwzględnieniem wła-
ściwej dawki).

6. Wydawanie tabletek będzie następo-
wało wg kolejności zgłaszania się do 
punktu.

GRUPY RYZYKA I DAWKOWANIE TABLETEK JODOWYCH 
W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH:

Grupa wiekowa Ilość stabilnego 
jodu

Dawka 
jednorazowa

Noworodki i niemowlęta młodsze niż jeden 
miesiąc

12,5 mg jodu ¼ tabletki

Dzieci od miesiąca do 3 lat 25 mg jodu ½ tabletki
Dzieci od 3 do 12 lat 50 mg jodu 1 tabletka
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat 100 mg jodu 2 tabletki
Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek) 100 mg jodu 2 tabletki
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Zapomniane półwiecze – 
historia kościoła w Rokietnicy

Wisząca w kruchcie rokietnickiego kościoła tablica kwi-
tuje pierwszych pięćdziesiąt (sic!) lat jego dziejów jed-
nym tylko zdaniem (a właściwie równoważnikiem zda-

nia): Zbudowany ok. 1890 r. przez wspólnotę ewangelicką. Dalej 
jest już mowa o powojennych losach świątyni. Co wiemy o tym 
zapomnianym półwieczu? 

Wszystko zaczęło się 4 stycznia 1893 r., kiedy to powiatowy in-
spektor – radca budowlany Hirt oraz komisarz królewskiego kon-
systorza – asesor konsystorialny Scheuner, udali się do Rokiet-
nicy. Tam, na terenie gospodarstwa emerytowanego książęcego 
brunszwickiego prezydenta kamery Ottona von Hantelmanna, od-
byli wizytację budynku… gorzelni. Budynek ów Hantelmann zgo-
dził się ofiarować gminie ewangelickiej z przeznaczeniem (po nie-
zbędnej przebudowie) na kościół. W przypadku budowy zupełnie 
nowego kościoła Hantelmann proponował oddanie placu leżącego 
na przecięciu szosy z Tarnowa Podgórnego do Rokietnicy i drogi 
polnej z Rokietnicy do Mrowina. To właśnie na tej działce osta-
tecznie stanął kościół wraz z domem parafialnym (pastorówką). 
Nie nastąpiło to jednak nazbyt szybko. Ale po kolei.

Już w lipcu 1893 r. Hirt przedstawił gminie szkice i plan bu-
dowy kościoła. Po zgłoszeniu uwag przez administrację rządo-
wą sporządzono całkowicie nowy szkic, w którym zwiększono 
liczbę miejsc siedzących z 250 do 299. Jednocześnie wykreślo-
no projektowaną wcześniej wieżę i zakrystię oraz zrezygnowa-
no z instalacji organów.

Zmiany te spotkały się ze sprzeciwem gminy: Pomijając to, że 
mały kościółek bez wieży sprawiałby jedynie wrażenie domu modli-
twy, to w tym przypadku zabrakłoby nam również symbolu wspól-
nego ośrodka i punktu zbornego, którego my ewangelicy, zwłaszcza 
tak rozproszeni, tak gorąco pragnęliśmy – odnotowano w proto-
kole z zebrania gminy z kwietnia 1894 r. – Prosimy również, aby 
nowy kościół został wyposażony w organy, ponieważ szczególnie 
dla nas ludzi ze wsi akompaniament śpiewu poprzez muzykę orga-
nową jest potrzebą, której konieczność łatwo wytłumaczyć. Rów-
nież wartościowe byłoby dobudowanie małej zakrystii... Postulo-
wano także, aby podczas budowy uwzględniono dodanie dwóch 
oddzielnych i wyróżniających się miejsc siedzących dla patrona 
parafii i jego małżonki, tj. dla Ottona i Louisy von Hantelmann. 
Wreszcie – wskazano – podczas wznoszenia mu-
rów można byłoby pomyśleć od razu o wykona-
niu ciągów do ogrzewania dla wykonanej póź-
niej instalacji grzewczej. 

Czas płynął, ale w sprawie budowy kościo-
ła niewiele się działo. Tymczasem w połowie 
1895 r. do rejencji królewskiej w Poznaniu do-
szły pogłoski wskazujące jakoby na konieczność 
przeniesienia siedziby parafii do Tarnowa (wte-
dy jeszcze nie „Podgórnego”). Królewski konsy-
storz dwukrotnie (bo 23 października 1895 r. 
oraz 24 sierpnia 1896 r.) odpowiedział rejen-
cji, że nigdy nie myślano o przeniesieniu siedziby 
parafii do Tarnowa oraz że nawet gdyby później 

w Tarnowie miałby zostać utworzony kościół [co zresztą nastąpiło 
w 1901 r. – przyp. MS], to nie miałoby to jakiegokolwiek wpływu 
na budowę kościoła w Rokietnicy.

Kluczową dla budowy kościoła kwestią były oczywiście kosz-
ty. Te ciągle rosły, toteż w 1896 r. konsystorz kolejny raz zażądał 
ograniczenia pojemności kościoła i rezygnacji z budowy wieży, 
zakładając, że dzięki temu łączne koszty będą mogły zostać zre-
dukowane o 4200 marek. Ostateczny projekt kościoła (z wieżą!) 
został zatwierdzony 5 stycznia 1898 r. Dopiero wtedy mogła ru-
szyć budowa. Wiemy już więc, że rokietnicki kościół jest o niemal 
dekadę młodszy, niż dotąd podawano. 

Patronem (tj. opiekunem, fundatorem i głównym darczyńcą) pa-
rafii (i kościoła) był przez niemal cały czas jej działalności wspo-
mniany już Otto von Hantelmann. Wśród jej dobrodziejów, a za-
razem osób wywierających istotny wpływ na jej działanie gminy 
ewangelickiej w pierwszych latach, wymienić należy m.in. Hein-
richa Rodatza (dzierżawcę majątku domenialnego w Mrowinie), 
Rudolfa Gribla (właściciela Napachania i Dalekiego) oraz Roberta 
Kluga (dzierżawcę majątku domenialnego w Przybrodzie).

Pierwszym pastorem w Rokietnicy był Ernst Kleindorff. Peł-
nił swoją funkcję na pewno w roku 1894 i nie krócej niż do roku 
1920. W 1928 r. znajdujemy informacje prasowe przywołujące pa-
stora Heinricha Grothausa. Prawdopodobnie ostatnim z kolei pa-
storem w Rokietnicy, piastującym urząd przynajmniej od połowy 
1938 r. i jeszcze na pewno w listopadzie 1939 r., był Arthur Welke.

W roku 1907 parafia liczyła ok. 1260 dusz. Poza miejscowo-
ściami wchodzącymi w skład współczesnej gmi-
ny Rokietnica, obejmowała m.in. Baborówko, 
Golęczewo, Pamiątkowo, Psarskie czy Złotni-
ki. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
w 1918 r., w związku z masowym odpływem 
ludności ewangelickiej do Niemiec, rokietnic-
ka parafia zaczęła się kurczyć. Dość powiedzieć, 
że w 1925 r. liczyła już tylko 355 wiernych, by 
niedługo przed wybuchem II wojny światowej 
– w 1938 r. – osiągnąć poziom zaledwie 291 
dusz. Ostatecznie została zlikwidowana po za-
kończeniu II wojny światowej, a kościół prze-
jęła parafia katolicka w Cerekwicy.

Maciej A. Szewczyk

Szkic kościoła, Archiwum Państwowe w Poznaniu

Pieczęć gminy ewangelickiej,  
Archiwum Państwowe w Poznaniu
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Poznański 
Festiwal 
Kryminału 
Granda 2022

Biblioteka Gminna im. Ma-
rii Konopnickiej w Ro-
kietnicy także w tym roku 

włączyła się do działań w ra-
mach Poznańskiego Festiwalu 
Kryminału GRANDA.

Pełniliśmy funkcję Stacji Sen-
sacji – proponowaliśmy cieka-
we zajęcia oraz wydarzenia, których tematy-
ka na pewno mogła zaciekawić niejednego 
Czytelnika.

Dla zainteresowanych ogłosiliśmy: kon-
kurs fotograficzny dla dorosłych, warsztaty 
naukowo-detektywistyczne dla dzieci oraz 
zaprosiliśmy na spotkanie autorskie z pi-
sarzem kryminałów. 

Młody naukowiec na tropie
Biblioteka Gminna w Rokietnicy jako 

Stacja Sensacja Granda zaprosiła dzieci do 
udziału w ciekawych warsztatach nauko-
wych, rodem z książek detektywistycznych 
pt. „Młody naukowiec na tropie…”.

Uczestnicy zajęć pod okiem prowadzącej 
warsztaty Pani Ani zagłębiali się w nauko-
we wyjaśnienie zagadkowych śladów, któ-
re można spotkać na miejscu przestępstw. 
Zbadano DNA różnych substancji, porówny-
wano ślady linii papilarnych odciśniętych 
na specjalnych arkuszach, w półmroku po-
szukiwano ukrytych oznaczeń i śladów za 
pomocą lampy UV.

Do tego trochę teorii i sporo naukowych 
opowieści.

Było bardzo ciekawie.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestni-

kom warsztatów za waszą aktywność. Pani 
Ani jak zawsze wielkie dzięki za profesjo-
nalne przygotowanie zajęć i ogrom prze-
kazanej wiedzy.

W ramach GRANDY 2022 
zorganizowano spotkanie autorskie 
pt. „Historia polskiego kryminału”.

Niezmiernie miło było nam gościć 
w Bibliotece Gminnej w Rokietni-
cy znakomitego pisarza kryminałów 

– Pana Ryszarda Ćwirleja. Nasz gość przed-
stawił niezwykle ciekawą drogę polskiego 
kryminału, zarówno tego literackiego, jak 
i filmowego. Usłyszeliśmy wiele anegdot 
związanych z PRLem i nie tylko.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przybyli na spotkanie.

Panu Ryszardowi bardzo dziękujemy za 
świetny wykład i ciekawe historie krymi-
nalne.

Mroczna strona literatury

Z okazji Poznańskiego Festiwalu Kry-
minału Granda Biblioteka Gminna 
im. Marii Konopnickiej w Rokietni-

cy zorganizowała konkurs fotograficzny 
pt. „Mroczna strona literatury”. Tajemni-
cza tematyka konkursu bardzo zainspiro-

wała naszych fotografów.
W konkursie nagrodzono następują-

cych autorów prac: Panią Martę – praca 
pt. „Zbrodnia” oraz Panią Olgę – praca pt. 
„W ciemności człowiek zanika”.

Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom 
konkursu. Pań prace były niezwykle kre-
atywne, pomysłowe – związane z tematem 
konkursu.

Biblioteka Gminna w Rokietnicy

Spotkanie autorskie z p. Ryszardem Ćwirlejem

Warsztaty naukowe

Konkurs - praca pt. Zbrodnia Konkurs - praca pt. W ciemności człowiek zanika
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Koncert Damiana 
Holeckiego

16 października br. w hali ROS odbył 
się koncert Damiana Holeckie-
go, zorganizowany przez Gmin-

ny Ośrodek Kultury w Rokietnicy.
Damian Holecki to niezwykły śląski ar-

tysta – piosenkarz, pianista, autor tekstów. 
Muzyk znany jest z programów telewizyj-

nych oraz radiowych. Utwory wykonywa-
ne przez Damiana Holeckiego to zarówno 
nastrojowe ballady, muzyka rozrywkowa 
czy klasyka polska i zagraniczna. Jego utwo-
ry zdobyły wiele tytułów oraz wyróżnień. 

Pan Damian wraz z zespołem zaprezen-
tował na naszej scenie liczne utwory, za-
równo ze swojego repertuaru, jak i innych 
wykonawców. 

Oprócz głównego wokalisty mogliśmy 

usłyszeć także piękny głos pani Tacjany oraz 
brzmienie: gitary, perkusji oraz akordeonu.

Wpadające w ucho melodie bardzo 
spodobały się zebranej publiczności.

Serdecznie dziękujemy wykonawcom za 
piękny koncert.

Wielkie dzięki dla wszystkich uczestni-
ków tego muzycznego wydarzenia.

Zdjęcia: Marian Brandyk
GOK Rokietnica

NOC BIBLIOTEK 2022  
pt. „To się musi 
powieść” – 
1.10.2022 r.

Z okazji Nocy Bibliotek, Biblioteka Gmin-
na im. Marii Konopnickiej w Rokietni-
cy zorganizowała ciekawe wydarze-

nia, zarówno dla mniejszych, jak i już tych 
dorosłych pasjonatów książek.

1 października w sobotę odbył się pokaz 
nocnych zwierząt, który fenomenalnie po-
prowadził Pan Szymon Michalak – Zwjeża-
ki i Pan Przygoda – Przyrodnicze warszta-
ty edukacyjne dla dzieci.

Mogliśmy spotkać się oko w oko z niesa-
mowitymi zwierzętami, a były to między 
innymi: wąż boa, ptasznik, skorpion, jeże 
o sympatycznych imionach: Mariusz, Bo-
żena czy Raffaello. Spotkanie było bardzo 
ciekawe, możliwość obcowania z tak bli-
ska ze zwierzętami – ekscytująca. Pan Przy-
goda zaprezentował także zdjęcia i filmiki 
z podróży do Gwatemali. Mogliśmy poznać 
tamtejszą faunę i florę.

Serdecznie dziękujemy za bardzo poucza-
jący pokaz, przekazane wiadomości, któ-
re na pewno zaciekawiły naszych młodych 
uczestników spotkania.

Także w sobotni wieczór byliśmy świad-
kami widowiska „Gatsby Show”, zaprezen-
towanego przez Flow Fireshow Fire&light 
Show. Było to niesamowite połączenie mu-
zyki, ognia, efektów specjalnych, strojów 
i klimatu lat 20, ubiegłego wieku.

Mimo niesprzyjającej pogody wszystko 
się udało, była Moc!

Bardzo dziękujemy wszystkim za obec-
ność na nocnym pokazie.

 Relacja fotograficzna: Krzysztof Mich-
ta Photography 

Wielkie dzięki!
 Biblioteka Gminna w Rokietnicy
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W dniu 24.09.2022 roku w Przed-
szkolu w Napachaniu odbył się 
pierwszy w historii przedszko-

la Festyn Jesienny. 
Przewodnicząca Rady Rodziców, Kata-

rzyna Walczak otworzyła festyn przemo-
wą, zapraszając wszystkich zebranych na 
występy, które przygotowały dzieci przed-
szkolne z pomocą Pań nauczycielek oraz do 
wspólnej zabawy. Dzieci zaprezentowały 
przygotowaną część artystyczną. 

 W tym dniu czekało na dzieci także wiele 
atrakcji, takich jak malowanie twarzy, ką-
cik z tatuażami, wata cukrowa, popcorn, 
stoisko gastronomiczne, zawody sportowe, 
kącik plastyczny, czy też dmuchańce, któ-
re zostały ufundowane w ramach Honoro-
wego Patronatu Wójta Gminy Rokietnica. 
Podczas pikniku obecne było także Ogni-
wo Konne Poznańskiej Policji, dzieci miały 
okazję zapoznać się z pracą policjanta i zo-
baczyć z bliska policyjne konie.

Dzieci ochoczo brały udział w zorganizo-
wanych atrakcjach wraz ze swoimi rodzi-
cami. Po trudnych czasach pandemii oraz 
w obliczu wojny w Ukrainie takie spotka-
nia są cennym doświadczeniem dla dzie-
ci, a także ich rodzin. 

Podczas pikniku obecna była także Pani 
Dyrektor Małgorzata Łopatka wraz z Panią 
Wicedyrektor Ewą Welman, nie zabrakło 
również Wójta Gminy Rokietnica Pana Bar-
tosza Derecha. 

Wydarzenie cieszyło się wysoką fre-
kwencją wśród dzieci przedszkolnych, jak 
i szkolnych, a także rodzin z okolicznych 
miejscowości. Rada Rodziców Przedszkola 
w Napachaniu 
ma zamiar or-
ganizować ta-
kie pikniki cy-
klicznie. 

Relacja z Jesiennego  Relacja z Jesiennego  
Pikniku Rodzinnego Pikniku Rodzinnego 
w Przedszkolu w Napachaniuw Przedszkolu w Napachaniu

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Już po raz jedenasty miłośnicy piłki noż-
nej spotkali się, tradycyjnie w trzecią 
sobotę września (17.09.2022 r.), na bo-

isku ORLIK w Napachaniu, aby rozegrać 
mecze w Xl Amatorskim Turnieju Piłkar-
skim im. Marcina Matysiaka, pod Honoro-
wym Patronatem Wójta Gminy Rokietnica 
współfinansowanym ze środków powiatu 
poznańskiego i Urzędu Gminy Rokietnica. 
Turniej od 2019 roku organizowany jest 
przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Rokietnicy. Wcześniej organizatorami 
byli koledzy i przyjaciele, przy współpracy 
Urzędu Gminy w Rokietnicy oraz rodziny. 
Wydarzenie to odbywa się w hołdzie Mar-
cina Matysiaka – oddanego służbie straża-
ka, społecznika, pasjonata piłki nożnej, któ-
ry swoje młode życie zakończył właśnie na 
płycie tego boiska.

O godz. 10:30 cztery drużyny juniorskie 
rozpoczęły swoje rozgrywki. Zawodnicy 
zacięcie walczyli o zwycięstwo i zdobycie 
pucharu przechodniego. Zwycięzcą okazała 
się drużyna gospodarzy – Szkoła Podstawo-
wa w Napachaniu, która pokonała zespo-
ły: Rokita Rokietnica 1, Rokita Rokietnica 
2 oraz Szkoła Podstawowa w Rokietnicy. 
Królem strzelców młodzików został Mar-
cel Skrzypczak – zawodnik SP Napachanie 
– 5 bramek. 

Około godziny 13 nastąpiło oficjalne 
otwarcie turnieju. Tradycyjnie już siostrze-
nica Marcina Matysiaka – Ania wykonała 
hymn turnieju, który napisany został spe-
cjalnie na tę okoliczność.

W turnieju seniorów brało udział 8 dru-
żyn z gmin: Rokietnica, Tarnowo Podgórne, 
Swarzędz. Drużyny seniorów mierzyły się 
ze sobą w rozgrywkach „każdy z każdym”.

Mecze były sędziowane przez p. Krystia-
na F. oraz p. Przemysława Ł., a komentowa-
ne na bieżąco przez p. Danutę P., p. Wie-
sława Ch. oraz niezawodnego pomocnika 
– 10-letniego Piotra. Biuro zawodów obsłu-
giwał miłośnik piłki nożnej – p. Kazimierz F.

Podczas turnieju grono zaangażowanych 

przyjaciół dbało o to, aby rozgrywki prze-
biegały bez zakłóceń, aby wyniki były na 
bieżąco notowane i wszystko odbywało się 
według harmonogramu.

W meczu finałowym zmierzyły się dru-
żyny: Przyjaciele z Boiska i Spartan Rokiet-
nica. Po zaciętej walce, oczywiście fair play, 
I miejsce oraz puchar przechodni turnieju 
zdobyła drużyna Przyjaciele z Boiska. Rów-
nież statuetka najlepszego strzelca turnie-
ju trafiła do zawodnika tej drużyny – Woj-
ciecha Nawrota – 11 bramek.

Oczywiście i w tym roku nie mogło za-
braknąć największej atrakcji – Meczu Ko-
biet, na którą kibice z niecierpliwością cze-
kali. Mecz zakończył się wynikiem 1:1, po 
5 seriach rzutów karnych, kobiety zdecy-
dowały się na zakończenie meczu i oficjal-
ny remis.

Rodzina i przyjaciele Marcina, tradycyj-
nie już, zorganizowali konkurs rysunkowy 
dla dzieci, w którym nagrody ufundowa-
ne były przez organizatorów i sklep Jupii 
– Helena Pukszta.

Dzieci mogły poskakać na dmuchańcach 
oraz do woli korzystać z różnorodnych gier 

i zabaw prowadzonych przez animatorów 
firmy Nana.

Sklep Jupii wraz z KGW z Napachania 
przygotował dodatkową niespodziankę –
profesjonalne malowanie twarzy przez p. 
Basię; popcorn i watę cukrową; pokaz my-
dlanych baniek oraz prezentacje ekspery-
mentów chemicznych prowadzone przez 
p. Anię. 

Jak co roku nie zabrakło stanowiska z in-
struktorem z CTS.

Mimo nieco kapryśnej pogody, atmosfera 
była rodzinna, przyjazna i radosna. Był to 
czas spędzony w gronie rodziny, przyjaciół, 
znajomych, czas na integrację międzypoko-
leniową, czas na aktywnie spędzoną sobotę 
na świeżym powietrzu. Udział w turnieju 
przyczynia się do poprawienia sprawno-
ści fizycznej i psychicznej dzieci, młodzieży 
i dorosłych, uczy zdrowego współzawodnic-
twa i wskazuje, jak można aktywnie, cieka-
wie i pożytecznie wykorzystać czas wolny. 
Nie zabrakło chwili na rozmowę czy poczę-
stunek kawą, herbatą, słodkościami przy-
gotowanymi przez rodzinę i grono przyja-
ciół, a także konkretami tj.: niepowtarzalną 

Amatorzy piłki po raz 11 na boisku „ORLIK” w Napachaniu
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Sponsorzy XI Amatorskiego Turnieju Piłkarskiego im. Marcina Matysiaka

• Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech 
• Starostwo Powiatowe w Poznaniu
• Restauracja „Pod Gruszą” Józef Gawron
• Cukiernia „U Kamilka” Artur Lisiak
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Bytkowo
• Bajerbud – Ewa i Witold Bajerlein
• Piekarnia Piotr Łakomy
• Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. Swadzim

• Sołectwo Rokietnica
• Sklep Juupi – Helena Pukszta
• Koło Gospodyń Wiejskich w Napachaniu
• Centrum Tenisowe Sobota
• Izabela i Norbert Dziamscy
• Teresa i Ryszard Dziamscy 
• Magdalena i Artur Pilarczyk 
• Małgorzata i Łukasz Jakobsze
• Zuzanna i Marian Jakobsze

• Ewa i Maciej Szturemscy
• Ewa i Adrian Maternik
• Krzysztof Michta
• Adam Michta
• Aleksandra Paul
• Danuta Potrawiak
• Teresa Kluczewska 
• Wanda Fudala
• Barbara i Kazimierz Barscy
• Rodzina i przyjaciele.

zupą flaki – przygotowaną przez P. Magdę, 
chleb (z piekarni Łakomy) ze smalcem (od 
P. Tereni) i ogórkiem oraz grillowane sma-
kołyki na stoisku Restauracji „Pod Gruszą” 
Józefa Gawrona.

Cukiernia „U Kamilka” Artur Lisiak po 
raz jedenasty ufundowała okolicznościo-
wy, o niepowtarzalnym smaku i dekoracji 
tort GIGANT, którym mogli się delektować 
wszyscy uczestnicy.

Turniej zakończył się ok. godz. 21.00 de-
koracją zwycięzców, uroczystą galą, wspól-

nym zdjęciem i odśpiewaniem przez Anię 
„Telefonu”, który rozbrzmiewa na każdym 
turnieju od 2012 roku.

Dziękujemy bardzo zawodnikom, kapi-
tanom, trenerom wszystkich drużyn, tym 
którzy uczestniczą od pierwszego meczu 
i tym nowym, którzy włączają się w kolej-
nych edycjach.

Gorąco dziękujemy wszystkim zaangażo-
wanym w pomoc przy organizacji i prze-
prowadzeniu turnieju. 

Sponsorom dziękujemy za wsparcie fi-

nansowe i rzeczowe.
Dziękujemy za każdy uśmiech, dobre sło-

wo, za radość. Dziękujemy Wam wszystkim 
za to, że byliście obecni.

Do zobaczenia za rok!
Autorzy zdjęć:  
Adam i Krzysztof Michta i Aleksandra Paul.

POLEDANCEHOLIC 
ROKIETNICA 2022 

W dniach 24 i 25 września 2022 
r. odbyła się druga edycja ogól-
nopolskich zawodów pole dan-

ce POLEDANCEHOLIC ROKIETNICA, choć 
w tym roku na naszej scenie zaprezento-
wały się również zawodniczki z Ukrainy 
i Niemiec. Zawody odbyły się na terenie 
Rokietnickiego Ośrodka Sportu. 

W tym roku zdecydowaliśmy się na prze-
prowadzenie zawodów w formule dwudnio-
wej – pierwszego dnia zawodnicy PRO i SE-
MI-PRO, drugiego dnia AMATOR oraz KIDS. 
Przygotowania do zawodów rozpoczęły się 
w kwietniu – wówczas ogłoszone zostały 
kategorie oraz otwarte formularze rejestra-
cyjne. Napłynęło do nas bardzo dużo zgło-
szeń (przeszło 250 chętnych) i w drodze 
kwalifikacji na podstawie nagrania zgło-
szeniowego wyłonionych zostało 160 osób, 
z czego w zawodach wzięło udział 135 za-
wodniczek, które zaprezentowały się w 11 
kategoriach: 

- SOLO ART AMATOR, SEMI-PRO, PRO 
- EXOTIC AMATOR, SEMI-PRO, PRO 
- DUET 
- JUNIOR AMATOR, PRO 
- KIDS AMATOR, PRO. 
Zawody sędziowane były przez 6 sędziów 

– Anna Valfsson (3-krotna Mistrzyni Świa-
ta, 2-krotna Mistrzyni Szwecji, a także zwy-
ciężczyni wielu europejskich zawodów pole 
dance), Agata Jarzębowska (4-krotna Mi-

strzyni Polski Pole Sport, Mistrzyni Świata 
Pole Sport oraz zwyciężczyni wielu imprez 
rangi krajowej oraz międzynarodowej), Ka-
rolina Grzywaczewska (Prezes Stowarzy-
szenia Polska Społeczność Pole Sport, sę-
dzia z międzynarodowymi uprawnieniami 
w dziedzinie vertical dance), Olga Baidyuk 
(zwyciężczyni wielu europejskich prestiżo-
wych zawodów w kategorii Exotic), Slava 
Ruza (4-krotny Mistrz Szwecji Pole Sport, 
3-krotny Mistrz Świata Pole Sport, zwycięz-
ca wielu międzynarodowych zawodów), Ja-
kub Kolasa (2-krotny Mistrz Polski, Mistrz 
Europy, zwycięzca wielu prestiżowych za-
wodów zarówno pole dance, jak i exotic). 

Zawody objęte zostały Patronatem Hono-
rowym Wójta Gminy Rokietnica Bartosza 
Derecha. Wójt zaszczycił nas swoją obecno-
ścią i wręczył dwie nagrody specjalne dla 

zwyciężczyń w kategorii SOLO ART PRO 
i EXOTIC PRO. 

Widowiskowy charakter pole dance 
oraz exotic powoduje, że widz uczestniczy 
w prawdziwym show. Z drugiej strony przy-
gotowanie zawodów wiąże się z olbrzymim 
zaangażowaniem osób, które współpracują 
przy organizacji wydarzenia oraz wkładem 
naszych sponsorów – za co bardzo serdecz-
nie dziękujemy – przede wszystkim lokal-
nym firmom. 

Dziękujemy za każdy gest wsparcia, za 
każdy kupiony bilet na nasze wydarzenie 
i zapraszamy we wrześniu 2023. 

Joanna 
Dzięczkowska-

Niklewicz

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica

Fo
t.: 

Ma
low

an
ie 

Św
iat

łem
 To

ma
sz 

Ga
s



18

Julia i Mati zwyciężają w III WMLB!
Nasi juniorzy wystąpili w trzeciej odsło-

nie Wielkopolskiej Młodzieżowej Ligi Bilar-
dowej rozgrywanej w Krotoszynie i Zdu-
nach Wielkopolskich. Pod okiem Michała 
Tomaszewskiego Akademię Bilardową Ro-
kietnica reprezentowali: Julia Babica, Ma-
teusz Cholewiński, Eryk Świdniak i Adrian 
Tomaszewski. Rewelacyjnie spisali się Ju-
lia i Mateusz, którzy wygrali swoje turnie-
je! Julia zwyciężyła w kategorii dziewcząt, 
a Mati w kategorii chłopców! Brawo, bra-
wo, brawo! Eryk był piąty, a Adi siedemna-
sty. W rankingu dziewcząt prowadzi Julia, 
a wśród chłopców Mati. Mistrzów Wielko-
polski na rok 2022 poznamy po czwartym 
turnieju WMLB zaplanowanym na grudzień.

Pierwsze poważne starty  
Bartka i Wiktora!

Dwóch młodzików Akademii Bilardo-
wej Rokietnica zadebiutowało na ogólno-
polskiej arenie. Bartosz Kołodziej i Wiktor 
Wieczorek najpierw wystartowali w Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzi-
ków w Tomaszowie Mazowieckim, a póź-
niej w I Mistrzostwach Polski Młodzików 
w Kielcach. Bardzo dobrze zaprezentowali 
się w Tomaszowie, gdzie Bartek ukończył 
zawody na piątym miejscu, a Wiktor był szó-
sty! Mistrzostwa Polski Młodzików ukoń-
czyli na siedemnastych pozycjach i patrząc 
na to, że to pierwsze starty poza Akademią, 
to uzyskane wyniki oceniamy jako bardzo 
dobre i nie możemy się doczekać kolejnych 
występów naszych najmłodszych!

Seria zwycięstw  
w BUDMAR-CUP przedłużona!

Tegoroczne rozgrywki BUDMAR-CUP 
Grand Prix Rokietnicy w Pool-Bilard mają 
zdecydowanego lidera. Jest nim Adam Stan-
kiewicz, który w siódmej odsłonie cyklu nie 
miał sobie równych, wygrywając swój piąty 
z rzędu BUDMAR-CUP! Jest to największa 
seria zwycięstw w historii! Ogromne gra-
tulacje dla Adama, ale również dla pozosta-
łych zawodników znajdujących się na po-

dium BUDMAR-CUP VII! Na drugim miejscu 
znalazł się Marek Żuchowski, który po dłu-
giej przerwie znów zawitał w strefie meda-
lowej. Trzecie miejsca zajęli Piotr Świtała 
meldujący się drugi raz na podium w tym 
sezonie i młodziutki, zaledwie 11-letni Wik-
tor Kaczmarek, dla którego jest to debiut 
w tej fazie rozgrywek BUDMAR-CUP! Bra-
wo, brawo, brawo! Pierwsza czwórka otrzy-
mała cenne nagrody oraz piękne pucha-
ry i medale ufundowane przez głównego 
sponsora cyklu firmę Budmar – Centrum 
Klinkieru i Dachówek.

Wyniki BUDMAR-CUP VII 9-bil:  https://
www.online-brackets.com/view/19874

Oliwia i Kinga na podium PPK!
Zawodniczki Akademii Bilardowej Ro-

kietnica świetnie spisały się w Pucharze 
Polski Kobiet rozgrywanym w Tomaszo-
wie Mazowieckim. Nasz klub reprezento-
wały trzy bilardzistki i aż dwie wskoczyły 
na podium! Zwyciężyła Oliwia Zalewska, 
a Kinga Pietrzak zajęła trzecie miejsce! Ju-
lia Tarka zameldowała się na 13. pozycji 

i co ciekawe, wszystkie 3 nasze zawodnicz-
ki są w pierwszej 10 Rankingu Polski Ko-
biet! Brawo, brawo, brawo! Kolejne zawody 
z cyklu Pucharu Polski Kobiet zaplanowa-
ne są na 23 października w Kielcach. Po 
tych zawodach poznamy uczestniczki Mi-
strzostw Polski Kobiet 2022 i mocno kibi-
cujemy, żeby nasze Panie tam się znalazły!

Ranking Polski Kobiet: http://bilard-
-sport.pl/ppkobiet/ranking.php

Wyniki PPK w Tomaszowie Mazowiec-
kim: https://www.online-brackets.com/
view/19873

Radek wygrywa GPP w Gdańsku!
Dobra passa Akademii Bilardowej Ro-

kietnica trwa! Najpierw nasza drużyna 
awansowała do najlepszej czwórki Bilar-
dowej Ekstraklasy, więc obrona tytułu Dru-
żynowego Mistrza Polski ciągle możliwa. 
Dzień później Oliwia Zalewska wygrywa 

Zawodnicy Akademii występujący w III WMLB i instruktorzy

Uczestnicy I Mistrzostw Polski Młodzików

Finaliści BUDMAR-CUP VII

Drużyna Mistrzów Polski 2021
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Uczniowski Klub Sportowy „Słowian” Mrowino zaprasza na

XI MISTRZOSTWA GMINY ROKIETNICA  
W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR WÓJTA
Turniej ma charakter otwarty i zostanie rozegrany w sobotę 
10 grudnia 2022 roku w sali gimnastycznej SP CEREKWICA.

Kategorie:
• Mężczyźni do lat 15 (2007 r.) - godz. 13.00
• Kobiety (bez podziału) - godz. 15.00
• Mężczyźni pow. 15 lat - godz. 16.30

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Jacek Olejni-
czak (606-293-421) w SP Cerekwica

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ – sobota 10 grudnia 
2022 r. do godziny 12.00

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń.

Puchar Polski Kobiet, a Kinga Pietrzak mel-
duje się na trzeciej pozycji. No, a tydzień 
później Radosław Babica wygrywa Grand 
Prix Polski 8-bil w Gdańsku! Niesamowite! 
W drodze do zwycięstwa Radek wygrał 8 
meczów z rzędu, a o tym, jak było trudno, 
mówi fakt, że w czterech pojedynkach wy-
grywał w decydującej partii! Wyniki Radka:

- Karol Zielenkiewicz 5:4
- Norbert Żelasko 5:2
- Piotr Świtała 5:0
- Piotr Ostrowski 6:5
- Sebastian Batkowski 6:5
- Konrad Juszczyszyn 6:1
- Mieszko Fortuński 6:5
- Wojciech Szewczyk 6:1
Warto wspomnieć, że w GPP w Gdańsku 

całkiem dobrze zaprezentowali się pozo-
stali zawodnicy Akademii. Adam Stankie-
wicz pewnie wygrał swoją grupę i dopiero 
w walce o najlepszą szesnastkę zawodów 
uległ Konradowi Juszczyszynowi. Arkadiusz 
Brzękowski również wyszedł z grupy i osta-
tecznie zameldował się na 33. pozycji.  

Wyniki GPP Gdańsk: http://ebc-billiard.
com/calendar/42820

Ranking Polski 2022: http://bilard-

-sport.pl/ranking_2022.php?odmia-
na=2022

Radosław Babica 
z przygodami  
w Atlantic City!

W Harrah’s Resort w Atlantic 
City rozegrano US Open, czyli naj-
większy turniej w Stanach Zjed-
noczonych mogący pochwalić się 
pulą nagród 300.000$. W zawo-
dach zagrało 256 zawodników, 
w tym silna kilkunastoosobowa 
ekipa z Polski, a wśród nich gracz 
Akademii Bilardowej Rokietnica – 
Radosław Babica. Radek już przed 
turniejem na brak emocji nie mógł 
narzekać... Najpierw jego lot z Po-
znania został odwołany, co spo-
wodowało opóźnienie podróży 
o jeden dzień. Następnie po przy-
locie do Nowego Jorku okazało 
się, że bagaż Radka utknął w Am-
sterdamie i trudno było określić, 
co dalej. Na szczęście wszystko 
dotarło na czas i mogliśmy cieszyć 
się występami Radka w US Open! 

Zawodnik z Rokietnicy walczył dzielnie, wy-
grywając kilka pojedynków i ostatecznie 
plasując się na 33. pozycji.  

Zawody były transmitowane na cały 
świat, a szczegółowe wyniki dostęp-
ne tutaj: https://cuescore.com/tour-
nament/US+Open+Pool+Champion-
ship+2022/18888121

Szkółka Bilardowa
Zapraszamy do „Szkółki Bilardowej Rado-

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

Medalistki Pucharu Polski Kobiet
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ROSbieg wraca 
na ulice Rokietnicy

Po wymuszonej przerwie wracamy do 
biegania w dniu Narodowego Świę-
ta, które w naszej gminie stało się 

już tradycją. 11 listopada br. o godzinie 
11.11 wystartuje 4 ROSbieg Niepodległo-
ści. Jak zwykle dystans dla biegaczy to 10 
km, dla pasjonatów Nordic Walking 5 km, 
a dla młodzieży i dzieci krótsze dystanse 
(od 50 m do 1000 m). Wszyscy, nawet naj-
młodsi, uczestnicy otrzymają piękne pa-
miątkowe medale oraz pakiety startowe. 
A najlepszym zostaną wręczone puchary 
ufundowane przez Wójta Gminy Rokietni-
ca, który objął 4 ROSbieg Niepodległości 
patronatem honorowym. Organizatorami 
tego pięknego wydarzenia są: Rokietnicki 
Ośrodek Sportu przy wspópracy z Urzę-
dem Gminy Rokietnica, Stowarzyszeniem 
Rokietnica Biega i Nordic Walking Roxki-
je Rokietnica. Partnerami wspierającymi 
są Gminny Ośrodek Kultury i Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy. 
Patronami medialnymi są natomiast cza-
sopismo Rokickie Wiadomości i Stowarzy-
szenie Rokietnica Wokół Nas.

W imieniu organizatorów już teraz chciał-
bym podziękować Sponsorom za wspar-
cie i pomoc w organizacji biegu. Pełną li-
stę Sponsorów przedstawimy w reportażu 
z biegu w następnym wydaniu Rokickich 
Wiadomości.

A teraz trochę technicznych aspektów 
biegu. Biuro zawodów (wydawanie pa-
kietów startowych) czynne będzie w dniu 
10 listopada br. od godziny 9.00 do 18.00, 
a w dniu biegu od godz. 8.00. Biegi dziecięce 
i młodzieżowe (uczestnicy również otrzy-
mają pakiety startowe – rodziców prosi-
my o ich odbiór) rozpoczną się o godzinie 
9.30. Po ich zakończeniu w hali ROS odbę-

dzie się dekoracja zwycięzców. Następnie 
przed głównym biegiem o godzinie 10.45 
przeprowadzona zostanie rozgrzewka, po 
której ok. godz. 11.00 odbędzie się uroczy-
ste odśpiewanie hymnu narodowego. Start 
biegu – godz. 11.11. Biegacze i kijkarze mają 
do przebiegnięcia trasę wg zamieszczonej 
poniżej mapki, przy czym ci pierwsi dwie 
pętle (2 x 5 km).

Bazą całego wydarzenia będzie hala ROS, 
w której zapewnione jest pełne zaplecze sa-
nitarne, ciepły posiłek, napoje. Zatem nie-
zależnie od pogody uroczystość wręczenia 
pucharów i nagród odbędzie się na sucho.

Do zobaczenia na 4 ROSbiegu Niepod-
ległości!

W imieniu organizatorów,
Jerzy Maciejewski

Z uwagi na 4 ROSbieg Niepodległo-
ści w godzinach 10:00 – 13:00 zo-
staną zamknięte następujące ulice:

1. Szamotulska od skrzyżowania z uli-
cą Sportową do ul. Leszka (Mrowino)

2. Koszycy – cała
3. Główna od skrzyżowania z ul. Koszy-

cy (rondo) do skrzyżowania z ul. Je-
ziorną (przy krzyżu)

4. Trakt Napoleoński od skrzyżowania 
z ul. Jeziorną/Główną do skrzyżowa-
nia z ul. Szamotulską 

Za utrudnienia w ruchu organizatorzy 
wydarzenia przepraszają.

Uwaga ! Utrudnienia w ruchu !

Od 9:30 – biegi na 
dystansach 50 m – 1000 m

11:11 – bieg główny
11:15 – Nordic Walking

ROS

Start / Meta
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XII Rajd Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych Powiatu Poznańskiego

24 września nasza jednostka była 
gospodarzem i organizato-
rem XII Rajdu Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych Powiatu Poznańskie-
go. Udział wzięły 22 drużyny z naszego po-
wiatu. Drużyny miały do zaliczenia osiem 
stanowisk usytuowanych na trasie rajdu. 
Po odprawie i oficjalnym otwarciu impre-
zy młodzież wyruszyła w trasę. Cztery zada-
nia dla młodych adeptów pożarnictwa cze-
kały w rokietnickiej szkole podstawowej. 
Pierwsze przeprowadzone zostało w pra-
cowni chemicznej i polegało na wykona-
niu doświadczenia chemicznego, drugie 
w pracowni informatycznej polegające na 
wyszukaniu w sieci informacji na temat na-
szej gminy i powiatu oraz dwa na boisku 
przyszkolnym związane z konkurencjami 
sportowymi. Każde zadanie zawierało dodat-
kowo pytania teoretyczne. Po zakończeniu 
tych konkurencji drużyny udały się na po-
lanę rumpuciową, żeby zaliczyć trzy kolejne 
stanowiska, które składały się z elementów 
toru CTIF i związane były z pożarnictwem 
praktycznym oraz teoretycznym. Ostatnie 
zadanie odbyło się na ósmym stanowisku i 
polegało na oddaniu strzałów z wiatrówki 
do wyznaczonego celu. W skład sędziowski 
rajdu wchodzili nauczyciele z rokietnickiej 
szkoły podstawowej, druhowie naszej jed-
nostki oraz oficerowie Wojska Polskiego. Po 
przejściu drużyn przez wszystkie stanowi-
ska nastąpiło podliczenie punktacji przez 
sędziów głównych. Dla drużyn przygoto-
wane były liczne atrakcje. Wystawiona była 
ekspozycja samochodów pożarniczych, był 
robot zdalnie sterowany do zadań specjal-
nych z JRG 6,  były psy z grupy specjalistycz-
nej z JRG 4, były przygotowane najróżniejsze 
zabawy oraz dobra muzyka. Każdy uczest-
nik miał zapewnioną grochówkę, kiełbasę 
z grilla, słodycze oraz napoje zimne i gorą-
ce. Po podsumowaniu wyników wszystkie 
drużyny otrzymały dyplomy za udział oraz 
drobne upominki, natomiast trzy pierwsze 
drużyny otrzymały nagrody. Drużyna zwy-
cięska otrzymała dodatkowo puchar Starosty 

Poznańskiego. Tytuł zwycięzcy, wywalczony 
w ubiegłym roku na zawodach powiatowych 
w Mrowinie, obroniła NASZA DRUŻYNA. Je-
steśmy z nich dumni i jesteśmy spokojni, że 
dzięki nim Jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Rokietnicy nie wyginie jak dino-
zaury. Jednostki, które zaprezentowały swo-
je drużyny na XII rajdzie, też mogą być o to 
spokojne, ponieważ wszyscy, którzy wzię-
li udział, to najlepsi z najlepszych. Nagrody 
drużynom wręczyli zaproszeni goście w oso-
bach: Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech, 
Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica Iza-
bela Dziamska, Komendant Komendy Miej-
skiej PSP w Poznaniu st. Bryg. Jacek Micha-
lak oraz Prezes Oddziału Powiatowego OSP 
RP w Poznaniu Druh Wacław Zajączkowski. 
Na koniec imprezy wszyscy uczestnicy oraz 
goście zatańczyli belgijkę, po której wyko-
nane zostało pamiątkowe zdjęcie grupowe 
i tym akcentem XII Rajd MDP Powiatu Po-
znańskiego Rokietnica 2022 się zakończył.
Poniżej lista drużyn wg zajętych miejsc:

1. MDP Josp Rokietnica 
2. MDP OSP Puszczykowo 
3. MDP OSP Komorniki 
4. MDP OSP Kostrzyn niebiescy
5. MDP OSP Gułtowy II
6. MDP OSP Czerwonak 
7. MDP OSP Kostrzyn zieloni
8. MDP OSP Buk I
9. MDP OSP Przybroda 
10. MDP OSP Kórnik i Szczytniki
11. MDP OSP Kostrzyn czerwoni
12. MDP OSP Dobieżyn dziewczyny 
13. MDP OSP Mrowino II
14. MDP OSP Gułtowy I
15. MDP OSP Buk II
16. MDP OSP Dobieżyn chłopacy
17. MDP OSP Radzewo II
18. MDP OSP Gowarzewo
19. MDP OSP Mrowino I
20. MDP OSP Radzewo I
21. Ex aequo MDP OSP Napachanie oraz 

MDP OSP Biskupice.
W tym miejscu pragnę podziękować 

wszystkim, dzięki którym to wydarzenie 

mogliśmy zorganizować:
► Starostwu Powiatowemu w Poznaniu 

za ufundowanie pucharu, nagród oraz sfi-
nansowanie posiłku
► Gminie Rokietnica za objęcie patro-

natem honorowym Wójta Gminy Rokiet-
nica, za pomoc rzeczową oraz wydruko-
wanie dokumentacji rajdu
► Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ro-

kietnicy Pani Karolinie Nawrockiej za udo-
stępnienie obiektu szkolnego oraz naszym 
nauczycielom Państwu Ewie i Pawłowi 
Piszora, Katerinie i Igorowi Sytiuk oraz 
Pawłowi Dankowskiemu za opracowanie 
i przeprowadzenie czterech pierwszych 
konkurencji
► Firmie Rumcyk Katarzyna i Roman Go-

raj z Rokietnicy za ufundowanie pączków
► Cukierni „U Kamilka” z Rokietnicy za 

ufundowanie ciasta
► Komendzie Miejskiej PSP w Pozna-

niu za zaprezentowanie sprzętu specja-
listycznego z JRG 6 oraz psów ratowni-
czych z JRG 4
► Jednostkom OSP z Napachania, Mro-

wina i Przybrody za ekspozycję samocho-
dów i sprzętu 
► Druhnom i Druhom oraz ich współ-

małżonkom z Jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Rokietnicy, którzy włożyli 
swoje serca w organizację XII Rajdu MDP 
Powiatu Poznańskiego Rokietnica 2022, 
czego efekt mogliśmy zobaczyć.

Prezes Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rokietnicy  

Paweł Czachor

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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„Terapia ręki dla każdego”
W roku szkolnym 2022/2023 grupy: 

Skrzaty i Pszczółki z Przedszkola „Bajecz-
ka” biorą udział w Ogólnopolskim Projek-
cie Edukacyjnym „Terapia ręki dla każde-
go” autorstwa Magdaleny Sidor-Minorczyk 
z Niepublicznego Przedszkola Terapeutycz-
nego Happy Kids Place w Ząbkach. Autorka 
podkreśla, jak ważnym aspektem w prawi-
dłowym rozwoju dziecka jest ruch. Kształ-
towanie sprawności motoryki małej nie-
zaprzeczalnie łączy się z doskonaleniem 
sprawności motoryki dużej, czyli ogólnej 
sprawności i zwinności całego ciała. Projekt 
obejmuje zestaw ćwiczeń profilaktycznych, 
które mają za zadanie zapobiegać wystę-
powaniu „nawykowych nieprawidłowości” 
w rozwoju motoryki małej u dzieci przed-
szkolnych. Projekt skupia się na następu-
jących aspektach:

– sprawność fizyczna, stabilizacja po-
sturalna i stabilizacja kończyny górnej, 
równowaga i schemat ciała, przekracza-

nie linii środka,
– napięcie; równowaga i schemat ciała; 

przekraczanie linii środka,
– napięcie mięśniowe; percepcja wzroko-

wa; koordynacja wzrokowo-ruchowa, per-
cepcja czuciowa – zmysł dotyku; opozycja 
kciuka i dysocjacja palców; manipulacja; 
rozwój grafomotoryki. 

Agnieszka Kożuchowska,  
Romualda Hońdo-Przybylska

„Turniej Piłki Nożnej”
Dnia 22.09.2022 r. w Przedszkolu „Bajecz-

ka” odbył się I Turniej Piłki Nożnej. W rywa-
lizacji uczestniczyło 5 grup 5-latków oraz 
3 grupy 6-latków. W czasie turnieju dzieci 
poznały zasady gry w piłkę nożną oraz do-
wiedziały się, jak należy zachowywać się 
w czasie gry. Przedszkolaki doskonale się 
bawiły nie tylko grając, ale również kibicu-
jąc swoim drużynom. Puchar najlepszych 
piłkarzy 5-letnich zdobyła grupa „Kotki”, 
wśród drużyn 6-letnich zwyciężyły „Rybki”. 
Organizacja turnieju była wspaniałą formą 
zabawy zachęcającą dzieci do aktywności 
ruchowej. Dziękujemy tacie naszych dwóch 
małych piłkarzy panu Szymonowi Tomali za 
pomoc i zaproszenie zawodowego arbitra.

Agnieszka Zakrzewicz-Podlecka

„Sensoryczny Dzień Chłopaka”
Na Dzień Chłopaka wszystkie dzieci mia-

ły niespodzianki. Poza przygotowanymi 
upominkami, chłopcy, później również 
dziewczynki, ćwiczyli swoje rączki i stóp-
ki. Pani Emilka Zdzierela zaplanowała cie-
kawe zabawy sensoryczne. Materiał do za-
baw udało się zgromadzić dzięki pomocy 
rodziców. Zabawa była super i w dodat-
ku można do niej wracać w każdej chwili!

Przedszkole Milusie  
– nowa placówka na mapie gminy 
Rokietnica

Dnia 1.09.2022 r. w Rokietnicy rozpoczę-
ło swoją pracę nowe Publiczne Przedszko-
le Milusie znajdujące się przy ulicy Miłej 
1. Obecnie funkcjonują trzy grupy: różo-
wa, żółta i niebieska w przedziale wieko-
wym od 2,5 do 6 lat. Każda grupa posiada 
jasną i przestronną salę ze swoją łazien-
ką. Do dyspozycji dzieci są dostosowane do 
wieku meble, zabawki, gry i liczne pomoce 
edukacyjne. Dzieci będą zdobywać wiedzę 
i umiejętności poprzez udział w ciekawych 
projektach edukacyjnych, eksperymentach 
oraz licznych wycieczkach. W Przedszkolu 
Milusie zadbamy nie tylko o rozwój inte-

lektualny, ale również emocjonalny. Nasze 
Przedszkole wyróżnia młody i ambitny ze-
spół pedagogiczny, chcący stworzyć przyja-
zną atmosferę. Zapewniamy dzieciom bez-

płatne zajęcia z języka angielskiego oraz 
rytmiki. Serdecznie zapraszamy do śledze-
nia pracy naszych przedszkolaków na por-
talu społecznościowym Facebook. 

Przedszkole 
Bajeczka

Przedszkole 
Milusie
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Przedszkole 
Napachanie

Przedszkole 
Ptyś

Międzynarodowy  
Dzień Muzyki

1 października przypadał Mię-
dzynarodowy Dzień Muzyki. Z tej 
okazji dziś nasze przedszkolaki od-
wiedził gość specjalny: Pan Damian Kurek. 
Artysta jest laureatem wielu ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursów. Współ-
pracuje z orkiestrami oraz zespołami w kra-
ju i za granicą. Muzyk jest również współ-
założycielem i członkiem zespołu Polish 
Brass Trio, który ma już na swoim koncie 
liczne koncerty w kraju i za granicą. Pro-
wadzi również warsztaty metodyczne oraz 
bierze udział w Letniej Akademii Instru-
mentów Dętych Blaszanych. Jest także trę-
baczem-solistą Orkiestry Filharmonii Po-
znańskiej. 

Pan Damian opowiedział dzieciom o swo-
jej pracy i instrumentach, na których gra. 
Przedszkolaki poznały ich nazwy, najważ-
niejsze części, ich brzmienie i historię. 

Teatr w przedszkolu  
– „Pracownia Za Piecem”

Przedszkole odwiedził teatr lalek „Pra-
cownia za piecem” z Poznania. Ludzie z pa-
sją do tworzenia wielkich rzeczy dla dzie-
ci. „Małe śledztwo w wielkiej sprawie” to 

tytuł przedstawienia, które dzieci z przed-
szkola miały okazję obejrzeć.

Tematyka spektaklu była bardzo waż-
na, dotyczyła prawidłowej segregacji śmie-
ci. Dzieci bardzo aktywnie brały udział 
w przedstawieniu, odpowiadały na pytania, 
a także śpiewały wraz z aktorami piosenkę.

Mali naukowcy
Od zeszłego roku szkolnego prowadzo-

na jest w naszym przedszkolu innowacja 
„MAŁE LABORATORIUM NAUKI I SZTUKI”. 
Pozwala ona przedszkolakom odkryć i roz-
winąć talenty, poszerzając ich wiedzę z za-
kresu szeroko pojętej nauki i sztuki. Dzie-
ci poznają zarówno dzieła malarskie, jak 
i muzyczne. W tym roku szkolnym rozpo-
czął się również cykl eksperymentów, bę-
dących częścią tego przedsięwzięcia.

Pierwsze zajęcia dotyczyły poznania 
sprzętu laboratoryjnego (zlewka, probów-
ka, lejek, statyw do probówek, moździerz 
z tłuczkiem, palnik spirytusowy), poznanie 
podstawowych piktogramów oraz ich roz-

poznawanie na etykietach. Dzieci ocho-
czo uczestniczyły w zajęciach, a w roli 
przewodnika po świecie eksperymen-
tów wystąpiła nasza Pani wicedyrektor.

Dzień Drzewa
10 października nasze przedszkole 

obchodziło Dzień Drzewa. Tego dnia we 
wszystkich grupach odbyły się zajęcia 
związane z tematyką drzew; dzieci po-
znały budowę drzewa oraz jego zna-

czenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. 
W czasie zabaw badawczych przedszko-

laki oglądały i dotykały drzew, liści oraz ich 
owoców. Była też ścieżka sensoryczna, żywe 
drzewo oraz prace plastyczne. Dzieci wraz 
z paniami posadziły własne drzewo buk, 
za które serdecznie dziękujemy firmie Ro-
śliny ozdobne Adam Kusztelak.

Dzień Przedszkolaka 
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka co 

roku obchodzony jest 20 września. Świę-
to to zostało ustanowione, aby podkreślić 
wagę edukacji przedszkolnej w rozwo-
ju dzieci. Dzień ten ma także dostarczyć 
dzieciom kolejnych okazji do świętowania, 
wspaniałej zabawy oraz czerpania radości 
z bycia przedszkolakiem.

W tym dniu na dzieci z Przedszkola Ptyś 
czekało wiele atrakcji i niespodzianek. 
Wśród nich znalazły się między innymi gry 
i zabawy integracyjne, słodki poczęstunek, 
a największą atrakcją było zorganizowane 
Piżama Party.

Każdy miał okazję zaprezentować swoją 
piżamkę w pokazie mody piżamkowej, od-
były się konkurencje sportowe z poduszką, 
relaksacja przy muzyce do snu, gry i zaba-
wy poduszkowe. 

Było miło, przyjemnie i przytulnie. 

Dzień Chłopaka 
Dzień 30 września był dniem pełnym 

wrażeń, radości i doskonałej zabawy. 
Z tej okazji były wręczone chłopcom 

upominki. Następnie dziewczynki złożyły 
swoim kolegom serdeczne życzenia oraz 
odśpiewały uroczyste „Sto lat”. Atrakcje, 
jakie spotkały dzieci w tym wyjątkowym 
dniu, to: tańce z balonami, a także różne-
go rodzaju zabawy integracyjne. Chłopcy 
bawili się swoimi prezentami na makiecie 
skrzyżowania zrobionej przez ciocie oraz 

dziewczynki. 
Dzień minął nam w atmosferze radości :) 
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1 września już za nami – pierwsze spo-
tkanie, pierwszy pobyt dzieci w przedszko-
lu, pierwsze łzy i uśmiechy. Pierwszy dzień 
po wakacjach to czas pełen emocji zarów-
no dla dzieci, jak i rodziców. Za nami dni 
pełne uśmiechów i zabawy. Dla większo-
ści dzieci to kolejny rok przedszkolny, a dla 
niektórych to pierwsze dni adaptacji, nowe 
znajomości, nowe przygody. W tym roku 
do naszej przedszkolnej społeczności do-
łączyła grupa „Biedronek”.

„Dzień Przedszkolaka”  to niewątpliwie je-
den z tych dni w kalendarzu, na który dzieci 
czekają przez cały rok. Zabawa, tańce i upo-
minki – to tylko niektóre z atrakcji, jakich 

doświadczają najmłodsi w to szczególne 
dla nich święto. To w przedszkolu dzieci 
spędzają dużo czasu, ucząc się przez za-
bawę, doświadczają i czują się bezpiecznie. 

Jesień to promienie słońca, chłodne po-
ranki i piękne przebarwiające się liście oraz 
dary jesieni, takie jak szyszki, kasztany czy 
jarzębina. O tej porze roku natura maluje 
przed nami bajeczną scenerię, dlatego war-
to wybrać się do pobliskiego parku czy lasu. 
Każdy człowiek powinien spędzać sporo 
czasu jesienią i zimą na świeżym powie-
trzu, bez względu na wiek. W „Pierwszy 
Dzień Jesieni” dzieci wybrały się na spacer 
w poszukiwaniu pierwszych oznak jesieni, 
wykonały także jesienne prace plastyczne. 

Ważną rolę w procesie dydaktycznym od-
grywa edukacja, która polega na kształtowa-

niu u dzieci przedszkolnych odpowiedzial-
ności za stan przyrody poprzez budzenie 
świadomości ekologicznej. 10 październi-
ka odbyły się zajęcia związane z tematy-
ką drzew, dzieci poznały ich budowę, zna-
czenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. 
Wspólnie posadziły nowe drzewko w ogro-
dzie przedszkolnym. 

W październiku wyjechaliśmy na wy-
cieczkę do Palmiarni w Poznaniu. Dzieci 
miały okazję podziwiać egzotyczne rośli-
ny i zwierzęta. Palmiarnia Poznańska to je-
den z najstarszych w Europie ogrodów tego 
typu. Jej unikalne zbiory to 17 tys. roślin. 
Przedszkolaki dowiedziały się wielu cieka-
wostek od Pani przewodniczki, która towa-
rzyszyła im przez całą wyprawę. 

Magdalena Sokulska

Przedszkole 
Leśna Chatka

Przedszkole 
Mrowino
„Książka dla szpitala”

W dniach od 12 do 30 września wspólnie 
ze Szkołą Podstawową w Cerekwicy prze-
prowadziliśmy akcję „Książka dla szpita-
la”. Zebraliśmy aż 10 kartonów książek! 
Wszystko po to, aby podarować dużo ra-
dości dzieciom w trudnym czasie pobytu 
w szpitalu. I udało się! Książki trafiły do 
szpitala w Szamotułach oraz w Poznaniu. 
A naszym podopiecznym dziękujemy, że 
kolejny raz okazali wielkie serca i poma-
gają budować lepszy świat. 

Nauczycielki z przedszkola w Mrowinie 
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Drodzy Czytelnicy,
Pora na kolejną dawkę informacji zwią-

zanych z realizacją projektu FABRYKA 
EKOLOGÓW – edukacyjne laboratorium 
w Szkole Podstawowej w Cerekwicy do-
finansowanego przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Wielkopolskiego. W mo-
mencie zamykania poprzedniego numeru 
„Rokickich Wiadomości” trwały przygoto-
wania do kolejnej Nocy Ekologów oraz je-
siennej odsłony Ekologicznych Integracji. 
O ich przebiegu opowiem w grudniu, a tym-
czasem słów kilka o aktualnych działaniach 
szkolnych ekologów, którzy angażują się 
w różne akcje na rzecz środowiska, uczest-
niczą w spotkaniach z ekspertami i nadal 
realizują wycieczki w ramach projektu. Fa-
bryki Ekologów nie zabrakło oczywiście 
na największej dorocznej gminnej impre-
zie, czyli „Rumpuciu”. Działania z zakresu 
edukacji ekologicznej realizowaliśmy za-
równo poprzez występy na scenie głów-
nej, jak i w ramach panelu eksperckiego 
„Recykling – pomyśl zanim wyrzucisz”.

16 września uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej im. Przyjaciół Ziemi z Cerekwi-
cy wybrali się do Poznania, aby zapoznać 
się z zasadami funkcjonowania Instala-
cji Termicznego Przekształcania Od-
padów Komunalnych (ITPOK) oraz jej 
znaczeniem w gospodarce odpadami. Pro-
gram wycieczki składał się z dwóch części. 
Najpierw w sali konferencyjnej uczestnicy 
wysłuchali prezentacji poświęconej działa-
niu ITPOK, a potem wyposażeni w wiedzę 
i odzież ochronną przeszli ścieżką przez naj-
ważniejsze miejsca w instalacji (hala wy-
ładowcza, bunkier na odpady, sterownia, 
hala kotłów oraz maszynownia). 

Instalacja, popularnie określana spalarnią 
śmieci, przystosowana jest do termicznego 
przekształcania zmieszanych odpadów ko-
munalnych innych niż niebezpieczne. Po-
wstała na podstawie Partnerstwa Publicz-
no-Prywatnego. Funkcjonuje od 2016 roku. 
Pozwala na znaczącą redukcję ilości odpa-
dów komunalnych trafiających na składo-
wiska. Jak podkreślał prelegent, powstająca 
w trakcie spalania odpadów energia ciepl-
na jest odbierana przez firmę VEOLIA Ener-
gia Poznań, która zarządza siecią ciepłow-
niczą, natomiast energia elektryczna trafia 
do krajowego systemu elektroenergetyczne-
go. W procesie termicznego przekształcania 
odpadów powstają pozostałości poproceso-
we: żużle w wyniku spalania i pyły z oczysz-
czania spalin oraz odpylania kotłów. Są one 
odpowiednio zagospodarowywane zarów-
no poza, jak i na terenie instalacji i poddane 

procesom odzysku. Dzięki odpowiedniej apa-
raturze (m.in. specjalnym filtrom oraz pieco-
wi, w którym panuje temperatura ok. 1000 
st. C!) w ITPOK odzyskuje się z żużli metale 
żelazne i nieżelazne, a pozostała frakcja jest 
wykorzystana jako kruszywo syntetyczne do 
mieszanek betonowych. Z kolei pyły mogą 
być użyte jako wypełnienie pustych wyro-

bisk w kopalniach soli manganu i potasu. 
Relację z wyjazdu do ITPOK oraz pozo-

stałych wydarzeń realizowanych w ramach 
projektu można znaleźć na stronie inter-
netowej Szkoły, profilu Facebook Szkoły 
oraz stronie www.fabrykaekologow.pl. 
Polecamy!

Mariola Sudoł-Szczepaniak
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Drodzy Czytelnicy, 
Projekt „Fabryka Ekologów”, dofinan-

sowany przez Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego zakłada akcję edukacyj-
ną skierowaną do jak najszerszego kręgu 
odbiorców. Taką okazję stwarzają cieszą-
ce się dużą popularnością gminne imprezy 
plenerowe z Rumpuciem na czele. Właśnie 
dlatego postanowiliśmy realizować kolejne 
panele eksperckie w oparciu o takie wy-
darzenia, aby dać szansę jak największej 
liczbie osób możliwość poszerzenia swo-
jej świadomości ekologicznej.  

3 września 2022 roku przeprowadziliśmy 
spotkanie oraz warsztaty na temat recy-
klingu. W ramach prelekcji można było za-
poznać się z samym pojęciem recyklingu, 
jego rodzajami oraz metodami powtórne-
go wykorzystania materiałów powszech-
nie uważanych za odpady. Uczestnicy do-
wiedzieli się, że recykling to jedna z form 
ochrony środowiska naturalnego. Meryto-
rycznej części spotkania towarzyszył kon-
kurs na pocztówkę z wakacji z wykorzysta-
niem materiałów z odpadów, adresowany 
do młodszych uczestników. Dzieci zapo-
znały się też z metodą „produkcji” papieru 
czerpanego z niepotrzebnych gazet czy pa-
pieru. Przez zabawę nauczyły się, czym jest 
recykling i tego, że śmieć nie zawsze jest 
śmieciem, a tym samym można go wyko-
rzystać ponownie. W warsztatach uczestni-
czyła cała rzesza młodych ekologów, dopin-
gowana przez opiekunów, którzy również 
utrwalali sobie ekologiczne zasady. 

23 września odbyły się dwa spotkania 
z ekspertami dotyczące zagospodaro-
wania wody z deszczówki oraz kampa-
nii zero waste, a więc zagadnień mających 
duże znaczenie w obliczu zmian klimatycz-
nych. Pierwszy prelegent zwracał uwa-
gę na brak wody na terenach nizinnych, 
w szczególności w Wielkopolsce, a także 
zaproponował rozwiązania na zwiększe-
nie zasobności gleby w wodę oraz racjo-
nalne gospodarowanie zasobami wodny-
mi. Porównał skrajne regiony na świecie 
pod względem ilości zużywanej wody przez 
jednego człowieka w ciągu doby oraz do-
stępnej wody w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca Polski. Z porównania wynika, że 
nie odbiegamy od państw Afryki Północnej. 
Ze względu na umiarkowany klimat mamy 
możliwość rozwiązać niektóre problemy 
z nadmiarem i niedoborem wody w róż-
nych okresach roku i tu za przykład może 
służyć Szkoła Podstawowa w Cerekwicy, 
wyposażona m.in. w zbiornik na desz-
czówkę znajdujący się pod powierzch-

nią boiska szkolnego. Gromadzona woda 
z deszczówki wykorzystywana jest ponow-
nie w systemie kanalizacji wodnej w szkole. 
Kolejne rozwiązania przedstawiały zalety 
budowy mniejszych zbiorników na desz-
czówkę na prywatnych działkach oraz zwró-
cono uwagę na gatunki roślin i drzew, które 
zatrzymują wodę. Na koniec ekspert przed-
stawił ekologiczne i ekonomiczne zalety 
deszczówki. Konkluzją wystąpienia było 
zabezpieczenie nadmiaru wody na okre-
sy deficytu w ciągu roku.

Drugi wykład pod nazwą Zero Waste, 
skupiał się na skutkach globalnego kon-
sumpcjonizmu, zwłaszcza spożywczego. 
Okazuje się, że ogromne ilości produko-
wanego jedzenia prowadzą do problemów 
m.in. powstawania odpadów, a także skut-
ków środowiskowych i klimatycznych w po-
staci szkodliwych gazów. Poza zmianami 
klimatycznymi zwrócono uwagę na skut-
ki przetworzonej żywności dla środowiska 
oraz przedstawiono skalę problemu bardzo 
wymownie w milionach ton marnowanej 
żywności rocznie. Ekspertka przeanalizo-
wała również przyczyny nadmiernego kon-
sumpcjonizmu, aspekty marnowania wody 
przy produkcji niewykorzystanej żywności, 
a następnie zwróciła uwagę na konieczność 
zmiany przyzwyczajeń i nawyków w co-
dziennych czynnościach, jak np. zakupy czy 
przyrządzanie posiłków. Warto pamiętać, że 
ograniczając ilość odpadów, dbamy o śro-

dowisko wokół nas: czyste powietrze, do-
brą glebę, a tym samym własne zdrowie. 
Zostały przedstawione sposoby na ponow-
ne wykorzystanie odpadków po produk-
tach spożywczych oraz zwrócono uwagę 
na sposoby zagospodarowania oraz prze-
chowywania nadmiaru żywności. Niektó-
re rozwiązania zostały również zastosowa-
ne w szkole w Cerekwicy w postaci m. in. 
szklarni, kompostownika lub chociażby 
stołówki. W ramach podsumowania uczest-
nicy mieli okazję podzielić się rozwiąza-
niami z własnych gospodarstw domowych.

8 października można było wziąć udział 
w spotkaniach dotyczących drugiego ży-
cia odpadów i ścieków oraz smogu, jak 
również panelu poświęconym odnawial-
nym źródłom energii. Merytorycznym pre-
zentacjom przygotowanym przez eksper-
tów towarzyszyły warsztaty. Trzeci panel 
stwarzał możliwość udziału w dyskusji oraz 
swobodnego wypowiedzenia się w tema-
cie energii w życiu codziennym. Następnie 
prelegentka przybliżyła działanie istnie-
jących elektrowni w Polsce oraz zwróci-
ła uwagę na rodzaje alternatywnych źró-
deł energii oraz ich ekologiczne aspekty 
przetwarzania energii w celu zminimalizo-
wania niekorzystnych skutków klimatycz-
nych i gospodarczych. Uczestnicy zapoznali 
się z działaniem elektrowni wykorzystują-
cych źródła samoregenerujące się, następ-
nie mieli możliwość wykorzystania zdobytej 
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wiedzy podczas części praktycznej. Dzięki 
pomocy ekspertek można było nauczyć się 
zasad prawidłowej segregacji odpadów, do-
wiedzieć się, co dzieje się dalej z posegre-
gowanymi odpadami i jak są oczyszczane 
ścieki. Przedstawiono także ciekawe filmi-
ki pokazujące proces przetwórstwa opa-
kowań plastikowych w nowe butelki PET, 
opon na nowe produkty gumopochodne, 
proces wytwarzania papieru toaletowe-
go z makulatury, drogi ścieków z domów 
jednorodzinnych do oczyszczalni, w której, 
po przejściu wielu procesów oczyszczają-
cych, do środowiska trafia już oczyszczona 
woda. Ponadto można było także zapoznać 
się z ciekawostkami dotyczącymi recyklin-
gu, np.: że szkło nadaje się do wielokrot-
nego recyklingu, z 38 szt. butelek PET da 
się wyprodukować bluzę polarową, od-
zysk metalu jest bardziej opłacalny niż 
wytwarzanie metali ze źródeł kopalnych. 
Od godz. 12:00 do 16:30 trwały warsztaty 
z wykorzystaniem odpadów – szachowni-
ca z opakowania kartonowego i nakrętek 
po butelkach PET i zdobienie metodą de-
coupage różnego rodzaju opakowań, które 
normalnie lądują w śmietniku (np. słoiki, 
butelki PET czy puszki po konserwach). 
Z kolei na spotkaniu dotyczącym smogu 
prelegentka omówiła proces powstawania 
zanieczyszczeń powietrza, ich wpływu na 
organizm ludzki oraz możliwe działania do 
walki z nim czy też radzenia sobie z jego 

negatywnymi skutkami. Podczas interak-
tywnego wykładu dowiedzieliśmy się, że 
Polska wypada najgorzej w Unii Europej-
skiej oraz, że największy wpływ na powsta-

wanie smogu mają kotły w domach, w któ-
rych nadal pali się śmieciami lub węglem 
o niskiej jakości, generującym ogromne ilo-
ści rakotwórczych substancji.

Dziękujemy za liczny udział w pane-
lach, mnóstwo pytań i ogromną kreatyw-
ność podczas warsztatów. Aktywna posta-
wa uczestników pokazuje, że nieobojętna 
jest nam kondycja środowiska i szukamy 
wiedzy, jak ją poprawić. Polecamy stronę 
projektu www.fabrykaekologow.pl.

oprac. Mariola Sudoł-Szczepaniak

Badania Klimatu 
Rowerowego 2022

Drodzy mieszkańcy!
Gmina Rokietnica po raz drugi bierze 

udział w Badaniu Klimatu Rowerowego, 
dlatego, jeśli jeździsz rowerem codziennie, 
czasami lub tylko sporadycznie, wyraź swo-
ją opinię na temat warunków korzystania 
z roweru w naszej gminie. 

Jak wziąć udział w badaniu?
Narzędziem badawczym jest ankieta on-

-line. Należy wejść na stronę internetową 
https://rowerowyklimat.pl, po naciśnię-
ciu przycisku „wypełnij ankietę” zostaniecie 
przeniesieni do formularza ankiety.

Udział w ankiecie jest anonimowy, a jej 
wypełnienie zajmuje tylko kilka minut. 

Wyniki badania umożliwią organizato-

rom stworzenie wielowymiarowego obra-
zu sytuacji osób korzystających z rowerów. 

Badanie jest realizowane przez stowarzy-
szenie samorządów Polska Unia Mobilności 
Aktywnej (PUMA), w porozumieniu z in-
nymi organizacjami rowerowymi Europy, 
zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cykli-
stów (ECF). Badanie przeprowadzane jest 

według metodologii Fahrradklima – Test, 
sprawdzonej i rozwijanej przez Allgemeine 
Deutsche Fahrrad Club (ADFC) i Politech-
nikę Drezdeńską od 1998 roku.

Nowy wzór  
deklaracji CEEB

Szanowni Państwo, od 21 wrze-
śnia 2022 roku obowiązu-
je nowa deklaracja dotyczą-

ca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
Prosimy o składanie deklaracji na no-

wym formularzu w przypadku:
1. zgłoszenia nowego źródła ciepła
2. składania deklaracji po raz pierwszy
3. dokonywania zmian w deklaracji już 

złożonej



28

Szkoła Podstawowa  
w Napachaniu

Niezwykli mężczyźni  
i niezwykłe zawody

W dniach od 26-30.09.2022 r. w ramach 
cyklu zajęć „Niezwykli mężczyźni i niezwy-
kłe zawody”   uczniowie w świetlicy pozna-
wali różne zawody w najbliższym otocze-
niu. Wśród zaproszonych gości zawitali do 
naszej szkoły: drukarz, dekarz, aktor i rol-
nik. My natomiast odwiedziliśmy Ochot-
niczą Straż Pożarną w Napachaniu i Gabi-
net Weterynarii LORWET w Napachaniu. 
To były ciekawe spotkania w ramach preo-
rientacji zawodowej, mające na celu wstęp-
ne zapoznanie uczniów z różnorodnością 
zawodów na rynku pracy, rozwijanie po-
zytywnej postawy wobec pracy i eduka-
cji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych 
sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu za-
interesowań oraz pasji. Dla świetliczaków 
był to niezwykle interesujący tydzień. Dzię-
kujemy Panom: Michałowi Grudzińskiemu, 
Mariuszowi Puk, Przemysławowi Kiejnich, 
Jackowi Szynkarek, Łukaszowi Lorkiewi-
czowi oraz Panom Darkowi Andrzejewskie-
mu i Michałowi Zielińskiemu za życzliwość 
i mile spędzony czas.

Wychowawcy świetlicy

Dzień Języków Obcych
26 września obchodzimy Międzynaro-

dowy Dzień Języków Obcych. Z tej okazji 
uczniowie naszej szkoły przygotowali pięk-
ne wystawy związane z różnymi zakątkami 
Europy. Na korytarzu można było swobod-
nie podróżować między Włochami, Ukra-
iną, a nawet Szwecją. Odwiedzić Muminki, 
Krecika lub zatańczyć flamenco, spróbować 
smakołyków, od ciast po oliwki z fetą, popi-
jając espresso. Cudowny miszmasz kultur 
i języków. Każde stoisko odkrywało przed 
nami piękne sentencje zapisane w orygina-
le. Języki obce otwierają nam drzwi do no-

wych możliwości. „Znając języki, wszędzie 
czujesz się jak u siebie w domu”.

Monika Bachorz

Dzień Drzewa 
W Europie obchody Światowego Dnia 

Drzewa odbywają się od 1951 r., w Polsce 
obchodzimy to święto od 2002 r., a w na-
szej szkole – hucznie – od kilku lat. 

Celem święta jest zachęcenie do sadzenia 
i ochrony drzew, a także promowania co-
dziennych nawyków w oparciu o bardziej 
ekologiczne działania. 

Klasa 1 b wraz z inicjatorką pomysłu 
JA.nauczycielka przyłączyła się do eko wy-
zwania #wyzwanieDzieńDrzewa. 

W naszym szkolnym ogrodzie mamy 
już drzewa owocowe i miododajne, które 
pięknie rosną posadzone przez uczniów 
rok temu. Tym razem dzieci dosadziły orze-
chy włoskie. 

Uczniowie wykazali się niezwykłą kre-
atywnością, tworząc prace plastyczne 
z drzewami w roli głównej. 

Małgorzata Kurek

Warsztaty Knockknock 
Dzień Chłopca w klasach 1a i 1b obcho-

dziliśmy w sposób twórczy i kreatywny. Na 
warsztatach KnockKnock w ruch poszły de-
seczki, listewki, gwoździe i wkręty. Dzięki 
odpowiednim narzędziom stworzyliśmy 
niepowtarzalne hulajnogi. Z wykorzysta-
niem instrukcji odkrywaliśmy świat tech-
niki i matematyki. Z satysfakcją podziwia-
liśmy nasze dzieła i poczuliśmy motywację 
do dalszego działania. Prace zabraliśmy do 
naszych domów. Oczywiście nie obyło się 
bez laurek, słodkości i życzeń.

Sylwia Kiejnich

Lekcja demokracji  
– wybory do samorządu szkolnego

Dnia 23 września w Szkole Podstawowej 
w Napachaniu odbyły się wybory do Sa-
morządu Uczniowskiego, w których wzię-
li udział uczniowie klas 4 – 8. Głosowało 
139 osób (spośród 148 uprawnionych do 
głosowania). Frekwencja wyniosła 94%. 
Najwięcej osób oddało swój głos na Agatę 
Piłkę, która została tym samym Przewod-
niczącą Samorządu Uczniowskiego. Cze-
kamy na pierwsze działania pod kierow-
nictwem naszych nowych przedstawicieli.

 Joanna Szymańska 



29Rokickie Wiadomości  listopad 2022

Szkoła Podstawowa  
w Rokietnicy

Żeglarska szkoła życia
Dla większości uczniów wrzesień bywa 

miesiącem niełatwym. Powroty z wakacji, 
zakończenie dwumiesięcznej przerwy oraz 
codzienne obowiązki, potrafią dać się we 
znaki nawet najbardziej wytrwałym i zdy-
scyplinowanym jednostkom. Z owego natu-
ralnego porządku rzeczy wyłamali się jed-
nak uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Rokietnicy i wraz ze swoimi 
nauczycielami wybrali się na obóz żeglar-
ski, który zgodnie z przewidywaniami oka-
zał się absolutnym strzałem w dziesiątkę.

W pierwszych dniach miesiąca niespeł-
na trzydzieścioro uczniów wzięło udział 
w pierwszym w historii Szkoły i Gminy Ro-
kietnica Szkolnym Rejsie Żeglarskim po szla-
kach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich. 
Inicjatorem oraz kierownikiem wyjazdu był 
p. Piotr Trybuś, nauczyciel wychowania fi-
zycznego i opiekun Szkolnego Koła Żeglar-
skiego. Pasjonat żeglarstwa do swojego ze-
społu zaprosił zaprzyjaźnionych nauczycieli, 
którzy pomagali mu między innymi w spra-
wowaniu opieki nad dziećmi – p. Igora Sytiu-
ka oraz p. Aleksandra Dłużewskiego.

Ideą wyjazdu, obok możliwości poznania 
nowych miejsc, nauki nowych umiejętno-
ści i aktywnego spędzania czasu, było po-
kazanie dzieciom rzeczywistości innej niż 
ta, w której przebywają na co dzień. Ciągły 
kontakt z piękną, lecz wymagającą i kapry-
śną naturą, obudził w uczestnikach umie-
jętności i postawy, których w większości 
przypadków nie mieli okazji u siebie wcze-
śniej zaobserwować. Jeśli dodamy do tego 
konieczność zadbania o siebie i swoją za-
łogę poprzez wykonywanie rutynowych 
obowiązków umożliwiających prawidłowe 
funkcjonowanie przez cały okres trwania 
obozu, to okaże się, że nasi młodzi żeglarze 

mogli doświadczyć prawdziwej szkoły ży-
cia. Nie mniej ważna okazała się integracja 
uczniów z nauczycielami. Nieustanne prze-
bywanie ze sobą w wymagających warun-
kach i współodczuwanie całej gamy emocji 
pozwoliło im na poznanie siebie z zupełnie 
innej perspektywy.

Przez pięć dni uczniowie zakwaterowani 
byli na jachtach turystycznych w sześcio-
osobowych załogach. Podczas rejsu każdy 
z nich przeszedł podstawowe szkolenie że-
glarskie, w skład którego wchodzi nauka 
sterowania jachtem, stawianie żagli, stawia-
nie i kładzenie masztu, cumowanie jachtu, 
wiązanie węzłów oraz wykonywanie wielu 
innych czynności wymagających logicznego 
myślenia i współpracy w załodze. Na uwagę 
zasługuje fakt, iż obozowe załogi całe dnie 
oraz noce spędzały na wodzie. Co to ozna-
cza w praktyce? Absolutny brak udogod-
nień czy możliwości korzystania z restau-
racji, hoteli czy schronisk młodzieżowych. 
Jacht stał się tymczasowym domem, o któ-
ry należało zadbać. Nasza młodzież została 
podzielona na wachty kambuzowe, które 
odpowiedzialne były m.in. za przygotowa-
nie posiłków. Do ich obowiązków należało 
również nieustanne dbanie o porządek na 
jachcie oraz zmywanie naczyń. Spanie, je-
dzenie i ciągła egzystencja na pokładzie, na 
pierwszy rzut oka wydawać by się mogła 
niebywale ciężka, lecz mieszanka mazur-
skiej magii i radości z samorealizacji uczest-

ników sprawiła, że to, co trudne, okazało 
się niewiarygodnie przyjemne.

Podczas rejsu uczestnicy każdego dnia 
cumowali w innym porcie. Całość rozpo-
częła się w pięknej Eko-Marinie w Giżyc-
ku. Następnie załogi przeprawiły się kana-
łem Giżyckim w kierunku Sztynortu, czyli 
największego portu na Mazurach. Kolej-
nego dnia uczniowie cumowali w malut-
kim, lecz niesamowicie urokliwym porcie 
w Kietlicach. Malownicza wieś położona 
nad drugim co do wielkości jeziorze w Pol-
sce – Mamrach, przywitała swoich gości 
niepowtarzalnym klimatem szant śpie-
wanych przy cieple ogniska. Rejs zakoń-
czył się w porcie Piękny Brzeg nad jezio-
rem Święcajty.

Przedsięwzięcie nie mogłoby się udać bez 
udziału Szkoły Żeglarstwa „Szekla”, która 
zadbała o jego prawidłowy przebieg. Fan-
tastyczna kadra instruktorska spisała się 
na medal i dzięki niej grono pasjonatów 
żeglarstwa z pewnością się powiększyło. 

Wśród żeglarzy mówi się, że zaraz po 
powrocie z rejsu planuje się kolejny rejs. 
Tak jest i w tym przypadku. W głowach na-
uczycieli już dziś rodzi się mnóstwo pomy-
słów na organizację kolejnego żeglarskie-
go przedsięwzięcia. Przetarcie szlaków za 
nami, teraz odliczamy dni do następnej, ma-
gicznej wyprawy!

Tekst: Aleksander Dłużewski 
Foto: Igor Sytiuk

Dzień Chłopca
W tym roku Dzień Chłopca wraz z końcem 

września spędziliśmy wyjazdowo. Klasa 3f 
i 3c pojechała na wycieczkę, by odwiedzić 
Port Lotniczy Ławica oraz Stadion Lecha. 
Przeszliśmy odprawę celną, przejazd po pły-

cie lotniska, usiedliśmy na trybunach i w 
szatniach drużyny piłkarskiej. Wycieczka 
bardzo się udała! Cieszymy się, że mogli-
śmy tak fajnie spędzić ten wyjątkowy dzień. 

Marta Pawlisiak 
Marzena Wąsala 

Jesteśmy EKO-SZKOŁĄ i jesteśmy 
z tego bardzo dumni!

Nasza szkoła znalazła się w gronie lau-
reatów ogólnopolskiego projektu „EKO-
-SZKOŁA”. Idea projektu opierała się na 
promowaniu postaw proekologicznych. 
Honorowy patronat nad projektem spra-
wowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
oraz Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego Marek Woźniak, Kuratorium Oświaty 

w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli w Koninie, Centrum Rozwoju Edukacji 
EDICON w Poznaniu, tygodnik nauczycielski 
„Głos Nauczycielski” i Wydawnictwo IBIS. 
Przez cały rok szkolny 2021/2022 ucznio-
wie szkoły realizowali zadania Ogólno-
polskiego Projektu Ekologicznego. Liczne 
inicjatywy, wydarzenia, konkursy, przed-
sięwzięcia, ale przede wszystkim ogromne 
zaangażowanie uczniów oraz nauczycieli 
sprawiło, że dzisiaj możemy pochwalić się 
tytułem „EKO-Szkoła 2022”.

Małgorzata Dejnak  
– promotor ekologii 2022

Joga i uważność
Początek roku szkolnego wiąże się z wie-
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loma emocjami, nie zawsze udaje nam się 
je poskromić. W takiej sytuacji z pomocą 
przychodzi nam joga i mindfullnes. Klasa 3f 
już od 2 lat realizuje innowację „Joga i uważ-
ność”. Daje nam to wiele spokoju i wycisze-
nia. Słuchamy opowieści, sprawdzamy swo-
je możliwości, wsłuchujemy w swój oddech. 
Mamy przy tym też sporo zabawy. 

Marta Pawlisiak

Europejski Dzień Sportu Szkolnego
30 września nasza placówka świętowała 

Europejski Dzień Sportu Szkolnego. Tego 
dnia w klasie 3e obowiązywał wyjątkowy 
harmonogram dnia – RUCHOWY PLAN LEK-
CJI, który przygotowała Akademia Krokie-
ta i Lamy.

Wspólnie z kilkunastoma tysiącami szkół 

z całego świata świętowaliśmy Europejski 
Dzień Sportu Szkolnego (ESSD). To wspa-
niała inicjatywa, która zachęca do wspólnej 
zabawy i promocji aktywności fizycznej.

W Polsce jest obecnie ponad 800 tysięcy 
ukraińskich dzieci, z których znaczna część 

stała się dla polskich uczniów koleżanka-
mi i kolegami ze szkolnej ławki. Europejski 
Dzień Sportu Szkolnego świętujemy w Pol-
sce już po raz ósmy, a w tym roku pierw-
szy raz obchodziliśmy go wspólnie z ró-
wieśnikami z Ukrainy i blisko 40 krajami 
z całego świata.

wychowawca Natalia Marcinkowska-Hauke

#MigamyJabluszko2 #LeśneDuszki 
#Jabłuszko

W dniu 23.09.2022 r. klasa 3e zaprezen-
towała piosenkę w ramach Międzynarodo-
wej akcji: Międzynarodowa Akcja Migamy 
Jabłuszko 2. Akcja miała na celu podniesie-
nie świadomości na temat osiągnięć i pro-
blemów osób głuchych lub niedosłyszących.

wychowawca Natalia Marcinkowska-Hauke

Obchody DEN  
i Święta Patronów Szkoły 

14 października w Zespole Szkół im. J. 
i W. Zamoyskich w Rokietnicy w uroczysty 
sposób obchodzono Dzień Edukacji Narodo-
wej tradycyjnie połączony ze Świętem Pa-
tronów naszej szkoły. Z tej okazji młodzież 
pod opieką pani Agnieszki Olejniczak-Gros, 
Doroty Filipiak i Alicji Dąbrowskiej przy-
gotowała apel o niezwykle bogatym reper-
tuarze. Podczas występów mogliśmy bliżej 
poznać sylwetki Jadwigi i Władysława Za-
moyskich oraz spojrzeć na szkołę oczami 
Czerwonego Kapturka. Podczas spotkania 
przekazana została władza samorządowa 
nowemu przewodniczącemu SU Wojtko-
wi Zarębskiemu, a uczniowie klas pierw-
szych złożyli ślubowanie na sztandar szko-
ły. Tego dnia zamiast tradycyjnych lekcji 
była moc uśmiechów i serdecznych podzię-
kowań dla wszystkich pracowników szko-
ły za trud wkładany w wychowanie mło-
dych pokoleń. 

Alicja Dąbrowska

Z życia internatu szkolnego
Akcja charytatywna

Zbieranie nakrętek nie jest ani trudne, ani 
wymagające. Jest uzależnione od tego, jak 
dużo napojów wypijamy i ile osób zachęci-
liśmy do tego, aby zbierały je z nami. Chcąc 
zrobić coś dobrego dla innych, chorych, po-
szkodowanych przez los, wychowankowie 
internatu nieustannie gromadzą plastikowe 
zakrętki, po sprzedaży których, uzyskane 
pieniądze pomogą najbardziej potrzebu-
jącym. Pamiętajmy! Taka akcja jest świet-
nym rozwiązaniem dla osób, które chcą po-
magać, jednak nie mogą pozwolić sobie na 
to, aby przeznaczyć na ten cel pieniądze.

Wybory
Jak co roku w naszym internacie odbyły 

się wybory do Młodzieżowej Rady Interna-
tu. Spośród sześciorga kandydatów, zostali 
wyłonieni dwaj Seniorzy. Pieczę nad grupą 
żeńską sprawuje tegoroczna zwyciężczyni 
– Monika Flaum, natomiast nad grupą mę-
ską – Krzysztof Przybył, który zwyciężył już 
drugi rok z rzędu. Gratulujemy Seniorom 
i życzymy owocnej współpracy z miesz-
kańcami oraz wychowawcami Internatu.

Ilona Napierała

Wycieczka szkolna 
W dniach 14-16.09.2022 r. klasy czwar-

te uczestniczyły w trzydniowej wycieczce. 
Program wycieczki obejmował zwiedzanie 
obozu koncentracyjnego i obozu zagłady 
w Auschwitz-Birkenau, Krakowa z Wawe-
lem, dzwonem Zygmunta i kryptami kró-
lewskimi, rynku Starego Miasta z Sukien-
nicami, kościoła Mariackiego z ołtarzem 
Wita Stwosza oraz Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Ostatni dzień młodzież spędziła na 
zabawie w Energylandii. Uczestnicy z wy-

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
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cieczki wrócili zadowoleni z uśmiechami 
na twarzy.

Agnieszka Złotnicka 

Wyjazd integracyjny do Brzedni
27 września uczniowie klas I TI, I TAK, 

I TR i I BS wraz z wychowawcami, intensyw-
nie i interesująco spędzili czas w Ośrodku 
Szkolenia Sportowego w Brzedni. Po przy-
jeździe na miejsce, instruktorzy zapoznali 
młodzież z regulaminami i zasadami pobytu 
w tym miejscu. Uczniowie w grupach wzięli 
udział w terenowym torze przeszkód, za-
jęciach integracyjnych oraz rejsie po Jezio-
rze Cichowskim. Co prawda, pogoda tego 
dnia nie sprzyjała zajęciom w terenie, ale 
nie przeszkodziła w aktywnym spędzeniu 
czasu. Frajda była ogromna, ale czas – nie-
stety – za szybko zleciał… Końcowym punk-
tem była kiełbaska z grilla. Wycieczka się 
udała. Czekamy na następne.

Magdalena Janc-Węglewska

Jak zostać żołnierzem
3 września uczniowie klas 4 technikum 

w Rokietnicy, mieli możliwość zapoznania 
się z wymaganiami stawianymi kandydatom 
do służby wojskowej, warunkami służby, 
procesem szkolenia oraz licznymi korzy-
ściami wynikającymi ze związania swoje-
go życia z Wojskiem Polskim. Podczas spo-
tkania przedstawiono, jak przebiega nabór 
do uczelni wojskowych, zmiany w teryto-
rialnej służbie wojskowej oraz jak wygląda 
przeprowadzanie wśród młodzieży pełno-
letniej kwalifikacji wojskowej.

Agnieszka Złotnicka

Pierwszoklasiści są wśród nas
Tradycyjnie w piątek 30 września Sa-

morząd Uczniowski przyjął w poczet spo-
łeczności szkolnej pierwszoklasistów. Przy 
wspólnej zabawie, pełnej uśmiechów, mło-
dzież wykonała liczne zadania, które upraw-
niły nowo przybyłych do godnego wstą-
pienia w mury naszej szkoły. Nie zabrakło 
wbijania gwoździa w butelkę, podjadania 
jabłuszka na sznurku oraz picia mleka z ku-
beczka bez użycia rąk. Życzymy wszystkim 
pierwszoklasistom niezapomnianych chwil 
w murach naszej szkoły, nie tylko związa-
nych z nauką ;-).

Alicja Dąbrowska
Opiekun SU

Nadwiślańska przygoda
Młodzi Zamoyscy ruszyli na podbój nad-

wiślańskich miast. Bliżej poznaliśmy histo-
rię i architekturę Sandomierza i Kazimierza 
nad Wisłą. Spacerowaliśmy nocą po lesso-
wych wąwozach oraz poszukiwaliśmy zjaw 
w zamku Krzyżtopór. Naszą przygodę za-
kończyliśmy w parku SUNTAGO.

Sprawozdanie z Tygodnia 
Noblowskiego 

W dniach 3-7 października 2022 r. re-
alizowaliśmy w naszej szkole Tydzień No-
blowski. Jest to projekt partnerski z Cen-
trum Dialogu i Współpracy Uniwersytetu 
Warszawskiego. Działania realizowane były 
równocześnie w szkole w Poznaniu, jak i u 
nas, w Rokietnicy. 3 października w klasie 
III TR zapoznano uczniów z koncepcją Ty-
godnia Noblowskiego. Rozdzielono zadania 
i krótko zaprezentowano sylwetkę Alfreda 
Nobla oraz historię jego nagrody.

We wtorek 4 października klasa I TH 
pracowała w grupach nad pytaniami (ota-
czający świat, fizyka, chemia – w związku 
z przyznaniem tego dnia nagrody z fizyki 
i dzień później z chemii). W grupach ucznio-
wie przygotowywali mapę myśli do pytań 
– problemów tj. „Jak wyglądałby świat bez 
wody/ognia/samochodów/ ptaków?”. Po-
wstały ciekawe sketchnotki.

W środę 5 października przeprowadzono 
pracę w grupach, dotyczącą wpływu che-
mii na nasze życie. 

Natomiast czwartek 6 października ob-
fitował w różne formy aktywności, które 
przygotowano z klasami: I TI oraz I TAK 
pod opieką Marleny Janczyk i Magdaleny 
Janc-Węglewskiej. Uczniowie w grupach 
rozwiązywali zagadki logiczno-kreatyw-
ne z wykorzystaniem zapałek. Dwie grupy, 
które wykazały się niesamowitym reflek-
sem i logicznym myśleniem, otrzymały słod-
kie upominki. Następnie obejrzano w sali 
konferencyjnej prezentację multimedialną 
z sylwetkami najczęściej typowanych do tej 

nagrody kandydatów. Pokaz przygotowa-
ła uczennica klasy I TAK Olga Gościniak. 

Na kolejnej godzinie uczniowie kl. I TI Ja-
kub Fudala i Mateusz Pachura zaprezento-
wali sylwetki znanych polskich Noblistów. 
Okazało się, że najmniej wiemy o przyzna-
niu Lechowi Wałęsie pokojowej Nagrody 
Nobla, co stało się świetną okazją do obej-
rzenia piątkowej retransmisji z Oslo. Alfred 
Nobel w testamencie zażyczył sobie, aby 
tylko ta nagroda wręczana była właśnie 
w Norwegii. 

Tydzień Noblowski dobiegł końca. 
Uczniowie każdego dnia mieli okazję obej-
rzeć retransmisje z wręczenia nagród, co 
umożliwiło nam chociaż na chwilę prze-
nieść się do Sztokholmu i Oslo, aby obco-
wać wśród tych, którzy realnie mają wpływ 
na dzisiejszy świat i nasze życie.

M. Janc-Węglewska, M. Janczyk

Warsztaty medialne
10 października 2022 r. w ramach progra-

mu warsztatów medialnych dla młodzieży 
pod nazwą „Czas dla Powiatu”, dotyczące-
go projektu Międzynarodowego Festiwa-
lu „1 Minuta”, dofinansowanego przez Za-
rząd Powiatu Poznańskiego, w naszej szkole 
odbyło się kolejne spotkanie. W zajęciach 
uczestniczyli wybrani już uczniowie z kla-
sy III TR5 i IV TR5, tj. klasy technikum re-
klamy. W ramach warsztatów uczniowie 
uczyli się technik ujęć filmowych.

W przyjaznej atmosferze młodzież pod-
wyższała swoje umiejętności i kompeten-
cje zawodowe.

Agnieszka Solarczyk
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Ogród  
siedmiu pór roku

Idee niemieckiego ogrodnika i szkółka-
rza Karla Foerstera od ponad stu lat sta-
nowią inspirację dla architektów krajo-

brazu. Przez całe swoje życie propagował 
byliny oraz kompozycje na rabatach tak 
zestawione, by stale czymś przyciągały, 
a dekoracyjność gatunków ,,zazębiała się” 
w poszczególnych sezonach. Jego ogrody 
to ogrody ,,siedmiu pór roku”. Przedwio-
śnie, wiosna, wczesne lato, pełnia lata, póź-
ne lato (,,babie lato”), jesień, zima – wy-
znaczały rytm zmian dekoracyjności rabat 
bylinowych. Dla uzyskania pełnego efektu 
sugerował wprowadzanie obok roślin o de-
koracyjnych kwiatach traw, paproci, roślin 
cebulowych oraz uwzględnianie gatunków 
o dekoracyjnych liściach. Swoją wizję ogro-
dów propagował poprzez artykuły i książki, 
w sumie 27 tytułów wznawianych do dziś 
(niestety nie ma tłumaczeń na język polski). 
Echa jego koncepcji można znaleźć w wie-
lu parkach i ogrodach, nie tylko europej-
skich. Do idei Foerstera odwołują się m.in. 
współcześni twórcy naturalnych ogrodów. 

Ogród w Poczdamie od początku swo-
jego istnienia (1910 r.) nie tylko odzwier-
ciedlał idee Foerstera w zakresie projekto-
wania. Spełniał również funkcje pokazowe, 
był wizytówką szkółki bylin Karla Foerste-
ra, która otacza ogród. Dzięki temu można 
było zobaczyć, jak wyglądają rośliny po kil-
ku latach wzrostu, połączone z innymi ga-
tunkami. Był miejscem, gdzie wykonywa-
no zdjęcia do ilustracji katalogów szkółki 
i książek jej właściciela. Odnowiony w 2001 
roku przy okazji wystawy ogrodniczej BUGA 
2001 (Bundes Gartenschau) w Poczdamie 
został wpisany wraz z ogrodami Sanssouci 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 Karl Foerster to również hodowca ro-
ślin o znaczącym dorobku. Wprowadził po-
nad 650 odmian, głównie floksów Phlox 
paniculata, ostróżek Delphinium elatum, 
astrów Aster amellus, Aster novi – belgii, 
dzielżanów Helenium, chryzantem Chrysan-
themum indicum i łubinów Lupinus poly-
phyllus. W trakcie prac hodowlanych chciał 
ulepszyć odmiany, przywiązywał wagę nie 
tylko do pięknego kwitnienia. Zwracał uwa-
gę na takie cechy roślin jak długowieczność, 
zimotrwałość, wygląd owocostanów po 
przekwitnięciu oraz odporność na choroby. 

Ogród Karla Foerstera w Poczdamie to 
miejsce wyjątkowe. Na stosunkowo nie-
wielkiej powierzchni (ok. 0,5 ha) można 
spotkać wiele ciekawych gatunków i od-
mian bylin. Podzielony na pięć części uka-
zuje możliwości zastosowania w ogrodzie 

przydomowym wielu gatunków roślin wie-
loletnich, nie tylko o dekoracyjnych kwia-
tach, lecz także traw, paproci, bylin o de-
koracyjnych liściach. 

Poszczególne części ogrodu wiążą się 
albo ze sposobem zastosowania roślin, albo 
z porą roku, w której dominuje ich dekora-
cyjność. Wzdłuż tworzącego granicę ogrodu 
żywopłotu biegnie ścieżka wiosenna, przy 
której rozciąga się bogata kolekcja roślin 
kwitnących wiosną: krokusy, narcyzy, miłek 
wiosenny, pierwiosnki, dzwonki i krzewy 
kaliny. W okresie zimy kwitną tu krzewy 
oczarów, przebiśniegi i ciemierniki.

Sezonowy charakter ma również rabata 
jesienna złożona głównie z roślin zakwita-
jących późnym latem i jesienią. Są to przede 
wszystkim jesienne astry, chryzantemy, 
dzielżany, jesienne zawilce oraz rudbekie. 
Delikatne, bardzo dynamiczne uzupełnie-
nie tworzą trawy ozdobne o zróżnicowa-
nej wysokości. Najwyższe trawy pampa-
sowe mają ponad 2 m. Wiosną ten teren 
wypełniają kwitnące tulipany i hiacynty. 
Tylną część ogrodu, z trzech stron graniczą-
cą z terenem szkółki bylin stanowi ogród 

skalny. W stosunku do pierwszego projektu 
koncepcję tego fragmentu zmieniano kil-
kakrotnie. Na lekko wzniesionym terenie 
występują ważniejsze gatunki roślin skal-
nych, m.in. żagwin, skalnice, rozchodniki 
i rojniki, posłonek, ramonda,  cyklameny, 
wrzosy i wrzośce. W tej części również za-
stosowano wiele gatunków traw ozdobnych, 
a w miejscach zacienionych różne gatunki 
paproci. Jest to dość nietypowy pod wzglę-
dem warunków świetlnych ogród skalny. 
Spora jego część jest mocno ocieniona przez 
stare drzewa iglaste, dzięki czemu nabrał 
charakteru cienistego górskiego lasu, z du-
żymi kontrastami powierzchni nasłonecz-
nionych i  mocno ocienionych. 

Obszarem najbardziej przyciągającym 
uwagę, zmieniającym się wraz z porami 
roku, jest główna, zagłębiona część ogro-
du pomiędzy budynkiem a ulicą. Ma 45 me-
trów długości i 25 szerokości, zagłębiona 
ok. 1,0 m poniżej poziomu gruntu. Cen-
trum bardzo regularnie zaprojektowane-
go wgłębnika, podzielonego ścieżkami i ta-
rasami wokół boków, jest zbiornik wodny, 
z pochylonym nad nim niewielkim klonem, 
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(R)EWOLUCJA 
PSZOKU  
WESZŁA W ŻYCIE!

Dnia 23 września br. odbyło się oficjal-
ne otwarcie Nowego PSZOKu w Byt-
kowie. Uroczystość zorganizowana 

przez inwestora, czyli Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytko-
wie, odbyła się w obecności przedstawicieli 
władz Gminy Rokietnica, Radnych Powiatu 
Poznańskiego, Prezesów Spółek gminnych, 
Dyrektorów placówek oświatowych, Wy-
konawcy firmy Exalo Drilling S.A. Zielo-
na Góra oraz pozostałych gości. 

W trakcie otwarcia przedstawiono go-
ściom, jak zmienił się PSZOK, co powstało 
i jakie są zasady funkcjonowania nowego 
punktu. Wspomniano, że rewolucja PSZO-
Ku jest odpowiedzią na stale rosnącą liczbę 
naszych mieszkańców, a co za tym idzie – 
zwiększoną liczbę potrzeb i wytwarzanych 
odpadów. Dlatego też nowy punkt został 
powiększony aż czterokrotnie, wybudo-

wana została rampa najazdowa dla samo-
chodów tak, aby oddawanie odpadów było 
zdecydowanie łatwiejsze i sprawniejsze. 
Nowy PSZOK to także prasokontenery na 
makulaturę i tworzywa sztuczne, magazyn 
dla odpadów do ponownego użytku, które 
dla jednego mogą być śmieciem, a dla in-
nego skarbem!

Nowy punkt to nie tylko miejsce odda-
wania odpadów, ale także miejsce eduka-
cji ekologicznej. Dzięki nowym elementom 

PSZOKu, tj. ścieżce i wiacie edukacyjnej, 
można poznać podstawowe zasady segre-
gacji, prześledzić życie odpadów, otrzymać 
informacje, jak z nimi postępować.

W związku z tym już od października roz-
począł się cykl pogadanek edukacyjnych 
z zakresu ekologii i ochrony środowiska. 
Pierwszymi gośćmi były „EKO DZIECIAKI” 
z klas pierwszych i trzecich Koła Ekologicz-
nego z projektu #fabrykaekologów ze Szko-
ły Podstawowej w Rokietnicy.

Dzieci z dużym zaciekawieniem i zain-
teresowaniem słuchały, jak funkcjonuje 
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH, o czym może świadczyć 
masa pytań – momentami zaskakujących.

Pragniemy podziękować wszystkim, któ-
rzy swoim wsparciem, pracą i zaangażowa-
niem przyczynili się do powstania nowego 
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPA-
DÓW KOMUNALNYCH W BYTKOWIE, a tak-
że naszym mieszkańcom za wyrozumia-
łość w chwilowych dezorganizacjach na 
czas budowy.

Anna Kącka
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Bytkowie

roślinami nadwodnymi i wodnymi. Wpro-
wadzenie kamiennych murków podtrzy-
mujących stopnie tarasów pozwoliło na za-
stosowanie roślin o ,,poduchowatym” lub 
spływającym charakterze. Roślin jest wie-
le, są tak gęsto rozmieszczone, że pomię-
dzy nimi nie ma wolnego miejsca, odkry-
tego gruntu. Pędy i liście mieszają się ze 
sobą, tworząc bardzo naturalne wrażenie. 
Połączenie barw kwiatów, liści z uwzględ-
nieniem ich sezonowych zmian daje pięk-
ny ,,malarski” efekt.

Występują tu gatunki o dekoracyjności ze 
wszystkich pór roku. Latem dominują rud-
bekie, słoneczniki, floksy, róże. W pozosta-
łych okresach roku kwitną rośliny cebulo-
we, ostróżki, chryzantemy, jesienne astry. 
Pomiędzy bylinami zaskakują niespodzian-
ki – rośliny jednoroczne: komosa o czer-

wonych liściach, tytoń, kukurydza o pasia-
stych liściach, dekoracyjne buraki liściowe 
o mocnej czerwonej i żółtej barwie. Wgłęb-
nik można obejść dookoła, ścieżkami na kil-

ku poziomach. Rozmieszczone na każdym 
boku ławki pozwalają obserwować wgłęb-
nik z różnych perspektyw. 

Ogród Karla Foerstera poprzez swoje 
zróżnicowanie gatunków dostarcza wie-
lu wrażeń zmysłowych – barw, zapachów, 
głosów owadów, ptaków, wody. Zmienne 
ukształtowanie terenu, wzniesiona część 
skalniaka, zagłębienie wokół zbiornika 
wodnego oraz sprytne operowanie roz-
łożeniem grup wyższych roślin stwarzają 
złudzenie, że ogród jest znacznie większy 
niż w rzeczywistości. To bogactwo wrażeń 
przyciąga wielu zwiedzających, zarówno 
amatorów, wielbicieli roślin i posiadaczy 
ogrodów, jak i projektantów szukających 
inspiracji u mistrza. Zgodnie z wolą Foer-
stera wstęp do ogrodu jest bezpłatny. 

Maria Matuszczak
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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

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

ELEKTRYK
przyłącza, instalacje,  

pomiary, montaż osprzętu
Cerekwica ul. Swojska 13 

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

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 tel. 502 320 647 

61 8145 42661 8145 426

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

MALOWANIE
czysto | szybko | solidnie

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

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.pl78 40 50 400

podłogi
układanie
cyklinowanie

schody

meble
ZABUDOWY

KUCHNIE

TARASY

usługi
stolarskie

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 12 zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

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

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

f a c h o w o  n  r z e t e l n i e  n  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

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 n  PODOLOGIA 
MAKIJAŻ PERMANENTNY

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

Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

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

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:  23.11.2022, 21.12.2022
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG
oraz: Gabinety Lekarskie Grochowska 9, Poznań, tel. 605 658 658; 61 8658 658

Zaufaj lokalnej firmie  
i załóż instalację z EL POWER

Skorzystaj z naszą pomocą 
z DOTACJI z programu MÓJ PRĄD 4.0

FOTOWOLTAIKAFOTOWOLTAIKA
nadal się OPŁACA!nadal się OPŁACA!

www.el-power.euwww.el-power.eu

 ul. Ogrodowa 9,  Przeźmierowo ul. Ogrodowa 9,  Przeźmierowo

   517-654-111, 517-654-333 517-654-111, 517-654-333

Zadzwoń, napisz 
lub odwiedź nas w naszym biurze



S T R O N Y  R E K L A M O W E  Reklama: mn@kreator.com.pl tel. 607 566 555

36

www.elektron-tomala.pl

Mrowino 
ul.Bożydara 1 
tel. 600 455 301

INSTALACJE:
 elektryczne
 odgromowe
 kamery
 monitoring

 smart home
 remonty instalacji
 podłączenia płyt

SPECJALISTYCZNA  
PRAKTYKA LEKARSKA

Marcin Majewski | KARDIOLOG
Specjalista Chorób Wewnętrznych

 konsultacje: nadciśnienie 
/ zaburzenia rytmu serca / 
choroba niedokrwienna serca 
/ niewydolność serca / przed 
operacjami chirurgicznymi  EKG 
 holter EKG / holter ciśnienia 
tętniczego  kontrola stymulatorów 
/ kardiowerterów – defibrylatorów  kwalifikacja do 
koronarografii / angioplastyki wieńcowej / implantacji 
stymulatora serca / kardiowertera-defibrylatora

Rejestracja telefoniczna 12:00-20:00
Rejestracja online: www.mydr.pl

tel: +48 790 220 205,  61 8145 333
Lokalizacja: Jomadent, Rokietnica, Wierzbowa 2

KOMPLEKSOWE 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

•  NOWE INSTALACJE
•  MODERNIZACJE

•  AWARIE
•  FIBARO, SOMFY
•  DORADZTWO

•  DOZÓR, POMIARY

 790 361 261
WWW.TKTEL.PL

TK EL
automatics

Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim kli-
macie. Dom położony w południowo-zachodniej części koło-
brzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących się 
w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać 
się z pominięciem zatłoczonego centrum miasta.

Morze! Plaża! Morze! Plaża! 
KołoKołobrzeg!brzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywal-
ka), dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów ku-
chennych. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill. 
Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we wszyst-
kich kierunkach: nad morze, do eko-parku, poza miasto. 
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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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Zostań Wolontariuszem
Szlachetnej PACZKI 
w Rokietnicy!
Dołącz do naszej drużyny, 
jeżeli chcesz: 
➡️ zmieniać historię rodzin 

w potrzebie,  
➡️ pomagać mądrze, tak aby 

ludzie sami radzili sobie 
w życiu, 

➡️ być świadkiem tej 
przemiany,  

➡️ mieć wpływ na to, jak 
wygląda świat wokół 
Ciebie, 

➡️ poczuć radość z mądrego 
pomagania! 

Czy uda się pogodzić pracę 
i studia z wolontariatem?

#Bądź nadzieją i zmieniaj 
historie osób w potrzebie!

            

 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 

 

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


