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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

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

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

KOMPLEKSOWE 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

•  NOWE INSTALACJE
•  MODERNIZACJE

•  AWARIE
•  FIBARO, SOMFY
•  DORADZTWO

•  DOZÓR, POMIARY

 790 361 261
WWW.TKTEL.PL

TK EL
automatics

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

Automatyka bram
Dostawa, serwis,  
naprawa, części

Bramy ogrodzeniowe
Wykonanie, montaż,  

serwis, naprawa

Bramy garażowe
Automatyzacja, serwis, 

naprawa, usuwanie awarii

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

www.ogrodzenie-poznan.pl

Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips
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Drodzy 
Czytelnicy,

oddajemy w Wasze ręce ostatni numer 
Rokickich Wiadomości w tym roku. To ko-
lejny rok, który swoimi wydarzeniami nas 
nie rozpieszczał, za to wystawiał na kolej-
ne próby. Czy sprostaliśmy zadaniom? Czy 
udało nam się pokazać ludzką twarz? Być 
życzliwymi? Takie próby rzucane przez nam 
przez los możemy traktować również jako 
szanse, by stać się kimś lepszym.

Mimo kolejnych trudności, udało się nam 
w naszej gminnej społeczności wiele osią-
gnąć i zorganizować. Dowodem na to są ko-

lejne numery Rokickich Wiadomości, w któ-
rych zawartych było kilkadziesiąt relacji 
z wydarzeń czy uroczystości. Na stronach 
20-27 znajdziecie podsumowanie pracy 
Urzędu Gminy Rokietnica w roku 2022. 
Zachęcam także do przeczytania rubryki 
Społecznie w Rokietnicy, w której tym ra-
zem przedstawione zostało Stowarzysze-
nie BAZA Pracownia Spotkań Twórczych, 
tegoroczny laureat Rokietnickiej Wierzby.

Dziękując za cały rok z Państwem, wraz 
z panią Teresą Wieczorek Redaktor Naczel-
ną Rokickich Wiadomości życzymy Państwu 
zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Naro-
dzenia, których radosna atmosfera przy-
niesie wiarę, nadzieję i miłość.

Zapraszam do lektury,
Agnieszka Kępa 

Redaktorka Prowadząca 
UG Rokietnica

Wydawca: 
Biblioteka Gminna im.M.Konopnickiej

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

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

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

fotografia: Adam Michta
Honorowi Członkowie Zespołu: Ryszard Lubka

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótu  
i opracowywania materiałów.

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

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

Numer zamknięto: 28.11.2022 r.
Propozycje artykułów: 

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

Materiały do numeru 1/2023  
prosimy dostarczyć do 13.12.2022 r.

Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego czasopisma.

Jak załatwisz sprawę w Urzędzie Gminy Rokietnica
 OSOBIŚCIE:

BIURO OSŁUGI INTERESANTA  
(budynek C), ul. Golęcińska 1

czynne codziennie w dniach i godzinach pracy 
Urzędu:

 ) poniedziałek: 8.30-18.00
 ) wtorek–czwartek: 7.30-15.30
 ) piątek: 7.30-14.00

kompleksowa informacja, składanie wniosków, 
pism, umawianie wizyt, potwierdzanie profilu 
zaufanego, płatność za pomocą karty

STANOWISKA MERYTORYCZNE  
(budynek A i C)

codziennie w godzinach przyjmowania inte-
resantów:

 ) poniedziałki 12.00-18.00
 ) od wtorku do piątku 8.00-12.00

SYSTEM UMAWIANIA WIZYT  
– ułatwienie i komfort obsługi: 

 ) to czas przeznaczony wyłącznie dla 
Ciebie 

 ) bez czekania w kolejce 

 ) z gwarancją obsługi w konkretnym 
terminie 

 ) dostępny: 
 9 internetowo: 

https://rokietnica.ustaltermin.pl 
 (także poprzez zakładkę KONTAKT 

na www.rokietnica.pl)
 9 telefonicznie: 61 8960 601

ELEKTRONICZNY Urząd Gminy 
Rokietnica (eBOI)

Ścieżka dostępu: www.rokietnica.pl => eBOI – 
USŁUGI PRZEZ INTERNET (zakładka w lewym 
górnym rogu strony lub zakładka KONTAKT)
Zalety/Możliwości:

 ) dostęp 24 h/7 dni
 ) informacje dostępne przez Internet bez 

wizyty w Urzędzie
 ) pełna obsługa: od złożenia wniosku po 

decyzję – przez własne konto bez pośred-
nictwa poczty/gońca

 ) szeroki pakiet usług i automatyzacja: sys-
tem sam wypełnia podstawowe pola

 ) elektroniczna zapłata zobowiązań (podat-
ki, opłaty)

 ) odbiór na własne konto w eBOI gotowych 
pism, zaświadczeń, decyzji

 ) udział w konsultacjach społecznych

Aby korzystać z eBOI UG Rokietnica, wystarczy:
 9 mieć profil zaufany
 9 złożyć oświadczenia o woli kontaktu 

elektronicznego z Urzędem

Urząd Gminy Rokietnica  
przez TELEFON:

sprawne i bezpieczne wyjaśnienia,  
umawianie WIZYT

 9 Urząd Stanu Cywilnego . . . . . . 61 8960 627
 9 Ewidencja ludności . . . . . . . . . . 61 8960 626
 9 Dowody osobiste . . . . . . . . . . . . . 61 8960 602
 9 Podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 8960 624
 9 Inwestycje, drogi . . . . . . . . . . . . . 61 8960 625
 9 Zagospodarowanie  

przestrzenne . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 8960 628
 9 Działalność gospodarcza  . . . 61 8960 623
 9 Ochrona środowiska . . . . . . . . . 61 8960 616
 9 Fundusze zewnętrzne. . . . . . . . 61 8960 619
 9 Sekretariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 8960 634

 ZADZWOŃ:
w godzinach przyjmowania interesantów:

 » w poniedziałki: 12.00-18.00
 » od wtorku do piątku: 8.00-12.00

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rokietnica
PUK Sp. z o.o. – koordynator zimowego utrzy-

mania dróg – nr tel.: 605 500 352 (czynny przez 
całą dobę).

Urząd Gminy Rokietnica – Kinga Kusa – 
nr tel.: 61 89 60 603 (czynny w pn. w godz. 
8:30-18:00, wt.-czw. w godz. 7:30-15:30, pt. 
w godz. 7:30-14:00).

Za stan dróg GMINNYCH odpowiada Przedsię-

biorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo.
Zły stan utrzymania zimowego dróg POWIA-

TOWYCH zlokalizowanych na terenie Gminy Ro-
kietnica należy zgłaszać bezpośrednio do Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Poznaniu: https://zdp.
poznan.pl/informator/, tel. 508 236 315 (po go-
dzinach pracy Urzędu) lub do firmy, która wy-
grała przetarg: PUK Sp. z o.o. (do końca 2022 r.).

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, przynoszących 
pokój, poczucie bezpieczeństwa i miłość.  

Niech ten błogi czas da wytchnienie od codzienności,
życzy  

Bartosz Derech – Wójt Gminy Rokietnica 
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Z prac Rady Gminy

W dniu 24 października odbyła się 
LVIII Sesja Rady Gminy Rokiet-
nica.

Radni Gminy Rokietnica opiniowali pro-
jekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Ko-
misji w dniu 19 października 2022 r., a na-
stępnie podjęli uchwały w sprawach:
1. miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru w miejscowościach Przy-
broda i Cerekwica, rejon ul. Kaźmierskiej, Przy-
brodzkiej i Żalewskiej – etap 1. 

• UCHWAŁA LVIII/484/2022: ZA: 14, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 0

2. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowni-
ków oraz wprowadzenia regulaminu określające-
go zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty 
przez rolników i ich domowników 

• UCHWAŁA LVIII/485/2022: ZA: 15, PRZECIW: 

0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 0

3. zmiany Uchwały nr LVI/468/2022 Rady Gmi-
ny Rokietnica z dnia 29 sierpnia 2022 roku w spra-
wie określenia przystanków komunikacyjnych na 
terenie Gminy Rokietnica, warunków i zasad ko-
rzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za ko-
rzystanie z tych przystanków

• UCHWAŁA LVIII/486/2022: ZA: 15, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 0

4. zmiany Uchwały Nr XXIX/252/2020 z dnia 26 
października 2020 roku w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, zmie-
nioną Uchwałą XLIII/367/2021 Rady Gminy Ro-
kietnica z dnia 27 września 2021 r., Uchwałą Nr 
LIII/445/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

• UCHWAŁA LVIII/487/2022: ZA: 15, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 0

5. określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości na 2023 rok

• UCHWAŁA LVIII/488/2022: ZA: 15, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 0

6. zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2022 
rok

• UCHWAŁA LVIII/489/2022: ZA: 15, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 0

7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Rokietnica na lata 2022-2036

• UCHWAŁA LVIII/490/2022: ZA: 15, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 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

Narodowy Dzień 
Zwycięskiego 
Powstania 
Wielkopolskiego

27 grudnia br. będziemy obcho-
dzić 104 rocznicę wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego. Jest to 

ważna data dla Polaków, a zwłaszcza dla 
Wielkopolan. Nie zapomnijmy tego dnia 
o uczczeniu walczących i wywieszeniu flag.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych spokoju, 
radości i nadziei. Niech czas spędzony w gronie 

najbliższych będzie wytchnieniem od trosk życia 
codziennego, a rok 2023 upłynie bez zmartwień,  
za to z energią do realizacji planów i zamierzeń.

Izabela Dziamska 
Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica 

wraz z Radnymi

Ze szczerego serca w ten piękny czas, gdy gwiazdka 
świeci dla wszystkich nas, 

życzymy miłości, bez trosk i złości, pokoju na świecie 
i wszystkiego, czego tylko zapragniecie, 

niech Wam się spełni, i radości doda i niech będzie biało, 
żeby się szczęście zawsze do Was uśmiechało!

Sołtysi 
Gminy Rokietnica

Statuetki Rokietnickiej Wierzby 2022 wręczone

11 listopada 2022 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rokietnicy, 
wręczone zostały statuetki Ro-

kietnickiej Wierzby 2022. 
Otrzymali je:

Kategoria Społeczna 
Odpowiedzialność Biznesu: 
Kingspan Water & Energy Sp. z o.o. 

Kingspan Water & Energy jest stabilnym 
pracodawcą dla ponad 200 osób. Tworzy 

produkty najwyższej jakości, posiadające 
certyfikaty, w oparciu o innowacyjne tech-
nologie z jednoczesną dbałością o środowi-
sko naturalne. Firma dąży do maksymalne-
go ograniczenia zużycia energii, dwutlenku 
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węgla oraz wody, tworząc produkty czę-
ściowo powstające z recyklingu. Aktywnie 
wspiera lokalne inicjatywy – wydarzenie 
„Rokietnica zaprasza Wielkopolan na Rum-
puć”, Szkołę Podstawową im. Przyjaciół Zie-
mi w Cerekwicy przy organizacji festynów 
ekologicznych, jak również przyczynia się 
do promowania sportu poprzez wsparcie 
finansowe drużyn UKS Lider oraz GKS Ro-
kita Rokietnica.

Kategoria Społecznik: BAZA 
Pracownia Spotkań Twórczych

BAZA Pracownia Spotkań Twórczych to 
młoda organizacja powstała w sierpniu 
2021 r. Utworzenie Stowarzyszenia stano-
wiło sformalizowanie działalności społecz-
nej i charytatywnej, która była prowadzona 
od wielu lat przez rodziców i nauczycie-
li przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Mrowinie, a od dwóch lat w nowej szkole 
w Cerekwicy. Po wybuchu wojny w Ukra-
inie w lutym 2022 r. BAZA włączyła się ak-
tywnie w organizację pomocy dla Uchodź-
ców. Obecnie mieszkańcy mogą brać udział 
w organizowanych przez BAZĘ warszta-
tach tematycznych: ceramicznych, mode-
larskich, krawieckich, psychologicznych. 
Oprócz tego, BAZA co tydzień zaprasza lo-
kalnych mieszkańców na konwersacje po 
angielsku i niemiecku, które mają na celu 
nie tylko pogłębianie znajomości języka ob-
cego, ale również integrację osób mieszka-
jących na jednym terenie.

Kategoria Osobowość:  
Piotr Trybuś

Piotr Trybuś jest Prezesem Międzysz-
kolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Spartan Rokietnica”, który został założony 
w 2017 roku. Pomimo krótkiej działalno-
ści zawodnicy klubu mają już na koncie 
wiele sukcesów  m.in. w Pucharze Polski 
Młodzików, Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików oraz Finale Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży w Taekwondo 
Olimpijskim. Celem klubu jest wychowanie 
młodych ludzi w sportowym duchu walki 
fair play, szacunku do innych, ale również 
przygotowanie ich do całożyciowej troski 
o zdrowy tryb życia. O członków dba się nie 

tylko pod względem fizycznym, ale rów-
nież pedagogiczno-wychowawczym, psy-
chologicznym oraz fizjoterapeutycznym. 
Laureat statuetki jest również nauczycie-
lem wychowania fizycznego w Szkole Pod-

stawowej w Rokietnicy.
Gratulujemy!
W kameralnym gronie laureatów i zapro-

szonych gości Anna Polowczyk z zespołem 
wykonała kilka utworów oddających cha-
rakter Święta Niepodległości.

Serdecznie dziękujemy pani Małgorzacie 
Karpiczak-Ostrowskiej z Kwiaciarni „Zaką-
tek” za przepiękne przystrojenie sali oraz 
przygotowanie kwiatów dla laureatów.

Podziękowania kierujemy także do pani 
Teresy Wieczorek oraz wszystkich pań 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietni-
cy za zaangażowanie w organizację wyda-
rzenia oraz udostępnienie miejsca.

Referat Organizacyjny i Promocji
UG Rokietnica

Kingspan Water & Energy Sp. z o.o.  
– Dyrektor Rozwoju Biznesu Janusz Niedbalski Piotr Trybuś

BAZA Pracownia Spotkań Twórczych
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ROKTAR prosi o wsparcie

Jednym z najpiękniejszych doświadczeń 
w życiu jest poczucie bycia potrzebnym 
drugiemu człowiekowi. Doświadczamy 

tego każdego dnia, od ponad 10 lat, prowa-
dząc zajęcia dla 33 osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną i ruchową, w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Tarnowie Podgórnym, 
który działa przy Stowarzyszeniu Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR.

Warsztat jest wyodrębnioną organiza-
cyjnie i finansowo placówką, która stwa-
rza dorosłym osobom z niepełnospraw-
nościami, niezdolnym do podjęcia pracy, 
możliwość rehabilitacji społecznej i zawo-
dowej w zakresie pozyskania lub przywró-
cenia umiejętności niezbędnych do podjęcia 
zatrudnienia. WTZ jest placówką pobytu 
dziennego, w której od poniedziałku do 
piątku są prowadzone zajęcia, w różnych 
pracowniach. W ramach pracowni powsta-
ją obrazy malowane na płótnie, kartki oko-
licznościowe, pudełka ozdobione techniką 
decoupage, świece, mydła, poduszki, ręcz-
niki z haftem, które mogliście Państwo po-
dziwiać na lokalnych kiermaszach, takich 
jak: „Dożynki u Księdza za płotem” w Lu-
sowie czy Rokietnica zaprasza Wielkopo-
lan na rumpuć w Rokietnicy.

Nasi uczestnicy, to mieszkańcy dwóch 
gmin: Rokietnicy i Tarnowa Podgórne-

go. Żeby dojechać na zajęcia do warszta-
tu w Tarnowie Podgórnym, m.in. z Soboty, 
Mrowina, Rokietnicy, Kiekrza, Przeźmiero-
wa, Sierosławia, Lusówka czy Lusowa, mu-
simy wynajmować busa. Uczestnicy nie są 
w stanie samodzielnie dotrzeć na terapię 
albo ze względu na ograniczenia intelek-
tualne, albo brak połączenia autobusowe-
go. Nie może to być jednak przeszkoda 
odbierająca im możliwość do rehabili-
tacji społecznej i osobistej! Dlatego po-
stanowiliśmy, jako Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR, 
skorzystać z dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, na zakup autobusu dla 
21 osób, który będzie codziennie dowoził 
naszych podopiecznych na zajęcia do Tar-

nowa Podgórnego. Otrzymaliśmy z PFRON 
dofinansowanie, które stanowi 63% całko-
witej kwoty autobusu. Stowarzyszenie nie-
stety nie jest w stanie pokryć wszystkich 
środków wymaganych w ramach wkładu 
własnego. Dlatego zwracamy się do Pań-
stwa z prośbą o wsparcie finansowe, w za-
kupie tak bardzo potrzebnego nam auto-
busu. Każda kwota przekazana w formie 
darowizny, pomoże w zrealizowaniu zakupu 
środka transportu. Nieśmy radość potrze-
bującym. Razem możemy więcej!

Darowizny prosimy przekazywać na kon-
to bankowe nr: 86 9043 1041 2041 0053 
0275 0001 z dopiskiem „AUTOBUS”.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia  
Wanda Koralewska

Charytatywny Bal Sołtysów wraca 
do kalendarza gminnych wydarzeń  
– XII edycja już 7 stycznia 2023 r.

Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Rokiet-
nica, po dwóch latach przerwy związanej 
z pandemią, zaprasza do udziału w karna-
wałowym balu z dobroczynnym przesła-
niem. Już po raz XII, gwarantując radosny 
klimat, dobrą zabawę i ciekawe atrakcje, or-
ganizatorzy zachęcają do połączenia karna-
wałowych uciech z możliwością wsparcia 
działalności Stowarzyszenia Osób Niepeł-
nosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR.

Organizacja walczy o godne miejsce 
w przestrzeni społecznej dla osób z nie-
pełnosprawnościami i ich najbliższych, pro-

wadząc dla swoich podopiecznych m.in. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej. W codzien-
nej pracy, przy współudziale terapeutów, 
rehabilitantów i opiekunów, nieustannie 
pojawiają się konkretne potrzeby. Ich po-
konywanie to cierpliwa walka o standar-
dy oraz jakość życia dla osób z niepełno-
sprawnościami. 

Udział w Balu jest więc rodzajem bez-
cennej cegiełki. Każdy z jego uczestników 
może w ten sposób wesprzeć ideę niesienia 
pomocy i dzielenia się dobrem. Bezcenną 
nagrodą za otwartość, hojność i serce jest 

jedyna w swoim rodzaju satysfakcja, któ-
rej nie da się oszacować w żadnej walucie.

Zapraszamy więc już dziś na muzyczne 
i taneczne atrakcje Balu, intrygujące niespo-
dzianki i karnawałowe ciekawostki. Warto 
się pospieszyć – bilety na to wydarzenie tra-
dycyjnie rozchodzą się w szybkim tempie.

Do zobaczenia.
Bal Sołtysów dla Stowarzyszenia ROKTAR 

pod honorowym patronatem Wójta Gminy 
Rokietnica organizowany jest przez Stowa-
rzyszenie Sołtysów Gminy Rokietnica.

Miejsce:  
Restauracja „Pod Gruszą” w Rokietnicy
Data:  
7 stycznia 2023 r.; początek – godz. 20.00 
Informacje organizacyjne i zapisy:  
tel.: 539 939 910. 

Fot.: Adam Michta
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Dzień Seniora w Sołectwie Napachanie-Dalekie

Dnia 10 listopada w restauracji Przystań 
w Mrowinie, po raz kolejny odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Seniora, pod 

patronatem honorowym Wójta Gminy Rokiet-
nica. Na uroczystość tą przybyli również za-
proszeni goście Wójt Gminy Rokietnica Pan 
Bartosz Derech, Zastępca Wójta Pan Arka-
diusz Klapiński, w imieniu Starosty Poznań-
skiego Jana Grabkowskiego przybyła Radna 
Powiatowa Pani Jolanta Pankowska, Przewod-
nicząca Rady Gminy Rokietnica Pani Izabe-

la Dziamska, Kierownik Posterunku Policji 
w Rokietnicy Pan Tomasz Klonowski, Dzielni-
cowy sołectwa Napachanie-Dalekie Pan Bar-
tosz Dudek, Proboszcz Parafii pod wezwa-
niem Chrystusa Króla w Rokietnicy ksiądz 
Robert Korbik, Radny Gminy Rokietnica Pan 
Adam Michta, który pełnił również rolę foto-
grafa na naszej imprezie, a także rada sołec-
ka w składzie Agnieszka Bubacz i Błażej Mu-
siał. Po krótkim powitaniu gości przez panią 
Sołtys Agnieszkę Kram, głos zabrali również 
Wójt Bartosz Derech, Radna Powiatowa Jolan-
ta Pankowska, a także Kierownik Posterun-
ku Policji w Rokietnicy Tomasz Klonowski. 
Po oficjalnym przywitaniu, zostało odśpie-
wane gromkie Sto Lat za zdrowie seniorów, 
po czym wszyscy zasiedli do wspólnego bie-
siadowania. Wieczór ten umilał wszystkim 
zespół Play Back z Napachania.

Sołtys/Radna Agnieszka Kram
Fot. Adam Michta

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 

Narodzenia pragniemy przesłać najserdeczniejsze 

życzenia. Niech nadchodzące Święta 

będą niezapomnianym czasem spędzonym 

bez pośpiechu, trosk i zmartwień. 

Życzymy, aby odbyły się w spokoju, radości wśród

Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich osób.

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy 

dużo zdrowia i szczęścia. Niech nie opuszcza 

pomyślność i spełnią się te najskrytsze marzenia!

Życzy

Koło Gospodyń Wiejskich w Napachaniu

Dzień Seniora

14 listopada obchodzimy Ogólnopol-
ski Dzień Seniora. To wyjątkowy 
dzień. W sołectwie Krzyszkowo 

Dzień Seniora świętowaliśmy w różnych 
formach. Przy kawie i ciastku spotykaliśmy 
się w świetlicy wiejskiej oraz w restaura-
cji. Podczas spotkań gościliśmy liczne gro-
no seniorów, ale w zaciszu domowym po-
została jeszcze grupa seniorów, która ze 
względów zdrowotnych nie mogła uczest-
niczyć w spotkaniach. W tym roku sołtyska 
z świątecznymi życzeniami dotrze do se-
niorów powyżej 65 roku życia.

Drodzy Seniorzy  
– z okazji Ogólnopolskiego  

Dnia Seniora życzymy Wam  
pogody ducha, spełnienia 

marzeń oraz długich  
lat życia wypełnionych 
zdrowiem, szacunkiem 

i miłością. Niech jesień życia 
będzie czasem, w którym 

spełniają się rzeczy niespełnione, 
a Wasz niegasnący duch stanowi 

inspirację dla innych.

Z wyrazami szacunku  
Sołtyska Sołectwa Krzyszkowo  

wraz z członkami Rady Sołeckiej
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Certyfikat dla R-SGD Przybroda

Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo 
Doświadczalne Przybroda w 2022 
roku, podobnie jak w latach ubie-

głych, uzyskało Certyfikat Integrowanej 
Produkcji z tegorocznych zbiorów jabłek. 
Jest to kolejne potwierdzenie wysokiej ja-
kości owoców produkowanych w tutej-
szym sadzie.

Całą procedurę certyfikacji przeprowa-
dza i kontroluje niezależna firma SGS Pol-
ska Sp. z o. o.

Powyższy dokument potwierdza, że 
jabłka z Przybrody są zarówno smaczne 
i zdrowe, nie zawierają pozostałości środ-
ków ochrony roślin. Wszystkie zabiegi prze-
prowadzone w sadzie zostały wykonane 

preparatami zarejestrowanymi w tej upra-
wie, w odpowiednim terminie oraz w za-
lecanej dawce.

W dalszym ciągu, z tych samych, certyfi-
kowanych owoców tłoczony jest w R-SGD 
Przybroda wyjątkowy w smaku, natural-
nie mętny 100% sok jabłkowy.

Filip Mazur
Dyrektor R-SGD Przybroda

Co nowego 
w Przybrodzie

W miesiącu październiku zakończy-
liśmy drugi etap budowy siłowni 
napowietrznej i w chwili obec-

nej mieszkańcy mogą już w pełni korzy-
stać ze wszystkich zamontowanych urzą-
dzeń. W ramach czynu społecznego zostały 
również zamontowane siedziska na boisku. 
Z tego miejsca chciałbym bardzo podzięko-
wać Ryszardowi Jandy, Ireneuszowi Marci-

niakowi, Marianowi Kamińskiemu, Janowi 
Bugaj, Mariuszowi Kurczewskiemu, Jano-
wi Maciejczyk oraz Dyrekcji WAAB za do-
starczenie betonu.

Przybroda staje się wioską ekologiczną. 
Powstała już jakiś czas temu biogazownia 
zaczęła zaopatrywać w ciepło pierwszych 
mieszkańców naszej wsi. Jako pierwsze 
przyłączone zostały trzy z czterech blo-
ków. W przyszłości planowane jest przy-
łączenie całej wsi do ogrzewania ciepłem 
z biogazowni.

Sołtys Wsi Przybroda

Narodowe  
Święto  
Niepodległości

11 listopada obchodziliśmy 104 
rocznicę odzyskania przez na-
szą Ojczyznę niepodległości. Po 

123 latach niewoli austriackiej, pruskiej i ro-
syjskiej Polska powróciła na mapy świata. 
Upamiętniając te wydarzenia pod krzysz-
kowskim monumentem, złożono wiązan-
kę kwiatów. 

Sołtyska Sołectwa Krzyszkowo
M. Chojnacka

Święto Niepodległości w Żydowie

11 listopada – Dzień Niepodległo-
ści – to czas symboliczny: przy-
pomina nam miłość do Ojczyzny, 

czasy walki o wolność, wiarę w wyzwole-
nie. Dlatego też msza święta odprawiona 
11 listopada, w Kościele w Żydowie przez 
Księdza Proboszcza Wojciecha Kaźmier-
czaka oraz obecność wiernych, to również 
wdzięczność mieszkańców Sołectwa za wol-
ną Ojczyznę i hołd pamięci wszystkim, któ-
rzy o nią walczyli.

Dzisiaj w dobie wojny na Ukrainie blisko 
naszej, wschodniej granicy słowa „Wolność 
Ojczyzny” nabierają szczególnej wartości. 
Dlatego mimo różnic osobistych my, Pola-
cy, musimy dbać o naszą Ojczyznę, aby była 
silna i bezpieczna. A życie w pokoju było 
wartością dodaną.

Tego dnia również złożone zostały kwia-

ty pod tablicą pamiątkową Ks. Mariana Ko-
nopińskiego, Kapelana XV Pułku Ułanów 
Poznańskich przez W-ce Przewodniczą-
cego Rady Gminy Rokietnica Piotra Hałas 
i Panią Sołtys Elżbietę Wenckę w asyście 
OSP Przecław. Na zakończenie uroczysto-
ści odśpiewano Hymn Polski. Podsumo-
wując ten dzień i patrząc na wywieszone 
flagi, należy stwierdzić, że jest to świadec-
two o nas, Polakach tu mieszkających, iż 
Bóg, Honor i Ojczyzna mają wielką wartość. 
W imieniu swoim i Pani Sołtys 
serdecznie dziękuję wszyst-
kim Mieszkańcom za obec-
ność oraz asyście Strażaków 
OSP-Przecław. 

W-ce Przew. Rady  
Gminy Rokietnica

 Piotr Hałas
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Cerekwica  
– ulica Letniskowa 
– skanalizowana!

Kolejna biała plama gminnej infra-
struktury sieci kanalizacji sanitarnej 
zniknęła z mapy gminy Rokietnica. 

Inwestycja budowy sieci kanalizacji sani-
tarnej w Cerekwicy przy ulicy Letniskowej 
była prowadzona równolegle z przebudo-
wą starej sieci wodociągowej, obydwa za-
dania zostały zakończone do 31.10.2022 r. 

W ramach prac inwestycyjnych wyko-
nano:
• 1050 m sieci kanalizacji sanitarnej gra-

witacyjnej 
• 1 przepompownię ścieków
• 77 nowych przyłączy
• 802 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej
• 869 m nowej sieci wodociągowej. 

Na przedmiotowe inwestycje wydatko-
wano:

► 1 283 000 zł netto na sieć kanalizacji 
sanitarnej z umarzalną pożyczką (w 30%) 
z WFOŚiGW Poznań w ramach programu 
„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie 

gm. Rokietnica II”
► 417 000 zł netto na przebudowę sieci 

wodociągowej ze środków własnych, cho-
ciaż może to ulec zmianie, ponieważ Spół-
ka proceduje wniosek o dotację (do 100%) 
z programu PROW 2014-2020 w ramach 
operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Powyższe inwestycje będą miały nieba-
gatelnie pozytywny wpływ na ochronę Je-
ziora Pamiątkowskiego przed zanieczysz-
czeniami pochodzenia antropogenicznego. 

Niezmiernie cieszy nas fakt, że mimo nie-
sprzyjających czasów prężnie i sukcesywnie 
realizujemy założone przez nas cele inwe-

stycyjne, aby poprawić życie mieszkańców.
 Nie byłoby to możliwe bez zaangażowa-

nia pracowników PUK, Władz Gminy Ro-
kietnica, Wykonawcy, a także cierpliwości 
mieszkańców. 

Mieszkańcy ul. Letniskowej w Cere-
kwicy w celu podłączenia budynku do 
kanalizacji sanitarnej mogą się zgłaszać: 
osobiście do naszej siedziby w Bytko-
wie ul. Topolowa 6, telefonicznie pod nr 
tel.: 61 8145 743 lub e-mailowo: info@
puk.com.pl.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
Sp. z o.o. w Bytkowie

Gminny Punkt 
Elektroodpadów
Zastanawiasz się, co zrobić ze sta-
rymi bateriami, przepalonymi 
żarówkami, drobną elektroniką 
lub przeterminowanymi lekami? 

Urząd Gminy Rokietni-
ca uruchomił punkt, 
gdzie można je wrzu-

cić. W Rokietnicy, w pobli-
żu Rokietnickiego Ośrodka 
Sportu i Gminnej Biblioteki 
przy ul. Szamotulskiej 29, za-
instalowany został Gminny Punkt Elektro-
odpadów (GPE). Najważniejszą funkcją GPE 
jest zbiórka elektroodpadów, i to od razu 

z podziałem na siedem 
rodzajów. Na urządze-
nie składa się bowiem 
siedem tub o pojem-
ności 33 litry każda, do 
których wrzuca się po-
szczególne rodzaje elek-
troodpadów.

Można w nim umiesz-
czać drobną elektroni-
kę, baterie, żarówki, pły-
ty CD/DVD, tonery oraz 
stare telefony komórko-
we, ładowarki i przeter-
minowane leki. Każda 

tuba posiada otwór wrzutowy w odpowied-
nim kształcie i z odpowiednim symbolem. 
Urządzenia zbudowane są w taki sposób, 

aby odpady nie zagrażały środowisku. Do-
datkowo pojemnik do wrzucania zużytych 
żarówek wypełniony jest specjalnym ma-
teriałem zapobiegającym ich potłuczeniu. 

Gminny Punkt Elektroodpadów to wi-
doczne i skuteczne narzędzie do informo-
wania, propagowania i uświadamiania, że 
elektroodpady są niebezpieczne i nie moż-
na ich wyrzucać razem z pozostałymi od-
padami. Elektrośmieci zagrażają środowi-
sku, ponieważ zawierają liczne substancje 
szkodliwe oraz trujące. Nowo zamontowa-
ne urządzenie pozwoli na właściwą utyli-
zację drobnych elektroodpadów.

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Ro-
kietnica do korzystania z Gminnego Pun-
ku Elektroodpadów.

Referat Ochrony Środowiska 



10

Stowarzyszenie BAZA 
Pracownia Spotkań Twórczych 
Przejeżdżając przez Mrowino, mijacie Państwo stary budynek 
poprzedniej szkoły. Patrząc w górę, zobaczycie napis w oknach 
informujący, że teraz, na górze, znajduje się nasze niezwykłe 
miejsce – BAZA. Zapytacie, co w nim niezwykłego? Wróćmy 
zatem do początków.

Już od kilku lat aktywni społecznie ro-
dzice i nauczyciele z wcześniej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mrowinie, 

a obecnie ze Szkoły Podstawowej im. Przy-
jaciół Ziemi w Cerekwicy zastanawiali się, 
w jaki sposób i gdzie można by stworzyć 
miejsce spotkań dla mieszkańców okolicz-
nych miejscowości. Na dodatek takie miej-
sce, w którym będzie można rozwijać swoje 
artystyczne pasje. Po przeniesieniu szkoły 
z Mrowina do Cerekwicy pojawiła się taka 
szansa i tak oto znaleźliśmy się tutaj, na 
I piętrze byłej szkoły. Poprosiliśmy wiele 
osób o pomoc, począwszy od harcerzy (ma-
lowanie ścian) poprzez lokalnych miesz-
kańców (urządzanie wnętrza), a kończąc 
na przyjaciołach pomagających nam w pra-
cach wykończeniowych. W ten oto sposób 
latem 2021 roku stworzyliśmy Stowarzy-
szenie BAZA Pracownia Spotkań Twórczych.

Co w takim razie jest w niej takiego wy-
jątkowego? Od początku zdawaliśmy sobie 
sprawę z faktu, że samo miejsce nie wy-
starczy, aby przyciągnąć do nas ludzi. We 
współpracy ze Stowarzyszeniem Motyl In-
tegracja Międzypokoleniowa zaczęliśmy 
organizować regularne warsztaty i zajęcia 
(ceramika, krawiectwo, modelarstwo, zaję-
cia ruchowe – fitness i zdrowy kręgosłup), 
jak również okazyjne (np. tworzenie kartek 
świątecznych, malowanie siatek na zakupy 
czy wyplatanie makramy). Staraliśmy się, 
aby lokalna społeczność dowiedziała się 
o naszej działalności, aby zaczęli nas od-
wiedzać, mieć to miejsce, w którym mogą 
się nie tylko napić przysłowiowej herbat-
ki, ale też podziałać kreatywnie. Nie bez 
znaczenia pozostawał też fakt, że w okolicy 
mamy mnóstwo nowych osób pragnących 

poznać innych miesz-
kańców. Nasz pomysł 
zaczął się sprawdzać – 
ludzie zaczęli nas od-
wiedzać. Bardzo często 
zwierzali się, że brako-
wało im w okolicy takie-
go miejsca, gdzie można 
po prostu przyjść i po-
rozmawiać. 

Po wybuchu wojny 
w Ukrainie włączyliśmy 
się w pomoc uchodź-
com. Organizowaliśmy 
lekcje j. polskiego, spo-
tkania z psychologiem 
i doradcą zawodowym. 

Dzięki tym wszystkim działaniom wierzy-
my, że od 15 miesięcy udaje nam się two-
rzyć przyjazne miejsce na mapie Mrowina 
i Cerekwicy. Dzięki pozytywnemu nasta-
wieniu władz samorządowych do naszych 
pomysłów i współpracy ze szkołą w Cere-
kwicy, cały czas się rozwijamy, aby sprostać 
wszystkim Państwa oczekiwaniom. 

Co dzieje się u nas obecnie? Od paździer-
nika rozpoczęliśmy regularne zajęcia pro-
wadzone przez prawdziwych specjalistów 
w swojej dziedzinie – we wtorki profesjonal-
ne warsztaty krawieckie, w środy spotka-
nia z młodzieżą na warsztatach teatralnych, 
w czwartki walka z gliną na warsztatach 
ceramicznych, a w piątki nauka malarstwa 
(dla dzieci, młodzieży i dorosłych). Oprócz 
tego nadal niezwykłą popularnością cie-
szą się piątkowe zajęcia ruchowe na kręgo-
słup i środowe męskie spotkania. Podążając 
też za potrzebą mieszkańców do ćwicze-
nia umiejętności językowych, organizuje-

my cotygodniowe konwersacje po angiel-
sku i niemiecku. Oczywiście dochodzą do 
tego również okazyjne spotkania, jak choć-
by granie w gry planszowe czy planowa-
ne spotkanie integracyjne dla wszystkich 
chętnych osób z naszej okolicy. Przy okazji 
chcemy zaznaczyć, że na te wszystkie spo-
tkania zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców naszej rokietnickiej gminy. 

Czy poznaliście nas już trochę lepiej? Je-
śli chcielibyście być na bieżąco z tym, co się 
u nas dzieje i otrzymywać informacje o naj-
nowszych warsztatach, to obserwujcie nas 
na Facebooku: BazaPracownia. Jeśli jeste-
ście zainteresowani kontaktem z nami, to 
piszcie na nasz adres: kontakt@baza-cere-
kwica.pl lub dzwońcie na nr 793 061 474. 
Będzie nam niezmiernie miło.

Na koniec chcemy się z Wami podzielić 
tym, jak bardzo nasze Bazowe miejsce przy-
ciąga. W zeszłym roku w różnych warszta-
tach, jako uczestniczki, brały udział dwie 
fantastyczne dziewczyny: Ewa i Iga. Tak się 
„wkręciły” w to, co się u nas dzieje, że zapra-
gnęły tworzyć razem z nami tę przestrzeń 
i same już prowadzą warsztaty. Tak, proszę 
Państwa, BAZA zaraża – optymizmem, na-
dzieją, energią, pasją i wszystkim innym, co 
sprawia, że się więcej uśmiechamy i pozy-
tywniej patrzymy na życie.

Jeśli chcecie, wzorem naszych koleżanek, 
dołączyć do nas i współtworzyć BAZĘ – nie-
zwykłe miejsce spotkań – to się nie wahaj-
cie i napiszcie do nas. Czekamy na Wasze 
inspiracje, pomysły, energię… Czekamy na 
Was w Mrowinie 

Społecznie w Rokietnicy
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Gaudeamus igitur 
w Rokietnickiej  
Akademii Wieku Dostojnego

Gaudeamus, historii troszeczkę. „Radujmy się więc, dopóki-
śmy młodzi, bo po przyjemnej młodości i kłopotliwej starości 
posiędzie nas ziemia”.

Tak w tłumaczeniu brzmi pierwsza zwrotka. Gaudeamus jest 
starą pieśnią studentów, śpiewaną najczęściej podczas zabaw, 
biesiad. Nie znamy autorów zarówno tekstu, jak  i muzyki. Sza-
cuje się, że powstała na przełomie XIII i XIV wieku w Heidel-
bergu, bądź w Sorbonie. Motyw muzyczny Gaudeamus można 
usłyszeć w symfonii Johannesa Brahmsa, którą skomponował 
w podzięce za nadanie tytułu doktora honoris causa w 1879 
roku przez Uniwersytet w Breslau (obecnie Wrocław). Dziś uro-
czyste Gaudeamus otwiera nowy rok akademicki na wszyst-
kich polskich uczelniach i nie tylko.  

Po trzech latach przerwy spowodowanej nieszczęsną pandemią 
COVID-19, w auli Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ro-
kietnicy znów zabrzmiał Gaudeamus – studencki hymn rozpo-
czynający nowy rok akademicki 2022-2023.

W poniedziałek, 24 października (miesiąca akademickiego) punk-
tualnie o godz. 18.00, nastąpiło coś, co powinno nastąpić corocz-
nie. Z uwagi na obostrzenia sanitarne, zrezygnowaliśmy z orga-
nizowania tych uroczystości i słusznie, bo jak mawiał ongiś Jan 
Kochanowski, nie ma nic cenniejszego nad zdrowie.

W komunikatach, które ukazały się w Rokickich Wiadomościach 
i portalach społecznościowych, organizator zapraszał wszystkich 
chętnych zaznaczając, że gdyby zabrakło miejsc, też sobie poradzi-
my. Frekwencja była nadspodziewana, toteż trzeba było dostawić 
krzesła zarówno dla słuchaczy, jak i orkiestry, która dynamicznie 
się rozrasta i nie mieściła się na sporej scenie.

Inaugurację zainicjował prezes Dariusz Kosicki, przekazując 
mikrofon dotychczasowemu Kanclerzowi Andrzejowi Deckerto-
wi celem powitania wszystkich, w tym zaproszonych gości: Wójta 
Bartosza Derecha, Przewodniczącej Rady Gminy Izabeli Dziam-
skiej, prof. Krystyny Pecold Rektora AWD, prof. Urszuli Czerniak, 
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Wychowania Fi-
zycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Pozna-
niu, Bogusławę Rzepkę Prezes Rokietnickiego 
Klubu Seniorów, Ireneusza Lesickiego, anima-
tora Klubu Senior+.

Wójt poproszony o wlanie w emeryckie ser-
ca kilku słów otuchy borykającym się z pande-
mią, inflacją, wysokimi rachunkami za oświe-
tlenie i ogrzewanie przyznał, że choć to trudne 
zadanie, postara się je spełnić. Otrzymał zasłu-
żone oklaski.

W kilku słowach kanclerz odniósł się do XIV In-
auguracji w 13-letniej historii Akademii z zapew-
nieniem kontynuacji zapoczątkowanego dzieła.

Wykład inauguracyjny wygłosiła pani prof. Ur-
szula Czerniak. Już sam temat: „Rano, czy wie-
czorem…?. Znaczenie rytmów biologicznych 
w życiu człowieka”, wzbudził zainteresowanie  
wszystkich. Skojarzenia nieprzypadkowe, bo o po-
rannych godzinach organizm męski produkuje 
najwięcej testosteronu… Profesjonalna, nauko-
wa narracja opatrzona licznymi komentarzami 

i odnośnikami do fachowego piśmiennictwa, była przykładem na 
to, że język naukowy w przeciwieństwie do prawniczych wywo-
dów może być i jest zrozumiały dla każdego słuchacza.

Wszystko było tak jasne i przejrzyste, że nawet nie było pytań.
Po wykładzie nadszedł czas na formułę otwarcia każdego roku 

akademickiego.
Rok akademicki 2022/2023 Akademii Wieku Dostojnego im. 

Marii Konopnickiej w Rokietnicy uważam za otwarty, ogłosiła 
prof. Krystyna Pecold – Rektor naszej Uczelni.

Na ekranie ukazał się tekst Gaudeamusu, który wspólnie od-
śpiewaliśmy. Część z nas z nostalgią przypomniała sobie odległe 
czasy akademickie, byli i tacy, co śpiewali po raz pierwszy, mam 
nadzieję, że nie ostatni. Jeszcze tylko wręczenie kwiatów pani 
prelegent, pani Rektor i pani Tamarze.  

Nastała krótka przerwa techniczna na zalogowanie się orkiestry. 
Z tym był drobny problem, bo orkiestra nie mieściła się na spo-
rym podium. A po przerwie, nastąpiła druga, jakże ważna część 
inauguracji. To wspaniały, po części debiutancki występ, naszej 
Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą Zbyszka Starosty. Zanim o wy-
stępie, słów kilka o samej orkiestrze. W ościennych gminach są 
problemy z utrzymaniem stanu osobowego własnej orkiestry. 
U nas odwrotnie: jest problem nadmiaru chętnych. W uroczysto-
ści na poczesnych pierwszych miejscach zasiedli debiutanci i to 
nie byle jacy. Niektórzy, jak zapowiedział sam dyrygent, tak mło-
dzi, że lepiej grają, niż mówią. Brawo, młodzi artyści, brawo, Ma-
estro. Oczywiście, orkiestra musiała wykonać utwór na bis, po-
tem wszyscy, na stojąco pożegnali orkiestrę.  

Do zobaczenia na następnym wykładzie. Proszę śledzić infor-
macje w Rokickich Wiadomościach i internetowych portalach.

Andrzej Deckert

Organizatorzy dziękują osobom, bez pomocy których nasza in-
auguracja nie byłaby tak doniosła i dostojna:
• dr Karolinie Nawrockiej, dyrektorowi rokietnickiej szkoły pod-

stawowej za okazaną życzliwość i udostępnienie auli,
• pani Tamarze Gała, kierownikowi administracyjnemu szkoły 

za kompletną pomoc logistyczną,
• Rokietnickiej Orkiestrze Dętej pod dyrygenturą Zbigniewa Sta-

rosty za uświetnienie uroczystości,
• Adamowi Michcie, za bogatą dokumentację zdjęciową,
• Teresie Wieczorek i zespołowi Gminnej Biblioteki za pomoc 

organizacyjną.

Z okazji nadchodzących  

Świąt Bożego Narodzenia  
życzymy Państwu wiele radości, spokoju i odpoczynku w 

rodzinnym gronie. 

Niech nadchodzący 2023 rok przyniesie pomyślność, 
szczęście i nadzieję na lepsze jutro.  

 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 

 „Pod Kasztanem” 
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Z Mrowina do Dywizjonu 303,
czyli wojenna historia Bronisława Kłosina

Lotnicze osiągnięcia mieszkańców na-
szej gminy są doprawdy imponujące. 
O ile w Wielkiej Wojnie wsławił się 

Georg von Hantelmann z Rokietnicy, to 
w czasie drugiej już światowej zawieru-
chy – w bitwie o Anglię – dał się poznać 
pochodzący z Mrowina Bronisław Kłosin.

Nasz bohater urodził się 24 listopada 
1910 r. Pierwsze szlify w zakresie pilotażu 
zdobył jeszcze jako uczeń gimnazjum w Po-
znaniu w tamtejszym aeroklubie. Następnie 
szkolił się w Łucku na Wołyniu. W 1933 r. 
rozpoczął czynną służbę wojskową, w ra-
mach której ukończył kursy pilotażu i słu-
żył jako pilot w 31 eskadrze w Poznaniu. 
Wybuch II wojny światowej zastał go w Dę-
blinie. Jego pierwszym bojowym zadaniem 
było odprowadzenie na odległość 20 km od 
lotniska partii nowych bombowców.

17 września 1939 r. przeszedł granicę 
polsko-rumuńską koło Kut i został inter-
nowany w obozie przejściowym. Z obozu 
postanowił uciec. Niestety nie udało się – 
ani za pierwszym, ani za drugim razem... 
Dopiero piąta próba zakończyła się sukce-
sem. Kłosin przedostał się przez Węgry i Ju-
gosławię do Grecji, gdzie trafił na... „War-
szawę”. Na pokładzie „Warszawy” (która 
była polskim statkiem) dotarł 14 marca 
1940 r. do Marsylii. We Francji otrzymał 

awans do stopnia podporucznika i po szko-
leniu z pilotażu na francuskich myśliwcach 
uczestniczył m.in. w odprowadzeniu czte-
rech samolotów do Tunisu, skąd udał się 
do Casablanki.

17 lipca 1940 r. Kłosin wylądował w Li-
verpoolu. Po kolejnym szkoleniu dołączył 
do słynnego 303 Dywizjonu Myśliwskie-
go Warszawskiego im. Tadeusza Kościusz-
ki. W jego szeregach walczył do 4 czerwca 
1941 r., pilotując Spitfire IIB, RF-Z (P8205). 
Tego dnia zaliczył swoje pierwsze (i jedy-

ne) potwierdzone zestrzelenie (strącając 
Messerschmitta Bf 109), po czym sam zo-
stał trafiony...

Niestety, odniósł bardzo poważne rany. 
Przez rok przebywał w różnych szpita-
lach. W końcu wrócił do zdrowia, ale nie 
na tyle, by móc znów pilotować myśliwce. 
W połowie 1942 r. rozpoczął pracę w Ope-
rations Room RAFu, w charakterze – używa-
jąc współczesnej terminologii – kontrolera 
lotów: naprowadzając lotników na niemiec-
kie samoloty. Odnosił tu sukcesy, pomaga-
jąc w zestrzeleniu kilku maszyn Luftwaffe. 
Służbę wojskową zakończył w stopniu po-
rucznika (lieutenant).

Po wojnie Bronisław Kłosin wrócił do Pol-
ski, gdzie w 1946 r. ożenił się z Janiną Kol-
buszówną (także pochodzącą z Mrowina 
– córką Feliksa Kolbusza, kierownika tutej-
szej szkoły). Jego dalsze losy związane były 
z żeglugą morską. Zmarł 12 lutego 1981 r.

Maciej A. Szewczyk

Zawody strzelania do rękawów, w których zwyciężył Dywizjon 303, 11 kwietnia 1942 r. 
Bronisław Kłosin stoi z pucharem w ręku.

Por. pil. Bronisław Kłosin (zdjęcie 
koloryzowane)
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Przygotuj się na czas zimowego przesilenia

W środę 21 grudnia 2022 r. będzie-
my mogli nareszcie zawołać: 
„dniu, przybywaj”!  Ale zanim 

nastąpi ten wspaniały przełom, czeka nas 
jeszcze bardzo intensywny czas, związany 
z przygotowaniem do okresu świąteczne-
go, zakończeniem roku, ale także z zimnem 
i niewielką ilością promieni słonecznych. 
Nasze siły i nastroje opadają, a najlepszym 
scenariuszem jest ciepły kocyk i kubek go-
rącej herbaty. Jak przetrwać?

Nawet osobom, które niewiele wiedzą 
o Tradycyjnej Medycynie Chińskiej (TMC), 
znane jest sformułowanie Yin i Yang. Mają 
one przedstawiać dwie przeciwne, lecz uzu-
pełniające się siły, gdzie Yang określane jest 
jako jasne, dynamiczne i ciepłe. Natomiast 
Yin jest trochę jak aktualny czas w przyro-
dzie, dni są krótkie, jest zimno, przeważa 
półmrok, a nasza witalność spada. W przy-

rodzie zwierzęta udają się w czas hiber-
nacji, poszukują ciepłych zakamarków 
i otulają się liśćmi. Z powodu spadku tem-
peratur woda także zwalnia swój bieg, jak 
krew w naszym ciele. Okazuje się, że to, co 
dzieje się w nas, jest całkowicie zgodne z na-
turą. Dlatego, czy warto z tym walczyć, czy 
może jednak wykorzystać naturalne cykle 
przyrody, które są niezwykle wspierające 
dla naszego organizmu? Czasami wystar-
czy nie przeszkadzać :) 

Codziennie dotyka nas pęd do pracy, po-
przez półki sklepowe, czy poprzez bezkresy 
internetu, a wszystko to w trosce o najbliż-
szych. Może jednak warto byłoby zatrzy-
mać się przy… sobie? Czy wiesz, że pod-
czas katastrofy samolotowej to opiekun ma 
najpierw założyć maskę z tlenem, aby móc 
później pomóc dziecku? Określając zacho-
wania, które mówią o tym, że czujemy się 

kochani, często używamy następujących 
słów: czuję się wysoko w jego/jej priory-
tetach; cieszy się, gdy mnie widzi; jest dla 
mnie czuły/a; sprawia mi małe przyjem-
ności; potrafi mnie wysłuchać… Przeczy-
taj proszę jeszcze raz poprzednie zdanie, 
pytając się o siebie...

Z okazji zbliżających się świąt, przygo-
towałam kalendarz adwentowy, w nurcie 
szeroko rozumianej świadomej pracy z cia-
łem. Prezentując w nim proste i niepozor-
ne czynności i ćwiczenia. Chcę zachęcić Cie-
bie do poświęcenia SOBIE minimum uwagi, 
z miłości zarówno dla siebie, jak i dla in-
nych. Polub profil i przyłącz się do akcji :)

Start: 1.12.2022 r.
Gdzie: Facebook, profil „Vivendum Ewa 
Maternik”

Zapraszam Cię 
– Ewa Maternik mgr fizjoterapii

Spotkanie z poetą Pawłem Kuszczyńskim

10 listopada 2022 r., Biblioteka 
Gminna w Rokietnicy zaprosi-
ła wszystkich zainteresowanych 

na spotkanie autorskie z poetą i krytykiem 
literackim Panem Pawłem Kuszczyńskim.

Spotkanie miało charakter otwarty. Licz-
nie zgromadzeni członkowie Klubu Senior 
+ z Rokietnicy oraz Klubu Seniora Aster, na 
czele z Panią Agnieszką oraz Panem Irene-
uszem, zaszczycili nas swoją obecnością. 
Pan Paweł zaprezentował kilka wierszy ze 
swoich tomików poetyckich oraz zbiorów 
innych autorów. Publiczność była bardzo 

zaciekawiona twórczością oraz opowieścia-
mi naszego gościa.

Na zakończenie spotkania wspólnie wy-
konano kilka patriotycznych pieśni.

Serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi za 
niezwykle interesujące spotkanie. Wszyst-
kim uczestnikom wydarzenia dziękujemy 
za czas spędzony w miłej atmosferze, z po-
ezją w tle.

Zajęcia języka francuskiego 
dla dzieci oraz młodzieży

Serdecznie zapraszamy osoby zainte-
resowane do zapisów na zajęcia języ-
kowe z lektorem języka francuskiego.

Zajęcia prowadzone będą w Bibliotece 
Gminnej w Rokietnicy w czwartki – w po-
dziale na grupy.

Dzieci w wieku przedszkolnym: 5-6-latki 

godz. 16.00-16.45,  dzieci z klas 1-3  godz. 
17.00-18.00, dzieci i młodzież z klas 4-8  
godz. 18.15-19.15.

Koszt zajęć: 20 zł za każdą lekcję – od-
płatność za cały miesiąc regulowana bę-
dzie na konto Biblioteki.

Zapisy na zajęcia przyjmowane będą 
pod numerem tel. 603 577 838.

Zajęcia grup rozpoczną się z chwilą za-
pisania minimum 5 uczestników.
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Nowy wóz bojowy w Napachaniu 

Gdy dym rac już opadł, przyszedł czas 
na podsumowanie. A jest co podsu-
mować!

20.10.2022 r. oficjalnie przywitaliśmy, 
pierwszy w znanej nam historii jednostki, 
fabrycznie NOWY wóz bojowy.

Całe przedsięwzięcie zapoczątkowało 
poparcie naszych marzeń i ambicji przez 
Wójta Gminy Rokietnica Pana Bartosza De-
recha, Przewodniczącą Rady Gminy Panią 
Izabelę Dziamską oraz Posła na Sejm Rzecz-
pospolitej Polskiej Pana Bartłomieja Wró-
blewskiego. Dzięki ich poparciu ruszyła fala 
wielu działań, spotkań, rozmów, które miały 
przekonać wiele kolejnych osób, że ten wóz 
na pewno wykorzystamy w sposób właści-
wy. I udało się! Otrzymaliśmy promesę na 
zakup samochodu od Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej. Kwota oczy-
wiście nie wystarczyła na zakup nowego 
samochodu. Tutaj na pomoc ruszył Wójt 
oraz Rada Gminy Rokietnica. Udało się po-
zyskać kolejne, ogromne środki na zakup 
pojazdu. Ruszyła cała procedura przetar-
gowa! Ogrom formalności, z którymi nie 
spotykamy się na co dzień, ale pracownicy 
Urzędu Gminy nie pozostawili nas bez po-
mocy. Do przetargu przystąpiła tylko jedna 
firma. Niestety kwota, którą udało nam się 
pozyskać, nie była wystarczająca. Wtedy 
kolejny raz nasza Rada Gminy okazała się 
wspaniałomyślna i na jednej z Sesji Rady 
Gminy, przesunęła brakujące środki. Teraz 
już z górki. Podpisanie stosownych umów 
i czekamy! 114 dni, żeby 20 października 
o godz. 19:00 oficjalnie przywitać nowy, 
średni samochód ratowniczo – gaśniczy 
marki Renault zabudowany przez firmę 
SZCZĘŚNIAK!

Wartość samochodu to 972 684,00 zł, 
z czego 400 000,00 zł to dotacja z Komen-

dy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 
i 572 684,00 zł to środki z budżetu Gmi-
ny Rokietnica.

Trudno jest wymienić z imienia i nazwi-
ska wszystkich, którzy przyczynili się do 
spełnienia naszego wieloletniego marzenia. 
Wielu z tych osób pewnie nie było dane nam 
nawet spotkać i nie mamy świadomości, że 
się do tego przyczyniły. Dlatego podzięko-
wania kierujemy bardzo ogólnie, aby niko-
go nie pominąć i jednocześnie nie urazić.

Dziękujemy:
Pracownikom Urzędu Gminy Rokietnica 

z Wójtem Bartoszem Derechem na czele, Ra-
dzie Gminy Rokietnica z Przewodniczącą 
Izabelą Dziamską na czele, Posłowi na Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej Panu Bartłomiejo-
wi Wróblewskiemu, Pracownikom Komen-
dy Miejskiej w Poznaniu z Komendantem 
Jackiem Michalakiem na czele, Pracowni-
kom Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu 
z Komendantem Dariuszem Matczakiem na 
czele, Zarządowi Gminnego ZOSP RP z Ko-
mendantem Leszkiem Małyszką na czele, 
Jednostce JRG nr 4 w Poznaniu z dowód-
cą Jarosławem Kuśmirkiem na czele, Poli-

cji z Rokietnicy z kierownikiem Tomaszem 
Klonowskim na czele, Sołectwu Napacha-
nie – Dalekie z Sołtys Agnieszką Kram na 
czele, Kołu Gospodyń Wiejskich w Napa-
chaniu z Agnieszką Kram na czele, wszyst-
kim mieszkańcom Napachania oraz wszyst-
kim anonimowym przyjaciołom jednostki!

Nasz „MANIEK”, bo tak został nazwany 
nasz samochód, ma już za sobą pierwszy 
wyjazd na alarm.

2.11.2022 r. przypada 20 rocznica podpi-
sania umowy o wstąpieniu naszej jednost-
ki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Ga-
śniczego. Nowy samochód traktujemy jako 
prezent z tej okazji. Takich prezentów ży-
czymy wszystkim jednostkom jak najwięcej!

Jeszcze raz Wielkie DZIĘKUJEMY! fot. Da-
wid Lewek Love Foto Live, za które ogrom-
nie dziękujemy! Są ŚWIETNE!
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Wręczenie promes  
dla MDP z powiatu poznańskiego

9 listopada 2022 roku odbyła się uroczy-
sta zbiórka z okazji wręczenia promes 
na zakup sprzętu dla Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu po-
znańskiego, która miała miejsce w Szkole 
Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Cere-
kwicy.

Wśród zaproszonych gości byli: Bartło-
miej Wróblewski – Poseł na Sejm RP, bryg. 
Tomasz Grelak – Zastępca Wielkopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. 
Jacek Michalak – Komendant Miejski PSP 
w Poznaniu wraz z zastępcą mł. bryg. Ra-
dosławem Hurnikiem, Leszek Małyszka – 
Wiceprezes ZOSP RP ds. Młodzieży, Bartosz 
Derech – Wójt Gminy Rokietnica, Izabela 
Dziamska – Przewodnicząca Rady Gminy 
oraz Ryszard Lubka – Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy. W zbiórce uczestniczyli rów-
nież prezesi, druhny i druhowie jednostek 
OSP, które otrzymywały promesy, a także 
rodzice adeptów Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych.

Meldunek Zastępcy Wielkopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego złożył bryg. 
Krzysztof Bugajak. Następnie, dziewiętna-
ście jednostek OSP otrzymało promesy. Za-

kup sprzętu będzie możliwy dzięki dotacji, 
która pochodzi z ogólnej rezerwy budżeto-
wej określonej w artykule 15 Ustawy Budże-
towej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.

Łącznie, z terenu powiatu poznańskie-
go, promesy otrzyma 37 Jednostek OSP na 
kwotę 166 980 złotych.

Zaproszeni goście w swoich przemó-
wieniach podkreślali, że otrzymane dofi-
nansowania pozwolą doposażyć drużyny 
w sprzęt, dzięki czemu młodzi ludzie będą 
mogli rozwijać swoją pasję ratowniczą. Zo-
stały złożone podziękowania wszystkim 
Posłom, zwierzchnikom, rodzicom i opie-
kunom MDP za zaangażowanie na rzecz 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

Po przekazaniu promes młodzi druhowie 
z MDP Mrowino i MDP Przybroda zapre-
zentowali, jak udzielać pierwszej pomocy 
poszkodowanemu oraz przeprowadzić re-
suscytację krążeniowo-oddechową na fan-
tomach. Za co bardzo im dziękujemy.

Odczytano list od Wojewody Wielko-
polskiego Pana Michała Zielińskiego, któ-
ry podkreślił, że „przekazane środki są naj-
lepszą inwestycją w przyszłość polskich 
służb strażackich”.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy go-
ście, jak i przybyłe OSP wraz z MDP, zostali 
zaproszeni na poczęstunek, który przygo-
towali rodzice MDP z Mrowina i Przybrody, 
a także Koło Gospodyń Wiejskich „Heksy 
i Gzuby” Mrowino-Cerekwica, za co serdecz-
nie dziękujemy. 

Ogromne podziękowania należą się rów-
nież dyrektorowi Szkoły im. Przyjaciół Zie-
mi w Cerekwicy Panu Maciejowi Ciesielskie-
mu za udostępnienie obiektu oraz firmie 
Pima-Pro Mateuszowi i Piotrowi Małysz-
ka za fotorelację. 

Sandra Pietrzak
Urząd Gminy Rokietnica

Zdjęcia: Pima-Pro Mateusz i Piotr Małyszka

Podsumowanie listopadowej 
akcji poboru krwi w gminie 
Rokietnica

Tym razem akcja poboru krwi w gminie Rokietnica odby-
ła się w czwartek 10 listopada – dzień przed Narodowym 
Świętem Niepodległości. Była to zbiórka w krwiobusie usta-

wionym przed halą ROS.
Zgłosiły się 22 osoby, a krew po badaniach lekarskich oddało 

16. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie 
wydarzenia – Klubowi HDK PCK Błękitna Kropelka, Personelowi 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Po-
znaniu oraz Rokietnickiemu Ośrodkowi Sportu. Wydarzenie swo-
im patronatem objął Wójt Gminy Rokietnica p. Bartosz Derech. 

Następna akcja w gminie Rokietnica wstępnie planowana jest 
na grudzień 2022 r.

Tomasz Skupio – Radny gminy Rokietnica
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Powrót Krzysia
To już dziewiąty BUDMAR-CUP sezo-

nu 2022 i znów odnotowujemy super fre-
kwencję. Mimo iż na starcie zabrakło lidera 
Adama Stankiewicza, wicelidera Andrze-
ja Barskiego oraz kilku innych stałych by-
walców, to i tak wystąpiło 32 zawodników! 
Brak jedynki i dwójki rankingu BUDMAR-
-CUP skrzętnie wykorzystali inni zawod-
nicy. Świetnie zaprezentował się Krzysz-
tof Kaczmarek, który kilka miesięcy temu 
postanowił wrócić do treningów. Decyzja 
powrotu wydaje się całkiem słuszna, bo już 
przynosi efekty. Popularny Krzysiu kilka dni 
wcześniej wywalczył miejsce w II drużynie 
Akademii Bilardowej Rokietnica i po kilku-
letniej przerwie znów wystąpił w rozgryw-
kach Polskiej Ligi Bilardowej, a w ostatnim 
BUDMAR-CUP... zwyciężył! Brawo, Krzysiu! 
W finale spotkał się ze zwycięzcą eliminacji 
do Mistrzostw Polski Amatorów rozgrywa-
nych w Akademii, czyli z Robertem Kozłow-
skim z Zielonej Góry. Na trzecich miejscach 
pojawili się debiutujący w tej fazie rozgry-
wek Radosław Lorych i Maciej Graff – gra-
tulujemy pierwszych medali i pucharów 
w BUDMAR-CUP! Tuż za podium znalazło 
się czworo reprezentantów drużyn Akade-
mii, a w nich trzy przedstawicielki płci pięk-
nej: Julia Babica, Julia Tarka i Kinga Pietrzak 
oraz młodziutki Mateusz Cholewiński. Naj-
lepsi oczywiście otrzymali cenne nagrody 
oraz piękne puchary i medale ufundowa-
ne przez głównego sponsora cyklu – firmę 
Budmar – Centrum Klinkieru i Dachówek.

Gabriela, Maksymilian i Mateusz 
zwyciężają w JUNIOR-CUP V!

Na dzień 12 listopada zaplanowaliśmy 
piątą odsłonę JUNIOR-CUP – cyklu turnie-
jów bilardowych dla dzieci organizowanym 
wspólnie z Gminą Rokietnica i Stowarzysze-
niem Wielkopolska Akademia Bilardowa. 
Zawody rozegraliśmy w trzech kategoriach 
w zależności od poziomu zaawansowania. 

W pierwszym turnieju rywalizowały dzie-
ci z grupy początkującej, w drugim z grupy 
średnio-zaawansowanej, a w trzecim za-
awansowani. Na najlepszą czwórkę każ-
dej kategorii czekały statuetki ufundowane 
przez Gminę Rokietnica, a także dodatko-
we nagrody ponownie ufundowane przez 
tatę Adama Michalskiego jednego z uczest-
ników naszych turniejów. Dla najlepszego 
z grupy zaawansowanej czekała nagroda 
niespodzianka od Oliwii Zalewskiej.

Wśród początkujących o zwycięstwie za-
decydował bezpośredni pojedynek. Gabriela 
Wieczorek i Helena Konieczna uzyskały po 
4 punkty, jednak to Gabi zwyciężyla, a Hele-
na dorzuciła kolejne drugie miejsce do ko-
lekcji. Na trzecich lokatach wspólnie upla-
sowały się Natalia Perz i Antonina Babica.  

W kategorii średnio-zaawansowanych 
zwyciężył Maksymilian Molik, który w fi-
nale pokonał Franciszka Nowaczyka. Na 
trzecich lokatach uplasowali się Wiktor 
Wieczorek i Antoni Szymański. O pierw-
szą czwórkę otarli się Bartosz Kołodziej, 
Marek Podgórski, Konstanty Skolarus, Ma-
ciej Melcer, Aleksander Cybulski oraz de-
biutująca w średnio-zaawansowanych An-
tonina Cybulska. 

W turnieju zaawansowanych młodych 
bilardzistów, który zakończył piątą odsło-
nę JUNIOR-CUP 2022, zawodnicy grali sys-
temem „każdy z każdym” w odmianę 8-bil 
do 2 wygranych partii. Każdy z uczestni-
ków rozegrał 6 pojedynków i po podlicze-
niu wszystkich wyników najlepszym okazał 
się Mateusz Cholewiński! Co ciekawe, Mati 
miał tyle samo zwycięstw co Wiktor Kacz-
marek i Adam Michalski, i dopiero bilans 
partii zadecydował o jego triumfie. Dru-

gim okazał się Wiktor, 
a trzecim Adam. Rów-
nie emocjonująco było 
w wyłonieniu czwarte-
go miejsca. Julia Babi-
ca i Adrian Tomaszew-
ski uzyskali tyle samo 
zwycięstw i mieli taki 
sam bilans, i o lepszej 
pozycji zadecydował 
bezpośredni pojedy-
nek, w którym minimal-
nie lepszym okazał się 
Adi. Szóste miejsce zajął 

Eryk Świdniak, a za nim uplasował się Fran-
ciszek Nowaczyk. Franek tego dnia jako je-
dyny zagrał w dwóch turniejach. Gratulacje 
dla wszystkich uczestników za wspaniałe 
zawody! Wszyscy byliście super!

Kolejny turniej dla dzieci, ostatni już z cy-
klu JUNIOR-CUP 2022 odbędzie się 10 grud-
nia (sobota). Zapraszamy do udziału!

Tuż za podium Bilardowej Ekstraklasy!
Kolejny emocjonujący sezon za nami. Po 

ostatnim triumfie w Bilardowej Ekstrakla-
sie tym razem zajmujemy 4. miejsce. Do 
medalu zabrakło naprawdę niewiele, ale 
trzeba przyznać, że mieliśmy niezwykle 
trudny sezon.

Dziękujemy naszym zawodnikom: Ra-
dosław Babica, Michał Potysz, Arkadiusz 
Brzękowski, Adam Stankiewicz i Czarek Ja-
rosz za walkę do samego końca. Wiemy, że 
daliście z siebie wszystko i że w przyszłym 
roku wrócicie mocniejsi!

Dziękujemy także naszym kibicom za 
doping podczas Wielkiego Finału oraz za 
ogromne wsparcie w trakcie całego sezo-
nu! Jesteście wielcy!

Dziękujemy również Gminie Rokietni-
ca oraz naszym sponsorom, czyli firmom 
QUAY, Advatech i Budmar - Centrum Klin-
kieru i Dachówek, bez Was nasze starty by-
łyby niemożliwe! Jeszcze raz dziękujemy!

Niesamowita Oliwia! Trzy 
zawodniczki Akademii w MP!

Kolejny raz Oliwia Zalewska zwycięża 
w Pucharze Polski Kobiet! Zawodniczka 
Akademii Bilardowej Rokietnica zdomi-
nowała sezon 2022. W pierwszym swoim 
starcie była druga, a w pozostałych 3 trium-
fowała i bezapelacyjnie zwyciężyła w Ran-
kingu Polski Kobiet! Brawo Oliwia! Brawa 
należą się też Kindze Pietrzak za bardzo 
równy sezon dający jej awans do grudnio-
wych Indywidualnych Mistrzostw Polski 
Kobiet! Przypomnijmy, że do MP awansu-
je 9 najlepszych zawodniczek z rankingu 
plus Mistrzyni Polski 2021. Oprócz Oliwii 
i Kingi w MP wystąpi jeszcze jedna repre-
zentantka Akademii. Julia Tarka w rankin-
gu ostatecznie została sklasyfikowana na 
12. pozycji, ale otrzymała od organizato-
rów tzw. „Dziką Kartę”.

Uczestnicy JUNIOR-CUP V

Pierwsza czwórka  
BUDMAR-CUP IX
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4 ROSbieg Niepodległości już za nami…

Już po raz czwarty – po covidowej prze-
rwie – wystartował w dniu 11.11.2022 r. 
o godzinie 11:11 ROSbieg Niepodległo-

ści pod honorowym patronatem Wójta Gmi-
ny Rokietnica. Głównym organizatorem, 
a także i sponsorem był Rokietnicki Ośro-
dek Sportu Sp. z o.o., a wspierali go Urząd 
Gminy Rokietnica wraz ze Stowarzyszenia-
mi Rokietnica Biega i ROXKIJE Rokietni-
ca. Nie sposób w tym miejscu pominąć za-
angażowania naszych partnerów: Gminny 
Ośrodek Kultury, PUK Sp. z o.o., Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy. 
Szczególne podziękowania należą się rów-
nież druhnom i druhom z jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej z całej Gminy, któ-
rzy wraz z policją zabezpieczali trasę biegu. 
A nieocenioną pomoc wnieśli także nasi 
wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Rokietnicy i Szkoły Pod-
stawowej w Kiekrzu, których wspomagali 
druhowie ZHP. W tym roku stawiło się 59 
wolontariuszy. 

No, ale teraz już do biegów… W tym roku 
postanowiliśmy zwiększyć udział naszych 
najmłodszych, których rodzice mogli zare-
jestrować w systemie zapisów przygoto-
wanych przez firmę FOXTER. Dzięki temu 
każde dziecko i młodzieniec otrzymał od 
organizatorów pakiet startowy z upomin-
kami i numerem startowym. W zależności 
od wieku nasi najmłodsi (ponad 120 biega-
czy) startowali na dystansie 50 m, 100 m, 
starsi natomiast na dystansie 500 i 1000 
m. Dodam, że zwycięzcy tych ostatnich dy-
stansów (500 m – Kaszubiak Julia z Kosza-

lina, Kurek Weronika z Opalenicy i Kawiak 
Zofia z Kiekrza wśród dziewcząt oraz Gro-
szewski Olaf z Pamiątkowa, Rataj Franciszek 
z Poznania i Podlecki Franciszek z Rokietni-
cy; 1000 m – Chołyńska Emilia ze Zbąszyn-
ka, Sierżant Milena z Pleszewa, Rożek Julia 
z Krzyszkowa, a wśród chłopców Jankowiak 
Wiktor z Mrowina, Kądzielak Wiktor z Ro-
galinka i Nowicki Wiktor z Soboty) zostali 
uhonorowani pamiątkowymi statuetkami, 
które wręczała m.in. Danuta Potrawiak Se-
kretarz Gminy Rokietnica. Myślę, że za rok 
utrzymamy taką formułę rejestracji biegów, 
dystansów i większej liczby młodych bie-
gaczy, zwłaszcza na dłuższych dystansach. 
Pomysły już mamy… A tak na marginesie 
czy zauważyliście Państwo, że ROSbieg Nie-
podległości stał się już imprezą ponad wo-
jewódzką…? Dodam tylko, że dzięki zaanga-
żowaniu Renaty Chlebowskiej i Agnieszki 
Zakrzewicz-Podleckiej biegi dzieci prze-
biegły bardzo sprawnie.

Po intensywnej rozgrzewce, którą prze-
prowadził dla uczestników biegu głównego 
i Nordic Walking manager ROSFiT – Kamil 
Gapiński, wszyscy zgromadzeni uroczyście 
odśpiewali wraz z Zosią Kowalczyk hymn 
państwowy. I przyszła ta wyczekiwana 
chwila: zbliża się godzina 11:11, odlicza-
nie, wystrzał Wójta Bartosza Derecha z pi-
stoletu startowego w asyście 20 harcerzy 
z flagami narodowymi i 217 zawodników 
– przy dużym aplauzie kibiców – wystar-
towało do biegu na dystansie 10 km (dwie 
pętle wyznaczonej trasy). Najlepszym bie-
gaczem wśród mężczyzn był Tomczyk Piotr 

z Rokietnicy, a za nim na metę wbiegli Sar-
bak Grzegorz z Międzychodu i Ratajczak 
Tomasz z Jarocina. Rywalizacja była zacię-
ta, o czym świadczy 27 sekundowa różnica 
między 1 a 7 miejscem. Wśród kobiet pierw-
sze miejsce zajęła Domań Joanna z Kiekrza 
(28 miejsce w generalce), a tuż za nią była 
Kołecka Patrycja z Poznania (34 general-
ka) i Pasieka Kasia z Rokietnicy (36 miej-
sce w generalce).

Kilka minut po biegaczach do rywaliza-
cji przystąpili entuzjaści Nordic Walking. 
Ta grupa miała do przejścia 5 km, czyli 
jedną pętlę trasy. Najszybszy był Woźnica 
Rafał z Drawska, za nim Kaszubiak Klau-
diusz z Koszalina i Parzybut Jan z Pniew. 
Wśród „kijkarek” najszybsza była Nowicka 
Agnieszka z Krzyszkowa, a za nią Postek Da-
nuta z Poznania i Nowak Agata z Rokietnicy.

Wszyscy zwycięzcy „open” i w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych zosta-
li uhonorowani pucharami i statuetkami 
wręczanymi przez Wójta Gminy Rokietnica 
oraz przedstawicieli organizatorów (pro-
ducentem statuetek jest NOTOS DESIGN 
firma współpracująca, a fundatorem Gmi-
na Rokietnica). Do pucharów i statuetek 
w imieniu naszych zawsze hojnych spon-
sorów wręczane były nagrody rzeczowe 
ufundowane przez sponsorów (m.in. Dan-
delion Studio Pole Dance, CTS Sobota). Po 
biegu wszyscy zawodnicy, zarówno młodzi, 
jak i najstarsi mieli możliwość rozgrzania 
się ciepłym posiłkiem (doskonały jak zwy-
kle RUMPUĆ od Józka Gawrona z Restaura-
cji „Pod Gruszą”), wypić kawę lub herbatę, 
delektując się świeżymi, jeszcze ciepłymi 
rogalami „Marcińskimi” (jak zwykle Artur 
Lisiak i jego Cukiernia „U Kamilka” pokazali 
wysoki kunszt cukierniczy), czy wypieka-
mi rodzin naszych biegaczy, organizatorów 
i wolontariuszy. Nie zabrakło oczywiście 
napojów i owoców (Chata Polska, R-SGD 
Przybroda). W przygotowaniu do biegu 
i rozmasowaniu mięśni po biegu świetnie 
spisywała się załoga Fizjo In Touch. Wiel-
kie podziękowania dla sponsorów, którzy 
wsparli nas finansowo (Kingspan Water & 
Energy – Sponsor Główny, Drukarnia Ety-
kiet Natalii – Sponsor Premium). Dzięki 
takim firmom możemy wzbogacić pakie-
ty startowe o pamiątkowe gadżety. Lista 
sponsorów uwidoczniona była na plaka-
tach, numerach startowych i na fanpage’u 
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ROSbiegu Niepodległości.
Szczególne podziękowania kieruję do Re-

naty Chlebowskiej za świetnie, dynamicz-
nie prowadzoną konferansjerkę przed halą 
w czasie biegów i w trakcie honorowania 
uczestników, do Agnieszki Matysiak i San-

dry Pietrzak za cierpliwość i wytrwałość 
w formalno-prawnych przygotowaniach 
i w organizacji 4 ROSbiegu Niepodległości, 
do Adama Michty za pilotowanie biegu, do 
Pawła Dankowskiego za wsparcie i użycze-
nie samochodu, do członków stowarzyszeń 

ROKIETNICA BIEGA i ROXKIJE Rokietnica, 
do pracowników Gminnego Ośrodka Kul-
tury, PUK Sp. z o.o., druhów z ochotniczej 
straży pożarnej, policjantów, pracowników 
Urzędu Gminy. Budujące jest to, że do po-
mocy zgłosiła się duża liczba wolontariuszy, 
harcerzy, ale też część rodziców. Nie sposób 
wymienić tu wszystkich zaangażowanych 
i wspierających. Jedno dla mnie jest pew-
ne, że z takim zespołem i takim wsparciem, 
kolejny, rocznicowy już 5 ROSbieg Niepod-
ległości będzie jak zwykle najlepszy!

DZIĘKUJĘ I DO ZOBACZENIA 11.11.2023 r. 
O GODZINIE 11:11.

Jerzy Maciejewski
Prezes Rokietnickiego Ośrodka Sportu

Dwunasta edycja 
plebiscytu 
„Sportowiec z klasą”

Rok 2022 obfitował w sukcesy polskich 
sportowców. Iga Świątek od kwiet-
nia jest liderką rankingu singlowe-

go WTA. Po raz drugi z rzędu nagrodę dla 
najlepszego strzelca w europejskich ligach 
– Złoty But odebrał Robert Lewandowski. 
Gra polskiej drużyny koszykówki zachwy-
ciła nie tylko fanów tej dyscypliny. Czwarte 
miejsce zdobyte na Mistrzostwach Europy 
udowodniło, że naszą reprezentację stać na 
wiele. Jesteśmy przekonani, że reprezen-
tanci Gminy Rokietnica również mogą po-
chwalić się dużymi sportowymi osiągnię-
ciami. Już po raz dwunasty zachęcamy do 
udziału w plebiscycie Sportowiec z klasą.
Poniżej przedstawiamy zasady plebiscytu:

1. wyróżnia się 2 kategorie plebiscyto-
we, w których o tytuł „Sportowca z klasą” 
2022 ubiegać się mogą: SPORTOWCY do 
16 r.ż. (rocznik 2007 i młodsi)
• wymaganiem w stosunku do kandydatów 

jest Mistrzostwo Powiatu, Województwa 
lub Polski;

• zgłoszona osoba musi być mieszkańcem 
Gminy Rokietnica;

• zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącznie 
na specjalnie przygotowanym formula-
rzu trenerzy sekcji w klubach sportowych 
w przypadku gier zespołowych oraz tre-
nerzy, nauczyciele i mieszkańcy – w przy-
padku sportowców indywidualnych;

• każda zgłoszona kandydatura musi zo-
stać potwierdzona poprzez złożenie pod-
pisu na formularzu przez trenera (gry 
zespołowe) lub nauczyciela lub miesz-
kańca (sportowcy indywidualni) doko-
nującego zgłoszenia oraz zaakceptowa-
na przez rodzica (prawnego opiekuna).

SPORTOWCY powyżej 16 r.ż. (rocznik 
2006 i starsi)
• minimalnym wymaganiem w stosunku 

do kandydatów jest Mistrzostwo Polski 
(złoto, srebro, brąz);

• zgłoszona osoba musi być mieszkańcem 
Gminy Rokietnica;

• zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącz-
nie na specjalnie przygotowanym for-
mularzu trenerzy, nauczyciele i miesz-
kańcy;

• każda zgłoszona kandydatura musi zostać 
potwierdzona poprzez złożenie podpisu 
na formularzu przez trenera, nauczycie-
la, mieszkańca dokonującego zgłoszenia 
oraz zaakceptowana przez kandydata.
O przynależności do kategorii wiekowej 

decyduje rok urodzenia kandydata.

2. Formularz umożliwiający zgłosze-
nie kandydatów, zawiera dane osobowe, 
największe osiągnięcia 2022 roku zgłasza-
nego kandydata oraz krótkie uzasadnienie 
zgłoszenia.

3. Zgłaszający ma obowiązek poinformo-
wać kandydata o zgłoszeniu.

4. Zgłoszenia będą przyjmowane przez 
Urząd Gminy Rokietnica do 30 grudnia 
2022 roku. Będzie je można składać 
osobiście w Biurze Obsługi Interesanta 
bądź przesłać tradycyjną pocztą na adres: 
Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 
62-090 Rokietnica, z dopiskiem: Plebiscyt 
„Sportowiec z klasą” 2022 (decyduje data 
stempla pocztowego).

5. Oceny dostarczonych w w/w termi-
nie zgłoszeń dokona niezależna Komisja 
Konkursowa.

6. Zwycięzcy zostaną poinformowani 
o terminie i sposobie przyznania nagród.

Dodatkowe informacje można uzy-
skać:
• mailowo: promocja@rokietnica.pl
• telefonicznie: (61) 89 60 614.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów 
do plebiscytu. Wierzymy, że dzięki Wam 
uda się nagrodzić najlepszych sportowców 
z Gminy Rokietnica.

Referat Organizacyjny i Promocji  
UG Rokietnica

Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe
Nabór wniosków o przyznanie w 2023 roku stypendium sportowego  
oraz nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe

Zarządzeniem nr 163/2022 z dnia 16 
listopada 2022 r. Wójt Gminy Rokiet-
nica ogłosił nabór wniosków o przy-

znanie w 2023 roku stypendiów sporto-
wych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte 
wyniki sportowe. Wnioski o przyznanie na-
gród i wyróżnień oraz stypendium na rok 
2023 za wyniki osiągnięte w roku 2022 
należy składać osobiście w Biurze Obsłu-
gi Interesanta Urzędu Gminy w Rokietni-

cy, ul. Golęcińska 1 (Budynek C) w godzi-
nach pracy Urzędu lub za pośrednictwem 
poczty na adres: Urząd Gminy w Rokiet-
nicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica 
(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), 
w terminie od 28 listopada 2022 roku do 
3 stycznia 2023 roku. 

Szczegółowe zasady przyznawania stypen-
dium sportowego oraz nagród i wyróżnień za 
osiągnięcia sportowe oraz wzory wniosków 

określa Uchwała Nr LII/484/2018 Rady Gmi-
ny Rokietnica z dnia 26 marca 2018 roku 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przy-
znania i pozbawiania oraz rodzajów i wyso-
kości stypendiów sportowych, nagród i wy-
różnień sportowych.

Formularze dostępne są na stronie inter-
netowej www.rokietnica.pl w zakładce Ak-
tualności. Wersję papierową można otrzy-
mać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Gminy w Rokietnicy ul. Golęcińska 1, w go-
dzinach pracy Urzędu. 

Agnieszka Bilik – Referat Organizacyjny 
i Promocji UG Rokietnica
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Informacja ze szkolenia  
dla organizacji pozarządowych

8 listopada w sali sesyjnej Urzędu Gmi-
ny Rokietnica 18 przedstawicieli re-
prezentujących 15 różnych funda-

cji i stowarzyszeń działających na terenie 
Gminy Rokietnica uczestniczyło w zorgani-

zowanym przez Stowarzyszenie Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatel-
skich PISOP szkoleniu na temat możliwo-
ści pozyskiwania środków finansowych 
na działalność statutową organizacji po-

zarządowych. Podczas spotkania przedsta-
wiciel PISOP pan Piotr Kotlarek podzielił 
się cenną wiedzą, z jakich narzędzi i źródeł 
można korzystać, pozyskując środki, czym 
różni się darowizna od sponsoringu, dzia-
łalność odpłatna od gospodarczej, a lote-
rie fantowe od zbiórek publicznych. Spo-
tkanie było również okazją do wzajemnej 
wymiany doświadczeń oraz uzyskania od-
powiedzi na pytania z zakresu działalności 
pożytku publicznego.

Szkolenie było nieodpłatne i zostało zor-
ganizowane w ramach projektu CAMP - Cen-
trum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu, 
realizowanego z dotacji programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Krajowy finansowa-
nego przez Islandię, Liechtenstein i Norwe-
gię w ramach Funduszy EOG.

Agnieszka Bilik 
Referat Organizacyjny i Promocji 

UG Rokietnica

„Łączy nas WIELkopolskiE” – Gmina Rokietnica wyróżniona

Gmina Rokietnica została wy-
różniona w plebiscycie „Łączy 
nas WIELkopolskiE” za projekt: 

„Rozbudowa Gimnazjum im. Noblistów 
w Rokietnicy”. Organizatorem plebiscy-
tu był magazyn „Nasz Region”. Jego ce-
lem było wyróżnienie najlepszych pro-
jektów zrealizowanych z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020). W ka-
tegorii „Łączy nas… architektura i kultura” 
zostali nominowani również:

• Gmina Pleszew za projekt: „Utworze-
nie nowej siedziby Domu Kultury na 
terenie dworca PKP Pleszew Miasto”,

• Miasto Poznań za projekt: „Muzeum 
Enigmy w Poznaniu”,

• Polski Teatr Tańca w Poznaniu za pro-
jekt: „Adaptacja budynków położonych 
w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym re-

nowacja kamienicy) na cele kultural-
ne Polskiego Teatru Tańca wraz z wy-
posażeniem”,

• Gmina Czempiń za projekt: „Rewitali-
zacja społeczna, przestrzenno-funk-
cjonalna, środowiskowa i techniczna 
Miasta Czempinia poprzez utworzenie 
Centrum Aktywizacji Społecznej, zie-
lonej enklawy miasta, ogólnodostęp-
nych stref rekreacji, ciągów komuni-
kacyjnych oraz budowę monitoringu”.

Wyboru dokonywali internauci od 3 do 
23 października br. Łącznie, na 19 projek-
tów podzielonych na 4 kategorie, oddano 
ponad 50 tys. głosów. W kategorii „Łączy 
nas… architektura i kultura” zwyciężyła 
Gmina Czempiń.

9 listopada br., oprócz gali wręczenia na-
gród laureatom, odbyły się również cztery 
panele dyskusyjne. W jednym z nich, na-

zwanym „Co z tym klimatem”? – przemyśla-
ne działania dla przyszłości wzięli udział: 
Stefan Dziamara (Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Rychwał), Bartosz Derech (Wójt Gmi-
ny Rokietnica), Jacek Szczepanik (Nadle-
śniczy Nadleśnictwa Oborniki) i Wiesław 
Ewertowski (Wiceprezes Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”).

Fot. Urząd Marszałkowski  
Województwa Wielkopolskiego 
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Rok 2022 rokiem wyzwań 
i nowych doświadczeń 
w Referacie Administracyjnym 
i Obsługi Klienta

Po czasie wymuszonej pandemią izo-
lacji oraz funkcjonowania w realiach 
ograniczonego kontaktu z klientem, 

z początkiem 2022 roku drzwi Biura Ob-
sługi Interesanta UG Rokietnica zostały po-
nownie otwarte, a urna przeznaczona na 
korespondencję przychodzącą zniknęła. 
Okres zamknięcia dla wszystkich był cza-
sem próby i budowania wzajemnego za-
ufania. W dużej mierze wyszliśmy z niego 
z wachlarzem nowych, cennych doświad-
czeń i katalogiem metod działania, które 
na stałe weszły do kanonu urzędniczej co-
dzienności, pozwalając efektywnie współ-
pracować z klientami.

Próbując ująć rok 2022 w liczby, by zwizu-
alizować skalę i zakres pracy miejsca, w któ-
rym zaczyna się kontakt klienta z Urzędem, 
warto zwrócić szczególną uwagę na reje-

strację korespondencji przychodzącej:
• pisma złożone osobiście w Biurze Ob-

sługi Interesanta: 11 128,
• pisma, które wpłynęły tradycyjną pocz-

tą: 5 518,
• pisma dostarczone przez kurierów: 43.

Znakiem współczesności jest z pewnością 
popularność elektronicznych środków i ka-
nałów komunikacji. Za pośrednictwem plat-
formy ePUAP do 15 listopada br. do Urzędu 
Gminy Rokietnica wpłynęło 11 448 pism 
i wniosków, w tym dzięki wewnętrznym 
formularzom rokietnickiego eBOI (elek-
troniczne Biuro Obsługi Interesanta) 641. 
Mimo iż, formalnie rzecz ujmując, e-mail 
nie jest oficjalną drogą przyjmowania ko-
respondencji w urzędzie, każda taka wia-
domość wysłana na adres urzad@rokietni-
ca.pl poddawana jest analizie i weryfikacji, 
w razie konieczności podlegając rejestra-
cji – takich pism wprowadzono do syste-
mu obiegu dokumentacji aż 1 955.

Łącznie w 2022 roku (do dnia 15.11.) 
Kancelaria Urzędu Gminy Rokietnica przy-

Węgiel w preferencyjnej cenie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ro-
kietnica,

Informujemy, że 24 listopada 
2022 r. rozpoczęliśmy przyjmowanie Wnio-
sków na zakup preferencyjny węgla. Pro-
simy osoby zainteresowane i uprawnione 
o niezwłoczne wypełnienie wniosku i zło-
żenie w Urzędzie Gminy Rokietnica – do 5 
grudnia 2022 r. włącznie.

Wniosek jest dostępny w wersji papie-
rowej w Urzędzie Gminy Rokietnica – bu-
dynek C lub do samodzielnego pobrania 
na stronie www.rokietnica.pl.

Wnioski w wersji papierowej przyjmowa-
ne są w Biurze Obsługi Interesanta w Urzę-
dzie Gminy Rokietnica (Rokietnica, ul. Go-
lęcińska 1 – bud. C), w godz. pracy Urzędu, 
tzn. pon. 8.30- 18.00, wt.-czw. 7.30-15.30, 
pt. 7.30-14.00.

Wnioski można również złożyć przy wy-
korzystaniu platformy ePUAP jako załącznik 
do pisma ogólnego, podpisanego profilem 
zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Cena węgla przy zakupie preferencyjnym 
nie będzie wyższa niż 2 000 zł brutto za 
tonę. Do ceny należy doliczyć ewentualny 
koszt transportu z miejsca składowania na 
terenie Gminy Rokietnica do gospodarstwa 
domowego.
UWAGA! Do dokonania zakupu prefe-
rencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna 
w gospodarstwie domowym, która spełnia 
warunki uprawniające do dodatku węglo-

wego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 usta-
wy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku wę-
glowym.

Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy 
Rokietnica zainteresowany zakupem wę-
gla zobowiązany jest złożyć WNIOSEK o za-
kup preferencyjny, określając w nim m.in. 
rodzaj opału (groszek lub orzech). Formu-
larze wniosku dostępne są na stronie: ht-
tps://rokietnica.pl/aktualnosci/wnioski-
-na-zakup-preferencyjny-wegla/. 

Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy 
Rokietnica może po cenie preferencyjnej 
nabyć 1,5 tony opału do 31 grudnia 2022 r. 
oraz 1,5 tony opału po 1 stycznia 2023 r., nie 
później niż do 30 kwietnia 2023 r. W każ-
dym z wyżej wymienionych okresów moż-
na złożyć tylko jeden wniosek!

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie 
z datą wpływu! 

Procedura zakupu węgla  
w Gminie Rokietnica:
1. Złożenie wniosku o zakup preferencyj-

ny węgla.
2. Niezwłoczne rozpatrzenie przez Urząd 

Gminy Rokietnica. 
3. Telefoniczna bądź mailowa informacja 

o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku  
z jednoczesnym powiadomieniem 
o obowiązku uiszczenia opłaty za wę-
giel. Zapłaty należy dokonać na konto 
Gminy Rokietnica przelewem lub wpła-

tą uiszczoną w placówce pocztowej lub 
banku. 

4. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie 
Gminy Rokietnica Wnioskodawca zo-
stanie poinformowany o konieczności 
odbioru BONU/dokumentu uprawnia-
jącego do odbioru węgla ze wskazane-
go punktu znajdującego się na terenie 
Gminy Rokietnica. 

5. Wnioskodawca zgłasza się z BONEM/
dokumentem do wskazanego punktu 
w celu odbioru węgla.  

UWAGA! Program dystrybucji i sprze-
daży węgla po cenach preferencyjnych 
jest programem rządowym, w którym 
Gmina Rokietnica zdecydowała się wziąć 
udział, wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców. Zasady udziału regulu-
je ustawa z dn. 27 października 2022 r. 
Gmina nie ponosi odpowiedzialności za 
dostępność ani za jakość opału dostar-
czanego w ramach rządowego programu.
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jęła 30 092 pisma.
Równie potężną ilość stanowi korespon-

dencja wychodząca z Urzędu. Tradycyjną 
pocztą wysłano 21 188 listów (w tym 21 do 
klientów zagranicznych), natomiast z plat-
formy ePUAP skorzystano 3 496 razy.

W 2022 roku (do dnia 15.11.) pracowni-
cy Urzędu Gminy Rokietnica wysłali 24 684 
odpowiedzi na pisma/wnioski.

W Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Gminy Rokietnica od kilku lat działa też 
Punkt Potwierdzania Profilów Zaufanych. 
Jako bezpłatne narzędzie, o coraz szerszej 
gamie możliwości, profil zaufany staje się 
z roku na rok coraz bardziej powszechny. 
Do 15 listopada br. autoryzowano profile 
364 osób, w tym w konsekwencji wybuchu 
konfliktu zbrojnego w Ukrainie 222 pro-
file obywateli tego kraju, którzy znaleźli 
schronienie i wsparcie w Polsce. Profilów 
unieważnionych było zasadniczo mniej: 34 
(w tym 5 obywateli Ukrainy).

Łącznie w kontekście pełnej funkcjonal-
ności profilu udało się pomóc 398 osobom, 
w tym 227 obywatelom Ukrainy, którzy, uzy-
skawszy PESEL, mogą w pełni korzystać 
z dobrodziejstwa komunikacji elektronicz-
nej z polskimi urzędami i instytucjami.

2022 rok był też w oczywisty sposób 
ogromnym wyzwaniem ze względu na 
wybuch konfliktu zbrojnego w Ukrainie. 
W Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gmi-
ny Rokietnica prowadzono szereg działań 
związanych z szeroko rozumianą pomocą 
obywatelom Ukrainy. Zapewniono wspar-
cie obsługi merytorycznej: pomoc w wy-

pełnianiu dokumentów, w tym w języku 
ukraińskim i rosyjskim, wsparcie w proce-
durach związanych z rejestracją i autoryza-
cją profilu zaufanego, udzielanie podstawo-
wych informacji na temat przysługujących 
świadczeń rodzinnych, kierowanie do punk-
tów oferujących uchodźcom pomoc mate-
rialną i doradztwo. Kontynuacji podlegało 
też wsparcie obsługi merytorycznej Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(pomoc w wypełnianiu deklaracji, głów-
nie tych składanych na skraju terminu – 
30.06.2022 r.). Podobnie wygląda wsparcie 
obsługi merytorycznej dodatków energe-
tycznych (dystrybucja formularzy, udziela-
nie podstawowych informacji, kierowanie 
do instytucji rozpatrującej wnioski – Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Rokietnicy) oraz 
wsparcie obsługi merytorycznej w zakre-
sie redystrybucji węgla.

Urząd Gminy Rokietnica jest otwarty na 
potrzeby osób o szczególnych potrzebach. 
Tematyka dostępności, tak architektonicz-
nej, jak i informacyjno-komunikacyjnej rów-
nież pozostaje w gestii Referatu Administra-
cyjnego i Obsługi Interesanta. Na pomoc 
mogą liczyć osoby słabosłyszące, do dys-
pozycji których oddajemy pętlę indukcyjną 
(urządzenie wspomagające zmysł słuchu), 
a także dzięki współpracy z tłumaczem ję-
zyka migowego (aby skorzystać z tej formy 
pomocy, należy złożyć wniosek oraz po-
czekać na kontakt z pracownikiem mery-
torycznym, który umówi wizytę; formularz 
wniosku jest dostępny na stronie interne-

towej: www.bip.rokietnica.pl, zakładka: 
dostępność). Wsparciem dla osób słabowi-
dzących natomiast jest lupa elektroniczna. 
Na wyposażeniu Urzędu Gminy Rokietni-
ca pozostaje też gong alarmowy przywo-
ławczy (na wypadek potrzeby wezwania 
pomocy w momencie gorszego samopo-
czucia, np. w toalecie) oraz koc ewakuacyj-
ny, mający służyć osobom niepełnospraw-
nym ruchowo.

Referat Administracyjny i Obsługi Intere-
santa czuwa też nad pracą archiwum zakła-
dowego.  W 2022 roku wybrakowano 553 
j.a. (jednostek archiwalnych), czyli ok. 553 
teczki. Przyjęto, że teczka to ok. 5 cm, czyli 
brakowaniu uległo 27,65 mb dokumenta-
cji. Dzięki temu swoje miejsce w archiwum 
znalazły kolejne akta, które w przeważa-
jącej większości przypadków zobligowa-
ni jesteśmy przechowywać dziesiątki lat...

Od czerwca 2022 roku w Urzędzie Gmi-
ny Rokietnica sprawnie działa internetowy 
system umawiania wizyt. Ich katalog jest 
systematycznie poszerzany. Na początku 
działania oprogramowania najpopularniej-
szą tematyką i najczęściej wybieraną była 
ta związana ze sprawami obywatelskimi 
(dowody osobiste, meldunki) oraz aktami 
stanu cywilnego. Do 15 listopada br. tym 
kanałem umówiono 3 267 spotkań. Wizy-
tę w Urzędzie można zabukować on-line 
(rokietnica.ustaltermin.pl), telefonicznie 
(61 89 60 621) lub osobiście w Biurze Ob-
sługi Interesanta (bud. C UG Rokietnica).

Sprawozdanie 
z pracy Referatu Spraw 
Obywatelskich rok 2022

Referat Spraw Obywatel-
skich realizuje zadania 
z zakresu ewidencji lud-

ności, dowodów osobistych, re-
patriacji. W skład referatu wcho-
dzi także Biuro Rady Gminy.

W ostatnich latach Gmina 
Rokietnica cieszy się niezwy-
kłą popularnością. Według spi-
su powszechnego GUS mamy je-
den z największych przyrostów 
mieszkańców w Polsce (6. miej-
sce) w ciągu 10 lat, co przekła-
da się na liczbę meldujących się 
osób na terenie Gminy. Na dzień 
15.11.2022 r. liczba mieszkań-
ców wynosiła 19670.

Urząd Gminy Rokietnica, po-
dobnie jak inne urzędy miast 
i gmin w całej Polsce, od 16 mar-
ca 2022 roku, rozpoczął nadawa-
nie numerów PESEL ukraińskim 

uchodźcom wojennym.
Było to dla Referatu niezwy-

kłe wyzwanie, któremu dzięki 
zespołowi udało się sprostać. 
Do chwili obecnej, tj. na dzień 
15.11.2022 r. nadaliśmy 730 
numerów PESEL obywatelom 
Ukrainy. W celu sprawnej obsłu-
gi uchodźców zostały specjal-
nie do tych czynności wydłużo-
ne godziny pracy Urzędu, przy 
czym dla naszych mieszkańców 
usługi z zakresu ewidencji lud-
ności oraz dowodów osobistych 
realizowane były bez zmian. 

W skład Referatu Spraw Oby-
watelskich wchodzi Biuro Rady 
Gminy, którego zadania wyni-
kają z ustawy o samorządzie 
gminnym i ze statutu jednostki. 

Biuro Rady zapewnia po-
moc w realizacji zadań zarów-
no Radnym, jak i całej Radzie 
jako organowi kolegialnemu.

Jednym z wielu zadań pra-
cowników Biura Rady jest 
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m.in. upowszechnienie terminów i tema-
tów wszelkich planowanych zebrań oraz 
przede wszystkim zapewnienie obsługi 
techniczno-organizacyjnej sesji rady i po-
siedzeń komisji.

Do końca listopada 2022 r. odbyło się 13 
sesji. Na grudzień zaplanowana jest sesja 
budżetowa.

W 2022 r. odbyło się 13 posiedzeń wspól-
nych Komisji Rady Gminy Rokietnica, z cze-
go 2 Komisje tematyczne: 
• w lipcu ws. zagospodarowania Polany 

Rumpuciowej,

• we wrześniu ws. bezpieczeństwa na te-
renie Gminy Rokietnica.
 
Posiedzenia Komisji w 2022 r. (stan na 

listopad 2022 r.):
• Komisja Finansów, Budżetu, Rozwoju Go-

spodarczego i Rolnictwa – 10 posiedzeń,
• Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Po-

rządku Publicznego – 9 posiedzeń,
• Komisja Rewizyjna – 11 posiedzeń,
• Komisja Skarg Wniosków i Petycji – 4 po-

siedzenia.

W 2022 roku Rada Gminy Rokietnica 
przyjęła 51 uchwał (bez budżetowej), z cze-
go np. 13 to przystąpienia do sporządzenia 
lub uchwalenie miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, a 8 uchwał 
ws. nadania nazw ulicom.

W sierpniu, podczas LVI sesji, Rada Gmi-
ny Rokietnica przyjęła uchwałę ws. Strate-
gii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021 
– 2030.

Referat Spraw Obywatelskich realizuje 
szeroki zakres usług dla obywateli. Stawia-
my na sprawną, kompleksową i rzetelną ob-
sługę, bo wszyscy razem i każdy z osobna 
stanowimy fundament do budowania sil-
nej Gminy – naszej małej Ojczyzny.

Referat Spraw Obywatelskich  
UG Rokietnica

Z prac Referatu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 

W roku 2022 dzięki kontynuacji ob-
ranego kierunku zagospodaro-
wania zwiększyliśmy pokrycie 

gminy obowiązującymi planami miejscowy-
mi o kolejne ponad 5%. Udało się to dzięki 
zamknięciu długotrwałych, stanowiących 
wyzwanie procedur:
• Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego Rokietnica rejon ul. Szamo-
tulskiej, ul. Szkolnej, ul. Leśnej i ul. Grzy-
bowej i w miejscowości Mrowino do ul. 
Radziwoja – etap 1

• MPZP rejon ulicy Polnej.
Kontynuując kierunek ochrony gruntów 

rolnych przed niekontrolowaną zabudową, 
podjęliśmy uchwały ochronne:
• MPZP w Napachaniu, rejon ul. Rokietnic-

kiej i ul. Majątkowej
• MPZP w Przybrodzie i Cerekwicy, rejon 

ul. Kaźmierskiej, Przybrodzkiej i Żalew-
skiej – etap 1.
Dodatkowo planujemy skierować pod 

obrady Rady Gminy dwa kolejne projekty 
ograniczające zabudowę:
• MPZP w Rostworowie, rejon ul. Jesiono-

wej i ul. Rokietnickiej – etap 1.
• MPZP w Bytkowie, rejon Zachodniej ob-

wodnicy Poznania – część północna.
Zwiększymy tym samym liczbę pla-

nów ochronnych do 24, a pokrycie plana-
mi ochronnymi do około 35% powierzch-
ni gminy. 

Częściowo zaktualizowaliśmy ustalenia 
planów obowiązujących, dostosowując je 
do aktualnych uwarunkowań przestrzen-
nych i prawnych oraz do potrzeb realizacji 
planowanych inwestycji. Dotyczy to nastę-
pujących planów:
• Zmiana MPZP w Kiekrzu, rejon Zachod-

niej obwodnicy miasta Poznania

• Zmiana MPZP w Rokietnicy w rej. ul. Go-
lęcińskiej, ul. Pocztowej i ul. Gminnej.
W trakcie opracowania znajdują się kolej-

ne 22 procedury planistyczne, w tym 5 pla-
nów stricte ochronnych i 2 plany wielofunk-
cyjne, w których m.in. wskazujemy funkcje 
ochronne. Projekty planów i wnioski do-
tyczące zmiany obowiązujących planów 
i studium przedstawiamy do zaopiniowa-
nia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archi-
tektonicznej, której członkowie – specjaliści 
z zakresu urbanistyki i architektury – po-
magają nam swoją wiedzą merytoryczną, 
jednocześnie dzieląc się własnym doświad-
czeniem wypracowywanym również w in-
nych jednostkach samorządowych. 

Wychodząc Państwu naprzeciw i korzy-
stając z doświadczenia, jakie zgromadzili-
śmy, mierząc się z wyzwaniami rzucony-
mi nam przez pandemię, wprowadziliśmy 
hybrydowy model prowadzenia dyskusji 
publicznych. Dzięki temu każdy z Państwa 
może wziąć udział w dyskusji w wybrany 
przez siebie sposób.  

Informujemy także, że dla części złożo-
nych skarg dotyczących miejscowych pla-
nów, Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Poznaniu przychylił się do podejmowa-
nych przez nas w ramach władztwa plani-
stycznego decyzji, powyższe skargi oddala-
jąc. Przy opracowaniu projektów ważymy 
wszystkie argumenty, zarówno właścicieli 
nieruchomości, inwestorów, jak i docelo-
wych mieszkańców. 

Dokładamy starań, aby również po 
uchwaleniu planów miejscowych, wspie-
rać Państwa w realizacji inwestycji, udziela-
jąc informacji dotyczących zapisów planów 
miejscowych i obowiązujących przepisów 
oraz wyjaśnień w przypadku wątpliwości 
instytucji opiniujących lub uzgadniają-
cych zaplanowane inwestycje. Cieszy nas 
informacja o wydanych pozwoleniach na 
budowę oraz powstające w terenie i zaczy-

nające funkcjonować inwestycje. Jednocze-
śnie zachęcamy do kontaktu telefoniczne-
go z naszym Referatem i umawianie wizyt 
na naszej urzędowej stronie, dzięki czemu 
będziemy mogli zapewnić Państwu jeszcze 
lepszą obsługę.

Pracujemy również nad rozszerzaniem 
usług umożliwiających udostępnianie da-
nych przestrzennych, dzięki którym mo-
żecie Państwo uzyskać informację we 
własnym zakresie. W naszym Systemie In-
formacji Przestrzennej pojawiła się war-
stwa, na której można zapoznać się z infor-
macją, dla jakich obszarów opracowujemy 
projekty planów miejscowych.  

Ponadto w Referacie Zagospodarowa-
nia Przestrzennego wydano łącznie 550 
zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów 
z miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

Prowadzono także 147 postępowań 
administracyjnych dotyczących decyzji 
o warunkach zabudowy, 37 dotyczących 
inwestycji celu publicznego oraz 130 do-
tyczących podziałów nieruchomości.

Referat Zagospodarowania Przestrzennego

Liczba osób zameldowanych w danym roku  na pobyt stały na terenie Gminy Rokietnica
2012 rok 2021 rok 15.11.2022 rok

Pobyt stały 13263 19104 19670

Źródło: Na podstawie danych własnych z ewidencji ludności UG Rokietnica.

Z prac Referatu Inwestycji 
i Infrastruktury

W 2022 roku na terenie Gminy Ro-
kietnica wykonano następujące 
nakładki:

• Cerekwica ul. Sosnowa – nawierzchnia 
bitumiczna, dł. 418 mb, 

• Kiekrz ul. Szkutnicza – nawierzchnia bi-
tumiczna, dł. 538 mb, 

• Kiekrz ul. Żeglarska – nawierzchnia bi-
tumiczna, dł. 400 mb, 

• Rogierówko ul. Kościuszki – nawierzch-
nia bitumiczna, dł. 840 mb, 

• Rokietnica ul. Słoneczna – nawierzchnia 
bitumiczna, dł. 295 mb, 
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• Mrowino ul. Południowa – Kwiatowa – 
nawierzchnia bitumiczna, dł. 580 mb.
Dodatkowo, trwają prace w Krzyszko-

wie, ul. Główna – naprawa nawierzchni bi-
tumicznej na długości 650 mb.

W ramach powyższych inwestycji przewi-
dziano umocnienie istniejących nawierzch-
ni, mające na celu podwyższenie parame-
trów użytkowych i technicznych w zakresie 
niewymagającym zmiany istniejących gra-
nic pasa drogowego. Wyrównano istnieją-
ce podłoże wraz z wyprofilowaniem po-
przez nową warstwę kruszywa łamanego 
oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego. Dodatkowo na wskazanych 
odcinkach wykonano umocnienie poboczy 
kruszywem łamanym oraz punktowo wyko-
nano elementy odwodnienia lub organizacji 
ruchu. Szczegółowy zakres poszczególnych 
zadań został ujęty w dokumentacji przetar-

gowej. W przypadku zadania „Moderniza-
cja nawierzchni ul. Szkutniczej w Kiekrzu”, 
do zadań wykonawcy należały również de-
montaż i utylizacja płyt drogowych na dłu-
gości ok. 260 mb i doprowadzenie podłoża 
do właściwych parametrów nośności pod 
nawierzchnię.

We wrześniu zakończyły się prace zwią-
zane z budową oświetlenia ulicznego na ul. 
Jagodowej w Bytkowie – 1 szt. powstała na 
„sięgaczu” ul. Jagodowej, pozostałe 3 szt. 
wzdłuż tejże ulicy w kierunku ul. Wierz-
bowej. Całość zadania została zrealizowa-
na w ramach funduszu sołeckiego Sołec-
twa Sobota-Bytkowo. Koszt inwestycji to 
37 000,00 zł brutto. 

W sierpniu br. oddano do użytku jedną 
z największych i najważniejszych inwesty-
cji w historii gminy – Węzeł Przesiadkowy 
Rokietnica, który stanowi ogromne komu-

nikacyjne udogodnienie dla mieszkańców 
i spełnia wielką rolę w kwestii ochrony śro-
dowiska.

W październiku 2022 roku zakończono 
inwestycję polegającą na budowie oświe-
tlenia ulicznego na ul. Słonecznej i Modrze-
wiowej w Rokietnicy. W ramach zadania na 
ul. Słonecznej, Gmina wybudowała 8 lamp 
o wysokości słupów 6 m, a na ul. Modrze-
wiowej w liczbie 11 szt., o wysokości słu-
pów 7 m. Na obu ulicach zastosowano lam-
py z oprawami typu LED. Koszt inwestycji 
to 129 097,11 zł brutto. 

Trwają prace związane z budową oświe-
tlenia na ul. Głównej w Krzyszkowie – na 
odcinku od skrzyżowania ul. Głównej z ul. 
Obornicką do ostatnich zabudowań na ul. 
Głównej. W ramach tej inwestycji powstanie 
14 lamp oświetlających ulicę. Planowany 
termin zakończenia prac to grudzień 2022.

Cerekwica, ul. Sosnowa

Krzyszkowo, ul. Główna

Kiekrz, ul. Żeglarska Mrowino, ul. Południowa, Kwiatowa Rogierówko, ul. Kościuszki

Rokietnica, ul. Słoneczna Rokietnica, ul. Słoneczna

Kiekrz, ul. Szkutnicza Rokietnica, ul. Modrzewiowa
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Referat Ochrony Środowiska

ZIELEŃ
W 2022 roku do Referatu Ochrony Śro-

dowiska wpłynęło 129 zgłoszeń zamiaru 
usunięcia zieleni oraz 47 wniosków o wy-
danie zezwolenia na usunięcie zieleni.

Rok 2022 był rekordowy pod kątem ilo-
ści nasadzeń zieleni w gminie. Łącznie na 
zieleń w tym roku wydano prawie 557 tys. 
zł, z czego nieco ponad 350 tys. zł wydano 
na nowe nasadzenia drzew, krzewów, by-
lin czy traw ozdobnych. 

Do najważniejszych projektów warto za-
liczyć: tereny wokół dworca w Rokietnicy, 
tereny przy ul. Szamotulskiej w Rokietnicy 
oraz tereny przy rondzie obok ul. Wierz-
bowej w Bytkowie. 

Obecnie trwają prace związane z za-
zielenianiem Polany Rumpuciowej, gdzie 
już niedługo będziemy mogli nacieszyć 
wzrok nowymi drzewami, krzewami, by-
linami i trawami – dokładny projekt i opis 
prac opisywany był we wcześniejszych ar-
tykułach oraz na Facebooku Rokietnica.pl. 
Obecnie realizowany jest I etap prac, kolej-
ne będą realizowane w następnych latach.

W gminie, z funduszy Urzędu, jednostek 
pomocniczych oraz dotacji, przybyło ok. 170 
szt. drzew, co również jest dużym sukcesem.

Bardzo dobrze sprawdziły się zakupione 
w tym roku, worki nawadniające do drzew, 
których dodatkowy zakup Gmina również 
planuje w roku 2023.

ODPADY
W roku 2022 do Urzędu Gminy wpłynę-

ły 452 nowe deklaracje oraz 920 zmian do 
już złożonych deklaracji. 

Zdecydowana większość właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych, składając de-
klarację, dobrowolnie podaje jako prefero-

Prace związane z zielenią na terenie gminy:
Wykonane prace kwota brutto [zł]

przycięcia sanitarne drzew/ wycinki drzew niebezpiecznych zgłaszanych przez 
mieszkańców 

70 266,00

wymiana palików, misy nawodnieniowe, siatki ochronne na pnie itp. 20 553,76

pielenie rabat 54 900,72

podlewanie rabat i drzew + zakup worków nawodnieniowych 35 149,00

ekspertyzy dendrologiczne 11 463,00

udrożnienie drogi Pawłowice – Złotniki (mulczowanie krzewów) 
W TRAKCIE REALIZACJI

10 200,00

RAZEM: 202 532,48

Nowe nasadzenia zieleni na terenie gminy:
Wykonane prace Ilość nasadzonych roślin Kwota brutto [zł]

nasadzenia wokół dworca w Rokietnicy drzew: 26 szt.
krzewów: 1121 szt.

bylin i traw: 1860 szt.

108 864,00

nasadzenia przy rondzie Wierzbowa/Obornicka -  
Rokietnica/Bytkowo i częściowo na ul. Wierzbowej

drzew: 30 szt.
krzewów: 568 szt.

bylin i traw: 691 szt.

58 835,00

nasadzenia na ul. Szamotulskiej w Rokietnicy drzew: 18 szt.
krzewów: 313 szt.

bylin i traw: 874 szt.

46 008,00

rabaty przy szkole podstawowej w Rokietnicy – 
część rabat wg inicjatywy i wykonania uczniów, 
rodziców i nauczycieli

krzewów: 40 szt.
bylin i traw: 18 szt.

2 402,90

nasadzenia drzew w Bytkowie (ul. Porzeczkowa) 
wraz ze statyką drzew i gwarancją – Fundusz So-
łectwa Bytkowo-Sobota

9 szt. dębów czerwonych 5 000,00

sadzenie drzew miododajnych na Polanie Rum-
puciowej – współfinansowane z dotacji Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu

drzew: 41 szt. 28 077,00

nasadzenia na Polanie Rumpuciowej + przesadza-
nie platanów – Fundusz Sołectwa Rokietnica
W TRAKCIE REALIZACJI

drzew: 10 szt.
krzewów: 1000 szt.
bylin i traw: 881 szt.

83 164,63

sadzenie drzew na terenie gminy wraz ze staty-
ką drzew i gwarancją (w tym m.in. na ul. Kierskiej 
w Kiekrzu) 

drzew: 38 szt. 22 015,00

RAZEM: 354 366,53
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waną formę kontaktu pocztę elektroniczną. 
Dzięki temu, tylko w tym roku, zamiast 400 
listów z numerem konta do opłat za śmie-
ci, wysłano 400 maili.

Na chwilę obecną pracownicy Urzędu, 
w ramach systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, obsługują 21 990 miesz-
kańców, czyli 6534 deklaracje. Do zadań 
pracowników, oprócz wydawania decyzji 
wymiarowych oraz wzywania do złożenia 
deklaracji, należy również dbanie o to, aby 
system gospodarowania odpadami działał 
sprawnie, zarówno pod względem technicz-
nym, jak i finansowym. System finansuje się 
tylko i wyłącznie z opłat wnoszonych przez 
właścicieli nieruchomości. Dlatego dokła-
damy wszelkich starań, aby płatności były 
regulowane na bieżąco, a ewentualne zale-
głości spłacane. W tym celu w roku 2022 
pracownicy referatu wysyłali średnio 1200 
SMS na miesiąc z przypomnieniem o płat-
ności za śmieci, wystawionych zostało 2136 
upomnień o płatnościach oraz 323 tytuły 
wykonawcze. Mieszkańcy są powiadamia-
ni o stanie swoich płatności na wiele spo-
sobów, również telefonicznie.

Nowoczesne podejście Gminy do zadań 
związanych z realizacją gminnego systemu 
gospodarowania odpadami zaowocowało 
modernizacją Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Bytkowie oraz  
uruchomieniem punktu na elektro odpady 
przy Rokietnickim Ośrodku Sportu. Oba roz-
wiązania mają zapewnić sprawną obsługę 
i zwiększenie dostępności mieszkańców do 
bezproblemowego oddawania odpadów. 

Po obostrzeniach związanych z pandemią 
COVID-19 kontynuujemy również edukację 
ekologiczną mieszkańców poprzez orga-
nizację stoisk na imprezach plenerowych, 
takich jak „Ekologiczne Integracje” oraz 
„Rokietnica zaprasza Wielkopolan na Rum-
puć”. Przy współpracy z Przedsiębiorstwem 
Usług Komunalnych w tym roku udało się 
uruchomić panel edukacyjny skierowany 
do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gmi-
ny. W ramach tego przedsięwzięcia będzie 
możliwe zapoznanie najmłodszych miesz-

kańców z zasadami działania PSZOK oraz 
pokazania od kuchni, jak wygląda odbiór 
odpadów w naszej gminie.

Dzięki staraniom mieszkańców Gminy 
oraz pracowników Referatu Ochrony Śro-
dowiska, w tym roku po raz kolejny uda 
się zapewnić samofinansowanie gminne-
go systemu gospodarki odpadami, bez ko-
nieczności podnoszenia stawki za odpady.

W 2022 roku Gmina Rokietnica zosta-
ła zdobywcą Pucharu Recyklingu w ka-
tegorii: środowisko.

Ochrona powietrza
W związku z nowo wprowadzonym obo-

wiązkiem zgłaszania źródeł ciepła do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, 
pracownicy Referatu Ochrony Środowiska 
obsłużyli i wprowadzili do ww. bazy 2676 
deklaracji mieszkańców. Pozostali właści-
ciele nieruchomości (5114 osób) samo-
dzielnie zarejestrowali swoje źródło ciepła 
poprzez udostępnioną w internecie ogólno-
polską bazę CEEB. Spełnienie tego ustawo-
wego obowiązku przez mieszkańca otwiera 
furtkę do aplikowania o dodatek osłonowy, 
węglowy oraz do innych paliw. Dodatkowo 
dzięki bazie Władze Gminy posiadają dokład-
ną wiedzę o ilości i rodzaju źródeł ciepła, co 
w przyszłości pozwoli efektywnie planować 
politykę ekologiczną gminy.

W 2022 r. Gmina kontynuuje współpracę 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
przy realizacji programu „Czyste Powietrze”. 
W ramach porozumienia na terenie gminy 
działa punkt informacyjno-konsultacyjny, 
w którym mieszkańcy mogą zaczerpnąć in-
formacji o Programie oraz zasadach ubie-
gania się o środki finansowe na przedsię-
wzięcia, takie jak: wymiana źródła ciepła, 
termomodernizacja budynku czy zainsta-
lowanie OZE.

W ramach realizacji zadań własnych 
Gminy:
• Rada Gminy Rokietnica wyznaczyła 

na Gminnym Targowisku w Rokietni-
cy 2 miejsca do nieodpłatnego handlu, 
w piątki i soboty, dla rolników i ich do-
mowników,

• Gmina zapewniła opiekę w Schronisku 
Azorek 27 bezpańskim psom z terenu 
Gminy, z czego 5 psom udało się znaleźć 
nowy dom, a 17 czworonogów szczęśli-
wie wróciło do swoich właścicieli,

• Gmina zapewniła całodobową opiekę we-
terynaryjną nad zwierzętami, które do-
znały kolizji w wypadkach drogowych; 
w 2022 roku było 18 takich zdarzeń,

• wspólnie z Powiatem Poznańskim Gmi-
na dofinansowała 41 właścicielom nieru-
chomości usunięcie 36,63 Mg wyrobów 
zawierających azbest; Gmina corocznie 
przeznacza na ten cel w swoim budże-
cie 15 000 zł.

Utrzymanie czystości i porządku
W roku 2022 pracownicy Referatu Ochro-

ny Środowiska realizowali zadania pole-
gające na przyłączeniu nieruchomości 
do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Do 
chwili obecnej wszczęto 73 postępowa-
nia w tym zakresie. Takie działania mają 
na celu sprawne przeprowadzenie gmi-
ny przez proces dostosowania się do wy-
tycznych Dyrektywy Unii Europejskiej i nie-
naliczanie kar z tytułu niewywiązania się 
z nałożonych na Aglomerację Rokietnica 
wskaźników skanalizowania. 

Rok 2022 w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Rokietnicy 

Urząd Stanu Cywilnego w Rokietni-
cy prowadzi sprawy o tzw. odmiej-
scowionym charakterze. W praktyce 

oznacza to, że możliwość zamówienia odpi-
su aktu stanu cywilnego, zawarcia związku 
małżeńskiego czy uznania ojcostwa istnieje 
na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, 
bez konieczności wiązania się z konkretnym 
urzędem. Jest to kluczowe z punktu widze-
nia wygody klientów, ale też sprawia, że za-
gadnień obsługiwanych przez USC w Ro-

kietnicy jest znacząco więcej. Według stanu 
na dzień 31 października br. w USC Rokiet-
nica zawarto 45 związków małżeńskich, 
w tym ślubu udzielono 11 parom spoza te-
renu Gminy Rokietnica.  Obsłużono ponad 
3 tysiące osób, którym w jasny i przejrzysty 
sposób wyjaśniono charakter załatwianej 
sprawy. Złożono 1048 wniosków, na pod-
stawie których wydano 1405 odpisów ak-
tów stanu cywilnego.

Oprócz ślubów, odpisów aktów i uznań 
ojcostwa tutejszy Urząd Stanu Cywilnego 
zajmuje się wpisywaniem zagranicznych 
aktów stanu cywilnego (w przypadku mał-

żeństw zawieranych poza granicami nasze-
go kraju, zagranicznych urodzeń, czy zgo-
nów) do polskich rejestrów. W 2022 roku 
USC Rokietnica miał przyjemność współ-
pracować w sprawach związanych z oby-
watelami: Dominikany, Filipin, Cypru, Re-
publiki Seszeli, czy Tunezji. Po wstępnej 
analizie i dopełnieniu wszelkich niezbęd-
nych, jakże ważnych formalności, dokumen-
ty takie znajdują miejsce w Systemie Reje-
strów Państwowych „Źródło”.

Monika Jackowiak
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

w Rokietnicy
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Referat Organizacyjny i Promocji
Podsumowanie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 
w roku 2022 

Dobiega koniec okresu realizacji za-
dań publicznych zaplanowanych 
na rok 2022 w ramach programu 

współpracy Gminy Rokietnica z organiza-
cjami pozarządowymi. Łączna wysokość 
środków finansowych przeznaczonych 
z budżetu Gminy na realizację programu 
w bieżącym roku budżetowym wyniosła 
432 000,00 złotych. 

Wsparcie otrzymały zadania z 5 obsza-
rów:
• wspierania i upowszechniania kultu-

ry fizycznej 
• działalności na rzecz osób niepełno-

sprawnych
• działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym
• działalności na rzecz dzieci i młodzie-

ży, w tym wypoczynku dzieci i mło-
dzieży

• ochrony i promocji zdrowia.

W ramach 3 otwartych konkursów 
ofert rozpatrzono 21 wniosków na reali-
zację zadań publicznych. Ocenie podlega-
ła m.in. możliwość realizacji zadania przez 
organizację pozarządową, przedstawiona 
kalkulacja kosztów, wartość merytoryczna 
projektu. W drodze ostatecznego wyboru 
najkorzystniejszych ofert Gmina Rokiet-
nica zawarła 15 umów na łączną kwotę 
360 000,00 zł. 

Ponadto, korzystając z możliwości złoże-
nia oferty z własnej inicjatywy, organizacje 
pozarządowe zawnioskowały o wsparcie 
24 zadań na łączną kwotę wnioskowanej 
dotacji 170 150,00 zł. 

Biorąc pod uwagę prawidłowość zło-
żonych ofert, celowość realizacji zadania 
publicznego oraz ograniczoną wysokość 
środków finansowych, które Gmina mo-
gła przeznaczyć na tzw. „małe granty”, Wójt 
Gminy Rokietnica podpisał 12 umów, na 
łączną kwotę 72 000,00 zł. 

Ogółem, w bieżącym roku 21 organi-
zacji pozarządowych realizowało zada-
nia publiczne w oparciu o środki budże-
towe Gminy.

Pełen wykaz udzielonych dotacji w ra-
mach otwartych konkursów ofert oraz „ma-
łych grantów” dostępny jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ro-
kietnica, w zakładce: Działalność pożytku 
publicznego.

Patronat Wójta Gminy Rokietnica
Do połowy listopada Patronatem Hono-

rowym Wójta Gminy Rokietnica objętych 
zostało łącznie 24 inicjatyw, w tym 16 za-
planowanych i zrealizowanych przez orga-
nizacje pozarządowe. 

Stypendia i nagrody
Na początku tego roku rozpatrzone zo-

stały również wnioski o przyznanie w 2022 
roku stypendiów oraz nagród i wyróżnień 
Wójta Gminy Rokietnica za osiągnięte wyni-
ki sportowe. Na okres 12 miesięcy stypen-
dia sportowe przyznano 17 zawodnikom  
na łączną kwotę 39 600,00 zł. Natomiast 
jednorazowe nagrody pieniężne Wójta Gmi-
ny Rokietnica otrzymał 1 trener oraz 5 za-
wodników – wartość nagród ogółem wy-
niosła 6 000,00 zł.

Podsumowanie działań 
promocyjnych

W roku 2022 po raz kolejny roz-
strzygnięto Plebiscyt Sporto-
wiec z klasą. Jego laureatami 

w kategorii powyżej 16 lat zostali: Szy-
mon Wierzbicki (I miejsce), Damian 
Szczepański (II miejsce), Aleksandra 
Podsiadło (III miejsce). W kategorii 
do lat 16 wyróżnieni zostali: Szymon 
Śniegocki (karate), Jakub Mackiewicz (ta-
ekwondo olimpijskie), Aleksandra Kinalska 
(zapasy), Nina Sadek (lekkoatletyka), Julia 
Babica (bilard), Krzysztof Szczepaniak (te-
nis stołowy), Maciej Dąbek (windsurfing).

24 lutego, w dniu wybuchu wojny w Ukra-
inie, oficjalnie otwarto rondo Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Dokonał tego 
sam Jerzy Owsiak, prezes Fundacji WOŚP.

W ramach promocji projektu Fabry-
ka Ekologów odbyły się 2 edycje festynu 
„Ekologiczne Integracje”. Pierwsza z nich, 
ze względu na piękną majową aurę, od-
była się na terenie przyległym do Szkoły 
Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Cere-
kwicy. Podczas jesiennej edycji gościliśmy 
już w murach szkoły. Warsztaty ekologicz-
ne i występy artystyczne to tylko niektóre 
z atrakcji, które czekały na uczestników.

Ubiegłoroczne gry terenowe cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, nie inaczej było 
w tym roku. Pierwsza z nich miała na celu 
rozszyfrowanie tajemnicy walizki, druga 
zabierała na kosmiczną misję, obie nato-
miast promowały nowo powstały Węzeł 
Przesiadkowy Rokietnica. Drużyny, pomi-

mo nie zawsze sprzyjającej pogody, ukoń-
czyły gry z pełnym sukcesem i uśmiecha-
mi na twarzach.

Ze względu na brak obostrzeń związa-
nych z wydarzeniami masowymi, możli-
wa była organizacja imprezy „Rokietnica 
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Medale za długolenie 
pożycie małżeńskie

Pary małżeńskie obchodzące w 2023 r. 
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskie-
go prosimy o zgłoszenie tego faktu 

osobiście przez małżonków w naszym Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w terminie do 28 lu-
tego 2023 r. Zgłoszenie to będzie podstawą 
do sporządzenia wniosku do Prezydenta 
RP o nadanie medali „Za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie” i zorganizowania uro-
czystości ich wręczenia.

W myśl ustawy, dotyczącej przetwarza-
nia danych osobowych, Urząd Stanu Cywil-
nego nie ma uprawnień do skierowania do 

Państwa pisemnego zapytania o zgodę. Dla-
tego jubilaci muszą ten fakt zgłosić osobi-
ście. Ci, którzy się nie zgłoszą, nie zostaną 
ujęci w zbiorowym wniosku przekazywa-
nym za pośrednictwem Wojewody Wiel-
kopolskiego do Prezydenta RP.

Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w Ro-
kietnicy przy ul. Golęcińskiej 1 bud. C, tel. 
61 896 06 27.

Urząd jest czynny w poniedziałki w godz. 
8.30-18.00, od wtorku do czwartku w godz. 
7.30-15.30, w piątki w godz. 7.30-14.00.

Monika Jackowiak 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Z ekologią za pan brat

Do postaw proekologicznych można 
zachęcać w różny sposób. Tym razem 

oddaliśmy głos naszym mieszkańcom. Oto 
wiersze zgłoszone i wyróżnione w konkur-
sie „Z ekologią za pan brat”:

Andrzej Trella
DOM
Dom nasz wspólny matka Ziemia, 
bardzo nam się teraz zmienia. 
W drodze, w lesie, na spacerze, 
Wciąż idę, oczom nie wierzę. 
Tu butelka, tam papierek, 
Czasem puszka, szkło, opony.
Jak tak można?

Gdzie kultura?
Czysta woda, piękne pola 
O to nasze serce woła. 
Pomyśl bracie o tym czasem,  
kto po Tobie przejdzie szlakiem. 
Za chwil kilka pójdziesz z synem, 
i zawstydzisz się tym czynem, 
gdy Ci powie:,, Tato zobacz, 
tam pod drzewem, 
są „skradzione” nam opony, 
nigdy nie odnalezione. 
Wiem poznaję, bo to nasze. 
Tato czemu się czerwienisz? 
O co chodzi, czy się winisz?
Ja nie będę jak Ty czynił, 
bo tu wkrótce pójdę z synem”. 

Katarzyna Ludwiczak
Gdy przyrodę chcesz ochraniać
O jej przyszłość się postarać
To postawy swoje zmień
Nie zaśmiecaj Ziemi swej.
Śmieci możesz segregować!
 Z samochodu zrezygnować!
Dbać o wodę w swoim kranie
I uważać na kapanie!
Nie świeć świateł nieustannie
Pilnuj wody w swojej wannie.
Wodę możesz wykorzystać
 I swój ogród nią użyźniać!
I pamiętaj jedno zdanie
Ziemię jedną masz mój panie.
Zadbaj o nią jak należy
Bo to w kwestii naszej leży.

zaprasza Wielkopolan na rumpuć” w zna-
nej wszystkim formule. Aromat zupy go-
towanej w 1600-litrowym garnku przycią-
gnął zarówno miłośników rokietnickiego 
specjału, jak i dobrej zabawy. Koncert Syl-
wii Grzeszczak stanowił doskonałe dopeł-
nienie największego wydarzenia w Gmi-
nie Rokietnica.

11 listopada wręczone zostały statuet-

ki Rokietnickiej Wierzby. O ich laureatach 
można przeczytać na str. 5.

Po raz trzeci mieszkańcy mogli zgłaszać 
swoje ogrody, balkony i zakątki w domu 
w „Zielonym konkursie”. W ogłoszonym 
po raz pierwszy konkursie „Mój sposób na 
deszczówkę” uczestnicy udowodnili, że ani 
pomysłowości, ani efektywności w działa-
niach nie można im odmówić.
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Jesienne edycje Nocy Ekologów 
i Ekologicznych Integracji już za nami!

Działania edukacyjne realizowane 
w projekcie pn. „Fabryka Ekologów” 
już na trwałe wpisały się w wizeru-

nek Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Zie-
mi w Cerekwicy i każde kolejne wydarze-
nie cieszy się dużą popularnością, zarówno 

wśród mieszkańców gminy Rokietnica, jak 
i ościennych miejscowości. Nie inaczej było 
podczas jesiennej odsłony Nocy Ekologów 
oraz drugiej odsłony Ekologicznych In-
tegracji. Wygląda na to, że założenie pro-
jektowe „Fabryki Ekologów”, czyli budowa 
edukacyjnego laboratorium w Cerekwi-
cy nabiera mocy, ale po kolei…

W piątkowy wieczór, 23 września, w go-
dzinach 19-22 korytarze Przybrodzkiej 1 po 
raz kolejny zapełniły się amatorami prak-
tycznego zgłębiania wiedzy ekologicznej. 
Przygotowano dla nich szereg atrakcji. Mo-
gli wziąć udział w warsztatach, podczas któ-
rych wytwarzane były woskowijki, stano-
wiące alternatywę dla folii aluminiowej 
oraz wieńce jesienne z naturalnych ele-
mentów. Dużą popularnością cieszyła się 
również makrama na gałęzi. Równolegle 
odbywały się warsztaty, podczas których 
można było zrobić torbę na zakupy z ko-
szulek t-shirt. Prawdziwym hitem okazało 
się konstruowanie domków dla owadów, 
w których mogą zamieszkać owady zapy-
lające, np. murarki, wałczatki i miesierki. 
Uczestnicy warsztatów zatytułowanych „Ki-
lowaty zabawy”, gdzie wykorzystane zo-
stały zestawy odnawialnych źródeł energii, 
mieli możliwość osobiście przekonać się, 
jak wytwarzany jest prąd w elektrowniach 
wiatrowych czy też przy użyciu paneli fo-
towoltaicznych. Ogromną popularnością 
cieszyły się również zajęcia o wymownej 
nazwie „Coś z niczego”, podczas których 
różnym materiałom nadawaliśmy drugie 
życie. W szwach pękała również sala z ozo-
botami i nic dziwnego, bo dzięki kodowa-
niu małe roboty wybrały się w trasę pośród 
zielonych drzew. Ponadto podczas Nocy 
Ekologów można było sprawdzić swoją 
wiedzę, biorąc udział w ekologicznym 
kole fortuny, grze edukacyjnej, a także 
eko zmaganiach. To był naprawdę intere-
sujący wieczór z ekologią w roli głównej. 
Warto podkreślić, że Noc Ekologów była 
transmitowana na bieżąco, a zapis tej trans-
misji nadal można oglądać, m.in. na stronie 
projektu www.fabrykaekologow.pl i cieszy 
się on całkiem dużą popularnością.

Okazję do spotkania ze specjalistami 
w zakresie ekologii stanowiły również 
Ekologiczne Integracje, które odbyły się 
w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Zie-
mi w Cerekwicy 8 października. Jesienna 
edycja wydarzenia, podobnie jak ta organi-
zowana w maju, przyciągnęła bardzo wie-
lu uczestników, dla których przygotowano 
warsztaty oraz program artystyczny o te-
matyce ekologicznej. Można było również 
skorzystać z zajęć sportowo-tanecznych, 
które zaplanowaliśmy zgodnie z zasadą, 
że „Ruch to zdrowie”, a przecież zdrowie 
idzie w parze z ekologią. Wspólnym mia-
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nownikiem i główną atrakcją wydarzenia 
była gra drużynowa, której uczestnicy mie-
li do wykonania określone aktywności, m.in. 
przygotowanie eko-instrumentu i dekora-
cji ze skarbów jesieni albo wyzwań zapla-
nowanych przez strażaków z OSP Przybro-
da. Potwierdzeniem zrealizowania zadań 
były naklejki gromadzone w specjalnej pa-
miątkowej książeczce, a nagrodą… sadzon-
ka krzewu lub drzewa owocowego. Widok 
poszczególnych drużyn, które uporały się 
z zadaniami i w zamian otrzymały ogrom-
ną wiśnię lub jabłoń, bezcenny! 

Bogata oferta zajęć, podczas których moż-
na było przygotować ekologiczne mydełka 
i świeczki z wosku pszczelego, eko instru-
menty, uszyć maskotkę z resztek materia-
łów lub woreczki z firan, wytworzyć prąd 
z cytryny albo piękne dekoracje ze skarbów 
jesieni, to zasługa Partnerów Wydarzenia 
oraz Przyjaciół Szkoły. Ci drudzy zadbali 
również o oprawę artystyczną (szczególne 
oklaski należą się przedszkolakom z Mro-
wina!) oraz zajęcia taneczno-sportowe. Na 
uczestników Integracji czekały również 
eko-klocki – gry drewniane dla każdego, 
puzzle, kolorowanki relaksacyjne i wiele 
innych atrakcji. Warto wspomnieć również 
o warsztatach z udzielania pierwszej pomo-
cy, które przygotowali nasi szkolni wolon-
tariusze. Było ciekawie, wesoło i kolorowo, 
a przede wszystkim ekologicznie!

W tym miejscu, w imieniu Urzędu Gmi-

ny Rokietnica oraz Szkoły Podstawowej im. 
Przyjaciół Ziemi w Cerekwicy chcielibyśmy 
serdecznie podziękować Partnerom Wy-
darzenia, wśród których znaleźli się:
• Kingspan Water&Energy Sp. z o.o.
• Natalii Drukarnia Etykiet
• Drukarnia Poli Druk Poznań
• Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o.
• Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-

nych i Ich Rodzin Roktar
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Sp. z o.o.
• BAZA Pracownia Spotkań Twórczych
• Usługi Krawieckie Prestiż Beata Kosicka
• OSP Przybroda

oraz Przyjaciołom Szkoły, którzy wspie-
rają nas przy różnych okazjach. Tym razem 
w organizowaniu Ekologicznych Integracji 
pomogli: Przedszkole w Mrowinie two-
rzące z nami bardzo zgrany ekologicznie 
duet, czyli Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Cerekwicy, A&T Animacje i Taniec. 
Anna Talarowska, Klub Karate Tradycyj-
nego „Orzeł” (ze szczególnym uwzględ-
nieniem Cypriana Święcha) oraz MUKS 
„Spartan Rokietnica Taekwondo Olim-
pijskie” (podziękowania dla trenera Pio-
tra Trybusia). Nie możemy również po-
minąć osób i instytucji, które kibicowały 
nam ogromnie i wyraziły chęć wsparcia, 
ale w przybyciu na Przybrodzką przeszko-
dziły im inne okoliczności (brawa dla Mag-
dy Andrzejewskiej, OSP Mrowino oraz Pani 

Sylwii Kiejnich z ZSP Napachanie). Dzięku-
jemy za dotychczasową pomoc i polecamy 
się na przyszłość. Obiecujemy też pamiętać 
o zaangażowaniu w kolejne projekty Koła 
Gospodyń Wiejskich „Heksy i Gzuby”, któ-
re wyraziło ogromną wolę działania. Bra-
wo Wy!

Mając na uwadze, że projekt „Fabryka 
Ekologów” powoli zmierza ku końcowi, 
chciałabym jeszcze ze swojej strony ser-
decznie podziękować całej ekipie Szkoły 
im. Przyjaciół Ziemi w Cerekwicy i Urzę-
du Gminy Rokietnica, bez których realizo-
wanie takich wydarzeń nie byłoby możliwe 
(praca z Wami to ogromna frajda i zaszczyt) 
oraz Pani Olimpii Dębickiej, która pod-
czas Ekologicznych Integracji wprowadziła 
nas w tajniki otrzymywania prądu z alter-
natywnych źródeł. Dbajcie o siebie i o śro-
dowisko! 

Pozdrawiam serdecznie,  
Mariola Sudoł-Szczepaniak

Zdjęcia: UG Rokietnica
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Fabryka Ekologów (2019-2022). 
Projekt, który nauczył nas szanować zasoby
Unijny projekt edukacyjny, o wymagających wskaźnikach, został napisany w Urzędzie 
Gminy Rokietnica stonkowo szybko. Decyzję i zapał  motywował budowany od połowy 
2019 r. obiekt szkoły podstawowej w Cerekwicy. Dzięki niemu ochrona przyrody, założo-
na w projekcie jako podstawowy do osiągniecia cel, otrzymała konkretne wsparcie. 

Szkoła, budowana w miejscowości o zna-
czącym przyroście mieszkańców, od począt-
ku przykuwała uwagę interesującą bryłą 
i proekologicznymi rozwiązaniami, któ-
re ograniczają zużycie cennych zasobów. 
Wśród nich bardzo ważna jest woda. Dla-
tego przy szkole zbudowany został potężny 
zbiornik na deszczówkę wykorzystywaną 
do spłukiwania toalet i nawadniania tere-
nów zielonych oraz instalacja absorbująca 
wodę dla zielonego ogrodu na dachu szko-
ły. Ograniczono energochłonność, wprowa-
dzono systemy do segregacji odpadów oraz 
poidełka z wodą, eliminujące korzystanie 
z napojów w opakowaniach. Sala gimna-
styczna z naturalnym doświetleniem, boiska 
oraz spora zielona przestrzeń wokół szko-
ły, promuje zdrowy styl życia, zaś otwarte 
patio w jej sercu, z drzewem, roślinnością 
oraz siedzeniami, zachęca do odpoczynku 
i pracy w kontakcie z naturą. Ochronie przy-
rody, dzięki możliwości wykorzystania al-
ternatywnych metod przemieszczania się, 
sprzyjają stojaki na rowery oraz bliska loka-
lizacja przystanku komunikacji publicznej.  

Ogłoszony jesienią 2019 r. przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego konkurs, w ramach kończącej się per-
spektywy unijnej, nie umożliwiał wprost 
zdobycia dofinasowania na budowę szko-
ły jako takiej. Premiowane były jedynie 
takie przedsięwzięcia, które powoływały 
ośrodki działalności edukacyjnej. To z nich 
promieniować miały postawy i kampanie 
chroniące środowisko. Dlaczego jednak nie 
przekonać instytucji odpowiedzialnej za 
realizację takich programów, że może być 
nim po prostu szkoła? Pozyskane dofina-
sowanie nie tylko pozwoliłoby pokryć już 
poniesione wydatki na zastosowane roz-
wiązania, ale i dodać do nich kolejne. Takie, 

które dałyby solidną bazę nauce zmienia-
jącej myślenie, nawyki i postawy służące 
ochronie przyrody.  

Walka o ten cel nie była łatwa. Jednak 
projekt „Fabryka Ekologów” odniósł suk-
ces. Najpierw przekonując oceniających, że 
każda zmiana myślenia wymaga odejścia 
od abstrakcji na rzecz udanego ekspery-
mentu i zdobytego dzięki niemu doświad-
czenia. Jak w dobrze działającej fabryce, 
w której ośrodek badawczy powinien inno-
wację zamieniać w stosowane na co dzień 
rozwiązanie. 

Kiedy to się powiodło – zabrakło fundu-
szy. Po roku doczekaliśmy się ich zwiększe-
nia i podpisania umowy na dofinansowa-
nie. W efekcie Ekolodzy mogli więc liczyć 
na ponad 1 mln zł! Panele fotowoltaiczne, 
mini turbina wiatrowa, mierniki produkcji 
energii odnawialnej, ławki solarne, czujniki 
pomiaru czystości powietrza, ogródek me-
teo, możliwość ekologicznej uprawy roślin 
wzbogaciły szkołę i pozwoliły zaplanować 
edukację. I wtedy przyszła pandemia. To, co 
miało opierać się o szeroki zasięg obejmu-
jący uczniów wszystkich gminnych szkół, 
dalej mieszkańców i sąsiadów, i co zawarte 
zostało w konkretnych liczbach (ponad 8 
tysięcy osób objętych działaniami projek-

tu!), napotkało wprowadzone ograniczenia. 
Wytrwali Ekolodzy przetrwali jednak ko-

lejne fale przeszkód. Wykorzystując nowe 
metody spotkań i komunikowania się (m.in. 
transmisje on-line, nagrania, udostępnie-
nia, dedykowana strona internetowa, profil 
fb, artykuły w prasie) i przede wszystkim 
bezcenny kontakt bezpośredni, spotkali się 
na panelach eksperckich, nocach ekologów, 
warsztatach i prezentacjach, dwóch impre-
zach integracyjnych, wycieczkach, lekcjach, 
zajęciach kół ekologów w szkołach w Cere-
kwicy, Napachaniu i Rokietnicy. 

Co osiągnęli? Zdefiniowali poruszające 
przesłanie świadomych Przyjaciół Ziemi. 
Wytyczyli cel, przygotowali i sprawdzili kon-
kretne metody i narzędzia. Zmienili siebie 
i postanowili skutecznie zmieniać nas. Tak, 
by nowe nawyki i postawy wreszcie pozwo-
liły ocalić bezcenne zasoby natury.

Urząd Gminy Rokietnica dziękuje za za-
ufanie, otwartość, przychylność i współpra-
cę przy realizacji projektu „Fabryka Ekolo-
gów” opiekunom Kół Ekologów i dyrekcji 
wszystkich szkół Gminy Rokietnica, zaan-
gażowanym przedszkolom, opiekunom 
wycieczek, panelistom, ekspertom, sto-
warzyszeniom, partnerom, organizato-
rom warsztatów, eventów, uczestnikom 
przedsięwzięć, imprez, prelekcji i spotkań. 

Drodzy Ekolodzy! Jest nas całkiem sporo!  
Danuta Potrawiak

Sekretarz Gminy Rokietnica

FABRYKA EKOLOGÓW – edukacyjne laboratorium w Szko-
le Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Bu-
dowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy. 
Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu:  2 400 361,89 zł
Wartość dofinasowania:  1 040 365,97 zł
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Bajeczkowe wieści…
„Z wizytą w pierogarni”

Kto ich nie lubi… Czy dużym, czy małym 
na samą myśl już cieknie ślinka. A jeszcze 
zrobione samodzielnie… Hmmm, pychota!

Końcówka października była pełna wra-
żeń dla „Motylków” i ich pań – postanowili-
śmy wspólnie wybrać się do pobliskiej pie-
rogarni „Dobrze Nadziane”, gdzie odbyły się 
warsztaty kulinarne „Robienie pierogów”. 
Mieliśmy okazję rozwijać swoje zaintereso-
wania kulinarne, jak i zręczności manualne 
podczas samodzielnego ugniatania, wałko-
wania i wycinania ciasta na pierogi. Nakła-
danie do środka farszu i sklejanie pieroż-
ków okazało się też nie lada wyzwaniem, 
z którym przy niewielkiej pomocy kucha-
rza poradziliśmy sobie świetnie. Bardziej 
wprawieni – mistrzowie kuchni – wyko-
nali nawet po 10 pierogów! Każdy mógł 
wybrać nadzienie do pierogów. Były pie-
rogi ze śliwką i serem i oczywiście nie za-
brakło pierogów ruskich. Po ciężkiej pracy 

czekała nas konsumpcja – mniaaam, było 
pysznie. Dziękujemy za warsztaty i gości-
nę przemiłemu szefostwu i obsłudze loka-
lu „Dobrze Nadziane”.

 Agnieszka Tomczak

„Rybki” na poczcie
Jesień nie musi być nudna. Takie prze-

konanie mają przedszkolaki z grupy „Ryb-
ki”. Wykorzystując jeszcze dość sprzyjające 
warunki atmosferyczne, wybraliśmy się na 
wycieczkę autobusem liniowym do Pozna-
nia. Dzięki zaproszeniu mamy Jakuba zwie-
dziliśmy budynek Poczty Polskiej na Ogro-
dach. Uzyskaliśmy wiele informacji o pracy 
pracowników poczty. Pan listonosz pokazał, 
jak segreguje się listy i jakie pojazdy słu-
żą do dostarczania przesyłek i paczek do 
adresatów. Bardzo dziękujemy wszystkim 
pracownikom poczty za wspaniałe przyję-
cie, poświęcony czas i cierpliwość w czasie 
odpowiadania na dziecięce pytania.

 Maria Cierpikowska

Ciekawi goście w grupie 
„Pszczółki”

Od listopada w Przedszkolu Bajeczka 
w grupie „Pszczółki” rozpoczęliśmy cykl 
spotkań z ciekawymi ludźmi. Celem naszych 
spotkań jest zainspirowanie dzieci różny-
mi dziedzinami nauki. Pierwszym naszym 
gościem była uczennica szamotulskiego li-
ceum, która przybliżyła dzieciom świat che-
mii i fizyki. Dzieci wspólnie z Zosią prze-

prowadziły takie eksperymenty jak: wirusy, 
wulkan, chemiczne jajo, dwukolorowe sło-
iki, samorosnące balony. Sprawdziły rów-
nież czy rośliny piją wodę oraz co to są zja-
wiska kapilarne – wykorzystując ręczniczek 
papierowy do przemieszczenia się wody 
z jednej szklanki do drugiej. Eksperymen-
towanie okazało się nie tylko świetną za-
bawą, ale również cenną nauką.

Romualda Hońdo-Przybylska

„Ślimak i lew, czyli bajka o…”
8 listopada 2022 r. dzieci z grup „Smoki” 

i „Tygryski” wybrały się do Teatru Anima-
cji. Udział w przedstawieniu był ważnym 
wydarzeniem dla dzieci. Spektakl poruszał 
tematy dziecięcej zabawy, wyobraźni i kre-
atywności. Magia teatru, gra aktorów i la-
lek, światła i muzyka, pozostaną w pamię-
ci dzieci na długo.

Izabela Janeczek-Płóciennik

Narodowe Święto Niepodległości 
w Przedszkolu „Bajeczka”

 Dzień 11 listopada to jedna z najważ-
niejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po 
wieloletniej niewoli Polska odzyskała nie-
podległość. W przedszkolu uczymy dzieci 
patriotyzmu, przywiązania do swojej Oj-
czyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy sza-
cunek dla polskich symboli. Dlatego też 
10 listopada odbyła się uroczysta Akade-
mia z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości, na której p. Dyrektor Emila Świst 

Przedszkole 
Bajeczka
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powitała wszystkich zebranych gości m.in. 
Wójta Gminy Rokietnica p. Bartosza Dere-
cha. Przedszkolaki z grupy „Motylki” przy-
gotowały się do tego ważnego wydarzenia. 
Podczas występu opowiedziały historię wi-
dzianą oczami swoich dziadków, zaśpiewały 
piosenki oraz przepięknie zatańczyły wal-
ca. Na zakończenie uroczystości podzięko-
wały za to, że są Polakami, że żyją w wol-
nym kraju. Zwieńczeniem uroczystości było 
wspólne odśpiewanie Hymnu Polski przez 
wszystkich gości, pracowników oraz dzieci 
z całego Przedszkola „Bajeczka”. Wszystkie 
przedszkolaki tego ważnego dnia wyglądały 
odświętnie i uroczyście, a na ich piersi wid-
niały kotyliony w barwach narodowych wy-

konane we wszystkich grupach wiekowych. 
Dzień Niepodległości był bardzo radosnym 
dniem w naszym przedszkolu i mamy na-
dzieję, że zapadnie on w pamięci naszych 
„Małych Polaków”. Dzięki udziałowi w tego 

typu uroczystościach przedszkolaki uczą się 
patriotyzmu, kształtują pozytywne posta-
wy i uczucia patriotyczne. 

 Agnieszka Tomczak

Przedszkole 
Logicus

Przedszkolaki z naszego przedszkola nie 
mogą narzekać na nudę, u nas każdego dnia 
jest wesoło i dużo się dzieje. Począwszy od 
zajęć kulinarnych, zajęć na hali sportowej, 
zajęć na świeżym powietrzu czy zajęć w la-
boratorium.

Nie od dziś wiadomo, że dzieci uwielbiają 
czary i takie czary dzieją się w przedszkol-
nym laboratorium. Magiczne eksperymenty 
przedszkolaki przygotowują razem z pania-
mi, dzięki nim rozwijają swoją kreatywność 
i zaspokajają swoją ciekawość świata. 

W ramach Ogólnopolskiego Projektu Edu-
kacyjnego Fabryka Małych Eksperymentów 
grupa Badaczy przeprowadziła ekspery-
ment pod hasłem „pory roku”. Dzieci w ra-
mach projektu sprawdzały, jak zachowa się 
szyszka włożona do wody, a na koniec wy-
konały swój eksperyment i stworzyły wła-
snego slime. Dzięki tajemniczemu świato-

wi eksperymentów dzieci dowiedziały się 
także czy woda wędruje, a przy tym zmie-
nia kolor oraz upewniły się, że zwierzęta 
i rośliny by urosnąć, potrzebują wody – tak 
jak kolorowe gąsienice użyte w doświad-
czeniu, które dzięki wodzie urosły; a tak-
że powstały „balonowe szaszłyki” i „czaro-
dziejskie kartki”.

W dniu 19.10.2022 r. do naszego przed-

szkola zawitała grupa Filharmonia Pomy-
słów z przedstawieniem „CytCytniki”. Dzieci 
z ciekawością wysłuchały przedstawienia 
oraz same miały okazję wcielić się w rolę 
małych aktorów i wystąpić przed publicz-
nością.

25.10.2022 r. to dzień należący do na-
szych czworonożnych przyjaciół – Dzień 
Kundelka. Grupa Podróżnicy postanowiła 
uczcić to święto, przypominając sobie, jak 
należy dbać nie tylko o psy, ale też o inne 
zwierzęta. Opowiadali o swoich pupilach, 
dowiedzieli się też, że są takie psy, które 
poprzez swoją pracę pomagają innym lu-
dziom. Na koniec powstały prace plastycz-
ne oraz przedszkolaki wspólnie stwierdziły, 
że pies to najlepszy przyjaciel człowieka.

Na ten dzień pewnie czeka każdy przed-
szkolak. 28.10.2022 r. obchodzony był 
w Przedszkolu Logicus Bal Dyni. Dzieci 
w ten dzień mogły przyjść przebrane w wy-
brany przez siebie strój – zabawy trwały 
przez cały dzień. Dzieci dowiedziały się 
także wielu ciekawostek o dyni, próbowa-
ły wyciągnąć pestki z dyni, które zostaną 
posadzone w przedszkolnym ogródku, ukła-
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Przedszkole 
Mrowino

dały rymowanki, śpiewały piosenki o dyni, 
były konkursy, zabawy z muzyką, zabawy 
w śmieszne miny przy pomocy śmiechome-
tru. Odbyły się także eksperymenty z wy-
korzystaniem dyni. Na każdego uczestnika 
balu czekała słodka niespodzianka.

Dzień Postaci z Bajek to dzień, w którym 
dzieci wcieliły się w rolę ekspertów na te-
mat bajek. Dzieci w ten dzień do przed-

szkola przyniosły swoje ulubione książki 
z bajkami, figurki swoich ulubionych bo-
haterów bajkowych. Opowiadały o swoich 
ulubionych bajkach i bohaterach, a także 
dowiedziały się, jakie były ulubione bajki 
z dzieciństwa swoich pań. Odbył się także 
seans filmowy, gdzie dzieci poznały „Rek-
sia” oraz „Bolka i Lolka”.

Z okazji Święta Niepodległości w Przed-

szkolu Logicus odbył się uroczysty apel, 
gdzie wszyscy razem ubrani w odświętne 
stroje odśpiewaliśmy wszystkie zwrotki 
Hymnu Polskiego. Dzieci w swoich salach 
poznały symbole narodowe oraz dowie-
działy się, dlaczego tak ważne jest to świę-
to. Na koniec była słodka niespodzianka 
w postaci rogala marcińskiego.

Ja nie widzę Ciebie. Ty zobacz mnie.
14 listopada przedszkole w Mrowi-

nie przyłączyło się do Międzynarodowe-
go Dnia Niewidomych. Wyjaśniłyśmy, jak 
osoby pozbawione możliwości widzenia 
poznają świat. Przeprowadziłyśmy rów-
nież szereg zabaw ukierunkowanych na 
doświadczanie za pomocą innych zmy-
słów. Chciałyśmy przekazać dzieciom, że 
mimo braku wzroku można funkcjono-
wać w społeczeństwie. Ponadto tłumaczy-
łyśmy, jak można pomóc osobom niewido-
mym i jakie istnieją możliwości ułatwienia 
im codziennego życia. Zwróciłyśmy uwa-
gę na funkcję białej laski, psa przewodnika 
czy też ogromnej roli pisma Braille’a. Mamy 

nadzieję, że w ten sposób przyczyniłyśmy 
się do jeszcze większego rozwoju toleran-
cji, empatii i otwartej na inność postawy 

u naszych przedszkolnych podopiecznych.

Dzień Postaci z Bajek
W roku szkolnym 2022/2023 w Przed-

szkolu w Mrowinie realizowany jest autor-
ski projekt edukacyjny pt.: ,,Teatrzyk Lata-
jące Brzdące”. Raz w miesiącu nauczyciele 
grają radosne spektakle dla dzieci. W listo-
padzie, podczas obchodów Dnia Postaci 
z Bajek przedszkolaki miały okazję obej-
rzeć przedstawienie pt.: ,,Trzy świnki”.

Dzień Dyni – Pumpkin day
W naszym przedszkolu obchodziliśmy 

Dzień Dyni – Pumpkin day. Niezwykłe jest 
to, że wszystkie informacje, ciekawostki 
oraz polecenia do zabaw były podawane 
w dwóch językach: polskim i angielskim. 
Na zakończenie nagrodziłyśmy wszystkich 
trzydziestu trzech uczestników konkursu 
„Kolorowa dyniowa piękność”.

Przedszkole 
Leśna Chatka

Październik rozpoczęliśmy koncertowo. 
Odwiedzili nas artyści z Agencji Artystycz-
nej Pro Musica, którzy zaprezentowali nam 
przedstawienie pt. „Legenda o hejnale z wie-
ży mariackiej”. Dzieci miały okazję posłu-
chać bajki o Gniewku i dzięki niej poznały 
historię hejnału krakowskiego. Ta opowieść, 
oprócz wartości edukacyjnej, zawierała tre-
ści muzyczne. Połączenie bajki z muzyką 

daje możliwość poznania brzmienia róż-
nych instrumentów. Tym razem głównym 
z nich była trąbka.

Misy tybetańskie, których dźwięki wyko-
rzystywane są na całym świecie jako forma 
relaksacji sprawiają, że podczas koncertu 
każdy ma możliwość doznać uczucia wy-
ciszenia i spokoju. Gong, jako jeden z naj-
starszych instrumentów, emituje wibracje 
o różnych częstotliwościach, wprowadza-
jąc uczestników relaksacji w stan harmonii 
i równowagi. Nasze przedszkolaki ostatnio 
miały możliwość wzięcia udziału w koncer-
cie zagranym przez Panią Katarzynę Ziel – 
wieloletniego nauczyciela jogi. 

Pod koniec października świętowaliśmy 
„Dzień Origami”. Origami to japońska sztu-
ka kunsztownego składania papieru, ma 
ponad tysiącletnią tradycję. Wyczarowy-
wanie papierowych figurek i ozdób przed-
stawiających między innymi baśniowe po-
staci, zwierzęta, kwiaty, lampiony i łódki to 
twórcza rozrywka, przy której świetnie się 
bawią zarówno dzieci, jak i dorośli. 

Po raz pierwszy w naszym przedszko-
lu zorganizowaliśmy „Piżama Party”. Dzie-
ci w tym dniu przyszły ubrane w piżamy 
i przyniosły ze sobą kocyki i poduszki. Noc-
ny klimat sprzyjał świetniej zabawie. Oczy-
wiście nie obyło się bez bitwy na poduszki 
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oraz pysznego poczęstunku przygotowane-
go przez rodziców. 

Wszystkich Świętych, zwane także Świę-
tem Zmarłych, to święto przypadające na 1 
listopada. To czas, kiedy odwiedza się gro-
by swoich bliskich zmarłych. Odmawia się 
za nich modlitwę, zapala znicz. Wszystkich 
Świętych to czas refleksji i zadumy nad prze-
mijaniem, ale nie powinien to być dzień 
smutny. Nasze najstarsze przedszkolaki 
wybrały się na pobliskie cmentarze, by 
zapalić znicze na zapomnianych grobach. 

Zdrowe żywienie dzieci to jeden z naj-
ważniejszych fundamentów prawidłowe-

go rozwoju. Nawyki żywieniowe, których 
dziecko nabiera w okresie pierwszych lat 
życia, mają tendencję do przetrwania w wie-
ku dorosłym, dlatego warto zadbać o to, 
by były dobre. 8 listopada zorganizowali-
śmy „Dzień Zdrowego Śniadania”. Spoży-
wanie śniadań wpływa na lepszą koncen-
trację, zapamiętywanie, zdolność uczenia 
i rozwój intelektualny. Przedszkolaki mia-
ły okazję samodzielnie przygotować śnia-
danie z przyniesionych produktów. Mamy 
nadzieję, że wdrożone nawyki żywieniowe 
zaowocują w przyszłości.

Magdalena Sokulska

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia życzymy Państwu,Narodzenia życzymy Państwu,

by ten szczególny czas był okazją by ten szczególny czas był okazją 
do spędzenia miłych chwil  do spędzenia miłych chwil  

w gronie najbliższych,w gronie najbliższych,
w atmosferze pełnej miłości  w atmosferze pełnej miłości  

i wzajemnej życzliwości,i wzajemnej życzliwości,
a Nowy Rok stał się czasem  a Nowy Rok stał się czasem  

spełnionych marzeń i nadziei,spełnionych marzeń i nadziei,
życzą:życzą:

Dyrektor i Grono Pedagogiczne  Dyrektor i Grono Pedagogiczne  
„Leśnej Chatki”„Leśnej Chatki”

Przedszkole 
Napachanie
Dzień Dyni

Dzień dyni zapewnił przedszkolakom 
wiele atrakcji! Tego dnia wszyscy przyszli-
śmy ubrani w kolor pomarańczowy. Dzieci 
dowiedziały się, czym jest dynia, jak rośnie 
i dlaczego warto ją jeść. Przygotowały też 
w domach potrawy z dyni, których później 
kosztowaliśmy w przedszkolu – nie zabra-
kło babeczek, kompotu, a nawet ciasteczek. 
Był to również dzień rozstrzygnięcia kon-
kursu plastycznego „Moja wszechstronna 
dynia”, w którym dzieci ze wszystkich grup 
brały udział. Pięknych i pomysłowych prac 

było mnóstwo! Każdy uczestnik został do-
ceniony.

Dzień Postaci z Bajek 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Posta-

ci z bajek, który przypada 5 listopada, na 
naszych przedszkolaków czekała niezwy-
kła niespodzianka. 

Pracownicy przedszkola wraz z panią 
Dyrektor przygotowali przedstawienie 
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pt. „W tej bajce nie ma złego wilka.” Wilk, 
który ciągle się spóźniał do każdej z bajek, 
postanowił wyjechać na wakacje.

Na szczęście wilk dostał zegar i od tej 
pory obiecał się już nie spóźniać. Wszyst-
ko więc zakończyło się dobrze – jak to 
w bajkach. Przedszkolakom przedstawie-
nie bardzo się podobało, czego dowodem 
były gromkie brawa. Niezwykłym przeży-
ciem dla dzieci było ujrzeć „swoje panie” 
wcielające się w postać z bajki.

Dzień Wynalazcy
W przedszkolu obchodziliśmy Dzień 

Wynalazcy. Jak wiemy, dzięki zdobyczom 
techniki i nauki nasze życie staje się coraz 
prostsze. Jeszcze 300 lat temu nikt nie po-
myślałby, że można ze sobą rozmawiać na 
odległość albo oświetlać dom za pomocą 
elektryczności. Dzieci miały okazję poznać 
tajniki nauki. Brały udział w warsztatach 
„Elektrostatyka, czyli wszystko o ładunku 
(jak powstaje ładunek elektryczny)”, któ-
re prowadził Pan Pasjonata. Dzieci same 
budowały również obwody elektryczne. 
To był bardzo ciekawy i pracowity dzień. 

Pasowanie na Przedszkolaka 

8 listopada odbyła się w przedszkolu waż-
na uroczystość dla naszych najmłodszych 
milusińskich – Pasowanie na Przedszkola-
ka. Dla rodziców oraz pani Dyrektor dzieci 
przygotowały niespodziankę – zaprezen-
towały to, czego nauczyły się w ostatnim 
czasie. Śmiało zaśpiewały piosenki, wyrecy-
towały wiersz, a także złożyły przyrzecze-
nia, aby stać się prawdziwymi przedszko-
lakami. Pani Dyrektor Małgorzata Łopatka 
przyjęła wszystkich występujących do gro-
na przedszkolaków, wręczyła dyplomy oraz 
drobne upominki. Brawom nie było końca! 

Wychowawcy z Przedszkola w Napachaniu 

OSOBOWOŚCI SZKOLNE

Agata Piłka – 
przewodnicząca 
Samorządu Uczniowskiego 
ZSP w Napachaniu
Agata Piłka – uczennica klasy VIIIa 
nową przewodniczącą Samorządu 
Uczniowskiego ZSP w Napachaniu.

Pierwsze moje skojarzenie związane 
z Agatą – osoba, której wszędzie pełno. 
Ktoś, z kim warto porozmawiać, a tym sa-
mym poznać bliżej.

Sylwia Kiejnich – Agato, wygrałaś tego-
roczne wybory na przewodniczącą Sa-
morządu Uczniowskiego Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Napachaniu. Jak 
się czułaś w chwili, gdy się o tym do-
wiedziałaś?
Agata Piłka – Jeśli mam być szczera, nie 

od razu wiedziałam, że wygrałam. Miałam 
wtedy lekcję wf-u na dworze i nie słyszałam 
ogłaszania wyników przez radiowęzeł. In-
formację przekazał mi kolega. Nie mogłam 
za bardzo okazywać emocji w tamtym mo-
mencie, ponieważ Pan od wf-u tłumaczył 
nam zasady gry w rugby, ale w środku czu-
łam szczęście i jednocześnie zrozumiałam, 
jak wielkim zaufaniem obdarzyli mnie ko-
leżanki i koledzy.

S.K. Dlaczego właściwie zdecydowałeś 
się kandydować na przewodniczącą?
A.P. Od czwartej klasy udzielam się w sa-

morządzie szkolnym. Wydaje mi się, że po 
prostu lubię się angażować w życie szkoły, 
a samorząd to idealne miejsce do organi-
zowania różnych ciekawych akcji.

S.K. Masz swojego pomocnika lub do-

radcę?
A.P. Ogólnie w wielu kwestiach radzę so-

bie sama. Pytam koleżanki i kolegów, co by 
chętnie zmienili w naszej szkole i na podsta-
wie sugestii z ich strony, staramy się z człon-
kami samorządu spełniać ich oczekiwania. 
Jeśli mam wątpliwości, co do zorganizowa-
nia jakichś działań, w pierwszej kolejności 
zwracam się do rodziców, bo wiem, że za-
wsze mogę liczyć na ich wsparcie i radę.  

S.K. Co zamierzasz zmienić w szkole? 
Czy masz już jakiś konkretny plan dzia-
łania na najbliższy czas?
A.P. Działania samorządu są pracą grupo-

wą, dlatego wspólnie organizujemy różne 
święta, inicjatywy i dni tematyczne. Mamy 
zaplanowane działania na kilka miesięcy, 
zawsze jednak skupiamy się na najbliższych 
dniach i tygodniach. Ostatnio zorganizo-
waliśmy apel z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej i Święto Dyni. Niebawem kolejne 
z naszych działań, szczególnie, że zbliża-
ją się Andrzejki, a potem Święta Bożego 
Narodzenia. 

S.K. Czy, według Ciebie, ta funkcja jest 
ważna i dlaczego tak uważasz? Jakie 
są Twoje obowiązki?
A.P. Praca w Samorządzie Szkolnym to 

reprezentacja wszystkich uczniów szkoły, 
a ja, będąc przewodniczącą, tym bardziej ich 

reprezentuję. Wiem, na podstawie rozmów 
z Panią Dyrektor, czy z innymi nauczyciela-
mi, że jestem głosem wszystkich uczniów 
naszej szkoły, moich koleżanek i kolegów 
z Samorządu, a także siebie. To ich repre-
zentuję, staram się rozwiązywać ich pro-
blemy, wstawiać się za ich propozycjami, je-
żeli uznamy, że są wartościowe, idealne do 
realizacji w naszej szkole. Jest to dla mnie 
ważna funkcja, bo uczy zarówno odpowie-
dzialności, jak i pokory – nie zawsze tylko 
moje pomysły są realizowane, gdyż w sa-
morządzie jesteśmy grupą. Moje obowiąz-
ki to reprezentowanie uczniów, a poza tym 
to mnóstwo pracy na rzecz szkoły. 

S.K. Czy pełnisz tę funkcję z przyjem-
nością? Jeśli tak, to co Cię cieszy?
A.P. Myślę, że tak. Lubię przychodzić na 

spotkania, dzielić się pomysłami. Koledzy 
i koleżanki w samorządzie są bardzo mili 
i bardzo przyjemnie się z nimi pracuje. Cie-
szy mnie to, że mamy dobry kontakt z sobą, 
że nasze pomysły są doceniane przez dyrek-
cję, nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły. 
Dużą radość daje mi to, że nie tylko planu-
jemy, ale również wdrażamy w życie nasze 
pomysły, z czego korzystają inni.

S.K. Jak sądzisz, dlaczego to właśnie 
Ciebie wybrano?
A.P. Wydaje mi się, że uczniowie dostrze-

gli, jak w poprzednich latach angażowa-
łam się w życie szkoły. Wiedzieli, że mogą 
na mnie liczyć, że zawsze można do mnie 
przyjść i zainspirować pomysłami do dzia-
łania. Cieszę się, że mi zaufali i mam nadzie-
ję, że ich nie zawiodę.

S.K. Czy jako przewodnicząca jesteś 
inaczej traktowana w szkole przez na-
uczycieli lub uczniów?
A.P. Ogólnie nie, zdarza się, że czasami 

niektórzy nauczyciele mają wobec mnie 
większe oczekiwania. W szczególności do-
tyczy to postawy, ponieważ uważają, że po-
winnam dawać przykład innym jako prze-
wodnicząca.

Szkoła Podstawowa  
w Napachaniu
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S.K.  W tym roku kończysz VIII klasę. 
Czy masz już jakieś konkretne plany 
na przyszłość?
A.P. Skupiam się na razie na nauce, żeby 

dostać się do wymarzonej szkoły. W szkole 
średniej również chciałabym uczestniczyć 
w pracach samorządu i dalej angażować się 
w życie szkoły, którą wybrałam. 

Życzymy Tobie powodzenia w pracy na 
rzecz innych, dostania się do wymarzonej 
szkoły i wielu sukcesów w życiu.

Rozmawiała Sylwia Kiejnch

Nietypowi goście
18 października w klasie 1a pojawili się 

nietypowi goście. To za sprawą pana Bła-
żeja Olesiaka – terrarysty, który jest miło-
śnikiem i pasjonatem wyjątkowych zwie-
rząt. Mieliśmy okazję zobaczyć, przywitać 
się, dotknąć i dowiedzieć wielu ciekawo-
stek na temat gadów pochodzących z róż-
nych stron świata. Do naszej klasy zawitali: 
waran kolczastoogonowy, Varanus acan-
thurus – dość krępej budowy i o atrakcyj-
nym ubarwieniu pochodzący z Australii, 
varanus panoptes horni z Indonezji, żółw 
stepowy Testudo horsfieldii z Azji, boa ce-
sarski Boa constrictor imperator z Amery-
ki Południowej oraz dość liczna szarańcza 
wędrowna Locusta migratoria – owady ży-
jące w Europie, Azji, Afryce, Madagaskarze, 
Papui Nowej Gwinei, Australii. Wrażeń było 
co nie miara. Bardzo dziękujemy Panu Bła-
żejowi za niezwykłe doznania.

Sylwia Kiejnich

Jesienny Konkurs Recytatorski
„Jesień to druga wiosna, kiedy każdy liść 

jest kwiatem” A.Camus 
Pod tym hasłem 4 listopada odbyła się 

II edycja jesiennego konkursu recytator-
skiego dla klas 1-3. W konkursie wzięło 
udział łącznie 28 uczniów. Na drodze eli-
minacji klasowych wyłoniono 18 uczest-
ników, którzy jeszcze raz zaprezentowa-
li wiersze przed publicznością i komisją, 
w skład której wchodziła: Dyrektor Małgo-
rzata Łopatka, Wicedyrektor Ewa Welman 
oraz Elżbieta Skrzypczak. Poziom był bar-
dzo wysoki i wyrównany, uczniowie pięk-
nie malowali słowem jesienne krajobrazy. 

Wszystkim uczestnikom i laureatom gra-
tulujemy!

Magdalena Maciaszek

Szkoła pamięta
26 października uczniowie należący do 

szkolnego koła historycznego, w ramach 
ogólnopolskiej akcji Szkoła Pamięta, odwie-
dzili i upamiętnili miejsca spoczynku Boha-
terów, biorących udział w zwycięskim Po-
wstaniu Wielkopolskim, toczącym się na 
przełomie lat 1918-1919.

Uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze 
również pod tablicą poświęconą Antonie-
mu z Napachania – pisarzowi, teologowi, 
humaniście, znawcy kultury greckiej, kil-
kukrotnemu rektorowi Akademii Krakow-
skiej, kapelanowi na dworze Zygmunta II 
Augusta.

Symboliczny znicz zapalono pod tablicą 

upamiętniającą Marcina Matysiaka – straża-
ka, społecznika, miłośnika sportu, wspania-
łego człowieka, który odszedł w 2011 roku.

Odwiedzono także grób Mirosława 
Skrzypczaka – wspaniałego człowieka, spo-
łecznika, miłośnika historii, operatora ob-
razu i cenionego autora zdjęć do wielu fil-
mów dokumentalnych, m.in. „Poznańskie 
Powstanie 1956”, „Powstanie Wielkopol-
skie. Zdobycie Ławicy” czy „Artysta i niepo-
kój wieku. Henryk Sienkiewicz 1846-1916”. 
Mirosław Skrzypczak był również prezesem 
zarządu Stowarzyszenia Forum Antoniego 
z Napachania. Odszedł 13 maja 2022 roku.

Zachęcamy do indywidualnego upamięt-
niania bohaterów naszej wolności i innych 
ważnych postaci dla historii lokalnej oraz 
państwowej.

Bardzo dziękuję wszystkim wolontariu-
szom za udział w naszej akcji oraz wszyst-
kim osobom, które przyniosły znicze.

Maciej Waliszewski

Laboratorium przyszłości

Program „Laboratorium Przyszłości” 
przyczynił się do tego, że w naszej szko-
le pojawiły się m.in. maszyny do szycia. 
W trakcie przerwy wakacyjnej powstała 
pracownia krawiecka, w której od tego roku 
szkolnego odbywają się zajęcia krawiec-

kie. Małe krawcowe posiadły już pierwszą 
podstawową wiedzę krawiecką. Nauczyły 
się budowy maszyn, potrafią nawlec nit-
kę (choć włożenie w igłę czasem wyma-
ga policzenia do 10 dla spokoju :)) i wie-
dzą, że bębenek w maszynie nie służy do 
grania. Ostatnio powstał pierwszy pro-
jekt i to podwójnie ekologiczny. Czwarto-
klasistki wyczarowały wielorazowe płatki 
kosmetyczne (ze skrawków materiałów). 
W naszej pracowni powstanie jeszcze na 
pewno wiele ciekawych projektów.  

Weronika Jaroszewska

Św. Marcin w Napachaniu

W dniu 9 listopada nasza społeczność 
szkolna miała przyjemność uczestniczyć 
w wyjątkowym wydarzeniu z okazji zbli-
żającego się Dnia Świętego Marcina. Go-
ściliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia 
wojowników #BellatorSocietas, którzy 
przedstawili historię Marcina z Tours. 
Uczniowie mogli nie tylko zobaczyć strój 
i usłyszeć interesującą historię Św. Marcina. 
Ciężar tarczy i moc miecza były niewątpli-
wie zaskoczeniem dla wielu z nas.
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Atrakcją dla naszych uczniów była także 
musztra przeprowadzona przez naszych 
gości. Dopełnieniem świątecznego dnia był 
tort ufundowany przez sponsora.

Karolina Gładysiak

Międzynarodowy Turniej Bushido Cup
630 zawodni-

ków z 44 klubów 
z Polski i Włoch 
w y s t a r t o wa -
ło 5 listopada 
w Artego Arena 
w Bydgoszczy. 
Nasz uczeń – 
Szymon Śnie-
gocki – zdobył 
1 miejsce w kon-
kurencji Kata 
Junior Młodszy 
oraz 3 miejsce w konkurencji Kata Junior.

W dniach 12-13 listopada odbyły się na-
tomiast Mistrzostwa Polski w Wejherowie. 
Szymon po bardzo dobrych startach zajął 
4 miejsce i stanął tuż za podium. Zabrakło 
kilku setnych punkta, by zdobył 3 miejsce. 
Pozostaje niedosyt, jednak trzeba nadmie-
nić, że dla Szymona są to pierwsze zawody 
tej rangi, gdyż dopiero wchodzi w katego-
rię juniorów młodszych U-16.

Kolejny start już wkrótce na zawodach 
Młodzieżowej Ligii Światowej w Wenecji. 
Trzymamy kciuki!

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego 
w Szachach – Kórnik 2022

Dzień 9 listopada był w życiu naszej szko-
ły dniem szczególnym. Nasza reprezenta-
cja po zwycięstwie na poziomie gminnym 
wzięła udział w Mistrzostwach Powiatu Po-
znańskiego w Szachach w Kórniku. W tur-
nieju wzięło udział 11 najlepszych drużyn 
z powiatu. Nasza dzielna szóstka w skła-
dzie: Adam Ostry, Kajetan Gajęcki, Dawid 
Biela, Iwo Wiśniewski, Julita Horemska i Iga 
Krzyśko stawiła się równo o czasie i od razu 
zasiadła do gry. Pierwsze dwie rundy nasi 
zawodnicy rozegrali bardzo dobrze, poko-
nując dwie inne drużyny w stosunku 3,5:0,5. 
Te dwie wygrane spowodowały, że w III run-
dzie musieliśmy się zmierzyć z faworytem 
całego turnieju – szkołą z Czerwonaka. Po-
mimo dzielnej postawy, nasza drużyna ule-
gła 0:4. Następny mecz z SP Luboń również 
był pełen walki i skończył się dla nas nieko-
rzystnie. Po tych dwóch meczach nasza re-
prezentacja grała ze zmiennym szczęściem. 
Nasz najlepszy zawodnik Adam – w sześciu 
partiach uzyskał wynik 4 punktów, Kajetan 
w pięciu partiach uzyskał 3 punkty, Dawid 
w 6 partiach również 3 punkty i Julita w 5 
partiach 3 punkty. Warto wspomnieć rów-
nież o naszych rezerwowych. Iwo wszedł 

na jedną zmianę i wygrał swoją partię i Iga 
również dała wytchnienie swojej koleżance, 
dzięki czemu Julita mogła ze świeżą głową 
wystartować w ostatniej rundzie.

Podsumowując, nasza drużyna zrealizo-
wała postawiony przed turniejem cel – za-
jęliśmy ostatecznie 6 miejsce. Gratulacje. 

Robert Górny

Mistrzostwa młodzików w taekwondo

29 października nasi uczniowie – Julita 
Horemska oraz Marcel Zdunek, trenujący 
Taekwondo w klubie sportowym SPARTAN 
ROKIETNICA, uczestniczyli w Międzywoje-
wódzkich Mistrzostwach Młodzików, które 
odbyły się we Włoszakowicach. 

Julita po ciężkich walkach zajęła trzecie 
miejsce, a Marcelowi niewiele zabrakło, aby 
przejść do dalszego etapu. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów!

Rywalizacja w tenisie stołowym – 
Mistrzostwa Powiatu

28 października w Szkole Podstawowej 
w Pecnej odbyły się Mistrzostwa Powiatu 

Poznańskiego w tenisie stołowym dziew-
cząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej. Miło nam poinformować, że na-
sza żeńska reprezentacja w składzie: Julia 
Władysiak i Marysia Urbanowska zajęły II 
miejsce i awansowały do rozgrywek rejo-
nowych. Drużyna chłopców (Kostek Nowic-
ki, Roman Hoianiuk i Wiktor Kurczewski) 
po zaciętych pojedynkach zajęła ostatecz-
nie 6 miejsce.

Wszystkim zawodnikom serdecznie gra-
tulujemy.

Jacek Welman

Świetliczaki na tropie...  
Kolorów świata 

Świetliczaki z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Napachaniu wykonały kolej-
ne zadanie w ramach projektu „Świetlicza-
ki na tropie… kolorów Świata”. Tym razem, 
podczas realizacji cyklu zajęć „Kwadrans 
z literaturą”, poznaliśmy bohaterów książek 
o Muminkach, fińskiej autorki TOVE JANS-
SON. To była dobra okazja, aby poznać bliżej 
kolejny kraj Europy – Finlandię. Na podsta-
wie filmu edukacyjnego – „Co to za kraj?” 
dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek na 
temat tego najbardziej zalesionego państwa.  
Podsumowaniem naszej wędrówki po Fin-
landii była wspólna praca plastyczna „Mu-
minki w zaczarowanym lesie”. 

Nauczyciele świetlicy

Akcja Łąka
Klasa 3b ze wsparciem w postaci świetlicy 

oraz Pana Przemka wzięła się za organizo-
wanie naszej łąki. Jak donoszą z frontu ro-
bót, do tej pory udało się wysadzić cebul-
ki kwiatów podarowanych przez rodziców 
i zamontować 4 hotele dla owadów. Wiosną 
nastąpi ciąg dalszy, a tymczasem chwycili 
lupy i lornetki w dłoń i ruszyli na obserwa-
cje w terenie...szukać tego, co niewidoczne…

Dzień Dyni
28 października klasa 1a zagłębiła się 

w typowo jesienny temat, czyli Dynia. 
Uczniowie rozmawiali o jej właściwościach 
i zastosowaniu, a potem teorię przekuli 
w czyn, przyrządzając pyszne ciasto dy-

Szkoła Podstawowa  
w Cerekwicy
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niowe. Narysowali też dynie oraz zagrali 
w grę grupową z wykorzystaniem dynio 
stworków. To był bardzo pomarańczowy 
dzień pełen ciekawej wiedzy i doświadczeń.

Święto Niepodległości
10 listopada przypomnieliśmy sobie 

troszkę historię naszego Państwa. Wiemy 
i pamiętamy, że Polska odzyskała niepod-
ległość po 123 latach. Nasz szkolny apel, 
podczas którego uczniowie świetnie ode-
grali lekcję historii, był potrzebny każdemu, 
aby pamiętać i doceniać wolność. Oprócz 
apelu cały dzień był bardzo podniosły, po-
nieważ odbywały się zajęcia, które nawią-
zywały do Święta Niepodległości – ucznio-
wie tworzyli kotyliony, słuchali i śpiewali 
pieśni patriotyczne, rozwiązywali krzyżów-
ki, łamigłówki, kolorowali. Pomysłów jak 
zawsze nikomu nie brakowało.

Dzień Postaci z Bajek
Znaleźć bajkowego bohatera ukrytego 

gdzieś w zakamarkach szkoły to dopiero 
połowa sukcesu... Do pełni szczęścia trze-
ba jeszcze odgadnąć, z jakiej bajki pocho-
dzi. Idzie całkiem nieźle do momentu aż 
człowiek na swojej drodze spotka Gąskę 

Balbinkę, wtedy nie pozostaje nic innego, 
jak sięgnąć po koło ratunkowe.

Szkolne gry terenowe, w których liczy się 
spostrzegawczość i odrobina wiedzy cieszą 
się ogromną popularnością. Szukają wszy-
scy i młodsi, i duzi. Ta polegała na odnale-
zieniu (i nazwaniu) 28 bajkowych postaci. 
O ile Mała Mi, Krecik, Piotruś Pan czy Tom-
cio Paluch nie sprawili tropicielom specjal-
nych kłopotów, to Gąska Balbinka i owszem. 
Głowili się prawie wszyscy z Panem Dyrek-
torem na czele...:) Ostatecznie z tym zada-
niem bezbłędnie poradziły sobie 3 osoby.
Pasowanie na czytelnika

Dnia 17 października pierwszoklasiści 
naszej szkoły stali się pełnoprawnymi czy-
telnikami naszej szkolnej biblioteki, ponie-
waż odbyło się pasowanie na czytelnika. 
Nasi uczniowie od początku września bar-
dzo często odwiedzają bibliotekę oraz Panią 

Anitę i chętnie sięgają po różne książki. Tym 
bardziej pasowanie było jak najbardziej po-
trzebne. Przebiegło ono w bardzo przyja-
znej atmosferze, bo pierwszoklasiści dodat-
kowo byli świadkami „Urodzin Kopciuszka”! 
– krótkiego przedstawienia z udziałem kil-
ku kolegów i koleżanek z klasy 3b.

Stary Cmentarz w Cerekwicy
Listopad to czas pamięci i zadumy. W tym 

miesiącu szczególnie pamiętamy nie tylko 
o naszych bliskich zmarłych, rodzinie, ale 
również o ludziach, którzy dzielnie walczy-
li i oddali życie za wolność naszej ojczyzny. 
Naszą tradycją, przejętą jeszcze ze szko-
ły w Mrowinie, jest odwiedzanie Starego 
Cmentarza w Cerekwicy, gdzie spoczywają 
polegli w obronie ojczyzny oraz porządko-
wanie otoczenia mogił bohaterów. W tym 
roku to zadanie przypadło klasie 8b.

Szkoła Podstawowa  
w Rokietnicy

Narodowy dzień postaci z bajek
5 listopada obchodzony jest Międzynaro-

dowy Dzień Postaci z Bajek, które to świę-
to ustanowiono w rocznicę urodzin Walta 
Disneya – jednego z najpopularniejszych 
autorów animowanych bajek dla dzieci.

Z tej okazji uczniowie klas 1g, 1i Szko-
ły Podstawowej w Rokietnicy 4 listopada 
2022 roku przebierali się za ulubione baj-
kowe postacie. Sala gimnastyczna w szko-
le zamieniła się w niezwykłą krainę baj-
kowych postaci. Zawitały do niego wróżki, 
księżniczki, motylek, biedronka, jednoro-
żec, kowboj i Batman itd. Wszystkie dzie-
ci świetnie bawiły się przy muzyce. Świę-
to niesie za sobą nie tylko dobrą zabawę 
przy muzyce, ale również chęć docenienia 
bajek i ich twórców. Jednak najważniejsze 
dla nauczycieli są wartości edukacyjne. To 
dobra okazja, by zachęcić najmłodszych do 
czytania bajek, a co za tym idzie rozwija-
nia wyobraźni, pamięci, zdobywania wie-
dzy na różne tematy, poznawania nowych 
słów, zasad gramatyki czy kształtowania 
właściwych postaw moralnych.

Marta Śmigielska 
Małgorzata Gimzicka

Wypiek rogali 
7 listopada 2022 roku klasa 1i ze Szkoły 

Podstawowej w Rokietnicy wybrała się na 
warsztaty kulinarne wypiekania ROGALI 
MARCIŃSKICH do cukierni „Pod Strzechą”.

Uczniowie zapoznali się z legendą po-
wstawania rogali marcińskich. Rogale to 
jedne z najpopularniejszych przysmaków 
w Poznaniu, ale i w całej Wielkopolsce. Wy-
piekane są z ciasta półfrancuskiego, nadzie-
wane mielonym białym makiem i bakalia-
mi, a następnie lukrowane i obsypywane 

orzechami.
Jednak najciekawszym dla uczniów za-

daniem było wałkowanie ciasta, tworzenie 
rogali, wypiekanie w piecu oraz lukrowa-
nie i posypywanie orzechami. 

Marta Śmigielska

#przerwanaczytanie w SP  
im. Jana Brzechwy w Rokietnicy 

Nasza placówka zgłosiła się do III Między-
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narodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji 
bicia rekordu w czytaniu na przerwie „Prze-
rwa na czytanie”. W dniu 26.10.2022 r. na-
sza szkoła znalazła się w gronie placówek 
bijących rekord w czytaniu na przerwie, 
w której brało udział 595 uczniów.

Akcja, realizowana w ramach kampanii 
społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, od-
była się już po raz 7. Jej celem jest w głów-
nej mierze pokazanie uczniom, że czyta-

nie jest fajne, może być zabawą i sprawiać 
przyjemność. Pobiliśmy zeszłoroczny re-
kord w miłej, happeningowej atmosferze.

Natalia Marcinkowska-Hauke,  
Ewa Pocztarek

Szkoła do Hymnu
10 listopada w Szkole Podstawowej im. 

Jana Brzechwy w Rokietnicy odbył się uro-
czysty apel z okazji Święta Niepodległości. 

Uczniowie klasy 1d i 1e przygotowali aka-
demię poświęconą Ojczyźnie w 104 roczni-
cę odzyskania przez Polskę niepodległości, 
po 123 latach niewoli. Data 11 listopada to 
symbol walki o wolność, symbol wiary, mi-
łości i zwycięstwa.

Wydarzeniu towarzyszyły piosenki, wier-
sze oraz taniec z flagami, który zaprezen-
towała klasa 3g. Cała społeczność szkol-
na wzięła również udział w akcji „Szkoła 
do Hymnu” i wspólnie zaśpiewano cztery 
zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Uwień-
czeniem uroczystości było przemówienie 
Pani Dyrektor.

Uczniowie naszej szkoły swoją postawą 
i zaangażowaniem udowodnili, że są praw-
dziwymi patriotami.

Ścieżka sensoryczna u Zamoyskich 
W październiku zaświeciło słońce i dało 

architektom krajobrazu energię do działa-
nia. W ramach koła Projektowanie i budo-
wanie – pasja i zawód architekci zaprojekto-
wali i wybudowali ścieżkę sensoryczną przy 
siłowni naszej szkoły. Ścieżka ta nawiązuje 
do hortiterapii, czyli terapii z zastosowa-
niem ogrodu. Ścieżka zaplanowana została 
z największą dbałością, a materiały użyte 
do jej budowy mają za zadanie pobudzać 
receptory dotykowe w stopach. Działanie 
różnych nawierzchni oparte jest na stymu-
lowaniu doznań sensorycznych, co gwaran-
tuje nie tylko lepsze samopoczucie, ale też 
dobrą zabawę. Każdy z Was może się prze-
konać na własnych stopach. Zapraszamy!

Paulina Dębska, Marlena Janczyk

Warsztaty w ramach projektu Mikro-
dotacji Wielkopolska Wiara 2022

W dniu 18.10.2022 r. w Zespole Szkół Za-
moyskich odbyły się warsztaty w ramach 
projektu Mikrodotacji Wielkopolska Wia-
ra 2022, dofinansowanego przez Narodo-
wy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środ-
ków Programu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 
W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas re-
klamy, tj. IV TR5 i IV TR. Uczestnicy zazna-

jomili się z podstawami zarządzania pro-
jektami oraz mieli możliwość praktycznego 
przećwiczenia zdobytej wiedzy. Warsztaty 
odbywały się w grupach. Uczniowie naby-
li umiejętności przydatne w realizowaniu 
różnego rodzaju projektów i obyli się z two-
rzeniem własnych inicjatyw, zarówno spo-
łecznych, jak i w przyszłości biznesowych. 

Agnieszka Solarczyk

Sukces Ilii
24 października w Ośrodku Doskonale-

nia Nauczycieli w Poznaniu odbył się pół-
finał konkursu „Pan Tadeusz”. Uczeń naszej 
Szkoły – Ilia Sytiuk – kl. IITAK – został za-
proszony do finału. Recytował 50 wersów 
spowiedzi Jacka Soplicy. Emocje Ilii zawsze 
wzruszają uczniów i nauczycieli, tym razem 
zachwyciły jurorki z ODN-u – panie: Iwonę 
Wysocką i Olgę Gałuszek.

Na skrzydłach wiatru
25 października 2022 r. Monika Flaum 

(klasa IV TR) i Bartosz Mastalerz (klasa 
IVTI5) zostali laureatami konkursu mię-
dzyszkolnego poezji śpiewanej „Na skrzy-
dłach wiatru…”, który organizowany był 
przez Technikum nr 19. Monika zaśpiewała 
a capella przebój Marka Grechuty, patrio-

tyczną „Pieśń Kronikę” i zachwyciła juro-
rów jej interpretacją. Bartek akompaniował 
uczennicy na gitarze przy utworze „Pisz do 
mnie listy” Baczyńskiego. Oboje wypadli 
zachwycająco, co doceniło jury i przyznało 
duetowi I miejsce! Gratulujemy! Życzymy 
dalszych, muzycznych sukcesów!

Kinga Durzewska

Zajęcia na Politechnice Poznańskiej 
klasy IV TR5

W dniach od 24.10.2022 r. do 28.10.2022 
r. uczniowie klasy IV TR5 w ramach pro-
jektu: „Czas zawodowców BIS – zawodo-
wa Wielkopolska” uczestniczyli w zajęciach 
specjalistycznych w laboratoriach na Poli-
technice Poznańskiej. Ich głównym celem 
było doskonalenie form, metod, warun-
ków kształcenia i szkolenia zawodowego 
w zawodzie: technik reklamy. Zdobyta przez 
uczestników wiedza i umiejętności miały 
na celu poszerzyć ich zainteresowania oraz 
pobudzić do aktywności edukacyjnej. 

Agnieszka Solarczyk

Zamoyscy mistrzem Powiatu 
Poznańskiego w badmintona

Dnia 27 października 2022 roku repre-
zentacja Zespołu Szkół im. Jadwigi i Wła-

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
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Dekoracje świąteczne  
– wariacje na znane tematy

Kiedy myślimy o dekoracjach zwią-
zanych z Adwentem i Bożym Naro-
dzeniem, oczywiście kojarzy się kil-

ka podstawowych form: choinka, wieniec, 
kompozycja na stół ze świecami oraz kla-

syczne materiały – gałązki świerkowe lub 
jodłowe, ostrokrzew oraz jemioła. Doda-
jąc barwy – biel, czerwień, złoto i srebro, 
otrzymamy przepis na tradycyjne dekora-
cje, wydawałoby się niezmienne od lat. Te 

związane z Adwentem są skromniejsze, 
dekorowane szyszkami, orzechami, mniej 
błyszczące oraz przypisane czasowi świąt 
bogate, lśniące ozdobami. Corocznie poja-
wiają się nowe trendy florystyczne, a stare 
formy dekoracji ewoluują pod wpływem 
aktualnych koncepcji estetycznych i kom-
pozycyjnych. Zmieniają się barwy, charak-
ter ozdób, preferowane materiały. Coraz 
większy nacisk kładzie się na wybór ma-
teriałów przyjaznych środowisku, biode-
gradowalnych. Między innymi powróciła 
moda na ozdoby z papieru, słomy. 

Niektóre trendy szybko przemijają, inne 
ugruntowują swoją obecność na kolejne 
lata. Od kilku lat suche rośliny mocno za-
znaczają swoją obecność w dekoracjach 
różnego typu. Często łączone ze świeży-
mi roślinami m.in. w bukietach, kompozy-
cjach w naczyniach. Wkradły się nawet do 
florystyki ślubnej. W tym roku po raz ko-
lejny wyraźnie zaznaczają swoje miejsce 
we florystyce świątecznej. Suche rośliny, 
to zwłaszcza rodzime gatunki, w natural-
nych lub neutralnych spokojnych barwach, 
często bielone. Ich zastosowanie to swoiste 
odniesienie do polskich tradycji – snopa 
zbóż ustawianego w izbie, zawieszanej pod 
sufitem podłaźniczki lub pająka ze słomy 
i bibuły. Mogą być wykorzystywane w kla-

dysława Zamoyskich wzięła udział 
w Mistrzostwach Powiatu Poznań-
skiego w Badmintonie.

Zawody odbyły się w Puszczyko-
wie, a Zamoyskich reprezentowali: 
Jakub Marecki, Marek Krajewski oraz 
Krzysztof Łukaszkiewicz. 

Nasi uczniowie po zaciętej rywali-
zacji pokonali wszystkie pozostałe re-
prezentacje szkół i tym samym zdoby-
li Mistrzostwo Powiatu Poznańskiego, 
zasłużenie odbierając złote medale 
oraz upragniony Puchar. 

Kolejnym etapem, do którego awanso-
wała nasza szkoła, będą mistrzostwa na 
szczeblu wojewódzkim.

Sławomir Szłapak

IX Sympozjum Samorządów 
Uczniowskich Szkół Powiatu 
Poznańskiego

W dniu 7.11.2022 r. w Murowanej Gośli-
nie odbyło się IX Sympozjum Samorządów 
Uczniowskich Szkół Powiatu Poznańskiego.

Tegoroczna edycja spotkania odbyła się 
pod hasłem „Młodzi na rzecz ochrony śro-
dowiska w powiecie poznańskim”. Nasz 
Zespół Szkół reprezentowały: SU w Ro-
kietnicy: Wojciech Zarębski oraz Dominik 
Wolniewicz, SU w Poznaniu: Jakub Nowa-
kowski oraz Leon Muszyński z opiekunem 
Samorządu Uczniowskiego Sławomirem 

Szłapakiem. 
Podczas spotkania omówiono m.in. 

obecny stan i problemy środowiska przy-
rodniczego w aglomeracji poznańskiej. 
Po ciekawych wykładach prowadzonych 
przez pracowników Uniwersytetu Przy-
rodniczego oraz Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu uczniowie mie-
li okazję do dyskusji oraz zadawania nur-
tujących ich pytań w dziedzinie ekologii. 
Na końcu odbyły się  zajęcia praktyczne – 
warsztaty w starej mydlarni, gdzie ucznio-
wie sami mogli spróbować swoich sił w two-
rzeniu różnych kompozycji. 

Całe spotkanie przebiegało w świetnej, 
życzliwej atmosferze, a wszystkie delegacje 
samorządów szkolnych otrzymały od or-
ganizatorów upominki, za które serdecz-
nie raz jeszcze dziękujemy.

Sławomir Szłapak 

Stypendium Rady Powiatu 
w Poznaniu oraz Nagrody 
Starosty Poznańskiego

W środę 26 października podczas 
XLIV sesji Rady Powiatu w Poznaniu 
przyznano Stypendium Rady Powia-
tu w Poznaniu oraz Nagrody Starosty 
Poznańskiego. Na sesję zaproszono 
również dyrektora wraz z najzdol-
niejszymi uczniami naszej szkoły. 

Starosta poznański Jan Grabkowski 
wraz z przewodniczącym Rady Po-
wiatu w Poznaniu, Piotrem Burdaje-

wiczem wręczali uczniom stypendia i na-
grody, o które mogli się ubiegać uczniowie 
szkół prowadzonych przez powiat poznań-
ski, w których nauka kończy się egzami-
nem maturalnym. Warunkiem do otrzymy-
wania stypendium było uzyskanie średniej 
ocen w poprzednim roku nauki nie mniej-
szej niż 5,0. Takim wynikiem mogło się po-
chwalić aż dwunastu uczniów Zespołu Szkół 
w Rokietnicy.

Natomiast Nagrody Starosty Poznańskie-
go odebrały cztery osoby. Nagrody zosta-
ły przyznane uczniom z branżowej szkoły 
I stopnia za wyniki w nauce oraz uczniom, 
którzy wykazali się m.in. wybitnymi osią-
gnięciami w dziedzinie naukowej, społecz-
nej, kulturalnej lub innej, w danym lub ubie-
głym roku szkolnym. 

 Małgorzata Kolasa
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sycznych kompozycjach jako ozdoba wieńca 
adwentowego, kompozycji z gałązek igla-
ków ze świecami, w połączeniu z gwiazdą 
betlejemską.

Delikatne suche kwiaty, trawy doskonale 
sprawdzą się w naturalistycznych kompozy-
cjach oraz w modnym ostatnio stylu boho. 
Ciekawym pomysłem na dekoracje adwen-
towe i świąteczne są kompozycje inspirowa-
ne łapaczami snów, wpisujące się kształtem 
w formę wieńca. Ich bazę stanowią cienkie 
metalowe lub drewniane obręcze. Można 
je pozostawić w barwie białej, złotej lub 
owinąć sznurkiem, wstążką, wełną w od-
powiadającym nam kolorze. Łącząc je ze 
sobą koncentrycznie lub z jednym punk-
tem wspólnym na obwodzie, uzyskamy kon-
strukcję, którą wystarczy na części obręczy 
ozdobić suchymi roślinami, gałązkami igla-
ków, jemiołą, wstążkami. Taka przejrzysta 
dekoracja efektownie wygląda na tle okna 
lub ściany. O lekkości całej kompozycji de-
cydują delikatne suche rośliny (dostępne 
w kwiaciarni lub sklepie dla hobbystów) 
lub bardzo modna ostatnio miesięcznica 
roczna, bielone trawy, preparowane liście 
(szkieletowane) oraz spływające z obręczy 
wstążki, koronki (ciągle bardzo modne tra-
dycyjne bawełniane lub wykonane na szy-
dełku). Kompozycję z roślin umieszczamy 
asymetrycznie, pozostawiając część obrę-
czy widoczną.

Wykorzystując obręcz z drutu, można wy-
konać stosunkowo łatwą, efektowną deko-
rację na ścianę. Owijamy cienkim drutem, 
tworząc siatkę linii krzyżujących się w po-
przek koła. Na takiej delikatnej ażurowej 
konstrukcji możemy wpleść elementy ro-
ślinne, np. niewielkie gałązki, przyczepić 
szyszki i ozdoby (bombki, gwiazdki). Waż-
ne, aby nie ,,przeładować” dekoracji, by po-
została lekka, ażurowa, działamy w myśl 
zasady ,,mniej znaczy więcej”. Takie ażu-
rowe kompozycje wyglądają pięknie, gdy 
wpleciemy w nie drobne światełka (baterie 
można ukryć między ozdobami). Ich subtel-
ne światło wydobędzie dodatkowe efekty, 
wywoła grę światła i cienia, podkreśli wy-
jątkowy nastrój.

Również konstrukcja wieńca adwentowe-
go ostatnio mocno ewoluuje. Jego obręcz 
zmienia proporcje, w porównaniu z wcze-
śniejszymi zasadami jest co najmniej dwu-
krotnie wyższa. W tym celu składa się razem 
dwie obręcze (ze słomy lub styropianu), 
identyczne lub różniące się o kilka centy-
metrów w średnicy, mniejszy nakłada się 
na większy. Aby się nie przesuwały, łączy 
się je drutem, taśmą klejącą lub patyczkami 
szaszłykowymi. Połączone ze sobą owija-
my materiałem, wstążkami, wełną, paska-
mi filcu lub mchem, oklejamy kawałkami 
kory, dobierając materiał zależnie od sty-

lu, jaki chcemy wprowadzić. Jeżeli złoży-
my ze sobą trzy obręcze, wieniec będzie 
na tyle wysoki, by w środku mogła ukryć 
się doniczka, np. z zygokaktusem, poinse-
cją lub hipeastrum. Połączenie dwóch ob-
ręczy tak, aby mniejszy wpasował się na 
styk do środka większego da efekt szero-
kiej, płaskiej obręczy, na której można bu-
dować niewysoką dekorację stołu.

Składając trzy – cztery obręcze ze sło-
my jedna na drugą – od najmniejszej do 
największej w obwodzie, zbudujemy for-
mę misy/pojemnika. Jego powierzchnię 
pokrywamy mchem, oklejamy kawałka-
mi kory lub szyszkami (wersja naturalna) 
lub wstążkami, filcem, tkaniną (wersja de-
koracyjna), wewnątrz może zmieścić się do-
niczka z gwiazdą betlejemską lub pojemnik 
wypełniony iglastymi gałązkami ze świeży-
mi kwiatami (np. hipeastrum). To jest też 
ciekawe rozwiązanie w skali makro do de-
koracji zewnętrznych na taras lub ganek. 
W tym wypadku można wykorzystać więk-
sze gałęzie, bezlistne gałęzie, jemiołę, za-
wiesić światełka, dodać dekoracje z jabłek, 
szyszek lub inne naturalne ozdoby. Ta kon-
strukcja może być ponownie wykorzysta-
na wiosną – np. wypełniona doniczkami 
kwitnących ciemierników, bratków, gałąz-

kami wierzby.
Zewnętrzną dekorację (np. jako element 

powitalny przy wejściu, na tarasie) mogą 
uzupełniać lodowe misy, oczywiście pod 
warunkiem, że temperatura spadnie poni-
żej zera. Do ich wykonania potrzebne będą 
dwa naczynia o podobnym kształcie i śred-
nicy różniącej się o 5-10 cm (taka będzie 
grubość lodowej ścianki). Mniejsze naczynie 
wstawiamy centralnie do większego, zabez-
pieczamy taśmą klejącą przed ,,wypływa-
niem”, przemieszczaniem się. Wolną prze-
strzeń pomiędzy wypełniamy wodą. Dla 
wzbogacenia efektu można wrzucić drob-
ne szyszki, owoce np. jarzębiny, róży, irgi, 
gałązki żywotnika, listki bluszczu, barwni-
ka lub jemiołę. Następnie zamrażamy. Aby 
wyjąć wewnętrzne naczynie, wlewamy do 
niego ciepłą wodę, podobnie zewnętrzne 
oblewamy ciepłą wodą lub strumieniem 
ciepłego powietrza z suszarki. Do wnę-
trza takiej misy wkładamy światełka, któ-
re podświetlą od środka, tworząc w ciem-
ności piękny nastrojowy efekt. 

Życzę radości przy wykonywaniu dekora-
cji oraz pięknych Świąt Bożego Narodzenia.

Maria Matuszczak
Zdjęcia – Stars for Europe
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Sezon zimowy 2022-2023
w Południowym Tyrolu
Narciarze mogą już zacząć poszukiwania najlepszej lokalizacji na tegoroczny 
wyjazd narciarski. Podajemy najważniejsze informacje z włoskiego Południo-
wego Tyrolu, czyli Dolomitów i okolic alpejskiego masywu Ortler. Tamtejsze 
kurorty, takie jak Kronplatz, Val Gardena, Alta Badia, Seiser Alm, 3 Zinnen 
Dolomity, Maso Corto, Solda i wiele, wiele innych czekają na turystów. Mnóstwo 
atrakcji zaplanowanych na cały sezon zadowoli nie tylko narciarzy i pozwoli 
w pełni doświadczyć uroków zimowego wypoczynku na północy Włoch.  

Dlaczego Południowy Tyrol?
Narciarze, smakosze i rodziny z dziećmi 

– Południowy Tyrol swoją ofertą zauroczy 
i zadowoli każdego. Wystarczy wyobrazić 
sobie 300 słonecznych dni w roku, świetnie 
przygotowane stoki z gwarancją śniegu oraz 
spektakularną panoramę gór. A to wszyst-
ko skropione wyśmienitą alpejsko-śród-
ziemnomorską kuchnią, świetnie wyposa-
żonymi schroniskami, włoską serdecznością 
i wielojęzycznością miejscowej ludności – 
przepis na niezapomniany urlop. Na fanów 
sportów zimowych czeka 26 ośrodków nar-
ciarskich oraz łącznie ponad 1300 km sto-
ków narciarskich, 1800 km słonecznych 
tras do uprawiania narciarstwa biegowe-
go i mnóstwo zimowych szlaków  pieszych 
i oznakowanych tras do wędrówek na ra-
kietach śnieżnych. 

Kluczowe eventy i rozrywka 
w sezonie zimowym 2022-2023

Jak co roku, w grudniu będzie można od-
wiedzić jarmarki świąteczne – określane 
jako jedne z najpiękniejszych w Europie.  

Będzie ich wiele, rozsianych po miastach 
i miasteczkach w Południowym Tyrolu, jed-
nak flagowe to te w: Bolzano (największy 
we Włoszech!), Merano, Brixen, Bruneck 
czy Vipiteno. Znów będzie można poczuć 
ten niezwykły, mroźny a zarazem ciepły, 

klimat Świąt, spróbować regionalnych spe-
cjałów, kupić rękodzieła czy rozgrzać się 
grzanym winem. 

Odwiedzający Południowy Tyrol w okre-
sie przedświątecznym będą mieli szansę 
obejrzeć długo wyczekiwane zawody Pu-
charu Świata FIS w narciarstwie alpejskim. 
Obędą się one w Val Gardenie 16 i 17 grud-
nia 2022 na stoku Saslong, zaś kolejne zawo-
dy będą miały miejsce w następnych dniach 
w Alta Badia (18-19.12.22) na stoku Gran 
Risa. Także w grudniu, lecz w ośrodku Ca-
rezza będą konkurować ze sobą zawodni-
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cy jeżdżący na snowboardzie. Z kolei 24 
stycznia 2023 r. w Kronplatz odbędzie się 
wyścig Pucharu Świata kobiet, które będą 
zjeżdżać po stoku Erta, jednej z flagowych 
czarnych tras w ośrodku.

Alta Badia słynie z zamiłowania do do-
brego smaku, dlatego w sercu południo-
wotyrolskich Dolomitów przez cały sezon 
zimowy towarzyszyć narciarzom będą wy-
jątkowe wydarzenia kulinarne na stokach 
ośrodka – a to wszystko w ramach inicjaty-
wy A taste for skiing. Jednym z wydarzeń 
jest „De dl vin – Wine Skisafari”, czyli ca-
łodniowa degustacja najlepszych win Po-
łudniowego Tyrolu, wystawionych w cha-
tach na stokach. Impreza odbędzie się 26 
marca 2023 r. Więcej informacji o kulinar-
nych wydarzeniach w ośrodku: A taste for 
skiing (altabadia.org)

Kolejną gratką dla fanów dobrego jedze-

nia, a szczególnie sera będzie cykliczne wy-
darzenie, trwające od stycznia do marca 
w dolinie Ahrntal/Valle Aurina – degusta-
cja lokalnych produktów w chatach na lo-
kalnych stokach w towarzystwie serowego 
sommeliera. Więcej: Ski & Cheese 2023 • 
(ahrntal.com). Z kolei w Kronplatz, 15 stycz-
nia odbędzie się maraton knedlowy „Gsieser 
Knoedelmarathon”, kiedy to wzdłuż 42-ki-
lometrowej trasy biegowej Gsieser wszyst-
kie chaty będą serwowały ten regionalny 
specjał w najróżniejszych wydaniach. Do-
stępne nie tylko dla amatorów biegówek!

Muzycznych wrażeń można szukać w wie-
lu ośrodkach w Południowym Tyrolu: w Se-
iser Alm od 15 do 19 marca 2023 odbędzie 
się 16. edycja wydarzenia „Swing on Snow”, 
w Klausberg (dolina Ahrntal) 27.03-01.04 
– Musikwoche, a18-26.03 w Val Gardenie 
festiwal „Rock the Dolomites.

Nowe gwiazdki Michelin 
w Południowym Tyrolu – też zielone!

Południowy Tyrol, górski region uplasowany na północy Włoch, przyciąga tu-
rystów nie tylko zjawiskowymi krajobrazami czy ośrodkami narciarskimi, lecz 
także wyjątkową gastronomią i kuchnią regionalną. Jest to niezwykle ważny 
element lokalnej kultury – unikalny, bo łączący wpływy alpejskie i śródziemno-
morskie. 

Można zjeść wyśmienite dania zarów-
no w górskiej chacie na stoku, przydrożnej 
trattorii, jak i typowych restauracjach – ja-
kość nie jest tu zależna od ceny. Po niedaw-
nym ogłoszeniu wyróżnień Michelin 2022, 
do listy odznaczonych lokali doszły kolej-
ne, w wyniku czego region może pochwa-
lić się 25 gwiazdkami! Z tej puli, aż pięć 
restauracji zostało wyróżnionych zielony-
mi gwiazdkami Michelin, przyznawanymi 
od 2020 r. za działanie zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju.

Czy jest zielona gwiazdka Michelin?
Zielone gwiazdki Michelin to zupełnie 

inne oblicze lokalu. Są przyznawane miej-
scom, które charakteryzuje szeroko poję-
ty szacunek dla środowiska. Uhonorowa-
ne tym wyróżnieniem restauracje cechuje 
świadome podejście do gastronomicznej 
kwestii ekologii, tj. tworzenie zrównowa-
żonego menu bazującego na lokalnych pro-
duktach od południowotyrolskich certyfi-
kowanych dostawców czy też maksymalne 
wykorzystanie składników w celu unika-

nia ich marnotrawienia. Walorem jest też 
fakt, że Szefowie kuchni czerpią inspira-
cje z tradycyjnych regionalnych dań, lecz 
przedstawiają je w swoje unikalnej odsło-
nie. Takie odznaczenie jest też wskazówką 
dla osób, przykładających większą wagę do 
tego co zostaje podane jej na talerzu – nie 
tylko pod kątem smakowym, lecz też śro-
dowiskowym.

Zrównoważony rozwój 
w Południowym Tyrolu

Świadomość i szacunek do przyrody są 
głęboko zakorzenione w  kulturze miesz-
kańców. Region jest znany ze zrównowa-
żonego podejścia nie tylko w gastronomii, 
lecz szerokorozumianej turystyki czy pro-
dukcji – nie bez powodu promowanie lo-
kalności jest tak ważnym elementem ich 
ideologii. Trzy nowo przyznane zielone 
gwiazdki sławnego przewodnika są tego 
dowodem, a także uzupełnieniem długiej 
listy odznaczonych restauracji klasyczną 
gwiazdką Michelin. Region od lat może po-
chwalić się wysoką liczbą wyróżnień, oscy-
lującą w okolicach 20 lokali z czego kilka 
z nich rokrocznie dostaje więcej niż jedną 
gwiazdkę np. restauracja St. Hubertus Nor-
berta Niederkoflera, która ma 3 klasyczne 
gwiazdki oraz 1 zieloną.

Tegoroczne odznaczenia Michelin
W tegorocznych zestawieniu szczegól-

nie cieszy fakt, że, w branży zdominowa-
nej przez mężczyzn, wyróżnienie przyzna-
no aż 3 kobietom: Annie Matscher – od 
lat cenionej Szefowej Kuchni restauracji 
Zum Löwen, Marii Lutz, Szefowej Kuch-
ni restauracji Landgasthof zum Hirschen, 
której przyznano jedną zieloną gwiazdkę 
Michelin, oraz Sonyi Egger (sommelierka 
w restauracji Kuppelrain) – określonej naj-
lepszą sommelierką we Włoszech! To ich 
umiejętności oraz precyzja zaowocowały 
wyróżnieniem.

Tekst i zdjęcia: 
biuro prasowe IDM Südtirol

Oficjalna strona regionu: www.suedtirol.info
Facebook: www.facebook.com/poludniowytyrol
Instagram: www.instagram.com/visitsouthtyrol 

www.instagram.com/tastesouthtyrol
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Rolety, Żaluzje, Moskitiery, Markizy

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18

email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:

9 Rolety pokojowe 9 Markizy 
9 Rolety zewnętrzne 9 Moski-

tiery 9 Rolety Rzymskie 9 Maty 
bambusowe 9 Żaluzje 9 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

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

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

KOSMET YK A   PODOLOGIA 
MAKIJAŻ PERMANENTNY

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

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

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

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

Pompy ciepła

Fotowoltaika

Ładowarki 
samochodowe

Uprzejmie informujemy, że adwokat 
Zofia Wrocławska-Dąbrowska z kancelarii Wrocławski 
adwokaci rozpoczęła działalność w kancelarii 
adwokackiej przy ulicy Francuskiej 15/2 w Rokietnicy. 
Spotkania w kancelarii odbywają się we wtorki 
w godzinach 15.00-18.00, bądź w innych terminach, po uzgodnieniu 
telefonicznym – tel. 696 749 670, www.wroclawski-adwokaci.pl. 
Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zawiera treści reklamowych. 
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Zapraszamy

ŠKODA FABIA 37 900 zł
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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

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

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

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

emka@rozwiazaniadlabiznesu.pl rozwiazaniadlabiznesu.pl

Księgowa obsługa 
małych i średnich firm

www.elektron-tomala.pl

Mrowino 
ul.Bożydara 1 
tel. 600 455 301

INSTALACJE:
 elektryczne
 odgromowe
 kamery
 monitoring

 smart home
 remonty instalacji
 podłączenia płyt

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

ELEKTRYK
przyłącza, instalacje,  

pomiary, montaż osprzętu
Cerekwica ul. Swojska 13 

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

MALOWANIE
czysto | szybko | solidnie

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

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

WESELA • IMPREZY RODZINNE

Catering Świąteczno-Noworoczny
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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
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 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

tel. 793 292 528  606 913 102
www.bartom.info  biuro@bartom.info

Realizujemy projekty  
w formie generalnego wykonawstwa:

►domy w stanie surowym otwartym ►domy w stanie surowym 
zamkniętym ►domy w stanie deweloperskim ►obiekty przemysłowe

PONADTO: ►załatwianie formalności urzędowych  
►doradztwo techniczne ►pomoc w uzyskaniu finansowania

Budowa domów od A do Z

Development
BARTOM


