
Uroczystości w Akademii Wieku Dostojnego  str. 30-31

Czy w szkole da się cokolwiek zmienić? – debata w Rokietnicy str. 8

Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Rokietnica  str. 10-11
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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

 

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

Sprzedaż  
i Wynajem:
 Domów  Mieszkań

 Działek  Lokali Usługowych
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Sprzedaż projektów domów jednorodzinnych

ul. Szamotulska 36
62-090 Rokietnica

www.tbnieruchomosci.pl
tel. +48 607 601 390

Zapraszamy!
Rokietnica tel.: 570 150 130 
ul. Szkolna 29 www.autowolf.pl



3listopad 2019

Rokickie Wiadomości
Wydawca: Biblioteka Gminna im.M.Konopnic-
kiej
Adres: ul.Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica 
tel. 61 814 52 12

www.rokickiewiadomosci.com.pl
Redaktor naczelny: Teresa Wieczorek 
Zespół redakcyjny: 
Agnieszka Kępa, Mariola Sudoł-Szczepaniak
Administrator strony, serwis informacyjny,  
fotografia: Adam Michta
Honorowi Członkowie Zespołu: Ryszard Lubka
Współpraca: Radosław Babica, Maria Chojnacka, An-
drzej Deckert, Danuta Dobak, Dorota Filipiak, Józef Fu-
dala, Piotr Hałas, Monika Hofman, Wojciech Kaczmarek, 
Agnieszka Kępa, Sylwia Kiejnich, Agnieszka Kożuchow-
ska, Agnieszka Kram, Elżbieta Kram, Ewa Lepsza, Róża 
Lubka, Jerzy Maciejewski, Maria Matuszczak, Agnieszka 
Matysiak, Sabina Ociepa-Mendel, Izabela Olejniczak-By-
siewicz, Anna Olejniczak-Cichocka, Karolina Rynowiec-
ka-Rozmiarek, Bogusława Rzepka, Oliwia Słomińska, 
Magdalena Statucka, Mariola Sudoł-Szczepaniak, Hanna 
Szczepkowska, Arkadiusz Szymczak, Agnieszka Tomczak, 
Magdalena Tomkowiak, Teresa Wieczorek, Emilia Zdzie-
rela, Iwona Zielińska.

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: 4700 egzemplarzy

Numer zamknięto: 28.10.2019 r.
Propozycje artykułów: 

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

Materiały do numeru 12/2019  
prosimy dostarczyć do 16.11.2019 r.

Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego pisma.

Drodzy Czytelnicy,
Ekologia stała się wyzwaniem XXI wieku. 

Wszyscy korzystamy ze środowiska i zasobów 
naturalnych. Z tego względu staramy się żyć 
w zgodzie z naturą. Wiele zjawisk i zagadnień 
składa się na to, co określa się mianem ekologii. 
Znajdziemy tam nie tylko poważne zagadnie-
nia dotyczące globalnych zależności środowi-
skowo-przyrodniczych. Coraz częściej mamy 
indywidualne sposoby widzenia świata, a drob-
ne gesty każdego z nas, takie jak np. regular-
ne segregowanie śmieci, korzystanie z toreb 
wielokrotnego użytku czy oszczędzanie wody 
i energii są również w stanie zmienić bieg hi-
storii i sprawić, że środowisko, które nas otacza 
będzie mniej zanieczyszczone. Wtedy nie tylko 
My ale i przyszłe pokolenia będziemy mogli spać 
spokojnie i oddychać pełną piersią. W dalszym 
jednak stanie pozostaje temat niezwykle ważny 
dla nasz Wszystkich - to zanieczyszczone po-
wietrze, postrzegane jako jeden z najważniej-
szych problemów środowiska w Polsce. Ostat-

nimi laty jak ktoś czepia się dymu, to albo jest 
upierdliwym sąsiadem z nowego domu, albo 
nawiedzonym ekologiem. To nie tak. To, czym 
się pali w domowym piecu, nie jest wbrew po-
zorom prywatną sprawą właściciela gospodar-
stwa domowego. To od Jego świadomości, roz-
sądku i zachowania dyscypliny zależy jakość 
powietrza i czystość w okolicy. Musimy pamię-
tać też, że spalanie śmieci w piecu jest również 
wykroczeniem. Pomimo, że nie wszystko je-
steśmy w stanie naprawić już, tu i teraz, więk-
szość Polaków pozytywnie ocenia stan środo-
wiska naturalnego i uważa, że jego ochrona 
zależy od każdego z Nas. Dbajmy więc codzien-
nie o nie nawet drobnym gestami i pamiętaj-
my, że troska o środowi-
sko naturalne nie może 
przegrywać z rachun-
kiem ekonomicznym, 
bo wtedy przegranymi 
będziemy My sami.

Teresa Wieczorek

Co? Gdzie? Kiedy?
	11.11. – III ROSbieg – start 11:11 - Rokietnicki Ośrodek Sportu, ul. Szamotulska 29,
 11.11. – 15:00 - uroczystość patriotyczna przy Krzyżu w Rokietnicy,
	11.11. – 15:15 – msza św. Za Ojczyznę - Kościół Parafialny pw. Chrystusa Króla Wszechświata 

w Rokietnicy,
	11.11. – 16:00 – KOCHAM WOLNOŚĆ: Ania Polowczyk, Zespół FAMA, uczniowie SP w Ro-

kietnicy i ich opiekunowie, Rokietnicka Orkiestra Dęta–na zakończenie. 
 Kościół Parafialny pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Rokietnicy. Wstęp wolny
	16.11. – Warsztaty Rękodzieła Artystycznego z Iwoną Semrau - szczegóły pod nr tel. 

504 245 545 Anna Swat, Montownia Pasji.
	16.11./17.11 – turniej Reiss CUP - Rokietnicki Ośrodek Sportu, ul. Szamotulska 29,
 Reiss Cup to największy w Polsce cykl turniejów sportowych dla dzieci, organizowany co roku 

przez Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa oraz Fundację Piotra Reissa. Na wszystkich 
uczestników, ich rodzin, okolicznych mieszkańców oraz przybyłych gości czekają m.in. gry 
i zabawy, konkursy, warsztaty tematyczne, prelekcje oraz wizyty gwiazd sportu.

„Poznajmy się w Kiekrzu”  str. 26-27

VIII Turniej Piłki Nożnej im. Marcina Matysiaka str. 32-34

Dożynki Parafialne w sołectwach  str. 9-10

W numerze m.in.:
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Uroczyste rozświetlenie choinki
Już dzisiaj zapraszamy Państwa na „Rozświetlenie Choinki”, które odbędzie się 1 grudnia 2019 

roku o godzinie 18.00 przed Rokietnickim Ośrodkiem Sportu. Będzie wieczór pełen magii, radoś
ci i niespodzianek... 

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdziecie Państwo już wkrótce na: stronie internetowej UG, 
Biblioteki Gminnej, Gminnego Ośrodka Kultury, Rokietnickiego Ośrodka Sportu oraz portalach 
społecznościowych. 

Red.

PAMIĘTAMY…
Jest taki listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy 

na cmentarze, zapalamy znicze, tęsknimy  i... odchodzimy. 
Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…
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Trwają prace przy przebudowie linii 
kolejowej E-59 na stacji Rokietnica

Węzeł Przesiadkowy Rokietnica, w efekcie któ-
rego powstać ma przede wszystkim nowy budy-
nek dworca, plac parkingowy na ponad 150 miejsc 
wraz z zagospodarowaniem przestrzeni przy starym 
budynku dworca, perony dla autobusów oraz od-
cinek ul. Pocztowej, od miejsca zakończenia obec-
nej inwestycji Powiatu Poznańskiego z rondem do 
ul. Golęcińskiej, jest już na deskach projektantów. 
Formuła „Zaprojektuj – wybuduj”, w której wyło-
niony został w połowie roku 2019 wykonawca, za-
kłada rozpoczęcie prac budowlanych po trwającej 
ok. roku fazie dokumentacyjnej. Zakończy ją uzyska-
nie wszystkich opinii, uzgodnień i decyzji. By spraw-
nie wkroczyć na plac budowy w 2020 roku, bardzo 
ważna jest współpraca z PKP i zakończenie przez 
tego inwestora swojego „odcinka” robót – kształt 
peronów, ścieżki rowerowej od strony ul. Obornic-
kiej i przejścia podziemnego umożliwiającego „do-
wiązanie” wyjścia z nowego budynku dworca jest 
tutaj kluczowy. 

Jak zatem wygląda postęp prac prowadzonych 
przez PKP PLK na stacji Rokietnica? 

Jak informuje biuro PKP PLK S.A. Rejon Zachodni 
w Poznaniu w komunikacie z dnia 21 października 
2019 r., trwają obecnie prace związane z budową 
przejścia podziemnego oraz prace torowe. Wymie-
nione zostaną wkrótce rozjazdy od strony Szamotuł 
w torze nr 2 i 4. Wymusi to skrócenie peronu nr 2 
– bez jakichkolwiek niedogodności dla korzystają-
cych z niego pasażerów. Faza ta ma się zakończyć 
w połowie grudnia 2019 r. Kolejnym etapem będzie 
zamknięcie toru nr 1 i 3. Jest w nim przewidziane 
wyłączenie z eksploatacji peronu nr 3.

W ramach modernizacji linii kolejowej E-59 prze-
widziano czasowe zamknięcia przejazdów kolejo-
wo-drogowych. Zamieszczona tabela przedstawia 
ich przybliżony harmonogram:

oprac. Danuta Potrawiak 
na podstawie danych uzyskanych z PKP PLK 

S.A. Rejon Zachodni

Miejsce Nazwa ulicy Rodzaj utrudnienia Termin rozpoczęcia Czas trwania

Rokietnica ul. Obornicka Zamknięcie przejazdu  
– roboty kolejowe 25-29 listopada 2019 5 dni

Rokietnica ul. Obornicka Zamknięcie przejazdu  
– roboty drogowe maj 2020 2 tygodnie

Rokietnica ul. Kolejowa
Zamknięcie przejazdu i/lub 

odcinkowe zawężenie jezdni  
– roboty torowe i drogowe 

Luty 2020 r. 
Marzec 2020 r. 

Kwiecień - maj 2020 r. 
Czerwiec 2020 r.

2 tygodnie 
1 tydzień 

2 tygodnie 
2 tygodnie
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Będzie szybciej – kolejowe 
modernizacje w Rokietnicy
Trwają prace na stacji w Rokietnicy, znajdującej się na trasie modernizowanej linii kolejo-
wej E59, między Poznaniem a Szczecinem. Nowe, wyższe perony, oświetlenie, nagłośnie-
nie i monitoring oraz przejście podziemne z windami poprawia komfort podróżowania. 
Na szlaku będzie jeździło więcej pociągów, a podróż będzie krótsza i bardziej komfortowa. 

Zmienia się stacja w Rokietnicy 
Rozpoczęła się przebudowa stacji w Rokietnicy, 

gdzie docelowo będą dwa perony. Wygodne doj-
ście na perony zapewni nowe przejście podziem-
ne z windami. W czasie trwania prac pociągi będą 
odjeżdżać z peronu nr 1 i ze skróconego peronu nr 
2. Dojście do obu peronów jest w poziomie szyn.

Nowe perony w Pamiątkowie 
i Baborówku

W październiku oddano do użytku nowe perony 
na kolejnych przystankach: w Baborówku i Pamiąt-
kowie. Nowa konstrukcja podwyższonych do 76 cm 

peronów ułatwia podróżnym wsiadanie i wysiada-
nie z pociągu. Perony z antypoślizgową nawierzch-
nią i liniami prowadzącymi są dostosowane do po-
trzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania 
się. Znajdują się na nich ławki oraz nowoczesne 
oświetlenie i nagłośnienie. Dojście do peronów na 
obu przystankach znajduję się od strony przejaz-
dów kolejowo-drogowych zlokalizowanych w bez-
pośrednim sąsiedztwie.

Szybkie podróże z Szamotuł
Zakończono prace na jednym torze między Pęc-

kowem a Wronkami, obecnie modernizowany jest 

odcinek pomiędzy Szamotułami a Pęckowem. Na 
stacji w Szamotułach trwa przebudowa torów, sys-
temu sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyj-
nej i elektroenergetycznej. Nowy peron wyspowy 
zostanie oddany do użytku w I kwartale 2020 r. Do 
zakończenia budowy peronu i nowego przejścia pod-
ziemnego podróżni korzystają z tymczasowego pe-
ronu wybudowanego na potrzeby modernizacji toru 
nr 2. W kolejnym etapie modernizacji będzie prze-
budowany peron przydworcowy.

Projekt „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku 
Poznań Główny – Szczecin Dąbie” jest współfinan-
sowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łą-
cząc Europę”. Wyłączną odpowiedzialność za treść 
publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie od-
powiada za ewentualne wykorzystanie informacji 
zawartych w takiej publikacji.
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„Stare” Rostworowo skanalizowane. 
Ulice: Podjazdowa, Wakacyjna 
i Muzealna w Kiekrzu mają wodociąg.
3 października br. przy udziale Władz Gminy Rokietnica oraz przedstawicieli 
Wykonawcy oficjalnie zakończyliśmy budowę dwóch istotnych inwestycji: sieci 
kanalizacji sanitarnej w Rostworowie oraz fragmentu sieci wodociągowej w 
Kiekrzu. Realizacja tych przedsięwzięć to nie tylko powód do satysfakcji, ale 
nade wszystko impuls i szansa do dalszego perspektywicznego planowania 
rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rokietnica.

W „starym” Rostworowie udało się wybudować 
niemal 2 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz 
z 4 pompowniami. Miejscowość tę, a także Żydo-
wo bezpośrednio połączył z Oczyszczalnią Ścieków 
w Bytkowie nowopowstały rurociąg tłoczny (o dłu-
gości przeszło 3,5 km). Dzięki takiemu rozwiązaniu 
możliwe stało się wyłączenie z użytkowania starej 
i nieefektywnej już Oczyszczalni Ścieków w Żydo-
wie. Możliwość podłączenia do wybudowanej sieci 
daje ponad 50 wyprowadzonych do granic posesji 
przyłączy. Docelowo z inwestycji będzie korzystać 
nawet 1000 Mieszkańców. 

W Kiekrzu na ul. Wiatracznej, Podjazdowej i Mu-
zealnej natomiast powstało 700 m sieci wodocią-
gowej. Inwestycja była niezbędna z punktu widze-
nia komfortu i efektywności zaopatrzenia w wodę 
tej części gminy.

Wyłonionym podczas postępowania przetargo-
wego Wykonawcą zadań była firma BUD-AN Sp. 
z o.o. z Kalisza. Niesamowicie cieszy fakt, że oby-
dwie inwestycje udało się zamknąć sporo przed 
upływem terminu zawartego w umowie, tj. przed 
31.12.2019 r. Przypomnijmy, że ich łączny koszt to 
ok. 2,0 mln zł netto. Suma ta została sfinansowa-
na pożyczką udzieloną Spółce przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu.

Przepraszamy również za wszelkie niedogodności 
powstałe w trakcie realizacji inwestycji oraz dzię-
kujemy za Państwa wyrozumiałość.

Kiekrz. Przecięcie wstęgi

Rostworowo. Uroczysta inauguracja 
wybudowanej-sieci kanalizacji sanitarnej.
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Otwarcie innowacyjnej biogazowani 
w Przybrodzie
Innowacyjna biogazownia uruchamiana właśnie w Rolniczo-Sadowniczym 
Gospodarstwie Doświadczalnym w Przybrodzie należącym do Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu jest niezwykle nowoczesną instalacją, a dzięki 
zastosowanym w niej rozwiązaniom wręcz unikatową w skali Europy. Wynika to 
z rozwiązań zarówno technicznych (nowości w budowie), jak i technologicznych 
(zaawansowane rozwiązania w procesie fermentacji). Instalacja wpisuje się 
w światowe trendy rozwoju energetyki zmierzające w kierunku technologii 
wykorzystujących magazynowanie energii, odnawialne źródła energii oraz 
zapewniających powszechne bezpieczeństwo energetyczne. 

„Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od zawsze 
był uczelnią, której działania wpisywały się w aktu-
alne trendy gospodarcze”. – mówił podczas otwar-
cia prof. dr hab. Jan Pikul, Rektor UPP – „Stąd, gdy 
po roku 2000 w Europie coraz silniejsze zaczęły być 
trendy rozwoju energetyki odnawialnej, zwróciliśmy 
również nasze zainteresowania naukowe i wdroże-
niowe w kierunku OZE, a w szczególności agroener-
getyki, czyli wykorzystania biomasy rolniczej i bio-
odpadów na cele energetyczne”.

Biogazownia w Rolniczo – Sadowniczym Gospo-
darstwie Doświadczalnym Przybroda, której uro-
czyste otwarcie odbyło się 8 października 2019 r., 
zbudowana została w całości na polskich rozwiąza-
niach technicznych i technologicznych. Dzięki swej 
modułowej budowie, wykorzystaniu głównie skrę-
canych elementów ze stali jako materiału konstruk-
cyjnego możliwe jest dostarczanie całej instalacji 
na plac budowy w kontenerach (poza betonowy-
mi fundamentami) oraz szybki montaż. W konse-
kwencji tego technologia ta posiada ogromny po-
tencjał eksportowy. 

„Biogazownia to instalacja wytwarzająca gaz 
z różnych rodzajów biomasy w procesie fermen-
tacji metanowej”. – mówi prof. dr hab. Jacek Dach 
z Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu – „Biogaz ten znajduje 
nieograniczone możliwości wykorzystania w ener-
getyce i posiada ogromny potencjał rozwojowy. Na-
leży podkreślić, że wykorzystując bioodpady i bio-
masę uboczną z rolnictwa w sektorze biogazowym 
możemy wygenerować w skali całego kraju znacz-
nie większą moc, niż planowane elektrownie ato-
mowe. W dodatku energia wytwarzana z biogazu 
jest nie tylko w pełni sterowalna i kontrolowalna (w 

odróżnieniu od innych rodzajów OZE), ale również 
posiada dodatkowy walor środowiskowy, ponie-
waż powstaje z przetwarzania bioodpadów, które 
i tak trzeba zagospodarować. W tym wypadku nie 
ma lepszej technologii niż fermentacja metanowa”.

Nowa biogazownia w Przybrodzie charakteryzu-
je się niezwykle wysoką wydajnością fermentacji. 
Uzyskuje się to dzięki wydzieleniu pierwszej części 
fermentacji w hydrolizerze pracującym z unikato-
wymi kulturami bakteryjnymi oraz niezwykle efek-
tywnym systemem mieszania o bardzo małym zapo-
trzebowaniu na energię. Dzięki temu biogazownia 
może być zasilana bardzo szeroką gamą substratów 
– począwszy od materiałów typowo rolniczych jak 
odchody zwierzęce, wywary i słomę, po różnego ro-
dzaju odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Wykorzystywana technologia posiada także nie-
zwykle wysoką sprawność energetyczną, bowiem 
wcześniejsze wersje instalacji od kilku lat pracu-

ją z wydajnością ponad 8500 MWh z 1 MW zain-
stalowanej mocy, co daje niespotykaną w innych 
rodzajach OZE sprawność na poziomie 97% mocy 
teoretycznej. Jest to możliwe dzięki bardzo małej 
awaryjności, co zapewnia między innymi odporny 
na uszkodzenia system mieszania z pojedynczym 
mieszadłem umieszczonym centralnie. Cała kon-
strukcja jest zbudowana modułowo, oparta na skrę-
canych na miejscu zbiornikach stalowych ze stali 
kwasoodpornej. 

Warto dodać, że zamiast pochodni do spalania 
nadmiarowego biogazu instalacja jest wyposażona 
w kocioł do produkcji ciepłej wody. „Biogazownia 
wpisuje się w kwestie ochrony środowiska i spo-
łeczne”. – podkreślał Rektor Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu – „Biogazownia będzie zasila-
na obornikiem produkowanym w gospodarstwie 
Przybroda oraz odpadami z przetwórstwa rolno-
-spożywczego z okolicznych firm. Przetwarzając 
obornik w energię, zlikwidowana zostanie uciąż-
liwość odorowa związana z jego sezonowym roz-
rzucaniem na pola. Energia elektryczna będzie od-
dawana do sieci, ale produkowane w kogeneracji 
ciepło będzie ogrzewało budynki administracji go-
spodarstwa i liczne domy i mieszkania w tej miejsco-
wości, co bardzo mocno zredukuje zjawisko smogu 
i polepszy jakość powietrza”.  Biogazownia ta przy-
czyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, 
o co najmniej 6800 ton rocznie.

Należy podkreślić, że biogazownia przygotowa-
na jest do pracy jako biogazownia szczytowa, czyli 
mogąca produkować energię elektryczną w okre-
sie szczytowego zapotrzebowania (np. od 6:00 do 
21:00). W okresie nocnym wytwarzany biogaz bę-
dzie mógł być zbierany w kopule nad zbiornikiem 
pofermentacyjnym, a następnie spalany w ciągu 
dnia w silniku kogeneracyjnym o mocy 800 kW za-
miast 500 kW jak by to było w przypadku pracy li-
niowej (przez całą dobę). 

Iwona Cieślik – Rzecznik prasowy UP
Autorzy zdjęć: Iwona Cieślik, 

Filip Mazur (Dyrektor R-SGD Przybroda)
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Czy w szkole  
da się 
cokolwiek 
zmienić? 
– debata 
w Rokietnicy

Próba odpowiedzi na to pytanie i zmiana profi-
lu dyskusji o problemach współczesnej szkoły, tak 
mocno zasygnalizowanych podczas strajku nauczy-
cieli na przełomie kwietnia i maja tego roku, była ce-
lem zorganizowania 8 października 2019 r. w Szkole 
Podstawowej w Rokietnicy debaty o edukacji al-
ternatywnej. To, że inicjatywa Pawła Dankowskie-
go – Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Ro-
kietnica i przede wszystkim wieloletniego nauczy-
ciela wychowania fizycznego w SP w Rokietnicy była 
potrzebna, potwierdziła zarówno frekwencja, jak 
i klimat debaty.

Z całą pewnością jej kreatorem był Piotr Gule-
wicz - dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej Gau-
dium et Studium w Poznaniu, prowadzący spotka-
nie z nauczycielami i dyrektorami szkół i przedszkoli 
z terenu Gminy Rokietnica. Uzasadniony dystans 
początku debaty, który nietrudno wytłumaczyć 
wieloma krzywdzącymi przekazami medialnymi, 
został przełamany zarówno przez odmiennie zde-
finiowany problem, jak i pozytywny, a tym samym 
wielokrotnie możliwy do zastosowania, sposób na 
jego rozwiązanie.

Oderwanie się, choćby na moment, od budyn-
ków i ich wyposażenia, słusznych i bardzo ważnych 

żądań płacowych, wadliwej podstawy programowej 
i nadmiernie rozbudowanej biurokracji, niszczącej 
istotę systemu wychowania, na rzecz spojrzenia na 
pracę w szkole przez pryzmat wzajemnych relacji, 
był najważniejszym efektem tego spotkania. Jeśli 
nie lubisz pracy z ludźmi, trudność sprawia ci kon-
takt zarówno z uczniem, jak i rodzicem, czy kolegą 
z zespołu, a z pracy nie czerpiesz tak ważnej w tym 
fachu pozytywnej energii – nie wybieraj tego zawo-
du. Niezadowolenie jest nie tylko negatywną emo-
cją odczuwaną przez nauczyciela, ale przede wszyst-
kim złym sygnałem wysyłanym uczniowi.  

Prowadzący z zacięciem i pasją mówił o krzywdzą-
cej dziecko nadopiekuńczości rodziców, wyręczaniu 
w najprostszych życiowych czynnościach i rolach, 
niewłaściwych proporcjach w procesie dydaktycz-
nym przeładowanym suchą, nieprzydatną wiedzą 
oraz zanikaniu kształtowania kompetencji kluczo-
wych takich jak: samodzielność, odpowiedzialność 
za swoje decyzje i działania, kreatywność i zaanga-

żowanie. Wskazywał też przetestowane w swojej 
placówce rozwiązania: pisanie własnych programów, 
przygotowywanie własnych materiałów, ocenia-
nie kształtujące, pracę zespołową, motywowanie 
a nie rywalizację, czy całkowite odejście od dzien-
nika elektronicznego. 

Bądźcie przede wszystkim szczerzy wobec sie-
bie i uczniów, spróbujcie budować pozytywne re-
lacje i uczyć pełnienia w życiu różnych ról. Zróbmy 
wszystko, by mieć przyjemność z pracy – pozostałe 
„narzędzia” i „metody” chowając głęboko na dno 
szuflady. – Ta, tylko z pozoru oczywista konkluzja, 
zaproponowana przez dyrektora Piotra Gulewicza, 
mogłaby stać się drogowskazem nie tylko w szko-
le i pracy, ale i w codziennym życiu. Dobrze, że de-
bata taka jak ta, nadal może pobudzać, inspirować 
i namawiać do odnajdywania pozytywów, nie zmu-
szając do utraty nadziei i w konsekwencji zawodo-
wego rozczarowania.

Danuta Potrawiak, uczestniczka debaty

Gmina Rokietnica  
członkiem Grupy Wymiany Doświadczeń
Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich realizują wspólnie 
z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Głównym Urzędem 
Statystycznym projekt pn. „System Monitorowania Usług Publicznych – 
wdrożenie SMUP”. 

W projekt zaangażowane są jednostki samorzą-
du o różnej wielkości i charakterystyce z terenu 
całego kraju. W skład Grupy Wymiany Doświad-
czeń nr 1 - edukacja I (przedszkola i szkoły podsta-
wowe wraz z usługami pomocniczymi) wchodzą 
przedstawiciele następujących Miast i Gmin: Gdy-
nia, Legnica, Margonin, Rokietnica, Sochaczew, So-
mianka, Tarnowo Podgórne. W grupie nr 7 – kul-
tura oprócz Rokietnicy znalazły się Lublin, Powiat 
Świecki, Jasło, Kraków, Powiat Legionowski, Po-
wiat Strzyżowski, Gdańsk. Spotkania GWD będą 

odbywać się w kolejnych jednostkach samorządu 
terytorialnego, biorących udział w pracach GWD, 
a więc również w Rokietnicy.

W ramach GWD realizowane będą działania:
1) sporządzenie listy usług, jakie są świadczone 

przez JST w ramach danego obszaru usług,
2) udział w opracowywaniu fiszek dla poszcze-

gólnych usług (w tym ocena projektów fiszek usług 
w świetle praktyki JST),

3) definiowanie i korekta wskaźników dla po-
szczególnych usług oraz priorytetyzacja wskaźni-

ków pod kątem ich ważności,
4) diagnoza dostępności danych oraz ocena moż-

liwości zapełnienia luk informacyjnych,
5) przeprowadzenie testu przygotowanej me-

todologii.

Celem projektu jest analiza dostępnych w Polsce 
informacji o oświacie i kulturze oraz budowanie 
czytelnego i zrozumiałego sposobu monitorowa-
nia procesów w tych istotnych obszarach działa-
nia samorządu. 

Spotkania w ramach GWD organizowane będą 
w okresie od września 2019 roku do września 2020 
roku, a rozpoczęcie funkcjonowania Systemu Mo-
nitorowania Usług Publicznych zaplanowane zo-
stało na koniec roku 2021.
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30 września odbyła się XIV sesja Rady Gminy 
Rokietnica:

Uchwała XIV/112/2019
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w miejscowości Rokiet-
nica dla działek nr 277/7 i 277/13

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała XIV/113/2019
w sprawie: zmiana miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w miejscowości Ro-
stworowo i Rokietnica dla osiedla „Zielony Lasek”

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała XIV/114/2019

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla obszaru Rokietnica – Południe

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała XIV/115/2019
w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu 

na nieruchomości gminnej położonej w miejsco-
wości Mrowino

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała XIV/116/2019
w sprawie: zmian w budżecie
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 

GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała XIV/117/2019
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowo-

ści Rokietnica, Gmina Rokietnica
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 

GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała XIV/118/2019
rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ro-
kietnicy

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne, dotyczące poszczególnych gło-
sowań, oraz uchwały w pełnym brzmieniu dostępne 
są na stronie http://rokietnica.esesja.pl/.

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu 
informuje:

Od 9 listopada do 18 listopada oraz przez cały dzień 14 grudnia br. zamknięty będzie dla ruchu autobusowego przejazd kolejowy na 
ul. Psarskie. W związku z powyższym trasa linii autobusowej nr 195 zostanie skrócona z Ogrodów do Strzeszynka. Wszystkie kursy au
tobusów linii nr 186, 833 i 834 skierowane zostaną natomiast kieszeniowo w obu kierunkach przez pętlę Psarskie Przejazd Kolejowy.

W dniach 22 listopada – 25 listopada i od 29 listopada do 2 grudnia oraz przez cały dzień 15 grudnia zamknięty będzie przejazd kole-
jowy na ulicy Pawłowickiej w Kiekrzu. Autobusy linii nr 830 z przystanku Kobylniki/Lipowa dojeżdżać będą tylko do pętli Kiekrz na 
ul. Wilków Morskich. Na linii nr 834 kurs z Żydowa do Ogrodów o godz. 22:18 będzie odbywał się bez wjazdu do Pawłowic (autobus od
czekuje 10 minut, do wyrównania czasu, na pętli Kiekrz).”

Z prac  
Rady Gminy
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Narodowe Święto Niepodległości w Gminie 
Rokietnica – „KOCHAM WOLNOŚĆ”

Tradycyjne obchody Święta Niepodległości w Gmi-
nie Rokietnica co roku wyglądają nieco inaczej. Jed-
nak ich stałym punktem, poza mszą św. w inten-
cji Ojczyzny, pozostaje akcent muzyczny i od 3 lat 
także sportowy. 

W tym roku, z inicjatywy ks. proboszcza Rober-
ta Korbika, świętowanie rozpoczniemy już 10 listo-
pada wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych 
po mszy św. o godz. 15:15 w rokietnickim kościele. 

Dzień później o godz. 11:11 wystartuje 3 ROS-
bieg Niepodległości. Dy-
stans 10 km dla biegaczy 
i 5 km dla kijkarzy popro-
wadzi drogami Rokietnicy. 
Zachęcamy do kibicowa-
nia zawodnikom. 

Popołudniowe uroczy-
stości skoncentrowane 
będą w Kościele Parafial-
nym w Rokietnicy i jego 
najbliższych okolicach. 
Rozpoczną się o godzinie 
15.00 pokłonem i złoże-
niem wiązanek kwiatów 
pod krzyżem na skrzyżo-
waniu ul. Szamotulskiej 
i Szkolnej (tzw. małe ron-
do). Ceremoniał poprowa-
dzi Paweł Czachor – Pre-
zes Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Gmi-
nie Rokietnica. Przy dźwię-
kach werbli przejdziemy 
następnie do kościoła. To 
tu celebrowana będzie 
Msza św. w intencji Ojczy-
zny w muzycznej oprawie 

Rokietnickiej Orkiestry Dętej. Bezpośrednio po jej 
zakończeniu zaprosimy na współczesną refleksję 
o Wolności. Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy, 
Ania Polowczyk i zespół FAMA podpowie, jak można 
ją rozumieć. Muzyczne fragmenty dopełni recytacja 
uczniów Szkoły Podstawowej w Rokietnicy. Na tra-
dycyjny poczęstunek rogalami marcińskimi zaprosi-
my tym razem do salek parafialnych przy kościele. 

ORGANIZATORZY: Urząd Gminy Rokietnica, Para-
fia pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Rokietnicy, 

Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy.
PARTNERZY: Sołectwo Rokietnica, Szkoła Podsta-

wowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy.

UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU
W związku z obchodami Narodowego Święta Nie-

podległości w Rokietnicy informujemy, że w godzi-
nach od 14:45 do 15:15 przejazd skrzyżowaniem 
ulic Szamotulskiej i Szkolnej (tzw. małe rondo) będzie 
utrudniony. Prosimy o przejazd w kierunku Napa-
chania i Mrowina oraz z kierunku tych miejscowo-
ści do centrum Rokietnicy ulicą Trakt Napoleoński.

Katarzyna Sokulska 
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

fot. Damian Nowicki
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Narodowe
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
w Gminie Rokietnica

Organizatorzy 
l Urząd Gminy w Rokietnicy  

l Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy 
l Parafia pw. Chrystusa Króla w Rokietnicy 

Partnerzy
l Sołectwo Rokietnica  

l Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

„Kocham wolność”
PROGRAM:PROGRAM:

10 listopada 2019 r. Kościół Parafialny w Rokietnicy:
 l przedświąteczne preludium – wspólne śpiewanie 

pieśni patriotycznych po mszy św. o godz. 15.15

11 listopada 2019 r. Rokietnica:
 l 11.11 – III ROSbieg Niepodległości – hala ROS
 l 15.00 – złożenie kwiatów przy Krzyżu w Rokietnicy
 l Kościół Parafialny w Rokietnicy:

 � 15.15 – Msza Św. w intencji Ojczyzny z oprawą 
muzyczną Rokietnickiej Orkiestry Dętej

 � 16.00 – po Mszy św. –  KOCHAM WOLNOŚĆ: 
Ania Polowczyk, Zespół FAMA, uczniowie SP 
w Rokietnicy i ich opiekunowie

 � salki parafialne przy kościele – rozmowy  
przy rogalu i kawie
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Konsultacje dotyczące programu 
„Czyste Powietrze”

Stowarzyszenie Metropolia Poznań, w ramach 
walki z zanieczyszczeniem powietrza, angażuje się 
w realizację programu „Czyste powietrze” m.in. po-
przez pomoc doradczą dla mieszkańców Metropo-
lii Poznań.

W dniach 4 listopada 2019 r. oraz 2 grudnia 
2019 r. (poniedziałek) w godzinach od 14:00 do 
18:00 w Urzędzie Gminy Rokietnica  (BUDYNEK B 
- DAWNE POMIESZCZENIE OPS) będzie można sko-
rzystać z pomocy specjalisty przy wypełnianiu wnio-
sku do programu Czyste Powietrze. Jednocześnie 
będą udzielane porady dotyczące tego programu. 
Zachęcamy do skorzystania z pomocy.

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONSULTACJACH JEST 
WCZEŚNIEJSZE UZGODNIENIE GODZINY SPOTKA-
NIA Z PANEM KRYSTIANEM MARGANEM (KONSUL-
TANTEM STOWARZYSZENIA METROPOLIA POZNAŃ) 

POD NR TELEFONU: 786 102 022.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń i zaintereso-

wania tą formą pomocy, zakładamy możliwość usta-
lenia kolejnego dyżuru.

Przypominamy, że program „Czyste powietrze” 
przewiduje dofinansowania m.in. na:
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów 

na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źró-
deł ciepła, spełniających wymagania programu,

• docieplenie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• instalację odnawialnych źródeł energii (kolek-

torów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

ciepła.
Więcej o programie - http://www.wfosgw.po-

znan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Konsultacje organizowane są przez Stowarzysze-
nie Metropolia Poznań.

Hanna Bojanowska
Referat Ochrony Środowiska UG Rokietnica

W trosce o nasze 
zdrowie i czyste 
powietrze

Po niezwykle upalnym lecie zawitała do nas jesień. 
Za oknem zmrok zapada coraz szybciej, liście opa-
dają z drzew, temperatury szybują w dół, pojawiły 
się już pierwsze przymrozki, a to oznacza, że sezon 
grzewczy rozkręcił się na dobre. W trosce o popra-
wę jakości powietrza, miejmy na uwadze to, co jest 
spalane w naszych instalacjach grzewczych, tj.: ko-
tłach, kominkach, czy piecach. Każdy z nas zapewne 
niejednokrotnie czuł uporczywy, gryzący dym poja-
wiający się zwłaszcza w bezwietrzne dni powodując, 
że nie możemy otworzyć okien, nie wspominając 
już o wyjściu na spacer. Mówimy wówczas o smo-
gu, czyli zjawisku, które ma miejsce, gdy w powie-
trzu znajduje się dużo zanieczyszczeń, a warunki 
atmosferyczne, np. brak wiatru czy mgła, sprzyjają 
ich koncentracji. Wysokie stężenia zanieczyszczeń 
pyłowych powietrza atmosferycznego są jednym 
z głównych czynników środowiskowych, wywiera-
jących szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. W wo-
jewództwie wielkopolskim odnotowywane są prze-
kroczenia następujących zanieczyszczeń:
• pyłu PM10 i PM2,5, który jest mieszaniną czą-

stek stałych i kropelek cieczy, utrzymujących się 
w powietrzu. Cząsteczki te zawierają m.in.: siar-
kę, związki organiczne, metale ciężkie, dioksyny 
oraz alergeny. Pył PM10 zawiera cząstki o śred-
nicy mniejszej niż 10 μg, natomiast pył drobny 
PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 μg. 
Szkodliwość pyłu dla zdrowia związana jest ści-
śle z wielkością i składem chemicznym ziaren;

• benzo(a)pirenu, który jest rakotwórczym zanie-
czyszczeniem, uwalnianym głównie w procesie 
niepełnego spalania drewna, węgla, liści lub śmieci.
Zanieczyszczenia te odpowiedzialne są za liczne 

schorzenia, w tym m. in. za nasilenie astmy, no-
wotwory płuc, gardła, krtani, miażdżycę, zaburze-
nia rytmu serca, upośledzenie rozwoju płodu, czy 
problemy z płodnością.

W celu poprawy jakości powietrza, a tym samym 
naszego zdrowia, od 1 maja 2018 roku obowiązuje 
na naszym terenie Uchwała nr XXXIX/941/17 Sejmi-
ku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grud-
nia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze 

województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub za-
kazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw, zwana potocznie uchwałą 
antysmogową. Określa ona rodzaje dopuszczonych 
do stosowania urządzeń grzewczych oraz rodzaje 
zakazanych paliw, czyli takich, które nie mogą być 
wykorzystywane jako opał w indywidualnych ko-
tłowniach. Uchwała zakazuje stosowania najgor-
szej jakości paliw stałych, w tym drobnego miału, 
węgla brunatnego, czy flotokoncentratu. Ponadto 
wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość 
wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wy-
soką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie 
norm emisyjnych. W myśl uchwały antysmogowej, 
od 1 maja 2018 roku zakazane jest stosowanie na-
stępujących paliw:
• węgla brunatnego oraz paliw stałych produko-

wanych z jego wykorzystaniem;
• mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mie-

szanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
• paliw, w których udział masowy węgla kamien-

nego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej 
niż 15% - miał najgorszej jakości;

• węgla kamiennego oraz paliw stałych produko-
wanych z wykorzystaniem tego węgla, niespeł-
niających któregokolwiek z poniższych parame-
trów jakościowych:
- wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
- zawartość popiołu nie więcej niż 10 %,
- zawartości siarki nie więcej niż 0,8 %,

• biomasy stałej, której wilgotność w stanie robo-
czym przekracza 20 %.
Dokonując zakupu opału pamiętajmy, że na przed-

siębiorcach prowadzących działalność gospodarczą 
w zakresie sprzedaży węgla spoczywa obowiązek 
załączenia świadectwa jakości do każdej sprzeda-
wanej partii danego asortymentu i to bez wzglę-
du na to, czy zakupu dokonamy w składzie opa-
łu, czy w markecie oferującym węgiel w workach. 
Świadectwo jakości powinno zawierać niezbędne 
informacje i parametry. Jeśli w świadectwie będą 
wskazane wartości niespełniające wymogów uchwa-
ły antysmogowej, nie powinniśmy takiego paliwa 
stosować w naszych instalacjach grzewczych. War-
to też zachować dokumenty zakupu wraz ze świa-



13listopad 2019

dectwem jakości jako potwierdzenie, że w domo-
wych instalacjach spalane jest paliwo spełniające 
aktualne wymogi. 

Biomasą określamy głównie drewno oraz pelet. 
Świeżo ścięte drzewo posiada około 35% wilgotno-
ści. Aby uzyskać wilgotność w stanie roboczym nie 
przekraczającym 20% potrzeba około 2-3 sezonów 
zakładając, że drewno jest w odpowiedni sposób 
przechowywane (odpowiednia wentylacja, zada-
szenie itp.). Oczywiście ten czas można skrócić po-
przez sztuczne suszenie. Pamiętajmy, abyśmy nie 
spalali drewna mokrego ani konserwowanego. Im 
bardziej suche i twarde drewno, tym większe osią-
gamy korzyści, zwiększając ilość ciepła oraz gene-
rując mniejszą emisję pyłów.

Ważną rolę w walce ze złą jakością powietrza od-
grywa też niewątpliwie sama instalacja grzewcza. 
Nowoczesne kotły z techniką czystszego spalania 
charakteryzują się niską emisją zanieczyszczeń. Ich 
wysoka sprawność pozwala ograniczyć zużycie pali-
wa. Od 1 lipca 2018 r. nie można już wprowadzać do 
obrotu kotłów o klasie czystości emisji niższej niż 5. 
Wszystkie kotły bezklasowe, czyli tzw. „kopciuchy”, 
muszą od dnia 1 stycznia 2024 r. spełniać wyma-
gania rozporządzenia Komisji UE w odniesieniu do 

wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na 
paliwo stałe, co w praktyce wiąże się z ich wymia-
ną. Natomiast okresem granicznym dla kotłów kla-
sy 3 i 4 jest 1 stycznia 2028 r. Miejscowe ogrzewa-
cze pomieszczeń, takie jak: piece, kominki czy kozy, 
również muszą spełniać wymagania rozporządzenia 
Komisji UE w sprawie ekoprojektu. Wymagania dla 
ogrzewaczy pomieszczeń zainstalowanych przed 1 
maja 2018 r. obowiązywać będą od 1 stycznia 2026 
r. chyba, że instalacje te będą osiągać sprawność 
cieplną na poziomie co najmniej 80% lub zostaną 
wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję 
emisji pyłu (elektrofiltry), do wartości określonych 
w rozporządzeniu Komisji UE. Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę na fakt, że spalając drewno w ko-
minku, nawet jeśli jest ono odpowiednio wysuszo-
ne, to pyły zawieszone PM10 i PM2,5 przedosta-
ją się do naszych pomieszczeń i przez wiele godzin 
w nich utrzymują, narażając nas na ich wdychanie. 

Od  11 października 2019 roku obowiązują nowe 
normy informowania i alarmowania o smogu. Zgod-
nie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie poziomów niektórych substancji w po-
wietrzu, alarm smogowy będzie ogłaszany przy 

przekroczeniu średniodobowej wartości 150 μg/
m³ dla pyłu PM10, poziom informowania to 100 
μg/m³. Wcześniej normy wynosiły odpowiednio 
300 i 200 μg/m³. 

W trosce o zdrowie mieszkańców i poprawę ja-
kości powietrza, zostaną wzmożone działania w za-
kresie sprawdzania przestrzegania zapisów uchwały 
antysmogowej, a także zostaną podjęte nowe inicja-
tywy, w postaci m. in. kampanii informacyjnej ma-
jącej na celu zwiększenie świadomości i uwrażliwie-
nie lokalnej społeczności  w tym zakresie.

Wszelkie uwagi i niepokojące sygnały dotyczące 
jakości powietrza w naszej gminie, a także propo-
zycje rozwiązań można kierować na adres e-mailo-
wy: eko-alarm@rokietnica.pl, bądź zgłaszać tele-
fonicznie pod numerem tel. 61 89 60 611.

Jednocześnie jakość powietrza w naszej gminie 
można śledzić bezpośrednio na stronie interneto-
wej https://panel.syngeos.pl lub w aplikacji mo-
bilnej, gdzie można znaleźć bieżące dane z czujni-
ków smogu zainstalowanych w Rokietnicy, Mrowinie 
oraz Napachaniu. 

Krzysztof Czenszak
Referent ds. kontroli terenowej UG Rokietnica

Zmiany w Ustawie o Utrzymaniu Czystości i Porządku 
w Gminach, obowiązujące od 06.09.2019r. dotyczące 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli 
nieruchomości

Od 6 września 2019 r. obowiązują nowe za-
pisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1579, Dz.U.  
z 2019 r. poz. 1403, Dz.U. z 2019 r. poz. 730, Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1629).

Wśród zmian są ważne przepisy dotyczące de-
klaracji składanych przez właścicieli nieruchomości.

Ważne zmiany
Zgodnie z art. 6 ust 4. powyższej ustawy: ”Wła-

ściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji 
zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi za okres wsteczny z wyjątkiem zobowiązania 
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca…”, 
gdzie czas na złożenie deklaracji wynosi 6 miesię-
cy od dnia tego zdarzenia.

Nie można dokonać zmiany deklaracji zmniejsza-
jącej wysokość opłaty za okres wstecz, co oznacza, 

że w przypadku, gdy np. we wrześniu z nierucho-
mości wyprowadził się jeden z mieszkańców, a wła-
ściciel nieruchomości nie złożył nowej deklaracji 
do 10 października, będzie zobowiązany ponieść 
opłaty za cały okres do czasu dokonania zmiany.

W znowelizowanej ustawie wyróżnia się terminy 
dotyczące składania nowej deklaracji i zmian dekla-
racji. W przypadku składania deklaracji, dokumen-
ty należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania 
na nieruchomości lub od momentu powstania na 
nieruchomości odpadów. 

Gdy zmieniamy deklarację, każdorazowo (np. 
w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących 
nieruchomość – zgon, narodziny, przeprowadzka 
itp.) należy pamiętać, by złożyć nową deklarację 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Aleksandra Tomaszewska
Referat Ochrony Środowiska UG Rokietnica

Czujka tlenku węgla 
może uratować 
Twoje życie

Po raz szósty powiat poznański wraz z Komendą 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu organizuje 
konkurs, w którym do wygrania jest czujka czadu. 

– Niewidoczny, bezwonny i niedrażniący tlenek 
węgla może szybko stać się śmiertelnym zagroże-
niem. Zaczadzenie w ciągu kilku minut lub godzin 
może zakończyć się śmiercią – mówi Jan Grabkow-
ski, starosta poznański. – Taka czujka sprawia, że 
możemy czuć się bezpiecznie. 

Od 6 lat akcja cieszy się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców powiatu poznańskiego. Konkurs za-
planowano do końca marca 2020 roku. W czasie 
jego trwania co dwa tygodnie w Starostwie Powia-
towym w Poznaniu odbywać się będzie losowanie 
10 czujek tlenku węgla. Do tej pory powiat poznań-

ski przeznaczył ponad 85 tys. zł na ich zakup. A do 
mieszkańców trafiło  750 takich urządzeń.

Aby wziąć udział w konkursie, należy być zamel-
dowanym na terenie powiatu, mieć pełną zdolność 
do czynności prawnych lub zgodę opiekuna praw-
nego. Prawidłowo wypełnioną ankietę konkursową 
można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu, wysłać za pośrednictwem Poczty Pol-
skiej z dopiskiem „czujka czadu” lub wypełnić for-
mularz elektroniczny. 

Strażacy przypominają, domowe czujki tlenku wę-
gla to najprostszy sposób na zabezpieczenie domu 
przed czadem, który jest gazem silnie trującym, bez-
barwnym i bezwonnym, bardzo niebezpiecznym, 
zwanym „cichym zabójcą”. To małe urządzenie wy-
krywa śmiertelne zagrożenia we wczesnej fazie i wy-
dając bardzo głośny dźwięk, ostrzega przed czyha-
jącym niebezpieczeństwem.

Wszystkie szczegóły i formularze dotyczące kon-
kursu znajdują się na stronie https://powiat.po-
znan.pl/wygraj-czujke-tlenku-wegla/
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Złote Gody
„Tylko miłość potrafi zatrzymać czas”

Marcel Proust

Przyznawany przez Prezydenta RP Medal „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie” jest najmilszym chyba 
odznaczeniem i to takim, na który z całą pewnością 
wyróżnieni uczciwie „zapracowali”. 

Medale zostały przyznane Państwu:
Bożenie i Józefowi Białkom, Janinie i Marianowi 

Janke, Urszuli i Janowi Jankowiakom, Renacie i Cze-
sławowi Jurgom, Janinie i Henrykowi Kałkom, Sabinie 
i Bronisławowi Kałuziakom, Teresie i Henrykowi Klu-
czyńskim, Urszuli i Czesławowi Kubiakom, Aleksan-
drze i Józefowi Kurczewskim, Danucie i Ryszardowi 

Maciejewskim, Dorocie i Czesławowi Majewskim, 
Annie i Marianowi Michalickim, Czesławie i Wojcie-
chowi Nadolnym, Zofii i Władysławowi Nawrockim, 
Barbarze i Jerzemu Potrawiakom, Elżbiecie i Jano-
wi Staszakom, Danucie i Janowi Szczepskim, Hali-
nie i Janowi Szelągiewiczom, Halinie i Stanisławo-
wi Tyburskim, Krystynie i Romanowi Waszyńskim.

Prezydent RP – Andrzej Duda przyznał „Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, będące wyra-
zem uznania i szacunku za przykład zgody, miłości 
i wierności małżeńskiej.

Aktu odznaczania Jubilatów, w imieniu Prezyden-
ta RP,  dokonał Wójt Gminy Rokietnica – pan Bar-
tosz Derech, będący jednocześnie gospodarzem 
uroczystości.

Dostojni Jubilaci obdarowani zostali kwiatami 
oraz upominkami.

Naszym „Złotym Jubilatom” gratulujemy dotrzy-
mania złożonej sobie przysięgi małżeńskiej i życzymy, 
aby dalsze lata wspólnego życia upływały w zdro-
wiu i szczęściu.

Monika Jackowiak
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zebrania Wiejskie
W miesiącach od lipca do września w gminnych 

sołectwach odbyły się Zebrania Wiejskie, podczas 
których głównym tematem był Fundusz sołecki. 
Mieszkańcy wraz z Radami Sołeckimi mieli możli-
wość zadecydowania, jakie działania zostaną wspar-
te finansowo w przyszłym roku. W poniższej ta-
beli zaprezentowane są wydatki zaplanowane na 
przedsięwzięcia, realizowane przez jednostki po-
mocnicze w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki jednostek pomocniczych 
na przedsięwzięcia realizowane 
w ramach funduszu sołeckiego 
w 2020 roku
Mrowino - Cerekwica
• Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 
• Zakup i montaż klimatyzacji do Sali głównej świe-

tlicy wiejskiej
• Remont schodów świetlicy wiejskiej
• Doposażenie placu zabaw w Mrowinie
• Zakup i montaż podestów pod ławki 
• Zakup 2 namiotów 

42 663,70

Krzyszkowo
• Oczyszczenie i zagospodarowanie terenu wo-

kół stawu  42 663,70

Napachanie-Dalekie
• Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiej-

skiej w budynku komunalnym
• Zakup kosiarki
• Zakup namiotu
• Naprawa wyposażenia na placu zabaw
• Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz 

z zarybieniem
37 373,40

Kobylniki
• Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Rogierówku 
• Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej

32 723,05

Sobota - Bytkowo
• Budowa oświetlenia w sołectwie Sobota/Byt-

kowo   
• Organizacja spotkań integracyjnych - Dzień 

Dziecka, Grzybobranie
• Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa- ławy i stoły

39 677,24

Żydowo - Rostworowo
• Budowa tarasu przy świetlicy w Żydowie

• Zakup kontenera na pomieszczenie gospodarcze
• Budowa chodnika w ciągu ul. Sobockiej

42 663,70 

Starzyny - Rogierówko
• Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Rogierówku 
• Zakup namiotu

20 009,27

Przybroda
• Zakup i montaż podświetlanej tablicy informa-

tycznej
• Droga dojazdowa do placu zabaw
• Siłownia zewnętrzna
• Organizacja spotkań integracyjnych - Dzień 

Dziecka, Dzień Seniora
26 110,18

Rokietnica
• Budowa parku z jego elementami oraz infra-

strukturą towarzyszącą w m. Rokietnica 
• Budowa skateparku

42 663,70

Kiekrz-Pawłowice
• Kontener biurowy  42 663,70

RAZEM 369 211,64
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Mówi się, że listopad to miesiąc zadumy, re-
fleksji i wspominania tych, którzy odeszli. W ta-
kim razie w Rokietnickim Archiwum Cyfrowym 
listopad mamy przez okrągły rok. Codziennie prze-
glądamy zdjęcia mieszkańców naszej gminy pró-
bując je możliwie skrupulatnie opisać. Zbieramy 
informacje, spisujemy wspomnienia i historię na-
szych przodków. Chcielibyśmy abyście Państwo 
włączyli się w ten projekt. Bardzo zależy nam na 
tym, aby utrwalić pamięć nie tylko fotografiami, 
ale też przez wszelkiego rodzaju zapiski. Nie ocze-
kujemy wielostronicowych opracowań, wystarczy 
nam parę zdań, kilka dat, jedna zapisana myśl do-
tycząca człowieka, miejsca czy wydarzenia, które 
miało miejsce na terenie gminy. Ktoś powie, „Eee, 
nie warto. Te kilka zdań, to za mało”. Nieprawda. 
Z tych drobinek wspomnień i pojedynczych czę-
sto fotografii uzbieraliśmy w naszym Archiwum 
już ponad 1700 publikacji, a działamy niespełna 
dwa lata. Warto!

Mamy w naszych zbiorach biografię nauczycie-
la Stefana Kłosina, historię szkoły w Przybrodzie, 
wspomnienie o Edwardzie Koszycy, a nawet hi-
storię przydrożnego krzyża, autorstwa pani Aga-
ty Sztos. Wszystko to ważne, a tym cenniejsze, że 
dotyczy miejsca w którym żyjemy i ludzi, którzy 
je tworzyli, więc po części nas samych.

Wszystko to dostępne jest na stronie: www.ar-
chiwum-rokietnica.pl

Apel do Starszych - opowiedzcie wnukom hi-
storię swojego dzieciństwa, niech spiszą, czy na-
grają i prześlą do nas.

Szanowna Młodzieży, odwiedźcie swoich Dziad-
ków, spiszcie, nagrajcie (dyktafon w telefonie) ich 
opowieści i prześlijcie do nas. malgorzata@archi-
wum-rokietnica.pl , tel. 509 929 993 - Adam, Ro-
kietnica, ul. Obornicka 18 A.

Co nas interesuje? Wszystko. Życiorys pradziad-
ka listonosza, historia budowy domu dziadków, 
wspomnienia z wesela cioci, dzieciństwo babci, 
opis miejsca pracy dziadka piekarza. Za miesiąc 
Wigilia, spiszcie rodzinne wspomnienia dotyczą-
ce tego właśnie czasu. Nie ma rzeczy nieistotnych, 
każdą historię zachowamy w Archiwum.

Dzień 1 listopada 
na fotografiach w RAC

Kościół w Rokietnicy został wzniesiony na przeło-
mie XIX i XX staraniem gminy ewangelickiej i rodzi-
ny von Hantelmann. Służył on tej wspólnocie do 20 
stycznia 1945 roku. Niedługo po zakończeniu dzia-
łań wojennych, bo już 16 września 1945 roku  stał 
się kościołem filialnym parafii cerekwickiej, gdzie 
proboszczem był wtedy ksiądz Jakub Przewoźny.

Dekretem z dnia 15 kwietnia 1975 roku ksiądz 
arcybiskup Antoni Baraniak ustanowił ośrodek 
duszpasterski przy kościele p.w. Chrystusa Kró-
la, ale dopiero 15 kwietnia 1980 roku ustanowio-
no tutaj parafię. 

Jeszcze zanim w Rokietnicy powstała parafia, 
a zbór ewangelicki stał się kościołem katolickim, 
wierni mieli swoją świątynię w Cerekwicy. Tam 
też był cmentarz parafialny, na którym pochowano 
wielu mieszkańców Rokietnicy. Pierwszego listo-
pada, podobnie jak dzisiaj, tłumy ludzi zmierzały 
w kierunku Cerekwicy. Różnica polegała jednak 
na tym, że 60 lat temu niewielu było takich, któ-

rzy mogli tę drogę pokonać samochodem. Szło się 
pieszo. Kilka zdjęć tej „wędrówki” mamy w naszym 
Archiwum.

1.  Rokietnica, przy kościele. Listopad, lata 50-te 
XX w.

 Joanna Greczka i Maria Wylegała przy grobie 
Gertii von Hantelmann.

 © Bogdan Wylegała 2018-07-10
2. Cerekwica, 1 listopada 1956 roku.
 W drodze na cmentarz do Cerekwicy.
 Chłopiec – Bogdan Wylegała.
 Panie z przodu od lewej:  

1) ??; 2) Joanna Greczka.
 © Bogdan Wylegała 2018-07-10
3. Cerekwica, cmentarz parafialny. 1 listopada 

1956 roku.
 Grób Bolesława Wylegały.
 © Bogdan Wylegała 2018-07-10
4. Rokietnica, ulica Szamotulska w kierunku Mro-

wina. 1 listopada 1958 roku.
 Członkowie rodzin Najderków, Wylegałów 

i Greczków idą na cmentarz w Cerekwicy.

�

�

�

�



16

V Ogólnopolska Noc Bibliotek już za nami…
Tegoroczna Noc Bibliotek odbywała się pod ha-

słem: „Znajdźmy wspólny język”. W tym roku na-
sza „nocka” była wyjątkowa! Uczestnicy wydarzenia 
oraz pracownicy Biblioteki w Rokietnicy 4 paździer-
nika zostali zaproszeni do zaprzyjaźnionej Biblioteki 
w Sierakowie. Na miejscu czekało na nas mnóstwo 
atrakcji! Odbyły się niezwykle ciekawe warsztaty 
gwary poznańskiej, które poprowadził autor licz-
nych książek o tej tematyce – Pan Waldemar Wierz-
ba. Spotkanie było super!. 

Po zabawach z językiem wybraliśmy się do hali 
sportowej gdzie rozegraliśmy kilka rund na torach 

bowlingowych z kolegami i koleżankami z Sierakowa. 
Po sportowych atrakcjach razem z Panią Dyrek-

tor Biblioteki poszliśmy na nocną przechadzkę uli-
cami Sierakowa, poznaliśmy jego ciekawe miejsca, 
zabytki i historię. 

Wszystko co dobre szybko się kończy… Nasza 
wspólna zabawa też niestety dobiegła końca.  Ser-
decznie dziękujemy Pani Dyrektor Biblioteki w Sie-
rakowie za zaproszenie nas do swojej placówki, za 
pyszny poczęstunek i moc przygotowanych atrakcji. 

To była fantastyczna Nocka, której na pewno dłu-
go nie zapomnimy!

Spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim
20 września 2019 r. w Bibliotece Gminnej w Ro-

kietnicy odbyło się spotkanie z Aleksandrem Rogoziń-
skim, autorem książek kryminalnych i obyczajowych. 
Autor w swoich powieściach doskonale przeplata te-
matykę kryminalną z elementami groteski. 

Pan Aleksander świetnie komponuje swoje po-
wieści. W błyskotliwy sposób przedstawia historie 
bohaterów, zagadkowe, tajemnicze z dreszczykiem 
ale i humorem….

Podczas naszego spotkania pan Alek bardzo swo-

bodnie przedstawił wszystkim przybyłym swoje po-
czątki w literackim świecie. Zebrana publiczność 
zadawała naszemu gościowi mnóstwo pytań, do-
tyczących zarówno życia zawodowego jak i pry-
watnego.

Po spotkaniu można było nabyć książki oraz otrzy-
mać pamiątkowy autograf. Autor chętnie odpowia-
dał także na indywidualne pytania czytelników.

Serdecznie dziękujemy za wspaniałe spotkanie. 
Było bardzo ciekawie i wesoło!
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„100 kobiet 
pomaga”
Pomagają chorym i potrzebującym, 
mają dużo tolerancji i dobre serca.

Koncert charytatywny odbył się na w niedzielę 6 
października 2019 roku w eleganckim klimacie na 
ulicy Młyńskiej 12 w Poznaniu. Był to kolejny Wie-
czór Charytatywny zorganizowany przez „100 ko-
biet pomaga” wspólnie z Fundacją Parasolka na cele 
charytatywne – tym razem dochód został przezna-
czony na sfinansowanie groty solnej dla dzieci ze 
sprzężonymi niepełnosprawnościami, autyzmem 

oraz zespołem Downa z OREW Emedea w Pozna-
niu na ulicy Bosej 15.

III Wieczór Charytatywny uświetnił występ mło-
dych wokalistów prowadzonych przez Martę Po-
dulkę oraz artystów Teatru Wielkiego w Poznaniu 
Aleksandry Brzezowskiej i Marcina Rolczyńskiego.

Na scenie wystąpiły również wokalistki Gminne-
go Ośrodka Kultury: Maja Olszowiec, Wiktoria Ga-
wron, Amelia Kurantowicz i Julia Gąska. 

Cieszymy się bardzo, że nasze dziewczyny z  Ro-
kietnicy mogły wesprzeć tak szczytny cel, za co z ca-
łego serca Im dziękujemy, taka postawa jest godna 
pochwały. Pomaganie innym jest szalenie ważne. 
To dobro, które zawsze wraca.

GOK

SPEKTAKL Teatru Ba-Ku 
– „KIEDY BĘDĘ DUŻY”

W niedzielę – 6 października w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Rokietnicy odbyło się niezwykłe przed-
stawienie pt. „Kiedy będę duży”. W głównej roli na 
scenie wystąpił - Hacen Sahraoui. 

Spektakl pt. „Kiedy będę duży”  to niesamowi-
ta opowieść, francusko-polski klimat, humor, gro-
teska ale i nostalgia. 

Przedstawienie  nawiązywało tematem do sytuacji 
emigrantów w naszym kraju. Osobiste wspomnie-
nia bohatera przeplatane były  licznymi prezenta-
cjami i refleksjami cudzoziemców żyjących w Polsce.

Podczas spektaklu wykorzystane były liczne formy 
przekazu: reportaż, gra cieni, prezentacje filmowe.

Sukces Julii Gąski
W dniach od 25 - 31 sierpnia 2019r. w malowni-

czym Pałacu Jankowice, umiejscowionym niedaleko 
Tarnowa Podgórnego odbyła się 12 edycja Międzyna-
rodowego Kursu Mistrzowskiego Gitary Klasycznej.

Do udziału została zaproszona Julia Gąska, otrzy-
mała Nagrodę Dyrektora za osiągnięcie najwyższych 
rezultatów w nauce, dokonania artystyczne oraz 
zaangażowanie w życie muzyczne szkoły. Podczas 
warsztatów szlifowała umiejętności pod okiem 
i uchem międzynarodowej kadry nauczycielskiej, 
w której skład wchodzili najlepsi pedagodzy - Piotr 
Zaleski, Adriano Del Sal, Maciej Kończak, Davide  
Giovanni Tomasi, Łukasz Kuropaczewski. W zaję-
ciach wzięli udział studenci oraz młodzież liceal-
na z Francji, Portugali, Chorwacji, Albanii, Serbii, 
Kosowa i Polski.

Obecnie Julia jest uczennicą III klasy Poznańskiej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. 
Mieczysława Karłowicza, w klasie gitary klasycznej.

GOK
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Przedszkole 
Bajeczka
Witamy w „Bajeczce!!!”  
– zajęcia adaptacyjne

Jak co roku, pod koniec wakacji, 30 i 31 sierpnia 
odbyły się  zajęcia adaptacyjne dla nowych przed-
szkolaków. Przez dwa dni dzieci 3 i 4-letnie, teraz 
już „Smoki” i „Tygryski”,  poznawały swoje panie, 
koleżanki i kolegów oraz salę.

Na początku była głównie obserwacja, ale już 
po chwili ciekawość przeważyła. Małe przedszko-
laki puszczały ręce rodziców i z pewną nieśmiało-
ścią sięgały po kolorowe zabawki. Każdy znalazł coś 
dla siebie. Dzieci budowały z klocków, bawiły się sa-
mochodami, lalkami. Mali artyści sięgali po kredki, 
pędzle i masę plastyczną. Były też wspólne zabawy 
ruchowe w kole, przy muzyce. Dużą atrakcją stała 
się zabawa na placu. Najbardziej podobała się zjeż-
dżalnia, chociaż piaskownica też miała swoich zwo-
lenników. Dzięki zajęciom adaptacyjnym pierwsze 
chwile bez mamy i taty były trochę odważniejsze.

 Wszystkim maluchom w przedszkolu się podo-
bało i zgodnie stwierdzili, że przyjdą znowu. Bardzo 
nas to cieszy i mamy nadzieję, że entuzjazm ich nie 
opuści i zawsze będą się tu dobrze bawić i zdoby-
wać nowe umiejętności. 

mgr Izabela Janeczek – Płóciennik

Bajeczka na Rumpuciu
Tradycyjnie w pierwszą sobotę września, przed-

szkolaki z „Bajeczki” zaprezentowały swoje arty-
styczne talenty na  „Rumpuciu”. Imprezę rozpoczął 
marsz z laseczkami, w wykonaniu dziewczynek z gru-
py „Żabki”. Pozostali rówieśnicy zatańczyli z mioteł-
kami, rozpoczynając jesienne porządki. Na scenie 
prezentowały swoje wokalne umiejętności,  laure-
atki przedszkolnego „Festiwalu Piosenki Dziecięcej”: 
Liwia Olszowiec, Patrycja Tokłowicz, Maja Maty-
siak i Estera Zielińska.  „Słoneczka” kontynuowały 
porządki podczas „Marszu Radeckiego”, a w kolej-
nym wejściu mogliśmy oglądać taniec liści. Bardzo 
dziękujemy wszystkim za przybycie i gratulujemy  
wspaniałych występów!

Joanna Tomalka

„Żabki i owoce”

Na początku października główną rolę w grupie 
„Żabki”, odgrywały owoce i warzywa. Podczas reali-
zacji tematyki „Dary jesieni na talerzu”, przedszko-
laki utrwaliły ich nazwy, wygląd, zapach i smak. Za 
pomocą zmysłu dotyku, rozpoznawały owoce eg-
zotyczne. Wszyscy wykazali się dużą kreatywnością 
podczas wykonywania kukiełek warzywnych do za-
baw w teatr. Chętne dzieci prezentowały swoje bajki 
przed całą grupą. Działania praktyczne były sposo-
bem na zachęcenie wszystkich do spożywania wi-
tamin ukrytych w owocach i warzywach. Wszystkie 
„Żabki” wykonały kolorowe szaszłyki, które dzięki 
samodzielnej pracy, smakowały jeszcze bardziej. Za-
chęcam do podejmowania wspólnych działań kuli-
narnych również w domu.

Joanna Tomalka

Poznajemy zawody naszych 
rodziców

Grupę Smerfy odwiedziła mama Dalii, która pra-
cuje w straży wojskowej. Bardzo serdecznie dzię-
kujemy Pani Darii Huk za zaprezentowanie stroju 
strażaka oraz omówienie sprzętu ratującego życie. 
Dzięki prezentacji jaka została dzieciom przedsta-
wiona, działania ratownictwa lotniskowego stały 
się dla dzieci bardziej zrozumiałe, a przez to cie-
kawsze i bardziej docenione.

 Agnieszka Matysiak, Marta Grzegorzewska

„Pszczółki” i „Żabki” w Szreniawie

W piątkowy poranek, 20 września, grupy 5,6 – 
latków wyruszyły do Muzeum Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie na zajęcia edu-
kacyjne „Jesień na wsi”. W tym roku muzeum przy-
gotowało dla dzieci wiele atrakcji! W czasie dwu-
godzinnych warsztatów dzieci mogły spróbować 
własnych sił i wziąć udział w jesiennych wiejskich 
zajęciach, takich jak: młócenie cepami, młocarnia-
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mi ręcznymi i mechanicznymi, czyszczenie ziarna 
za pomocą wialni i sit, przemiał ziarna na żarnach 
i śrutownikach, parowanie soków i wyrób kompo-
tów, suszenie owoców, warzyw, ziół i grzybów, ki-
szenie ogórków i kapusty. W czasie krótkiej przerwy 
w zwiedzaniu zjedliśmy pyszne drugie śniadanie! 
Uśmiechnięci i zmęczeni wróciliśmy do „Bajeczki”!

 Izabela Olejniczak-Bysiewicz,  
Agnieszka Synoracka 

„Tropiciele” – mali naukowcy.

We wrześniu, korzystając z zaproszenia pana 
Krzysztofa Przybyła – taty Szymona, przedszkolaki 
z grupy „Tropiciele” wybrały się na Uniwersytet Przy-
rodniczy w Poznaniu. W budynku Wydziału Nauk 
o Żywności i Żywieniu czekało na dzieci mnóstwo 
atrakcji. W warsztatach pt.: „Tajemnice laborato-
rium badania żywności” mali naukowcy mogli wy-
konywać różne doświadczenia używając m.in. cukru, 
octu, sody, drożdży, oleju i barwników spożywczych. 
Wszystkie eksperymenty, a także pokazy były fa-
scynujące, i bardzo zachwyciły naszych „Tropicieli”. 
Jednak największe wrażenie wywarł na dzieciach 
ekstruder – urządzenie do produkcji chrupek ku-
kurydzianych. Przedszkolaki samodzielnie wsypy-
wały kaszkę kukurydzianą i obserwowały powsta-
wanie ulubionego przysmaku, który mogli zabrać 
do domu. Kilkumetrowa chrupka była dla wszyst-
kich największą atrakcją i wywołała zdziwienie na 
wszystkich twarzach. Na zakończenie pobytu na Uni-
wersytecie każde dziecko otrzymało torbę z upo-
minkami. Panu Krzysztofowi serdecznie dziękuje-
my za zaproszenie. 

Marta Gawrysiak

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 
w Bajeczce

20 września - to dzień ważny dla wszystkich przed-
szkolaków w całej Polsce, bowiem tego dnia obcho-
dzimy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to 
zostało ustanowione, by podkreślić wagę eduka-
cji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma 
przyczynić się do popularyzacji wychowania przed-
szkolnego.

Dzień rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu 
przedszkolaka oraz od ozdobienia orderu zgod-
nie z własnym pomysłem. Następnie, dzieci zo-
stały zaproszone do wspólnej Zumbowej zabawy 

oraz do udziału w konkurencjach sportowych. Ra-
dość, śmiech i głośny doping uczestników świad-
czyły o wspaniałej zabawie. Na zakończenie całe 
przedszkole przeszło kolorowym korowodem ulicami 
Rokietnicy. Każdy przedszkolak tego dnia otrzymał 
upominek. Jeszcze raz wszystkim przedszkolakom 
życzymy Wszystkiego najlepszego z okazji ich święta.

 Joanna Górna

„Wysoki Sąd”
W ramach realizacji zadań w zakresie preorientacji 

zawodowej „Tropiciele” miały możliwość poznania 
zawodu sędziego. Dzisiaj naszą grupę odwiedziła 
Sędzia Sądu Okręgowego Pani Magdalena Grzybek, 
która przybliżyła dzieciom ten zawód. Dzieci do-
wiedziały się wielu ciekawostek związanych z pra-
cą w sądzie, zobaczyły jak wygląda strój sędziowski 
– toga i łańcuch z wizerunkiem orła. Przedszkolaki 
zadawały wiele pytań, na które nasz gość chętnie 
odpowiadał. Wizyta Pani sędzi wzbudziła w dzie-
ciach wiele emocji. Przekonały się, że przestrzeganie 
prawa to obowiązek każdego, także dziecka, a po-
pełnianie przestępstw podlega karze. Pani sędzia 
uświadomiła dzieciom, że czasami każdy może po-
stąpić źle, ale ważne jest, żeby umieć przyznać się 
do winy i naprawić błąd. Bardzo dziękujemy Pani 
sędzi za poświęcony czas i przygotowane niespo-
dzianki oraz Pani Marcie Przybył – mamie Szymona 
za zorganizowanie spotkania dla dzieci. 

Marta Gawrysiak
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Przedszkole Mrowino-Napachanie
Wieści z Przedszkola w Mrowinie
Dzień Przedszkolaka

20.09 w Przedszkolu w Mrowinie odbył się Dzień 
Przedszkolaka. Z tej okazji odbyło się wiele  kon-
kursów, wspólnych zabaw i tańców. Dzieciom do-
pisywał dobry humor,  a nam wszystkim dopisała 
wspaniała pogoda i mogliśmy potańczyć  na boisku.

Dzień Jesieni
23.09 obchodziliśmy Dzień Jesieni. Dzieci przywi-

tały Panią Jesień bardzo uroczyście, śpiewając  pio-
senki.  Wyszły też na spacer z nadzieją,  że gdzieś 
spotkają Panią Jesień. Dzieci były ubrane w bar-
wach jesieni.

Dzień Królika
26.09 obchodziliśmy w  naszym przedszkolu dzień 

Królika. W holu przedszkola mogliśmy przyglądać się 
rodzince królików. Pani Lucynka opowiedziała nam 
wszystko o hodowli tych zwierząt. Dowiedzieliśmy 
się, że króliki są ssakami, i że małe i duże króliki wy-
glądają tak samo, różnią się tylko wielkością. Wiel-
ką atrakcją dla dzieci było bliskie spotkanie z króli-
kiem oraz możliwość pogłaskania go. 

Dzień chłopca
30.09 jak co roku o tej porze najmłodsi mężczyź-

ni w naszym przedszkolu obchodzili swoje świę-
to. Było mnóstwo atrakcji , słodkości i upominków 
dla naszych milusińskich. Dziewczynki zaśpiewały 
chłopcom „Sto lat” i wręczyły słodkie upominki.

Wychowawcy

Wieści z Przedszkola w Napachaniu
Wykopki

19 września wszystkie grupy z naszego przedszko-
la wybrały się na wykopki, które zostały zorganizo-
wane przez Państwo Musiał. Dzieci bardzo chętnie 
brały udział w zbieraniu ziemniaków. W mgnieniu 
oka zapełniły swoje koszyczki i wiaderka. Tego dnia 
na przedszkolaków czekało mnóstwo innych atrakcji 
między innymi wspólne ognisko oraz słodki poczę-
stunek. Dzieci również miały możliwość usiąść za 
kierownicą traktora i poznać pracę rolnika. Uśmiech 
i humor nie opuszczał nikogo. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim osobom zaangażowanym w przygo-
towanie tego wydarzenia.

Dzień Przedszkolaka

20 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka. Było wiele zabaw, gier oraz konkur-
sów. Przygotowywaliśmy smaczne przekąski tj. owo-
cowe szaszłyki, frytki z warzyw oraz piekliśmy cia-
sto. Smakołyki skosztowaliśmy podczas drugiego 
śniadania. Nie zabrakło także seansu ulubionych 
bajek przedszkolaków. Z naszych sal rozbrzmiewała 
muzyka, śpiew, a przede wszystkim radość i śmiech 
dzieci. Na koniec wspólnej zabawy, każdy otrzymał 
medal lub dyplom przedszkolaka.

Powitanie Jesieni
23 września w naszym przedszkolu pożegnaliśmy 

lato, a powitaliśmy nowa porę roku - jesień. Dzie-
ci z najstarszych grup przygotowały krótką insce-
nizację oraz zaśpiewały jesienną piosenkę. Później 
wszystkie przedszkolaki zaprezentowały taniec do 
piosenki „Jesień witam cię”. Na koniec każda gru-
pa otrzymała zadanie, które polegało na wykonaniu 
jesiennego drzewa. Efekty naszych działań, można 
było podziwiać w holu przedszkola.

Dzień Chłopaka
Tradycyjnie we wrześniu obchodziliśmy Dzień 

Chłopaka. Tego dnia dziewczynki złożyły najser-
deczniejsze życzenia swoim kolegom, a następnie 
podarowały im prezenty. We wszystkich grupach 
był to dzień pełen wrażeń i atrakcji.

Klub małego muzyka
Stałymi gośćmi naszego przedszkola są aktorzy 

i muzycy z Klubu Małego Muzyka. Nowy rok szkol-
ny rozpoczęliśmy spotkaniem z muzykami z Meksy-
ku. Zabrali oni dzieci w podróż pełną zagadek oraz 
nowych instrumentów. Była to świetna zabawa. 
Przedszkolaki doskonale bawiły się wśród latyno-
skich rytmów. Nie zabrakło tanecznych wyzwań. 
Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie.

Dzień głośnego czytania

30 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania. Grupę Tropicieli odwiedziła Pani 
Ela Skrzypczak. Dzieci z wielką uwagą słuchały bajek, 
czytanych przez naszą szkolną bibliotekarkę. Czyta-
nie rozwija pamięć, wzbogaca słownictwo, a tak-
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W październiku w naszym żłobku działo się wie-
le ciekawych rzeczy. 

Grupie żyrafek ostatni miesiąc upłynął na wielu 
wspaniałych zabawach i pracach plastycznych o te-
matyce jesiennej. Ciocie przygotowały dzieciom je-
sienny tor sensoryczny, dzięki któremu mogły nie 
tylko poznać oznaki jesieni, ale również wspomóc 
prawidłowy rozwój, poprzez ćwiczenie recepto-
rów czuciowych. Kiedy tylko dopisywała im pogo-
da chodzili na spacery po naszej okolicy, szukając 
oznak jesieni.

Tygryski też nie próżnowały – w tym miesiącu 
poznały różne gatunki grzybów, oraz wybrały się 
na grzybobranie. Już wiedzą, które grzyby są jadal-
ne, a które trujące. Uczyły się również jakie ważne 
jest dbanie o własną higienę, mają przy tym świet-
ną zabawę. Gdy tylko nie padało dużo spacerowali, 
po naszej pięknej okolicy.

W październiku grupa żeglarzy wykonała mnó-
stwo prac plastycznych, dzięki którym mogli oswoić 

się z nowymi materiałami, nauczyć się posługiwania 
nimi oraz rozwijać swoją kreatywność i wyobraź-
nię. Maluszki pomagały zbierać wiewiórce zapa-
sy na zimę, dzięki czemu rozwijały swoje zdolności 

motoryczne, spostrzegawcze i trafianie do celu. Po-
nadto spędziły dużo czasu na świeżym powietrzu.

16 listopada odbędą się drzwi otwarte w Niepu-
blicznym Żłobku Myszki Miki. Zapraszamy malusz-
ki wraz z rodzicami. Będzie można zwiedzić sale 
wyposażone w nowoczesne meble i tablicę inte-
raktywną, zabawki oraz pomoce dydaktyczne. Przy 
okazji odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące 
pobytu dzieci w żłobku. Jesteśmy wierni zasadzie, 
że „dobra i mądra zabawa to podstawa”. Powinna 
ona dostarczyć maluchowi nie tylko wiele radości, 
ale także uczyć. Nad bezpieczeństwem i rozwojem 
dzieci czuwa wykwalifikowana kadra. Pyszne posił-
ki zapewnia nam własna kuchnia.

Ponadto wiele się u nas dzieje. Ostatnio odwie-
dzili nas Panowie strażacy. Dzieci były zachwyco-
ne. W październiku rozstrzygnięto konkurs na „naj-
piękniejszą dynię”, które rodzice z dziećmi ozdabiali 
w domu. Teraz są one dekoracją naszego żłobka.

Jeżeli rodzice chcą zapewnić swoim najmłodszym 
pociechom bezpieczeństwo, radość i wszechstron-
ny rozwój zapraszamy do naszej placówki. Mamy 
wolne miejsca.

 Zapisy pod nr. telefonu 884814542.

Żłobek  
Myszka Miki

że pobudza wyobraźnię dziecka. Wiedzą o tym już 
najmłodsze przedszkolaki, dlatego również oni za-
praszają do swoich sal rodziców, którzy za pomocą 
książek zabierają ich w świat fikcji literackiej.

Dzień drzewa
10 października obchodziliśmy Święto Drzewa. 

Celem tej uroczystości jest propagowanie postaw 
proekologicznych. Tego dnia wszystkie przedszko-
laki spotkały się w jednej sali, aby obejrzeć bajkę 
edukacyjną o produkcji papieru. Dzięki niej dzie-
ci dowiedziały się jak istotną rolę w naszym życiu 
odgrywają drzewa. Przedszkolaki złożyły przysięgę 
małego przyrodnika oraz w ramach projektu „Las, 

dwa, trzy…” zaadaptowały lipę, rosnącą w pobliżu 
naszego przedszkola. Na zakończenie dnia, każda 
z grup wykonała dowolną metodą plastyczną drze-
wo oraz posadziła w doniczce szyszkę, którą w na-
stępnych miesiącach będą podlewać i obserwować.

Wychowawcy
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Piękna nasza Polska cała
Przedszkole Ptyś, w roku szkolnym 2019/2020 bie-

rze udział w Projekcie „Piękna Nasza Polska Cała”. 
Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw 
patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich 
na piękno, folklor i tradycje Polski. Będziemy się 
starały budzić wśród najmłodszych i ich rodzin po-
czucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy 
z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i inte-
grować placówki oświatowe z terenu całej Polski. 
Mamy nadzieję na współpracę z placówkami na te-
renie naszej Gminy. Jednym z zadań projektowych 
było wykonanie herbu swojej miejscowości. Na-
sze przedszkolaki wykonały Herb Rokietnicy oraz 
poznały historię jego powstania. 

Pierwszy dzień jesieni 
Nasza Piękna Polska Jesień, w tym roku musie-

liśmy dołożyć wszelkich starań aby ten dzień był 
piękny. Pogoda nas nie rozpieszczała ale ciocie wy-
konały fantastyczne dekoracje, które sprawiły, że 
poczuliśmy jak  piękna jest jesień. 

Nasze przedszkolaki wybrały się na jesienny spa-
cer, obserwowały zmieniająca się przyrodę, zbie-
rały oznaki jesieni a na koniec próbowaliśmy prze-
tworów z przydomowych spiżarni.  

Dzień Chłopca - balik 
przebierańców 

30 września święto obchodzili nasi chłopcy. Sami 
zdecydowali jak ma wyglądać ten dzień. Zaczęli-
śmy od baliku przebierańców - och co to był za bal. 
W murach naszego przedszkola bawił się Kapitan 
Ameryka, Batman, WonderWoman i wiele innych 
postaci. Kolejnym punktem na liście były lizaki, cio-
cie postarały się aby to nie były zwykłe lizaki tylko 
LizakiNinja. Następnie były gry i zabawy w rytmie 
disco, a na koniec małe słodkości. 

Dzień Poczty Polskiej 
9 października obchodziliśmy w naszym przed-

szkolu Dzień Poczty Polskiej. Poznaliśmy zawód li-
stonosza i jego obowiązki. Teraz już wiemy, że to 

on dostarcza do domów listy i paczki oraz co jest 
potrzebne, aby wysłać list. Po teorii nadszedł czas 
na praktykę. Zrobiliśmy znaczki, kupiliśmy koperty 
i stworzyliśmy swoje kartki pocztowe, które prze-
kazaliśmy do zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej 
w Poznaniu.

Z okazji  Święta Poczty Polskiej dzieci złożyły ser-
deczne życzenia Pracownikom Poczty Polskiej.

Z wizytą w bibliotece 10.10.2019
Kolejny projekt, w którym nasze przedszkole bie-

rze udział to Międzynarodowy Projekt Czytelniczy 
„MAGICZNA MOC BAJEK”. Każdy z nas wie jak waż-
ne jest czytanie dzieciom. Wspomaga ich rozwój, 
ma ogromny wpływ na ich kształcenie, zdobywanie 
wiedzy, kształtowanie postaw społecznych. Dzięki 
książkom stajemy się szczęśliwsi. A gdy bajkę prze-
czyta mama, tata, babcia czy dziadek to jest to nieza-
pomniana historia. Pierwszy zadaniem, które wyko-
naliśmy w ramach projekty było udanie się z wizytą 
do Gminnej Biblioteki w Rokietnicy. Panie oprowa-
dziły nas po bibliotece, opowiedziały nam o pra-
cy bibliotekarza, a na koniec pani Ania przeczytała 
nam przepiękne opowiadania. Ten wyjazd na dłu-
go zostanie w naszej pamięci. Dziękujemy i zara-
zem cieszymy się z faktu, iż Gmina Rokietnica ma 
tak przestronną, dobrze wyposażoną Bibliotekę. 

Punkt opieki dziennej 
Choć w Punkcie Opieki Dziennej mamy bardzo 

małe dzieci to staramy się aby każdy dzień był dla 
nich niesamowita przygoda i nauka. W minionym 
miesiącu dzieci wykonały wiele prac plastycznych 
różnymi metodami. Były tańce, zabawy w kole no 
i oczywiście spacery i miłe chwile na placu zabaw. 

Drodzy Rodzice nadal mamy dwa wolne miejsca 
w Punkcie Opieki Dziennej przy Przedszkolu Ptyś.

Zapewniamy: 
• pobyt dzieciom w wieku od 1 do 3 lat w godzi-

nach od 7.00-17.00
• ciepłą, przyjazną atmosferę
• własną kuchnię, w której przygotowywane są 

pyszne posiłki 
• wykwalifikowaną kadrę 
• ciekawe zajęcia, dużo zabaw ruchowych, tanecz-

nych i wiele innych 
• zabawy na świeżym powietrzu - posiadamy wła-

sny ogród z placem zabaw.
Jesteśmy placówką, w której, w atmosferze zbli-

żonej do ciepła rodzinnego domu, Wasze pocie-
chy będą mogły stawiać pierwsze edukacyjne kro-
ki, podczas gdy Państwo powrócą do aktywności 
zawodowej.

Zachęcamy do odwiedzin. 
KJ. 

Przedszkole 
Ptyś
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Festiwal Tulipanów. Wraz z Dniem Przedszko-
laka przyszła pora na zasadzenie tulipanów. Każdy 
z nas samodzielnie mógł kwiatki posadzić w skrzy-
neczce. Czekamy na wiosnę i zbiór naszych plonów.

Nasze maluszki po raz pierwszy odwiedziły halę 
sportową.

Na początku października grupa Matematyków 
oraz Przyrodników udała się na wycieczkę do Parku 

Orientacji Przestrzennej w Owińskach. 
Chętnie eksperymentujemy – wiemy, jak powsta-

je wulkan, lampa lawa oraz co tonie a co pływa.
Badacze zapoznali się z zawodem cukiernika – 

samodzielnie wykonali rogaliki drożdżowe, które 
równie z apetytem zjedli.

Dzięki zmysłom rozpoznajemy smaki. Odkrywcy 
za pomocą smaku odgadywali owocowe zagadki

Chętnie gościmy w naszym przedszkolu teatrzyki 
– tym razem odwiedził nas teatr musicalowy FUN-
KEY z musicalem polsko-angielskim.

Na początku października samodzielnie wyko-
nywaliśmy soki owocowe.

Obchodziliśmy również dzień poczty. Każdy z nas 
wykonał piękny rysunek, który następnie wrzucił do 
skrzynki pocztowej. Teraz z niecierpliwością wycze-
kujemy listonosza.

Informujemy, iż z dniem 09.10.2019 Fundacja Fa-
milijny Poznań, która jest organem prowadzącym 
Publiczne Przedszkole Logicus zmieniła nazwę na 
Ogólnopolski Operator Oświaty.

Przedszkole 
Logicus

Przedszkole 
4 Pory Roku
Kolorowa jesień  
w Czterech Porach Roku

Dopiero rozpoczął się rok przedszkolny, a już za-
witała do nas jesień. Prawdziwa, polska, złota. Przy-
szła po dywanie z kolorowych liści i zaskoczyła nas 
nadspodziewanym ciepłem i słońcem. Deszczu też 
trochę nam dała, ale wiemy, że przyroda bardzo 
go potrzebuje, więc nie mamy do niej pretensji.

W tym roku, tak jak w zeszłym, w naszym przed-
szkolu odbywać się będą trzy cykliczne – comie-
sięczne wydarzenia. Pierwsze z nich to warsztaty 
i pokazy naukowo-chemiczne organizowane przez 
firmę DNA zabawy. W czasie tych spotkań będziemy 
barwić wodę, zamieniać polimery w glutki i robić 

wiele innych ciekawych doświadczeń. Drugie to za-
jęcia z ceramiki, podczas których będziemy formo-
wać różne kształty z gliny np. zwierzęta, wazoniki, 
serca i inne. Przedmioty te będą potem wypalane 
w piecu przez panią, przywożone do przedszkola 
i malowane przez dzieci. Trzecie spotkania to kon-
certy Klubu Małego Muzyka, który wprowadzi nas 
w świat tradycji i różnych gatunków muzyki.

W naszym przedszkolu działa też od zeszłego roku 
kółko plastyczne dla małych artystów. Na cotygo-
dniowych spotkaniach z ciocią Martą dzieci malu-
ją, wycinają, wyklejają i robią przeróżne kompozy-
cje plastyczne. Bardzo im się podoba taka forma 
spędzania czasu w przedszkolu.

28.października odbyło się w przedszkolu świę-
to maluszków, czyli uroczyste pasowanie na przed-
szkolaka. Wszystkie Mróweczki bardzo długo przy-
gotowywały się na ten wyjątkowy dzień: uczyły się 
piosenek i wierszyków, które miały przedstawić naj-
cudowniejszej widowni pod słońcem – swoim ro-

dzicom. Dla wielu maluszków łączyło się to z małym 
stresem, bo przecież miał to być dla nich pierwszy 
występ w życiu. Później okazało się, że to zdener-
wowanie było zupełnie niepotrzebne, bo niezrów-
nana publiczność wysyłała tak ciepłe uśmiechy do 
małych aktorów, że wszystko wyszło świetnie. Te-
raz Mróweczki są już pełnoprawnymi przedszkola-
kami. Bardzo się z tego cieszymy.

Dzień później, czyli 29. października dzieci z na-
szego przedszkola, poza grupą Mróweczek,  poje-
chały na przedstawienie Teatru Piccolo „Złota Kacz-
ka i duch starego zamku”. Była to opowieść o Panu 
Bajarzu, który trafił do zamczyska  i znalazł w nim 
złote jajo. Więcej Wam nie zdradzimy, bo podobno 
nie opowiada się zakończenia. Bynajmniej przed-
stawienie było świetnie zagrane i bardzo zabaw-
ne. Sprawiło, że cały dzień mieliśmy dobre humory.

Teraz czekamy już na listopad, z jego ciepłem i za-
dumą. Podobno jest to miesiąc wyciszenia - ale nie 
u nas. Na pewno dużo będzie się działo 😉
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Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

Brzechwolandia w klasach 
pierwszych

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Rokietnicy od pierwszej klasy poznają postać swo-
jego patrona oraz jego twórczość. W klasach począt-
kowych obchody święta trwały od 7 października 
do 11 października 2019 roku zwane BRZECHWO-
LANDIĄ. Wszystkie klasy pierwsze przygotowywa-
ły się do tego solidnie. Wspólnie z wychowawca-
mi uczniowie zapoznali się z wybranymi wierszami 
Jana Brzechwy oraz wykonywali zadania przygoto-
wane na zajęcia dydaktyczne. 

Marta Śmigielska  
Małgorzata Trzymkowska 

Małgorzata Gimzicka

Uroczystość Pasowania 
na uczniów klasy pierwszej

Dnia 14 października 2019 r. odbyła się Uroczy-
stość Pasowania na uczniów klasy pierwszej.To wy-
darzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno 
wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.

Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program 
artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umie-
jętności recytatorskie i wokalne a następnie wypili 
przygotowany przez mamy napój mądrości i odwa-
gi. To był egzamin, który zdali na szóstkę.

Najważniejszym momentem uroczystości było 
pasowanie na uczniów, którego dokonała dyrektor 
Karolina Nawrocka oraz panie wicedyrektor. W ten 
sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włącze-
ni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Rokietnicy. Na zakończenie wszyscy 
uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i legi-
tymacje szkolne. 

Marta Śmigielska  
Małgorzata Trzymkowska 

Małgorzata Gimzicka

Dnia 17  października w naszej szkole odbyło się 
spotkanie dzieci klas  pierwszych z przedstawicielami 
powiatu oraz służb bezpieczeństwa. Gościliśmy Pa-

nią sekretarz Gminy Danutę Potrawiak, Pana Jacka 
Welmana  kierownika Gminnej Jednostki Oświato-
wej funkcjonariuszy  policji oraz straży pożarnej . Go-
ście  przypomnieli dzieciom zasady bezpieczeństwa. 
Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w pogadan-
ce. Z dużym zaangażowaniem odpowiadali na pyta-
nia i zagadki  im zadawane. Nie zabrakło także py-
tań ze strony naszych pomysłowych uczniów. Z całą 
pewnością każde dziecko wie już na jakim świetle 
należy przechodzić przez ulicę i co zrobić kiedy spo-
tka nieznajomą osobę. Na koniec spotkania dzieci 
zostały obdarowane kamizelkami odblaskowymi.

M. Stachowiak
M. Knioch

M. Trzymkowska

Nie Zmarnuj Swojego Życia - 
koncert profilaktyczny

Z inicjatywy Rady Rodziców uczniowie klas siód-
mych i ósmych uczestniczyli w fenomenalnym kon-
cercie profilaktycznym. Rymcerze, czyli DJ Bęsiu i DJ 
Yonas w swoim przekazie mówili: 

 Nie Zmarnuj Swojego Życia!
 Nie zmarnuj czasu, talentów, relacji.
 Żyj wartościami. Bądź sobą. Rozwijaj się.
 Myśl o przyszłości. Bądź kreatywny. Ryzykuj.
Raperzy w czasie spotkania z ogromnym zapa-

łem dzielili się swoim doświadczeniem życiowym. 
Bez ogródek opowiadali, jak było, jak wyglądało 
ich życie, gdy mieli 14 lat, jakie konsekwencje po-
nosili oni sami oraz ich kumple, gdy życie mijało 
beztrosko na melanżach i totalnym luzie. Opowia-
dali o tym co wówczas miało dla nich znaczenie, 
co myśleli o innych. Z pewnością każdy w ich histo-
riach mógł odnaleźć motywację do podjęcia walki 
o siebie, swoją dobrą przyszłość, bo Regres zawsze 
śmieje się z Progresu. Zachęcali Podejmujcie mą-
dre decyzje. Poruszające historie przeplatali swo-
imi piosenkami. W czasie koncertu odkryli wśród 

uczniów kilka uśpionych jeszcze talentów. „Rozpo-
znali” przyszłych trenerów delfinów na Dominika-
nie oraz przyszłego prezesa banku. Wszystko jest 
możliwe! Co by było, gdyby zostali z nami dłużej?! 

Przekazane płyty z podpisami DJ Bęsia i DJ Yona-
sa wesprą dzieło WOŚP.

Nie Zmarnuj Swojego Życia to projekt, który 
może zmienić życie.

#niezmarnujswojegozycia  #rymcerze
~ I. Dobrzyńska
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W Brzechwolandii
14 października to dla społeczności naszej szkoły 

nie tylko Dzień Edukacji Narodowej ale także Dzień 
Patrona. Patronem naszej szkoły jest Jan Brzechwa. 
Chyba nie musimy Wam przedstawiać tego nazwi-
ska, prawda ? Zapewne każdy z Was ma ulubiony 
wiersz Brzechwy a spore grono umie niejeden wers 
pewnie na pamięć.

W tym roku 14 października przenieśliśmy się 

w krainę Brzechwolandii. Ostatni tydzień pracowa-
liśmy nad projektem z tym związanym. Uczniowie 
klas drugich mieli za zadanie przedstawić krótką in-
scenizację do wybranego wiersza. Klasy trzecie na-
tomiast pisały piękne listy do Brzechwy.

Dzień zaliczamy do udanych. Wszystkie klasy spi-
sały się na medal !!!!

Wszystkim Nauczycielom życzymy wspaniałego 
święta!!! M.P.

NASZ REKORD!!!
921 osób przeprowadziło 
resuscytację krążeniowo-
oddechową w jednym miejscu

W tym roku Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy w Rokietnicy włączyła się w cykliczną 
akcję organizowaną przez Fundację Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy.

16 października, w Światowym Dniu Przywraca-
nia Czynności Serca, w hali Rokietnickiego Ośrodka 
Sportu, o godzinie 12.00, zebrało się około tysią-
ca osób. Przy udziale Wojewódzkiej Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego, Policji i Straży Pożarnej, prze-
prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową 
na 36 fantomach.

Uczniowie naszej szkoły od lat biorą udział w za-
jęciach przeprowadzanych przez ratowników me-
dycznych, uczących przede wszystkim udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpośrednio 
ratującej życie. W tym roku mogliśmy sprawdzić na-
sze umiejętności i gotowość do udzielania pomocy, 
w tak wielkiej ogólnopolskiej akcji.

W zeszłym roku w akcji w całej Polsce udział wzięło 
116 tys. 342 osoby. W tym roku szacunkowa liczba 
jest wyższa. My dołożyliśmy 921 naszych uczestni-
ków. O ostatecznym wyniku bicia rekordu w jed-
noczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej dowiemy się po 23 października, gdy 
zostanie podane sprawozdanie z akcji przeprowa-
dzonych w całej Polsce.

Dziękujemy:
• Dyrekcji i Pracownikom Szkoły Podstawowej im. 

Jana Brzechwy w Rokietnicy,
• Wójtowi Gminy Rokietnica panu Bartoszowi De-

rechowi,
• Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Poznaniu,
• Prezesowi Jerzemu Maciejewskiemu i pracow-

nikom ROS w Rokietnicy,
• Policjantom z Komendy Policji w Rokietnicy i Tar-

nowie Podgórnym,
• Strażakom z Rokietnicy i Mrowina,
• panu Adamowi Michcie,
• wszystkim osobom przygotowującym akcję!

Wydarzenie zostało objęte Honorowym 
Patronatem Wójta Gminy Rokietnica

ZBIÓRKA OKULARÓW
… bo pomaganie mamy we krwi…
Zanim wakacje dobiegły końca, już było wiado-

mo, że nowy rok szkolny przywita nas pięknym wy-
darzeniem charytatywnym. Odpowiadając na apel 
Fundacji OKULUS PLUS, przyłączyliśmy się do akcji 
„Okuliści dla Afryki”. Całe przedsięwzięcie miało je-
den cel: zbiórkę okularów (zarówno korekcyjnych, 
jak i przeciwsłonecznych). Wysiłek w zaangażowa-
nie się polegał na tym, aby zrobić przegląd w do-

mowych zakamarkach i zbędne już „drugie oczy” 
przynieść do szkoły. Wszystkie zebrane okulary zo-
stały spakowane i przekazane do Salonu Optyczne-
go Emmetropia na osiedlu Kalinowym, w którym 
dzięki dobrej woli optometrysty, pana Wojciecha 
Kidy wszystkie okulary zostały sprawdzone pod ką-
tem mocy oka prawego i lewego. Pracy było bar-
dzo dużo, gdyż udało nam się zebrać prawie 130 
par okularów korekcyjnych i ponad 70 przeciwsło-
necznych. Prawda, że te liczby robią imponujące 

wrażenie? Najważniejsze jest jednak to, jak wielu 
osobom dzięki tej zbiórce faktycznie pomożemy.

Mówi się, że nie warto popadać w rutynę, jed-
nak w tym przypadku tendencja do pomagania jako 
sztampowa niech tkwi w nas jak najdłużej. Motywa-
cją zaś niech będzie altruizm przed doszukiwaniem 
się indywidualnej korzyści. DZIĘKUJEMY!

Sylwia Łukaszczuk
Małgorzata Dubas

Pozdrowienia dla Pana Jana
14 października uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Rokietnicy uroczyście, ale i na wesoło obchodzi-
li Dzień Patrona. O imprezie w hali sportowej ROS 

informował piękny plakat wyeksponowany już ty-
dzień wcześniej w holu szkoły. Uroczystość rozpo-
częła Pani wicedyrektor Lucyna Bigos opowiadając 
zgromadzonym dzieciom klas drugich i trzecich o bli-

żej nieznanych słuchaczom ciekawostkach dotyczą-
cych życia i twórczości Jana Brzechwy. Następnie 
uczniowie zaprezentowali inscenizacje do najbar-
dziej znanych wierszy. Wszak Jan Brzechwa to po-
wszechnie znany i kochany autor „wierszy z dzie-
ciństwa”.  Można było usłyszeć „Kaczkę Dziwaczkę”, 
„Skarżypytę” czy „Żuka”. Dowcipne scenki przepla-
tały się z odczytywanymi listami kierowanymi do 
Pana Jana autorstwa uczniów klas trzecich. Nie za-
pomniano także o sztandarowej piosence z filmu 
„Akademia Pana Kleksa” „Witajcie w naszej bajce”, 
przy której zatańczyły dzieci z klasy 3A. 

Występy wszystkich małych aktorów zostały na-
grodzone gromkimi brawami. Było pięknie, rado-
śnie i kolorowo. Pozdrawiamy, Panie Janie! Spotka-
my się tu znów za rok…

Danuta Dobak

G

MINA ROKIETNIC
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Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
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Zespół Szkół  
Mrowino–Napachanie

SZKOŁA  
W MROWINIE
W to mi graj!

30 września, w przeddzień  Światowego Dnia Mu-
zyki, naszą szkołę odwiedzili muzycy z Rokietnickiej 
Orkiestry Dętej. Opowiadali o instrumentach, na 
których grają i demonstrowali, czasem w bardzo 
zabawny sposób, możliwości tych instrumentów. 
Na koniec zachęcali nas, abyśmy rozpoczęli przy-
godę z orkiestrą, która na co dzień ćwiczy w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Rokietnicy. 

Światowy dzień tabliczki mnożenia
W tym roku nasza szkoła po raz kolejny przystą-

piła do obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mno-
żenia. Punkt kulminacyjny wydarzenia miał miejsce 
4 października, kiedy do pracy przystąpili młodzi 
eksperci, ale zabawy z tabliczką trwały już o wiele 
wcześniej (m.in. Hasło Dnia). Na koniec wyróżnieni 
uczniowie otrzymali nagrody-poduszki, oczywiście 
z nadrukowaną tabliczką. Teraz będą mogli utrwa-
lać mnożenie o każdej porze dnia i nocy! 

Pasowanie na pierwszoklasistę
Chociaż uczniowie klas pierwszych zdążyli już 

całkiem dobrze zaaklimatyzować się na ul. Szkol-
nej 2 w Mrowinie, to dopiero 14 października pod-
czas uroczystego apelu oficjalnie dołączyli do na-
szej wspólnoty. Klasa 1 a, której wychowawczynią 
została Pani Bożena Lisiak, liczy sobie 25 uczniów. 
Klasa Pani Sylwii Ciborskiej jest nieco mniejsza, bo 
osiemnastoosobowa. Serdecznie witamy pierwszo-
klasistów i życzymy im wielu sukcesów i radości 
w uczniowskim życiu. 

Dzień Edukacji Narodowej
Świętowanie Dnia Edukacji Narodowej rozpoczę-

liśmy pasowaniem pierwszoklasistów,  a następnie 
uroczystym apelem dla starszych klas. Było poważ-
nie, ale i wesoło (oklaski dla klasy II a za świetne 
przedstawienie), a na koniec pracownicy otrzymali 
od uczniów kwiatowe upominki. Dziękujemy!

Teatralnie, rogalowo i jeszcze 
filmowo na koniec

Nie od dziś wiadomo, że podróże kształcą, stąd 
staramy się organizować w naszej szkole różne wy-
jazdy. W ostatnim czasie udaliśmy się mi.in. do Te-
atru Animacji na przedstawienie „Bajka o szczęściu” 
i spotkanie z aktorami (dla zainteresowanych klasy 
drugie polecają!), na lekcję w kinie, pt. Akcja! Ka-
mera! (kl. 1 a) oraz na warsztaty w Muzeum Ro-
galowym (kl. 1 b). Trzecioklasiści odwiedzili Stare 
Zoo, gdzie zgłębiali tajniki opieki nad zwierzętami, 
a na koniec starsze klasy wybrały się w wraz z Ma-
gellanem w filmową podróż dookoła świata. Sami 
widzicie, oj, co to się działo!

Mariola Sudoł-Szczepaniak

SZKOŁA W NAPACHANIU
Ślubowanie i pasowanie na ucznia

Dla każdego pierwszoklasisty i jego rodziców roz-
poczęcie nauki w szkole to duże przeżycie. Minął 
pierwszy miesiąc nauki, czas zapoznania się ze szko-
łą, nowymi kolegami oraz rolą ucznia.

 14 października to Dzień Edukacji Narodowej, ale 
również dzień w którym uczniowie klas pierwszych 
zostali przyjęci w poczet pełnoprawnych członków 
społeczności lokalnej Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Napachaniu. Pożar na sali gimnastycznej, 
który wybuchł dwa dni wcześniej spowodował, 
że dzięki uprzejmości pani sołtys Agnieszki Kram, 
uroczystość odbyła się w świetlicy wiejskiej w Na-
pachaniu. Swoją obecnością uświetniły ten dzień 
pani dyrektor Małgorzata Łopatka, która po prze-
mowie, dokonała długim ołówkiem pasowania na 
ucznia oraz pani v-ce dyrektor Lidia Trybuś. Po od-
śpiewaniu hymnu państwowego, pierwszoklasiści 
wystąpili w programie artystycznym, przygotowa-
nym pod okiem swoich wychowawczyń. Zaprezen-
towali w nim swoje umiejętności wokalne i recyta-
torskie. W dalszej części pierwszoklasiści wykazali się 
również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajo-
mością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjo-
nowanie w szkole, w grupie rówieśniczej i zapew-
niają bezpieczeństwo na drodze. Swoją postawą 
udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego 
ślubowania.
Ślubuję uroczyście: 
- wypełniać sumiennie obowiązki ucznia, 
- uczyć się pilnie, 
- być dobrym kolegą, 
- dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, 
- dawać powody do dumy swoim nauczycielom 
i rodzicom, 
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Czy wojna jest dla dziewczyn?
Rok 2019, to rok w którym obchodzimy 

80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. 
Kółko historyczne w ZSP w Napachaniu za-
proponowało uczniom najmłodszych klas 
przeczytanie książek o tematyce wojennej. 
Temat wojen w książkach dla dzieci pojawił 
się na dobre nie tak dawno. Otrzymaliśmy 
kilka propozycji, z czego wybraliśmy jedną, 
którą wspólnie czytaliśmy na zajęciach. „Czy 
wojna jest dla dziewczyn?”, to historia ma-
łej Elki, którą pewnego dnia zaskoczyła II 
wojna światowa. Jej dzieciństwo nie było już takie 
beztroskie. Piaskowe kulki zamieniły się w groźne 
bomby, tatę wezwały ważne sprawy i w ogóle nie 
chciały wypuścić, a mama lekarka prawie nie wycho-
dziła ze szpitala. Dla Elki to ogromne doświadczenie. 
Musiała być dzielna i radzić sobie w wielu trudnych 
sytuacjach. Nauczyła się uważać na słowa, nie pła-

kać z byle powodu. Potrafiła do-
chować tajemnicy i uważać na 
słowa, mimo że była tylko małą 
dziewczynką. Sytuacja spowo-
dowała, że nawet nauczyła się 
robić opatrunki!

 Czy wojna jest dla dziew-
czyn? Nie. Nie powinna być 
ani dla dziewczyn, ani dla chłop-
ców, ani dla dorosłych. Wojny 
nie powinny istnieć! 80 lat temu 
nikt nikogo nie pytał o to, czy 

chce wojny. Wszyscy, bez względu na wiek, mu-
sieli się zmierzyć z rzeczywistością. Spadały bom-
by, brakowało bliskich, jedzenia, poczucia bezpie-
czeństwa. Dzięki książce dzieci dowiedziały się, że 
mimo trudnych okoliczności można być dzielnym, 
umieć dochować tajemnicy, że są ludzie dobrzy i źli 
i jak radzić sobie z własnymi emocjami w trudnych 

sytuacjach. Książka uczy przyjmowania życia takim, 
jakim ono jest, nie zapominając w trudnych chwi-
lach o nadziei. Dzięki książce dzieci w przystępny 
dowiedziały się czym jest wojna, która potrafi zabie-
rać nie tylko piękne lata, ale również najbliższych. 
Tata Elki nie wrócił z wojny, tak jak tysiące innych 
żołnierzy walczących za wolność ojczyzny. Piękne 
ilustracje pani Olgi Reszelskiej oddają doskonale 
uczucia dziewczynki: strach przed dziwnymi gość-
mi pojawiającymi się w domu, euforię na wieść 
o spotkaniu z tatą, smutek z powodu widoku wie-
lu chorych i rannych w wyniku wojny. Książka była 
również okazją do rozmowy z dziećmi o wojnie i o 
tym, że warto cieszyć się z tego, że nie musimy jej 
doświadczać. Niestety współczesny świat nie jest 
wolny od konfliktów. Są miejsca bezpieczne, ale są 
również takie, gdzie nie ma pokoju, bezpieczeństwa 
i radości życia, a najsilniej dotyka to dzieci!

Sylwia Kiejnich

„EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI - 
kompleksowy program wsparcia 
edukacji w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym w Napachaniu”

Od marca br., realizujemy w Szkole w Mrowi-
nie oraz w Napachaniu projekt edukacyjny skiero-
wany przede wszystkim do uczniów, ale poprzez 
szkolenia, również do nauczycieli naszej placówki. 

Głównym celem projektu jest podniesienie jako-
ści procesów kształcenia i rozbudowa oferty edu-
kacyjnej. W ramach tego zadania zostało doposa-
żonych 5 pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne z zakresu przedmiotów matematyczno 
- przyrodniczych. Zakupione zostały specjalistyczne 
pomoce do pracy z uczniami o specyficznych po-
trzebach edukacyjnych oraz do zajęć logopedycz-
nych. Są to m.in.: panel do koloroterapii, interak-
tywna kolumna bąbelkowa, fliper logopedyczny, 
projektor efektu wodnego oraz podłoga interak-
tywna, która w doskonały sposób angażuje dzieci 
w naukę poprzez zabawę.

Uczniowie doskonalą kompetencje kluczowe na 

zajęciach wyrównawczych lub rozwijających uzdol-
nienia z matematyki, przyrody, fizyki, geografii, bio-
logii, chemii, informatyki oraz języka angielskiego. 

Młodzież z najstarszych klas ma szansę określe-
nia swoich predyspozycji na indywidualnych spo-
tkaniach z doradcą zawodowym, a uczniom mają-
cym specyficzne potrzeby edukacyjne udzielane 
jest wsparcie na zajęciach terapii pedagogicznej 
oraz logopedii.

W okresie wakacyjnym odbyły się na terenie szko-
ły półkolonie dla 24 uczniów pt. „W odmęty eks-
perymentów”. Niezwykle ciekawą propozycją są 
też zajęcia z zakresu pracy zespołowej pod nazwą 
„Grajfair”, kształtujące kreatywność i innowacyj-
ność. Spotkania, prowadzone przez zewnętrznych 
trenerów, odbywają się przez cały październik w bu-
dynku szkoły w Mrowinie. Zajęcia dla kolejnych sze-
ściu grup odbędą się w okresie ferii, co, mam na-
dzieję, stanowić będzie atrakcyjną ofertę dla wielu 
uczniów, na wolne zimowe dni.

W planach jest jeszcze zorganizowanie dwóch 
festiwali nauki dla wszystkich uczniów oraz wyjaz-

dy klas do centrum eksperymentów.
Jak widać oferta jest bardzo szeroka i każdy uczeń 

może znaleźć coś dla siebie. Zapraszam wszystkich, 
którzy jeszcze tego nie zrobili, bo zajęcia, oprócz 
tego, że są “fajne” :) to są całkowicie bezpłatne. 

Koordynator Projektu: Ewa Welman

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany 
jest Dniem Nauczyciela. Święto to upamiętnia po-
wstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była 
pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Pol-
sce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla 
polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na 

mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 paź-
dziernika 1773 r.

Nauczyciele z ZSP w Napachaniu, ze względu na 
pożar sali gimnastycznej świętowali Dzień Edukacji 
Narodowej 15 października 2019 roku w nietypo-
wej, jak na ten czas, scenerii. Pogoda dopisała, dla-
tego przygotowane przez uczniów atrakcje obejrza-
ne zostały na szkolnym boisku. Była moc życzeń od 

dyrekcji szkoły, uczniów i rady rodziców, która w spo-
sób szczególny uhonorowała panią Irenę Szymko-
wiak za to, że to ona, jako pierwsza, zareagowała 
na dym w szkole w sobotni poranek. Dziękujemy!

Wszystkim nauczycielom z terenu naszej gminy 
życzymy wielu sukcesów zawodowych, spełnie-
nia obranego celu oraz tego, aby podejmowany 
trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

- swoim zachowaniem i nauką 
sprawiać im radość, 
- ślubuję być dobrym Polakiem 
i godnie służyć Ojczyźnie.

 Ukoronowaniem aktu paso-
wania było wręczenie pięknych, 
pamiątkowych dyplomów, ksią-
żek i „rogów obfitości” wypeł-
nionych po brzegi cukierkami. 

Całość uroczystości popro-
wadzona przez Wiktorię Skibic-
ką została uświetniona występa-
mi wokalnymi Julii Grzejszczyk 
i Nadii Leonhard przy akompa-
niamencie pani Alicji Gałęzew-
skiej. 

Wychowawczynie Sylwia Kiejnich i Moni-
ka Pogorzelczyk w imieniu wszystkich paso-
wanych dzieci podziękowały dyrekcji szkoły, 
radzie rodziców szkoły, rodzicom i wszyst-
kim osobom, które pomogły i przyczyniły 
się do przeprowadzenia uroczystości Pa-
sowania na Ucznia. 

Dopełnieniem wszystkiego były pamiąt-
kowe zdjęcia i słodki poczęstunek przygo-
towany przez rodziców.

Wszystkim Pierwszakom życzymy wielu 
sukcesów w murach naszej szkoły, a ich ro-
dzicom gratulujemy wspaniałych pociech!

Sylwia Kiejnich
wychowawczyni
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Wyniki egzaminów zawodowych 
w szkole ,,Zamoyskich” wciąż 
wysokie!!! 

W sesji letniej 2019 do egzaminów potwierdza-
jących kwalifikacje zawodowe przystąpili w Zespole 
Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy uczniowie 
klas drugich, trzecich i czwartych. We wszystkich 
kwalifikacjach, zdawalność egzaminów przekro-
czyła średnią w Okręgu. Szczególnie wysoki wynik 
zdawalności zanotowaliśmy w kwalifikacjach E.13 
w zawodzie technik informatyk - Projektowanie lo-
kalnych sieci komputerowych i administrowanie 
sieciami- gdzie zdawalność w naszej szkole wynio-
sła 96 procent ( w Okręgu 73% ) oraz w kwalifikacji 
TG.12 dla technika hotelarstwa - Planowanie i re-
alizacja usług w recepcji – zdawalność wyniosła 95 
procent ( w kraju 70%). Technicy architektury krajo-
brazu zanotowali wysoki wynik 75 procent zdawal-
ności w kwalifikacji RL.21 - Projektowanie, urządza-
nie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 
krajobrazu ( zdawalność w kraju 61). 

Zdawalność egzaminu wszystkich uczniów szko-
ły wyniosła 78 %, w mieście Poznaniu 76 %, a w 
Okręgu 75%. 

Katarzyna Nowicka- Nawrot 
Kierownik Szkolenia Praktycznego 

Wizyta w krakowskiej siedzibie 
CISCO

13 września 2019 roku uczniowie naszej szkoły 
po raz pierwszy mieli okazję uczestniczyć w wyciecz-
ce do mieszczącej się w Krakowie siedziby firmy Ci-
sco. W wyjeździe brało udział 6 uczniów z klasy 4TI, 
oraz 3 uczniów z klasy 2TI pod opieką Pana Piotra 
Janowskiego.

Od samego rana zwarci i gotowi wyruszyliśmy 
z miejsca, w który nocowaliśmy do siedziby Cisco. 
Wycieczkę rozpoczęliśmy od krótkiego wprowadze-
nia w profesjonalnej sali konferencyjnej w jednym 
z budynków firmy. Pani Danuta I wraz ze studenta-
mi pracującymi w firmie opowiedziała o zasadach 
bezpieczeństwa panujących w korporacji. Następ-
nie, po otrzymaniu identyfikatorów, zostaliśmy za-
poznani z historią firmy Cisco, a wielu zaskoczyła 
informacja o „San FranCISCO”. Dowiedzieliśmy się 
wielu ciekawych rzeczy na temat pracy zespołowej 

i nowych projektów, którymi zajmują się pracownicy. 
Poznaliśmy system pracy oraz wymogi jakie trze-

ba spełnić, żeby móc pracować w takiej firmie jak ta. 
CISCO w Krakowie zatrudnia prawie 1700 osób z 60 
krajów. Odwiedziliśmy i testowaliśmy VoIP, sprzęt 
do prowadzenia Konferencji Internetowych, SOC, 
czyli Centrum Bezpieczeństwa Operacyjnego oraz 
Lab, gdzie pracownicy mają możliwość testowania 
ustawień sieci komputerowych. Załapaliśmy się na-
wet na test bezpieczeństwa, kiedy musiał być ewa-
kuowany cały budynek. 

Najciekawsze były jednak rozmowy z pracow-
nikami. Odpowiedzi na trudne pytania dotyczące 
bezpieczeństwa jak i naszej przyszłości. Na każdą 
wątpliwość nie tylko uzyskaliśmy odpowiedzi, ale 
i cenne rady nawet w czasie pysznego obiadu. 

Mieliśmy okazję zobaczyć urządzenia, dzięki któ-
rym cała firma funkcjonuje. Poznaliśmy także kil-
ka miejsc, gdzie zatrudnieni w firmie specjaliści, 
mogą kreatywnie spędzać czas wolny, rozwijając 
swoje umiejętności, wprowadzać nowe projekty 
i spędzać czas po pracy.

Dzień minął bardzo szybko i zanim się obrócili-
śmy dostaliśmy niebieskie kubki Cisco oraz smycz-
ki, do tego zdjęcia i nowe myśli, które wpłyną zna-

cząco na nasze życie.
Dziękujemy!

Międzyklasowy Turniej Piłki Nożnej 
Chłopców 

Od 16.09.19 odbywał się w naszej szkole, Mię-
dzyklasowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców.

Po ostatecznych rozgrywkach wyłoniono zwy-
cięzców: I miejsce klasa 3 Ti, II miejsce 3Tak/Tor, III 
miejsce 1Tak/Th, IV miejsce 1T.

Gratulujemy!
M .Statucka

Turniej Piłki Nożnej Chłopców
23.09.19 w Poznaniu odbył się Turniej Piłki Noż-

nej Chłopców. Po zaciętych akcjach na boisku osta-
tecznie wygrała drużyna Technikum Inżynierii Śro-
dowiska i Agrobiznesu z Golęcina, II miejsce szkoła 
z Rubieży, III miejsce szkoła z Rokietnicy.

Gratulujemy!
M. Statucka

Biegi Dominiki
21.09.19 odbyło się w Pawłowicach, XI Rodzin-

ne Grand Prix Rokietnicy w biegach im. Dominiki.
Zawodnicy mogli wziąć udział w biegu dla malu-

cha – dla dzieci do lat 6 – 50 m, biegu rodzinnym – 
ok. 0,8 km, biegu głównym – ok. 7 km, nordic wal-
king – ok. 4,5 km.

Tradycyjnie jako rodzina Zamoyskich pobiegli-
śmy na 0,8 i 7 km.

W tym roku na podium stanęła Olga Karaś z kl I Th, 
która zdobyła 3miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom swoich „ży-
ciówek” i dobrej zabawy!

Pozdrawiam
M. Statucka

Grill internacki 2019 
Tradycyjnie dnia 23 września odbył się grill inter-

nacki podczas którego młodzież wraz z wychowaw-
cami mieli okazję poznać się bliżej. Wychowankowie 
poza delektowaniem się kiełbaskami z grilla mogli 

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
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również wziąć udział w zabawach integracyjnych 
oraz tańcach. Wszyscy się świetnie bawili :) 

Sandra Piaskowska IV TI

Dzień Chłopaka na Jump Arenie
Chłopcy z klasy II TI swój dzień w tym roku ob-

chodzili w parku trampolin Jump Arena Grunwald.
po krótkiej rozgrzewce pod okiem instruktora, 

grupa pobiegła ochoczo w kierunku ścieżek akro-
batycznych, koszów do wsadów, trampolin sporto-
wych oraz basenów wypełnionych gąbkami.

Pobyt w Jump Arenie sprzyjał wyrabianiu nawy-
ku aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwija-
nia zainteresowania sportem, a przede wszystkim 
uświadomił młodzieży, iż skoki na trampolinie to 
nie tylko zabawa, ale również doskonałe ćwicze-
nie mięśni nóg.

Anna Maciejewska
Magdalena Statucka

Integracyjne spotkanie uczniów 
pierwszych klas 

26 września 2019 r. odbyło się spotkanie integra-
cyjne uczniów klas pierwszych (5- letnich) Techni-
kum ZS Zamoyskich w Rokietnicy. Wszyscy pierw-
szoklasiści i ich wychowawcy - udali się tego dnia do 
Ośrodka Szkolenia Sportowego w Brzedni.

Na miejscu na uczestników czekało wiele atrakcji, 
m.in.: tor przeszkód, strzelanie z łuku czy przejażdż-
ka sprzętem wojskowym. Śmiechu i zabawy było 
co niemiara. Imprezę zakończyło ognisko przygo-
towane przez pracowników ośrodka. Pieczono na 
nim smakowite kiełbaski.

Nowi uczniowie naszego technikum poznali bli-
żej koleżanki i kolegów. To była naprawdę udana 
impreza.

Agnieszka Solarczyk

„Otrzęsiny”  
w ZS im. J. W. Zamoyskich

W środę 25 września Samorząd Uczniowski przy-
jął w poczet społeczności szkolnej pierwszoklasi-
stów. Tradycja nakazuje, by zaszczyt ten nastąpił 
po wykonaniu szeregu zadań przez młodzież w ra-
mach tzw. Dnia Kota. Wśród nich znalazły się takie 
konkurencje jak: picie mleka z kubeczka, wydmu-
chiwanie piłeczki z miski pełnej mąki, bieg farme-
ra czy wbijanie „gwoździa” do butelki. Tegoroczna 
impreza była o tyle wyjątkowa, że nowo przyjętych 
uczniów było dwukrotnie więcej niż dotychczas, co 
nas niezmiernie cieszy. Przy wsparciu jesiennej po-
gody wszystkim uczniom klas pierwszych udało się 
godnie wejść w nasze kręgi. Życzymy im samych nie-
zapomnianych chwil w murach naszej szkoły, nie 
tylko związanych z nauką ;-)

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Alicja Dąbrowska

Wybory do samorządu uczniowskiego

Dnia 1 października przeprowadzone zostały w na-
szej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. 
Głos oddał każdy uczeń na jednego z wcześniej zgło-
szonych kandydatów. Byli nimi: Julia Teszka z kl. 

III technikum hotelarstwa, Michał Radomki z kl. II 
technikum hotelarstwa, Mateusz Ksobich oraz Ro-
land Wiśniewski z kl. IV technikum informatycznego. 
Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

Przewodniczącym został Roland Wiśniewski (od-
dano na niego 131 głosów).

Z-cą przewodniczącego został Mateusz Ksobich 
(oddanych 64 głosy).

Działania samorządowe wspierać będą pozosta-
li kandydaci.

Nowo powołanemu zarządowi Samorządu 
uczniowskiego serdecznie gratulujemy i życzymy 
owocnej pracy.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Alicja Dąbrowska

Warsztaty uczniów technikum 
reklamy w Collegium Da Vinci

W październiku br. klasa I Technikum Reklamy, Ze-
społu Szkół Zamoyskich w Rokietnicy uczestniczyła 
w projekcie pt.: „Zawody przyszłości - rozwój kom-
petencji młodzieży w kontekście przemian współ-
czesnego świata”. Celem spotkań było wspieranie 
i podniesienie wybranych kompetencji (w szczegól-
ności behawioralnych i technicznych) u uczniów, 
które wpłyną na ich aktywizację społeczną i zawo-
dową, poszerzenie ich wiedzy ogólnej i specjalistycz-
nej, rozwój ich zainteresowań, pobudzenie aktyw-
ności edukacyjnej i kulturalnej oraz zapobieganie 
społecznemu wykluczeniu. 

Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Jeden 
warsztat obejmował 12 godzin dydaktycznych, tj. 2 
spotkania, 6-godzinne i odbywał się w siedzibie Col-
legium Da Vinci w Poznaniu. Pierwsza grupa brała 
udział w warsztatach ,,Media internetowe w uczeniu 
się”, których celem było przygotowanie do świado-
mego, bezpiecznego i efektywnego wykorzystania 
mediów w procesie uczenia się. W szczególności: 
zapoznanie uczestników z rolą i zadaniami nowo-
czesnych technologii i mediów w procesie uczenia 
się, kształtowanie praktycznych umiejętności za-
stosowania mediów i różnych aplikacji w uczeniu 
się oraz rozwijanie kompetencji pracy indywidual-
nej i zespołowej z wykorzystaniem nowych mediów 
i technologii. Druga grupa uczestniczyła w zajęciach 
,,Jak zostać blogerem ?”. Celem warsztatów było za-
poznanie biorących udział z historią, trendami oraz 
rodzajami blogów, przybliżenie charakteru współ-
pracy blogera z agencjami reklamowymi podczas 
tworzenia kampanii społecznych i marketingowych, 
a także kształtowanie umiejętności planowania stra-
tegii rozwoju własnego bloga (tworzenie własnej 
marki), kreowania i edytowania treści oraz pod-
staw korzystania z silnika Wordpress.

Warsztaty prowadzone były przez wyspecjalizo-
waną kadrę dydaktyczną- wykładowców praktyków 
Collegium Da Vinci. Nasi uczniowie z entuzjazmem 
angażowali się w zajęciach, poszerzając swoją wie-
dzę, umiejętności i warsztat praktyczny. Po zakoń-
czonym projekcie uczestnicy otrzymają certyfikaty. 
Wszyscy cieszyli się, że mogli uczestniczyć w tym 
programie. Zadowoleni przekazywali swoje wraże-
nia i doświadczenia innym uczniom. Dziękujemy.

Agnieszka Solarczyk
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
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Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 
2019/2020 w Akademii Wieku Dostojnego 
im. Marii Konopnickiej połączona z Jubileuszem 
10-lecia jej powstania, oraz 100-lecia 
utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego

Aula Szkoły Podstawowej w Rokietnicy, wypeł-
niona szczelnie przez słuchaczy i sympatyków Aka-
demii, także licznej grupy seniorów z zaprzyjaźnio-
nych rokietnickich stowarzyszeń była świadkiem 
niecodziennych wydarzeń związanych z jubileusza-
mi Akademii Wieku Dostojnego i Uniwersytetu Po-
znańskiego.

Poniedziałek, 21. Października, godz. 18.00.
Chór Uniwersytetu Medycznego, obchodzący 

w tym roku „nieokrągłą” rocznicę – 60 lat działal-
ności na wstępie wykonał Gaude Mater Polonia – 
staropolski hymn śpiewany na wszystkich polskich 
uczelniach z racji inauguracji nowego roku akade-
mickiego.

Szanownych gości w imieniu organizatorów po-
witała pani Danuta Potrawiak. Został odczytany list 
gratulacyjny dla Akademii od starosty poznańskie-
go, życzącego nam dalszych sukcesów. Także wielcy 
nieobecni z obiektywnych powodów, profesorowie: 
Daniel Makowiecki – absolwent UAM i AR i prof. 
chemii UAM Stefan Paszyc przesłali listy gratrula-
cyjne, które zostały odczytane. Prof. Paszyc, jak się 
określił „senior 90+” przekazał pozdrowienia swym 
byłym studentom obecnym na inauguracji : Lidii Se-
rafinowskiej, Krystynie Dratwa (Derech) i Januszo-
wi Rutkowskiemu .

 Nie obyło się bez słów wsparcia od wójta Bar-
tosza Derecha.
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Następnie w kilku słowach kanclerz AWD, obec-
nie pełniący funkcję prezesa przedstawił historię 10 
lecia Akademii. Uniwersytetów III wieku jest w Wiel-
kopolsce ok. 70, w kraju ok. 700. Akademia Wieku 
Dostojnego z autorską nazwą i własnym logo jest 
jedyną taką w całej Polsce. Działa dzięki wsparciu 
wielu. Patronem honorowym jest Wójt, patronat 
medialny sprawuje miesięcznik Rokickie Wiadomo-
ści, zaś opiekę organizacyjną siedzibę i wszelką po-
moc mamy dzięki Bibliotece Gminnej.

Przez 10 lat działalności nie otrzymywaliśmy żad-
nych dotacji finansowych, mogliśmy liczyć zawsze na 
życzliwość i wszelką pomoc organizacyjną. Pokaza-
liśmy, że w działalności społecznej, choć pieniądze 
są ważnej jednak nie najważniejsze. Po 10 latach 
dojrzeliśmy do przekształcenia w stowarzyszenie. 
Doszliśmy do wniosku, że rozszerzenie działalności, 
poszerzenie ofert skierowanych do seniora wyma-
ga jednak pozyskania środków finansowych. W tej 
materii dopiero „raczkujemy”, będziemy wdzięczni 
za wszelką pomoc przy konstruowaniu wniosków 
o dofinansowanie.

W kolejności głos zabrali zacni goście – przed-
stawiciele czterech poznańskich uczelni mających 
wspólne korzenie i wspólnie obchodzących 100 le-
cie. W 1950 roku Uniwersytet Poznański podzielił 
się na: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Aka-
demię Medyczną, w 2007 r przemianowaną na Uni-
wersytet Medyczny, Wyższą Szkołę Rolniczą, później 
Akademię Rolniczą, dziś to Uniwersytet Przyrodni-
czy, oraz Wyższą Szkołę wychowania Fizycznego, 
w 1973 roku zmienioną na Akademię Wychowa-
nia Fizycznego.

O losach Uniwersytetu Adama Mickiewicza opo-
wiedział prof. Andrzej Dobek, pełniący wcześniej 
funkcję dziekana Wydziały Fizyki. O dziejach uczel-
ni rolniczej po 1950 roku wspomniał były rektor 
Akademii Rolniczej prof. Włodzimierz Fiszer. Prof. 
Maciej Łuczak z AWF u przedstawił prezentację fil-
mową z okresu powstawania poznańskiego uni-
wersytetu, oraz historię i osiągnięcia poznańskiej, 
sportowej uczelni.

W zastępstwie prof. Andrzeja Obrębowskiego (le-

karzy też czasem zmaga choroba) o losach uczel-
ni medycznej opowiedział w skrócie sam autor ni-
niejszego artykułu.

Uroczystą formułę otwarcia nowego roku akade-
mickiego w Rokietnickiej Akademii wygłosiła prof. 
Krystyna Pecold – nasz rektor.

Na zakończenie oficjalnej części wraz z chórem 
odśpiewaliśmy uroczyście, na stojąco „Gaudeamus 
igitur”.

W części drugiej uroczystości w roli głównej wy-
stąpił chór. Dyrygentami byli naprzemiennie -prof. 
Przemysław Pałka i mgr Aleksandra Pałka. Zbieżność 
nazwisk nieprzypadkowa – ojciec i córka. Akademic-
ki chór, laureat wielu nagród krajowych i zagranicz-
nych uraczył nas wspaniałym występem. Szczegól-
nie w pamięć zapadły nam dwa utwory : Alleluja 
i niesamowite wykonanie mazura z opery Moniusz-
ki Straszny Dwór.

Brawa i podziękowania odebrał chór na stojąco.
Na zakończenie zaproszeni goście zostali obdaro-

wani symbolicznymi upominkami i kwiatami.

Szczególne podziękowania dla tych, co nam po-
mogli:
• Urzędu Gminy Rokietnica,

• pani Danuty Potrawiak, Sekretarz Gminy Ro-
kietnica,

• pani Izy Dziamskiej, Przewodniczącej Rady Gminy,
• pani Teresy Wieczorek, Dyrektor Biblioteki Gmin-

nej im. M. Konopnickiej oraz Jej pracowników za 
pomoc organizacyjną,

• pani Karoliny Nawrockiej, Dyrektor Szkoły za udo-
stępnienie sali i wszelką pomoc,

• pana Adama Michty za obsługę fotograficzną, 
• wszystkim, którzy współorganizowali to przed-

sięwzięcie,
• dziękuję Mirosławie, mojej od prawie 55 lat mał-

żonce za pomoc, zrozumienie i wyrozumiałość. 
To my, 10 lat wstecz wymyśliliśmy nazwę Aka-
demii Wieku Dostojnego, a nie kolejnego Uni-
wersytetu III Wieku,

• dziękujemy wszystkim, którzy z nami obchodzili 
tę niecodzienną uroczystość.

 Przepraszamy, że to tak długo trwało (2 godzi-
ny). Niektórym niecierpliwym ten wydłużający się 
czas nagrodził występ chóru. Zapraszamy na na-
stępne spotkana. Będą na pewno ciekawe i zde-
cydowanie krótsze.

Andrzej Deckert
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Aktywna jesień  
w klubie Senior+ 

 Korzystając z uroków pięknej i złotej jesieni se-
niorzy klubu Senior+ spędzali ostatnie spotkania 
klubowe na: wyjazdach, zwiedzaniu, poznawaniu 
nowych miejsc i co ważne, przebywali często na 
świeżym powietrzu.

 Strzałem w dziesiątkę okazała się wrześniowa 
wycieczka do Chodzieży, której głównym celem było 
poznanie historii produkcji porcelany. To zadanie 
udało się zrealizować podczas zwiedzenia muzeum 
,które mieści się w zabytkowym budynku bibliote-
ki publicznej. W zachwyt wprowadziła wszystkich 
piękna wystawa wyrobów porcelanowych, będących 
w latach minionych ozdobą wielu stołów i miesz-
kań. Piękne serwisy, wazony, figurki i inne porce-
lanowe precjoza wyeksponowane w gustownych 
witrynach wyglądały i prezentowały się jak praw-
dziwe dzieła sztuki.
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 Wszystkie panie ze wzruszeniem podziwiały po-
nadczasowy serwis „Iwona”, składający się z niezli-
czonej ilości części.

 Chodzież okazała się bardzo urokliwym mia-
steczkiem .Po zwiedzeniu kościoła, piękne uliczki 
zaprowadziły nas do kawiarni na pyszną kawę i za-
służone ciastko.

W drodze powrotnej seniorzy zakupili porcela-
nowe chodzieskie pamiątki.

 Kolejną bardzo udaną wyprawą była autokarowa 
wycieczka na grzybobranie. W tym roku wybraliśmy 
się w okolice Piotrowa. Sprzyjająca pogoda, dobre 
humory i pozytywne nastawienie to gwarancja suk-
cesu .Po kilku godzinach spaceru w lesie okazało się 
,że spotkanie przed autokarem było wielką prezen-
tacją pełnych koszyków dorodnych grzybów ale naj-
ważniejszym okazało się spędzenie czasu w pach-
nącym i pełnym zdrowia lesie.

Na październikowych spotkaniach seniorzy uczest-
niczyli w profesjonalnym i fachowym treningu nor-
dic walking pod kierunkiem trenerki. Począwszy od 
teoretycznego zapoznania się z ideą spacerów z kij-
kami i doborem odpowiedniego sprzętu i ubioru aż 
po aktywny spacer, podczas którego można było 
wprowadzić w życie całą zdobytą cenną wiedzę. 

 Była aktywność fizyczna na świeżym powietrzu 
doskonale dotleniająca mózg i całe ciało, dlatego 
dla równowagi seniorzy uczestniczyli także w bar-
dzo ciekawych i zmuszających do wysiłku intelek-
tualnego warsztatach z zakresu gimnastyki mózgu 
i zabaw językiem polskim. Zajęcia pod kierunkiem 
instruktorki Pani Jolanty Karcz cieszyły się wielkim 
uznaniem.

Wszystkie spotkania w Klubie Senior+ wypełnia-
ne są różnoraką aktywnością, mającą doskonały 
wpływ na poprawę zdrowia i samopoczucia, se-
niorzy jednak na tym nie poprzestają; trzeba po-
myśleć o zdrowym odżywianiu…

Przebojem ostatniego spotkania okazały się więc 

kiszone buraki, jako baza pysznych i kolorowych sa-
łatek warzywnych oraz przekąsek po wysiłku fizycz-
nym i intelektualnym.

Przepis na kiszone buraki znajdziecie w „Przepi-
śniku Klubu Senior+”. Smacznego!

 Ireneusz Lesicki

Rokietnicki  
Klub  
Seniorów 

Październikowe spotkanie Rokietnickiego Klubu 
Seniorów odbyło się tradycyjnie, w sali przy Remizie 
Strażackiej w Rokietnicy. Swoją obecnością zaszczycił 
nas Pan Bartosz Derech – Wójt Gminy Rokietnica.

 Uczestnicy spotkania z dużym zainteresowa-
niem obejrzeli spektakl słowno – muzyczny pt. 
„Czesław Niemen znany i nieznany” zaprezento-
wany przez Pana Jana Edwarda Czachora. Zapro-
szony gość jest Prezesem Stowarzyszenia Pamięci 
Czesława Niemena działającego w Świebodzinie, 
autorem książki pt. „Czesław Niemen w Świebo-
dzinie”, inicjatorem powstania ławeczki Czesła-
wa Niemena na rynku w Świebodzinie. Ciekawie 
przedstawiona postać artysty, najważniejsze wąt-
ki z Jego życiorysu, związki ze Świebodzinem oraz 
fakty, których nie znaliśmy,  wzbudziły wśród wi-
dzów duże zainteresowanie. Barwne opowieści 
prelegenta przeplatane były fragmentami utwo-
rów Czesława Niemena. Obrazy na ekranie wzbu-
dzały sentymentalne wspomnienia z naszych lat 
młodości. Przedstawiały ludzi i grupy, z którymi 
współpracował Czesław Niemen oraz  przepięk-
ne, polskie krajobrazy . Mieliśmy też możliwość 
wspólnie zaśpiewać kilka utworów Czesława Nie-
mena z przygotowanym podkładem muzycznym 
oraz tekstem wyświetlanym na ekranie. Nasz gość 
odpowiadał na wiele pytań zadawanych przez wi-

dzów zainteresowanych  twórczością Czesła-
wa Niemena.

Bogusława Rzepka
Prezes Rokietnickiego Klubu Seniorów

Informacje  
dla Seniorów: 

W sobotę 9 listopada 2019 r. 
organizujemy wycieczkę do Po-
znania i zwiedzać będziemy min: 
Fort VII, Cytadelę z Małą Śluzą, 

Muzeum Armii Poznań, Muzeum Uzbrojenia, Mu-
zeum Powstania Wlkp., Odwach. 

Koszt od osoby: 30 zł.

W czwartek 28 listopada 2019 r. organizujemy Za-
bawę Andrzejkową, która odbędzie się w Restaura-
cji „Pod Gruszą” w Rokietnicy. Zabawa będzie miała 
integracyjny charakter, muzyka na żywo, poczęstu-
nek – koszt od osoby 40 zł. 

Informacje o dostępności biletów udzielane są 
telefonicznie pod nr: 513 056 600 oraz 502 534 395.  

G

MINA ROKIETNIC
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I Powiatowa Olimpiada 
Senioralna

W piątek 11 października 2019r. w Luboniu od-
była się I Powiatowa Olimpiada Senioralna 2019. 
W olimpiadzie wzięli udział reprezentanci Gminy 
Rokietnica z Rokietnickiego Klubu Seniorów, Aka-
demii Wieku Dostojnego oraz Stowarzyszenia Eme-
rytów i Rencistów „Pod Kasztanem”. Inauguracyjna 
impreza sportowa dla seniorów zgromadziła repre-
zentantów 8 gmin z Powiatu Poznańskiego. Orga-
nizatorzy zadbali o pomysłowe konkurencje dla za-
wodników oraz poczęstunek i całą oprawę imprezy. 
Gmina Rokietnica zapewniła transport seniorów do 
Lubinia oraz przygotowała koszulki dla uczestników. 
Olimpiada Senioralna przyniosła mnóstwo emocji. 
Odbyła się w bardzo dobrej atmosferze. Wszyscy 
wrócili zadowoleni i uśmiechnięci.

Bogusława Rzepka
Prezes Rokietnickiego Klubu Seniorów
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Rokietnica 2000 dla sołectwa  
Mrowino-Cerekwica

11.10.2019 w ramach realizacji nagrody dla 
zwycięskiego sołectwa, podczas Rokietnickiego 
Rumpucia, udaliśmy się wraz ze wspaniałą grupą, 
niezwykle wyrobioną artystycznie sołectwa Mro-
wino-Cerekwica na czele z Panią Sołtys Różą Lub-
ką i Panem Ryszardem Lubką, by zwiedzić piękną 
katedrę wraz z podziemiem. Pani Emilia Kierzyń-
ska z Poznańskiej Filharmonii w interesujący spo-
sób przekazała nam informacje i ciekawe anegdoty, 
samej obecnej katedry, jak też Jej poprzedników. 
Następnie przeszliśmy do Mostu Biskupa Jordana, 

łączącego ostrów Tumski ze Śródką. W 2007 roku 
450 tonowe przęsło ze starego mostu Rocha trzeba 
było przetransportować przez kilometr i podnieść 
na wysokość 9 metrów. Dzisiaj cieszy mieszkańców 
oryginalnym wyglądem. Dzięki niemu Śródka uro-
dziła się na nowo. Gonił nas czas, przenieśliśmy się 
do Auli UAM, gdzie czekała na nas Pani Bernadeta 
Gliszczyńska z Poznańskiej Filharmonii. Oprowadziła 
nas po salach Auli uniwersyteckiej . Ciekawie opo-
wiadała o samej Auli, jak też o muzyce, muzykach 
i całej tej otoczce artystycznej. Z niecierpliwością 

czekałem na koncert, który był głównym punktem 
tej nagrody. Maestro Antoni Wit poprowadził Fil-
harmoników Poznańskich w liczbie 120 ! Muzycy 
przepięknie wykonali Symfonię Alpejską Richarda 
Straussa. Przedtem w pierwszej części koncertu za-
grano uwerturę do opery Leszek Biały Józefa Elsne-
ra, wariacje B-Dur z opery Don Giovanni W.A Mo-
zarta Fryderyka Chopina. Przy fortepianie zasiadł 
Krzysztof Książek. Cały koncert zakończył się owa-
cją na stojąco dla Antoniego Wita, jednego z naj-
wspanialszych polskich dyrygentów. Niezapomnia-
ne wydarzenie zakończyliśmy w foyer Auli, gdzie 
wraz z Panią Bernadetą przekazaliśmy dla każdego 
uczestnika piękne wydawnictwo książkowe Filhar-
monii Poznańskiej i słodkie, pyszne rogale marciń-
skie z cukiernii Hotelu Mercure. Chciałbym serdecz-
nie podziękować uczestnikom, że znaleźli czas w to 
piątkowe popołudnie, by razem mile spędzić czas. 
Dziękuję Pani Danucie Potrawiak wraz z Małżonkiem 
za zaszczycenie koncertu swoją obecnością. Szcze-
gólne podziękowania należą się dla Pani Bernadety 
Gliszczyńskiej i całej rodziny Filharmonii. Bez nich ta 
inicjatywa Stowarzyszenia Rokietnica 2000 nie mia-
łaby miejsca. Dziękuję pięk-
nie mojej żonie Lucynie za 
pomoc i wsparcie. 

Tomek Wierzbicki  
Prezes R-2000

SOŁECTWO  
MROWINO 

-CEREKWICA
dziękuje

w imieniu Uczestników wyjazdu w ra-
mach realizacji nagrody dla zwycięskie-
go sołectwa, podczas Rokietnickiego 
Rumpucia 2019, pragnę na ręce Preze-
sa Stowarzyszenia Rokietnica 2000, To-
masza Wierzbickiego złożyć podzięko-
wania za doskonałą organizację i miłą 
atmosferę, która towarzyszyła nam 
podczas wspólnie spędzonego czasu. 
Dzięki przemyślanemu programowi, 
Paniom: Emilii Kierzyńskiej i Berna-
decie Gliszczyńskiej wyjazd dostarczył 
wszystkim niezapomnianych wrażeń. 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Róża Lubka 
Sołtys Sołectwa  

Mrowino-Cerekwica
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Sołectwo Kobylniki
Pożegnanie lata

Przy pięknej pogodzie 14 września br. w Kobyl-
nikach na boisku przy ulicy Szkolnej rozbłysły pło-
mienie ogniska, które były zkończeniem sezonu let-
niego. Wszyscy przybyli mogli uraczyć się pieczoną 
w ognisku kiełbaską, ciepłym tostem oraz herbatą 
lub kawą z ciastem. Swoją obecnością zaszczycił nas 
Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech oraz Poseł 
na Sejm Rafał Grupiński, a także jak zawsze Radny 
Gminy Rokietnica Adam Michta. 

Nad bezpieczeństwem ogniska obowiązkowo czu-
wała Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Na-
pachaniu oraz policjanci z posterunku w Rokietnicy. 
Zabawa przy muzyce i w blasku księżyca trwała do 
póżnych godzin wieczornych. Dziękuję wszystkim 
za miłą atmosferę i pomoc w organizacji.     

Sołtys Kobylnik
Beata Nowak

Sołectwo Krzyszkowo
Planowanie 
przedsięwzięć 
w Sołectwie 
Krzyszkowo

30 września, to bardzo ważna 
data dla społeczności lokalnej. 
W tym dniu upływał termin zło-
żenia wniosku dotyczącego zapewnienia środków 
w budżecie gminy na 2020 r. oraz w sprawie prze-
znaczenia środków funduszu sołeckiego na nad-
chodzący rok.

Uchwałą zebrania wiejskiego 3 września 2019 r. 
fundusz sołecki dla Sołectwa Krzyszkowo na 2020r. 
w kwocie 42 663,70 zł przeznaczony został na oczysz-
czenie i zagospodarowanie terenu wokół stawu. 
Zgodnie z obowiązującymi procedurami złożyłam 

w tej sprawie wniosek do Wójta Gminy Rokietni-
ca. Złożony został także wniosek do Budżetu Gminy 
na dalszą modernizację dróg na terenie Sołectwa 
Krzyszkowo. W chwili obecnej na terenie Krzyszko-
wa realizowane są przedsięwzięcia w ramach fun-
duszu sołeckiego oraz w ramach konkursu „Pięk-
nieje wielkopolska wieś”.

Sołtyska  
Maria Chojnacka

Sołectwo Żydowo-Rostworowo

Dzień Seniora  
w Sołectwie Żydowo-
Rostworowo

28 września 2019 r. odbyło się spotkanie z oka-
zji dnia Seniora. To dzięki Seniorom nie pokryły się 
kurzem nasze obyczaje, to z ich ust młodsze pokole-
nia dowiadują się prawdy o minionym czasie, to ich 
ręce i serca sprawiły, że rodzinne domy są bezpiecz-
ną ostoją dla dzieci i wnuków. Chcielibyśmy życzyć 
naszym Seniorom dużo zdrowia i cierpliwości. Na 
spotkaniu byli zaproszeni goście p. Wice Wójt Arka-
diusz Klapiński, p. Przewodnicząca Rady Gminy Iza-
bela Dziamska p. Radny Piotr Hałas oraz Proboszcz 
Wojciech Kaźmierczak. Nasze spotkanie umiliła nam 
śpiewem i muzyką p. Halinka Błoch. Serdeczne po-
dziękowania kieruję do pań: Irki, Geni, Krysi, Basi, 
Marii, Marleny, Honoraty, Anny oraz do Rady So-
łeckiej przy pomocy w organizowaniu tak miłego 
spotkania. Dziękuję za wspaniałe zdjęcia Radnemu 
Adamowi Michcie. 

Sołtys Elżbieta Wencka i Rada Sołecka
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Co nowego 
w Rokietnickim 
Nordic Walking?

Sierpień i wrzesień były dla „nordikowców ze Sto-
warzyszenia NW ROXKIJE Rokietnica” miesiącami 
bardzo pracowitymi.

W połowie sierpnia odbyły się zawody, organi-
zowane przez Polską Federację Nordic Walking, 
w ramach finału „Pucharów Regionalnych” w Śre-
mie. Licznie reprezentowaliśmy Rokietnicę i chociaż 
opuszczając siedem z dziesięciu zawodów rozsia-
nych na terenie całego naszego kraju, nie mieliśmy 
szans na podium, pojechaliśmy, ponieważ ważne 
było nie tylko uczestnictwo, ale spotkanie z wielo-
ma zawodnikami i przyjaciółmi z innych miejsco-
wości i klubów sportowych oraz przypomnienie, 
że jesteśmy i nie odpuszczamy. 

Na koniec sierpnia zakończyliśmy trzeci sezon 
„wypisywania recept” w ramach „Akademii Zdro-
wia Santander Consumer Bank”. Nordic Walking na 
receptę został podsumowany i ogłoszony przez ko-
ordynatora PFNW (szerzej o trzeciej edycji AZSCB 
możecie przeczytać w wydaniu październikowym 
Rokickich Wiadomości). W oficjalnym komunika-
cie Rokietnica uplasowała się na trzecim miejscu, 
po Częstochowie i Gdańsku, który wyprzedził nas 
o trzy osoby. Częstochowa od początku była poza 
zasięgiem. Ale jest… Zaszczytne trzecie miejsce, 
spośród 31 miejscowości wytypowanych i zapro-
szonych do prowadzenia zajęć. Jestem bardzo za-
dowolony i dumny z Waszego zaangażowania i licz-
nego uczestnictwa. Ten wynik może mieć znaczenie 
w latach przyszłych, przy ubieganiu się o kolejną lo-
kalizację AZSCB.

Wrzesień był jeszcze bardziej pracowity. W poło-
wie miesiąca, w Hajnówce, odbył się finał Pucharu 
Polski NW. Tam również stanęliśmy, licznie reprezen-
tując Rokietnicę i naszą gminę w ogólnopolskiej im-
prezie sportowej. Na starcie zameldowało się prawie 
tysiąc zawodników z całego kraju. Nasze granatowe 
koszulki „Stowarzyszenia NW ROXKIJE Rokietnica”, 
były bardzo widoczne i wzbudzały duże zaintereso-
wanie. Przykładem tego może być maskotka Pusz-
czy Białowieskiej „Żubrzyk”, która często przebywała 
w naszym towarzystwie i chętnie pozowała z nami 
do zdjęć. Po zawodach odbyło się zwiedzanie Pusz-
czy Białowieskiej i okolicy. W Białymstoku prawdzi-
wa niespodzianka. Gdy rozmawiałem przez telefon 
(ubrany w moją czerwoną bluzę AZSCB), z daleka 
słyszałem głos: „O, pan od kijków tutaj?”. Spotkali-

śmy się daleko od domu, a przygodnie spotkanym 
był mieszkaniec Rokietnicy. W drodze powrotnej do 
domu Św. Góra Grabarka (Częstochowa Prawosław-
nych) i wiele godzin jazdy. W domu szybkie pranie, 
przepakowanie i dalej na kolejne wyzwanie. Tym 
razem do Zakopanego, na Drugą Edycję Górskiego 
Półmaratonu NW pt. „Czerwone Wierchy Mission 
Possible” – zaproszeni przez Prezesa „Europejskie-
go Stowarzyszenia Jesteśmy Aktywni” z Gdańska – 
Beatę Zarach. W piątek, w ramach przygotowania 
mięśni, Morskie Oko i ok. 25 km w nogach. W so-
botę pobudka w środku nocy, wymuszone śniada-
nie, szybki transport na miejsce zbiórki i „Czerwone 
Wierchy”, które wcale nie były czerwone tylko bia-
łe, bo kilka dni przed naszym wypadem w górach 
tzw. „wysokich” spadł śnieg. Goprowcy przestrze-
gali, że do 1500 metrów jest lato, ale powyżej już 
zawitała zima. Przepiękne widoki, wspaniali ludzie 
i pogoda, temperatura 20 stopni C, czyste niebo, 
dużo słońca i pierwsze ulepione bałwany na szczy-
cie. I znowu miłe spotkanie. Tym razem z biegaczem 
z Poznania. Następnie zejście długimi, ośnieżonymi 
stokami. Mega pozytywne emocje. Niedziela w za-
łożeniach miała być „lajtowa”, a okazała się wy-
magająca. Początek dnia to Dolina Chochołowska, 
później Gubałówka i prawie 30 km w nogach. W po-
niedziałek odpoczynek, bo tylko wejście na „Gęsią 
Szyję”. Ponad 12 km, ale przewyższenia prawie 650 
m w górę i tyle samo w dół. Razem cztery inten-
sywne dni, mega przewyższenia, duże zmęczenie 
i flaga Rokietnicy każdego dnia z nami.

Gdy my chodziliśmy po górach, członkowie „Sto-
warzyszenia NW ROXKIJE Rokietnica, zameldowa-
li się na starcie „Biegu Dominiki” w Pawłowicach, 
gdzie wystartowali w tzw. biegu głównym, w kate-
gorii NW. Bardzo dziękuję za liczny udział i gratu-
luję osiągniętych wyników.

Pożegnaliśmy Zakopane, znowu krótki postój 
w domu, niezbędne pranie i przepakowanie. I da-
lej w trasę na długo wyczekiwany obóz integracyj-
no – kondycyjny w Mielnie, na który otrzymaliśmy 

dofinansowanie z Urzędu Gminy Rokietnica. Wyje-
chaliśmy w piątek autokarem z firmy przewozowej 
„ROKBUS”. W programie wyjazdu zajęcia nordic wal-
king i jako przeciwwaga dla zajęć siłowo – wytrzy-
małościowych - „QIGONG” (Czi Kung), prowadzo-
ne przez Stasię Libera. Są to ćwiczenia stosowane 
w Chinach od tysięcy lat. Są metodą samoleczenia 
oraz drogą do uzyskania równowagi psychicznej. 
Czas przemknął niepostrzeżenie i w niedzielę wró-
ciliśmy do Rokietnicy. 

Korzystając z okazji, chciałbym podziękować Gmi-
nie Rokietnica za dofinansowanie wyjazdu do Miel-
na. Dziękuję również Prezesowi firmy „Rokbus” oraz 
kierowcy Panu Darkowi, dzięki któremu mogliśmy 
dowiedzieć się, jakie ciekawe miejsca przemyka-
ją za oknami naszego autokaru. Dziękuję również 
Stasi za inne niż moje zajęcia, za spokój, życzliwość 
i wspólną radość. Dziękuję także wszystkim uczest-
nikom obozu za zaufanie, zrozumienie i wspólnie 
spędzony czas. 

Pozdrawiam i do zobaczenia.
Dariusz KOSICKI

Trener, instruktor PFNW 
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Nowy sezon, nowe wyzwania 
karateków z Rokietnicy
22 ND Budapest Open

W dniach 14-15.09.2019 w Budapeszcie na Wę-
grzech odbyła się już 22 edycja międzynarodowego 
turnieju Budapest Open w karate . Na starcie stanę-
ło aż 1800 zawodników z 36 państw w tym między 
innymi z Niemiec, Słowacji, Czech, Szwecji, Włoch, 
Iranu, Maroku, Chorwacji czy Polski. Poziom spor-
towy tych zawodów był bardzo wysoki, dla wielu 
reprezentacji był to turniej kwalifikacyjny do zbli-
żających się Mistrzostw Świata kadetów, juniorów 
i młodzieżowców , które odbędą się pod koniec 
października w Santiago de Chile. Aby zdobyć me-
dal trzeba było wygrać 5-6 walk, bo w każdej ka-
tegorii wagowej startowało około 50 zawodników. 
Jedynym reprezentantem naszej gminy Rokietnica 
był Dominik Suszka startujący w barwach klubu Ku-
ziSport. Nasz zawodnik po stoczeniu dwóch walk 
ostatecznie zajął 7 miejsce w konkurencji kumite 
indywidualne juniorów -68 kg. Dominik swoją po-
stawą i zaangażowaniem udowodnił , iż ciężka pra-
ca na treningach przynosi rezultaty. Gratulujemy.

Mistrzostwa Polskiej Unii Karate 
Juniorów Młodszych, Juniorów 
i Młodzieżowców w karate WKF- 
Środa Wielkopolska

W dniu 21.09.2019 w Środzie Wielkopolskiej ro-
zegrane zostały Mistrzostwa Polskiej Unii Karate 
Juniorów młodszych, Juniorów i Młodzieżowców 

w karate WKF. Była to impreza w randze mistrzow-
skiej w karate olimpijskim w której udział wzięło 
269 zawodników z 46 klubów całej Polski między 
innymi z Wrocławia, Bydgoszczy, Inowrocławia czy 
Głupczyc. Nasz klub i gminę Rokietnica reprezento-
wało dwóch zawodników –Julia i Dominik Suszka. 
Występ na najwyższych rangą zawodach w kraju 
dla niektórych zawodników (Julia Suszka startowa-
ła w nich po raz pierwszy po skończeniu 14 lat) był 
jej debiutem , niektórzy potwierdzili przynależność 
do czołówki krajowej (Dominik Suszka powołany 
do kadry Polski w karate olimpijskim). Dlatego bar-
dzo nas cieszy uzyskany wynik w postaci 1 srebrne-
go medalu Dominika Suszki w konkurencji kumite 
drużynowym juniorów oraz 7 miejsce w konkuren-
cji kumite indywidualne juniorów - 68 kg. Ponadto 
Julia Suszka w swojej koronnej konkurencji kumite 
indywidualne juniorek młodszych + 54 kg ostatecz-
nie zajęłą 7 miejsce. Wszystkim zawodnikom ser-
decznie gratulujemy. 

XIII Polish Open  
– Grand Prix Bielsko Biała

W trzydniowych 10-13.09.2019 zawodach Polish 
Open- Grand Prix Bielsko Biała udział wzięło blisko 
1800 zawodników z 210 klubów reprezentujących 32 
państwa między innymi z Hiszpanii, Szwecji, Walii, 
Rosji, Nepalu, Malty, Iraku, Niemiec czy Francji. Dla 
niektórych państw, w tym Polski , zawody te są za-

wodami rankingowymi i mają charakter kwalifikacji 
do przyszłorocznych Mistrzostw Europy seniorów 
w stolicy Azerbejdżanu – Baku i Mistrzostw Europy 
Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców w Budapesz-
cie. W ciągu kilkunastu lat Polish Open z niewielkich 
zawodów dla dzieci i młodzieży , rozrosło się w je-
den z największych turniejów karate w Europie i na 
świecie , który został wpisany do kalendarza imprez 
Europen Karate Federation na rok 2019/2020. Na 
tych zawodach nie zabrakło naszego mieszkańca 
gminy Rokietnica Dominika Suszki. Pomimo silnie 
obsadzonej konkurencji kumite indywidualne ju-
niorów-68 kg (50 zawodników w konkurencji)osta-
tecznie zajął 11 miejsce. Gratulujemy. 
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Andrzejkowy 
Bal Kostiumowy

ZARZĄD UKS ''SŁOWIAN'' MROWINO ZAPRASZA NA 

GWARANTUJEMY:
- PYSZNE JEDZENIE

- ZABAWA Z DJ'EM
- LOSOWANIE NAGRÓD

- NAGRODA SPECJALNA 
                  ZA NAJLEPSZY KOSTIUM

Dochód z Balu zostanie przeznaczony na UKS ''Słowian" Mrowino

CENA: 250  PLN od pary (możliwość zakupienia
biletu dla jednej osoby)

Liczba miejsc ograniczona!
Sprzedaż tel.: 692 526 359 i 514 240 470 
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222...   ZZZgggłłłooossszzzeeennniiiaaa   ppprrrzzzyyyjjjmmmuuujjjeee   iii   iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjjiii   uuudddzzziiieeelllaaa   JJJaaaccceeekkk   OOOllleeejjjnnniiiccczzzaaakkk   

   (((666000666---222999333---444222111)))   www   SSSPPP   MMMrrrooowwwiiinnnooo   

333...   OOOSSSTTTAAATTTEEECCCZZZNNNYYY   TTTEEERRRMMMIIINNN   ZZZGGGŁŁŁOOOSSSZZZEEEŃŃŃ   ---   sssooobbboootttaaa   777   gggrrruuudddnnniiiaaa   222000111999rrr...      

            do godziny 12.00 

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 
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XI Grand Prix Rokietnicy w biegach 
im. Dominiki zakończone

Kolejny finał biegowego grand prix za nami. W te-
gorocznej edycji wprowadziliśmy pewne zmiany. 
Z dystansami 7 km i 4,5 km zawodnicy mogli zmie-
rzyć się w kwietniu i we wrześniu, natomiast krótsze 
trasy dostępne były na każdym z trzech etapów. Po-
dobnie jak podczas biegu rozpoczynającego grand 
prix, tak i na jego zakończeniu gościliśmy w Pawło-
wicach. Tam każdy mógł spróbować swoich sił na 
wybranym przez siebie dystansie. 

Na starcie Biegu Finałowego pojawili się biega-
cze w różnym wieku i kondycji fizycznej. Jak zwy-
kle uśmiechnięci i gotowi do startu.

Biegacze wiedzą, że przed wysiłkiem konieczna 
jest rozgrzewka, dlatego wielu z nich chętnie sko-
rzystało z formy zaproponowanej przez Kasię Mar-
ciniak z ROSfit. 

Jako pierwsze wystartowały maluszki, które w po-
dziale na dziewczynki i chłopców, z zapałem poko-
nały dystans 50 m. Następnie pobiegły całe rodziny. 
Jedne maszerowały, inne niemalże sprintem dotarły 
do mety. Dla części zawodników była to dobra roz-
grzewka przed dystansem głównym, na którym to-
czyła się zacięta walka o podium. Jako ostatni wy-
startowali kijkarze.

Wyniki Biegu Głównego
Dziewczęta do lat 16:

• I Michalina Michta
• II Ewa Stachowiak
• III Olga Karaś

Chłopcy do lat 16:
• I Michał Stańczyk
• II Jakub Protasewicz
• III Szymon Stachowiak

Kobiety OPEN:
• I Paulina Borowska-Najderek
• II Katarzyna Pasieka

• III Justyna Kasprzyk
Mężczyźni OPEN:

• I Dawid Molak
• II Przemysław Kucharski
• III Marcin Sakowski

Najmłodszy zawodnik: Szymon Stachowiak
Najstarszy zawodnik: Wojciech Brych-Kadziński

Wyniki Nordic Walking
Nordic Walking kobiet:

• I Aneta Matysiak-Gicala
• II Natalia Skolarus 
• III Eliza Ciszewska

Nordic Walking mężczyzn:
• I Jacek Guzek
• II Krzysztof Ciesielski
• III Sebastian Skolarus

Pełne wyniki biegu dostępne są na stronie www.
rokietnica.pl. 

3 rodziny, które wzięły udział we wszystkich trzech 
biegach w ramach grand prix, odebrały Puchar Sta-
rosty Poznańskiego.

Jak zwykle każdy mógł uzupełnić siły po rywalizacji, 
dzięki obiadowi zaserwowanemu przez Restaurację 
„Pod Gruszą”. Wszyscy biegacze otrzymali również 
wodę, rozdawaną w papierowych kubkach. Każdy 
z uczestników otrzymał także pamiątkowy medal.

Dzieci mogły wziąć udział w zabawach zorgani-
zowanych przez pana Pawła Dankowskiego, repre-
zentującego firmę Nana. Najmłodsi chętnie odpo-
wiadali również na pytania z zakresu profilaktyki 
uzależnień.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się 
w organizację wydarzenia:
• Rokietnicki Ośrodek Sportu
• ROSfit

• Restauracja pod Gruszą
• Budowa i utrzymanie dróg Ewa Antczak
• Renata Chlebowska i dziewczyny z biura biegu
• Funkcjonariusze Policji z Rokietnicy, Tarnowa Pod-

górnego oraz Poznania
• Druhowie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 

z Mrowina, Napachania, Przybrody i Rokietnicy
• pan Ryszard Lubka, Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy Rokietnica
• pan Paweł Dankowski – Nana 
• pan Michał Sokołowski
• pan Adam Nosal
• Piotr Mazurczak
• pan Józef Fudala
• pan Zdzisław Szatkowski
• Adam Michta, Krzysztof Michta – relacja foto-

graficzna
• Opieka medyczna
• KLAUS – nagłośnienie
• Foxter Sport – elektroniczny pomiar czasu
• Agencja Ochrony Bokser Jr

Organizatorzy: Urząd Gminy Rokietnica, Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy

Patronat Honorowy: Wójt Gminy Rokietnica, 
Starosta Poznański

Patronat medialny: Nasz Głos Poznański, Ro-
kickie Wiadomości

Partnerzy: Rokietnicki Ośrodek Sportu, Rosfit, 
Lasy Państwowe, Restauracja „Pod Gruszą”

Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy pn. „Fi-
nał XI Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach 
im. Dominiki” współfinansowane jest ze środków 
Powiatu Poznańskiego.

Katarzyna Sokulska
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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3Rosbieg Niepodległości
11 listopada 2019 r. już po raz trzeci w Rokietni-

cy będziemy na biegowo obchodzić 101 rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 3Rosbieg 
Niepodległości na stałe wpisał się już w kalenda-
rium odchodów w naszej gminie, tym bardziej go-
rąco zapraszamy do udziału.

Bieg organizowany jest przez Stowarzyszenie Ro-
kietnica Biega we współpracy ze Stowarzyszeniem 
NW Roxkije Rokietnica oraz Rokietnickim Ośrod-
kiem Sportu Sp. z o.o. Wydarzenie, dzięki uzyska-
nym dotacją, jest finansowo wspierane przez Gmi-
nę Rokietnica oraz Powiat Poznański.

Nasza impreza ma na celu promocję aktywnego 
stylu życia ale także integrację lokalnej społeczności 
oraz upamiętnianie najważniejszych momentów 
w dziejach naszej ojczyzny. Zachęcamy mieszkań-
ców gminy aby ten dzień uczcić aktywnie.

W tym roku trasa biegu to dwa okrążenia po 5 
km oraz rozszerzenie rywalizacji o nordic walking 
na dystansie 5 km (jedna pętla).

Trasa biegu zaczyna się na parkingu pod halą 

ROS – rondo Szkolna / Szamotulska – ul. Szkolna 
– rondo Szkolna / Trakt Napoleoński – ul. Trakt 
Napoleoński – ul. Główna (Krzyszkowo) – rondo 
Główna / Koszycy

– parking pod halą ROS.
W celu zminimalizowania utrudnień, wspólnie 

z Policją opracowany został system śluz:
• przejazd ul. Szamotulską (oba kierunki) przez 

rondo Szkolna / Szamotulska
• przejazd z ul. Trakt Napoleoński (z kierunku 

S-11) w ul. Szkolną (kierunek Napachanie) – 
oba kierunki

• przejazd ul. Szamotulską (oba kierunki) na skrzy-
żowaniu z ul. Trakt Napoleoński

• przejazd z ul. Jeziornej w ul. Krzyszkowską (oba 
kierunki)

• przejazd z ul. Polnej (Krzyszkowo) w ul. Główną 
(kierunek Rostworowo) – oba kierunki

• przejazd przez skrzyżowanie ul. Mickiewicz/Świt 
z ul. Koszycy (oba kierunki).
Na czas biegu zapewniamy przedszkole dla dzieci 

biegaczy, które będzie działało na hali sportowej. 
Na hali znajdować się będzie biuro zawodów, de-
pozyt oraz strefa gastro, w której nie zabraknie wy-
pieków, które cieszą się zawsze największym zain-
teresowaniem oraz sławnej na całą gminę, a może 
i powiat zupy Rumpuć.

Najszybsze biegaczki i biegacze oraz zawodnicz-
ki i zawodnicy nordic walking nagradzanie będą 
w  5 kategoriach wiekowych – K/M16, K/M20, K/
M30, K/M40 i K/M -Masters. Dodatkowo uhono-
rujemy najszybszych zawodników i zawodniczki 
wśród mieszkańców gminy Rokietnica.

W każdy wtorek i czwartek o godzinie 19:30 
odbywają się bezpłatne treningi z trenerem, któ-
re mają pomóc mieszkańcom gminy przygotować 
się do biegu – zapraszamy.

Jednocześnie prosimy lokalne firmy o wspar-
cia naszego biegu poprzez ufundowanie nagród 
dla najlepszych biegaczy. Sponsorzy mogą liczyć 
na promocję podczas imprezy a także w mediach 
społecznościowych.

Zapisy na bieg www.foxter-sport.pl/3-rosbieg-
-niepodleglosci-2019
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Jesteśmy bardzo blisko Ekstraklasy 
Bilardowej!!!

„The rumble in the jungle” czyli 7.kolejka I PLB 
okiem kapitana:

Gentlemen, you had my curiosity, but now you 
have my attention! – w swobodnym tłumaczeniu 
słynnego cytatu z filmu „Django” powinno to za-
brzmieć tak: Panowie, przez większość sezonu pierw-
szoligowego wzbudzaliście moją ciekawość, ale teraz 
przykuliście moją uwagę! Zwycięstwo zawodników 
Akademii Bilardowej Rokietnica w derbowym me-
czu 6:0 nad drużyną Zakręcona Bila to nie był spa-
cerek po poznańskim deptaku. W pierwszej odsło-
nie meczu tylko Radek Babica jak rasowy bokser 
ustawił swojego przeciwnika Yahora Mikheyenkę 
w narożniku i zasypywał ciosami. Pozwolił sobie 
na stratę zaledwie 1 partii wygrywając 10:1. Od-
miennie prezentowała się sytuacja na dwóch po-
zostałych stołach. Debel w składzie Czarek Jarosz 
i Arek Brzękowski kontra Szymon Duda i Piotr Li-
kowski przyjął taktykę jaką zastosował Muhammad 
Ali w starciu z Georgiem Foremanem. Od począt-
ku spotkania przegrywali partię za partią i w poło-
wie meczu ze stoickim spokojem przy stanie 1:5 
poprosili o czas. W tym momencie Adam Stankie-
wicz przegrywał 2:5 z Michałem Berkecem. Jednak 
to w takich chwilach poznaje się wielkość zawod-
ników. Wiara w końcowy sukces i kilka nieoczeki-
wanych błędów przeciwników pozwoliły wyrwać 
się z klinczu i zaatakować właśnie wtedy, kiedy to 
przeciwnik zaczął tracić siły. Taka taktyka pozwoli-
ła odwrócić losy obu spotkań. Adam wygrał 10:8, 
a debel od stanu 1:5 doprowadził do zwycięstwa 
10:7. Na przerwę do szatni schodziliśmy z wynikiem 
3:0. Krótki prysznic, otarcie rękawic z krwi i wycho-
dzimy na drugą cześć widowiska, która to została 
zdominowana przez emocje związane głównie z hi-
tem określanym jako „Match of the day” pomiędzy 
dwoma mistrzami gry w odmianę ”8 bil” Radkiem 
Babicą i Michałem Berkecem. Obaj bilardziści wzbili 
się na wyżyny sportu bilardowego wymieniając się 
na zmianę seriami partii „z kija” i „z podejścia” i tu 
podobnie jak w pierwszej odsłonie Michał Berkec 
po serii świetnych zagrań wyszedł na prowadzenie 
5:3. Niemniej jednak dla Radka taki wynik to tylko 
podrażnienie wysoko sięgających ambicji i możli-
wości. Lider naszego zespołu pokazał jak kończyć 

tzw. układy nie do skończenia dla zwykłego śmier-
telnika i zakończył mecz zwycięstwem 10:7. Ostat-
nie dwa spotkania to nasz debel - Arek Brzękowski 
i Adam Stankiewicz przeciwko deblowi Zakręconej 
Bili - Yahor Mikheyenka i Piotr Likowski, oraz Ceza-
ry Jarosz kontra Szymon Duda w odmianę „10 bil”. 
Gra naszych etatowych deblistów to można by rzec 
mecz bez historii 10:4, nie mniej jednak przeciwnicy 
podejmowali walkę ale swój własny trud niweczyli 
dość sporą serią pechowych zagrań. Dużo trudniej 
przyszło zwycięstwo Cezaremu z Szymonem, który 
to prowadził na początku spotkania. Cezary mimo 
nie najgorszej formy musiał czekać na słabszy mo-
ment gry przeciwnika. Taki moment w końcu nad-
szedł. Szymon zdeprymowany złym prowadzeniem 
białej bili kilka razy stracił kontrolę nad partiami co 
skrzętnie wykorzystał Cezary zwyciężając ostatecz-
nie 10:7. Mecz choć nie był rozgrywany w Kinsza-
sie spokojnie można określić jako „The rumble in 
the jungle”. Przyniósł on nam wysokie zwycięstwo 
6:0 i mocno przybliżył do Polskiej Bilardowej Eks-
traklasy, ale z drugiej strony jesteśmy pełni szacun-
ku dla przeciwnika, bo wiemy po jak wielkiej walce 
zostało ono osiągnięte i jak głęboko z serca wyrwa-
liśmy punkty zawodnikom którzy walczą o utrzyma-
nie się w I Polskiej Lidze Bilardowej… Gloria Victo-
ribus! Gloria Victis!

Michał Potysz vel „Triceratops’’

Julia Tarka wygrywa, a Mateusz 
Cholewiński drugi w WMLB!!!

W środę 11 września 2019r. w krotoszyńskim klu-
bie bilardowym Bila rozegrano III edycję Wielkopol-
skiej Młodzieżowej Ligi Bilardowej. W rozgrywkach 
wzięli udział młodzi bilardziści z Wielkopolski i Dol-
nego Śląska. Kolejny raz świetnie zaprezentowali 
się zawodnicy z Rokietnicy :) W kategorii dziewcząt 
zwyciężyła Julia Tarka(Akademia Bilardowa Rokiet-
nica) natomiast w kategorii chłopców najlepszy był 
Michał Wyrwas(Hades Poznań), który w finale grał 
z Mateuszem Cholewińskim(Akademia Bilardowa 
Rokietnica). Turniej rozegrano dzięki dotacji z Sta-
rostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Dziewczęta: 
I miejsce – Julia Tarka (Akademia Bilardowa Ro-
kietnica)

II miejsce – Natalia Rzekiecka(UKS Sowinka)
III miejsce – Dominika Agaciak (14 Wrocław) 

i Julia Chwałkowska (UKS Sowinka)
V miejsce - Milena Malicka (Akademia Bilardo-

wa Rokietnica)
Chłopcy: 

I miejsce – Michał Wyrwas (Hades Poznań)
II miejsce – Mateusz Cholewiński (Akademia 

Bilardowa Rokietnica)
III miejsce – Jędrzej Boruczkowski (14 Wro-

cław) i Karol Piskozub (14 Wrocław)
V miejsce - Miłosz Michałowski (Akademia Bi-

lardowa Rokietnica)
IX miejsce - Eryk Świdniak (Akademia Bilardo-

wa Rokietnica)

Ośmiu wspaniałych!!!

Fot. Triumfator eliminacji do MPA - Andrzej Barski

Drużyna Akademii Bilardowej Rokietnica

Czterech z pięciu reprezentantów Akademii w Krotoszynie
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W Akademii Bilardowej w Rokietnicy zakończy-
ły się eliminacje do Mistrzostw Polski Amatorów. 
W ostatnim piątym turnieju zwyciężył Andrzej Bar-
ski pokonując w finale Rafała Łozowickiego. Na po-
dium znaleźli się jeszcze Piotr Ptaszyński i Łukasz Si-
korski, a piąte miejsca zajęli: Mikołaj Łukaszkiewicz, 
Sebastian Brzękowski, Dominik Pflaum i Karol Bart-
kowiak. Spójrzmy teraz na ranking po pięciu turnie-
jach eliminacyjnych. Przypomnijmy, iż do turnieju 
finałowego MPA awansuje pierwszych 8 osób z ran-
kingu. Najlepszym okazał się triumfator ostatniej 
eliminacji, czyli Andrzej Barski. Na drugim miejscu 
znalazł się Łukasz Sikorski. Ciekawostką jest fakt, iż 
Łukasz w każdym z pięciu turniejów zajmował trze-
cią lokatę. Trzeci w rankingu zameldował się Rafał 
Łozowicki, czwarty Marek Strykowski, a piąty Seba-
stian Brzękowski wspólnie z Piotrem Ptaszyńskim. 
Ósemkę wspaniałych uzupełniła młodzież repre-
zentująca Akademię Bilardową w ogólnopolskich 
turniejach juniorskich. Mowa o Milenie Malickiej 
i Mateuszu Cholewińskim, którzy w rankingu zajęli 
kolejno siódmą i ósmą lokatę. Całej ósemce ogrom-
nie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych 
rozgrywkach! Turniej Finałowy MPA z pulą nagród 
16 000 zł odbędzie się w Łodzi w dniach 8-10 listo-
pada. Trzymamy kciuki!!! :)

Wyniki 5.eliminacji do MPA: https://www.onli-
ne-brackets.com/view/14180

Radosław Babica na Kremlin-Cup!!!

Arena zlokalizowana w Moskwie przy stadionie 
Łużniki wygląda naprawdę wyśmienicie. 17 stołów 
do pool-bilarda i 24 do piramidy robią wrażenie. Do 
tego wysoka pula nagród i super zawodnicy. Tak wy-
gląda jeden z największych turniejów w Europie, któ-
ry również jak QUAY Rokietnica Open jest zaliczany 
do rankingu Mosconi Cup. Tym razem w finale Po-
laka nie zobaczymy. Najlepiej z naszych zaprezen-
towali się Wojciech Szewczyk(Konsalnet Europool 
Warszawa) i Konrad Juszczyszyn(DSB tianDe Lubin), 
którzy zajęli 9.miejsca. Rokietnica miała swojego 
przedstawiciela w postaci Radka Babicy, który tego 
występu niestety nie może zaliczyć do udanych ale 
trzeba przyznać, że miał bardzo trudne losowanie. 
Radek w pierwszym meczu przegrał z Denisem Gra-
be(Estonia), a później z Shane van Boening(USA).

Milena na podium Junior-Tour 
w Łodzi!!!

Drugi z czterech ogólnopolskich turniejów dla 
dzieci zaliczanych do Rankingu Polski Juniorów od-
był się w Łodzi. Akademia Bilardowa Rokietnica mia-
ła w nim aż siedmiu reprezentantów. Najlepiej za-

prezentowała się Milena Malicka, która ostatecznie 
zajęła trzecie miejsce. Zuzanna Błaszczak zameldo-
wała się tuż za podium zajmując piątą lokatę. Cał-
kiem dobrze zagrała też Julia Tarka, która ostatecz-
nie zajęła siedemnaste miejsce. Przypomnijmy, iż 
Zuza zwyciężyła w pierwszym turnieju, przez co ak-
tualnie jest liderką rankingu. Milena w rankingu jest 
trzecia, a Julia 19. Wśród chłopców z Rokietnicy 
najlepiej poradził sobie Nikodem Jankowiak, któ-
ry minimalnie(4:3) przegrał mecz o wejście do naj-
lepszej ósemki. Mateusz Cholewiński był 33., Eryk 
Świdniak 49., a Miłosz Michałowski 65. W rankin-
gu najlepiej prezentuje się Nikodem, który aktu-
alnie zajmuje trzecie miejsce. Kolejne zawody już 
niebawem, bo 17 listopada, a ostatnie 2 tygodnie 
po nich, czyli 1 grudnia.

Szkółka Bilardowa RB i Junior-Cup IV!!!
Rok szkolny w pełni wystartował i ruszyły też za-

jęcia i rozgrywki dla dzieci w Akademii Bilardowej 
w Rokietnicy. Szkółka Bilardowa Radosława Babicy 
prowadzi zajęcia w poniedziałki i we wtorki w gru-
pach początkujących, średnio-zaawansowanych i za-
awansowanych. Wszystkich chętnych do dopisania 
się do Szkółki prosimy o kontakt, bo są jeszcze wol-
ne miejsca. Wystartowały też turnieje bilardowe dla 
dzieci z serii Junior-Cup organizowane w Akademii 
przez Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bi-
lardowa wspólnie z Gminą Rokietnica i TG Sokół 
Brody. Na każdy semestr przewidziane są trzy ta-
kie turnieje, a cały cykl zajmuje rok kalendarzowy, 

czyli pierwszy turnieju nowego roku szkolnego to 
czwarta odsłona całego cyklu. Dzisiaj rozegraliśmy 
Junior-Cup IV, który zgromadził 16 uczestników po-
dzielonych na grupy zaawansowaną i początkują-
cą. Wśród zaawansowanych kolejny raz najlepiej 
poradził sobie Dominik Pflaum(trzecie zwycięstwo 
na cztery starty!!!). Drugie miejsce zajęła Julia Tar-
ka, a na trzecich lokatach uplasowali się Mateusz 
Cholewiński i Miłosz Michałowski. Bardzo blisko po-
dium była Julia Babica, a także Patryk Łozowicki, 
Eryk Świdniak i Oskar Siemiński. W grupie począt-
kującej zwyciężył brat Miłosza, czyli Juliusz Micha-
łowski. Julek w finale grał z Antonim Szymańskim, 
a na półfinałach rozgrywki zakończyli Kajetan Za-
wodny i Wojciech Woszuk. Tutaj o podium otarli 
się Anna Kolecka, Wiktor Kaczmarek i Piotr Mosi-
niak, którzy w dramatycznych okolicznościach nie 
wskoczyli na pozycje medalowe. Wszyscy wiemy, 
że dopóki nie wbijemy prawidłowo ostatniej bili, to 
wszystko może się odwrócić. Pierwsza czwórka każ-
dej grupy otrzymała statuetki i dyplomy, a dwójka 
zwycięzców dodatkowo kije bilardowe ufundowa-
ne przez właścicieli Akademii. Kolejne zawody za-
planowane są na 3 listopada, a zakończenie całe-
go cyklu na 23 listopada. Zapraszamy do udziału!!!

W Akademii Bilardowej w Rokietnicy działa „Szkół-
ka Bilardowa”, do której można zapisać się w każdej 
chwili. Dzieci ćwiczą pod okiem Radosława Babi-
cy - Mistrza Europy i wielokrotnego Mistrza Polski. 
Koszt szkółki to 60zł na miesiąc. Zajęcia odbywa-
ją się w poniedziałki i we wtorki w godzinach od 
16 do 19 w grupach podzielonych na początkują-
cą, średniozaawansowaną i zaawansowaną. Dodat-
kowo wszyscy uczniowe mają dostęp do stołów bi-
lardowych od środy do piątku w godz. od 16:00 do 
18:00. Spokojnie można dopasować zajęcia w Aka-
demii do innych już wcześniej zaplanowanych. Za-
zwyczaj program ćwiczeń wymaga uczestnictwa 2 
razy w tygodniu ale nic nie stoi na przeszkodzie aby 
dzieci przychodziły do klubu codziennie i utrwalały 
swoje umiejętności. Istnieje opcja dopisania się do 
grup w każdej chwili! Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerami 601635887 lub 618144085 
lub bezpośrednio w Akademii Bilardowej przy ul. 
Łąkowej 6 w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!!!

 Milena Malicka
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Kochani Czytelnicy,
Dziękuję za wszystkie listy i uwagi związane z po-

mysłem odwiedzenia gminnych przedszkoli. Zgod-
nie z obietnicą powoli zaczynam realizować ten pro-
jekt i wkrótce o nim opowiem na łamach „Rokickich 
Wiadomości”. Z pewnością wrócę też do Waszych 
pytań o kiążki, które warto proponować przedszko-
lakom. Póki co, zachęcam do sięgniecia po archiwal-
ne wydania „RW” dostępne w wersji elektronicznej, 
znajdziecie w nich masę informacji na ten temat.

Tymczasem jesień na dobre zagościła w kalen-
darzu i za oknem. Okazuje się, że jest ona także 
bardzo często wykorzystywana w książkach, zarów-
no tych dla dzieci, jak i dorosłych. Gorzej z litera-
turą dla nastoletnich czytelników, choć oczywiście 
od czasu do czasu gości także i tutaj. W przypadku 
książek adresowanych do dzieci, występuje zazwy-
czaj w ciepłej, złocistej odmianie. Im starsi czytel-
nicy tym możliwości więcej: złota jesień stanowi 
bazę dla powieści obyczajowych, a zimna, mroczna 
i deszczowa doskonale sprawdza się w kryminałach.  
Postanowiłam więc, że znajdę jej trochę dla Was 
w literaturze. W efekcie przygotowałam kilkana-
ście okładek książek, które KOJARZĄ mi się wła-
śnie z tą porą roku, (choć muszę uczciwie dodać, że 
nie wszystkie stricte jej dotyczą).  Skąd ten wybór? 
Większość z nich ma tytuł związany z jesienią (do-
słownie lub w przenośni) albo dominującym moty-
wem okładki są liście (ewentualnie ich brak), które 
nieodłącznie kojarzą mi się właśnie z listopadem.

Zestaw nr 1 (na górze strony)
W pierwszym zestawie umieściłam książki adre-

sowane do dzieci i  młodzieży. Jak już wspomnia-
łam, w przypadku lektur dla najmłodszych jesień 
jest zazwyczaj pogodna i kolorowa, im starszy czy-
telnik potrafi pokazać swoje mroczniejsze oblicze. 
Tymczasem jednak zapraszam przede wszystkim 
do zabawy w tropicieli! Koniecznie napiszcie na ad-

res zaczytanarokietnica@interia.pl i po-
chwalcie się, ile książek udało się Wam 
rozszyfrować.

Zestaw nr 2 (na dole)
W „dorosłym zestawie” umieściłam 

książki bardzo zróżnicowane: od kry-
minału, przez fantastykę aż do powie-
ści obyczajowej. Nie obyło się również 
bez mojej ulubionej klasyki. Okazuje się, że jesień 
jest dobra na wszystko! Sprawdźcie zresztą sami!

Cóż, skoro wszystkie liście opadły z drzew, to pora 
kończyć. Zachęcam Was do ogadywania tytułów, 
które przygotowałam, a następnie do sięgnięcia  po 

odszyfrowane książki. Możecie też szukać jesien-
nych książek „na własną rękę”, a kiedy już je znaj-
dziecie, to koniecznie weźcie udział w naszym zaczy-
tano-fotograficznym konkursie. Szczegóły poniżej.

Pozdrawiam, Mariola Sudoł-Szczepaniak

Konkurs nr 60
Wasze zadanie znalezieniu polega na znale-

zieniu „jesiennej książki” i wkomponowaniu jej 
w krajobraz za oknem. Mówiąc prościej, czeka-
my na zdjęcia książek na łonie natury. Mogą to 
być książki dla dzieci, młodzieży albo dorosłych. 
Z zestawu zaproponowanego w artykule albo zu-
pełnie inne. Wybór należy do Was.

Do dzieła! Na odpowiedzi czekamy do końca 
listopada. Zdjęcia możecie przesłać na adres za-

czytanarokietnica@interia.pl. Dla uczestników 
konkursu przygotujemy nagrody-niespodzianki. 
Najciekawsze kompozycje zamieścimy w „RW” 
i na profilu Zaczytana Rokietnica. Jednocześnie 
miło nam poinformować, że laureatem konkur-
su nr 58 został Kajetan Zawodny, który przysłał 
nam mini recenzję „Zbuntowanych słów” Joanny 
Papuzińskiej. My się pod rekomendacjami Kaje-
tana podpisujemy, a w zamian przygotujemy na-
grodę-niespodziankę, którą będzie mógł odebrać 
w naszej gminnej bibliotece. 
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ul. Obornicka 1b, 62-090 Rokietnica

Zapraszamy

pn-pt 8:00-19:00
sb 8:00-15:00

Tuż obok 
marketu Dino

Obornicka

Szamotulska

D
w

orcow
a

Wędliny naturalne od Nowickiego 

Mięso ze świni rasy złotnickiej 

Nabiał od Mariana Nowaka z Grabowa 

Nabiał ze Strzałkowa 

Sery Łomnickie, Ślesińskie, Korycińskie 

Gouda prawdziwa holenderska

Pstrągi wędzone i w zalewach z Tarnowa 

Przetwory owocowe z Cieleśnicy i Spichlerza 

Mąki i ziarna z młyna w Anielinie 

Kawy i oliwy z Toskanii 

Ekologiczne przyprawy z Podlasia 

Pierogi i lody z Wronek 

Produkty bezglutenowe i wegańskie

Integracyjny Klub Sportowy

Integracyjny Klub Sportowy 2017 Poznań 
to stowarzyszenie sportowe dwusekcyjne peł-
ne pasji, miłości do sportu, chcące osiągać 
szczyty sportowe. Stowarzyszenie powstało 
w maju 2017 roku. 

Celem sekcji Koszykówki na Wózkach są 
rozgrywki ligowe oraz organizowanie i uczest-
niczenie w turniejach towarzyskich na terenie 
kraju i turniejach międzynarodowych. 

Jako że jesteśmy, jak nazwa wskazuje, in-
tegracyjnym klubem sportowym, naszą drugą 
ważną sekcją jest grupa najmłodszych adep-
tów Rugby w odmianie „TAG", która jeszcze 

przed oficjalnym zarejestrowaniem klubu 
osiągała sukcesy na arenie lokalnej i nie tylko. 
Sekcja Rugby współpracuje m.in. ze Szkołą 
Podstawową nr 61. 

Wszystkie zapla-
nowane działania są 
nie lada wyzwaniem 
ze względu na to, że 
utrzymujemy się ze 
składek członkow-
skich. Zarząd oraz 
trenerzy działają w 
naszym klubie cha-

rytatywnie, a zebrane pieniądze przeznacza-
my na sprawy organizacyjne klubu, takie jak 
obowiązkowe szkolenia, opłaty związane z 
działalnością klubu sportowego. Niestety bra-
kuje nam funduszy na specjalistyczne wózki do 
gry w koszykówkę. Podobnie jest z opłatami 
za halę i wyjazdami na sparingi.

Treningi odbywają się w poniedziałki i 
piątki od 18.30 do 20.00 w  Zespole Szkół 
Integracyjnych nr 1 os. Stare Zegrze 1 w 
Poznaniu.

Koszykówka na Wózkach to nie tylko sport 
i aktywność ruchowa. To także rehabilitacja 
ruchowa, społeczna, psychospołeczna dla osób 
z niepełnosprawnościami ruchowymi różnego 
rodzaju. Staramy się poprzez takie działania 
wyciągać osoby z domów i zaktywizować je w 
społeczeństwie. Rugby „Tag” to świetna zaba-
wa w ruchu, który dzisiejszym najmłodszym 
jest bardzo potrzebny ze względu na coraz 
to bardziej popularną „cyfrową” formę spę-
dzania wolnego czasu, a przecież wiemy, że 
dla naszych najmłodszych pociech ruch to 
samo zdrowie.

Serdecznie zapraszamy do współ-
pracy z naszym stowarzyszeniem. 
Jest możliwa na wiele sposobów 
- od wymiany barterowej, wsparcia 
finansowego w postaci sponsoringu 
lub wpłat na cele statutowe naszego 
stowarzyszenia.

Zapraszamy na nasz fanpage: 
facebook.com/ikspoznan

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
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USŁUGI
MALARSKIE

604-345-047

Zniżka 
dla  

seniorów!

25 lat doświadczenia

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek 
KARDIOLOG 
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29
tel. 662 950 068

UWAGA: GABINET KARDIOLOGICZNY WZNOWI 
DZIAŁALNOŚĆ Z POCZĄTKIEM 2020 ROKU.  

Za powstałe utrudnienia P.T. Pacjentów przepraszamy.
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

USŁUGI SZKLARSKIE 
Od pomiaru do montażu

lustra • szkło malowane  
• drzwi i ścianki  szklane  

• kabiny prysznicowe • balustrady  
• inne wyroby ze szkła

NA WYMIAR

ZAPRASZAMY
www.staglass.pl

510 338 238 

Rolety, Żaluzje, Moskitiery, Markizy

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18

email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:

	Rolety pokojowe 	Markizy 
	Rolety zewnętrzne 	Moski-

tiery 	Rolety Rzymskie 	Maty 
bambusowe 	Żaluzje 	Bramy

Specjalna oferta dla klientów  
z Gminy ROKIETNICA 

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

oferta dla firm oraz osób prywatnych
• teraz program prosument również dla 

firm (energia magazynowana przez 
operatora),

• doradzimy w zakresie pozyskania 
finansowania oraz dotacji,

• profesjonalnie  zainstalujemy system 
produkujący Twój prąd.

nowość

 666 22 31 22
Akacjowa 4, Suchy Las  info@getfree.pl

PRYWATNA PRAKTYKA 
PSYCHOLOGICZNA

R O K I E T N I C A
Anita Durowicz 

Sylwia Kędziora-Nawrot

 Konsultacje  
 Terapia indywidualna dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych  Terapia 

uzależnień  Terapia par

519 145 118 | 500 296 926

NAWET NAJDŁUŻSZA PODRÓŻ  
ZACZYNA SIĘ OD PIERWSZEGO KROKU

KARCHER
PRANIE ORAZ 
CZYSZCZENIE 

TAPICEREK 
MEBLI I AUT

609 036 745

MIEJSCE  
NA  

TWOJĄ  
REKLAMĘ.

Tel. 607 566 555
mn@kreator.com.pl

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

Morze!  Plaża!  Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

Blisko turystycznych i kolarskich tras rowero-
wych we wszystkich kierunkach: nad morze, do 
eko-parku, na łąki poza miasto. Z autobusami 
komunikacji miejskiej do śródmieścia – przystanek 
widoczny z okna, zaledwie o 20 m. 
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tel. 513 127 853  512 297 145
ul. SZAMOTULSKA 23  62-090 ROKIETNICA

Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

PON-PT	 9-20
SOB-NIEDZ	 10-14

NASIONA TRAWY

PRODUCENT:
Gospodarstwo rolne Magdalena i Leszek Kierzek
ul. Rokietnicka 63; 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 502 681 117

ARETA
KOSTRZEWA CZERWONA GAZONOWA

wysiew nasion: 1kg na 30-40 m2Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 tel. 502 320 647 

61 8145 42661 8145 426

PROTEZY ZĘBOWE

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77  tel. 518-268-039

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 protez JEDNOOSOBOWE WYKONAWSTWO

Pracownia czynna:  
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00

PRACOWNIA PROTETYCZNA

tel.: 798-320-555 lub 502-596-291 Kiekrz ul. Portugalska 5a
w w w.rok ick iecentrumnieruchomosci .pl

Nieruchomości opowiedziane naszym piórem, 
Nieruchomości opakowane naszymi emocjami, 
Zyskują na wartości! Zyskaj i Ty.

Wycena oraz pośrednictwo sprzedaży nieruchomościWycena oraz pośrednictwo sprzedaży nieruchomości

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

Zapraszamy od poniedziałku do soboty od 8.00 do 21.00, w niedziele  
od 10.00 do 15.00. Na terenie Gminy Rokietnica dowóz kwiatów gratis!

Kwiaciarnia „Zakątek”Kwiaciarnia „Zakątek”

szeroki wybór kwiatów ciętych i doniczkowych, donic oraz wiele innych ciekawych upominków

Należymy do 
międzynarodowej sieci  

Poczty Kwiatowej

 Szukam pracy 

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

Emerytka z Rokietnicy z doświad-
czeniem w pracy biurowej poszukuje 
pracy w tej branży, oczekuje innych 
propozycji. Tel. 506 191 806.
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Wo r e c z k i  z  s i a t e c z k i  na warzywa i owoce •
 W

orki z grubego lnu na chleb • Etui na sztućce • Worki na sprzęt sportowy • Plecako-work
i •
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 F a
r t u c h y  k u c h e n n e Szycia Szal

szyciaszal@gmail.comszyciaszal

Praktyczne
Ekologiczne

Estetyczne

Hand-Made
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Miód, od wieków eliksir zdrowia, urody i młodości.  
 

Miody z kwiatów Pomarańczy, Mięty, Jabłoni, Cytryn,  
Mandarynek, Ostropestu, Ogórecznika, 

Kasztanowy, Lawendowy, Koniczynowy, Eukaliptusowy,  
Słonecznikowy  i prawdziwy Plaster miodu akacjowego. 

 
Wspaniałe dla całej Rodziny i doskonałe na Prezent. 

 
 

Zapraszamy na www.terraricca.com,  
601 578 040, info@terraricca.com  

Zamiast do apteki skocz do pasieki 

            

 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 

tel. 660 588 196 Szafonierka & Brafitting Rokietnica

♥ Bielizna damska, męska polskich  
renomowanych producentów (do  
rozmiaru 7XL) ♥ Biustonosze do miski O  
♥ Usługi Brafittingu
Galeria Napoleońska (pasaż) – Rokietnica Trakt Napoleoński 11Galeria Napoleońska (pasaż) – Rokietnica Trakt Napoleoński 11

Szafonierka 
Salon Bielizny  
i Brafittingu

TRANSPORT CIĘŻAROWY HDSTRANSPORT CIĘŻAROWY HDS
ZMECHANIZOWANE ROBOTY ZIEMNEZMECHANIZOWANE ROBOTY ZIEMNE
ROZBIÓRKI KARCZOWANIE DRZEWROZBIÓRKI KARCZOWANIE DRZEW
Henryk MaziarzHenryk Maziarz  – – Kiekrz, ul. Torfowa 4Kiekrz, ul. Torfowa 4

tel. 61 848 27 26 tel. kom. 601 57 35 53
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GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON 
MODY  

MĘSKIEJ
TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B

TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

CZYNNE 
PN-PT 11-19, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

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

Komercyjnie poradnie: endokrynologiczna, 
urologiczna, proktologiczna, ginekologiczna, 
neurologiczna i zdrowia psychicznego

Punkt pobrań do badań laboratoryjnych
od pon. do piątku 7.00-9.00, w soboty 7.00-10.00

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

i komercyjnie

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę


