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Oferta dla firm i osób
indywidualnych z terenu
Gminy Rokietnica

KLIMATYZACJA
MONTAŻ
SERWIS
NAPRAWA
biuro@instalklimapoznan.pl
www.instalklimapoznan.pl

tel. 785 915 492

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.

Kwiaciarnia „Zakątek”
Małgorzata Karpiczak-Ostrowska

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

Należymy do
międzynarodowej sieci
Poczty Kwiatowej

Z a p r a s z a m y !
szeroki wybór kwiatów ciętych i doniczkowych, donic oraz wiele innych ciekawych upominków

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

J PSA

Rokietnica
ul. Szkolna 29

poniedziałek-piątek 8:00-18:00 | sobota 8:00-15:00

FRYZJER
DLA ZWIERZĄT

strzyżenie

wyczesywanie

trymowanie
higiena i dezynfekcja

kąpiel

przycinanie pazurów
pielęgnacja oczu, uszu i zębów

Umów wizytę: +48 606 434 446
ul. Szamotulska 7, 62-090 Kobylniki
e-mail: salon@rajpsa.pl

https://rajpsa.pl

tel.: 570 150 130
www.autowolf.pl

i komercyjnie

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

ZAPRASZAMY
DO ZAMIESZCZANIA

REKLAM

tel. 607 566 555
mn@kreator.com.pl
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Rokietnica
ul. Koszycy 15
Rejestracja:
tel. 793 21 58 49
e-rejestracja:
www.rokmed.pl

E

Polski listopad to miesiąc wyjątkowy. Zupełnie inne niż gdziekolwiek święta Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, w połowie
miesiąca Święto Niepodległości, a na jego
końcu Andrzejki. Każdy z tych dni skłania
nas do przemyśleń nad własną przeszłością i przyszłością w sensie duchowym, ale
również bardziej przyziemnym. W dzisiejszych czasach coraz częściej każdy znajduje
własny sposób na kultywowanie tradycji,
co nie oznacza, że któryś z nich jest gorszy lub że zrywa z tym, co dla Polaków jest
ważne. Do głowy często przychodzi pytanie: „Co z tą Polską?” Wiedząc, że z powodu ograniczeń epidemicznych nie będziemy w stanie gromadnie obchodzić Święta
Niepodległości, Urząd Gminy Rokietnica we
współpracy z Biblioteką Gminną im. Marii Konopnickiej oraz przedstawicielkami

Za pomocą EBOI możesz:
wybrać i wypełnić
wniosek, deklarację
czy zawiadomienie

wziąć udział
w konsultacjach
społecznych
sprawdzić, na jakim
etapie jest twoja
sprawa

Wejdź na stronę www.rokietnica.pl –
przejdź do EBOI - USŁUGI PRZEZ INTERNET (zakładka w lewym górnym rogu strony lub zakładka KONTAKT).
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego w godzinach przyjmowania interesantów:
– w poniedziałki 12.00 do 18.00
– od wtorku do piątku 8.00 do 12.00
• Urząd Stanu Cywilnego – 61 8960 627;
• Ewidencja ludności – 61 8960 626;
• Dowody osobiste – 61 8960 602;
• Podatki – 61 8960 624;
• Inwestycje, drogi – 61 8960 625;
• Zagospodarowanie przestrzenne – 61
8960 628;
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Agnieszka Kępa
Redaktor prowadzący
UG Rokietnica

Mieszkańcu! Skorzystaj z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta
Szybko, sprawnie i wygodnie
załatw swoją sprawę,
nie wychodząc z domu!
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ISSN 1508-8138 Numer bezpłatny

Szkoły Podstawowej w Rokietnicy przygotował akcję „Biało-czerwona Rokietnica”,
abyśmy zwłaszcza 11 listopada wszyscy
pamiętali, że jesteśmy Polakami i powinniśmy być z tego dumni. Wszystkie działania zaplanowane w ramach akcji opisane
są w niniejszym numerze Rokickich Wiadomości. Ze swojej strony zachęcam Państwa zwłaszcza do obejrzenia filmu, który przygotowaliśmy razem z Rokietnickim
Archiwum Cyfrowym, a który swoją premierę będzie miał właśnie w Święto Niepodległości.
Ostatnie dni przyniosły wiele nowych
zakażeń COVID-19. Pamiętajcie o solidarnym zachowaniu bezpieczeństwa i dbajcie
o siebie. Dla przypomnienia ogólnych zasad zamieściliśmy w naszym czasopiśmie
grafiki informacyjne.
Zapraszam do lektury!

Autor okładki: Oliwier Bandosz, z wykorzystaniem grafiki ze strony ipn.gov.pl

Drodzy
Czytelnicy,

•
•
•
•

Działalność gospodarcza – 61 8960 622;
Ochrona środowiska – 61 8960 616;
Fundusze zewnętrzne – 61 8960 619;
Sekretariat - 61 8960 634.

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA (bud. C)
tel.: 61 8960 600
poniedziałek: 8.30 - 18.00
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.00
e-mail: urzad@rokietnica.pl

Przypominamy, że od 1 czerwca 2020 r.
wznowiona została bezpośrednia obsługa interesantów Urzędu Gminy Rokietnica z następującymi ograniczeniami:
• dotyczy zadań niezbędnych dla zapewnienia pomocy obywatelom;
• odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta
w Budynku C siedziby Urzędu – 1 osoba
na jedno stanowisko obsługi.
W pomieszczeniu Biura Obsługi Interesanta mogą znajdować się maksymalnie
trzy osoby;
• w Budynku A Urzędu obsługa odbywa
się z ograniczeniem do jednej osoby wyłącznie przy stanowisku obsługi zlokalizowanym w holu Budynku A,
w godzinach przyjmowania interesantów:
w poniedziałki od godziny 12.00 do 18.00
oraz od wtorku do piątku w godzinach od
8.00 do 12.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.
WAŻNE - w urzędach należy nosić
maseczkę oraz dezynfekować ręce
przy wejściu
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Adres: ul.Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica
tel. 61 814 52 12
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Zespół redakcyjny: Agnieszka Kępa (Redaktor
prowadzący), Iwona Zielińska
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fotografia: Adam Michta
Honorowi Członkowie Zespołu: Ryszard Lubka
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i opracowywania materiałów.
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Skład, reklamy: Studio KWADRAT
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Nakład: 3500 egzemplarzy
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Materiały do numeru 9/2020
prosimy dostarczyć do 13.11.2020 r.
Zachęcamy i zapraszamy
do współredagowania naszego pisma.

INFORMACJA
Zgodnie z Zarządzeniem NR 7/2020
Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 września 2020 roku w sprawie: zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy
Rokietnica: w dniu 30 października
2020 roku Urząd Gminy w Rokietnicy
będzie nieczynny, w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 15
sierpnia 2020 r.
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Z prac Rady Gminy

28

września 2020 r. odbyła się
XXVIII sesja Rady Gminy Rokietnica. Rada przyjęła 12 uchwał.

Uchwała nr XXVIII/238/2020 w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Rokietnica, a także
określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych od dnia 1 września 2020 roku.
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXVIII/239/2020 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo, rejon ul. Pawłowickiej
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXVIII/240/2020 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Magazynowej i ul. Spichrzowej
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXVIII/241/2020 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejsco-

Wygraj czujkę czadu

W

łaśnie wystartowała dziewiąta
edycja konkursu organizowanego przez powiat poznański wraz
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pod nazwą „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie”. – Ma
on na celu zachęcić do instalowania w domach czujki tlenku węgla. W poprzednich
latach rozdaliśmy tysiące takich urządzeń.
Na każdym kroku propagujemy hasło „Bezpieczny powiat” i wychodzimy z założenia,
że to bardzo cenna inicjatywa. Tym bardziej,
że w okresie zimowym cały czas dochodzi
do zatruć tlenkiem węgla – mówi starosta
poznański Jan Grabkowski.
A dodajmy, że czujka to najtańszy i najprostszy sposób na zabezpieczenie domu
przed czadem, który jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i co najgorsze – silnie trującym. Nie bez powodu zresztą nazywamy
go „cichym zabójcą”. Można się jednak przed
nim skutecznie bronić, instalując właśnie
wspomnianą czujkę, która śmiertelne za4

wości Rostworowo, rejon ul. Jesionowej i ul. Rokietnickiej
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXVIII/242/2020 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo, rejon ul. Rokietnickiej i ul.
Ogrodowej
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXVIII/243/2020 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Rokietnica, rejon ul. Szamotulskiej, ul. Szkolnej
i ul. Trakt Napoleoński
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXVIII/244/2020 w sprawie: zmiany Statutu Gminy Rokietnica
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXVIII/245/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIV/372/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie:
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Gminy Rokietnica
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała nr XXVIII/246/2020 w sprawie: zmian
w budżecie Gminy Rokietnica na 2020
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXVIII/247/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2020 – 2036
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXVIII/248/2020 w sprawie: stanowiska Rady Gminy Rokietnica w sprawie przeznaczenia nieczynnej linii kolejowej 363 Rokietnica-Skwierzyna, na ciąg pieszo-rowerowy
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwała nr XXVIII/249/2020 w sprawie: powołania spółdzielni socjalnej
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

grożenie zatruciem wykrywa już we wczesnej fazie i wydając głośny sygnał dźwiękowy
ostrzega przed czyhającym niebezpieczeństwem. Warto więc takie małe urządzenie
zainstalować w swoim domu. Jak je zdobyć?
Wystarczy wziąć udział w naszym konkursie.
Jest on skierowany do mieszkańców powiatu poznańskiego, którzy prawidłowo

wypełnią ankietę. Losowanie 10 nagród odbywać się będzie co dwa tygodnie. Konkurs
potrwa do 31 marca 2021 roku. Regulamin,
ankieta (wersja papierowa) i wszystkie informacje są dostępne na stronie www.powiat.poznan.pl Zgłoszenie można również
nadesłać wypełniając elektroniczny formularz.
Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Ankieta
na temat Strategii

P

owiat Poznański przystąpił do ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r.
– Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie potrwa około 15 minut. Konsultacje
społeczne w imieniu powiatu poznańskiego prowadzi Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W przypadku pytań lub problemów
z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt
mailowy poprzez adres: cbm@amu.edu.
pl. Prosimy w wyrażaniu opinii o przyjęcie
perspektywy ostatnich 2-3 lat, a nie tylko
ostatnich nadzwyczajnych kilku miesięcy – mówi wicestarosta poznański, Tomasz Łubiński.
Ankieta jest dostępna na stronie www.
powiat.poznan.pl do 8 listopada.

Tomasz Sikorski

Wyniki imienne, dotyczące poszczególnych
głosowań, oraz uchwały w pełnym brzmieniu dostępne są na stronie http://rokietnica.esesja.pl/.
Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji
UG Rokietnica

Wizyta w urzędzie
tylko po wcześniejszej
rezerwacji

W

wyjątkowych sytuacjach, w których
nie można załatwić sprawy przez
e-usługi, od 20 października 2020 r. możliwa jest wizyta w urzędzie skarbowym
przez 3 dni w tygodniu, wyłącznie po
wcześniejszym zarezerwowaniu planowanej wizyty:
• Poniedziałek od 14:00 do 18:00
• Środa od 9:00 do 13:00
• Piątek od 9:00 do 13:00

Wizytę można umówić przez internet
na stronie www.wielkopolskie.kas.gov.
pl w zakładce „Wizyta w urzędzie skarbowym” lub dzwoniąc do naszego urzędu
pod numer: 61 64-71-849; 784-671-147.
Prosimy o zachowanie wszelkich
środków ostrożności.

Koronawirus – przypominamy zasady
bezpieczeństwa
Zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa są nam wszystkim
dobrze znane. Jednak, ze względu na utrzymującą się dużą liczbę zachorowań
postanowiliśmy je przypomnieć.
Oficjalne źródła informacji – strony
internetowe:
1. Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
https://www.gov.pl/web/gis
2. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu http://www.psse-poznan.pl/
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3. Ministerstwa Zdrowia: https://www.
gov.pl/web/zdrowie
4. Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja
5. Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: https://www.poznan.
uw.gov.pl/

Numery alarmowe:

1. Infolinia NFZ – tel.: 800 190 590
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu – tel.: 609 794 670
2. Oddział Chorób Zakaźnych – dorośli –
tel.: 61 873 92 95, dzieci – tel.: 61 859 03
36, 539 524 935, 504 907 994
3. Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego – tel.: 61 854 99 90, 61 854
99 10 (czynne całą dobę)
Przypominamy – przestrzegajcie zasad
bezpieczeństwa, dbajcie o siebie i innych.
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Kolej powraca do Mrowina!

O

czywiście nie ta legendarna Pniewka,
ale jako nowe urządzenie rekreacyjno – zabawowe dla naszych najmłodszych mieszkańców. Plac zabaw Karramba
w Mrowinie wzbogacił się o nowe ławki
i lokomotywę z dwoma wagonikami oraz
bujanego konika.

Wcześniej należało usunąć zużyty i zniszczony sprzęt. W tym miejscu składam podziękowanie Panu Michałowi Kaczmarkowi i Tomkowi Lota za specjalistyczną
pomoc oraz Pani Paulinie Strzykale pracownikowi Urzędu Gminy Rokietnica za
szybką i sprawną obsługę formalno-praw-

Zebrania wiejskie w Krzyszkowie

Sz

anowni Państwo, artykuł ten został napisany po zebraniu sprawozdawczym za rok 2019, które odbyło się w lutym 2020 r. Nie podałam
go wcześniej do publicznej wiadomości ze
względów organizacyjnych oraz trudnej sytuacji związanej z pandemią. Treści zawarte
w artykule przedstawiłam również w sprawozdaniu sołtysa podczas wspomnianego zebrania wiejskiego. W chwili obecnej
w jednym artykule postanowiłam zamieścić
sprawozdania z zebrań wiejskich w Krzyszkowie, które miały miejsce w 2020 r.
27 lutego br. w świetlicy wiejskiej
w Krzyszkowie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego gościliśmy Wójta
Bartosza Derecha, Radnego Gminy Adama
Michtę, funkcjonariuszy Policji, kierownika
biura Rady Gminy Arkadiusza Chołżyńskiego, członków Rady Sołeckiej oraz mieszkańców. Podczas zebrania przedstawiono
sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady
Sołeckiej za 2019 r. Dokonano rozliczenia
środków finansowych za 2019 r.
6

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono tablice informacyjne, ławki parkowe oraz doposażono plac zabaw w domek
wielofunkcyjny i ławeczki. Budżet sołecki
w kwocie 4 480,00 zł. uchwałą zebrania
wiejskiego przeznaczony został na spotkania integracyjne. W ramach tego budżetu,
w minionym roku odbyło się spotkanie
z okazji Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Mikołajki ze spektaklem teatralnym i słodkimi
upominkami dla dzieci. Zorganizowano Festyn Rodzinny z koncertem zespołu „Gang
Marcela” oraz zabawą taneczną. Przygotowano wystawę stołu wielkanocnego oraz
świętowano „Dożynki” w kościele parafialnym i podczas Rumpucia. W majowe popołudnie podczas „Rodzinnego Spotkania”
rozbrzmiewał koncert Orkiestry Dętej z Rokietnicy. Odbyła się także zabawa andrzejkowa, podczas której wspieraliśmy mieszkankę Krzyszkowa panią Cecylię. Uczciliśmy
101 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, podczas uroczystości patriotycznych na skwerze im. Powstańców Wielko-

ną przy zakupie tego zestawu.
Pierwszy inauguracyjny kurs kolejką zaliczyła grupa przedszkolaków
„BIEDRONKA” z Samorządowego Przedszkola w Mrowinie.
Zachęcam do korzystania
z naszego placu zabaw.
Radny Gminy
Ryszard Lubka

polskich. Organizacja tak licznych imprez
i uroczystości nie byłaby możliwa jedynie w ramach przeznaczonego funduszu
w kwocie 4 480,00 zł. Przeznaczony fundusz pozwolił tylko na częściowe pokrycie
kosztów podjętych działań. Realizacja tych
przedsięwzięć była możliwa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
Urzędu Gminy Rokietnica, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych, Gminnego Ośrodka Kultury, Banku Spółdzielczego w Poznaniu oraz
mieszkańców i przyjaciół Sołectwa Krzyszkowo. Inicjatywy sołeckie zostały wsparte także przez dietę radnej, która została
przekazana na rzecz Sołectwa Krzyszkowo. W minionym roku na terenie sołectwa
przeprowadzono także działania remontowo-budowlane. Położono nakładkę asfaltową z odwodnieniem i nowym oświetleniem
na ulicy Polnej. W ramach porozumienia
międzygminnego wylano nakładkę asfaltową na odcinku ulicy Głównej i Jeziornej.
Utwardzono ulicę Jesionową. Zamontowano
nowe słupki ogrodzeniowe i ułożono kostkę brukową wokół figury Matki Bożej. Dokonano piaskowania kamieni z krzyszkow-

skiego wiatraka. Wykonano nowe blaty na
stoły w miejscu rekreacji przy boisku sportowym. Opracowano projekt w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, dzięki
któremu zakupiono na skwer ławki parkowe, kosze, stojak do rowerów oraz tablice
historyczne i tablicę wotywną. Wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób wspierali inicjatywy sołeckie bardzo serdecznie dziękuję.
W minionym roku podejmowałam działania w miarę sołeckich możliwości finansowych. Niestety nie były one wystarczające, aby zadowolić oczekiwania wszystkich
mieszkańców. Pragnąc rozszerzyć zakres
działań na rzecz społeczności lokalnej,
zwróciłam się z prośbą do różnych instytucji o wsparcie sołeckich inicjatyw. W większości rozpatrzone były one pozytywnie.
Zwiększając budżet sołecki, wspólnie z Panią Moniką Chołody opracowałyśmy projekt
w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Każda forma wsparcia sołeckich
inicjatyw w odczuciu sołtysa była ważna.
Miała ona wpływ na integrację społeczności lokalnej, zapewniała bezpieczeństwo
mieszkańcom i poprawiała estetykę wsi.

Podczas zebrania wiejskiego dokonano także podziału środków finansowych na rok
2020, które dla sołectwa Krzyszkowo wynoszą 4 884,00 zł. Uchwałą zebrania wiejskiego kwota ta przeznaczona została na
spotkania integracyjne. W wolnych głosach
i wnioskach wójt odpowiedział na pytania
mieszkańców.
Początek roku był odpowiednim momentem na podsumowanie dotychczasowych
działań i planowanie kolejnych. Dla sołtyski to także czas indywidualnych rozmów
z mieszkańcami przy okazji dostarczania
opłat podatkowych oraz podczas zebrania
wiejskiego. W swobodnych rozmowach
usłyszałam sugestie, propozycje, opinie
mieszkańców i te pozytywne i negatywne. Serdeczne dziękuję za wszystkie, stanowią one dla mnie ważną wskazówkę do
dalszej pracy na rzecz społeczności lokalnej.
Przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami
i głosy podczas zebrania wiejskiego wskazały priorytet dla mieszkańców Krzyszkowa, którym jest realizacja nawierzchni dróg
oraz oświetlenia drogowego. Bardzo często
pojawiało się pytanie – „Kiedy będzie droga pod moim domem”? Wykonano niektó-

Święto plonów

ludzi, którzy z ogromną pasją i zaangażowaniem wykonują swoją pracę. Są wśród
nich także młodzi ludzie. To właśnie oni reprezentowali Sołectwo Krzyszkowo podczas tegorocznych Dożynek. Kieruję w ich
stronę wyrazy uznania i szacunku za ich
ciężką pracę wykonywaną z ogromną starannością i oddaniem.
Dziękuję rolnikom, sadownikom, ogrodnikom oraz wszystkim zaangażowanym
w pracę na roli za ich całoroczny trud i wysiłek. Życzę nieustającej satysfakcji z wykonywanej pracy.

W

ostatnią niedzielę sierpnia odbyły
się Dożynki Parafialne, podczas
których dziękowano za zebrane
plony. Krzyszkowo od zawsze miało charakter wsi rolniczej, jednak na przestrzeni ostatnich lat oblicze naszej miejscowości dynamicznie się zmienia. Zostaje już
coraz mniej spośród wielu prężnie działających gospodarstw rolnych. Dzisiaj są
to gospodarstwa specjalistyczne i bardziej
zmechanizowane, ale nie brakuje na nich
Rokickie Wiadomości  listopad 2020

Sołtyska
Maria Chojnacka

re odcinki nawierzchni dróg, ale pozostało
jeszcze wiele do zrealizowania. Opracowane są projekty na kolejne odcinki dróg, które sukcesywnie będą realizowane.
3 września br. w remizie OSP Rokietnica
odbyło się zebranie wiejskie dla mieszkańców Krzyszkowa, podczas którego gościliśmy wójta Bartosza Derecha. W trakcie zebrania podjęto uchwałę dotyczącą funduszu
sołeckiego, który na rok 2021 dla Sołectwa
Krzyszkowo wynosi 50 754,35 zł. Spośród
kilku propozycji, fundusz sołecki postanowiono przekazać na modernizację placu zabaw i terenu rekreacji. W wolnych głosach
wójt Bartosz Derech odpowiedział mieszkańcom na pytania związane z rozwojem
naszej miejscowości. W tym roku podjęto
liczne działania, które mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz
poprawę estetyki wsi. Szczegółowe sprawozdanie z inwestycji realizowanych na terenie Krzyszkowa w 2020 roku przekażę
Państwu podczas zebrania sprawozdawczego i na łamach Rokickich Wiadomości.
Sołtyska
Maria Chojnacka

Z okazji Dnia Seniora

wszystkim, którzy wkroczyli w Złotą Jesień
Życia składamy serdeczne życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu,
wypełnionych radością oraz szacunkiem,
życzliwością i miłością najbliższych.
Niech jesień życia będzie najlepszym czasem do spełnienia rzeczy niespełnionych,
a każdy dzień niech dostarcza Państwu
wielu radości i uśmiechu na twarzy.
Sołtyska wraz z członkami Rady Sołeckiej
Sołectwa Krzyszkowo
7

Utworzenie miejsca rekreacji
wokół stawu w miejscowości Krzyszkowo

27

.07.2020 r. została podpisana
umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o udzielenie pomocy finansowej
w formie dotacji celowej w ramach X edycji
konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”
z przeznaczeniem na współfinansowanie
projektu pn. „Utworzenie miejsca rekreacji
wokół stawu w miejscowości Krzyszkowo”.
Pozytywna ocena kapituły konkursowej
sprawiła mieszkańcom ogromną radość.
Mając na celu poprawę wizerunku wsi, podczas zebrania wiejskiego postanowiono,
aby zbiornik wodny zlokalizowany w centrum wsi przywrócić do jego pierwotnych
funkcji. W latach siedemdziesiątych staw
został przekształcony w zbiornik przeciwpożarowy, który nigdy nie spełniał planowanej funkcji. W chwili obecnej jest zarośnięty, zamulony i ma niekorzystny wpływ
na estetykę wsi. Realizacja powyższego projektu przyczyni się do zmiany wizerunku
naszej miejscowości poprzez zagospodarowanie terenu zgodnie z oczekiwaniami
i potrzebami mieszkańców.
Głównym celem projektu jest:
• zagospodarowanie przestrzeni publicznej – poprawa estetyki wsi,
• stworzenie miejsca rekreacji w centrum
miejscowości,
• oczyszczenie zbiornika wodnego,

• odtworzenie naturalnych siedlisk przyrodniczych,
• aktywizacja mieszkańców poprzez bezpośrednie zaangażowanie się w realizację projektu,
• integracja społeczności lokalnej.
W ramach działań projektowych zaplanowano rewitalizację stawu i zagospodarowanie terenu do niego przyległego. Miejsce
to ma służyć lokalnej społeczności zarówno z punktu widzenia przyrodniczego jak
i rekreacyjnego.
Zbiornik zostanie oczyszczony poprzez
odmulenie. Wyrównana będzie czasza
zbiornika. Przeprowadzone zostanie plantowanie skarp i dna wykopów oraz modernizacja mnicha. Stopy skarpy umocnione zostaną za pomocą leśnej kiszki faszynowej.
Zaplanowano humusowanie oraz obsianie
skarp stawu. Przeprowadzona będzie także
rewitalizacja terenu wokół stawu. Nastąpi demontaż istniejącego ogrodzenia. Zaplanowano nasadzenia materiału roślinnego, w tym także wieloletniego. Roślinność
doda walorów estetycznych, ale przede
wszystkim natleni akwen. W przyszłości
będzie można go zarybić. Z kostki pozyskanej podczas przebudowy nawierzchni
dróg, zamontowane będzie palenisko pełniące funkcję grilla. W powstającym miejscu rekreacji pojawią się ławki parkowe

Spotkanie Związku Hodowców Koni
Wielkopolskich w Gminie Rokietnica

W

świetlicy sołeckiej w Mrowinie
odbyło się spotkanie Związku
Hodowców Koni Wielkopolskich
koło: powiat poznański. Po raz pierwszy
8

na terenie Gminy Rokietnica spotkali się
członkowie związku z całego powiatu poznańskiego. Zebraniu przewodniczył członek zarządu Polskiego Związku Hodowców

i kosze na śmieci. Wśród zieleni zamontowane będą budki dla ptaków. Dzięki planowanym działaniom powstanie odpowiednie
środowisko do bytowania wielu gatunków
ptaków i roślin.
Przeprowadzone działania przyczynią się
do odtworzenia właściwej funkcji stawu. Teren wokół stawu zmieni swe oblicze, co jednocześnie wpłynie na poprawę wizerunku
wsi. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców
powstanie w centrum wsi miejsce, które
będzie służyło całej społeczności lokalnej.
Krzyszkowianie zyskają atrakcyjne miejsce rekreacji, które będzie dostosowane do
potrzeb i oczekiwań mieszkańców z zachowaniem naturalnych siedlisk przyrodniczych.
Całkowita
wartość projektu: 	
122 279,60 zł.
Dotacja UMWW: 	
30 000,00 zł.
Wkład własny gminy:
49 616,30 zł.
Fundusz sołecki:
42 663,30 zł.
Cieszę się, że czas poświęcony na opracowanie projektu przyniósł oczekiwane
efekty. Radość ogromna z pozyskanej dotacji. Otrzymane wsparcie umożliwi realizację długo oczekiwanego przedsięwzięcia.
Dziękuję kapitule konkursowej oraz Wójtowi Bartoszowi Derechowi i pracownikom
Urzędu Gminy. W sposób szczególny pragnę
podziękować pani Monice Chołody za pomoc i merytoryczne wsparcie, poświęcony
czas i wspólne owocne rozmowy telefoniczne. Dziękuję Radnym Gminy Rokietnica, którzy po długiej dyskusji wsparli nasze działania. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców
najstarsza wieś w Gminie Rokietnica może
zmienić swe oblicze. Dzięki pozyskanemu
wsparciu Nasza Wieś pięknieje.
Sołtyska Maria Chojnacka

Koni Jacek Wilczyński oraz inspektor Janusz Skórkowski. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności koła
za mijającą kadencję. Wybrano nowy Zarząd Związku Hodowców Koni Wielkopolskich dla powiatu poznańskiego, a także
delegata na Zjazd Polskiego Związku Hodowców Koni.
W dalszej części zebrania omówiono wydarzenia sportowe organizowane
przez związek hodowców koni, które miały miejsce na terenie powiatu poznańskiego. Przedstawiono także plany na dalszą
działalność związku.
Dziękuję Pani Sołtys Róży Lubka i Panu
Przewodniczącemu Rady Gminy Rokietnica
Ryszardowi Lubka za zaangażowanie i pomoc w organizacji spotkania. Bez Państwa
wsparcia, spotkanie nie byłoby możliwe.
Dziękuję.
Prezes Związku Hodowców
Koni Wielkopolskich – Paweł Chojnacki

Zabytkowy Wiatrak w Rogierówku

W

dniu 23 września 2020 r. odbyło się spotkanie mające na celu
omówienie możliwości rewitalizacji zabytkowego drewnianego wiatraka. Inicjatywa ta zbiega się ze 115 rocznicą jego powstania.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele właścicieli wiatraka, czyli Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – dyrektor prof.
Andrzej Wyrwa, z-ca dyrektora ds. programowych dr Antoni Pelczyk, kierowniczka
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Parku Etnograficznego w Dziekanowicach
Małgorzata Fryza, Przedstawiciel gminy Rokietnica – Zastępca Wójta Arkadiusz Klapiński, Radna Powiatu Poznańskiego – Jolanta
Pankowska, Przewodnicząca Rady Gminy
Rokietnica Izabela Dziamska i Radni Gminy
– Adam Michta i Tomasz Skupio, opiekunka
wiatraka – Hanna Marszewska, Przedstawicielki Powiatowego Konserwatora Zabytków – inspektor Ewa Grzegorczyk i Marta
Bruch oraz Pracownik Wydziału Promo-

cji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu – inspektor Natalia Siejek.
Zabytkowy wiatrak w Rogierówku
wzniesiono w szczerym polu na początku XX wieku (prawdopodobnie w 1905
roku). W 1984 r. został wykupiony wraz
z nowo wydzieloną działką z obszaru prywatnej nieruchomości ostatnich właścicieli.
W 1986 r. po wpisaniu do inwentarza Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, uzyskał status muzealium.
Drewniane elementy wiatraka stopniowo
niszczeją i potrzebna jest renowacja tego
zabytku. Według właścicieli najpilniejszy
jest remont przeciekającego dachu. Renowacja zabytku to kosztowna i czasochłonna
praca, która zapewne potrwa latami i będzie etapowana. Liczymy jednak, że wiatrak położony na ul. Muzealnej będzie nadal symbolem Rogierówka i jedną z atrakcji
turystycznych gminy Rokietnica. Kolejne
spotkanie planowane jest w listopadzie.
Tomasz Skupio
Radny gminy Rokietnica
Fot. Adam Michta
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Kanalizacja
w drodze
wojewódzkiej
w Napachaniu!

M

ieszkańcy Napachania z ul. Poznańskiej i Tarnowskiej, po wielu latach
oczekiwań, od grudnia br. będą mogli podłączyć się do kanalizacji sanitarnej,
której budowa została zakończona w dniu
30.09.2020 r. przez firmę BUD-AN z Kalisza. Jest to następny etap likwidacji „białych plam” na mapie gminnej kanalizacji.
W ramach prac inwestycyjnych wykonano:
• 1155 m sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej,
• 285 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
• 16 studni zaworowych podciśnieniowych,

• 16 szafek monitorujących studnie zaworowe,
• 1 napowietrzacz podciśnieniowy,
• 33 nowe przyłącza.
Łączna kwota inwestycji to 1 527 000,00
zł netto, które zostały sfinansowane częściowo umarzalną pożyczką z NFOŚiGW Warszawa w ramach zadania pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji
Rokietnica cz. II”. Jest to nasza kolejna inwestycja, której prace zostały ukończone
przed planowanym terminem, który zgodnie z umową przypadał na koniec bieżącego roku.
Dlatego też, ponownie mamy przyjemność podziękować firmie BUD-AN, która
była głównym wykonawcą, za sprawne
i rzetelne wykonanie pracy. Podziękowa-

Przebudowa ulic Kozietulskiego, Wybickiego,
Dąbrowskiego i Czartoryskiego w Krzyszkowie

R

ozpoczęła się przebudowa ulic Kozietulskiego, Wybickiego, Dąbrowskiego i Czartoryskiego w Krzyszkowie.
Zadanie jest realizowane przez przedsiębiorstwo RBD – System Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach. Wykonawca został
wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego.
Realizacja inwestycji obejmie powstanie
około 1 km nawierzchni bitumicznej o sze-

rokości 5 m wraz z odwodnieniem z pomocą deszczowych wpustów ulicznych.
· Kozietulskiego – 0,15 km,
· Dąbrowskiego – 0,18 km,
· Czartoryskiego – 0,26 km,
· Wybickiego – 0,36 km.
Zakończenie robót przewiduje się na koniec listopada 2020 r.

Leopold Wiorek
Kierownik Referatu Inwestycji
i Infrastruktury UG Rokietnica

nia również ślemy w kierunku Wójta Gminy
Rokietnica Bartosza Derecha i radnych gminy Rokietnica za wszelką pomoc i wsparcie w realizacji tego projektu, a także do
mieszkańców za cierpliwość podczas trwających prac.
Zapraszamy już dzisiaj mieszkańców
ul. Poznańskiej i Tarnowskiej do złożenia
wniosku o wycenę podłączenia domu do
kanalizacji, który można pobrać na naszej
stronie: www.puk.com.pl/druki-do-pobrania i przesłać go na adres: przemyslaw.slominski@puk.com.pl lub info@puk.com.pl
albo złożyć w Biurze Obsługi Klienta ul. Topolowa 6 w Bytkowie.
Anna Kącka
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Bytkowie

Przebudowa ulicy
Poznańskiej w Kiekrzu

W

obecnym czasie trwa przebudowa ul. Poznańskiej w Kiekrzu.
Po zrealizowaniu inwestycji
powstanie chodnik o nawierzchni bitumicznej o długości około 2,2 km.
Dodatkowo zostanie wybudowane oświetlenie i odwodnienie drogowe.
W ciągu przedmiotowej ulicy zostaną zamontowane dodatkowe elementy uspokojenia ruchu oraz będą wyznaczone przejścia dla pieszych.
Koniec inwestycji przewiduje się na połowę listopada 2020 r.

Leopold Wiorek
Kierownik Referatu Inwestycji
i Infrastruktury UG Rokietnica
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Plany budżetowe
na 2021 rok

O

becnie pracujemy nad projektem budżetu gminy na rok 2021. Procedura
planowania przewiduje dwa terminy składania wniosków do budżetu: koniec
września – dotyczy radnych, sołtysów, jak
również mieszkańców oraz 15 października
– termin dla jednostek, czyli szkół, Ośrodka
Pomocy Społecznej, Urzędu. W przypadku
jednostek oczywistym jest, że część z wniosków musi być bezwzględnie zatwierdzona - chociażby plany wynagrodzeń dla pracowników.
Kwota, na jaką wpływają wnioski, na
ogół kilkakrotnie przekracza nasze możliwości. Oznacza to, że samo złożenie wniosku, nie jest gwarancją, że dane zadanie będzie umieszczone w budżecie.
Na tę chwilę mamy wszystkie niezbędne
materiały do pracy nad budżetem. Nie istnieje zatem zagrożenie, dla przedstawienia
jego projektu Radzie Gminy w ustawowym
terminie – do 15 listopada. Najważniejszymi dla nas danymi są przewidywane wpływy z podatku PIT, które przesyła każdej
gminie Ministerstwo Finansów oraz wysokość subwencji oświatowej – bardzo istot-

na przy planowaniu zadań edukacyjnych.
Podczas sesji Rady Gminy w październiku
zostaną podjęte uchwały dotyczące stawek
podatku. To nasze następne źródło wiedzy
na temat możliwych wpływów – tym razem lokalnych: od naszych mieszkańców
(np. podatek od nieruchomości) czy przedsiębiorstw.
Naszkicowaliśmy także plan wydatków na przyszły rok. Dotyczy on przede
wszystkim największych inwestycji, które są dodatkowo dofinansowane, albo których dofinasowanie zakładamy. Trzy z nich
są wiodące. Pierwsza to węzeł przesiadkowy przy dworcu PKP z już podpisaną umową na dofinasowanie ze środków unijnych.

Budowa, po obecnie trwającym, żmudnym
etapie projektowania i uzyskiwania wszystkich pozwoleń, „fizycznie” rozpocznie się
w roku 2021. Druga - to przebudowa ulicy Wierzbowej na granicy Rokietnicy i Bytkowa – ważna inwestycja komunikacyjna,
przy czym zakładamy, że będzie ona miała miejsce wtedy, kiedy złożony przez nas
wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, otrzyma dofinansowanie w wysokości 50%. I trzecia ważna inwestycja,
którą będziemy realizować wspólnie z powiatem, to przebudowa drogi między Napachaniem a Rokietnicą.
Jeśli chodzi o projekt budżetu, na ten moment nie zamierzamy go robić ani w wersji
pesymistycznej, ani bardzo optymistycznej.
Każdy z nas ma świadomość trwania pandemii. Nie oznacza to jednak założenia, że
chcemy z góry minimalizować nasze możliwości. Z drugiej jednak strony nie możemy
sobie pozwolić na przeszacowanie czy nadmierny optymizm. Musimy wypośrodkować
plany. Będziemy je analizować na bieżąco
w ciągu roku, patrząc, jakie mamy realnie
możliwości. Chcielibyśmy, żeby budżet na
rok 2021 został uchwalony do końca roku
bieżącego i żeby tradycyjnie mogła to być
sesja przed Bożym Narodzeniem.
Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

Gmina Rokietnica i jej przedsiębiorcy nagrodzeni

G

mina Rokietnica otrzymała certyfikat jakości Biura Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w Poznaniu „Gmina
godna polecenia”. Jak wskazują organiza-

PUK wśród nagrodzonych!

torzy konkursu, przyznany został m.in. za
jej wyjątkowy urok, a także miłych i życzliwych mieszkańców. Wyróżnieni zostali również przedsiębiorcy z terenu gmi-

ny Rokietnica – Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie oraz
Natalii Sp. z o.o.

dzynarodowych Targów Poznańskich oraz
Wyższej Szkoły Bankowości i Zarządzania
w Poznaniu.
My, cały zespół Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych Sp. z o.o., jesteśmy niezmiernie zaszczyceni, iż nasza firma w tym roku
została laureatem powyższych wyróżnień!

Zaangażowanie całego zespołu w prowadzoną działalność, realizacja i stawianie czoła codziennym zadaniom, a także
dążenie do wspólnego celu, jakim jest rozwój firmy, zostały zauważone nie tylko na
arenie lokalnej.
Podczas Gali, w uroczysty sposób w obecności Wójta Gminy Rokietnica p. Bartosza

W dniu 29 września br. na uroczystej XXVI
Gali, która odbyła się w Poznaniu na ul. Roboczej 4, nasze Przedsiębiorstwo otrzymało prestiżowe wyróżnienia: „Firma Godna Polecenia” oraz „Wiarygodny Partner
w Ochronie Środowiska” przyznane przez
Radę Programową składającą się z przedstawicieli Biura Promocji Gospodarczej
i Certyfikacji w Poznaniu, Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Mię-
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Derecha za swoje zasługi Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.
z o.o. Pan mgr inż. Michał Wieland został
wyróżniony tytułem „Lider Przedsiębiorczości 2020”. Jest to tytuł przyznawany za

Nagrody dla spółki Natalii

D

rukarnia Natalii Sp. z o.o. nagrodzona została do wyróżnieniami „Firma Godna Polecenia” i „Wiarygodny
Partner w Biznesie”. Było nam niezmiernie
miło, gdy dowiedzieliśmy się o tym, zwłaszcza, że nasza firma została rekomendowana
przez władze samorządowe Gminy Rokietnica, która również otrzymała tytuł: „Gmina godna polecenia”. Cieszymy się, że jako
podmiot gospodarczy związany lokalnie
z Gminą Rokietnica, możemy funkcjonować, współpracować i rozwijać się na jej
terenie już ponad 35 lat, z czego jesteśmy
bardzo dumni!
Również Zarząd Spółki Natalii Sp. z o.o.
w osobach Natalii Zalaszewskiej – wiceprezesa zarządu oraz Artura Nowaczyka – prezesa zarządu, został wyróżniony tytułem
„Liderzy Przedsiębiorczości”, który przyznawany jest za efektywność w realizacji
założonej wizji i strategii rozwoju, wzorcowe zarządzanie firmą, rzetelność i odpowiedzialność w działaniu, a w szczególności za zdobycie niepodważalnej opinii firmy
godnej polecenia i wiarygodnego partnera w biznesie.
Byłem osobiście bardzo wzruszony, gdyż
miałem przyjemność odbierać w imieniu

Spółdzielnie
socjalne formą
wzajemnej
korzyści

znakomite, zgodne z najwyższymi standardami, zarządzanie przedsiębiorstwem.
Wierzymy, że otrzymane wyróżnienia nie
tylko są oceną dotychczasowych dokonań,
ale także będą motorem napędowym do
firmy i swoim wyróżnienia i certyfikaty na
uroczystej Gali w dniu 29 września 2020 r.
w murach Auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, której jestem
absolwentem.
Punktem kulminacyjnym zakończenia
gali był wspaniały koncert poznańskich filharmoników Anova String Quartet.
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że uroczystość ta odbyła się mimo ostatnich zawiro-

dalszych działań, nowych wyzwań i planowanych projektów.

Anna Kącka
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Bytkowie

wań związanych z pandemią koronawirusa,
ponieważ wydarzenie to początkowo zaplanowane było na marzec tego roku i zostało przeniesione na wrzesień.
Chciałbym serdecznie podziękować i pogratulować organizatorom tak wspaniałej
uroczystości, co w obecnych warunkach wymaga wiele wysiłku.
Artur Nowaczyk
Prezes Zarządu Natalii Sp. z o.o.

relacja buduje więzi i prowadzi do
trwałej zmiany, w przeciwieństwie
do pomocy rozumianej w tradycyjny sposób, która bazuje na relacji
dawca – biorca i nie doprowadza do
zmiany postaw, a zamiast zmniejszać dysproporcje i dystans, tylko
je pogłębia.
Jeśli szukamy przykładów tego
rodzaju podejścia, to za wzór może
KRYZYS
służyć obszar tzw. ekonomii spoKryzys to słowo, z którym mierzyłecznej. I choć pojęcie to jeszcze ciąmy się w ostatnim czasie niezwykle
gle jest dość obce, a niektóre stoczęsto. Kryzys gospodarczy, zdrosowane sformułowania nie rodzą
wotny, humanitarny, kryzys społeczpozytywnych skojarzeń, to jednak
ny… To wszystko dotyka w czasie
cały ten ruch stanowi dziś wielopandemii każdego z nas.
barwny i ważny fragment życia
Ale nie jest tajemnicą, że są w nagospodarczo-społecznego Polski.
szym najbliższym otoczeniu osoby,
Takim sformułowaniem jest np.
Żłobek prowadzony przez Fundację Supersprawni z Poznania
które z kryzysem borykają się od lat
spółdzielnia socjalna. Choć cały
– osoby bez pracy, wychodzące z więruch spółdzielczy ma swoje kozień, osoby bezdomne, szukające schronie- WZAJEMNOŚĆ
rzenie w okresie rozbiorów, a idea spółnia, uchodźcy, ale też samotne matki, roPomoc powinna mieć wymiar wzajemno- dzielni niesie ze sobą takie wartości, jak
dzice dzieci poważnie chorych czy osoby ściowy, wtedy ma wpływ zarówno na po- współwłasność i współodpowiedzialność,
z niepełnosprawnością. Zwykle wtedy od- trzebującego wsparcia, jak i na darczyńcę – to jednak konotacje z okresem komunizmu
ruchowo czujemy, że potrzebna jest pomoc. jeden i drugi ubogacają się nawzajem. Taka w Polsce niesłusznie wiążą ją z negatyw12

 Spółdzielnia Socjalna Paumark – dbałość o sprzęt to podstawa profesjonalizmu.

nymi emocjami. Ekonomia społeczna jest
przede wszystkim drogą do rozwiązywania
problemów społecznych poprzez aktywne
formy edukacyjne i przedsiębiorcze, tworzy
przestrzeń dla wszystkich – zarówno chorych, jak i zdrowych, niepełnosprawnych
i sprawnych, bezrobotnych i pracujących,
wykształconych i z niskimi kwalifikacjami, a zysk nie jest tu celem podstawowym.
W ekonomii społecznej celem jest przede
wszystkim poprawa sytuacji konkretnych
osób poprzez stworzenie nowych miejsc
pracy i możliwości reintegracji, poprzez oddziaływanie na wspólnotę lokalną i troskę
o środowisko.
PARTNERSTWO

Przedsiębiorstwa społeczne potrzebują
silnego otoczenia, dlatego ważne jest każdorazowo stworzenie nowego rodzaju porozumienia – umowy społecznej z udziałem
przedstawicieli władz lokalnych, instytucji
pomocy społecznej i rynku pracy, organizacji obywatelskich oraz przedstawicieli firm
lokalnych. W wielu gminach funkcjonują już
partnerstwa lokalne na rzecz włączenia społecznego i przedsiębiorczości społecznej –
Barbara Sadowska, współzałożycielka Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka.
Wielkopolska jest regionem, gdzie znajduje się najwięcej przedsiębiorstw społecznych i podmiotów reintegracyjnych. I choć
jest ich sporo, niektóre funkcjonują od lat,
inne jeszcze dość krótko, są też takie, które szybko znikają, bo pomysł na biznes lub
osobiste problemy nie pozwoliły im utrzymać się na rynku.
KILKA PRZYKŁADÓW

W Poznaniu i w powiecie poznańskim
najbardziej dostrzegalną grupą spółdzielni
socjalnych są te, które oferują usługi gastronomiczne. Można tu wymienić spółdzielnię Wspólny Stół, która prowadziła popularną restaurację na poznańskiej Śródce,
a obecnie świadczy usługi cateringowe, na
zlecenie m.in. Urzędu Miasta Poznania, a w
związku z pandemią również dla szpitali i DPS-ów. Podobnie Spółdzielnia Socjalna Ruchomości, która prowadzi kawiarnię
Zemsta w Poznaniu – ich wegańskie produkty można obecnie kupić z dostawą do
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domu, ale trafiają one również do miejsc
najbardziej dotkniętych skutkami epidemii.
Na specyficzne problemy odpowiada też
Fundacja Tyflogika, która zatrudnia osoby
niewidome i niedowidzące i do osób z tą
niepełnosprawnością kieruje swoją ofertę. Pomaga w nauce języków obcych, organizuje szkolenia komputerowe, szkolenia
z zakresu metod masażu leczniczego oraz
nauki pisma punktowego Brajla, zaprasza
na psychoterapię i spotkania coachingowe.
Również osoby niewidome tworzą kolejne niezwykłe miejsce w Poznaniu – Niewidzialną Ulicę, gdzie można doświadczyć
ich codzienności: Wyobraź sobie, że gaśnie
światło, jest absolutna czarna ciemność, a Ty
musisz poradzić sobie bez użycia wzroku,
wchodząc w interakcje z otoczeniem w taki
sposób, aby normalnie funkcjonować, wykonywać czynności, które wykonujesz codziennie. To jedno z 3 miejsc w Polsce, gdzie
zobaczysz świat oczami, a raczej go nie zobaczysz, poczujesz, zrozumiesz, dotkniesz
niewidzialnego.
Innym społecznym biznesem jest żłobek
i przedszkole prowadzone przez Fundację Supersprawni. Początkiem wszystkiego
były narodziny poważnie chorego dziecka.
Żeby poradzić sobie z nową sytuacją i znaleźć rozwiązanie pojawiających się problemów, jego mama postanowiła założyć fundację, która dziś zatrudnia 20 osób i tworzy
miejsce do zabawy i rozwoju dla kilkudziesięciu maluchów.
Dalej od Poznania, w Szamotułach od 3
lat działa Spółdzielnia Socjalna „Talent”, którą utworzył Powiat Szamotulski i Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi z Szamotuł. Obecnie Spółdzielnia zatrudnia sześć osób, w tym trzy
osoby z niepełnosprawnością (absolwentów WTZ). Jako przedsiębiorstwo oferuje
szeroki wybór wykonywanej ręcznie ceramiki ozdobnej i użytkowej, zarówno dla
klientów indywidualnych, jak i instytucji.
Od 2017 roku w Pniewach istnieje Spółdzielnia Socjalna Horyzont, którą utworzyły
dwie gminy: Pniewy i Kwilcz, a w tym roku
dołączyła do nich również gmina Obrzycko.
Spółdzielnia zatrudnia już ponad 10 osób,
a jej głównym zajęciem jest pielęgnacja terenów zielonych miasta Pniewy, ale też po-

 Reklama Niewidzialnej Ulicy na tramwaju.

rządkowanie poboczy dróg gminnych. Wraz
z przystąpieniem do spółdzielni nowej gminy, pojawiło się też nowe zadanie – usługi
opiekuńcze na rzecz seniorów mieszkających w Obrzycku.
Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii”
w Obornikach świadczy usługi opiekuńcze, takie jak: pielęgnacja, przygotowanie
i dostarczanie posiłków, pomoc w załatwianiu spraw u lekarza, w urzędach, realizacja
recept lekarskich, pomoc w kontakcie z otoczeniem w celu normalnego funkcjonowania, wychodzenie z podopiecznymi na spacery i na wydarzenia kulturalne. Prowadzi
zajęcia rehabilitacyjne, integracyjne i aktywizacyjne, a także naukę języka migowego,
kursy komputerowe, zajęcia dedykowane
osobom niepełnosprawnym i opiekującym
się osobami niepełnosprawnymi.
Dziś jesteśmy na etapie tworzenia spółdzielni socjalnej Taroka, którą powołują trzy
gminy: Tarnowo Podgórne, Kaźmierz i Rokietnica. Spółdzielnia zatrudni na początek
9 osób, które będą pracować przede wszystkim w obszarze zieleni miejskiej, sprzątania, koszenia, nasadzeń. Potrzebny sprzęt
zostanie zakupiony z dotacji w wysokości
235 000,00 zł, o którą ubiegają się gminy ze
środków projektu Wielkopolskie Centrum
Ekonomii Solidarnej Fundacji Barka. Barka
w ramach projektu WCES wspierać będzie
spółdzielnię również w zakresie doradczym,
prawnym, animacyjnym i reintegracyjnym.
EKONOMIA SPOŁECZNA

Mimo różnych trudności, porażek i kryzysów, można powiedzieć, że ekonomia społeczna jest w fazie rozwoju. Z coraz większą
pewnością możemy też stwierdzić, że problemy społeczne rozwiązujemy z nowym
zaangażowaniem i profesjonalizmem. To, co
do tej pory było postrzegane jako atrybuty biznesu, staje się narzędziem skutecznej
walki z ubóstwem, uzależnieniami i wykluczeniem. Powoli zaczynamy łączyć gospodarkę z tworzeniem warunków do rozwoju
człowieka i jego rodziny. Zamiast traktować
spółdzielnie socjalne jako oddzielny, obcy
twór, lepiej tworzyć spójną wspólnotę lokalną włączającą osoby w kryzysie.
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Konsultacje Programu współpracy Gminy
Rokietnica z organizacjami pozarządowymi
na rok 2021
O Programie Współpracy

Jest to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 5a ust. 4) określa, co powinien
zawierać roczny program współpracy:
• cel główny i cele szczegółowe programu;
• zasady współpracy;
• zakres przedmiotowy;
• formy współpracy,
• priorytetowe zadania publiczne;
• okres realizacji programu;
• sposób realizacji programu;
• wysokość środków planowanych na realizację programu;
• sposób oceny realizacji programu;
• informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
• tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
Program współpracy
ma charakter obligatoryjny

Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Program stanowi wytyczną przy opracowywaniu budżetu, ponieważ zawiera konkretną kwotę, jaką Gmina Rokietnica chce
w następnym roku przeznaczyć na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
Wójt Gminy Rokietnica, nie później niż do
dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć Radzie Gminy oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Zasady tworzenia programów
współpracy

Program współpracy jest tworzony
wspólnie przez władze lokalne i sektor
pozarządowy.
24 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Rokietnica zaprosił organizacje pozarządowe oraz
podmioty, o których mowa w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania pisemnych propozycji
ogólnych kierunków i obszarów działań do
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projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2021”.
W celu harmonizacji działań w ramach
poszczególnych obszarów organizacje pozarządowe, ubiegające się o zlecenie realizacji
zadania publicznego, poproszone zostały
o przedstawienie Wójtowi Gminy informacji dotyczącej działań planowanych w 2021
roku, w tym m.in. przybliżonych kosztów
realizacji planowanych działań.
W okresie od 24 sierpnia do 14 września
2020 r. wpłynęło 13 wniosków od 10 organizacji, tj. od Rokietnickiego Klubu Seniorów, Fundacji Piotra Reissa, Rokietnickiego
Klubu Lekkoatletycznego Kusy, Akademii
Wieku Dostojnego, Uczniowskiego Klubu Sportowego Słowian, Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR, Gminnego Klubu Sportowego Rokita, Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rokietnicy, Fundacji Relacyjni (organizacja w trakcie procesu zakładania) oraz
od Uczniowskiego Klubu Sportowego Błyskawica.
Propozycje organizacji dot. ogólnych kierunków i obszarów działań do projektu Programu Współpracy na 2021 rok dotyczyły:
• wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej
• działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku;
• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
• działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka.
Organizacje, które złożyły zgłoszenia
zadań publicznych do planowanej realizacji w ramach współpracy w 2021 roku,
planują wydatkowanie środków w wysokości 559 300,00 zł oraz przewidują wnioskować o 439 400,00 zł dotacji.
W projekcie Programu współpracy
w roku 2021 jako zadanie priorytetowe
Gminy określa się zadania o charakterze gminnym lub regionalnym, dotyczące
mieszkańców Gminy, z zakresu:
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) organizacja, współorganizacja
i udział w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla:

2.
3.
4.
5.

» dzieci i młodzieży,
» osób z niepełnosprawnościami,
» dla dorosłych mieszkańców gminy Rokietnica, w szczególności dla
osób po 50. roku życia;
b) organizacja szkolenia sportowego
oraz udział we współzawodnictwie
sportowym, w tym w sposób szczególny dla dzieci i młodzieży;
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym;
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na realizację programu w roku budżetowym 2021 planuje się przeznaczyć środki finansowe z budżetu Gminy Rokietnica
w wysokości 300 000,00 złotych.
Projekt Programu współpracy dotyczy
różnorodnych form współpracy, a nie jedynie zlecania zadań.
Obecnie projekt Programu współpracy na
2021 rok poddany został procesowi konsultacji społecznych. Opinie i uwagi można składać na formularzu, możliwym do
pobrania ze strony www.rokietnica.pl, zakładka: DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY-INFORMACJE lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, do 9 listopada br. Decyduje
data wpływu opinii do Urzędu Gminy Rokietnica. Opinie i uwagi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Projekt uchwały jest wersją roboczą,
w toku konsultacji może on ulegać zmianom.
Konsultacje społeczne stanowią bardzo
ważną część procesu budowania wspólnoty lokalnej i odgrywają zasadniczą rolę
w otwartym procesie dialogu z mieszkańcami, mającego za zadanie wypracowanie
optymalnych decyzji w sprawach publicznych, w ramach dokumentu odzwierciedlającego rzeczywiste potrzeby i oczekiwania
lokalnej społeczności.
Bardzo dziękujemy organizacjom, które
już włączyły się w proces budowania Programu współpracy na 2021 r.
Agnieszka Antczak
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Promocji UG Rokietnica

WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK 2020

B

iblioteka Gminna im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy wzięła udział w akcji Wielka Zbiórka Książek – kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację
zaczytani.org.
Od 8 września naszą Bibliotekę odwiedziło mnóstwo darczyńców, którzy przekazali na rzecz akcji piękne zbiory książkowe. Zebrane książki zostały przewiezione

do wyznaczonego punktu zbiórki.
Chcielibyśmy gorąco podziękować Panu
dyrektorowi Zespołu Szkól im. W. i J. Zamoyskich – Wojciechowi Kaczmarkowi
za pomoc logistyczną przy przewożeniu
kartonów z książkami do punktu zbiórki.
Dziękujemy Pani Monice oraz kierowcy za
współpracę podczas dostarczania paczek
do miejsca przeznaczenia.

Dziękujemy naszym kochanym Czytelnikom, za podzielenie się swoimi zbiorami. Zebrane książki będą przekazywane
placówkom pomocowym oraz szpitalom.

Biblioteka Gminna w Rokietnicy kontynuuje
projekt pt. „Mała Książka – Wielki Człowiek”

B

iblioteka Gminna im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy już od 2018 roku
aktywnie bierze udział w kolejnych
edycjach projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek” realizowanego przez Instytut Książki. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi naszą Bibliotekę
otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki
dla…” dostosowaną pod względem formy
i treści do potrzeb przedszkolaka oraz KarRokickie Wiadomości  listopad 2020

tę Małego Czytelnika. Za każdą
wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak
otrzyma także drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszu-

ra informacyjna przypomni o korzyściach
wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Projekt realizowany jest w ramach
ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała Książka – Wielki
Człowiek”. Po wyprawki czytelnicze zapraszamy do Biblioteki od 15 października
2020 r.
T.W.
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Rozmaite formy
obchodzenia Dnia Zmarłych

T

radycja związana z wspominaniem
swoich najbliższych zmarłych obecna
jest na całym świecie. Sposoby świętowania różnią się od siebie w zależności
od kontynentów, krajów, a czasem nawet
poszczególnych regionów, w których funkcjonują odmienne zwyczaje. W większości
przypadków związane jest to z wierzeniami, wyznawaną religią, poglądami na to,
czy istnieje, a jeśli tak, to jak wygląda życie pośmiertne.
Każdy na swój sposób przeżywa żałobę, równie odmienne są nasze potrzeby
w kwestii podtrzymywania pamięci o ludziach, którzy już odeszli. Jedni wspominają zmarłych z rozrzewnieniem, inni nie
mogą pogodzić się z ich stratą, jeszcze inni
przypominają o nich, opowiadając zabawne anegdoty z ich udziałem. Podobnie jest
z obchodzeniem 1 listopada – dla części
z nas jest to czas zadumy, moment na refleksję, dla innych poważny charakter tych
dni jest zbyt trudny i przygnębiający, dlatego wolą przeżyć je z uśmiechem na ustach,
co wcale nie musi oznaczać braku szacunku wobec zmarłych, ani lekceważenia samego święta.
W ostatnich latach, również za sprawą
filmów fabularnych i dokumentalnych dowiadujemy się coraz więcej o obyczajach
w odległych miejscach. Są one dla nas często
tym bardziej fascynujące, im więcej różnią
się od naszych norm czy przyzwyczajeń.
W Meksyku Święto Zmarłych – Dia de los
Muertos to jedno z najbardziej radosnych
i przepełnionych kolorami świąt. Rozpoczyna się już 31 października i trwa do 2
listopada. W tym czasie Meksykanie ustawiają w swoich specjalnie na tę okazję wy16

sprzątanych domach ołtarzyki ze zdjęciami zmarłych członków rodziny, przyjaciół,
przystrajają je kwiatami, świecami i ustawiają wśród nich ulubione przedmioty
i potrawy tych, którzy odeszli, ponieważ
wierzy się, że przychodzą głodni. Domy są
otwarte tak, aby każdy, kto ma ochotę podziwiać ołtarz i pomodlić się, mógł wejść.
Fiesta trwa wszędzie – również na cmentarzach. Tam Meksykanie spotykają się na
grobach i urządzają uczty, grają, śpiewają, opowiadają wesołe historie. Na ulicach
miast organizowane są parady i festyny. Na
stoiskach można kupić słodycze w kształcie
czaszek czy trumienek, a ludzie przebrani
są za śmierć. Tak wielkie obchody Dia de
los Muertos wymagają wielu tygodni przygotowań i ściągają turystów z całego świata. Każdemu, kto czuje się zaintrygowany,
polecam film animowany „Coco”, w którym
w piękny i wzruszający sposób ukazana jest
meksykańska tradycja.
Japończycy obchodzą Święto Zmarłych latem przez kilka dni – w zależności od regionu między 13 a 16 lipca lub 13-16 sierpnia.
Również tutaj podczas tego święta nazywanego O-Bon odbywają się festiwale. Ludzie
odprawiają rytualne tańce Bon-Odori. Domy
są gruntownie sprzątane, a przed nimi ustawiane są ołtarze z jedzeniem, kwiatami i latarniami. Latarnie tzw. mukaebi i ogniska
mają za zadanie wskazać duszom drogę do
ziemskiego domu. Japończycy w tym czasie
podróżują do miejsc, z których pochodzą,
aby odwiedzić groby bliskich i złożyć dary
na ołtarzach. Ostatniego dnia obchodów
lampiony pomagają duszom zmarłych wrócić do zaświatów. Najpiękniejsze widowisko
ma miejsce w Kioto, gdzie poza puszcza-

niem lampionów w momencie kulminacyjnym zapala się na pięciu wzgórzach ogniska
w kształcie chińskich znaków o symbolice buddyjskiej.
Gwatemala i Ekwador to miejsca, w których obecna tradycja jest połączeniem nabytych zwyczajów chrześcijańskich z tymi,
które kultywowano wcześniej. W obu krajach na groby bliskich przynosi się jedzenie
i picie. W Ekwadorze biesiadnicy czekają,
aż zmarły się pożywi i dopiero wtedy zasiadają do obiadu. Jednym z jego charakterystycznych elementów jest chleb guagua,
który ma kształt dziecka. Po posiłku rodziny zapraszają duchy do gry w kości. Jej celem jest poznanie próśb i skarg tych, którzy
odeszli – wskazuje je liczba wyrzuconych
oczek. Gwatemalczycy z kolei mają zwyczaj puszczania wielkich, osiągających po
kilkanaście metrów, kolorowych latawców,
których tworzenie trwa kilka miesięcy. Do
latawców przyczepiane są listy do bliskich
zmarłych.
Zupełnie inne podejście do dnia zmarłych panuje w Nikaragui – tutaj ludzie idą
na cmentarze i śpią przy grobach swoich
bliskich zmarłych. Święto to nie wiąże się
z ozdabianiem nagrobków, czy przynoszeniem strawy.
Kontrowersyjna w naszym mniemaniu
może być z kolei tradycja kultywowana na
Madagaskarze przez ludy Merina i Betsileo. Zachowywanie pamięci o przodkach
ma w tym miejscu dodatkowe znaczenie –
dbanie o nich może zapewnić Malgaszom
szczęście i uchronić ich przed biedą. Dbanie to natomiast ma wyjątkowy charakter,
oznacza bowiem branie udziału w ceremonii famadihana, czyli „obracania zmarłych”.
Zwyczaj ten polega na odkopywaniu zwłok
z grobu w czasie wyznaczonym przez wróżbitę (zazwyczaj ok. 5-8 lat po śmierci). Ciało
owija się w nowy, jedwabny całun i przenosi się po całej rodzinnej miejscowości, aby
pokazać bliskiemu, co się zmieniło od czasu
jego śmierci. Organizowane są tańce, uczty,
a szczątki są goszczone w domu. Ceremonia może trwać nawet tydzień – wszystko
zależy od zamożności rodziny. Ostatecznie
zmarłego przenosi się ponownie na cmentarz, odbywają się przemowy, a szczątki
składa ponownie do grobu (w przypadku
bogatszych ludzi – nowego).
Jedną z najpopularniejszych wersji Święta Zmarłych jest Halloween, które obchodzone jest w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Australii,
a od kilkunastu lat staje się coraz bardziej
obecne i w innych krajach. Najczęściej można się spotkać z twierdzeniem, że święto to
wywodzi się z wierzeń Celtyckich, jednak
istnieje również teoria, że Rzymianie w ten
sposób obchodzili święto na cześć bóstwa

owoców i nasion. W dzisiejszych czasach
Halloween wiąże się z przystrajaniem domów wydrążonymi dyniami, sztucznymi
pajęczynami, pająkami czy nietoperzami.
Ludzie przebierają się klasycznie – za czarownice, kościotrupy, wampiry, duchy lub
za postaci z bajek czy filmów. Tego dnia
odbywa się wiele przyjęć, w których biorą
udział rodziny i przyjaciele, a dzieci chodzą
od drzwi do drzwi, wypowiadając formułkę: „cukierek albo psikus” i wzbogacając się
w ten sposób o różne smakołyki. Tradycja
zbierania słodyczy wywodzi się z początków Halloween, kiedy to żebracy prosili domowników o datki, w zamian za które modlili się za ich bliskich zmarłych.
W Europie kontynentalnej Wszystkich
Świętych i Dzień Zaduszny nie są obchodzone tak radośnie. Jest to raczej czas zadumy i wspominania zmarłych z tęsknotą.
W krajach takich, jak Francja czy Niemcy
odwiedzane są cmentarze, na których Francuzi składają kwiaty, a Niemcy dodatkowo
znicze. Warto dodać, że w Niemczech tradycja nie jest zachowywana w całym kraju, a raczej na południu, gdzie jest więcej
osób wierzących.
Hiszpanie świętują, opychając się jedzeniem – zwyczaj mówi, że napełnione ciało
nie ma miejsca na złe duchy. Przy ogniskach
piecze się jadalne kasztany. Cmentarze są
odwiedzane raczej przez osoby starsze.
W Bułgarii dni zaduszne obchodzone są
kilka razy w roku, m.in. w ostatnią sobotę przed Zielonymi Świątkami – są to tzw.
Zaduszki Czereśniowe, podczas których na
cmentarz przynosi się czereśnie, chleb i gotowane zboża.
Polacy w święto Wszystkich Świętych 1 listopada mają dzień wolny od pracy. Odwiedzamy groby najbliższych i tych dalszych
zmarłych. Jest to czas wielu spotkań rodzinnych. Groby ozdabiamy specjalnie uszykowanymi wieńcami i licznymi zniczami. Na
cmentarzach w całym kraju odbywają się
msze święte w intencji zbawienia zmarłych.
Z kolei ich święto jest dzień później – 2 listopada – w Dzień Zaduszny. Od kilku lat
Kościół Katolicki 31 października organizuje marsze, korowody wszystkich świętych, podczas których dzieci i młodzież są
przebrane za wybranych przez siebie świętych. Niektóre orszaki kończą się koncertami. Można powiedzieć, że jest to swoista
odpowiedź na tęsknotę rodaków za radosnym obchodzeniem Święta Zmarłych, wesołym wspominaniem tych, którzy odeszli.
Nie od dziś wiadomo, że niezwykle trudne jest obiektywne podejście do obserwacji kogoś, kto zachowuje się inaczej niż my.
Wyznawanie różnych wartości kształtuje
i określa nas samych. To, co jest dla nas ważne, mówi, kim jesteśmy. Dlatego tak trudno
Rokickie Wiadomości  listopad 2020

spojrzeć na drugiego człowieka, który się
z nami nie zgadza i go nie oceniać. W dzisiejszych czasach coraz większej globalizacji, kiedy skracają się między nami odległości, gdy możemy w kilka godzin być
w innej części świata, naturalnym jest, że
znamy więcej niż jeden język, że jemy nie
tylko tradycyjne, polskie dania, że poznajemy z bliska zwyczaje i sposoby na życie
innych narodowości.
Oznacza to, że nie ma odwrotu od zmian
– nasze obyczaje również ewoluują. W Polsce coraz częściej 31 października rodziny
bawią się w Halloween, a już następnego
dnia odwiedzają cmentarze i uczestniczą
w mszy świętej. Jednych to dziwi, dla innych
jest to naturalne. Niektórzy z nas wybiorą
wyłącznie pójście na cmentarz, modlitwę
za najbliższych zmarłych, kiedy inni pójdą

z dziećmi po słodycze do sąsiadów. Najważniejsze jednak dla każdego z nas powinno
być zachowanie szacunku do drugiego człowieka. Ludzie są różni i na wiele sposobów
radzą sobie ze stratą najbliższych, a żaden
z tych sposobów nie jest gorszy od drugiego. Każdy z nas ma prawo do świętowania,
wspominania swoich bliskich tak, jak chce.
Nikt nikomu nie powinien narzucać swojego zdania, ani w krzywdzący sposób oceniać czy wytykać palcem. Ważne jest, aby
się wzajemnie nie obrażać, bo w gruncie
rzeczy wszystkim nam chodzi o to samo –
podczas Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego przypomnieć sobie o tych, których kochaliśmy, ceniliśmy, których nam brakuje.
Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji
UG Rokietnica

17

Niewiele mamy zdjęć w RAC dotyczących
uroczystości z okazji 1 listopada. Przejrzyjcie swoje albumy i podzielcie się, proszę,
swoimi pamiątkami z tego szczególnego
czasu. Poniższe zdjęcia pochodzą z albumu pana Bogdana Wylegały.
Jeszcze zanim w Rokietnicy powstała parafia, a kościół ewangelicki stał się świątynią
katolicką, wierni mieli swój kościół w Cerekwicy. Tam też był cmentarz, na którym
pochowano wielu mieszkańców Rokietnicy.

W drodze na cmentarz do Cerekwicy. Rok 1956.
Chłopiec-Bogdan Wylegała.
Panie z przodu od lewej: ?? / Joanna Greczka.

Szukamy!
Mamy w naszych zbiorach (jeszcze
w opracowaniu) zdjęcie członków ZBoWiD
(Związek Bojowników o Wolność i Demokrację) z Rokietnicy. Zdjęcie to, jak widać,
nie jest najlepszej jakości, niektórych panów trudno rozpoznać. Jeżeli jednak ktoś
18

Rokietnica, ulica Szamotulska w kierunku Cerekwicy. 1 listopada 1958 roku.
Członkowie rodzin Najderków, Wylegałów i Greczków idą na cmentarz w Cerekwicy.
Pierwszego listopada, podobnie jak dzisiaj, tłumy ludzi zmierzały w kierunku Cerekwicy. Różnica polega jednak na tym, że

60 lat temu niewielu było takich, którzy
mogli tę drogę pokonać samochodem. Szło
się pieszo.

Rokietnica, ulica Szamotulska w kierunku Cerekwicy. 1 listopada 1958 roku.
Członkowie rodzin Najderków, Wylegałów i Greczków idą na cmentarz w Cerekwicy.
Od lewej dorośli: Maria Wylegała, Joanna Greczka, Antoni Najderek, Weronika Najderek.

z Was poznaje swoich krewnych, prosimy
o kontakt. Pomóżcie, proszę, opisać to zdjęcie. Ludzie z tej fotografii niejednokrotnie
ryzykowali życie, abyśmy my mogli żyć dzisiaj w wolnym kraju. Jeżeli nic więcej nie
możemy dla nich zrobić, to przynajmniej
pamiętajmy.
I jeszcze ważna rzecz: jeżeli ktoś z Was
ma odbitkę tej fotografii i mógłby nam ją

pożyczyć, abyśmy mogli porządnie zeskanować i dołączyć do zbiorów, będziemy bardzo wdzięczni.
Pożyczymy, zeskanujemy, oddamy.
Adam: tel. 509 929 993, adam@hornett.pl
Marita: tel. 693 936 311, marita@one-event.pl

Małgorzata Saternus
Rokietnickie Archiwum Cyfrowe

Kultura – czy jest nam jeszcze potrzebna?

K

iedy wiosną po raz pierwszy pojawił
się COVID-19 w naszym kraju i bardzo ograniczono zasady organizacji
imprez kulturalnych, miałam spory dylemat, czy podjąć się zorganizowania kolejnej
– VII edycji warsztatów muzycznych przeznaczonych dla utalentowanej młodzieży ze
szkół i uczelni artystycznych. Ostatecznie
podjęłam to ryzyko i warsztaty prowadzone przez wybitnych profesorów i artystów
z Polski, Szwajcarii i Włoch odbyły się w lipcu. Przestrzegaliśmy wszystkich zaleceń
GIS, warsztaty przebiegały spokojnie i nikt
z uczestników nie zachorował (a uczestniczyło 60 osób). Dla artystów był to wyjątkowy czas, po raz pierwszy, po dłuższym
okresie nieobecności na scenie (od marca
odwołane wszystkie koncerty i wydarzenia artystyczne) mogli bezpośrednio udzielać lekcji uczestnikom warsztatów. W ciągu tygodnia ich intensywnej pracy można
było dostrzec niesamowitą radość z faktu,
że pracują, grają, ćwiczą, a przede wszystkim, że mogą wystąpić na scenie podczas
koncertów.
Wirus COVID-19 zdominował świat szybciej, niż mogliśmy to sobie wyobrazić. Epidemia uderzyła we wszystkie obszary naszego
życia, wpłynęła na nasze plany i marzenia.
Czy w dobie pandemii kultura, do której
dostęp został ograniczony, jest nam jeszcze
potrzebna? Czy da się bez niej żyć? Prawdą jest, że w XXI wieku internet codziennie
oferuje dla każdego – zgodnie z jego zainteresowaniami, niezliczoną ilość propozycji
kulturalnych. Jednak, czy kultura w przestrzeni wirtualnej może zastąpić tradycyjną formę obcowania ze sztuką?
Rokickie Wiadomości  listopad 2020

Kilka dni temu został odwołany koncert
z powodu – jeszcze nie tak dawno wydawałoby się absurdalnego – zbyt wielu chętnych,
chcących w nim uczestniczyć. Niestety, ze
względu na dynamicznie zmieniające się
obostrzenia sanitarne takie trudne decyzje
zmuszonych jest podejmować wielu organizatorów wydarzeń kulturalnych. Czy zaczniemy doceniać rolę kultury dopiero wtedy, kiedy odbierze się nam do niej dostęp?
Niezrozumienie roli kultury, jaką pełni
w życiu, może rzeczywiście nasunąć pytanie, czy w kryzysie da się żyć bez kultury?
Przypomina mi się tutaj pewna anegdota.
W czasie wojny W. Churchill otrzymał projekt budżetu. Przeczytał uważnie i zapytał:
„- A gdzie są pieniądze na kulturę?
- Premierze, jest wojna, jaka kultura?
- Jeśli nie ma kultury, to o co my do cholery walczymy?!”
W. Churchill, był nie tylko politykiem, ale
również malował obrazy i dlatego doskonale rozumiał, że to KULTURA CZYNI CZŁOWIEKA, rozwija i poszerza horyzonty myślowe, kształtuje poczucie estetyki, a tym
samym wywiera istotny wpływ na nasze
życie społeczne, jest drogą do zrozumienia świata.
Trzeba docenić postawę wielu artystów
i instytucji kultury, którzy udostępniają
swoje dzieła. Nowe technologie umożliwiają korzystanie z kultury w bardzo szerokim zakresie. Możemy wirtualnie dotrzeć
do filharmonii, teatrów, muzeów na całym
świecie. Paradoksalnie jednak, kultura znalazła się w poważnym kryzysie, gdyż korzystanie z zasobów wirtualnych jest bar-

dzo często bezpłatne. W czasach pandemii
wielu artystów oraz osób zajmujących się
obsługą wydarzeń kulturalnych z dnia na
dzień stało się bezrobotnymi.
Mam nadzieję, że przed nami kolejne wydarzenia, koncerty, które uda się zrealizować. Ważne jest, aby nie pogrążyć się, nie
czekać na lepsze czasy tylko działać, a właściwie współdziałać. Pandemia pokazała
nam, jak bardzo ważna jest współpraca,
wzajemna pomoc i zrozumienie.
Pamiętajmy, że artyści, poszukując piękna, tworzą dzieło, dzięki czemu wzbogacają
nasze dziedzictwo kulturowe i pełnią posługę na rzecz dobra wspólnego, na którym
nam wszystkim powinno zależeć.

Katarzyna Dzięcioł, od 20 lat mieszkanka
naszej gminy – prowadzi Fundację Europejczyk, tworząc wiele projektów związanych
z rozpowszechnianiem kultury, zwłaszcza na
peryferiach miasta Poznania. Wśród zrealizowanych projektów we współpracy z Powiatem Poznańskim, Urzędem Marszałkowskim
oraz gminami są: Cztery pory Roku Europejczyka, 1050 lat muzyki w Polsce, Muzyczny
hołd dla Niepodległej, Pierwsze kroki, lato
z muzyką, Uśmiechaj się, Międzynarodowe
Warsztaty Fletowe w Szczawnie Zdroju,
Warsztaty Muzyczne „Zagraj z Mistrzem”
w Gnieźnie. Prywatnie od 30 lat szczęśliwa
żona i mama 5 już dorosłych dzieci.
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• Konkurs literacki dla uczniów klas 6-8
szkół podstawowych na napisanie dłuższej formy wypowiedzi (np. esej, felieton, list, opowiadanie) na temat „Za to
kocham moją Ojczyznę”, który wygrali
ex aequo Antoni Kobusiński i Jakub Gorczyński. Poniżej prezentujemy ich teskty.

Rokietnica, 15.09.2020 r.
Drogi Piotrku,
dziś będzie tak nietypowo… Ostatnio byłem u babci i dużo opowiadała mi na temat
naszego kraju. I tak sobie pomyślałem, za
co ja i Ty możemy kochać Polskę? Według
mnie to kultura, bogata historia, zachwycające krajobrazy.
Nasz kraj jest dobrze rozwinięty pod
względem technologii, coraz więcej jest
dróg ekspresowych, autostrad, dzięki którym szybciej możemy dojechać do odległych
miast. Nikt nie ma takiego cudu, jak Kopalnia Soli w Wieliczce, która jest zabytkiem na
skalę światową. Każdy region, wojewódz20

two mają swoje tradycje, do których teraz
ludzie znów wracają, jak, np. pieczenie rogali świętomarcińskich, robienie na szydełkach koronkowych ubrań i ozdób, pieczenie
i gotowanie bez dodatków chemii. W naszym
kraju nadal żyje garstka bohaterów, dzięki
którym Polska dziś jest wolna i niepodległa.
O historię trzeba dbać, dobrze ją znać i nie
pozwolić, by pamięć wśród rodaków zniknęła. Moja prababcia i pradziadek też byli
wielkimi patriotami, którzy walczyli, by m.in.
naszemu pokoleniu było lepiej. No i Papież
Jan Paweł II, jeden z największych papieży
w całej historii Kościoła.
Nasz kraj jest ponadto bardzo atrakcyjny pod względem krajobrazów i położenia.
Świadczą o tym duże ilości turystów corocznie odwiedzających Polskę. Mamy piękny Bałtyk (choć często zimny), góry i całą otoczkę
góralską (np. Zakopane, Bieszczady.) Pełno
szlaków z zamkami, które można zwiedzać.
Przez nasz kraj przepływa dużo malowniczych rzek, na czele z Wisłą. Mamy wspaniałe porty (Gdynia, Gdańsk, Kołobrzeg) z latarniami morskimi i cumującymi statkami.
Polacy bardzo często, zwłaszcza w obecnym czasie pandemii, potrafią zaangażować
się w pomoc bliźnim, działać w wolontariacie. Dotyczy to też pomocy zwierzętom i niesieniu pomocy schroniskom, m.in. poprzez
zbiórki karmy.
To tyle, co przychodzi mi do głowy… Jestem bardzo ciekawy, czy Twoje przemyślenia będą podobne, czy jednak inne? Czekam
na Twój list, trzymaj się, Piotrku...
Do zobaczenia,
Antoni
Antoni Kobusiński, lat 11, klasa 6
Drogie Koleżanki i Koledzy!
W tym roku przypada 102 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to
doskonała okazja, do tego, abyśmy zastanowili się wspólnie, co dla nas młodego pokolenia – znaczy Polska i za co ją kochamy?
Z tematem tym wiąże się przede wszystkim patriotyzm.
Patriotyzm to słowo, które wypełnia wiele
znaczeń. Pierwsza myśl jaka nam się nasuwa
to miłość do ojczyzny. „Patria” to po łacinie
ojczyzna słowo to dało początek wyrazowi

• Konkurs graficzny na projekt okładki listopadowego numeru miesięcznika Rokickie Wiadomości. Okładkę w tematyce
niepodległościowej, wpisującą się w hasło
„BIAŁO-CZERWONA ROKIETNICA”, wykonaną w formie grafiki komputerowej.
w w w . r o k i c k i e w i a d o m o s c i . c o m . p l
ISSN 1508-8138 Numer bezpłatny
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ok 2020 jest niezwykły pod wieloma
względami. Pandemia spowodowała,
że wiele aspektów naszego życia musieliśmy przeorganizować, podporządkować rygorowi reżimu sanitarnego, zabezpieczyć przed zagrożeniem rozprzestrzeniania
się wirusa. Te zasady obowiązują również
organizatorów i uczestników wydarzeń kulturalnych. Nie oznacza to jednak, że musimy zupełnie ze wszystkiego zrezygnować.
Tym bardziej z obchodów Dnia Niepodległości. W związku z tym przygotowaliśmy
dwa etapy akcji z nimi związanych.
W etapie pierwszym zorganizowaliśmy
konkursy:
• Konkurs literacki na napisanie wiersza/rymowanki o tytule: „Moja ojczyzna
– Polska” dla uczniów klas 4-5 szkół podstawowych. Na prace czekaliśmy do 18
października.
Postanowiliśmy w nim nagrodzić wiersz
Michała Trzymkowskiego, lat 10, uczeń klasy 5:
Polsko, kraju nasz ojczysty
pachnąca świeżym chlebem
o niebie błękitnym i czystym.
Tu czuję się bezpiecznie
i pewnie w każdym dniu
Obyś taką Polsko była wiecznie
chcę mieszkać tylko tu.
Polakiem urodzony,
to dumnie bardzo brzmi
Dla nas ten kraj stworzony
Pokochaj go i Ty.

patriotyzm. Ta krótka definicja ukazuje nam,
z jak wielkim słowem mamy do czynienia.
Jesteśmy Polakami i rzeczą naturalną jest,
że cechuje nas narodowy patriotyzm, który objawia się szacunkiem do ojczyzny. Obchodzimy zatem święta narodowe, bierzemy udział w uroczystościach, znamy polską
literaturę i dorobek najwybitniejszych polskich autorów.
Wielu z nich znanych jest na świecie co
jest dla nas Polaków powodem do dumy.
Kibicujemy również sportowcom, zwłaszcza wtedy, gdy nas reprezentują na światowych arenach.
Ojczyzna to kolejne słowo nierozerwalnie
związane z patriotyzmem. Nieprzypadkowo
pojęcie „ojczyzna” pochodzi od wyrazu „ojciec”. Oddawanie więc czci ojcu to wypełnianie IV Przykazania Dekalogu.
Ojczyzną jest również polska przyroda.
Często mówimy „nasza mała Ojczyzna”, myśląc o miejscu naszego zamieszkania, pracy,
miejscu naszych zabaw. Te „małe Ojczyzny”
od morza aż po góry wypełnione są bujną
roślinnością, łanami zbóż, w których rosną
maki i bławatki. To także polskie lasy, gęste
puszcze, a w nich rzadko spotykane gatunki
dzikich zwierząt.
Polska to jednak przede wszystkim my
wszyscy – Polacy, połączeni wspólnym językiem, historią, tradycją. I choć wiele nas
dzieli czy różni, łączy nas jedno – wspólna
przynależność do naszego kraju.
Za to właśnie kocham Polskę.
Jakub Gorczyński, lat 11, klasa 6

Autor okładki: Oliwier Bandosz, z wykorzystaniem grafiki ze strony ipn.gov.pl
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Nagrodzona praca została przygotowana przez Oliwiera Bandosz, lat 14, ucznia
klasy 8, stanowi ona okładkę obecnego numeru „Rokickich Wiadomości”.
Dziękujemy wszystkim za udział
w konkursach i gratulujemy zwycięzcom! Skontaktujemy się z nimi w celu
wręczenia nagród.
Drugi etap akcji został zaplanowany na
koniec października/pierwszą połowę listopada. W jego ramach zostaną podjęte
następujące działania:
• Konkurs Mój biało – czerwony dom
Zadaniem rodzin jest udekorowanie
domu/mieszkania (np. balkony, okna) barwami narodowymi. Zdjęcia lub filmy przedstawiające proces przygotowywania ozdób
oraz efekt finalny należy nadesłać do 12 listopada 2020 r. na adres: promocja@rokietnica.pl.
Tytuł maila: „Konkurs: Mój biało – czerwony dom”. W treści maila: imię i nazwisko
osoby zgłaszającej (nazwisko rodziny), numer kontaktowy, zgoda na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby rozstrzy-

gnięcia konkursu oraz zgoda na publikację nadesłanych materiałów i imion oraz
nazwiska rodziny.
Regulamin konkursu dostępny jest na
stronie www.rokietnica.pl.

• Flagi dla mieszkańców – w ramach całej
akcji „Biało-czerwona Rokietnica” chcemy, aby każdy miał możliwość udekorowania swojego domu/mieszkania flagą.
Dlatego mieszkańcy gminy Rokietnica
będą mieli możliwość bezpłatnie odebrać flagę w jednym z trzech terminów:
» 28 października na Polanie Rumpuciowej (godz. 10:00-11:00),
» 6 listopada przed halą ROS (godz.
16:00-17:00),
» 9 listopada przed Urzędem Gminy
(godz. 15:00-16:00).
• SMS do Ojczyzny – w holu budynku Biblioteki Gminnej stanie wielka plansza
z wymalowanym konturem flagi Polski.
Do jej „pokolorowania” potrzebujemy pomocy mieszkańców. Od 2 listopada każdy,
kto przyjdzie do biblioteki, będzie mógł

PATRIOTYZM NIEJEDNO MA IMIĘ…
Co to znaczy być patriotą? - takie pytanie, trochę „z urzędu” jako nauczyciel historii, zadaję co roku kolejnym czwartoklasistom. Odpowiedzi bywają różne. Niektórzy
uczniowie, chociaż trudno w to uwierzyć,
twierdzą, że nigdy się z takim pojęciem nie
spotkali, inni wzruszają ramionami, że i owszem o patriotyzmie słyszeli, ale nie za bardzo umieją wspomniane określenie wytłumaczyć. Wreszcie trzecia, całkiem liczna
grupa przekonuje, że patriota to taki człowiek, który szanuje symbole narodowe i kocha ojczyznę. Gotów jest za nią poświęcić
życie, więc jak trzeba, to pójdzie na wojnę
i będzie bić się za swój kraj. Myślę, że taka
definicja patrioty jest bliska nie tylko moim
uczniom, ale większości Polaków. Nie bez
przyczyny jednym z najczęściej cytowanych
wierszy patriotycznych dla dzieci jest nadal
„Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy. Krótki utwór z 1900 roku, znany
bardziej pod nazwą „Kto Ty jesteś?” kończy
się znamiennym pytaniem dotyczącym powinności młodego pokolenia wobec Polski.
Każdy z nas recytował albo słyszał słowa:
„Coś jej winien? Oddać życie.” wielokrotnie.
Gdyby nie sytuacja pandemiczna, w jakiej
się obecnie znajdujemy, „Katechizm” pewnie
królowałby na akademiach, apelach i konkursach recytatorskich w wielu szkołach
również w tym roku.
Przekonanie o tym, że miłość, przywiązanie i szacunek dla ojczyzny jako miejsca
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pochodzenia i/lub zamieszkania (bo tym
w największym skrócie jest właśnie patriotyzm) mierzymy ilością przelanej krwi, jest
niewątpliwie głęboko zakorzenione w naszej historii. Przede wszystkim dlatego, że
kształtowanie polskiej tożsamości narodowej przypadło na trudne lata zaborów.
Identyfikowanie się z Polską wymagało
w tamtych czasach nie lada odwagi i poświęcenia, zdecydowanego oporu wobec
państw, które próbowały na zawsze wymazać nasz kraj z mapy Europy. Jak wiemy
z książek do historii, przyjęcie takiej postawy często kończyło się bardzo tragiczne, ale
właśnie dzięki poświęceniu wielu pokoleń
Polaków możemy cieszyć się dziś wolnością. Stąd historyczna definicja patriotyzmu
jest nam najbliższa.
Warto jednak tym miejscu zadać sobie
pytanie, jak realizować ideały patriotyczne
w czasach, kiedy, na szczęście (!), nie musimy już chwytać za broń. W jaki więc sposób
udowodnić przywiązanie do swojej Ojczyzny? Z pewnością powinniśmy go wyrażać
szacunkiem dla wysiłku poprzednich pokoleń, do symboli narodowych, historii Polski, ale czy to wystarczy? Jak być patriotą
w XXI wieku? Tu znów posłużę się książką,
nieprzypadkowo zatytułowaną „Kto Ty jesteś?”, chociaż jej autorem nie jest Władysław Bełza, ale współczesna pisarka Joanna
Olech. Kiedy przynoszę ją na zajęcia i zestawiam z „Katechizmem polskiego dziec-

przyczepić biały lub czerwony kartonik
z własnoręcznie napisanym SMS do Ojczyzny. W akcji można wziąć udział również zdalnie. Wystarczy przesłać treść
SMS, liczącą nie więcej niż 160 znaków,
na adres: promocja@rokietnica.pl. 11
listopada gotowa flaga stanie w oknach
Biblioteki, aby każdy mógł przeczytać zapisane w „smsach” słowa.

• Złożenie kwiatów i msza św. w intencji
Ojczyzny – 11 listopada br. o godz. 14:45
Wójt Gminy Rokietnica oraz delegacje złożą kwiaty pod krzyżem przy zbiegu ulic
Szamotulskiej i Szkolnej w Rokietnicy.
O godz. 15:00 w kościele p.w. Chrystusa
Króla w Rokietnicy rozpocznie się msza
św. z oprawą muzyczną Rokietnickiej Orkiestry Dętej. Po mszy św. będzie możliwość zaśpiewania z Orkiestrą pieśni patriotycznych.

* Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną terminy
i szczegóły akcji mogą ulec zmianie.
ka” moi uczniowie patrzą na mnie z powątpiewaniem, ale po jakimś czasie sami
przyznają, że dbać o dobrostan Ojczyzny
powinniśmy na wiele sposobów, chociażby przez płacenie podatków albo uczestnictwo w wyborach. Warto czytać książki
i uczyć się, żeby w przyszłości stać się świadomymi obywatelami. Do postaw patriotycznych można zaliczyć pomaganie innym,
kasowanie biletów w autobusie, a nawet…
sprzątanie po własnym psie. Pewnie dla
wielu z nas, przyzwyczajonych do heroicznej definicji patriotyzmu, takie stwierdzenia są nie do przyjęcia, ale warto uwierzyć,
że w małych, potencjalnie niewiele znaczących gestach codziennie wyrażamy szacunek dla własnego kraju.
Kiedy piszę te słowa, docierają do mnie
kolejne zatrważające statystyki dotyczące
zakażeń koronowirusem. Media alarmują,
że w szpitalach brakuje miejsc i respiratorów, a lekarze stają przed dylematem, komu
dać szansę na życie. Może więc obowiązek
noszenia maseczki i zachowania dystansu
społecznego powinien być teraz naszym
wspólnym patriotycznym imperatywem?
Chyba niewiele więcej jesteśmy w tej trudnej sytuacji zrobić, dołóżmy może jeszcze
odrobinę zwyczajnej ludzkiej życzliwości i umiaru w krytykowaniu wszystkich
i wszystkiego dookoła. Stoimy przed ekstremalnym wyzwaniem, jeśli mamy sobie
z nim poradzić, to solidarnie i odpowiedzialnie, a że potrafimy, pokazała niejednokrotnie historia…
Mariola Sudoł-Szczepaniak
21

Film „Czym jest dla mnie patriotyzm?”
– making off

N

a początku października spotkaliśmy
się z seniorami z naszej gminy, aby
poprosić ich o wystąpienie w krótkim filmie, w którym opowiedzieliby, czym
dla nich jest patriotyzm. Dlaczego zwróciliśmy się właśnie do najstarszych mieszkańców? Odpowiedź właściwie nasuwa się
sama – są oni bezpośrednimi świadkami historii, ponieważ sami ją tworzyli. W dzisiejszych czasach niejednokrotnie gubimy sens
słów „Ojczyzna”, „narodowy”, „patriotyzm”.

Tym bardziej warto wrócić do źródła, żeby
przypomnieć sobie, jakie znaczenie kryje
się pod tymi hasłami. Dodatkowa korzyść
płynąca z takiej współpracy, to bezcenna,
bogata dokumentacja filmowa opowieści,
które napisało życie naszych bohaterów.
Jednak bardzo się myli ten, kto uważa, że
dzisiejsza młodzież nie ma w tym temacie
nic do powiedzenia. Dlatego też poprosiliśmy do udziału również jednych z młodszych mieszkańców. Ich wypowiedzi były
zaskakujące i poruszające.
Film zostanie udostępniony na stronie
www.rokietnica.pl, na Rokietnica.pl na Facebooku oraz na koncie Rokietnica.pl na
stronie www.youtube.com 11 listopada
2020 r., aby każdy miał okazję poczuć klimat Święta Niepodległości.
Zachęcamy do oglądania i udostępniania
filmu oraz świętowania tego wyjątkowego
dla każdego Polaka dnia!

Projekt DziałaMY z udziałem uczniów
ze szkoły w Rokietnicy

Aktualna edycja projektu „DziałaMY”, realizowanego przez Stowarzyszenia CREO
i Metropolię Poznań, dobiega końca. Jak zaangażowali się uczniowie ze szkoły
w Rokietnicy?

P

rojekt „DziałaMY” realizowany jest
w 25 szkołach z Wielkopolski. Głównym założeniem programu jest wzrost
partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania
osób młodych w sprawy publiczne. Projekt realizowany jest w partnerstwie Stowarzyszeń CREO i Metropolia Poznań w terminie 1 lipca 2019 – 30 listopada 2020.
W ramach projektu w szkołach realizowany jest cykl warsztatów poświęcony tematyce społeczno-obywatelskiej:
• warsztaty przygotowujące do tworzenia
własnych projektów społecznych i obywatelskich,
• warsztaty przygotowujące do zorganizowania Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO),
• warsztaty na temat starości z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, takich
jak kombinezon starości (które pozwalają
uczniom wczuć się w rolę osoby starszej),
• warsztaty na temat niepełnosprawności
z praktycznym wykorzystaniem wózka
(które dają możliwość doświadczenia niektórych barier, z jakimi osoby z niepełnosprawnością stykają się na co dzień).
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W ramach projektu młodzież angażuje
się również w przeprowadzenie inicjatyw
wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności, mających na celu ukazanie znaczenia dobra wspólnego. Uczniowie z Rokietnicy nie próżnowali! Zaangażowali się na
przykład w warsztaty plastyczne i zajęcia
z planszówkami w Zespole Szkół nr 109
przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu. Mieli okazję zobaczyć, jak przebiega tam edukacja i terapia
dzieci, od arteterapii i muzykoterapii aż po
wyjątkowe warsztaty plastyczne.
Oprócz tego zorganizowali akcję na rzecz
lokalnej społeczności, którą przeprowadzili w publicznym przedszkolu „Bajeczka”, mieszczącym się na terenie gminy Rokietnica. Warsztaty te odbyły się pod hasłem
„Planszówka lepsza niż komórka!” i miały
na celu zwrócić uwagę przede wszystkim
nam, dorosłym – rodzicom, starszemu rodzeństwu, że czas poświęcony na wspólną
grę planszową, z dala od Internetu, komputera czy telefonu, jest czasem, w którym rodzi się wyjątkowa bliskość, mogą zaistnieć
prawdziwe emocje, rywalizacji, współpracy.

Wszystkim osobom, które wzięły udział
w nagraniu, służyły nam pomocą w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia, ekipie filmowej serdecznie dziękujemy! Wasz wysiłek dał piękne efekty!

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji
UG Rokietnica

Efektem projektu „DziałaMY” jest także
organizacja edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Pośród zgłoszonych propozycji projektów znalazły się m.in: pufy relaksacyjne i gry planszowe do nauki ortografii.
Autorskie pomysły poddawane są głosowaniu, a zwycięski projekt z każdej szkoły zostaje sfinansowany w kwocie 1000 zł. To,
który projekt wygra, zależy tylko i wyłącznie od uczniów danej szkoły!
W Szkole w Rokietnicy zwyciężył projekt
„Arduino4You – Projekt Podstaw Arduino”,
czyli zakup i zajęcia z wykorzystaniem podstawowych zestawów elektrotechnicznych
korzystających z platformy ARDUINO UNO,
który umożliwia dostęp do szerokiego zakresu działań – od nauki teoretycznej wspieranej darmowymi kursami internetowymi do
niesamowicie ciekawych prac praktycznych:
programowanie, łączenie układów scalonych
i połączeń elektronicznych i wiele innych.
DziałajMY wspólnie na rzecz rozwoju
edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań!
Więcej informacji o projekcie: https://
tiny.pl/t29fp oraz na social mediach Stowarzyszenia CREO: FB: @centrumcreo oraz
INSTAGRAM: @stowarzyszenie.creo
Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014-2020.
Patronat: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak i Starosta Poznański Jan Grabkowski.
Stowarzyszenie CREO

Zespół Szkół
im. J. i W. Zamoyskich
,,Z wizytą u Zamoyskich”

Na przełomie września i października
uczniowie klas pierwszych ZS im. J. i W. Zamoyskich, jak każdego roku, zawarli bliższą znajomość z Patronami Szkoły – w ramach programu ,,Z wizytą u Zamoyskich”.
W związku z występującymi obecnie ograniczeniami, nie odbyła się tradycyjna wycieczka do Muzeum Zamku Kórnik – siedziby rodowej Zamoyskich. Uczniowie
poznawali biografie naszych Patronów,
słuchając gawędy historycznej ilustrowanej
ich rodzinnymi fotografiami. W dniu Święta
Patronów złożyliśmy kwiaty pod tablicą
pamiątkową, poświęconą Jadwidze i Władysławowi. Zwieńczeniem programu będzie Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronach,
w którym sukcesów życzymy wszystkim
pierwszoklasistom.
Dorota Filipiak

Wybory do samorządu
uczniowskiego

Nowy rok szkolny rozpoczął się nowymi rządami w naszej szkole. Pod koniec
września przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Głos
oddał każdy uczeń na jednego z wcześniej
zgłoszonych kandydatów. Byli nimi: Tatiana Krzyśko z kl. II technikum hotelarstwa,
Julia Teszka z kl. IV technikum hotelarstwa,
Bartosz Rosiakowski z kl. IV technikum reklamy. Największą ilość głosów otrzymał
Bartosz Rosiakowski. Tym samym został
przewodniczącym samorządu, a jego zastępczynią – Tatiana Krzyśko. Działania samorządowe wspierać będą pozostali kandydaci wraz z przedstawicielami każdej klasy.
W tym roku nowy Zarząd wraz z całym
Samorządem Uczniowskim dokonał wyboru opiekuna SU. Stanowisko to nadal
sprawować będzie pani Alicja DąbrowRokickie Wiadomości  listopad 2020

ska, a także nowo wybrany drugi opiekun
– pani Anna Maciejewska.
Nowo powołanemu zarządowi Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunom
serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Alicja Dąbrowska

Internacki grill 2020

W jeszcze letniej scenerii, przy pięknej
pogodzie i słońcu nasi wychowankowie
wraz z wychowawcami podtrzymali coroczną tradycję i wspólnie zorganizowali
internackiego grilla. Rozmowy, relaks na
świeżym powietrzu, tańce oraz muzyka czy
wspólna gra w siatkówkę umiliły to piękne popołudnie.
Podczas wspólnego spotkania panowała radosna atmosfera. Po nim zadowolona
młodzież wróciła do swoich pokoi.
W nowym roku szkolnym życzymy wiele motywacji, sił oraz sukcesów w nauce!
Katarzyna Szwabis
Mateusz Nitschke

Miejsce spotkań z książką i z ludźmi

Biblioteka szkolna to miejsce spotkań –
z książką i z ludźmi. To przestrzeń umożliwiająca inne spojrzenie na wiele spraw,
miejsce pachnące papierem, lecz także żyjące elektroniką. Tu nowoczesność spotyka
się z tradycją, a książka z techniką.
W ramach działalności naszej biblioteki od kilku lat odbywają się spotkania koła
fotograficznego. Organizowane są zajęcia
teoretyczne, warsztaty praktyczne, wycieczki plenerowe, spotkania z fotografami, konkursy i wystawy. Szkoła dysponuje własnym sprzętem fotograficznym oraz
niezbędnymi akcesoriami. Młodzież podczas zajęć wykonuje sesje zdjęciowe wybranym uczniom, fotografie przyrody oraz
reportaże z wydarzeń i uroczystości szkolnych. Zdjęcia wykonane przez uczniów publikowane są na stronie internetowej oraz
wywoływane i wystawiane w gablotach,
a także wykorzystywane w drukach promujących szkołę.
Uczniowie nabywają wiedzy i umiejętności z zakresu fotografii oraz poznają zasady
edycji zdjęć podczas zajęć w pracowni komputerowej, gdzie mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt wraz z programami graficznymi. Młodzież, uczestnicząc w warsztatach,
zaspokaja swoje potrzeby praktyczne, zainteresowania osobiste, rozwija poczucie
estetyki, smaku artystycznego, wyobraźnię, zdolność dostrzegania i uchwycenia
piękna otaczającego świata. Tematyka zajęć prowadzonych od podstaw to zarówno
teoria, jak i praktyka – umiejętność posługiwania się przysłoną, ekspozycją oraz ISO;

praca ze światłem, filtrami, fotografia nocna,
krajobrazowa i portretowa oraz reportaż.
Profil działalności koła zmienia się wraz
z czasem jego funkcjonowania. Cele warsztatów obejmują już nie tylko doskonalenie
technicznych umiejętności fotograficznych.
Do zajęć przeprowadzanych z młodzieżą wdrożona została tematyka problemów społecznych: nietolerancja i nałogi.
Uczniowie podczas warsztatów przygotowują także kadry związane z przemocą fizyczną i psychiczną.
Młodzież pod kierunkiem nauczyciela
przygotowuje prace, które z powodzeniem
biorą udział w wielu konkursach fotograficznych oraz wystawach. Do największych
sukcesów uczniów koła fotograficznego zaliczyć należy:
• pierwsze miejsce i wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Centrum
Kultury i Bibliotekę Publiczną w Suchym
Lesie,
• pierwsze miejsce w konkursie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych,
• pierwsze miejsce, a w latach następnych
trzecie miejsce i cztery wyróżnienia oraz
ponownie drugie miejsce w konkursie
„Skrzydła życia” organizowanym przez
Komendę Główną Policji w Poznaniu, Starostę Poznańskiego i Burmistrza Miasta
i Gminy Buk.
• pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym organizowanym przez Fundację
Biblioteka Ekologiczna,
• pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym w konkursie „Senior” organizowanym przez Instytut Psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.
Nagrodzone prace uczniów wzięły udział
w wielu wystawach pokonkursowych organizowanych w szkołach, bibliotekach,
na Uniwersytecie UAM oraz w Komendzie
Głównej Policji w Poznaniu.
Małgorzata Kolasa
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esienne miesiące obfitowały w naszej
szkole w różne wydarzenia. Świętowaliśmy dni szczególne: ogólnoświatowe i
ogólnokrajowe, wyróżnione w kalendarzu
ze względu na ich wagę i znaczenie w dniu
codziennym. Były konkursy plastyczne,
Międzynarodowy Dzień Kropki

Szkoła Podstawowa w Napachaniu
techniczne i rysunkowe, których bohaterami stały się jabłka, jesienne drzewa i gry
planszowe. Zwróciliśmy uwagę na proble-

15 września 2020 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki – święto kreatywności, odwagi i zabawy.
Tego dnia uczniowie, nauczyciele w naszej szkole oraz na całym świecie, organizują wiele ciekawych zabaw i happeningów, które pomagają dzieciom odkrywać
talenty, poznawać swoje mocne strony, pobudzać wyobraźnię i wspólnie się pobawić.
Wszystko rozpoczęło od tego, że Amerykański pisarz i ilustrator książek dla dzieci
Peter H. Reynolds w 2003 roku wydał książeczkę pod tytułem „The Dot” czyli „Kropka”. Jej bohaterką jest mała Vashti, która
Dzień Gier Planszowych

dzięki malutkiej kropce i wspaniałej, mądrej nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości. Książka szybko zyskała też
popularność wśród najmłodszych czytelników, inspirując ich do odkrywania swoich talentów. Ideą jest podkreślenie tego,
że każdy uczeń ma talent, trzeba tylko pomóc mu go odkryć. W naszej szkole również
uczniowie świętowali, tego dnia:
• ubraliśmy się w kropkowe ciuszki,
• rozmawialiśmy o naszych talentach,
• obejrzeliśmy bajkę „The Dot”,
• stworzyliśmy kropki mocy, które zostały
powieszone na drzewie talentów,
• wykonaliśmy podobiznę Vashti.

W sobotę, 10 października 2020 r., po
raz pierwszy w Polsce obchodziliśmy Dzień
Gier Planszowych. Został on wpisany do
kalendarza nietypowych świąt. Pierwsza
edycja odbyła się pod hasłem „Cała Polska
gra w planszówki”.
Celem było pokazanie, że gry planszowe to nie tylko świetna zabawa, ale również doskonała alternatywa dla wirtualnych
rozrywek. „Planszówki” pozwalają nie tylko odpocząć i zrelaksować się, ale również
rozwinąć relacje z innymi ludźmi.
W naszej szkole Dzień Gier Planszowych
obchodziliśmy już w piątek – 9 paździer-

nika. Tego dnia uczniowie mogli przynieść
i zagrać w swoje ulubione gry planszowe,
karciane itp. Wszyscy świetne się bawi-

Światowy Dzień Drzewa

Drzewa, jako największe rośliny na Ziemi, najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają także
niezastąpioną rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji.
W miastach regulują klimat otoczenia, łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Stanowią
najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt.
Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska
naturalnego.
Dzień Drzewa, to święto wymyślone przez
Juliusa Sterlinga Mortona, sekretarza rolnictwa Stanów Zjednoczonych, prywatnie
miłośnika przyrody. Zaapelował on do rodaków, by 10 kwietnia 1872 r. posadzili
drzewa. Dziś Arbor Day to akcja znana na
całym świecie, w Polsce oficjalnie obecna
od 2002 roku i corocznie obchodzona 10
października.
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Atutem naszej szkoły jest graniczący
z placówką las, który często odwiedzamy,
obserwując, jak zmienia się w ciągu roku.
Z okazji Dnia Drzewa dzieci wykonały jesienną makietę lasu.
Sylwia Kiejnich

X Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia

2 października 2020 r. obchodziliśmy X
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, organizowany pod hasłem: „Młodsi sprawdzają,
czy starsi tabliczkę mnożenia znają!”. Po raz

my osób niesłyszących. Okazaliśmy wrażliwość i wparcie zwierzętom. Sprawdziliśmy
swoje umiejętności na wielu płaszczyznach.

To był niesamowity dzień. Dzień Kropki
powinien być codziennie :).
Monika Śliwicka

li i próbowali swoich sił w różnych grach
planszowych.
W ramach Dnia Gier Planszowych został
również ogłoszony konkurs dla uczniów
naszej szkoły. Zadanie konkursowe polegało na własnoręcznym przygotowaniu
gry planszowej według własnego pomysłu. GRATULUJEMY pomysłów, a wszystkim, którzy zgłosili swoje prace do konkursu, DZIĘKUJEMY.
Dzień Gier Planszowych to doskonała okazja, aby promować ciekawy i pożyteczny sposób spędzania wolnego czasu.
Karolina Jagodzik

kolejny w tę akcję edukacyjną zaangażowała
się nasza szkoła. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to czas sprawdzania „tabliczkowej wiedzy” podczas egzaminów. Egzaminatorami były dzieci, które sprawdzały
znajomość tabliczki mnożenia swoich kolegów oraz dorosłych. Każdy, kto zdał egzamin, uzyskał tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA.
W trakcie tego wydarzenia odbył się
również konkurs, podczas którego wszyscy uczniowie, w tym samym czasie, roz-

wiązywali działania matematyczne. Najlepsi
otrzymali dyplom oraz upominek.
Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji i pobudziły chęć zdrowej
rywalizacji.
Karolina Gładysiak
Zajęcia integracyjne
w klasach pierwszych

Nowa szkoła, nowi koledzy, nowe otoczenie, to dla uczniów pierwszej klasy olbrzymie przeżycie. 16 września 2020 r. najmłodsi uczniowie odbyli spotkanie ze szkolnym
pedagogiem i psychologami – osobami pomagającymi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, aby czuć się bezpiecznie za progiem
nowej szkoły. W czasie warsztatów dzieci
dowiedziały się, czym zajmują się szkolni
specjaliści. Uczniowie mieli również okazję poznać siebie bliżej, dowiedzieli się, co
lubią robić w wolnym czasie oraz jak wiele
rzeczy ich łączy, a przede wszystkim fantastycznie się bawili :). To były niesamowite
zajęcia, pełne energii i uśmiechu.

wą Federację Głuchych. Celem tego święta
jest zwrócenie uwagi na problemy osób niesłyszących na całym świecie, na ich prawa,
osiągnięcia oraz ich obawy w codziennym
życiu, m.in. przed dyskryminacją.
Z kolei PJM, czyli Polski Język Migowy to
język, którym posługują się głusi w Polsce,
stanowiący ich naturalny język komunikacji. Jest to język wizualno-przestrzenny.
My również w naszej szkole obchodziliśmy to święto. W klasach I-III odbyły się
warsztaty na ten temat. Uczniowie już wiedzą, jak należy się zachować wobec osób
niesłyszących, znają skrót PJM oraz podstawowe zwroty grzecznościowe w tym języku.
Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania

Międzynarodowy Dzień Głuchych
oraz Języka Migowego

Międzynarodowy Dzień Głuchych oraz
Języka Migowego to święto obchodzone
corocznie w ostatnią niedzielę września
ustanowione w 1958 roku przez Świato-

Generatory ozonu – co to takiego?

W naszej szkole pojawiły się trzy nietypowe urządzenia – generatory ozonu, które zostały zakupione i przekazane placówce przez Radę Rodziców.
Generator ozonu jest to urządzenie, które za pomocą prądu wytwarza z tlenu naturalny ozon. Swoje zalety generatory zawdzięczają ozonowi, który ma właściwości
Rokickie Wiadomości  listopad 2020

„Im więcej czytasz, tym więcej wiesz. Im
więcej wiesz, tym dalej zajdziesz w życiu.”
29 września br. obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Dzień ten został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby
Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.
Dlaczego czytanie jest ważne? Czytanie
rozwija m.in. wyobraźnię, słownictwo, koncentrację, pamięć, myślenie, buduje więzi
międzyludzkie, pozwala przeżywać wspaniałe emocje oraz zdobywać niesamowitą wiedzę.
bakteriobójcze, grzybobójcze, dezynfekujące i wirusobójcze. Dzięki niemu skutecznie
oczyścimy i odświeżymy powietrze w naszych salach lekcyjnych, świetlicy czy bibliotece, co poprawi nasze bezpieczeństwo
w czasie trwania pandemii.
Społeczność szkolna bardzo dziękuje Radzie Rodziców za zakupione urządzenia.

Warto ten dzień celebrować nie tylko 29
września, a wręcz zrobić z tego stały element w naszej codzienności.
W naszej szkole również świętowaliśmy.
O godzinie 8:00 przez radiowęzeł został odczytany dzieciom fragment książki P.G. Bell
„Pociąg do miejsc niemożliwych”. W klasach
I-III dzieciom została przeczytana bajka:
„Kiedy nie możemy się przytulać” Eoin McLaughlin. Jest to urocza opowieść dla najmłodszych czytelników, która w prosty i ciekawy sposób tłumaczy, jak można okazać
sobie miłość, niekoniecznie się przytulając.
Światowy Dzień Zwierząt

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt,
w szkole odbyła się akcja charytatywna
„Kup jabłecznika dla Mopsika”. To już trzecia edycja zbiórki pieniędzy dla schroniska dla psów Azorek w Obornikach Wlkp.
Tym razem przygotowaliśmy jabłeczniki.
Rada Rodziców wsparła akcję. Rodzice wyczarowali przepyszne ciasta i ciasteczka,
a panie specjalistki upiekły szkolną szarlotkę. Aby zapewnić jak najlepsze bezpieczeństwo sanitarne, sprzedaż odbywała się
w salach lekcyjnych. Jak zawsze pomogli
uczniowie – wolontariusze z klasy ósmej,
którzy wspaniale zaangażowali się podczas
przerw i sprawnie sprzedawali smakołyki.
Zakupu ciastek dokonały nie tylko małe łasuchy, ale także grono pedagogiczne i dyrekcja szkoły. Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej zwierzęta zaopatrzone
zostaną w niezbędne środki farmakologiczne oraz zebrane przez świetlicę produkty
dla psów i kotów.
Pomoc z pewnością zostanie doceniona
przez szczęśliwe czworonogi żywszym machaniem ogonków.
Monika Śliwicka
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Szkoła Podstawowa
w Rokietnicy
eMOCja wywołuje emocje!

Z wielką radością informujemy, że Szkoła
Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy dołączyła w tym roku szkolnym do elitarnego grona szkół i placówek realizujących międzynarodowy projekt edukacyjny
„eMOCja”. W tym nietypowym czasie obok
zadań edukacyjnych istotnym jest równoczesne dbanie o zrównoważony rozwój
emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży.
Poprzez różnorodne działania w tym projekcie chcemy być bardziej wrażliwi na drugą osobę, szanować się wzajemnie i okazywać empatię, bo każdy z nas jest inny,
równy i wyjątkowy.  
Zadania realizowane we wrześniu dostarczyły nam wielu pozytywnych emocji i doświadczeń. Klasy reprezentujące
naszą szkołę w tym projekcie opanowało
kropkowe szaleństwo. 15.09 Świętowaliśmy Dzień Kropki – symbolizujący twórczość i kreatywność. Powstały znakomite
kropki i kropeczki. Zaprojektowane kropki dzięki zastosowanym narzędziom TIK
nabrały trójwymiarowego formatu (3D).
Od kropki wszystko się zaczyna, przekonała nas o tym Vashti – bohaterka opowiadania „Kropka” Reynoldsa Petera – dziew-

Dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej
w Rokietnicy obchodziły Europejski Dzień
Języków Obcych bardzo „na czasie”, bowiem
chętne osoby miały za zadanie wykonać
maseczki z wybraną flagą europejskiego
kraju lub symbolem stolicy. Kreatywność
i zaangażowanie dzieci jak zwykle były na
najwyższym poziomie! Dziękujemy i gratulujemy wszystkim zapału!
M.Pawlisiak

czynka, w której drzemał wielki potencjał
talent, choć o tym nie wiedziała. Powstały
kąciki emocji z opowiadaniem i wierszami.
Dzięki zabawom językowym bliższy stał
nam się świat osób niedosłyszących i głuchoniemych. Potrafimy powiedzieć np.
dzień dobry, dziękuję bez używania słów.
Jesteśmy z siebie dumni.  

Zabawa SKO

Z niecierpliwością czekamy na kolejne
zadania, tym razem tematem przewodnim
będzie wyobraźnia.
~koordynatorki innowacji
A. Jankowiak, I. Dobrzyńska

Żyrafka Lokatka pogubiła się w tych zasadach i dzielni
uczniowie naszej szkoły przygotowali dla Lokatki
specjalne plakaty. Dziękujemy!

We wrześniu po powrocie do szkoły
najmłodsi uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w zabawie SKO. Ich zadaniem było
stworzenie graficznych zasad bezpieczeństwa podczas pandemii dla Żyrafki Lokatki.
Zachęcamy wszystkich do stosowania się
do zasad, które przedstawił dzieci. Dbajmy
o siebie i innych!
Dziękujemy Nikoli, Nadii, Adamowi oraz
Antkowi.
Opiekunowie SKO SP Rokietnica
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Szkoła Podstawowa
w Cerekwicy
Wystartowaliśmy 1 września i od tej pory
nie zwalniamy tempa. Uczymy się, bawimy i rozwijamy nasze pasje. Oczywiście
na nasze projekty cieniem kładzie się COVID, który narzuca nam dużo ograniczeń.
Wszystkie wydarzenia musimy realizować
w oddzielnych grupach, klasach. Nosimy
maseczki, oddalamy się od siebie, ale cały
czas współpracujemy. Nie da się ukryć, że
byliśmy pierwszą szkołą w gminie, w której
odnotowano obecność koronawirusa. Odbyliśmy częściową kwarantannę i wróciliśmy
do szkoły. Co jeszcze przed nami, nie wiadomo, ale już dziś chcielibyśmy PODZIĘKOWAĆ ZA WSZYSTKIE DOBRE SŁOWA I WYRAZY SYMPATII, które do nas napłynęły
w tym trudnym czasie. A teraz pochwalimy się, co udało nam się zrealizować mimo
pandemii. Posłuchajcie!
Dzień Marzyciela

Któż z nas, będąc dzieckiem, nie marzył?
Chyba wszyscy. Marzenia to piękna rzecz
łącząca wszystkie pokolenia. Od dziecka
każdy czegoś pragnął i pragnie do dzisiaj
– czy młody, czy dorosły, czy.. bardzo dorosły. Marzenia są naszym motorem napędzającym nas do działania, motywującym
nas, do stawania się coraz lepszym, coraz
mądrzejszym i przede wszystkim dzisiaj –
coraz szczęśliwszym człowiekiem. 8 września obchodziliśmy Dzień Marzyciela i nasze wspaniałe panie opiekujące się świetlicą
postanowiły dzisiaj – wraz z dziećmi dzisiaj – uczcić szczególnie ten dzień, wykonując niezwykłą kapsułę czasu! Dzieci zapisały swoje marzenia na kartkach, zamknęły
w słoiku i zakopały pod dębem na boisku
szkolnym, aby za rok o tej samej porze do
nich powrócić i sprawdzić, o czym wówczas
marzyli i czy udało się te marzenia speł-

Przedszkole
Bajeczka

Wrzesień w Przedszkolu „Bajeczka”
Wrzesień u „Tropicieli”

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Dzieci,
stęsknione za przedszkolem i rówieśnikami,
z uśmiechem na twarzy, nadrabiają zaległości po długiej nieobecności. Po wakacjach
zostały jedynie wspomnienia. Dzieliliśmy
się nimi podczas pierwszych dni września.
Ciekawym opowieściom nie było końca!
Przed „Tropicielami” to ostatni rok wspólnej zabawy nauki i pracy. Okazji do świętowania na pewno nie będzie brakowało!
Rokickie Wiadomości  listopad 2020

nić. Prawda, że niesamowite? W związku
z tym, że, jak wiadomo, szczęściu czasem
trzeba pomóc, wszystkie dzieci próbowały
również złowić Złotą Rybkę, w nadziei, że
ona choć trochę pomoże spełnić marzenia.
15 września uczniowie obchodzili Dzień
Kropki, a 25 września – Europejski Dzień
Języków Obcych.
Ogólnopolski Dzień Głośnego
Czytania

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
obchodzony jest od 2001 roku. Data 29
września to dzień urodzin Janiny Porazińskiej, autorki wielu książek dla dzieci.
Czytanie książek pozwala przeżyć wspaniałe emocje, a głośne czytanie z kolegami, rodzeństwem, rodzicami dodatkowo
jest okazją do budowania więzi i spędzania
wspólnie czasu. W tym roku ze względu na
pandemię, czytanie odbyło się przez radiowęzeł. Na pierwszej przerwie Pan Dyrektor rozpoczął fragmentem „Afryki Kazika”,
na drugiej przerwie Basia czytała „Tajemnice diamentów”, później Laura zabawiała nas fragmentem „Cukierku, ty łobuzie”,
Krzyś zainteresował nas książką „Alcatraz
kontra bibliotekarze” i na ostatniej przerwie Julka przeczytała fragment „Kronik
Archeo”. To był naprawdę zaczytany dzień
w naszej szkole. W dodatku na chwilę pozwolił nam się oderwać od trudnej wirusowej rzeczywistości.
Konkurs na logo szkoły

Jak wiecie, nasza szkoła dopiero zaczęła
tworzyć swoją tożsamość. Mamy świetną

Jednym z ważnych wydarzeń września był
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Po raz
pierwszy w naszej grupie obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień Kropki. Kropkowe
szaleństwo rozpoczęliśmy od wysłuchania opowiadania, jak to zwyczajna kropka
zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta uświadomiła przedszkolakom, że każdy z nas ma jakieś ukryte
zdolności i talenty. Dzieci stworzyły kropkowe arcydzieła i gadżety, z którymi pozowały do zdjęcia. Było kolorowo i radośnie!
Pod koniec września obchodziliśmy Dzień
Chłopaka. W tym miejscu chcemy podziękować rodzicom za pomoc w organizacji
tego dnia oraz przygotowanie przepięknych upominków dla dzieci. Z niecierpli-

bazę w postaci nowoczesnej placówki, rewelacyjnych uczniów i pracowników. Brakuje nam patrona i symboli, które będą nieodłącznie kojarzyć się z Szkołą Podstawową
w Cerekwicy, więc poczyniliśmy pierwsze
kroki w tej sprawie. We wrześniu poprosiliśmy uczniów o zaprojektowanie logo naszej szkoły. Pomysł spotkał się z ogromnym odzewem. Napłynęło do nas dużo prac,
z czego wytypowaliśmy 12 konkursowych.
Następnie uczniowie, rodzice i nauczyciele w librusowym głosowaniu wybrali logo
szkoły. Jego autorką jest Milena z klasy IV.
Milenie gratulujemy i dziękujemy, a Wam
drodzy Czytelnicy, pochwalimy się naszym
logo w następnym numerze „Wiadomości
Rokickich”.
„Być jak Ignacy”
Nauka to przyszłość

Członkowie świetlicowego Koła Naukowego ze Szkoły Podstawowej w Cerekwicy
biorą udział w programie edukacyjnym „Być
jak Ignacy” Nauka to przyszłość. Uczniowie
powalczą o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego.
Jest to V edycja programu, którego organizatorem jest fundacja PGNiG im. Ignacego
Łukasiewicza. Uczniowie wraz z opiekunami zapoznają się z 4 zagadnieniami: energia,
ekologia, transport przyszłości oraz świat
wirtualny. Poza zdobyciem nowej wiedzy
będą rozwiązywać problemy oraz wykonywać ciekawe eksperymenty naukowe.
Trzymajcie kciuki za postępy.
Więcej informacji na temat programu
znajduje się na stronie:
https://bycjakignacy.pl
wością czekamy na kolejne uroczystości
w naszej grupie!
Marta Gawrysiak
Joanna Górna

Projekt edukacyjny „Emocja”

Przedszkolaki z grupy Smerfy biorą udział
w „Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym – Emocja”, którego głównym założeniem jest kształtowanie postaw społecznych, rozbudzanie w dzieciach wiary
w siebie oraz własne możliwości, a także
aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie inności u innych osób. 15 września
z okazji Dnia Kropki, stworzyliśmy własne
projekty kropek w 3D. Razem z „MiguMig”
dowiedzieliśmy się, czym jest język migowy
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oraz nauczyliśmy się migać kilka zwrotów
grzecznościowych. Porozmawialiśmy także
o empatii i na temat osób niepełnosprawnych oraz odkodowaliśmy hasło „PJM” –
Polski Język Migowy”. Z wielką niecierpliwością czekamy na kolejne zadania.
Marta Grzegorzewska
Agnieszka Matysiak

„Bajeczkowy Dzień Przedszkolaka”

Co roku w całej Polsce – 20 września
przedszkolaki świętują swój dzień – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Nasze przedszkolaki co prawda w tym roku świętowały dopiero 21 września (poniedziałek), ale
już od rana czuć było nastrój szykującej się
zabawy. Dzieci z wszystkich grup tego dnia
obchodziły to święto w swoich salach. Radość i śmiech świadczyły o wspaniałej zabawie. Tego dnia w każdej grupie dzieci
zostały zaproszone do wspólnej zabawy
i udziału w konkursach. Był bal przebierańców, malowanie twarzy, przedszkolaki
rzucały kółkami do celu, chodziły z krążkiem na głowie, uczestniczyły w zabawach
z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz
zmagały się z balonami, które na końcu
ozdobiły, zgodnie z własnymi pomysłami.
Przedszkolaki tańczyły wspólnie z paniami do znanych dzieciakom piosenek. Radość, śmiech i głośny doping uczestników
świadczyły o wspaniałej zabawie. Na zakończenie tego dnia, dzieci w poszczególnych
grupach zostały obdarowane niespodzianką, okolicznościowymi medalami i dyplomami. Natomiast zastępca dyr. Pani Ania
Krzyśko odwiedziła każdą grupę i życzyła
dzieciom miłego święta. Idąc za słowami
Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat”, życzymy wszystkim
dzieciom, aby uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia.
Agnieszka Tomczak

my mówić w kolejnych tygodniach. Kontakt
z naturą na pewno pomoże w wyciąganiu
dalszych wniosków.
30 września tradycyjcie, obchodziliśmy
„Dzień Chłopaka”. Dziewczynki z grupy
„Żabki”, przygotowały upominki dla kolegów. Jeszcze raz życzymy wszystkiego dobrego, dużo uśmiechu i pozytywizmu!
Joanna Tomalka

„Pszczółki poznają świat
wszystkimi zmysłami...”

Na początku października „Żabki”, udały
się na długo oczekiwany spacer do parku.
Pogoda dopisywała więc mogły podziwiać,
jak najbliższa okolica przedszkola, zmienia
się w jesienną szatę. Dzieci poznały cechy
charaterystyczne ekosystemu, jakim jest
park. Wszyscy prowadzili szczegółowe obserwacje – zapisując lub rysując wnioski,
w przygotowanych notatnikach. Przedszkolaki zbierały materiał przyrodniczy, nazywały dary jesieni, opowiadały o swoich spostrzeżeniach. Po powrocie do przedszkola,
każde dziecko projektowało pierwszą stronę swojego notatnika. Znaleźliśmy cechy
charakterystyczne jesieni, o których będzie-

We wrześniu realizując temat kompleksowy „Ja, ty i środowisko” Pszczółki (grupa 6-latków) próbowały odpowiedzieć na
pytanie: „Czym są zmysły?”. Dzieci dowiedziały się, że zmysły to zdolność odbierania bodźców zewnętrznych, pozwalają człowiekowi m.in. widzieć, czuć zapach... Dzieci
uczestniczyły w szeregu zabaw rozwijających nasze zmysły, przede wszystkim zmysł
smaku, węchu i dotyku. Było dużo śmiechu
i dobrej zabawy!
Izabela Olejniczak-Bysiewicz

„Przyjaciele Zippiego”
– projekt edukacyjny

„Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności
psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym
życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne
wszystkich małych dzieci.
Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych
przez nauczyciela, wychowawcę w najstarszych grupach przedszkolnych oraz
w pierwszych klasach szkół podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.
W Polsce upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest
Centrum Pozytywnej Edukacji.
W Przedszkolu „Bajeczka” jest w grupie
dzieci 6-letnich „Sowy”.
Małgorzata Nowak-Grzechowska
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Przedszkole
Logicus

chały żółtym autobusem. Jesienna pogoda dopisała, co uatrakcyjniło spacer alejkami „Botaniku”.

LOGICUS – Obrazki z naszej
codzienności

Dobra okazja do zajrzenia na pocztę była
9 października. Tego dnia obchodzony jest
„Dzień poczty i znaczka pocztowego”. Podróżnicy wrzucili do skrzynki pocztowej
kopertę z własnymi rysunkami, zaadresowaną do Koziołka Matołka. Po powrocie ze
spaceru zasiadły do oglądania znaczków.
W dniu 1 października w przedszkolu
był dzień muzyki. Każda grupa w inny sposób go obchodziła. Dzień ten był okazją, by
przypomnieć sobie przeróżne instrumenty.
Przez cały w przedszkolu rozbrzmiewały
dźwięki instrumentów perkusyjnych, strunowych i dętych.

15 września to międzynarodowy dzień
kropki. Dzieci za pomocą kropek mogły
kształtować swoje umiejętności liczenia.
Bawiły się kolorami i wielkościami kropek,
przy okazji poprawiając swoje umiejętności manualne.
Zaraz po dniu muzyki świętowaliśmy
dzień uśmiechu. Z każdej sali dochodził
radosny śmiech dzieci.
W październiku dzieci z kilku grup zwiedzały zakamarki Ogrodu Botanicznego
w Poznaniu. Z przedszkola dzieci poje-

Żłobek
Myszka Miki
Jesień w żłobku Myszki Miki

Jesień w żłobku rozpoczęła się od
poznania darów jesieni. Każda grupa
żłobkowa miała zajęcia sensoryczne, podczas których dzieci świetnie
się bawiły, rozwijając zmysł dotyku
poprzez dotykanie kasztanów, szyszek, żołędzi i dyni.
Nasze pociechy poznały również
owoce sezonowe, najpierw z kart tematycznych i wierszy, następnie wykonały prace
plastyczne między innymi śliwki i jabłuszka. Na koniec tygodnia owocowego ciocie
wspólnie z dziećmi zrobiły pyszną sałatkę owocową.
Dobra zabawa to podstawa

Wrzesień był również miesiącem adaptacji dla nowych dzieci, które rozpoczęły swoRokickie Wiadomości  listopad 2020

ją przygodę ze żłobkiem. Ciocie organizowały gry i zabawy grupowe, aby najmłodsi
się lepiej poznali. Korzystając z ładnej pogody oraz dwóch placów zabaw, którymi
dysponujemy, dużo czasu spędzaliśmy na
świeżym powietrzu i świetnie się bawiliśmy. A gdy dzieci się wybawią, to robią się
bardzo głodne. Nasza placówka dysponuje
własną kuchnią, która przygotowuje pysz-

W tym miesiącu do grupy Przyrodników
i Ekologów przyjechał iluzjonista Brozi ze
swoim programem MAGIC SHOW. Od początku w przedstawieniu brały udział gołębie. Wraz z zakończeniem SHOW magika,
ptaki w tajemniczy sposób zniknęły.

30 września to Dzień Chłopaka. Wszyscy
chłopcy otrzymali mały upominek. O tym,
komu jaki prezent i samochodzik przypadł
w udziale, decydowało losowanie.

ne posiłki. Jadłospis układa dietetyk,
a produkty są od lokalnych dostawców.
Nasza wykwalifikowana kadra codziennie czuwa nad Państwa pociechami, dba o ich rozwój, otaczając je
przy tym ogromem ciepła oraz miłości, aby czuły się jak w domu.
Mając na uwadze bezpieczeństwo
smyków, przestrzegamy reżimu sanitarnego. Organizujemy dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci z przestrzegania higieny i mycia rączek. Wszystko
odbywa się w przyjaznej atmosferze
dla dzieci, poprzez śpiewanie piosenek,
odgrywanie teatrzyków oraz tworzenie pięknych prac plastycznych.
Jeśli chcą Państwo zapewnić swojemu
dziecku dobrą opiekę, zadbać o jego rozwój, ale przede wszystkim zapewnić dni
świetnej zabawy, to zapraszamy do naszego żłobka.
Zapisy trwają, a liczba miejsc jest ograniczona.
Zadzwoń do nas: 884 363 980.
Z-ca dyrektora Lidia Rybak
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Wicemistrzostwo Szamotulanina Szamotuły

W składzie wicemistrzów Polski mieszkańcy naszej gminy!

W

dniach 30.09–4.10 w szamotulskiej hali Wacław odbył się
turniej finałowy siatkarskich
Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.
Turniej ten zakończył wyjątkowo długi,
bo trwający 12 miesięcy, sezon rozgrywkowy. Sezon pod wieloma względami inny
niż wszystkie, sezon, w którym mecze rozgrywane były bez udziału publiczności lub
z jej ograniczoną ilością, sezon maseczek,
rękawiczek, dezynfekowanych piłek.
Właśnie w takich warunkach przyszło
rozegrać finałowy turniej Mistrzostw Polski. Hala Wacław Szamotulskiego Ośrodka
Sportu nie mogła wypełnić się po brzegi fanami siatkarskich emocji, a zawodnicy, organizatorzy, kibice skryli się za maseczkami.
Jednak nie przeszkodziło to w rozegraniu
zawodów, które stały na najwyższym siatkarskim poziomie zarówno pod względem
sportowym, jak i organizacyjnym.
Do turnieju finałowego awansowało 8
najlepszych drużyn z Polski, które zostały podzielone na 2 grupy. Z każdej z grup
awans do fazy finałowej i możliwość walki o medale mogły wywalczyć 2 drużyny.
Już w fazie grupowej gospodarze, z wychowankami UKS Lider Rokietnica, zostali postawieni przed nie lada wyzwaniem, na ich
drodze stanęły drużyny z ogromnym dorobkiem, w których składzie pierwsze skrzypce grają reprezentanci Polski.
Pierwszy mecz Szamotulanina pokazał,
że będą to bardzo trudne dla naszej drużyny zawody. W tym starciu przeciwnikiem
Szamotuł był zespół KS Lechia Tomaszów
Mazowiecki. Z drużyną z Tomaszowa spotkaliśmy się już w drodze do turnieju finałowego i wtedy lepsi okazali się zawodnicy
z Mazowsza (0:3). Tym razem drużyna Szamotulanina wyszła na mecz bardzo zmotywowana i choć wydawać by się mogło,
że zawodnicy Tomaszowa mają przewagę fizyczną, to realizacja założeń taktycz30

nych sztabu trenerskiego, w skład którego
wchodzą trener Łukasz Klapczyński, trenerka Dorota Szyszka i statystyk Jakub Sauer, dała drużynie z Szamotuł zwycięstwo
w pierwszym secie. Niestety w kolejnych
3 setach przeciwnicy uzyskiwali przewagę i ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Lechii 1:3.
Po pierwszym dniu turnieju wydawać by
się mogło, że karty w Grupie 2. zostały już
rozdane i co gorsza… są znaczone. Jastrzębski pokonał 3:1 Gwardię Wrocław, Lechia
Tomaszów wygrała z Szamotulaninem.
Drugiego dnia zawodów drużynę z Szamotuł czekała batalia z naszpikowanym reprezentantami Polski U-18 Jastrzębskim
Węglem. I choć wszyscy marzyli o zwycięstwie w tym meczu, a na „pełnych” trybunach pobrzmiewały optymistyczne głosy
mówiące o zwycięstwie gospodarzy, to, delikatnie rzecz ujmując, nie byli faworytem
w tym spotkaniu.
Pierwszy set potwierdził obawy pesymistów, realistom dał podstawy do martwienia się o końcowy wynik spotkania,
a optymistów zmotywował do jeszcze gorętszego kibicowania swojej drużynie. Przegrywaliśmy 15:25 po secie, który nie dawał nadziei na sukces w tym spotkaniu.
W drugim secie stało się jednak to, na co
czekali wszyscy. Zawodnicy Szamotulanina zaczęli grać „swoją” siatkówkę, tę, która
doprowadziła drużynę z Szamotuł do Finału Mistrzostw Polski – dojrzałą, odpowiedzialną, ale przede wszystkim zabójczo
skuteczną. Funkcjonował w zasadzie każdy element siatkarskiego rzemiosła – od
zagrywki, przez blok, przyjęcie i rozegranie, po atak. Na tak grającego Szamotulanina zawodnicy Jastrzębskiego nie potrafili
znaleźć sposobu. Kiedy pretendent z Szamotuł objął prowadzenie 2:1 w setach, na
trybunach rozgorzała prawdziwa feta! Pesymiści cieszyli się z wygranych 2 setów,

optymiści nie ustawali w dopingu, a realistów na trybunach już nie było.
Kiedy w czwartym secie Szamotulanin
Szamotuły miał już przewagę i szansę, aby
zakończyć spotkanie w czterech setach,
w drużynie Jastrzębskiego Węgla nastąpiło „przebudzenie mocy” i faworyt spotkania
wygrał czwartego seta, doprowadzając do
tiebreaka. Jednak to, co wydarzyło się w decydującym secie, nie pozostawiało wątpliwości, która drużyna była lepsza w tym starciu.
Dosyć wspomnieć, że zmiana stron następowała przy wyniku 8:3 dla Szamotulanina!
Tę przewagę wystarczyło dowieźć do końca,
co skutecznie uczyniła drużyna z Szamotuł
i wygrała całe spotkanie 3:2.
Po drugim dniu turnieju wszystkie 8 drużyn miało na swoim koncie 1 zwycięstwo
i 1 porażkę, co dawało wszystkim równe
szanse na awans do finałowej czwórki, pokazało jak wyrównany jest turniej finałowy i zapowiadało ogromne emocje w kolejnym dniu zawodów.
Wszystkie spotkania rozgrywane trzeciego dnia były dla każdej z drużyn meczami o wszystko. Zespoły, które wygrywały,
awansowały do ścisłego finału, przegrani
walczyli o dalsze miejsca.
Tak było też w przypadku meczu Szamotulanina z kolejnym pewniakiem do medalu, czyli Gwardią Wrocław. Drużyna z Szamotuł doskonale weszła w to spotkanie
i dosyć pewnie i szybko wygrała 2 pierwsze sety. W trzecim wystarczyło postawić
przysłowiową kropkę na „i” i zacząć cieszyć się z historycznego awansu. Początek
trzeciego seta zapowiadał szybką wygraną Szamotuł, bo nie dość, że nasza drużyna od początku prowadziła w tym secie, to
jeszcze udało się wyeliminować podstawowego zawodnika drużyny z Dolnego Śląska
– Tytusa Nowika, który nie powstrzymał
emocji i rzucił komentarz w kierunku sędziego, co zaowocowało czerwoną kartką
i kolejnym punktem dla gospodarzy. Droga do półfinału zamieniła się dla Szamotulanina w autostradę, najlepszy zawodnik Gwardii siedział w polu kar i nie mógł
już w tym secie wejść na boisko, a dodatkowo osłabieni goście nie mieli pomysłu
na grę. Przewaga drużyny z Szamotuł urosła do 5 punktów i wygranie meczu było
już w zasadzie tylko formalnością. Jednak
w siatkówce gra się do końca i pięciopunktowa przewaga w secie nie oznacza jeszcze
zwycięstwa. Przy stanie 23:18 dla Szamotulanina w polu zagrywki gości zameldował się kapitan drużyny Andrzej Kwapiński i set skończył się wynikiem 23:25 dla
Gwardii. W czwartym secie na boisko wraca Tytus Nowik i Gwardia niesiona zwycięstwem w poprzednim secie, wygrywa
wysoko, bo 16:25, doprowadzając do tie-

breaka, w którym po bardzo wyrównanej
walce kolejny raz lepsza okazuje się drużyna Szamotulanina Szamotuły!
Wygrywając 3:2 z Gwardią Wrocław,
awansujemy do najlepszej czwórki w Polsce, pokonując po drodze pewnych kandydatów do medali!
Z drużyną z Łodzi przyszło nam się zmierzyć w walce o ścisły finał. Drużynę Wifamy mieliśmy już okazję poznać w turnieju
półfinałowym w Gdańsku, podczas którego Łodzianie pokonali naszą drużynę. Fakt
ten lub przekraczający wszelkie normy BHP
hałas, jaki robili licznie (na ile było to możliwe) zgromadzeni kibice, spowodował, że
zawodnicy gospodarzy wyszli na mecz jakby sparaliżowani. Szamotulanie popełnili
tak dużo błędów, że Wifama w zasadzie nie
musiała robić nic. Wystarczy powiedzieć,
że na 25 punktów Wifama tylko 4 zdobyła atakiem. W drugim secie drużyna z Szamotuł zagrała już dużo lepiej, szczególnie
po wejściu na boisko rezerwowego zawodnika Konrada Chybowskiego, który wziął
na siebie ciężar gry i doprowadził drużynę
do zwycięstwa w tym secie 27:25. Trzeci

set również wygrany przez Szamotulanina na przewagi. W czwartym secie gospodarze wrócili na właściwe tory i pewnie
wygrali. Mecz zakończył się wynikiem 3:1,
a Szamotulanin Szamotuły niespodziewanie zameldował się w finale, zapewniając
sobie srebrny medal Mistrzostw Polski i w
niedzielę miał walczyć z Jastrzębskim Węglem o tytuł MISTRZA POLSKI!
Spotkanie finałowe pomiędzy drużynami AT Jastrzębski Węgiel a UKS Szamotulanin Szamotuły rozpoczęło się punktualnie
a obydwie drużyny wyszły na boisko bardzo skoncentrowane i zmotywowane. Dru-

żyna z Jastrzębia przyjechała do Szamotuł
po złoto, zaś gospodarze mieli szansę na
zrobienie największej chyba niespodzianki tego sezonu i zdobycie złotego medalu
Mistrzostw Polski.
Całe spotkanie stało na bardzo wyrównanym poziomie. Wyniki poszczególnych
setów (22:25; 20:25; 23:25) pokazują, że
gospodarze nie oddali tanio skóry i walczyli
z Mistrzami Polski sezonu 2019/2020 jak
równy z równym.
Złoto było na wyciągnięcie ręki. Turniej
finałowy na długo pozostanie w pamięci
kibiców, trenerów i zawodników, wśród
których są mieszkańcy gminy Rokietnica
i jednocześnie wychowankowie UKS Lider
Rokietnica: Mateusz Koczorowski, Jakub
Szelągiewicz, Paweł Czapka i Aleksander
Szulc. Wicemistrzostwo to ogromny sukces,
którym można i należy się chwalić! Szczególnie jeśli udział w nim mają nasi sąsiedzi z Szamotuł, a wzorowa współpraca naszych klubów pokazuje, że jest to droga do
rozwoju i sukcesów sportowych.
Przemysław Koczorowski
Fot.: Piotr Rychter

Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików w Taekwondo Olimpijskim

W

sobotę 10 września 2020 r. sześcioro naszych zawodników
w kategorii wiekowej młodzik
(roczniki 2009-2010) reprezentowało
Klub oraz Gminę Rokietnica podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików,
które odbyły się w Tarnowie Podgórnym.
Jest to turniej najwyższej rangi dla zawodników tej kategorii wiekowej, w którym brało
udział ponad stu zawodników z 28 klubów
z makroregionu A, czyli trzech województw:
Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego
i Lubuskiego.
To była bardzo emocjonująca i pełna wrażeń sobota. Nasz Klub reprezentowali: Zofia Musiał, Kosma Ozorowski, Franciszek
Kurantowicz, Franciszek Kuziów, Antoni
Szarafiński, Aleksander Ledecki. Pięcioro
z sześciu naszych zawodników wywalczyło
awans do walk finałowych. Nasi waleczni
Spartanie w walkach sportowych wywalczyli 4 złote, 1 srebrny i 1 brązowy medal.
Każdy z nich miał przyjemność stanąć na
podium mistrzostw młodzików. Ponadto
w konkurencjach sprawnościowych zdobyliśmy 1 złoty, 3 srebrne i 1 brązowy medal.
Wszystkie nasze sobotnie osiągnięcia dały
nam 2 miejsce w klasyfikacji drużynowej
turnieju! To nasz największy dotychczasowy klubowy sukces sportowy!
W tym ciężkim dla nas okresie, jakim jest
pandemia koronawirusa, takie wyniki cieRokickie Wiadomości  listopad 2020

szą podwójnie! Podczas wiosennego lockdownu nie mogliśmy
trenować. Zajęcia wznowiliśmy
pod koniec maja, ale i tak nie
były to warunki, w jakich powinni trenować czołowi zawodnicy. Po świetnie przepracowanym obozie letnim niestety
nie mogliśmy wrócić do treningów w sali. Nie pozostało nam
nic innego, jak dalej trenować
na boisku. Pokazaliśmy klasę,
udowadniając, że wygrywa się
sercem i determinacją, że można zrobić coś wielkiego nawet
w trudnych warunkach. Teraz
czas na kadetów – to oni postawią kropkę nad „i” podczas
ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w Taekwondo Olimpijskim, która odbędzie się
w Puławach! Zachęcamy do śledzenia naszego fanpage’a oraz oglądania transmisji
online z walk kadetów.
Miło nam również poinformować, że
Urząd Gminy Rokietnica, jak co roku ma
ogromny wkład w działalność Klubu. W ramach programu wspierania organizacji pozarządowych, w tym w realizowaniu zadania publicznego, Gmina dofinansowuje
nasze działania na rzecz sportu dzieci i młodzieży.
Piotr Trybuś

Wyniki:
Zofia Musiał: walki sportowe – 1 miejsce
Kosma Ozorowski: walki sportowe – 1 miejsce
konkurencja wielokrotne kopnięcie dollyo chagi –
1 miejsce
Franciszek Kuziów: walki sportowe – 1 miejsce
Franciszek Kurantowicz: walki sportowe – 1 miejsce
konkurencja wielokrotne kopnięcie dollyo chagi –
2 miejsce
konkurencja kopnięcie dosiężne – 2 miejsce
Antoni Szarafiński: walki sportowe – 3 miejsce
konkurencja wielokrotne kopnięcie dollyo chagi –
3 miejsce
konkurencja kopnięcie dosiężne – 2 miejsce
Aleksander Ledecki: walki sportowe – 2 miejsce
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Biały Dunajec z Nordic Walking Rokietnica

W

itam wszystkich entuzjastów
i sympatyków Nordic Walking
Gminy Rokietnica, tych bardzo
zaangażowanych, tych uprawiających rekreacyjnie NW oraz obserwatorów tego sportu. Jako Stowarzyszenie NW „ROXKIJE Rokietnica”, zaplanowaliśmy zorganizowanie
we wrześniu, obozu kondycyjno – integracyjnego do Białego Dunajca. Gmina Rokietnica wsparła nasz wyjazd finansowo w ramach tzw. „małego grantu”.
Przygotowania do wyjazdu rozpocząłem
już w roku ubiegłym, ponieważ składając
wniosek o dofinansowanie do gminy, musiałem posiadać pełną wiedzę, co do miejsca wyjazdu, kosztów noclegu, wyżywienia
i transportu itp. Po zamknięciu papierkowego etapu, pod koniec lutego udaliśmy
się na rekonesans, żeby sprawdzić lokalizację, warunki zakwaterowania i wyżywienia
oraz wyznaczyć trasy wspólnego marszu
na wrześniowy wyjazd. Jednak rok 2020
jest rokiem innym niż te minione, ponieważ COVID-19 zaczynał zadomawiać się
w Europie na dobre i mieszał w tym tygielku na różne sposoby. Do ostatniego dnia

nie byliśmy pewni, czy uda się wyjechać.
Śledzenie komunikatów epidemiologicznych, telefony z pytaniami, potwierdzanie i dogadywanie szczegółów z gospodarzami. Aż pod koniec sierpnia, wydawało
się, że pojedziemy. I znowu życie napisało
swój scenariusz, który nie pokrył się z naszymi planami. We wtorek dowiedziałem
się, że nie mogę jechać. Żona Beata podjęła się przejąć pałeczkę i zrealizować plan
obozu. Z relacji uczestników wiem, że wywiązała się wspaniale z tego zadania, a ponieważ nie mogłem być tam osobiście, dalszą część relacji napisała Beata.
Czwartek, zgodnie z programem, był
dniem aklimatyzacyjnym, dlatego przygodę z Tatrami rozpoczęliśmy od zwiedzania Zakopanego. Wieczorem ognisko, które
ze względu na pogodę przenieśliśmy pod
dach, co nie przeszkodziło nam w dobrej
zabawie, ponieważ przygrywała nam kapela góralska. Muzyka poniosła biesiadników i co niektórzy ujawniali swoje talenty
muzyczne i taneczne.
W piątek po śniadaniu pojechaliśmy na
parking w miejscowości Kiry, w Dolinie Ko-

Julia Tarka na podium
Pucharu Polski Kobiet!

wej pojawiły się 3 zawodniczki Akademii
Bilardowej Rokietnica, a były to: Milena
Malicka, Zuzanna Błaszczak i Julia Tarka.
Wszystkie nasze bilardzistki odnotowały
świetny występ. Cała trójka awansowała
do najlepszej ósemki zawodów, a najlepiej
zaprezentowała się najmłodsza z nich, czyli Julia Tarka. Julia wskoczyła na podium,
ostatecznie klasyfikując się na trzeciej pozycji! Brawo, Julia! Jest to historyczny sukces, bo jak dotąd żadna z dziewczyn Akademii Bilardowej Rokietnica nie zdobyła
medalu Pucharu Polski Kobiet. Tym bardziej brawo, Julia! Milena i Zuza kilkakrotnie zdobywały tytuły Mistrzyń Polski Juniorek, ale w kategorii Kobiet medali jeszcze
nie mają. Warto wspomnieć, że aż pięcio-

Julia Tarka z pucharem z PPK i Radosław Babica

Ostatnie zawody sezonu 2020 z cyklu Pucharu Polski Kobiet odbyły się w klubie Zakręcona Bila w Poznaniu. Na liście starto32

ścieliskiej, skąd poszliśmy malowniczą trasą na Ornak. W schronisku obowiązkowa
szarlotka, po której Stasia na polanie poprowadziła zajęcia Chi Kung (pisownia polska), czemu przyglądało się liczne grono
turystów. W drodze powrotnej część grupy zwiedziła wąwóz Kraków.
W sobotę odbył się wyjazd do Zakopanego pod skocznię „Wielka Krokiew”, skąd
poszliśmy szlakiem pod stację kolejki gondolowej na „Kasprowy Wierch” i dalej na
„Halę Kondratową”. Po drodze zwiedziliśmy
pustelnię Brata Alberta. Opuszczaliśmy ją
podzieleni na dwie grupy. Jedna poszła dalej szlakiem do schroniska i wróciła Doliną
Białego. Druga grupa odwiedziła Klasztor
Albertynek i powróciła pod skocznię, skąd
obie grupy wróciły do Białego Dunajca. Po
kolacji było podsumowanie obozu, rozdanie pamiątkowych certyfikatów, podziękowania gospodarzom i osobom zaangażowanym w realizację obozu. Nadszedł czas
pakowania i powrotu. W Rokietnicy byliśmy w niedzielę przed dwudziestą.
Jako organizator wyjazdu pragnę podziękować Gminie Rokietnica za dofinansowanie obozu. Przedsiębiorstwu transportowemu „ROKBUS” za bezpieczny przewóz
tam i z powrotem. Kierowcy, Panu Darkowi za życzliwość, profesjonalizm i miłą podróż. Pani Kindze z centrum ubezpieczeń
„Polisa Ekspert” za ubezpieczenie grupy
oraz wszystkim uczestnikom wyjazdu, bo
bez Was całe to przedsięwzięcie nie miałoby to sensu.
Pozdrawiam
i do zobaczenia.
Beata i Dariusz
KOSICCY

krotnie blisko zdobycia medalu w PPK była
Agnieszka Kolecka, od której to zaczęły się
sukcesy Akademii Bilardowej Rokietnica
w juniorskich turniejach. Agnieszka była
nawet o jedną bilę od medalu Mistrzostw
Polski Kobiet w roku 2016, gdzie przegrała 5:4 z Moniką Ząbek (Baribal Zagłębie
Lubin), aktualną liderką Rankingu Polski
Kobiet i zwyciężczynią ostatnich zawodów
w Poznaniu. Drugie miejsce w Zakręconej
Bili zajęła Izabela Łącka (Fair Play Jaworzno), a na trzecim stopniu obok Julii Tarki
znalazła się jeszcze Bogna Świtała (UKS Pałuki Żnin). Gratulujemy wszystkim medalistkom i jeszcze raz naszym zawodniczkom wspaniałego występu!
Zakręcona Bila zdominowała
BUDMAR-CUP IX!

W przedostatnim turnieju sezonu BUDMAR-CUP 2019/2020 na starcie pojawiło się 19 zawodników. Uczestnicy zostali
podzieleni na grupy zaczynające rozgryw-

ki o różnych godzinach. Zawody zdominowali bilardziści klubu Zakręcona Bila Poznań. Zwyciężył Michał Berkec, a na trzecich
miejscach uplasowali się Yahor Mikheyenka i Piotr Likowski. Jedynym rodzynkiem
z Akademii, który zajął miejsce medalowe, był Nikodem Jankowiak. Nikodem tego
dnia dwukrotnie próbował znaleźć sposób
na zwycięzcę BUDMAR-CUP IX. Najpierw
spotkali się w rozgrywkach grupowych,
a później w finale. Oba mecze zakończyły
się pewnym zwycięstwem Michała, który
prezentował się naprawdę dobrze i wprowadził dużo pozytywnej energii do turnieju. Tuż za podium zameldowali się: Andrzej
Barski, Piotr Ptaszyński, Radosław Lorych
i powracający do gry Daniel Wieszczeczyński. Warto podkreślić, iż na jeden turniej
przed końcem sezonu 2019/2020 zwycięstwo w rankingu BUDMAR-CUP zapewnił
sobie Nikodem, który na 9 turniejów aż 7
razy meldował się na podium, raz wygrał,
pięć razy był drugi i raz trzeci. Gratulacje!
O drugie miejsce walka będzie się toczyć
do ostatniej bili BUDMAR-CUP X pomiędzy Andrzejem Barskim, Michałem Potyszem i Piotrem Ptaszyńskim. Zawody zaplanowane są na 29 listopada, a będziemy
grać w 9-bil. Po nich poznamy wszystkich
uczestników turnieju BUDMAR MASTERS
2020. Przypomnijmy, iż do BUDMAR MASTERS awansuje 14 pierwszych zawodników z rankingu BUDMAR-CUP, których
rozegrało minimum 7 turniejów BUDMAR-CUP plus 2 tzw. „Dzikie Karty” przyznawane przez organizatorów.
Tym razem bez fajerwerków
Drugi tegoroczny start naszych młodych
bilardzistów w ogólnopolskim turnieju Junior-Tour można zaliczyć do przeciętnych.
Zawody odbyły się w Łodzi, a najlepiej zaprezentowały się dziewczyny. Milena Malicka i Julia Tarka łatwo przeszły rozgrywki
grupowe, ale niestety po bardzo zaciętych
meczach pierwszej rundy pucharowej zakończyły rozgrywki na dziewiątych lokatach. Nieco gorzej wypadli nasi chłopcy,
którzy tym razem nie awansowali do fazy
pucharowej. Jeden mecz od awansu z grupy był Mateusz Cholewiński, dwóch meczów zabrakło Miłoszowi Michałowskiemu,
a trzech Erykowi Świdniakowi. Mamy teraz 2 miesiące, aby wyciągnąć wnioski i lepiej przygotować się do trzeciego Junior-Tour, który zaplanowany jest na 22 listopada
również w Łodzi. Dobrze, że wystartowała już na pełnych obrotach „Szkółka Bilardowa Radosław Babicy”, co z pewnością
zmotywuje młodych bilardzistów do jeszcze większego treningu. Dla tych, co jeszcze nie zapisali się do szkółki, mamy dobrą
Rokickie Wiadomości  listopad 2020

Juniorzy Akademii Bilardowej Rokietnica podczas Junior-Tour II w Łodzi

wiadomość – są wolne miejsca! Szczegóły
pod numerem 601 635 887. Zapraszamy!
Niesamowite emocje
i rozstrzygnięcia w eliminacjach
do MPA!

Yahor Mikheyenka i Andrzej Barski tuż przed
finałem IV eliminacji do MPA

W czwartej eliminacji do Mistrzostw Polski Amatorów zagrało 18 zawodników. Mecze przebiegały bardzo sprawnie, a triumfatorem drugi raz z rzędu okazał się Yahor
Mikheyenka. Zawodnik Zakręconej Bili Poznań w finale pokonał doświadczonego gracza z Rokietnicy Andrzeja Barskiego. Na
trzecich miejscach uplasowali się kolejni
bardzo doświadczeni bilardziści: Daniel
Wieszczeczyński i Łukasz Sikorski, a tuż
za podium zameldowali się: Sebastian Brzękowski, Radosław Lorych, Bartosz Kaczmarek i Mikołaj Łukaszkiewicz.

Mateusz Cholewiński i Piotr Ptaszyński tuż przed
finałem V eliminacji do MPA

Ostatni turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski Amatorów zafundował
nam wiele wrażeń. O ile pierwszej trójce

rankingu do awansu wystarczał tylko sam
start w ostatnich zawodach, to o pozostałe
5 miejsc premiowanych awansem walczyło
kolejne 10 osób. Przejdźmy do konkretów
i najważniejszych informacji. Rzutem na taśmę i w pięknym stylu awans wywalczył
Piotr Ptaszyński. Piotrowi pierwsze cztery turnieje naprawdę się nie układały, a w
ostatnim... zwyciężył i awansował do MPA!
Jest to pierwszy triumf Piotra w Akademii
i coś nam się wydaje, że nie ostatni... Gratulujemy! Ogromne gratulacje należą się
również Mateuszowi Cholewińskiemu, który dotarł aż do finału i to właśnie ten rezultat zapewnił mu kwalifikację do MPA!
Brawo, Mati! Na trzecich miejscach uplasowali się Łukasz Sikorski i Yahor Mikheyenka, którzy również awansowali do MPA.
Yahor ostatecznie wygrał cały ranking, co
gwarantuje mu rozstawienie w MPA. Awans
uzyskali także: Andrzej Barski, Karol Siódmiak, Radosław Lorych i Mikołaj Łukaszkiewicz. Ten ostatni może mówić o wielkim
szczęściu. Mikołaj zebrał tyle samo punktów, co Bartosz Kaczmarek, ale to on awansował, gdyż miał więcej najlepszych rezultatów w turniejach. Całej ósemce jeszcze
raz gratulujemy i trzymamy kciuki za ich
świetny występ w listopadowym Turnieju Finałowym MPA, w którym pula nagród
wyniesie 16 000 zł.
Szkółka Bilardowa ruszyła!

Od września w Akademii Bilardowej
w Rokietnicy wznowiła działanie „Szkółka Bilardowa Radosława Babicy”, do której
można zapisać się w każdej chwili. Dzieci
ćwiczą pod okiem Mistrza Europy i wielokrotnego Mistrza Polski. Koszt szkółki to 60
zł na miesiąc. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 6-osobowych w dni powszednie z podziałem na początkujących,
średniozaawansowanych i zaawansowanych. 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!
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Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
„Pod Kasztanem” 08.09-14.09.2020 r.

W

yjazd grupy Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem” na 7-dniowy pobyt sportowo-rekreacyjny do Kowar był nowym wyzwaniem dla
organizatora oraz uczestników, ponieważ
odbył się on w czasie trwającej epidemii
COVID-19.
Ale daliśmy radę! Wróciliśmy wszyscy
zdrowi i zadowoleni!
Atrakcją, jaką mieliśmy podczas tego
wyjazdu, było zwiedzanie zamku w Bolkowie, który w XIII wieku był najpotężniejszą twierdzą na Śląsku.
Cały pobyt spędziliśmy w ośrodku „Wojków”, który był naszą bazą i terenem zmagań sportowo-rekreacyjnych.

Poranne zajęcia rozpoczynaliśmy gimnastyką, z pomocą gumy oporowej. Popołudniowe zmagania to rozgrzewka i gry zespołowe. Największą popularnością cieszyły
się mecze piłki nożnej, w której, o zgrozo,
dominowały panie. Nie ustępowały one panom w zadziorności i przebojowości. Były
momenty, że nie było wiadomo kto, do której bramki strzela gola. Nie mniejszą popularnością cieszyły się mecze w „dwa ognie”.
Było dużo śmiechu i zabawnych sytuacji
przy zajęciach sprawnościowych oraz gdy
nasze seniorki przypomniały sobie zabawy z lat dziecięcych ze skakanką oraz grą
w klasy. Nie obyło się bez drobnych kontuzji (obtarcia, skaleczenia). Te wszystkie

Rokietnicki
Klub Seniorów

w grupowych zajęciach.
Są to zajęcia, które wpisały się już w tygodniowy
harmonogram uczestników. Przeprowadzone są
w małych grupach, z dużym zaangażowaniem
osób prowadzących, jak
również członków Klubu. Ogólną poprawę
kondycji fizycznej oraz zauważalne zwiększenie ruchowości całego ciała mogą potwierdzić wszyscy uczestnicy zajęć taneczno – sportowych. Wyplatane koszyczki oraz
inne dekoracyjne ozdoby stanowią efekty
prac wykonywanych na zajęciach z rękodzieła artystycznego. Zachęcam seniorów
do przyłączenia się do nas.

W

trudnych czasach, w jakich przyszło nam żyć,
staramy się w miarę możliwości kontynuować formy aktywności,
które wpisują się w objęte reżimami sanitarnymi zachowania.
Od początku sierpnia wznowiliśmy wyjazdy na pływalnię do Tarnowskich Term.
Powróciliśmy do zajęć stacjonarnych z rękodzieła artystycznego oraz zajęć taneczno –
sportowych. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Biblioteki Gminnej w Rokietnicy Teresy
Wieczorek seniorzy mogą we wczesnych
godzinach porannych, jeszcze przed otwarciem Biblioteki, korzystać z sali i brać udział
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Bogusława Rzepka
Prezes
Rokietnickiego Klubu Seniorów

dolegliwości nie przeszkadzały uczestnikom w dalszych zmaganiach. Kolejny raz
nasi seniorzy przekonali nas i samych siebie, że „rocznik” nie zawsze przeszkadza
w aktywności fizycznej oraz sprawności
psychomotorycznej.
Nie wspomnę o kilometrowych spacerach
nordic walking, gdzie nagrodą była pyszna kawa, lody oraz wspaniałe widoki. Czy
było coś negatywnego? Tak – ograniczenia związane z pandemią, z uwagi na które musieliśmy dostosować się do zachowania obostrzeń.
Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia
dziękują Gminie Rokietnica za przyznaną
dotację z tzw. „małych grantów”, dzięki temu
mogliśmy zrealizować nasz wyjazd.
B. Nowaczyk

Informacje:
Zajęcia taneczno-sportowe odbywają się
w poniedziałki i środy o godz. 845 w sali GOK
przy Bibliotece w Rokietnicy.
Zajęcia artystyczne odbywają się w środy
o godz. 1000 w sali Biblioteki w Rokietnicy.
Nie przewidujemy w najbliższych miesiącach ogólnych spotkań klubowych.
Od lipca 2020 r. zawiesiliśmy pobieranie miesięcznych klubowych składek członkowskich. Osoby, które zapłaciły składki
członkowskie do końca roku, będą miały
przeniesione nadpłaty na późniejszy okres
– po wznowieniu pobierania opłat – będzie
podana informacja.
www.rokietnicasenior.pl
fb: rokietnickiklubseniora

Arteterapia w Klubach Seniora

Klub Senior+
działa już rok!

16

maja tego roku, minęła pierwsza
rocznica działalności Klubu Seniora Senior + w Rokietnicy. Niestety, ze względu na epidemię koronawirusa
i przymusową przerwę w działalności, nie
mogliśmy wtedy uczcić tej rocznicy. Dobrym
momentem okazał się dzień 1 października, kiedy to postanowiliśmy zorganizować
małą uroczystość, zachowując reżim sanitarny. Spotkaliśmy się w dużej sali GminneRokickie Wiadomości  listopad 2020

go Ośrodka Kultury w Rokietnicy. Podczas
spotkania wspominaliśmy to, co wydarzyło
się przez cały rok, oglądaliśmy zdjęcia i filmy ze spotkań. Od maja 2019 roku, udało
się stworzyć małą, senioralną rodzinkę, gotową na realizowanie wielu zadań. Seniorzy stwierdzili, że formy aktywności realizowane w Klubie należy kontynuować i z
nowymi postanowieniami i energią wkroczyć w kolejne lata działalności Klubu. Był
pyszny tort, zaproszeni goście i oczywiście
toast za pomyślność, dalszy rozwój i działalność Klubu. Ale najważniejszymi życzeniami były życzenia zdrowia w tym trudnym czasie…

P

rzygoda ze sztuką na zajęciach z arteterapii była dla Seniorów z Klubów
Aster i Senior+ wielkim przeżyciem.
Zajęcia te udowodniły, że z nieregularnej
plamy może powstać dzieło sztuki.
Spotkania z plastyczką i arteterapeutką
Ewą Lisowską, uaktywniły u seniorów wyobraźnię i fantazję. Warsztaty te znowu potwierdziły, że Seniorzy to grupa kreatywnych i otwartych na każdą aktywność ludzi.
Pani Ewo, wielkie dzięki! Już czekamy na
kolejne spotkanie z arteterapią!
Ireneusz Lesicki

W imieniu Seniorów, wielkie podziękowania kierujemy do Urzędu Gminy w Rokietnicy, Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy oraz Stowarzyszenia ASTER.

Ireneusz Lesicki
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Badania mammograficzne dla pań
w wieku 50-69 lat

Z

apraszamy wszystkie Panie między 50
a 69 rokiem życia (1951-1970 r.), które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie
wykonywały tego badania w ramach pro-

gramu profilaktyki raka piersi, na bezpłatne badanie mammograficzne refundowane przez NFZ.

Program Metropolii Poznań
dla osób z nadwagą i otyłością
Wystartował nabór do „Odważ się na zdrowie” – projektu dla osób z nadwagą i otyłością. Uczestnicy mogą liczyć na bezpłatne półroczne wsparcie dietetyka, trenera
i psychologa. Projekt skierowany jest do mieszkańców Metropolii Poznań.

N

abór uczestników, którzy chcą podjąć
walkę z nadwagą i otyłością, będzie
ciągły. Pierwszych sto osób już zostało zakwalifikowanych i zaczęły się konsultacje z dietetykami. Właśnie spotkanie ze
specjalistą żywienia jest początkiem działań zmierzających do obniżenia masy ciała, bo z takim założeniem mieszkańcy Metropolii trafiają do „Odważ się na zdrowie”.
Oprócz spotkań z dietetykiem uczestnicy
będą brali udział w ćwiczeniach ułatwiających dbanie o swoje ciało. Zakwalifikowanym osobom pomoże też psycholog, który
podpowie jak zbudować systematyczność
i wytrwać w diecie.
O zakwalifikowanie do projektu mogą starać się osoby, które mieszkają lub pracują
na terenie jednego z samorządów należących do stowarzyszenia Metropolia Poznań,
czyli w mieście Poznań, powiecie poznańskim, gminie Oborniki, Skoki, Szamotuły
lub Śrem. Kandydat musi mieć ukończone 45 lat i być przed 60. (w przypadku kobiet) lub 65. (mężczyźni) urodzinami. Zakwalifikowane zostaną osoby, których BMI
(indeks masy ciała) mieści się między 25
a 35 (co odpowiada nadwadze lub otyłości
1. stopnia), nie mają zdiagnozowanej cukrzycy oraz wykazują wysoką motywację
do podjęcia działań.
Poziom BMI (ang. Body Mass Index – indeks masy ciała) pomogą wyliczyć pracownicy Metropolii. Wskaźnik jest kalkulowany
według wzoru BMI = masa ciała : (wzrost)2,
Rokickie Wiadomości  listopad 2020

gdzie masa ciała jest wyrażona w kilogramach (np. 62,5), a wzrost w metrach (np.
1,67). Według Światowej Organizacji Zdrowia dla osób dorosłych BMI jest określane
jako prawidłowe przy poziomie pomiędzy
18,5 a 24,99. BMI od 25 do 29,99 wskazuje
na nadwagę. Natomiast otyłość jest definiowana przy BMI przynajmniej 30 (otyłość
I stopnia – 30-34,99, II stopnia – 35-39,99,
III stopnia – równe 40 i wyższe).
Zainteresowanie udziałem w projekcie można zgłaszać pocztą elektroniczną.
Mail na adres odwazsie@metropoliapoznan.pl powinien zawierać następujące
dane: gmina zamieszkania lub pracy, wiek,
wzrost, masa ciała, obwód w pasie oraz
ewentualna informacja o zdiagnozowanej
chorobie cukrzycowej. Stowarzyszenie
Metropolia Poznań informacji o projekcie
udziela również pod numerem telefonu
530 811 000, a założenia „Odważ się na
zdrowie” można znaleźć na stronie www.
metropoliapoznan.pl. Projekt będzie realizowany do 2022 roku.
Autorem regionalnego programu zdrowotnego „Odważ się na zdrowie – program
metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski” jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W odpowiedzi na program, Stowarzyszenie Metropolia Poznań
realizuje projekt „Kompleksowe działania
zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań”. Projekt finansowany jest
z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kochane Panie, jeżeli nie pamiętacie, kiedy ostatni raz miałyście wykonywane badanie, zapraszamy do kontaktu pod numerem
telefonu: 68 41 41 411, a my to sprawdzimy i zarejestrujemy na badanie.
Rejestracji można dokonać również online poprzez naszą stronę internetową www.
diagnostyk.pl.
Stała kontrola piersi daje ogromną szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia, dlatego serdecznie zapraszamy
do mammobusu w Rokietnicy przy Rokietnickim Ośrodku Sportu ul. Szamotulska 29 w dniach 26.10.2020 r. oraz
26.11.2020 r.
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Diagnostyk”

Szczepienia
przeciwko grypie
Powiat Poznański po raz siódmy realizuje
„Profilaktyczny program szczepień
przeciwko grypie dla mieszkańców
powiatu poznańskiego”.
Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać osoby od 65 roku życia (tj. urodzone nie później niż 31 grudnia 1955 r.),
zameldowane na terenie gmin powiatu
poznańskiego. Wykonanie szczepień będzie poprzedzone badaniem lekarskim
kwalifikującym do udziału w Programie.
Osoby zainteresowane udziałem w Programie, zameldowane na terenie gminy
Rokietnica, winny przed szczepieniem
skontaktować się z Wykonawcą Programu tj. Firmą Edictum sp. z o.o. (Poznań,
ul. Mickiewicza 31), tel. 61 847 04 54.
Szczepienia dla mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Rokietnica
będą odbywać się w siedzibie Edictum
Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Mickiewicza
31 w dniach:
• 30.10.2020 r. (piątek)
w godz. od 10.00 do 15.00
• 06.11.2020 r. (piątek)
w godz. od 10.00 do 15.00
Dodatkowo w soboty w godz. 10.0012.00 w siedzibie firmy EDICTUM sp.
z o.o. – ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu,
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (tel.: 61 847 04 54).
Liczba szczepień ograniczona!

w ramach Działania 6.6, Poddziałania 6.6.1
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie Metropolia Poznań na realizację
projektu pozyskało 4 464 395,94 zł.
Źródło: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
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Listopad
miesiącem
myśliwych
i leśników

M

yślistwo w Polsce było, jest i zapewne będzie. Na przestrzeni wieków straciło swój pierwotny charakter. Obecnie istnieje już w innej formie
i jest kontynuacją dobrych, polskich tradycji obyczajowych i łowieckich. Według szacunków, ok. 80% społeczeństwa nie wie
o działalności Polskiego Związku Łowieckiego, zaś negatywne odczucia podsycają różne, czasem podejrzane organizacje
skupiające się pod sztandarem ekoterrorystów. Niech to przesłanie skłoni naszych
czytelników do refleksji. Myśliwych łamiących prawo łowieckie i zachowujących się
nieetycznie w stosunku do zwierzyny należy bezwzględnie wykluczyć z szeregów
PZŁ. Współczesne myślistwo to gospodarka łowiectwa, dbałość o zachowanie populacji, ochrona zwierzyny. Wielu myśliwych
zabiera na polowanie oprócz broni aparat
fotograficzny. Dokumentowanie na zdjęciach ciekawych zachowań zwierzyny to
bezkrwawa odmiana polowania. By to czynić, nie potrzeba legitymacji PZŁ.

Obyczaje myśliwskie
i ich ewolucja na przestrzeni lat

„Polowanie zdrowia dodaje, z głowy wypędza melankolią, człowieka rekreuje, do czego wszelkie ta aquitalia uśmierza choroby;
czerstwym y wszelkiego rycerstwa sposobami czyni… zwierzyny y skór przysposabia pożytku… wilki y inne szkodniki gubi”.
Jakub, Kazimierz Haur (Kraków, 1675 r.)
Polowania za królów

W odległych czasach królów polskich,
a nawet później, łowiectwo odgrywało znaczącą rolę w gospodarce państwa. Kraj pokryty w 80% naturalnymi lasami skrywał
w swych ostojach niezliczone bogactwo
pożywienia. Najpotężniejszym zwierzęciem był niewątpliwie, obecnie wymarły
tur – praprzodek krowy domowej. Tur, jako
zwierzę łowne, był już za czasów Władysława Jagiełły objęty ochroną. Masą ciała
niewiele ustępowały mu licznie bytujące
żubry. Występujące obecnie li tylko w terenach górskich niedźwiedzie były swoistym wyzwaniem dla ówczesnych myśliwych uzbrojonych w łuki, pałki, oszczepy,
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krótkie miecze. Własnoręcznie upolowany niedźwiedź nobilitował myśliwego i był
powodem do dumy. Przedmiotem polowań
były i łosie, jelenie, daniele. Sarna nie była
godnym obiektem polowań królów, magnatów, bądź szlachty i została zaliczona do
zwierzyny drobnej obok wilka, rosomaka,
wszelkiego ptactwa, zajęcy, kun, wiewiórek
i lisów. Zdziwieniem może napawać fakt,
że w dawnych kronikach myśliwskich nader rzadko wspomina się o dzikach, które
w obecnych czasach nie należały do najliczniejszej populacji zwierzyny łownej. Po
prostu: w tych czasach dzika było niewiele.
Według Długosza, w roku 1409, rok
przed wyprawą na Krzyżaków, Władysław
Jagiełło osobiście ze świtą polował przez
8 dni w okolicach Białowieży. Mięso układano w beczkach i solono w celu konserwacji. Następnie transportowano Wisłą do
Krakowa. Obyczaje panujące na dworskich
polowaniach opisał Władysław Łoziński
(Kraków, 1658 r.).
Od początków istnienia państwa polskiego obowiązywało prawo łowieckie
sukcesywnie zmieniane. Przedtem polować w mógł w zasadzie każdy. Sukcesywnie królowie wprowadzali prawo z ograniczeniami w wykonywaniu polowań, czyli
regale łowieckie. Każdy król, książę, do wykonywania polowań mianował całą rzeszę
urzędników dworskich, obarczając ich obowiązkami. Najważniejszą osobą sprawującą władzę myśliwską był łowczy nadworny (venator magnus). Venatorem maius był
łowczy wojewódzki, zaś venatorem castri,
łowczy grodzki. Mieli oni pod stałą pieczą:
strzelców, sokolników, tropicieli (śledników), psiarków, dojeżdżaczy, karmników.
Należy podkreślić, że kłusownictwo było
wtenczas karane śmiercią. Mimo to kłusowanie, szczególnie na zwierzynę drobną,
było dość powszechne wśród chłopstwa
klepiącego naówczas biedę. Znane było powiedzenie: jarząbek pański ptak, chłopska
potrawa. Dopiero Władysław Jagiełło zniósł
karę śmierci za kłusownictwo, uważając, że
jest ona zbyt wysoka w porównaniu choćby z zabójstwem człowieka.

Polowania miały bogatą oprawę, były
szczególnym wydarzeniem dworskim. Zakończenie polowania, pokot i biesiada było
nad wyraz pielęgnowane. Same łowy były
sprawą wyłącznie męską, kobiety zapraszane były tylko na część biesiadną. Na suto
zastawionych stołach królowała wyłącznie dziczyzna pod wszelkimi postaciami.
Za czasów królów hodowla zwierząt: krów
i świń nie była popularna, bowiem knieja
dostarczała wystarczającą ilość mięsiwa.
Zresztą krowy cztery, pięć wieków temu
były niewielkich rozmiarów (ok. 100 cm
w kłębie) i dawały niewiele mleka (ok. 500
l rocznie), z czego cielak wypijał ok. 300 l.
Zatem słynne powiedzenie – Polska mlekiem i miodem płynąca – może być tylko
w połowie prawdziwe. Współcześnie hodowana krowa może dać nawet 20 razy więcej mleka! Wielowiekową ewolucję rozwoju
krowy i świni domowej opisał na podstawie
własnych badań archeozoolog prof. Daniel
Makowiecki z UMK w Toruniu. (R. Adamowicz, D. Makowiecki. Bliskie, lecz z dalekiego świata, Katowice 2019).
Podczas biesiad do popicia podawano
przednie wina: od słynnego „węgrzyna”,
po polskie miody pitne i gorzałkę. Należy
podkreślić, że wszelkie trunki serwowano
po zakończeniu łowów. Nie będę tutaj opisywać szczegółów, zrobili to m.in.: Gall Anonim, Wincenty Kadłubek, Jan Długosz, Janko z Czarnkowa (pisał, że polowanie było
przyczyną śmierci Kazimierza Wielkiego),
Jan Chryzostom Pasek, Adam Mickiewicz,
Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski i wielu, wielu innych. Jan Szytler w Kuchni myśliwskiej (1845 r.) wspominał o nieodzownej flaszce gorzałki w torbie myśliwego. Kto
chciałby zgłębić historię polskiego łowiectwa, polecam pozycje: „Z kart łowiectwa polskiego” autorstwa Albina Kryńskiego, czy
„Z dziejów łowiectwa wielkopolskiego” –
autor Benon Miśkiewicz. Należy tu wspomnieć, że do roku 1950 tereny obecnego
woj. lubuskiego podlegały administracyjnie
woj. poznańskiemu. W rozdziale o sytuacji
po II wojnie światowej dość szczegółowo
jest opisany stan łowiectwa na terenach tzw.

ziem odzyskanych. W moich zasobach poczesne miejsce zajmuje książka „Pierwsze
Początki Tetminologij Łowieckiey” , Warszawa 1823 r., autor Wiktor Kozłowski.
Polowania w zaborach
i II Rzeczpospolitej

Dawniej polowanie było wyłącznym
przywilejem królów, magnatów, szlachty. W okresie porozbiorowym zwyczaje
myśliwskie były kontynuowane w miarę
możliwości. Największe swobody panowały w zaborze ruskim i zaborze austriackim,
tam m.in. pod koniec XIX wieku ukazywał
się w języku polskim miesięcznik Łowiec
Galicyjski. Do polowania zostawali sukcesywnie dopuszczani myśliwi spoza kręgów
szlacheckich. Byli to zamożni mieszczanie, właściciele folwarków, przedstawiciele sztuki.
Po uzyskaniu niepodległości już od samego początku trwały prace nad powołaniem
centralnego organu myśliwskiego i opracowaniem statutu działalności stowarzyszenia myśliwskiego. Najpóźniej do prac
organizacyjnych włączyła się Wielkopolska (dawny zabór pruski), która pierwotnie nie była przewidziana jako część Polski (A. Czubiński Dzieje najnowsze Polski
do roku 1945. Poznań, 1994) i sama wywalczyła niepodległość.
W 1923 roku powstał Centralny Związek
Polskich Stowarzyszeń Łowieckich, przemianowany na Polski Związek Łowiecki.
Polowano głównie w łowiskach będących
w rękach prywatnych. Nie było obowiązku
przynależności do PZŁ, jednak organizacja
stale się rozrastała. Organizatorzy polowań
starali się o zachowanie naszych, polskich
tradycji łowieckich, a po ułożeniu pokotu
i odegraniu sygnałów myśliwskich tradycją była biesiada przy ognisku i posiłkach,
koniecznie z darów lasu. Nie brakło też alkoholu pod wszelkimi postaciami.
Tuż po zakończeniu II Wojny Światowej
został powołany w 1945 r. Tymczasowy Zarząd PZŁ. W myśl nowych zarządzeń polować mogą wyłącznie członkowie PZŁ.
29 X 1952 r. został ogłoszony Dekret
o Prawie Łowieckim, który z licznymi zmianami obowiązuje do dziś. PZŁ stał się orRokickie Wiadomości  listopad 2020

ganizacją demokratyczną, otwartą. Każdy
dorosły obywatel mógł wstąpić w jej szeregi. Niestety, miało to też uboczny, negatywny skutek.
Na szczęście, ówczesnej władzy nie udało się uczynić PZŁ organizacją robotniczo –
chłopską, jako kolejną przybudówkę PZPR
(Przodującej Partii Narodu). (B. Miśkiewicz.
Z dziejów łowiectwa wielkopolskiego. Poznań, 1994).
Społeczeństwo było na dorobku, koła
łowieckie też. Przeważającym sposobem
polowania były tzw. zbiorówki. Niewielu
myśliwych posiadało własne auta, na polowania indywidualne wybierano się: pieszo, rowerem, motorowerem (starsi pamiętają „Komarki”), motocyklem, lub PKS-em.
Pozyskanie dużego zwierza stwarzało nie
lada problem logistyczny.
W latach 60-80-tych podstawowym środkiem transportu na zbiorowe polowania
były samochody ciężarowe z zamocowanymi siedziskami na pace. Plandeka, podczas jazdy osłaniała wprawdzie od wiatru, lecz powodowało to zasysanie spalin
do wewnątrz i podtrucie pasażerów. Poddani swoistej inhalacji z wielką ulgą przyjmowali koniec jazdy.
Myśliwych wożono także przyczepami
traktorowymi (tzw. Bonanza). Samochody
osobowe były wtenczas luksusem. Polowania zbiorowe były na miarę finansowych
możliwości kół kontynuacją staropolskich
tradycji myśliwskich.
Polowania były pasjonujące, choć pokoty
były mizerne, bo i dzika było niewiele. Odbywały się od października do lutego, zawsze w niedziele. Soboty w owych latach
były dniami roboczymi. W sezonie (październik - styczeń) bywało ich kilkanaście.
Na zakończenie uroczysty pokot, z czasem
przygotowany wcześniej skromny poczęstunek i jak to w polskiej tradycji bywało,
wznoszono toasty nalewkami myśliwskimi (nieobowiązkowo!).
Polowania dziś

Dziś myśliwi wybierają się na łowy własnymi autami, które załatwiają całą logistykę podczas polowań zbiorowych. Jeszcze
bardziej zwraca się uwagę na oprawę polo-

wań z uwzględnieniem starych zwyczajów
myśliwskich. Łowom towarzyszą sygnały
myśliwskie, przerwa na gorący posiłek, uroczysty pokot, wręczanie medali dla króla
polowania i pudlarza. To symboliczny ukłon
w kierunku kontynuowania starych tradycji
myśliwskich. Po zakończeniu polowań kultowych, jak: Hubertowskie, Wigilijne, zwyczajowo myśliwi zasiadają, jak za dawnych
czasów do stołu suto zastawionego darami
lasu. To czas na koleżeńską integrację z zapraszanymi gośćmi polowania i rodzinami
myśliwych. Myśliwi, którzy uprzednio zabezpieczyli broń według obowiązujących
przepisów, mogą zgodnie z tradycją poddać się nieobowiązkowo degustacji mocniejszych trunków, w tym specjalnych, myśliwskich nalewek.
Na zakończenie

Tak kończyły się polowania królów, książąt, szlachty. Dziś prawo do polowania w dobie demokracji ma każdy, kto jest dorosły,
zda egzamin myśliwski i jest członkiem PZŁ.
Przepisów, prawa łowieckiego należy jednak bezwzględnie przestrzegać. Zaś obowiązkiem wszystkich myśliwych jest zachowanie i kontynuowanie staropolskich
tradycji.
Listopad jest miesiącem myśliwych. 3 listopada obchodzi imieniny patron myśliwych św. Hubert. Wiele kół łowieckich,
a jest ich w Polsce ok. 2,5 tysiąca, właśnie
w tym dniu organizuje uroczyste Polowanie Hubertowskie. Polowania mają zazwyczaj wymiar symboliczny, liczy się oprawa
z zachowaniem wszelkich ceremoniałów
staropolskich i wspólna biesiada w kniei,
obowiązkowo przy ognisku. Zgodnie z zasadami etyki łowieckiej, szczególnie w tym
dniu, najważniejszy nie jest pokot, a dobra
atmosfera i koleżeństwo.
W załączeniu dokumentacja bezkrwawych łowów przy użyciu obiektywu w wykonaniu Mariana Brandyka. Zdjęcia wykonano w okolicach Pawłowic i Bytkowa.

Andrzej Deckert
Fot.: Marian Brandyk
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Akcja
zasiedlania łowisk

Powszechny Spis Rolny 2020

J

W

ramach odbudowy populacji bażanta i zwiększenia bioróżnorodności Gmina Rokietnica ufundowała 33 bażanty. Zdjęcia przedstawiają
akcję wypuszczenia 11 bażantów przez
pracowników Urzędu Gminy i członków
Koła Łowieckiego LIS. Po 11 sztuk otrzy-

eśli dokonałeś samospisu, masz możliwość wzięcia udziału
w loterii i wygrania jednej z setek nagród.
Przebieg konkursu krok po kroku:
1. Weź udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 online i uzyskaj unikatowy kod potwierdzający samospis.
2. Zarejestruj otrzymany kod w trakcie trwania akcji (1.10.2020
– 22.11.2020).
3. Oglądaj transmisje online z losowań i sprawdź, czy wygrałeś.

2.

byki, krowy i cielaki

1.

główny, wojewódzki lub gminny … spisowy

7.

jest nim pszenica, żyto
czy jęczmień

3.

jeden z działów gospodarki, którego głównym
zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych,
uprawa roślin i hodowla zwierząt

6
7

8

bydło w wieku poniżej 1 roku

6. grunt pokryty trwale trawami, który
z zasady nie jest koszony, lecz wypasany
9.

15. budynek przeznaczony do
hodowli drobiu

19

reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia
powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

10. w nim jabłonie, śliwy czy grusze

9
10

21
12

14. środek używany w uprawie roślin w celu
zwiększenia wysokości i jakości plonowania
15

Rozwiąż krzyżówkę i wygraj atrakcyjne nagrody, więcej na:
poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/krzyzowka_spisowa/

22

Hasło rozwiązania krzyżówki
17

23

7

18

10

17

19

3

20

16

8

17

23

21

22

20

Imię i nazwisko: ..............................................................................................................................................................
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23

11

11. polski farmer
12. całokształt zabiegów w celu stworzenia
roślinom optymalnych warunków rozwoju

16

4

17

5

4. rodzaj zboża

13. duża maszyna rolnicza
służąca do zbioru zbóż
i roślin okopowych

18
3

Pionowo:

5.

1

2

Poziomo:

10. szklane pomieszczenie do
uprawy np. pomidorów

Anna Borysiak
Referat Ochrony Środowiska UG Rokietnica

Więcej informacji i regulamin loterii pod adresem:
www.loteria.spisrolny.gov.pl

Krzyżówka „SPISOWA”

8. dostarczenie wody do
gleby

mały też Koło Łowieckie nr 3 Złota Kielnia i Koło Łowieckie nr 79 Orzeł. Bażanty
pochodzą z Fermy bażantów i kuropatw
OHZ Ptaszkowo.

16

13

20

14

Jesienne porządki z PSZOKiem

J

esień to okres, kiedy większość z nas
porządkuje swoje ogródki. W związku
z tym wiele osób boryka się z problemem nadwyżki bioodpadów (odpady zielone z ogródka + odpady kuchenne pochodzenia roślinnego).
W takich przypadkach dużym udogodnieniem dla mieszkańców okazuje się Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bytkowie (PSZOK). Każda nadwyżka
bioodpadów może zostać bezpłatnie przekazana do tego Punktu. Jest to z pewnością
rozwiązanie lepsze niż podrzucanie swoich odpadów zielonych na niezabudowane
działki. Pamiętajmy, że odpady organiczne, wbrew powszechnej opinii, stanowią
zagrożenie dla lasów, rowów, pól. Wyrzucana w lesie skoszona trawa, liście, gałęzie drzew i krzewów, choinki po okresie
świątecznym to, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ka-

talogu odpadów, po prostu śmieci. Przyjęło się, że odpady zielone nie są groźne
dla środowiska i nie powodują szkód, kiedy zostaną wywiezione do lasu. Takie przeświadczenie jest błędne. Skoszona trawa
czy wysypane liście w lesie niszczą na kilka lat ściółkę, hamują rozwój grzybni oraz
powodują zamieranie roślin z najniższej
warstwy. Groźne są również pryzmy wyrzucanych gałęzi, które podczas pożarów
stwarzają dodatkowe zagrożenie.
Biogaz powstający na nielegalnym wysypisku może doprowadzić do samozapłonu śmieci, a w konsekwencji do uwolnienia do atmosfery, gleby i wody substancji
trujących, m.in. rakotwórczych. Składowane odpady ulegają rozpadowi, po czym następuje rozwój szkodliwych bakterii i grzybów, a zapach gnilny przyciąga zwierzęta,
takie jak szczury, komary, muchy.

Zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy
maku i konopi włóknistych w 2021 r.

Przypominamy, że PSZOK istnieje od
2016 r. i ciągle cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Był to ogromny krok naprzód,
jeśli chodzi o obsługę mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
Jest to miejsce stworzone z myślą o mieszkańcach i dla mieszkańców naszej Gminy.
Bezpłatnie można oddać tam odpady, takie
jak: stare meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, bioodpady, przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu, drewna oraz szkła. Istnieje również możliwość
oddania gruzu i odpadów budowlanych
z przeprowadzonych samodzielnie remontów, zużytych opon, świetlówek, baterii czy przeterminowanych leków. Starając
się dostosować do oczekiwań mieszkańców, zmieniamy PSZOK na lepsze. Od początku tego roku mieszkańcy mogą również
przekazać do Punktu w Bytkowie odpady
z tekstyliów oraz zużyte igły i strzykawki.
PUK Sp. z o.o. ma w planach rozbudowę
Punktu oraz wprowadzenie szeregu udogodnień w związku z ciągle rosnącą liczbą
osób korzystających z PSZOKu. Oczywiście
taka popularność tego miejsca niezmiernie
nas cieszy. A zatem zachęcamy wszystkich
do korzystania 🙂
Punkt mieści się w Bytkowie na ul. Topolowej przy Oczyszczalni Ścieków. Staraliśmy się, aby godziny otwarcia dostosować
do potrzeb mieszkańców, stąd obsługa popołudniu oraz w weekend (wtorek 11:00
– 17:00, czwartek 11:00 – 17:00, sobota
9:00 – 14:00).

Katarzyna Lokke
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska UG
Rokietnica

Z

godnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego trwają prace nad projektem uchwały w sprawie określenia ogólnej
powierzchni przeznaczonej pod uprawę
maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 roku
oraz rejonizacji tych upraw. Do jej przygotowania niezbędne jest uzyskanie informacji o proponowanej powierzchni uprawy
maku i konopi włóknistych w 2021 r. na
terenie poszczególnych gmin. W związku
z tym zachęcamy zainteresowanych rolników do zgłaszania deklaracji powierzchni uprawy maku lub konopi włóknistych
do Urzędu Gminy Rokietnica – telefonicznie: 61 89 60 616 lub mailowo: anna.borysiak@rokietnica.pl do 4 listopada br. Informacje na temat programu konopnego
można znaleźć na stronie https://www.
programkonopny.pl/.
Anna Borysiak
Referat Ochrony Środowiska UG Rokietnica
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Barwa w ogrodzie
Późna jesień i zima to dobra pora na planowanie ogrodu na kolejny rok.
Można spokojnie zastanowić się, poszukać inspiracji, przemyśleć pomysły, a następnie ustalić prace na kolejny sezon.

P

odstawą do planowania powinna
być analiza bieżącego stanu ogrodu
i oczekiwań z nim związanych. Zaczynamy od ustalenia, co mamy obecnie – jakie elementy małej architektury, jakie gatunki roślin oraz co chcemy usunąć. Ważne
jest także określenie sposobu wykorzystania przestrzeni ogrodu. Kto jest użytkownikiem ogrodu i jakie ma oczekiwania? Czy
jest miejscem biernego czy czynnego wypoczynku? Ma rolę dekoracyjną czy spełnia również funkcje użytkowe, (np. uprawa warzyw lub krzewów owocowych)? Jak
rozkłada się wykorzystanie poszczególnych
części ogrodu?
Po ustaleniu sposobu użytkowania można
skupić się na aspekcie estetycznym ogrodu.
Można zająć się na kolorystyką ogrodu oraz
doborem gatunków roślin w oparciu o ich
cechy dekoracyjne – barwę, formę, fakturę,
zapach. Przestrzeń ogrodu tworzą barwne układy roślin oraz kolorystyczne ramy
ścian, ogrodzenia, oraz drzew i krzewów
na obrzeżach. Wiele ogrodów z przewagą
zimozielonych roślin iglastych aż prosi się
o przeprojektowanie, kolorystyczną metamorfozę. Wprowadzenie barw kwiatów, li-
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ści oraz sezonowej zmienności. Pokrycie
gruntu wielopiętrową roślinnością przyjazną dla środowiska zamiast pokrytego
włókniną i zasypanego korą.

Przystępując do planowania barw w ogrodzie warto określić jakie barwy preferujemy w naszym otoczeniu oraz jakie już
zostały wprowadzone – poprzez rośliny,
w elewacji budynku, ogrodzeniu, elementach małej architektury. Warto uwzględnić
też barwy widoczne/dominujące na terenie sąsiadującym z ogrodem. Określamy
również, które części powierzchni ogrodu
są nasłonecznione, a które kryją się w cieniu, gdyż światło ,,wydobywa” lub ,,gasi”

niektóre barwy. Musimy odpowiedzieć na
kolejne pytania – ogród monochromatyczny czy wielobarwny, a może oparty o 2-3
barwy? Oparty o spokojne oddziaływanie
ton w ton poprzez odcienie jednej barwy
czy silne kontrasty; kolorystyka ciepła czy
chłodna?
Prawie połowa naszych ważnych wrażeń
wzrokowych wiążę się z barwami. Gdy nasze otoczenie nie jest kolorowe, odczuwamy wyraźny brak. Barwy wywołują określony nastrój, uczucie, pomagają kształtować
przestrzeń. Wrażenia, jakie będzie wywoływała kolorystyczna kompozycja ogrodu,
możemy świadomie planować. Z oddziaływaniem barw wiążą się takie pojęcia, jak:
aktywna – pasywna, ciepła – zimna, lekka – ciężka, daleka – bliska. Przytłumione szarością odcienie, np. niebieskoszary,
szarozielony wywołują wrażenie większego oddalenia niż w rzeczywistości. Ciepłe,
aktywne barwy (czerwony, pomarańczowy,
żółty) ,,skracają dystans”, wywołuję wrażenie bliższych.
Na barwne oddziaływanie roślin wpływa wiele czynników. Wydaje się intensywniejsze, gdy jest większe zagęszczenie kwiatów obok siebie. Oddziaływanie
barw wzmacniają błyszczące, odbijające
światło powierzchnie liści i płatków kwiatów. Intensywność barw zależy również od
warunków świetlnych stanowiska, stopnia
zachmurzenia oraz pory dnia. Identyczne
barwy postrzegamy odmiennie zależnie od
ich położenia – na poziomie wzroku czy
na poziomie stóp, czyli gdy patrzymy na
wprost lub z góry.
Barwy dobieramy, gdy jest ustalona struktura ogrodu, wydzielone strefy użytkowe,
dekoracyjne, wypoczynkowe/rekreacyjne.
Projektując możemy stworzyć całościową
koncepcję kolorystyczną poprzez włączenie wszystkich elementów roślinnych i nieroślinnych we wszystkich sezonach. Inne
rozwiązanie to skupienie się na poszczególnych częściach ogrodu lub sezonach. To rozwiązanie jest dobre zwłaszcza na początku
pracy z barwą. Dom i otaczający go ogród
odbierane są jako jedność/całość. Elementy
budowlane i roślinne powinny współgrać
kolorystycznie i architektonicznie.
Koncepcja barwna ogrodu może opierać się na podobieństwach lub kontrastach
(wtedy często wykorzystuje się elementy swoją barwą ,,wychodzące przed szereg”). Zetknięcie ze sobą dwóch elementów o przeciwstawnych oddziaływaniach
tworzy kontrast. Zależnie od tego, jaka jest
intensywność barw, kontrast może być mocny lub słaby. Budzi zainteresowanie, przyciąga uwagę. Silny wywołuje zaskoczenie,
słaby - wrażenie zmienności. Jednak nadmiar mocnych akcentów może być męcząRokickie Wiadomości  listopad 2020

cy, zwłaszcza w niewielkiej przestrzeni.
Najczęściej w kompozycji ogrodu mamy
do czynienia z kontrastami o różnym charakterze: np. jasny – ciemny, ciepły – zimny,
mały – duży. Często tworzy się kontrast figura – tło, który pozwala ,,wydobyć” z otoczenia widoczne akcenty, np. rośliny rosnące
pojedynczo (solitery) kolorystycznie odcinające się od tła (ściany, muru, formowanego żywopłotu).
Sąsiadujące barwy wpływają na siebie,
osłabiają lub wzmacniają swoje oddziaływanie, tak jest np. w wypadku barw dopełniających (na kole barw): żółta – fioletowa, niebieska – pomarańczowa, czerwona
– zielona. Wprowadzenie niewielkiej ilości
kontrastowej barwy dopełniającej może korzystnie wpłynąć na zestawienie ,,ton w ton”,
np. ogród z dominacją pastelowych fioletów zyska dzięki akcentom barwy żółtej.
Niekiedy barwy wypadające niekorzystnie w swoim sąsiedztwie rozdziela się separatorami, np. roślinami o białych kwiatach lub szarozielonym ulistnieniu.
Planując barwy w ogrodzie można rozłożyć je w przestrzeni ogrodu na wiele sposobów. Najczęściej wielkość ogrodu, jego
kształt narzucają pewne rozwiązania.
W przypadku wydłużonej, zbliżonej do
prostokąta formy można stworzyć ,,łańcuch barw”. Dominujące kolory w następujących po sobie fragmentach ogrodu są
odbierane przez przemieszczającego się
obserwatora jedne po drugich. Może to być
np. łagodne, stopniowe przejście od najjaśniejszych do najciemniejszych odcieni
jednej barwy. W sąsiadujących częściach
ogrodu możemy użyć również nasyconych,
kontrastowych barw bez płynnych przejść
kolorystycznych miedzy nimi. Jeżeli przestrzeń jest rozgałęziona, podzielona na obwodzie drzewami i krzewami, a obserwator przygląda się jej z centralnego punktu
można stworzyć ,,okna barw”, czyli wprowadzić zróżnicowane barwy w poszczególnych rozgałęzieniach.
Projektując barwne rozwiązania ogrodu mamy wiele sposobów wprowadzenia

barw. Możemy przyjąć barwę przewodnią,
która będzie przewijała się przez cały ogród
dzięki powtarzaniu jej w pojedynczych roślinach, wielogatunkowych grupach o tej
samej barwie oraz w elementach małej architektury. Można tworzyć bloki barw zmieniające się kontrastowo lub dzięki narastającej intensywności. Bloki rozmieszczane są
szeregowo, mogą powtarzać się rytmicznie
lub w nieregularnych odstępach. Mogą być
wyraźnie rozgraniczone, odcięte od siebie.
Mogą też mieć łagodne, miękkie przejścia
miedzy sobą dzięki przemieszaniu roślin
na granicy bloków.
Ciekawym rozwiązaniem są ,,dryfujące
rabaty” oparte na idei angielskiej projektantki Gertrude Jekyll. Rabaty są podzielone na długie, sąsiadujące ze sobą pasy
o miękkiej, płynnej linii, zwężające się na
końcach. Z odległości obserwator ma wrażenie przeplatania się roślin. Aby uzyskać
czytelny efekt, stosuje się rośliny podobnej wysokości.
Barwy mogą być również wprowadzone jako układ mozaikowy oparty na skupiskach roślin tworzących barwne plamy.
Jest on najbliższy wzorcom jakie daje natura. Ten układ można zastosować na niskich rabatach lub wzdłuż ścieżek.
Po wyborze koncepcji przestrzennej
i barwnej można przystąpić do doboru gatunków i odmian roślin. Oczywiście przy
ich wyborze nie należy kierować się wyłącznie barwą. Należy uwzględnić ich wymaganiami siedliskowe, dobrać je do stanowisk w ogrodzie zgodnie z potrzebami.
Biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej się
znaleźliśmy można założyć, że kolejne lato
(a być może także następne) nie będą sprzyjały wakacyjnym wyjazdom. Ogród stanie
się bezpiecznym azylem, miejscem spędzania czasu całej rodziny. Warto więc zastanowić się nad zmianami, uzupełnieniami, by
jak najlepiej spełniał swoją funkcję.
Maria Matuszczak
Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
w Rokietnicy
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NASIONA TRAWY

ARETA
PRODUCENT:

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

tel. 793-765-294

Czy potrzebujesz pomocy
w sprawach administracyjnych?

KOSTRZEWA CZERWONA GAZONOWA
wysiew nasion: 1kg na 30-40 m2

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

Reprezentujemy osoby ﬁzyczne
i prawne w urzędach, starostwie, ZUS

Zadzwoń lub napisz:
tel.: 505 211 409
e-mail: postea@o2.pl

ul. SZAMOTULSKA 23



tel. 513 127 853

62-090 ROKIETNICA


512 297 145

Wywóz
nieczystości
płynnych
tel. 502 320 647
61 8145 426

TWÓJ DOMOWY

FACHOWIEC

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

BIURO RACHUNKOWE

PROMOCJE
DLA NOWYCH
KLIENTÓW
691-369-332
BIURO@BIURO-SZ.PL
UL.POLNA 15
62-090 KIEKRZ
WWW.BIURO-SZ.PL
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• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto
• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

PON-PT
9-20
SOB-NIEDZ 10-14
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ZATRUDNI:
- PORTIERA
- PRACOWNIKA
PRODUKCYJNEGO

PRACA W SYSTEMIE
4 - BRYGADOWYM
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KANCELARIA
NOTARIALNA
Marzena Drynkowska-Szymczak
ul. Francuska 15/2, 62-090 Rokietnica
(obok marketu DINO)
e-mail: kancelaria@notariuszrokietnica.pl
Tel: 533 812 993
Godziny pracy Kancelarii:
Poniedziałek-Czwartek
9:00–17:00
Piątek
9:00–15:00
Po wcześniejszym uzgodnieniu
czynność notarialna może być również dokonana
w innych godzinach lub dniach.

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek

KARDIOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie) PRACOWNIA PROTETYCZNA
Częściowe: tworzywo różowe, przezroczyste - przeciwalergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, polepszają
przyssanie Mikroprotezy (do 2 zębów)
Pracownia czynna:
Naprawy ZĘBY: WYSOKA ESTETYKA i TWARDOŚĆ
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00
Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77

tel. 518-268-039

(po 14:00)

Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

tel. 662 950 068

Terminy przyjęć:   
			   25 listopada 2020
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

Ogłoszenia
drobne

TUJE, JAŁOWCE, DRZEWA
I KRZEWY IGLASTE

praca dla firm. Rejon działania Wielkopolska. Tel.: 790 491 840

Firma BERRY BLUE z siedzibą w Cerekwicy gm. Rokietnica zatrudni osoby /
Szukam pracy
firmy do prowadzenie prac związanych
Wykonam wszystkie prace ogrodowe, z zagospodarowaniem terenów zieleni
oraz pracowników fizycznych. Preferopotnę drewno. Tel 667 069 745
wane osoby z doświadczeniem w branży.
Dam pracę
Rejon działania Wielkopolska. Tel.: 790
Firma BERRY BLUE z siedzibą w Cere- 491 840
kwicy gm. Rokietnica zatrudni pilarza z Przyjmę murarza (do lat 50) z prawem
doświadczeniem do prac przy wycince jazdy kat. B. Tel. 735-608-736
drzew oraz do prac przy zieleni. Praca
dorywcza lub stała - możliwa współ-

Rokickie Wiadomości  listopad 2020
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AUTOMATYKA
DO BRAM
OGRODZENIA • BRAMY
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AUTOMATYKA NA CAŁE ŻYCIE

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

MALOWANIE

PROMOCJA!
1h gry w bilard
od 12 zł!

ORGANIZUJEMY
KOMUNIE
już od 99 zł/osobę

czysto | szybko | solidnie
Ceny konkurencyjne

604-345-047

Rolety, Żaluzje, Moskitiery, Markizy

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18
email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:
 Rolety pokojowe  Markizy
 Rolety zewnętrzne  Moskitiery  Rolety Rzymskie  Maty
bambusowe  Żaluzje  Bramy

Specjalna oferta dla klientów
z Gminy ROKIETNICA

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

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

fachowo n r ze te lnie n zaws ze na c zas
Katarzyna Malinowska tel. 508 369 370
emka@rozwiazaniadlabiznesu.pl rozwiazaniadlabiznesu.pl
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KOMIS, SKLEP, WYPOŻYCZALNIA
ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
Artykuły imprezowe dla dzieci

ul. Szkolna 8, 62-090 Mrowino

Kid&Fox

KID&FOX

tel. 509-508-474

KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
800-2000 m2 w Cerekwicy/Mrowinie

Tel. 889 577 022
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Oddam w najem
mieszkanie w Rokietnicy
– 35 m2, umeblowane,
parter, ogródek.
Nowy blok.
Tel. 660 318 791
Zamienię mieszkanie
w Pamiątkowie (70 m2,
1. Piętro) na Poznań
lub Rokietnicę.
Tel. 660 318 791
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Podziękowania
Pragnę
podziękować
Wszystkim,
którzy
uczestniczyli
w ostatniej drodze
mojej żony
Mirosławy.
Józef Kleczewski

wymi różnego rodzaju. Staramy się poprzez
takie działania wyciągać osoby z domów i
zaktywizować je w społeczeństwie. Rugby
„Tag” to świetna zabawa w ruchu, który dzisiejszym najmłodszym jest bardzo potrzebny
ze względu na coraz to bardziej popularną
„cyfrową” formę spędzania wolnego czasu, a
przecież wiemy, że dla naszych najmłodszych
pociech ruch to samo zdrowie.
Serdecznie zapraszamy do współpracy z
naszym stowarzyszeniem. Jest możliwa na
wiele sposobów - od wymiany barterowej,
wsparcia finansowego w postaci sponsoringu lub wpłat na cele statutowe naszego
stowarzyszenia.

Integracyjny Klub Sportowy
Integracyjny Klub Sportowy 2017 Poznań
to stowarzyszenie sportowe dwusekcyjne
pełne 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
uczestniczenie w turniejach towarzyskich na
terenie kraju i turniejach międzynarodowych.
Jako że jesteśmy, jak nazwa wskazuje,
integracyjnym klubem sportowym, naszą
drugą ważną sekcją jest grupa najmłodszych
adeptów 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 zaplanowane działania są
nie lada wyzwaniem ze względu na to, że
utrzymujemy się ze składek członkowskich.
Zarząd oraz trenerzy działają w naszym klubie
charytatywnie, a zebrane pieniądze przeznaczamy na sprawy organizacyjne klubu, takie
jak obowiązkowe szkolenia, opłaty związane
z działalnością klubu sportowego. Niestety
brakuje nam funduszy na specjalistyczne
wózki do gry w koszykówkę. Podobnie jest
z opłatami za halę i wyjazdami na sparingi.
Rokickie Wiadomości  listopad 2020

Treningi odbywają się w poniedziałki i
piątki od 18.00 do 19.30 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 rucho-

Zapraszamy na nasz fanpage:
facebook.com/ikspoznan

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

Ginekolog-Położnik, Ginekolog-Onkolog
Ginekolog-Endokrynolog, Gastrolog, USG
Gabinet Lekarski www.lekarzekliniczni.pl
ul. Trakt Napoleoński 13G/2 Rokietnica
Rejestracja tel. +48 508 555 339

SKŁAD OPAŁU
SKŁAD OPAŁU

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

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

- drewno kominkowe,

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

www.lipka-wegiel-wargowo.pl

UCZCIWY SPRZEDAWCA TO ZAWSZE ZADOWOLONY KLIENT!

NA WSZYSTKIE
OPRAWKI

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

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

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