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Drodzy Czytelnicy!
Z czasem papieskich wizyt jest tak, że wielu szuka w nich nowych
znaczeń i symboli. Ci, którzy zapatrzeni w siebie pozbawieni są zdolności
samooceny, wypatrują aprobaty. - Dla swych jednostronnych przekonań
i usprawiedliwianych nimi działań chcieliby otrzymać błogosławieństwo
lub przynajmniej niemą akceptację. Najważniejsze są więc zdawkowe
gesty, kolejne punkty zaliczonego programu, zredagowana intencjonalnie
słowna papka o mijającej się z prawdą treści i błogie trwanie dalej, któremu
najlepiej niech nikt nie przeszkadza. Inni szukają słów kluczy, żeby na
zasadzie czarodziejskiej różdżki rozwiązały problemy, otworzyły zamknięte
- najczęściej na własne życzenie - drzwi, zażegnały konflikty, dały zaoczne
rozgrzeszenie bez aktu skruchy, zadośćuczynienia i solidnego postanowienia
poprawy. Kolejni traktują te wielotysięczne spotkania jako nowy rodzaj zabawy, rozrywki, ciekawiej – bardziej
naturalistycznie spędzonego czasu, podkreślonego użyciem atrakcyjnych rekwizytów i zastosowaniem
adaptowanych na potrzeby chwili ról. Kolejnym analizom tzw. komentatorów nie ma przy tym końca: czas
zjednoczenia, nadziei, odnowy, przebaczenia, tolerancji. No i ważne, żeby relacja była inna: zaskakiwała
kadrem, ujęciem i formułą odbiegającą od dotychczasowych standardów. W myśl zasady: podpatrzeć, być
pierwszym i skutecznie zaskoczyć odbiorcę.
Dobrze, że nad tym zestawem życzeń, planów i oczekiwań mógł jednak skutecznie zaistnieć sam Franciszek.
Z prostym, wymagającym przekazem. Adekwatnym do czasów zasobnych i jednocześnie ubogich, wzniosłych
i upadłych, zjednoczonych i pełnych rozłamów, bliskich z racji komunikacyjnych udogodnień i tak dalekich
gdy wziąć pod uwagę ludzkie więzi. Jan Góra mówił niegdyś pięknie, że swoją relację z młodzieżą zbudował
zagospodarowując pustkę, której nikt nie chciał zauważyć i wypełnić treścią. To, czy młodzi wstaną z wygodnej
kanapy, obudzą się z uśpienia, nie rzucą ręcznika i zamiast wegetować stawią czoło światu, zależy jednak nie
tylko od Franciszka. Dajmy im zatem my – DOROŚLI piękną przestrzeń, ale i pojemną treść, która czeka, woła,
akceptuje, pomaga i mądrze wymaga. Także od siebie.
Zapraszam do lektury.

Danuta Potrawiak
Redaktor Naczelny
„Rokickich Wiadomości”

V Turniej Piłkarski
Turniej Seniorów i Juniorów
Sprawdzone atrakcje
dla Rodzin
zapisy i kontakt:
Andrzej Żebrowski
tel. 500 200 378

17.09.2016 – boisko ORLIK, Napachanie

Zapraszamy na „Dożynki
Parafialne” do Krzyszkowa
w programie przewidziano liczne atrakcje:
»» obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu ludowego „Łany”
»» koncert Piotra Kuźniaka i wokalistek z Krzyszkowa
»» niepowtarzalną wystawę sprzętu rolniczego
»» przejazdy bryczkami
»» zabawę taneczną do białego rana oraz wiele innych atrakcji
Wszystkich, którzy pragną miło spędzić wakacyjne popołudnie
zapraszamy 20 sierpnia 2016 r.
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Z prac Rady Gminy
XXII (absolutoryjna)
i XXIII sesja Rady Gminy Rokietnica
W dniu 27 czerwca 2016 r. odbyły się
XXII (absolutoryjna) i XXIII sesja Rady Gminy Rokietnica, w których uczestniczyło 13
radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Lubka.
W trakcie XXII sesji Wójt Gminy przedstawił prezentację dotyczącą wykonania
budżetu za rok 2015. Głos w debacie zabrał radny Piotr Hałas.
Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne
są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”> „Uchwały
Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:
XXII/217/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za rok 2015 13 głosami „za”;
XXII/218/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica
z tytułu wykonania budżetu Gminy za

rok 2015 - 12 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”.
W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: radny
Mirosław Skrzypczak przypomniał, iż w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji odczytał
pismo dotyczące odstąpienia przez Sp. PUK
od sprzedaży działki przy remizie w Napachaniu; radny Michał Cieciora zwrócił uwagę na spękaną nawierzchnię ul. Leśnej - od
strony wjazdu z ul. Szkolnej.
W trakcie XXIII sesji Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały:
XXIII/219/2016 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/337/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 sierpnia 2005 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawki
procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku jej podziału oraz w wyniku
wybudowania urządzeń infrastruktury
technicznej - 9 głosami „za”, 3 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się;
XXIII/220/2016 w sprawie: zmian w bu-

dżecie Gminy Rokietnica na 2016 rok
- 13 głosami „za”;
XXIII/221/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rokietnica na lata 2016-2023 - 13 głosami „za”;
XXIII/222/2016 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki, rejon ul.
Żurawiej - 13 głosami „za”;
XXIII/223/2016 w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Rokietnica - 13 głosami „za”;
XXIII/224/2016 w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica - 13 głosami „za”;
XXIII/225/2016 w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy - 13 głosami „za”;
XXIII/226/2016 w sprawie: utworzenia
podstacji (miejsce wyczekiwania) zespołu Ratownictwa Medycznego - 8
głosami „za”, 2 „przeciw” i 3 „wstrzymującymi się”;
XXIII/227/2016 w sprawie: aktualizacji
opisu granic jednomandatowych okrę-

gów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Rokietnica - 13 głosami „za”;
XXIII/228/2016 w sprawie: aktualizacji
opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Rokietnica oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej - 13 głosami „za”;
XXIII/229/2016 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica,
Gmina Rokietnica - 12 głosami „za” i 1
„wstrzymującym się”;
XXIII/230/2016 w sprawie: wystąpienia Gminy Rokietnica ze Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z siedzibą
w Czempiniu - 13 głosami „za”.
Rada Gminy - 3 głosami „za”, 9 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” - odrzuciła
projekt uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2423P [Druk 228].
W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: radny Krzysztof Zielonka zasygnalizował, iż przy
wjeździe na ul. Szkutniczą przy słupie energetycznym wystaje kawałek fundamentu;
sołtys Anna Niesiobęcka zgłosiła problem
notorycznego zaklejania tablic sołeckich reklamami; sołtys Józef Fudala wskazał, że
po usunięciu barierki przy skrzyżowaniu
Szamotulska-Szkolna nie uporządkowano
płyty chodnikowej oraz zgłosił konieczność
zmiany usytuowania słupa ogłoszeniowego
w Rokietnicy; mieszkaniec poruszył kwestię zapewnienia obsługi prawnej w trakcie
obrad sesji oraz umożliwienia zamieszczania w „Rokickich Wiadomościach” głosów
o charakterze polemicznym; radny Adam
Pioch zadał pytanie odnośnie organizacji ruchu na skrzyżowaniu Porzeczkowa-Jagodowa; mieszkaniec zapytał, dlaczego większość
radnych zagłosowała przeciwko budowie
ścieżki rowerowej w kierunku Cerekwicy;
radna Elżbieta Brzeźniak poruszyła kwestię
jakości obsługi prawnej, wskazując na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody wydane
wobec uchwał Rady z 2015 roku.
Arkadiusz Chołżyński
UG Rokietnica
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To był kolejny dobry rok.

le i możliwościach Gminy w tym zakresie.

Sprawozdanie z wykonania
budżetu za rok 2015.

Dochody wykonaliśmy w roku 2015
w ponad 103%. Ich struktura jednoznacznie odzwierciedla charakter gminy: ponad
14,7 mln zł to wpływy z PIT. Kwota ponad
9,4 mln zł pochodzi z podatków lokalnych,
kolejne 9,7 mln to subwencja oświatowa.
Ze źródeł unijnych pochodziła kwota 416
tys. zł, stanowiąca rozliczenie dofinansowania budowy świetlicy wiejskiej w Przybrodzie i chodnika do Krzyszkowa – oba
przedsięwzięcia związane są jeszcze ze starą
perspektywą finansową. O nowe rozdanie
walka dopiero się rozpoczyna.
Wydatki są mniejsze i wyniosły w minionym roku ok. 95%. Z kolei ich strukturę w ponad 20% zdominował transport
i łączność. Ta klasyfikacja budżetowa mówi
przede wszystkim o kwotach przeznaczonych na budowę dróg i transport zbiorowy. Zdecydowanie najwięcej kosztuje nas
oświata – to bowiem 47% wydatków. Trudno jednak, by w gminie należącej do najmłodszych samorządów nie tylko w powiecie, ale i w kraju, mogło być inaczej. Kolejne
11% to koszty działania opieki społecznej
oraz to koszty związane z funkcjonowaniem
administracji - także 11%.
Podsumowując miniony rok nie należy
zapominać o spółkach gminnych – oparte
są przecież w 100% na naszym kapitale.

Choć w połowie roku bieżącego przypominanie sobie o zdarzeniach roku minionego może przychodzić z pewnym trudem,
to jednak pewne fakty odświeżyć warto.
Uchwalony w dniu 29 grudnia 2014 r. budżet zakładał dochody na poziomie 40 mln
zł zamknął się zaś wynikiem ponad 43 mln.
Łącznie wydaliśmy kwotę 44 mln zł, przeznaczając z tego na inwestycje ponad 7 mln
zł. Główną pozycję stanowiła przy tym budowa dróg, która zamknęła się w kwocie ponad 5,3 mln zł. Nie będzie zatem przesadą,
jeśli budżet ten nazwę „drogowym”, podkreślając jednocześnie fakt, że rok 2016 to
nie tylko kontynuacja, ale i pogłębienie tego
trendu – wydatki na nowe drogi w Gminie
to bowiem kwota ponad 7 mln zł.
Dla kondycji budżetu niezwykle ważnymi wskaźnikami są te dotyczące poziomu
zadłużenia. Na koniec 2015 roku wyniosło
ono dla Gminy 11.162.556,53zł. Na spłatę rat kapitałowych długu wydaliśmy kwotę 2 mln 77 tys. zł, odsetki zaś stanowi-

ły kwotę 560 tys. zł. Daje to łączną kwotę
spłaconych rat kredytów i pożyczek oraz
odsetek od kredytów na poziomie 5,35%
dochodu ogółem.
Mimo zaplanowanego w uchwale budżetowej kredytu w wysokości 1,5 mln zł.
finalnie nie pożyczyliśmy nawet jednej złotówki. I jest to drugi po 2014 rok, w którym,
nie zaciągając żadnego nowego kredytu,
staramy się dodatkowo w jak największym
stopniu zmniejszyć stare zadłużenie. Dzięki tym wynikom udało się zejść do poziomu 25%, co historycznie oznacza powrót
do roku 2010. Trzeba przy tym pamiętać,
ile mimo tego udało się zrealizować. Dowodem są konkretne poważne inwestycje
(budowa gimnazjum, Traktu Napoleońskiego, Hali widowiskowo-sportowej czy wielu
odcinków dróg osiedlowych) oraz korzystna
zmiana, której uległ sam budżet, wzrastając
z poziomu 30 mln w roku 2010 do poziomu 45 mln obecnie. To bardzo dobry prognostyk przed nowym rozdaniem unijnych
środków, mówiący o znacznym potencja-

Tabela 2: poziom wydatków, w tym majątkowych oraz zadłużenia Gminy w latach 2006-2015
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Dla PUK-u to przede wszystkim otwarcie
nowej oczyszczalni, przeniesienie siedziby do Bytkowa i kolejne nitki sieci kanalizacyjnej w Mrowinie i Cerekwicy. Bardzo
dynamiczny rozwój odnotował także ROS –
adaptacja pomieszczeń dla GOK-u, oddanie
do użytku klubu ROSfit, poprawa akustyki
i oświetlenia to inwestycje, które znacznie
podniosły standard obiektu i wzbogaciły
jego ofertę. Z kolei spółka ROKBUS to zakup dwóch kolejnych pojazdów oraz mocno
zintensyfikowane działania przygotowujące
tą spółkę do budowy nowej bazy w Bytkowie i aplikowania o ośrodki unijne na ten
cel oraz na zakup nowego taboru i przebudowę węzłów przesiadkowych.
Nie ukrywam, że wyniki te przedstawiam
z dużą satysfakcją. Pokazują one możliwości Gminy, bardzo stabilny poziom wydatków, brak konieczności dokonywania nadzwyczajnych zmian i przesunięć oraz spory
sukces w zakresie inwestycji, w tym przede
wszystkim oddanych mieszkańcom odcinków dróg, obiektów związanych z kanalizacją i wodociągami, obiektów małej rekreacji,
kolejnych punktów oświetlenia ulicznego.
Dziękuję za rok dobrej współpracy Państwu Radnym, za przygotowanie komisji tematycznych, w tym pracę najważniejszej
dla oceny działań Gminy Komisji Rewizyjnej, udział w licznych posiedzeniach, konsultacjach i spotkaniach, organizowanych
także poza uchwalonym planem pracy. Dziękuję prezesom spółek gminnych, dyrektorom placówek oświatowych oraz moim najbliższym współpracownikom – zespołowi
40 urzędników, którzy dzięki codziennej
pracy zamieniają ambitne plany w realny
konkret. Dziękuję także Państwu Sołtysom
– w sposób szczególny za udział i zaangażowanie w realizacje działań w ramach funduszu sołeckiego.
Rok 2016 to także czas wielu wyzwań.
Mam nadzieję, że ich podsumowanie
w roku następnym będzie można przedstawić w podobnym ujęciu dobrych dla
Gminy wskaźników i efektów współpracy.
Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

5

sie, do którego nabór wniosków zakończył
się 29 lipca 2016 r. Wprawdzie alokacja środków europejskich przeznaczonych na infrastrukturę edukacyjną dla całej Wielkopolski wynosi zaledwie 68 mln zł, a możliwy
najwyższy poziom dofinansowania na jeden projekt to 4 mln, nie oznacza to jednak
wcale mniejszej mobilizacji. Wręcz przeciwnie – znaczna konkurencja wymaga zwrócenia uwagi na wszystkie elementy, które
mogą pomóc uzyskać jak największą liczbę
punktów w trakcie oceny formalnej i merytorycznej i finalnie znalezienie się na takim miejscu listy rankingowej, która oznaczać będzie uzyskanie unijnego wsparcia.
Kryteria zaś w rozdaniu 2014 - 2020 dla
projektów pozwalających na budowę czy
rozbudowę infrastruktury oświatowej są
wymagające. Dlatego każde rozwiązanie
pozwalające pokazać trwałość, efektywność i odnawialność ma szansę na uzyskanie największej liczby punktów.

Kto rozbuduje budynek rokietnickiego
Gimnazjum? Najkorzystniejsza oferta
w przetargu jest już znana
Rozbudowa budynku Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy to już nie tylko plany
i wizje, ale pierwszy wymierny konkret. 25
lipca 2016 r. w sali sesyjnej UG Rokietnica
zostały otwarte oferty złożone w przetargu
nieograniczonym. Jego celem, po sprostaniu wszystkich wymogów prawa zamówień
publicznych, było wyłonienie wykonawcy
I etapu realizacji zadania polegającego na
wykonaniu całego pakietu robót budowlanych szczegółowo opisanych w specyfikacji zamówienia.

Po unijne dofinansowanie
Pierwotnie zakładana w gminnym budżecie kwota na rozbudowę budynku gimnazjum wymaga uzupełnienia. Niezbędna
decyzja Rady Gminy w tej sprawie może
zostać podjęta tylko podczas sesji. Dlatego, z racji wakacji, podjęto decyzję o zwołaniu jej w trybie nadzwyczajnym. Należy
dodać, że pierwsze plany rozbudowy gimnazjum zostały uzupełnione o szereg ważnych
elementów z zakresu energooszczędnych
i proekologicznych rozwiązań (fotowolta-

ika, instalacja wody szarej, oświetlenie led,
system rolet zewnętrznych, powiększone
powierzchnie sal), które pozwolą na ekonomiczną eksploatację budynku i zmniejszenie związanych z tym kosztów w przyszłości. Warto pomyśleć o nich teraz, by
potem nie nazywać oszczędności pozornymi, tym bardziej, że właśnie te elementy
bardzo wysoko oceniane są w projektach
zgłaszanych do unijnego dofinansowania.
A „Rozbudowa Gimnazjum im. Noblistów
w Rokietnicy” zgłoszona została w konkur-

Komplementarny, czyli
wzajemnie się uzupełniający
Kolejnym niezbędnym warunkiem uzyskania unijnych środków na budowę obiektów oświatowych w obecnym rozdaniu jest
tzw. komplementarność projektów. Należy pokazać, jak rozwiązania „twarde” – architektoniczne, budowlane, aranżacyjne,
związane z wyposażeniem, wpłyną na jakość kształcenia. Tym, co jest najważniejsze, to takie zaplanowanie zajęć dla dzieci, młodzieży oraz wsparcia dla nauczycieli,

O dużym zainteresowaniu przystąpieniem
do zadania rozbudowy Gimnazjum w Rokietnicy świadczy ilość złożonych ofert oraz ich
jakość. Komisja przetargowa ostatecznie spośród 9 z nich, wyłoniła tę najkorzystniejszą,
przygotowaną przez THERMBAU Polska Sp.
z o.o. Sp.k. ul. Walki Młodych 78A, 64-920
Piła z ceną 10.519.406,56 zł brutto i okresem gwarancji 60 miesięcy, która, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w ogłoszeniu o przetargu, zawierała najniższą
cenę i najwyżej oceniony okres gwarancji1.
1 Na podstawie art.92 ust.1 pkt 4 PZP umowa z

wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego
może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2
dopiero po uzupełnieniu środków w budżecie Gminy. Pozytywna decyzja Rady umożliwi rozpoczęcie
rozbudowy szkoły jeszcze w sierpniu tego roku.
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które umożliwi wzrost kompetencji kluczowych, za które uznano umiejętności w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych,
języków obcych i ICT (technologia informacyjno-komunikacyjna), a w konsekwencji
zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki (tzw. edukacja przez całe życie).
Do 22 lipca 2016 r. trwał nabór wniosków
w konkursie z zakresu tzw. edukacji ogólnej2. Tylko opracowanie projektu zajęć dla
uczniów, wsparcia dla nauczycieli i zakupu
odpowiednich pomocy naukowych otwiera drzwi po pieniądze na budowę obiektów, w których będą one konkretnie realizowane. Ten, kto tego warunku nie spełni
– odpada, tracąc możliwość uzyskania jakiegokolwiek dofinansowania. Dlatego ściśle
związany z rozbudową gimnazjum jest drugi
ważny projekt - „MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY – kompleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów”.
Wnioskowana w nim kwota ok. 403 tys. zł,
jeśli przejdzie pozytywną ocenę, umożliwi
organizację w okresie od września 2017 do
końca sierpnia 2018 wielu ciekawych zajęć dla młodzieży. Ich atutem jest nacisk
na przedmioty matematyczno-przyrodnicze, języki obce i ICT realizowane w oparciu
o metody eksperymentalne, uwzględniające indywidualne podejście do ucznia nie
tylko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale także wybitnie uzdolnionego (np.
metoda tutoringu), organizacja zajęć w wakacje oraz cały szereg kursów dla nauczycieli. Doskonale współgra to z działaniami już
podjętymi przez dyrekcję Gimnazjum – od
września jedna z klas rozpoczynających naukę objęta zostanie patronatem Wydziału
Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
jako tzw. klasa akademicka.
Gimnazjum czy szkoła
powszechna – po co nam
rozbudowa?
Zadawane pytanie o sens rozbudowy
Gimnazjum w Rokietnicy w kontekście
rządowych zapowiedzi likwidacji modelu kształcenia opartego na systemie 6 + 3
+ 3, nie jest w naszym przypadku w pełni zasadne. A przynajmniej nie tak rozkłada istotne akcenty. Przeprowadzona analiza demograficzna wskazuje bowiem, że
miejsca w szkołach potrzebne są w Gminie Rokietnica niezależnie od tego, w jaki
sposób rząd zaplanuje realizację potrzeb
edukacyjnych. Liczba dzieci, które potrzebują właściwych warunków do nauki wcale bowiem w wyniku tych decyzji nie spadnie. Szkoły będą działać nadal; tylko kolejny
raz „przeorganizowane” – oczywiście o ile
zaplanowane na wrzesień procedowanie
zmian w oświacie przerodzi się w zatwierdzony przez sejm i podpisany przez prezydenta konkret.
2

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja,
Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,
Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty
konkursowe;

Nowatorskie zajęcia
także w podstawówkach
w Mrowinie, Napachaniu
i Rokietnicy.
O ile unijne kryteria nie pozwalają na uzyskanie dofinansowania przez gminę na więcej niż jeden projekt umożliwiający budowę,
adaptację czy rozbudowę szkół (możemy
jako Gmina złożyć tylko jeden wniosek
w tym zakresie), o tyle możliwość zaplanowania zajęć i doposażenia szkół w ramach omawianego powyżej tzw. „miękkiego” wsparcia dla oświaty, jest otwarta. Choć
i tu ilość dostępnych pieniędzy nie napawa optymizmem. Dlatego oprócz wniosku
dla uczniów gimnazjum (przypominam, iż
był to warunek konieczny przy ubieganiu
się o środki na infrastrukturę), złożyliśmy
drugi wniosek pod nazwą „Szkoły Marzeń
– kompleksowe wsparcie edukacji w Szkole
Podstawowej w Rokietnicy oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napchaniu”,
dla uczniów szkół podstawowych w Mrowinie, Napachaniu i Rokietnicy. I tu nacisk
został położony na przedmioty matematyczno-przyrodnicze, języki obce, ICT, indywidualne podejście do ucznia oraz wsparcie
dla nauczycieli.
Konkurencja jest spora. Na pierwsze informacje trzeba będzie jeszcze poczekać
(regulamin konkursów unijnych zakłada
rozstrzygnięcia na listopad tego roku i początek przyszłego). Już dziś jednak warto
podkreślić ogrom pracy włożonej w przygotowanie wniosków, w tym przede wszystkim
w bardzo wymagające opracowanie diagnoz
przez zespoły nauczycieli powołane przez
dyrektorów wszystkich naszych palcówek.
To kopalnia wiedzy, która wraz z prognozą demograficzną stanowi niezbędną bazę
i wymagający konkret. Domagający się interwencji niezależnie od funkcjonowania
systemu oświaty i wielkości możliwych do
pozyskania unijnych pieniędzy.
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Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

7

Doskonałe wyniki gimnazjum im Noblistów
– nagroda za pracę, której nie godzi się zepsuć
18 kwietnia 2016 roku rozpoczęły się
w całej Polsce egzaminy gimnazjalne. Od
wielu lat sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się przez trzy następujące po sobie dni, po dwa egzaminy dziennie. W sumie 90 uczniów Gimnazjum im.
Noblistów przystąpiło do sześciu egzaminów. Pierwszego dnia odbywały się egzaminy z historii z elementami wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego, drugiego
dnia z przedmiotów przyrodniczych (chemia, geografia, fizyka oraz biologia) oraz
matematyki, natomiast trzeci dzień poświęcony był na testy z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. W naszej szkole 90 % uczniów
przystąpiło do egzaminów z języka angielskiego, który jest dominującym, nauczanym
językiem obcym. Idea przeprowadzania egzaminów polega nie tylko na sprawdzeniu
umiejętności uczniów, ale również na uzyskaniu przez uczniów punktów służących
podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Egzaminy obejmują sprawdzenie
wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Testy, które
rozwiązywali uczniowie w większości mają
charakter zadań zamkniętych oprócz języka
polskiego, matematyki oraz języka obcego
na poziomie rozszerzonym, gdzie w kilku zadaniach uczeń może wykazać się, rozwiązując zadania otwarte.

Wyniki tegoroczne naszych gimnazjalistów pokazują jak wiele pracy i wysiłku
włożyli uczniowie i ich nauczyciele w trzyletnim okresie edukacyjnym. Należy jednak wspomnieć, że miarą jakości nauczania
są nie tylko suche liczby, średnie uzyskanych wyników. Bardzo ważnym czynnikiem
jest tzw. EWD czyli edukacyjna wartość dodana. Są to wartości wskazujące na przyrost wiedzy ucznia. Niestety bardzo często
osoby nie mające nic wspólnego z oświatą
skupiają się tylko na rankingowaniu szkół
pod względem wymiernych wyników, nie
patrząc na całokształt pracy szkół co jest
bardzo krzywdzące dla pracowników pedagogicznych poświęcających się często bez
reszty w kształtowanie i nauczanie naszych
pociech. Na dzień dzisiejszy nie możemy pokazać wyników EWD, ponieważ narzędzia
do jego wyliczenia ukazują się w terminach
późniejszych, jednak w pięcioletniej historii szkoły zawsze wartości te były dodatnie
w większości rozstrzyganych kategoriach.
Średnie punktowe naszych gimnazjalistów w roku szkolnym 2015/16 kształtują
się następująco:
• Historia z elementami WOS-u: średni
wynik uczniów to 61,68 %, przy średniej województwa 55,24 %, to jest 6,44
% powyżej;
• Język polski: średni wynik uczniów 69,26
% przy średniej województwa 65,73 %,
to jest 3,53 % powyżej;

• Przedmioty przyrodnicze: średni wynik uczniów to 54,63 przy średniej województwa 50,17 %, to jest 4,46 % powyżej;
• Matematyka: średni wynik szkoły to
49,60 % przy średniej województwa
47,82 %, to jest o 1,78 % powyżej;
• Język angielski na poziomie podstawowym: 68,52 % przy średniej województwa 61,85 %, to jest o 6,57 % powyżej;
• Język angielski na poziomie rozszerzonym: 60,57 % przy średniej województwa 43,68 %, to jest o 7,67 % powyżej;
• Język niemiecki na poziomie podstawowym: 60,57 % przy średniej województwa 54,46 %, to jest o 6,11 % powyżej.
Możemy zatem stwierdzić, że wyniki naszych uczniów znacząco przekraczają wyniki
uzyskane przez młodzież innych szkół gimnazjalnych z terenu naszego województwa.
Osiągnięcia uzyskane w tym roku szkolnym
o tyle nas cieszą, ze aż 18 uczniów przystępujących do egzaminu posiadało opinie
poradni pedagogiczno-psychologicznych
o różnych deficytach.
Nadmienić należy, że po raz pierwszy aż
13 uczniów z poszczególnych egzaminów
uzyskało maksymalną ocenę 100 %, a 24
uczniów średnią wyników powyżej 75%
z czego 6 powyżej 90%.
Wyniki te musiały odzwierciedlić się
w przyznaniu nagród uczniom na zakończenie roku szkolnego. Za wybitne osiągnię-

Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Gimnazjum. Szkolenie językowe w Oxfordzie
Dzięki projektowi „Doskonalenie językowo-zawodowe kadry nauczycielskiej
poprzez wykorzystanie doświadczeń eu-
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ropejskich, kluczem do współpracy międzynarodowej szkół”, miałam przyjemność w dniach 13-24.06.2016 przebywać

w Oxfordzie i uczestniczyć w kursie doskonalenia językowo-zawodowego. Projekt jest częścią Programu Operacyjnego

cia w nauce, sporcie oraz innej działalności
aż 22 uczniów zostało wpisanych do Złotej
Księgi Gimnazjum, a wręczaną corocznie
nagrodę Dyrektora Gimnazjum otrzymała Beata Nowak za uzyskaną średnią ocen
5,96 oraz 93,8 % z egzaminu gimnazjalnego.
Uczniom jeszcze raz gratuluję uzyskanych
wyników oraz życzę dalszych sukcesów na
kolejnym etapie edukacyjnym.
Na koniec pragnę podziękować wszystkim nauczycielom, którzy dzięki swojej niestrudzonej, pełnej poświęceń pracy mogą
być dumni z efektów i rezultatów uzyskanych przez swoich podopiecznych. Życzę
im wytrwałości i dalszego tak ogromnego
zaangażowania, aby nie stracili motywacji
do dalszej pracy w obliczu reformy oświaty,
która została zapowiedziana. Dziękuję również moim bezpośrednim współpracownikom, a w szczególności p. Teresie Baturze,
wicedyrektorowi szkoły, za dotychczasową
pięcioletnią współpracę. Niestety najprawdopodobniej przyjdzie nam wygaszać w najbliższych trzech latach działalność szkoły, co
jest bardzo krzywdzące i niesprawiedliwe
w stosunku do wkładu pracy jaki wszyscy
pracownicy jednostki włożyli w tworzenie
dobrego wizerunku, jakości pracy i nauczania oraz atmosfery Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy.
Jacek Welman
Dyrektor Gimnazjum
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i finansowany jest w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gimnazjum im. Noblistów
w Rokietnicy pozyskało dofinansowanie na
realizację mobilności kadry nauczycielskiej
w wysokości 92 308 złotych.
Brałam udział w intensywnym kursie ję-
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zyka angielskiego: „Intensive General English”, który odbywał się w The Lake School
of English. Przez dwa tygodnie szkoliłam
swoje umiejętności językowe w gronie ludzi z całego świata. Kurs nastawiony był
na płynne i skuteczne komunikowanie się
w języku angielskim. Liczba 42 godzin z dynamiczni i sympatycznymi lektorami oraz
liczne interakcje z pozostałymi uczestnikami
kursu dostarczyły mi cennych doświadczeń.
Miałam okazję wymienić z nimi informa-

cje z zakresu kultury i edukacji, nawiązując
znajomości z ludźmi z Azji poprzez Europę
do Ameryki Południowej. W pracy biologa
znajomość języka angielskiego jest szczególnie ważna ze względu na dostęp do literatury fachowej i najnowszych informacji
ze świata nauki. Dlatego uważam, że mój
udział w kursie był zasadny i wartościowy.
Pobyt w Oxfordzie dał mi możliwość nie
tylko poszerzenia kompetencji językowych,
lecz także poznania niezwykłej historii tego
miejsca. W murach najstarszej uczelni brytyjskiej rozgrywały się sceny filmowe Har-

ry’ego Pottera. Wielu wykładowców rozsławiło Oxford swoimi dziełami. To tymi
korytarzami chadzał Tolkien, szukając inspiracji dla wydarzeń z „Władcy Pierścieni”.
Oxfordzki Ogród Botaniczny i sale Christ
Church College stały się tłem dla historii
„Alicji w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla.
Również przyjaciel Tolkiena – C. S. Lewis
znalazł w tym niezwykłym miejscu pomysł
na stworzenie cyklu „Opowieści z Narnii”.
Uczestnictwo w projekcie pozwoliło mi
poznać wspaniałe miejsce, niezwykłych ludzi i urok angielskich spacerów. Uważam,

Będzie więcej miejsc parkingowych
Szkoła Podstawowa i Przedszkole w miejscowości Mrowino nie posiada aktualnie
wystarczającej ilości miejsc parkingowych
szczególnie dla rodziców dowożących i odbierających dzieci po zajęciach.
W okresie roku szkolnego to, co w godz.
od 6:00-8:30 i 12:00-15:00 ma miejsce na
odcinku drogi powiatowej nr 2423P ul.
Szkolna 2 w Mrowinie, można określić jako
„KOMUNIKACYJNY HORROR”.
Pojazdy parkują wszędzie:
• na chodnikach,
• skwerach zieleni
• nawet na przejściu dla pieszych.
O bezpiecznej komunikacji pieszych i kie-

rowców w tym momencie nie ma co mówić. Dodatkową kolizją jest zjazd z drogi
powiatowej na trasę wojewódzką nr 184.
Oczywiście tak dalej być nie może, dlatego
postanowiłem wszcząć działania celem poprawienia bezpieczeństwa w sąsiedztwie
wymienionych placówek oświatowych.
Poprosiłem Wicestarostę Powiatu Poznańskiego P. Tomasza Łubińskiego o zaaranżowanie spotkania z Zarządem Dróg
Powiatowych.
Takie spotkanie odbyło się w dniu
13.07.2016 r. w Poznaniu, ul. Zielona.
W naradzie tej uczestniczyli:
• Wicestarosta P. Tomasz Łubiński,
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• Dyrektor Zarządu dróg Powiatowych Marek Borowczak,
• Wicedyrektor ZDP Marek Bereżecki,
• Wicedyrektor Leszek Garwacki,
• Dyrektor Wydziału Dróg i Gospodarki
Przestrzennej w Starostwie Powiatowym
Maciej Andraszyk,
• Zastępca Wójta Gminy Rokietnica Arkadiusz Klapiński.
Zapoznałem Zarząd ZDP o szczegółach
tej katastrofalnej sytuacji komunikacyjnej,
kładąc szczególny nacisk na bezpieczeństwo
pieszych i kierowców w tym miejscu. Wspólnie z Zastępcą Wójta przedstawiliśmy Zarządowi ZDP oraz w-ce staroście szkic projektu

że udział w doskonaleniu językowo-zawodowym kadry nauczycielskiej powinien stać
się standardem w zdobywaniu kompetencji
każdego pedagoga. Umiejętność posługiwania się językiem angielskim jest niezbędna
do poruszania się we współczesnym świecie, również tym wirtualnym. Udział w podobnych szkoleniach jest świetną przygodą
i inspiracją do dalszej pracy z młodzieżą.
Nauczyciel biologii
w Gimnazjum im. Noblistów
w Rokietnicy Marta Rucińska
lokalizacyjnego ewentualnych miejsc parkingowych. W czasie debaty powstał jednogłośny wspólny wniosek, jak i opinia, że
ten problem komunikacyjny musi być zlikwidowany w tym roku najpóźniej do końca miesiąca października.
O postępach prac w tym zakresie będę
informował Mieszkańców na bieżąco.
Przewodniczący Rady
Ryszard Lubka
UWAGA ROLNICY.
Zbliża się termin składania
wniosków o zwrot akcyzy
na paliwo.
Urząd Gminy w Rokietnicy przypomina,
że w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do
31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Rokietnica o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy dołączyć faktury
VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od
1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.
Dorota Dolata
UG Rokietnica
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Dzięki zmianom w budżecie
powstaną kolejne inwestycje
drogowe
Dzięki przesunięciom budżetowym podjętym na sesji 27 czerwca 2016 r. możliwe będzie dokończenie „Przebudowy ulic
Leszka i Gniewka w Mrowinie”. Zabezpieczono 450 tys. zł na etap II zadania, czyli
budowę ulicy Leszka. Rozstrzygnięty pod
koniec lipca przetarg, który wyłonił wykonawcę, pozwala wyznaczyć termin realizacji przedsięwzięcia do 15 października br.

Środki na to zadanie pochodzą m.in. z planowanego remontu budynku urzędu gminy, który został odłożony w czasie z uwagi
na konieczność kompleksowej analizy pod
kątem zapotrzebowania na nowe pomieszczenia urzędu i pełne dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych.
Ponadto zostały zabezpieczone środki na kontynuację budowy chodnika przy

ul. Czystej w Kiekrzu w kwocie 30 tys. zł.
Przygotowana została również kwota 100
tys. zł na opracowanie dokumentacji i budowę ciągu pieszo-rowerowego z Mrowina
do Rokietnicy, jednak Rada Gminy odrzuciła

uchwałę o przejęciu zadania od Powiatu Poznańskiego, który jest zarządcą drogi 2423P
Rokietnica-Mrowino. Bez tej zgody realizacja inwestycji nie jest niestety możliwa.
Z uwagi na wieloetapowy proces związany z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ul. Wierzbowej
w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania
z ul. Obornicką”, zadanie to umieszczono
w wieloletniej prognozie finansowej, z terminem realizacji do końca 2017r. Umowa
z projektantem została podpisana w dniu
30.06.2016 r. O datach konsultacji z mieszkańcami w tej sprawie będziemy informować w „Rokickich Wiadomościach”, na stronie internetowej www.rokietnica.pl oraz
na tablicach ogłoszeń.
Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta Gminy Rokietnica

Gminne inwestycje.
Raport
Kolejne drogi osiedlowe
oddane Mieszkańcom.
Na Zmysłowie powstanie
ul. Leszka
Trwają roboty związane z przebudową ulic
Akacjowa i Lipowa w Rokietnicy. Prowadzone są roboty brukarskie (układanie krawężników, obrzeży
betonowych, nawierzchni chodników z betonowej
kostki brukowej). Na początku sierpnia Wykonawca planuje ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
zatem podczas robót mogą
wystąpić odcinkowe całkowite zamknięcia ww. ulic.
27 lipca 2016 r. zakończono budowę ul. Topolowej w Kiekrzu. Za kwotę
498 009,12 zł brutto wykonano kanalizację deszczową
wraz z elementami odwodnienia ulicy oraz pieszo-jezdnię o nawierzchni bitumicznej.
Dobiegają końca roboty na ul. Modrzewiowej
w Rostworowie. Wykonano
oświetlenie uliczne, odwodnienie ulicy oraz nawierzchnię ulicy z betonowej kost-
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Rokietnica, ul. Akacjowa

Rokietnica, ul. Lipowa
ki brukowej typu ECO. Obecnie trwają roboty wykończeniowe i porządkowanie pasa
drogowego.

Kiekrz, ul. Topolowa

29 lipca br. wyłoniono wykonawcę dla zadania „Przebudowa ulic Leszka i Gniewka
w Mrowinie – II etap realizacji ul. Leszka w Mrowinie”. Konsorcjum firm RBD SYSTEM
Sp. z o.o.& P.U.H. INTER-TECH Sp. z o.o. za kwotę 391 509,00 zł brutto wykona m.in. odwodnienie ulicy, jezdnię o nawierzchni bitumicznej oraz chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Planowany termin zakończenia inwestycji – 15 października 2016 r.

sierpień-wrzesień 2016

Rostworowo, ul. Modrzewiowa

Mrowino, ul. Leszka

Plac Zabaw w Rokietnicy
przy ul. Szamotulskiej

Wieści z Krzyszkowa

Józef Fudala, sołtys sołectwa Rokietnica
informuje, że zgodnie z obietnicą odnowione zostały urządzenia na placu zabaw przy
ul. Szamotulskiej w Rokietnicy. Odmalowane urządzenia zmieniły swe oblicze, co pozytywnie zmienia doznania estetyczne bawiących się dzieci i ich opiekunów. Życzymy,
aby korzystający z tego placu mile spędzali czas, a trud włożony w odnowienie tych

urządzeń przez Panów Zdzisława Szatkowskiego, Sylwestra Grolewskiego oraz przeze mnie został doceniony.
„Zostawmy to miejsce w takim stanie, w jakim chcielibyśmy je zastać sami
dla siebie”.
PS. Monitoring na tym placu będzie zamontowany w najbliższym czasie.
Sołtys Józef Fudala
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Nowa siłownia zewnętrzna
w Krzyszkowie
W okresie wakacyjnym na terenie rekreacyjno – sportowym w Krzyszkowie została
zamontowana siłownia zewnętrzna. Zestaw
urządzeń zapewni aktywny wypoczynek na
świeżym powietrzu dla mieszkańców w każdym wieku. Profesjonalnie zaprojektowany
sprzęt służy zarówno do ćwiczeń siłowych,
jak i rekreacyjnych. Serdecznie dziękuję za
wsparcie merytoryczne podczas realizacji
zadania p. J. Ziętkiewicz i p. P. Kłys. Sprzęt
zakupiono w ramach funduszu sołeckiego.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł
23 110,47 brutto. Dalsza realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego nastąpi w drugim półroczu. Zapraszam do czynnego wypoczynku na siłowni zewnętrznej
w Krzyszkowie.

Zapraszamy na „Dożynki Parafialne” do
Krzyszkowa.
W programie przewidziano liczne atrakcje:
• obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu ludowego „Łany”,
• koncert Piotra Kuźniaka i wokalistek
z Krzyszkowa,
• niepowtarzalną wystawę sprzętu rolniczego,
• przejazdy bryczkami,
• zabawę taneczną do białego rana oraz
wiele innych atrakcji.
Wszystkich, którzy pragną miło spędzić wakacyjne popołudnie, zapraszamy
20 sierpnia 2016 r.
Sołtys
M. Chojnacka
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Raport z przeprowadzonego badania potrzeb mieszkaniowych
mieszkańców Metropolii Poznań – Gmina Rokietnica
Badanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców podpoznańskich gmin, zrealizowane przez zespół pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na zlecenie
Stowarzyszenia Metropolii Poznań, jest elementem programu badawczego. Przeprowadzone obecnie badanie ankietowe, jako
jego I etap, zrealizowano w 18 gminach
podpoznańskich, w tym w gminie Rokietnica, na próbie 1611 osób w terminie od
9 stycznia do 29 lutego 2016. Próba objęła około 1% budynków mieszkalnych w badanych gminach, co daje pełną, losową reprezentatywność badania, pozwalając na
wnioskowanie dla całej populacji – obszaru

metropolitalnego Poznania. Analizę wniosków obejmującą Gminę Rokietnica w formie krótkiej syntezy przedstawiamy poniżej.

zamieszkiwanego lokalu, to w zdecydowanej większości (75%) nie myślą o zmianie
gminy na inną.

Potrzeba zmiany miejsca
zamieszkania
Biorąc pod uwagę pewien obraz statystyczny gminy Rokietnica, można powiedzieć, że generalnie opinie ankietowanych
o gminie są pozytywne. Z pewnością należy
zwrócić uwagę na fakt, że 90% badanych nie
widzi potrzeby zmiany miejsca zamieszkania. To wskaźnik bardzo wysoki. Nawet jeśli
wziąć pod uwagę osoby, które widzą potrzebę czy konieczność opuszczenia dotychczas

Koszty utrzymania
mieszkania/domu i dochody
mieszkańców jedne
z najwyższych w Metropolii
Z pewnością uwagę zwracają takie elementy jak dość wysokie koszty utrzymania mieszkania/domu oraz dość wysokie
dochody mieszkańców. W gminie Rokietnica, zgodnie z odpowiedziami ankietowanych, koszty te nierzadko (co ósmy
respondent) przekraczają 1500 zł. Dla po-

Tabela 1. Potrzeba zmiany miejsca zamieszkania
Wyszczególnienie
OGÓŁEM
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Oborniki
Pobiedziska
Poznań
Puszczykowo
Rokietnica
Skoki
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Szamotuły
Śrem
Tarnowo Podgórne

1 (wcale)
68,1%
79,7%
47,1%
66,2%
87,8%
68,4%
89,4%
62,9%
46,2%
84,3%
75,9%
78,7%
67,7%
65,7%
78,7%
94,2%
84,1%
48,4%
62,3%
64,4%
70,8%
69,5%
78,2%

Stopień potrzeby zmiany miejsca zamieszkania
2
3
4
13,1%
11,6%
1,6%
3,1%
10,9%
3,1%
20,6%
19,1%
4,4%
13,0%
13,0%
0,0%
6,1%
0,0%
0,0%
14,3%
12,2%
0,0%
4,3%
4,3%
0,0%
18,6%
14,3%
0,0%
20,0%
16,9%
4,6%
4,5%
0,0%
10,1%
9,3%
5,6%
3,7%
5,6%
10,1%
0,0%
9,7%
16,1%
3,2%
14,7%
13,0%
0,0%
4,0%
5,3%
1,3%
2,9%
1,4%
1,4%
3,2%
7,9%
0,0%
21,0%
16,1%
9,7%
15,5%
13,0%
5,3%
12,7%
9,3%
11,0%
19,4%
8,3%
0,0%
11,9%
6,8%
5,1%
8,9%
8,2%
4,3%

5 (bardzo)
5,5%
3,1%
8,8%
7,8%
6,1%
5,1%
2,1%
4,3%
12,3%
1,1%
5,6%
5,6%
3,2%
6,6%
10,7%
0,0%
4,8%
4,8%
3,9%
2,5%
1,4%
6,8%
0,4%

Tabela 2. Ogólny poziom zadowolenia z zajmowanego mieszkania/domu
Wyszczególnienie
OGÓŁEM
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Oborniki
Pobiedziska
Poznań
Puszczykowo
Rokietnica
Skoki
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Szamotuły
Śrem
Tarnowo Podgórne
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Bardzo
niezadowolony
0,8%
1,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,1%
1,4%
0,0%
1,5%
0,0%
0,5%
0,8%
1,4%
1,6%
0,0%

Niezadowolony
2,5%
0,0%
1,5%
2,3%
3,8%
0,0%
0,0%
5,6%
6,2%
6,7%
3,7%
2,2%
1,3%
2,4%
1,4%
1,4%
1,5%
1,6%
1,9%
1,6%
4,1%
4,8%
2,7%

Ani niezadowolony
ani zadowolony
12,6%
34,4%
11,8%
8,0%
3,8%
5,8%
10,6%
18,3%
15,4%
15,7%
20,4%
15,7%
16,0%
11,3%
18,9%
9,9%
18,5%
33,9%
17,5%
7,1%
19,2%
17,7%
7,4%

Zadowolony
48,1%
54,7%
69,1%
57,5%
44,2%
34,0%
44,7%
60,6%
76,9%
60,7%
63,0%
78,7%
62,7%
41,0%
33,8%
70,4%
52,3%
53,2%
54,4%
66,9%
65,8%
43,5%
58,8%

Bardzo
zadowolony
36,0%
9,4%
17,6%
32,2%
48,1%
60,2%
44,7%
14,1%
1,5%
16,9%
13,0%
3,4%
20,0%
44,2%
44,6%
18,3%
26,2%
11,3%
25,7%
23,6%
9,6%
32,3%
31,1%

równania warto dodać, że zidentyfikowano
gminy, w których koszty ponoszone przez
gospodarstwa domowe są zdecydowanie niższe. W pewien sposób może być to
związane z miesięcznymi dochodami gospodarstw domowych. Zgodnie z deklaracjami ankietowanych dochody te należą do jednych z najwyższych na terenie
Metropolii Poznań. Aż 42% respondentów
wskazała, że ich zarobki wynoszą 5-7 tys.
zł, a dalsze 21%, że 7-9 tys. zł, a zatem dla
2/3 mieszkańców dochody przekraczają
5 tys. zł. Odnosząc się do pewnych
porównań z innymi gminami, można
powiedzieć, że istnieją gminy, w których
rozkład dochodów jest zdecydowanie mniej
korzystny. Warto dodać, że jednocześnie
mieszkańcy Rokietnicy są najpowszechniej
spośród wszystkich badanych gmin
zadłużeni hipotecznie – aż 44% z nich (a
więc ponad dwa razy więcej niż średnia
dla analizowanych gmin) aktualnie spłaca
taki kredyt.
Długość zamieszkania
w gminie – tylko co 4 z nas
mieszka tu dłużej niż 25 lat
Szczególną uwagę zwraca również
fakt, że zaledwie co czwarty ankietowany
zamieszkuje gminę ponad 25 lat. Jest to
niemal dwukrotnie niższy odsetek od średniej dla gmin Metropolii Poznań. Jednocześnie udział tzw. nowych mieszkańców, tzn.
osób, które zamieszkują gminę mniej niż
5 lat, wyniósł aż 31% i należy do najwyższych wśród badanych gmin.
Poziom wykształcenia
mieszkańców – 43%
z wyższym wykształceniem
Z obrazu statystycznego wyłania się także pewien obraz wykształcenia ankietowanych gminy Rokietnica. 43% respondentów
zadeklarowało wykształcenie wyższe, 32%
- średnie. Jest to zatem bardzo dobrze wyedukowana społeczność lokalna.
Ogólny poziom zadowolenia
z zajmowanego mieszkania/
domu oraz jego otoczenia
Kolejnym elementem wartym uwagi, szczególnie w kontekście zapewnienia
mieszkańcom (obecnym i przyszłym) komfortu zamieszkiwania w gminie jest przyjrzenie się preferencjom związanym z otoczeniem. W ocenie ankietowanych najsłabiej
wypadają: stan chodników i krawężników,
dostępność komunikacji szynowej, małej
architektury i terenów sportowo-rekreacyjnych. Do istotnej rangi urastają zatem
problemy komunikacji i transportu zbiorowego oraz z zakresu szeroko rozumianej infrastruktury. Są to sygnały dotyczące potrzeb lokalnej społeczności.
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Wymagany poziom
preferencji związanych
z miejscowością
Ostatnim z elementów wiążącym się
z wymaganiami był poziom preferencji związany z miejscowością. Co ciekawe, w przypadku Rokietnicy można mówić o zupełnie przeciętnych (i niższych niż
w przypadku innych gmin) wymaganiach
obywateli, w zasadzie w kontekście każdego składnika oceny miejscowości. Oznacza
to, że mieszkańcy prawdopodobnie nie odczuwają dyskomfortu lub braków w zakresie badanych zagadnień.

Preferencje dotyczące
domów/mieszkań
– jak chcemy mieszkać
Na koniec warto odnieść się także do elementów związanych z sytuacją mieszkaniową. Przy podejmowaniu prób np. z budową mieszkań, należałoby wziąć pod uwagę
wyrażone w badaniu preferencje ankietowanych. Oczekują oni mieszkań 3-4-pokojowych, z dostępnością gazu sieciowego
oraz indywidualnego ogrzewania, projektem lokalu z wydzieloną kuchnią oraz osobną toaletą i WC. W odniesieniu do działek
- najczęściej wskazywano, że działki mogłyby mieć powierzchnię od 500 do 1000

Opowiedz nam o swojej mobilności
– wypełnij ankietę online
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
udostępniło ankiety online dla mieszkańców Metropolii oraz dla przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych działających na jej terenie.
Ankiety pomogą w przygotowaniu wspólnego dla wszystkich samorządów zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia Metropolia
Poznań „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025”
(PZMM).

Nowy dokument ma umożliwić zaplanowanie najbardziej optymalnych zmian
w transporcie i komunikacji w Metropolii
Poznań, czyli na terenie Miasta Poznania,
gmin Powiatu Poznańskiego oraz w gminach Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem.
Wszystkich zainteresowanych tematem
mobilności miejskiej na obszarze Metropolii Poznań prosimy o wypełnienie ankiety
na stronie www.mobilnosc.metropoliapoznan.pl do dnia 15 sierpnia 2016. Ankieta stwarza możliwość wyrażenia własnych

m2, ale także dość często wskazywano na
małe działki, od 250 do 500 m2, co sugeruje nastawienie na budownictwo szeregowe i bliźniacze.
Podsumowanie
W przypadku badanych na terenie gminy
Rokietnica mamy do czynienia z zadowolonymi mieszkańcami, o wysokim stopniu
stabilności przestrzennej, bardzo dobrze
wykształconych, z wysokimi zarobkami,
z relatywnie krótką historią w tej gminie,
z licznymi kredytami hipotecznymi (niemal
co drugie gospodarstwo domowe), a więc
raczej nieskłonnymi do podejmowania wy-

zwania zmiany miejsca zamieszkania i zajmowanych zasobów.
Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim mieszkańcom Gminy Rokietnica, którzy wzięli udział w badaniu.
Pełen raport dostępny jest pod adresem:
http://rokietnica.pl/pl/wiadomosci_z_
urzedu/raport_z_przeprowadzonego_badania_potrzeb_mieszkaniowych_mieszkancow_metropolii_poznan
oprac. K.S.
na podstawie raportu z przeprowadzonego badania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Metropolii Poznań

preferencji i potrzeb związanych m.in. ze
zbiorową komunikacją publiczną, bezpieczeństwem ruchu drogowego, a także najczęściej stosowanymi środkami transportu.

Ankiety są w pełni anonimowe, a udostępnione informacje prezentowane będą
jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.
Dostęp do ankiet w dwóch wersjach:
dla mieszkańców i dla przedsiębiorców,
możliwy jest także z poziomu oficjalnej
strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica (sekcja obywatela>wiadomości bieżące>opowiedz nam o swojej mobilności)
http://www.rokietnica.pl/pl/wiadomosci_
biezace/opowiedz_nam_o_swojej_mobilnosci_wypelnij_ankiete_online.php
red.
Źródło: Stowarzyszenie Metropolia
Poznań

skawiczna, pomocy udzielił nam jak zwykle
Radny Ryszard Lubka. Wymieniliśmy ziemię, a następnie dokonaliśmy nasadzeń róż
i dosialiśmy nową trawę. Zamontowaliśmy
również zabezpieczenia, które uchronią na
przyszłość ten teren przed dewastacją. Pra-

gnę podziękować panu Michałowi Kaczmarkowi za wykonanie prac z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzętu, które umożliwiły
sprawną realizację całego projektu.
Sołtys Róża Lubka wraz z Radą Sołecką Sołectwa Mrowino – Cerekwica

Weź udział

Konsultacje
społeczne
tel.: +48 (61) 89 60 600

www.rokietnica.pl

Ulica Szkolna w Mrowinie
zmienia swoje oblicze
Zaczynem do działania była dewastacja
terenów zielonych przy figurze NMP u zbiegu ulic Szkolna i Poznańska.

Oczywiście dewastacji dokonali kierowcy samochodów osobowych parkujących
przy Szkole Podstawowej. Decyzja była bły-

sierpień-wrzesień 2016
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Funkcjonowanie punktu
nieodpłatnych porad prawnych
w Cerekwicy
– podsumowanie półrocza
Utworzenie punktu porad prawnych dla
mieszkańców Gminy Rokietnica okazało się
przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”,
o czym świadczyć może duże zainteresowanie poradami prawnymi, skierowanymi
do przedstawicieli lokalnego społeczeństwa,
udzielanymi przez zatrudnionego radcę
prawnego. W pierwszych siedmiu miesiącach funkcjonowania punktu z jego usług
skorzystało ponad 100 osób, poszukujących pomocy w rozwiązaniu swoich problemów natury prawnej. Wśród nich przeważały osoby objęte wsparciem ze strony
Ośrodka Pomocy Społecznej, nie zabrakło
także osób posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz osób powyżej 65. roku życia.
Zebrane doświadczenia, poczynione
obserwacje i chęć dążenia do jak największej efektywności w funkcjonowania punktu
sprawiają, że od 8 sierpnia 2016 roku punkt
nieodpłatnych porad prawnych zmienia
swoje godziny funkcjonowania, otwierając się na wszystkich zainteresowanych codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00.
Zapraszamy wszystkie uprawnione osoby do korzystania z punktu porad prawnych
zlokalizowanego w Klubie Sołeckim w Cerekwicy (ul. Szamotulska 7).
Zadanie publiczne realizowane przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
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Dolina Samy pn. „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie gminy Rokietnica” finansowane jest ze środków Powiatu Poznańskiego.

W celu usprawnienia pracy punktu osoby zainteresowane skorzystaniem z porad prawnych proszone są o wcześniejsze umawianie się na konkretną godzinę
spotkania, dzwoniąc pod numer telefonu: 784 930 376.
Z bezpłatnych porad
prawnych mogą korzystać
mieszkańcy spełniający
warunki określone w ustawie:
• osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie
nieodpłatnej pomocy prawnej uzyskały świadczenie z pomocy społecznej na
podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 163, z późn. zm.) i wobec których
w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej
Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

(Dz. U. poz. 1863),
• osoby (kombatanci), które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206
oraz z 2015 r. poz. 693),
• osoby posiadające ważną legitymację
weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
(Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
• osoby, które nie ukończyły 26 lat,
• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub
awarii technicznej znalazły się w sytuacji
zagrożenia lub poniosły straty.
Świadczenie nieodpłatnej
pomocy prawnej koncentruje
się na:
• informowaniu zainteresowanych osób
o obowiązującym stanie prawnym oraz
przysługujących im uprawnieniach i spoczywających na nich obowiązkach,
• wskazywaniu wszystkim sposobu rozwią-

zywania problemów prawnych,
• udzielaniu pomocy w sprawach związanych z przygotowywaniem się do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
• udzielaniu pomocy w sporządzaniu
projektów pism w sprawach, o których
mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych lub sądowych
i pism w toczących się postępowaniach
sądowoadministracyjnych,
• sporządzaniu projektów pism o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniach sądowych lub ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
w postępowaniach sądowoadministracyjnych.
• Każda uprawniona osoba będzie mogła otrzymać poradę prawną z wielu
dziedzin prawa, w tym m.in. z prawa
rodzinnego, alimentacyjnego, spadkowego, pracy, cywilnego i rzeczowego.
• Porada prawna polega na szczegółowej rozmowie z prawnikiem o sprawie,
z którą przychodzi zainteresowana osoba i udzieleniu jej informacji na temat

sierpień-wrzesień 2016

przysługujących praw, możliwości załatwienia sprawy. Prawnik udzielający porady podpowie, jak najlepiej poradzić sobie ze swoim problemem prawnym, do
jakiej instytucji się zwrócić, jakie pismo
należy napisać i dokąd wysłać.

niem działalności gospodarczej,
• z zakresu prawa celnego, dewizowego
i handlowego,
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatna pomoc prawna
nie obejmuje spraw:
• podatkowych związanych z prowadze-

Porad prawnych w punkcie w Cerekwicy udziela radca prawny – Tatiana KiełbSzewczyk, mieszkanka naszej gminy pro-

Nieodpłatny punkt pomocy prawnej – czy projekt
i jego realizacja sprostała oczekiwaniom?

„Rokickie Wiadomości” rozmawiają
z mec. Tatianą Kiełb-Szewczyk
prowadzącą nieodpłatny punkt
pomocy prawnej w Cerekwicy

Krótkie przypomnienie dla Czytelników –
od kiedy i na jakiej podstawie działa punkt
darmowej pomocy prawnej w Cerekwicy.
Jak udało się go uruchomić – nie wszystkie
bowiem gminy w powiecie poznańskim takie miejsce mają.
Tatiana Kiełb-Szewczyk: Punkt nieodpłatnych porad prawnych działa od początku
stycznia 2016 roku. Można go było uruchomić na podstawie ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej i edukacji prawnej, która
weszła w życie w zeszłym roku. Podjęłam
współpracę ze Stowarzyszeniem LDG Dolina Samy, które jako organizacja pozarządowa wzięło udział w konkursie ofert organizowanym przez Starostwo Powiatowe.
Projekt nieodpłatnych porad prawnych jest
finansowany właśnie przez Powiat, który
z kolei otrzymuje środki na realizację tego
zadania z budżetu Państwa. Jednym z najważniejszych kryteriów w konkursie, oprócz
kwalifikacji doradcy, czyli moich, było odpowiednie miejsce, w którym będą przyjmowani zainteresowani. Pomieszczenie
biurowe w budynku Klubu Sołeckiego wsi
Mrowino-Cerekwica okazało się odpowiednie pod każdym względem. Jest dostępne
dla każdego, łatwo można się do niego dostać, umożliwia rozmowę w komfortowych
warunkach, w dyskretnej atmosferze, jest
również dostosowane dla osób niepełno-

sprawnych poruszających się na wózkach
inwalidzkich. To bardzo dobre miejsce, żeby
spotkać się i omówić swoje prywatne sprawy, zadać pytania prawnikowi.
Prowadzi Pani statystyki? Ile osób skorzystało dotąd z bezpłatnej porady? Komu i
dlaczego zmuszona była Pani odmówić?
T.K-Sz: Tak, prowadzę ewidencję udzielonych przeze mnie porad prawnych dla
własnej wiedzy, ale również na potrzeby
sprawozdawcze wobec Powiatu. Do końca czerwca z porad prawnych skorzystano
dokładnie 110 razy. Zdarzyło mi się kilkukrotnie, że musiałam odmówić udzielenia
bezpłatnej porady, ponieważ osoba, która
się do mnie zgłosiła nie spełniała żadnego
z warunków ustawowych. Przepisy jasno
wskazują, kto może skorzystać z pomocy
punktu porad prawnych, a kto nie. Zdarza
się, że niektórzy są zdziwieni, ponieważ myśleli, że porady są dla wszystkich. Niestety tak nie jest. W wielu miejscach, np. na
plakatach czy ulotkach, ale też na łamach
„Rokickich Wiadomości” podawane były
już takie informacje i każdy mógł wcześniej
zastanowić się, czy projekt jest skierowany właśnie do niego. Myślę, że zdarza się
po prostu tak, że ktoś nie doczyta tych informacji do końca, a bardzo zainteresuje
go możliwość spotkania z prawnikiem. Na
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wadząca kancelarię prawną w Mrowinie.
Każdy, kto chce skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej musi przede wszystkim:
• przynieść ze sobą dokumenty potwierdzające uprawnienie do skorzystania
z porad, a także dowód osobisty lub
inny dokument tożsamości.
• Ponadto warto zabrać ze sobą dokumenty, które mogą być ważne w opisie sytuszczęście zmuszona jestem odmawiać rzadko. Takie sytuacje jednak dają mi ważną informację: porady prawne w naszej gminie
są potrzebne i jest duże nimi zainteresowanie. Staram się nikogo nie zostawić zupełnie bez pomocy.
Z jakimi problemami przychodzą mieszkańcy? Czy można te wizyty w jakiś sposób
usystematyzować?
T.K-Sz: Myślę, że najczęstsze pytania
dotyczą spraw alimentacyjnych, rozwodowych i spadkowych. To są kwestie, które mogą stać się ważne w życiu prawie każdego i stąd przewaga wskazanych dziedzin
prawa. W następnej kolejności wymieniłabym zadłużenia i z tym związane sprawy komornicze i sprawy pracownicze. Pojawiają
się też pytania z innych dziedzin, są jednak
dużo rzadsze.
Doświadczenie to bezcenny zasób. Co Pani
zdaniem jest zaletą, a co wadą systemu
nieodpłatnej pomocy prawnej i - jeśli wymaga zmian lub korekt - to Pani zdaniem
jakich?
T.K-Sz: Po półrocznej pracy w punkcie
nieodpłatnych porad prawnych zdecydowanie zauważam plusy i minusy projektu.
Niewątpliwym plusem jest to, że pojawiły się punkty w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania, są dostępne właściwie
dla każdego, kto może wyjść z domu. Ma
to duże znaczenie zwłaszcza w mniejszych
miejscowościach. Bardzo dokładnie to widać w naszej gminie. Mieszkańcy doceniają położenie punktu, nie muszą wybierać
się w „podróż” do Poznania, co często byłoby ostateczną przeszkodą, aby skorzystać
z pomocy. Kolejnym plusem jest stała obecność tej samej osoby w punkcie porad. Obserwuję, że mieszkańcy po uzyskaniu ode
mnie pierwszego wsparcia, chętnie wracają, co oznacza, że zdobyłam ich zaufanie,
chcą powierzyć mi swoje sprawy, polegają
na moich poradach. Nie da się oczywiście
przekonać do siebie wszystkich, nie prowadzi się żadnych badań wśród osób, które
korzystały z porad. Myślę jednak, że spora
część osób jest zadowolona z rozmowy ze
mną, chcą zadawać kolejne pytania, przychodzą opowiedzieć, co udało im się załatwić, na jakim etapie jest ich sprawa w sądzie. Mam nawet stałych klientów, którzy
przychodzą do mnie regularnie.
Niestety wad projektu również zauważam sporo.
Po pierwsze katalog osób, którym mogę
pomóc, jest skonstruowany dość niefortun-

acji i problemu prawnego, w tym m.in.
umowy, pisma, zaświadczenia lub inne
dokumenty, które ułatwią prawnikowi
zapoznanie się ze szczegółami sprawy.
Zadanie publiczne pn. „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej na terenie gminy Rokietnica” finansowane jest ze środków Powiatu Poznańskiego.
nie. Wydaje mi się, że w efekcie tego często
osoby, którym faktycznie pomoc jest potrzebna i nie stać ich na płatną poradę fachowca, nie mogą do mnie przyjść. Mimo
niskich dochodów nie spełniają bowiem
żadnego z kryterium, nie korzystają z pomocy społecznej, nie mają karty dużej rodziny. Mają za to niski dochód na osobę,
ale to nie wystarczy. Z drugiej zaś strony bez
problemu mogą korzystać z porad osoby
poniżej 26. roku życia oraz powyżej 65., bez
względu na wysokość dochodu.
Po drugie w wielu przypadkach zdecydowanie widzę potrzebę dalszej pomocy po
udzielonej poradzie. Często mam przypuszczenie, że osoba, która zadała mi pytania
i otrzymała na nie odpowiedzi, może sobie sama i tak nie poradzić. Staram się zawsze, aby przekazywane przeze mnie treści były możliwie najbardziej przystępne
i zrozumiałe, często przy mnie dana osoba robi sobie notatki, czasem przygotowuję „ściągawki” albo wzory dokumentów. To
jednak nie zawsze wystarcza. Widzę strach
w oczach moich klientów i przekonanie, że
rozumieją na czym rzecz polega, ale nie
będą mieli tyle odwagi i wiedzy, aby zawalczyć o swoje prawa przed sądem. Uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby,
gdyby taka osoba mogła być dalej reprezentowana przez osobę, która udzieliła jej
porady. Skoro część mieszkańców nabrała
do mnie zaufania myślę, że z dużym zadowoleniem przyjęliby informację, że mogę
iść z nimi do sądu i zadbać o ich sprawę.
Niestety na to nie przewidziano środków
w programie. Porada ogranicza się do wizyty i rozmowy, a czasem (choć nie za każdym razem) to za mało.
Czy mimo tego uważa Pani, że taka forma
pomocy jest potrzebna? W jaki sposób najskuteczniej należałoby do niej zachęcać?
T.K-Sz: Zdecydowanie tak! Taka forma
wsparcia jest w mojej ocenie niezbędna
pod warunkiem, że nie jest to jednorazowa,
krótkotrwała akcja. Zawód prawnika opiera
się na zaufaniu. Osoby korzystające z porad
prawnych muszą oswoić się z sytuacją, często mają styczność z radcą prawnym pierwszy raz w życiu. Sporo czasu może również
minąć od momentu, gdy ktoś dowiaduje
się o możliwości skorzystania z porady do
momentu, kiedy zdecyduje się sam umówić z prawnikiem na spotkanie. Dlatego
uważam, że tego rodzaju programy powinny być długofalowe. Wówczas mogą nieść
realną pomoc.
Rozmawiała Danuta Potrawiak
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PSZOK powstał, a śmieci nadal w lasach!
Mimo że PSZOK działa już od ponad miesiąca pracownicy PUK
nadal odbierają zgłoszenia o pojawiających się w lasach czy przydrożnych rowach starych pralkach i lodówkach. Czyżby mieszkańcy naszej Gminy nie obawiali się wysokich grzywn finansowych?
O kolejnych elektrośmieciach Spółkę poinformowała sołtys Bytkowa i Soboty pani
Anna Niesiobęcka. Zdanie w tej sprawie zabiera Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bogdan Małecki – Dziwi mnie fakt,
że mieszkańcy wolą narażać się na wysokie kary finansowe i decydują się na zanieczyszczanie środowiska. Zadają sobie znaczniej więcej trudu, by wyrzucić niepotrzebne
sprzęty AGD do lasu. Przecież o wiele wygodniej jest przyjechać do PSZOK-u i tam

bezpłatnie oddać to, co niepotrzebne.
Co się dzieje później?
Z PSZOK-u elektrośmieci trafiają do zakładu przetwarzania. Tam następuje bezpieczny demontaż sprzętu i oddzielanie materiałów szkodliwych od tych, które można
ponownie wykorzystać do produkcji nowych
urządzeń. Do produkcji ponownej świetlówki, którą oddamy do PSZOK-u wykorzystuje się 90% starej. Warto dodać, że

w elektrośmieciach znajdują się m. in. rtęć,
związki bromu (te są zawarte w komputerach i powodują schorzenia układu rozrodczego, dlatego tak ważne jest np. żeby
nie używać laptopów, trzymając je na podbrzuszu) kadm (również zaburzający funkcje rozrodcze), freon czy azbest.
PSZOK w Gminie Rokietnica
PSZOK mieści się obok oczyszczalni ścieków w Bytkowie i miał rozwiązać dotychczas spotykane problemy z odpadami, do
których odbioru nie było i nie jest upo-

ważnione Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Jest on otwarty we wtorki i czwartki w godzinach: 11:00-17:00 oraz w soboty
od 9:00 do 14:00.
Być może skutecznym i ostatecznym argumentem, który powstrzyma mieszkańców przed nielegalnym pozbywaniem się
elektrośmieci będzie fakt, o którego istnieniu być może niektórzy nie zdają sobie
sprawy. Jest to mianowicie kara grzywny
w wysokości do pięciu tysięcy złotych, która
obowiązuje na terenie całego kraju.

PUK pomaga młodym!
Spółka wyciąga pomocną dłoń przede wszystkim do studentów,
którym oferuje staże i praktyki.
O pracę w Poznaniu i okolicach teoretycznie jest bardzo łatwo. Wiadomo przecież, że w Wielkopolsce stopa bezrobocia
jest najniższa w kraju. Według danych na
2015 rok pod koniec grudnia w Poznaniu
bezrobocie wynosiło zaledwie 2,4%.
Nieco trudniej może być jednak znaleźć
pracę młodym ludziom. Dlaczego? Często
ze względu na brak doświadczenia, a tego
wymagają pracodawcy, zwłaszcza od osób,
które mają wyższe wykształcenie. PUK postanowił więc dołączyć do grona firm, które
pomagają rozwijać skrzydła młodym. Spółka
bierze udział w programie Awans Kompetencyjny i otwiera się na studentów UAM,
którzy chcą zdobyć doświadczenie wymagane przez pracodawców na rynku pracy.
Stawianie fundamentów
Współpraca z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych przynosi pierwsze

owoce, ponieważ zainteresowanie płatnymi stażami i praktykami rośnie, a spółka
otrzymuje wiele pytań. Warto wspomnieć,
że praktyki są płatne – przede wszystkim
dlatego, że realizowane są z funduszy UE.
Studenci korzystają więc podwójnie.
Już podczas tworzenia projektu nowej
siedziby spółki został uwzględniony specjalny gabinet, w którym stażyści i praktykanci mogliby spokojnie pracować. - Zależy
nam, by faktycznie przygotować młodych
ludzi do pracy, nauczyć ich jak najwięcej,
a jeśli widzimy, że młody człowiek chce się
uczyć i stara się jak najlepiej, zatrudniamy
taką osobę. W ciągu ostatnich trzech lat zatrudniliśmy dwie takie osoby – mówi prezes Spółki Bogdan Małecki.
PUK współpracuje również z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. W drugiej
połowie lipca spółkę odwiedzą magistranci UP, aby zapoznać się z zasadami działa-

Rekordowy przepływ ścieków
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nia mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
ścieków. Ponadto Przedsiębiorstwo stale
współpracuje z prof. dr hab. Jeanem Diattą z Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii
Środowiska UP w Poznaniu.
A od września…
Przedsiębiorstwo ma również dobrą
wiadomość dla najmłodszych, ponieważ
już od września Spółka rozpoczyna współpracę w ramach projektu Eko-klasa w Dolinie Samy, czyli miłośnicy przyrody i ekologii w działaniu.
W dniu 14 lipca br. na oczyszczalni ścieków w Bytkowie zanotowaliśmy rekordowy,
w całej historii jej funkcjonowania, przepływ
w wysokości ponad 3 800 m3 na dobę. Stan
taki wywołany został rekordowymi opadami deszczu. Według deszczomierza oczyszczalni, wynosiły one 75 litrów na metr kwadratowy powierzchni! Możemy być dumni
z naszej inwestycji  - nie odnotowaliśmy nawet najdrobniejszych problemów technicznym związanych z tak dużym przepływem.
W związku z gwałtownym opadem doszło do miejscowych problemów z odbiorem ścieków siecią kanalizacji sanitarnej.
Nasze służby są w pełnej gotowości i na
bieżąco usuwają zastoje, zalania i awarie na sieci kanalizacyjnej. Wszelkie zalania studzienek, nieprawidłowe działanie
zaworów (permanentne szumy ze studni

Chodzi o to, by zbudować świadomość
ekologiczną nie tylko u dzieci, ale również
u rodziców w zakresie stanu i ochrony lokalnego środowiska. Spółka pomoże więc
w utrwaleniu proekologicznych nawyków,
a pracownicy nauczą małych uczestników,
jak w prosty sposób przenieść te rozwiązania do ich domów.
W PUK-u już przygotowywane są projekty, które sprawią, że ekolekcje dla najmłodszych będą nie tylko kreatywne, ale
pozwolą połączyć naukę z zabawą.

zaworowych, zbyt długi w porównaniu do
zwykle obserwowanego czas pracy zaworu, bądź długi czas nie załączania się zaworów) prosimy zgłaszać pod numerami telefonów: 502 664 658 (całodobowy) oraz
509 951 954. Z góry dziękujemy za każdą
informację, usprawnią one i przyspieszą
pracę naszych ekip.
A.F.

PODZIĘKOWANIE
Podziękowanie dla pracowników
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych pani Katarzyny Mosiężnej i pana
Przemysława Sołtysiaka, którzy zwrócili znaleziony portfel z dokumentami i pieniędzmi. Gratulacje dla firmy za tak uczciwych pracowników.
Jeszcze raz dziękuję.
Barbara K.
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INFORMACJA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA USUWANIA AZBESTU
– ostateczny termin składania wniosków na rok 2016 mija 31 sierpnia
Urząd Gminy w Rokietnicy wraz ze Starostwem Poznańskim, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
rozpoczyna tegoroczną akcję dofinansowania usuwania azbestu.
Do wzięcia udziału w likwidacji wyrobów
i materiałów zawierających azbest uprawnione są następujące podmioty:
1. właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości nie prowadzący działalności gospodarczej,
2. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
3. jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych,
4. stowarzyszenie ogrodowe,
5. instytuty badawcze.
Dofinansowanie obejmuje zdjęcie z dachu, odbiór z nieruchomości, transport
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
Każdy podmiot, który chce skorzystać
z dofinansowania, ma obowiązek złożyć
(osobiście lub listownie) w Urzędzie Gminy w Rokietnicy wypełniony pisemny wnio-

sek w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31 sierpnia 2016 r.
Formularz wniosku można pobierać
w Urzędzie w Biurze Obsługi Interesanta, oraz ze strony www.rokietnica.pl,
zakładka Ochrona Środowiska (należy
pamiętać o dołączeniu do wniosku wypełnionej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”).
W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi lub produktami
rybołówstwa – obowiązkowo należy wypełnić dwa dodatkowe dokumenty: oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie
oraz formularz informacji przedstawianych
przez wnioskodawcę. Oba wzory dokumentów gotowe do wypełnienia można uzyskać Urzędzie Gminy Rokietnica pok. nr 6
lub ze strony www.rokietnica.pl, zakładka Ochrona Środowiska.
Do wniosku należy również załączyć:
1. dokument potwierdzający posiadanie
tytułu prawnego do nieruchomości, na
której znajdują się wyroby zawierające
azbest (akt notarialny lub odpis z księ-

gi wieczystej). W przypadku posiadania
innego tytułu prawnego niż własność
lub użytkowanie wieczyste, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości.
W przypadku nieruchomości będących
przedmiotem współwłasności należy załączyć zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych
z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz upoważnienie dla
wnioskodawcy – współwłaściciela do występowania o dofinansowanie w sytuacji,
gdy jest ich pełnomocnikiem.
2. informację o wyrobach zawierających
azbest - (wzór dostępny na www.rokietnica.pl zakładka OCHRONA ŚRODOWISKA oraz w siedzibie UG Rokietnica
pok. nr 6 lub Biuro Obsługi Interesanta).
Wnioski rozpatrywane będą do chwili
wyczerpania środków przeznaczonych na
ten cel w bieżącym roku.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku materiał zawierający azbest
zostanie usunięty z terenu nieruchomości.
Wnioskodawcy, którym w roku 2015
odmówiono realizacji wniosku ze wzglę-

Współpracujemy z uczelniami wyższymi
Czerwiec był miesiącem kilku wizyt
w UG Rokietnica studentów Gospodarki
Przestrzennej UAM. W ramach zajęć dydaktycznych brali udział zarówno w dyskusji
nad materiałami przygotowanymi w Referacie Rozwoju Gospodarczego UG Rokiet-
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nica prezentowanymi przez kierownik Edytę Musiał, a dotyczącymi przede wszystkim
uwarunkowań i problemów polityki przestrzennej gminy i jej aktualnych kierunków,
jak i w ćwiczeniach terenowych.
Te ostatnie obejmowały dwa istotne

zagadnienia. Studenci I roku wraz z opiekunem - dr Beatą Łodyga zajmowali się
społeczno-ekonomicznymi podstawami
gospodarki przestrzennej, przeprowadzając w ramach zajęć ankiety wśród mieszkańców dotyczące rodzaju usług, z jakich

du na wyczerpane środków, mogą składać
ponownie wniosek w bieżącym roku 2016.
Wnioski te będą realizowane w pierwszej
kolejności.
Koszty związane z likwidacją wyrobów
zawierających azbest, realizowane będą
w 100% ze środków: Starostwa Powiatowego w Poznaniu, budżetu Gminy Rokietnica, Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj. bez udziału
finansowego wnioskodawców.
UWAGA! Dofinansowanie nie pokrywa
kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy Rokietnica: Lidia Lubka (tel: 61 8960
616, pok. 6)
Osoba do kontaktu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu: Agata Sibila (tel.
61 8410 750)
Wniosek do wykorzystania drukujemy
na str. 41/42 RW – wytnij, wykorzystaj!
korzystają, np. gdzie robią zakupy, jak często, jakich usług brakuje w gminie. Natomiast studenci II roku pod kierunkiem dr
Barbary Maćkiewicz zajmowali się zagospodarowaniem przestrzennym gminy. Podczas
ćwiczeń studenci wykonali inwentaryzację w terenie, dokumentację fotograficzną,
przeprowadzili analizę zgodności miejscowych planów z tym, co jest w rzeczywistości z uwzględnieniem ewentualnych konfliktów w przestrzeni.
Kolejny kontakt Urzędu Gminy w Rokietnicy ze studentami planowany jest w ramach
realizowanego w partnerstwie z Wydziałem
Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
w Poznaniu projektu stażowego „Awans
Kompetencyjny – innowacyjne kompetencje geografa na współczesnym rynku pracy: wysokiej jakości program stażowy dla
studentów nauk o Ziemi WNGiG UAM” nr
POWR.03.01.00-00-S159/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Priorytet III, Działanie 3.1: Kompetencje
w szkolnictwie wyższym. Studenci mają odbyć w UG w Rokietnicy trzymiesięczny staż.
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica
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Międzynarodowy Zlot
Pojazdów Pożarniczych
z udziałem OSP Napchanie
W dniach od 1-3 lipca 2016r w miejscowości Główczyce (woj. opolskie) odbył
się VIII Międzynarodowy Zlot Pojazdów Pożarniczych Fire Truck Show. W tym roku po
raz pierwszy naszą gminę reprezentowała
Ochotnicza Straż Pożarna w Napachaniu.
W piątek (1.07.2016) o godzinie 12:00,
po uprzednim przygotowaniu samochodu,
wyruszyliśmy w trzystukilometrową podróż.
Po sześciogodzinnej jeździe zameldowaliśmy się jako druga z przybyłych jednostek. Zostaliśmy przywitani dźwiękiem
głośnych syren przez kolegów z Gwieździna
(woj. pomorskie). Do końca dnia na placu
meldowały się kolejne jednostki. Po
rozpoznaniu terenu zlotu oraz wysłuchaniu
wskazówek organizatorów wyruszyliśmy na
zabawę integrującą z innymi uczestnikami
zlotu oraz mieszkańcami pobliskich
miejscowości.
Drugiego dnia o godzinie 13:00 odbyła
się uroczysta Msza Święta, zakończona poświęceniem pojazdów. Po mszy wyruszył
korowód wszystkich pojazdów, który docelowo zakończył się na placu głównym zlotu.
W tym momencie każdy uczestnik imprezy
miał czas na podziwianie ponad stu wozów
oraz wzięcie udziału w licznych atrakcjach
przygotowanych przez organizatorów. O godzinie 18:00 miało miejsce tzw. Fire Truck
Shower czyli wielki prysznic, który polegał

na „bitwie” na wodę.
Tuż po zakończeniu wodnych zmagań organizator przygotował kolejne atrakcje, którymi były liczne koncerty oraz wybory MISS
i MISStera zlotu. Na zakończenie dnia odbył się koncert grupy SKALARS oraz zabawa
taneczna do późnych godzin nocnych. Na
nieszczęście, z przyczyn atmosferycznych,
nasza przygoda na Fire Truck Show 2016
musiała zakończyć się w niedzielę w godzinach południowych. Pożegnani zostaliśmy
zaproszeniami na kolejne edycje zlotu oraz
na spotkania z zapoznanymi jednostkami
z terenu całego kraju.
Nie da się opisać słowami atmosfery, jaka
panowała przez te 3 dni na terenie zlotu.
Niezależnie od miejsca zamieszkania oraz
wieku wszyscy byliśmy i czuliśmy się jedną,
wielką rodziną. Mamy nadzieję, że nie będzie żadnych przeciwskazań, abyśmy brali
udział w kolejnych edycjach Fire Truck Show.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pomocy w zorganizowaniu
oraz sfinansowaniu wyjazdu. W szczególności wójtowi Gminy Rokietnica oraz
pracownikom Urzędu Gminy Rokietnica,
Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Rokietnicy, Radnemu wsi NapachanieDalekie oraz Zarządowi Ochotniczej Straży
Pożarnej w Napachaniu.
druh Dariusz Andrzejewski
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Kolejny sukces OSP Mrowino

W dniu 25.06.2016 r. w Plewiskach odbyły się Powiatowe Zawody Strażackie, w których udział wzięła jednostka OSP Mrowino
w składzie Dobrochowski Maciej, Krawiec
Paweł, Kropacz Łukasz, Małyszka Leszek,
Małyszka Piotr, Matysiak Zbigniew, Rzepka Mateusz, Wawrzyniak Bartosz.
Podobnie jak w zeszłym roku, również i w

tym udało się osiągnąć sukces. Nasza jednostka uplasowała się na drugim miejscu,
przegrywając tylko z OSP Zakrzewo. Jesteśmy wicemistrzami powiatu, z czego bardzo się cieszymy, ale skłania nas to również
do dalszej ciężkiej pracy, by i w przyszłym
roku móc cieszyć się z sukcesu.
MM

Nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Rokietnicy:
Dnia 28 kwietnia 2016 r. podczas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego spośród
członków Zarządu czterech jednostek OSP
naszej Gminy wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskie
w Rokietnicy, którego skład przedstawia
się następująco:
Przewodniczący – druh Paweł CZACHOR tel. 664124067
Wiceprzewodniczący – druh Andrzej
WILHELM
Wiceprzewodniczący – druh Marcin
ŁUCZAK
Komendant Gminny - druh Michał
TRZYBIŃSKI tel. 502522521
Sekretarz - druh Bartosz WAWRZYNIAK

Skarbnik - druh Radosław JANKOWIAK
Członek - druh Leszek MAŁYSZKA
Członek - druh Patryk WŁADYSIAK
Pełnomocnik UG
Adam Nosal
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przez Kościół rzymsko-katolicki, a w kolejnych latach do ożywienia pracy duszpasterskiej przy kościele bardzo przyczyniła się
grupa uczennic miejscowego Liceum Gospodarstwa Wiejskiego, która utworzyła
prężnie działające Koło Sodalicji Mariańskiej. Już wówczas podjęto pierwsze próby utworzenia nowej parafii, jednak kościół
funkcjonował jako filialny parafii w Cerekwicy aż do 1975 r. kiedy to został ustanowiony świątynią ośrodka duszpasterskiego
w Rokietnicy. Parafię pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Rokietnicy powołano
z kolei do istnienia na mocy dekretu abp.
Jerzego Stroby w 1980 r.

Dzieło dokończone
Zdarza się, że małe kościoły, które przeznaczone były
kiedyś dla tysiąca osób, teraz muszą służyć mieszkającym w
pobliżu kilku tysiącom. Tak właśnie było jeszcze niedawno z
naszym kościołem w Rokietnicy.
Dokonała się jednak rzecz historyczna –
udało się rozbudować zabytkową świątynię. Dotąd wielu ludzi podczas nabożeństw
zmuszonych było stać pod kościołem. Teraz nie tylko starcza miejsca dla wszystkich,
ale jest go tyle, że zmieści się w nim wielu
przyszłych mieszkańców parafii.
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Spojrzenie w przeszłość
Rokietnica jest jedną z najprężniej rozwijających się miejscowości w aglomeracji
poznańskiej. Świadczą o tym liczby: w 2003
r. miejscowość zamieszkiwało 2,4 tys. osób,
a w 2013 już 5,2 tys. Stale przybywa ich
także w należących do parafii Rokietnica

wsiach, Krzyszkowie i Napachaniu.
Na początek, dla przypomnienia, odrobina historii. Rokietnica pojawia się po raz
pierwszy w dokumentach w 1253 r., kiedy to
książę Przemysł I nadał wieś w posiadanie
klasztorowi w Obrze. Początkowo miejscowość nosiła nazwę Rokitnica, która pochodzi
od słowa „rokita” oznaczającego gatunek
wierzby. Rokietnica swój rozwój zawdzięcza linii kolejowej z Poznania do Stargardu
i Szczecina, przebiegającej przez tę miejscowość od połowy XIX w. Budynek tutejszego
kościoła zbudowała około 1890 r. niemiecka gmina ewangelicka, której członkowie
stanowili wówczas 10 proc. mieszkańców
wsi. W 1945 r. świątynia została przejęta

Podziękujmy Bogu!
Do rozbudowy mającego rangę zabytku
kościoła w Rokietnicy przymierzano się od
wielu lat, starając się u konserwatora o zgodę na nią. Po tym, jak wojewódzki konserwator jej zakazał, dopiero, jak wyjaśnia ks.
Tadeusz Lorek, w 2011 r. przez konserwatora powiatowego udało się od tej decyzji
odwołać. W tym samym roku przeprowadzono remont dachu dotychczasowego kościoła, a w 2012 r. wykonano projekt rozbudowy. Zakładał on zburzenie ściany za
prezbiterium i dobudowanie za nim nowej,
mocno poszerzonej części kościoła. Po wykonaniu ław fundamentowych, w 2013 r.,
ustawiono konstrukcję metalową nowej
części, a rok później wzniesiono ściany. –
W ubiegłym roku zamontowaliśmy ogromny witraż przedstawiający postać Chrystusa
i sprawowaliśmy w nowej części pierwszą
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Komentarz na stronie
Dzieło wspólnoty i jej przewodnika
roczystość poświęcenia lub bardziej dostojnie - konsekracji Kościoła w Rokietnicy miała wyraz niezwykły. Jej treścią było Sacrum zamknięte w obrzędzie bogatym w symbole, odczytywane jednoznacznie dzięki pisanej obrazem warstwie
znaczeniowej sięgającej korzeniami IV w. Owa świętość, zamknięta w oleju mazanym
na kamiennym ołtarzu z niezwykłą precyzją przez arcybiskupa zatraconego w swej roli
niczym mistrz w zadanym mu do wykonania ważnym rzemiośle, przemieniała to, co
wykonały ludzkie dłonie w miejsce, które odtąd tłumaczyć ma mistyczną tajemnicę.
Świadkami tego wydarzenia zostały cztery ściany kościoła namaszczone na płytce
z wyrytym krzyżem, przy których umieszczono Zacheuszki – symboliczne świece. Zapalone ogniem z kadzielnicy, okalającej swym wonnym dymem dopiero co pomazany ołtarz, stały się pamiątką dokumentującą na trwałe to wydarzenie.
Uczestnicy uroczystości zapamiętają ten dzień także z drugiego powodu. Był szczerym, wybrzmiałym w owacyjnych oklaskach podziwem wiernych rokietnickiej parafii
dla swego Proboszcza. Bo ks. Tadeusz, który tego dnia oficjalnie został kanonikiem,
poruszył wiele, by wspólnota, której został przewodnikiem, mogła cieszyć się zbudowanym RAZEM Kościołem.
D.P.

U
pasterkę, w tym roku po świętach wielkanocnych przebiliśmy ścianę łączącą starą
i nową część kościoła – wymienia ks. Tadeusz Lorek, którego abp Stanisław Gądecki
mianował w ostatnim czasie kanonikiem honorowym. Arcybiskup powiadomił o tym na
zakończenie Mszy św. sprawowanej w Ro-

kietnicy pod koniec czerwca, podczas której
poświęcił też nową część świątyni. Podczas
tej uroczystości, w której licznie uczestniczyli mieszkańcy oraz przedstawiciele władz
Gminy, z Wójtem Bartoszem Derechem na
czele, metropolita poznański podkreślił, że
rozbudowa zabytkowych kościołów zawsze

napotyka na trudności. – Tym bardziej podziękujmy Bogu za wszystkich ludzi, którzy
przyczynili się do rozbudowy tej świątyni
i przygotowali ją do poświęcenia – mówił
abp Gądecki dodając, że kościół jest znakiem naszego pragnienia dotarcia przez rzeczy widzialne do rzeczy niewidzialnych. –
Ma wyrażać sobą to, co samo w sobie jest
niewyrażalne. Ma w języku kolorów, kształtów i dźwięków, które wspomagają naszą
intuicję, ukazywać ducha – wyjaśniał arcybiskup.

Niech dalej w Rokietnicy dzieje się tak,
jak napisał w swoim telegramie skierowanym do proboszcza i parafian papież Franciszek, który życzył, aby „wspólny trud wznoszenia świątyni i radość z jej konsekracji
w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia owocowały w sercach wszystkich pogłębieniem
wiary, ożywieniem miłości i umocnieniem
nadziei”.
KT
Zdjęcia Kamila Tobolska

Objęte patronatem medialnym
„Rokickich Wiadomości”
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Napachański akcent
Światowych Dni Młodzieży
Ustanowienie Światowych Dni Młodzieży było kolejnym etapem troski Jana Pawła
II o młodzież, którą wyrażał od pierwszych
chwil swego pontyfikatu. Już podczas inauguracji swojego pontyfikatu powiedział do
młodych: „Wy jesteście przyszłością świata,
wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją.”. Dnia 13 marca 1983
r. otworzył młodzieżowe Centrum San Lorenzo w Watykanie, a gdy dwa tygodnie
później inaugurował Rok Święty Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia, przyjął od
młodych z tego centrum drewniany krzyż,
który stał się symbolem Roku Świętego. Na
zakończenie obchodów, w Niedzielę Palmową 22 kwietnia 1984 r., zwrócił ten krzyż
młodzieży, by ta poniosła go na cały świat,
jako znak Odkupienia i świadectwo swojej wiary. Młodzi przyjęli tę prośbę. Odpowiedzieli też na zaproszenie papieża, który
zwołał ich do Rzymu w 1985 r. na spotkanie z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży ustanowionego przez ONZ. Między
innymi te wydarzenia zainspirowały Ojca
Świętego do cyklicznych spotkań z młodymi. To wydarzenie było nie tylko początkiem
wędrówki przedmiotowego krzyża po całym świecie, ale też zapowiedzią Światowych Dni Młodzieży: spotkania, podczas
którego młodzi ludzie najpierw osobiście
doświadczają Tajemnicy Odkupienia, a potem niosą ją w świat swoim rówieśnikom,
rodzinom i rodakom.
Do dziś krzyż był już obecny na wszystkich kontynentach, także w krajach doświadczanych wojnami i konfliktami. Młodzi
niosą go zarówno do sanktuariów i miejsc
wydarzeń religijnych, jak też tam, gdzie na
co dzień potrzeba świadectwa wiary. Przy
nim modlono się w miejscu zamachów
na World Trade Center w Nowym Jorku
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wał po polskich diecezjach, przygotowując
Polskę na Światowe Dni Młodzieży.
Celem organizowanych ŚDM jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszech-

nego, słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz
radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako
Pana i Zbawiciela.
ŚDM są spotkaniem wielodniowym.
Obecnie mają one dwie zasadnicze części: pierwsza to „Dni w Diecezjach”, kiedy
młodzież przebywa na terenie całego kraju,
który jest gospodarzem spotkania; druga to
„Wydarzenia Centralne”, czyli tygodniowy
pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym, tj. Krakowie.
Struktura „Dni w Diecezjach” zależy od
charakterystyki i stylu goszczącej diecezji;
jest to czas na wzajemne poznanie, inte-

i w Rwandzie borykającej się ze skutkami
krwawej wojny domowej. Odwiedził siedzibę ONZ, ale też niewielkie szkoły, szpitale i więzienia.
Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II,
którymi są Krzyż Światowych Dni Młodzieży
oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas
ŚDM, ale non-stop krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet
tysiące młodych każdego dnia.
Od dnia 14.04.2014 roku krzyż wraz z ikoną Maryi (Obraz Matki Bożej Salus Populi
Romani należy do najbardziej czczonych wizerunków Maryi we Włoszech) pielgrzymo-
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grację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw,
a także zaangażowania społecznego w różne dzieła i projekty przygotowane przez organizatorów.
Tak właśnie też było i w naszej Diecezji,
a ściślej mówiąc w Parafii pw. Chrystusa
Króla w Rokietnicy. To tutaj przybyli do nas
Pielgrzymi z Ukrainy (z miejscowości Bursztyn). Jak na gospodarzy przystało Ksiądz
Proboszcz Tadeusz Lorek oraz Ksiądz Wikary Sławomir Kostrzewa wcześniej ułożyli
plan zajęć dla przybyłych gości.
W dniach 20-22.07.2016 roku, w czasie
pobytu w naszej Parafii, Pielgrzymi z Ukrainy
brali udział w modlitwach, odwiedzili okoliczne sanktuaria oraz gościli w gospodarstwie pp. Chojnackich w Krzyszkowie oraz
w gospodarstwie pp. Musiał w Napachaniu.
W związku z chęcią poznania uroków
polskiej wsi, różnorakich gospodarskich
zwierząt oraz maszyn rolniczych - Goście
w piątkowe przedpołudnie udali się do Napachania. Tam w progu domu cała Rodzina
Musiałów ochoczo czekała na ukraińskich
Pielgrzymów. Jak się okazało - język nie był
dla nas barierą. Mówiąc powoli i wyraźnie,
ze spokojem dochodziliśmy do porozumienia. Czasami oprócz bardzo rzeczowych pytań i fachowych odpowiedzi - zdarzały się
śmieszne sytuacje, luźne pogawędki. Korzystając z okazji, że Pielgrzymi przyjechali
z bardzo daleka, a Ich celem okazał się Kraków – nie mogliśmy nie wspomnieć podczas tego spotkania o naszym rodaku – An-

tonim z Napachania, który część swojego
życia spędził właśnie w tym mieście. Zatem
po zwiedzeniu tradycyjnego gospodarstwa
Goście zapoznali się z postacią Antoniego
z Napachania. Na pamiątkę tej chwili każdy
uczestnik wyjazdu otrzymał ręcznie wybitą monetę z upamiętnieniem mieszkańca
Napachania. W końcu to osoba godna zainteresowania. To teolog, apologeta, autor
podręczników akademickich, profesor i rektor Akademii Krakowskiej, który znakomicie promował w XVI w. naszą miejscowość.
Jesteśmy dumni, że syn miejscowego sołtysa jako duchowny pełnił wiele zaszczytnych
funkcji i stanowisk w krakowskim środowisku akademickim oraz na dworze króla.

O Pielgrzymach pamiętał również Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech, który przygotował dla Gości drobne upominki, promujące naszą małą Ojczyznę. Zaskoczeni
Pielgrzymi w ramach podziękowania również zrobili nam niespodziankę...
Na cześć Gospodarzy i wszystkich, którzy swoim staraniem przyczynili się do
uświetnienia ich czasu, Przyjaciele z Ukrainy wdzięcznie zaśpiewali tradycyjną pieśń
w swoim ojczystym języku... „Sto lat”!
Mimo krótkiego czasu przewidzianego
na poznanie życia na wsi – poprowadzono
wiele ciekawych rozmów, nastąpiła wymiana poglądów i doświadczeń.
Bardzo dziękuję za gościnne progi Państwa Musiał, którzy nawet kosztem opóźnienia czasu pracy przy żniwach nie odstąpili

Gości na krok, opowiadając o swojej codziennej pracy i częstując świeżo upieczonym plackiem drożdżowym oraz chlebem
z własnoręcznie robionym smalcem i ogórkami kiszonymi. Dziękuję również p. Marlenie Andrzejewskiej i p. Agnieszce Kram
za okazaną pomoc.
Liczę, że te Światowe Dni Młodzieży dla
naszych Pielgrzymów z Ukrainy będą niezapomnianym przeżyciem i doświadczeniem
- czas ten przyczyni się do Ich rozwoju duchowego, a Ich prośby i modlitwy zostaną wysłuchane.
Z pozdrowieniami
Anna Skrzypiec
Sekretarz Stowarzyszenia
Forum Antoniego z Napachania
Źródło: http://www.krakow2016.com/

Zapraszamy osoby
pracujące i bezrobotne do udziału
w bezpłatnym kursie
języka niemieckiego
Kurs będzie prowadzony w oparciu
o metodę komunikatywną. W trakcie
kursu aktywnie rozwiniesz podstawowe
zdolności językowe: mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie.
Projekt współfinansowany jest ze środków UE: „Szkolenia z języka niemieckiego dla mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego”
Realizatorem projektu jest TAG-CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk z siedzibą w Łodzi, ul. Łukowa 18A/5, 93-410
Łódź. W ramach projektu zakłada się realizację programu szkoleniowego w zakresie posługiwania się językiem niemieckim
(120 godzin szkoleniowych na poziomie
A1/A2).
Projekt adresowany jest do osób:
• w wieku powyżej 25 roku życia
• pracujących lub nieaktywnych zawodowo oraz bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
• zamieszkałych na terenie miasta Poznań i powiatu poznańskiego
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• posiadających wykształcenie co najwyżej średnie
• nie uczestniczyły wcześniej we wsparciu Long Life Learning w POKL
W ramach Projektu zapewniamy:
• 120 godzin języka niemieckiego,
• bezpłatny egzamin zewnętrzny, w ramach którego Uczestnik uzyska certyfikat potwierdzający biegłość językową,
• materiały szkoleniowe.
Osoba odpowiedzialna za realizację szkoleń: MAGDALENA ORZECHOWSKA– tel. 537 431 895, e-mail: biuro@
tag-consulting.pl
Więcej informacji na stronie: www.
niemieckiwpoznaniu.tag-consulting.pl;
Informacji udziela także radny Piotr Hałas tel.: 603 793 106
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Pob raz
9. Rokietnica zaprasza Wielkopol
iale tło
Rok 2016 obfituje w sportowe emocje. Piłkarze odnotowali świetny udział w Euro 2016, również Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce obfitowały w sukcesy, a już niebawem czekają nas kolejne emocje (miejmy nadzieję – nie mniejsze)
związane z występami naszych rodaków na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. W tak wyjątkowym roku pełnym
sportowych wydarzeń nie mogło być inaczej – również Rumpuć musiał zyskać sportowy wymiar.
PIERWSZY GWIZDEK
Nowa godzina rozpoczęcia – wyśpijcie się, zjedzcie
śniadanie, by być w pełni gotowym w samo południe.
Jak zawsze bowiem czeka moc atrakcji do późnego wieczora.

3 września 2016 roku
START: 12:00
Rokietnica – plac przy ulicy Trakt
tKoncert
r a ngwiazdy
sNapoleoński
p awieczoru:
r e n t 21:00
ny
Szczegółowy PROGRAM dostępny na
www.rokietnica.pl w zakładce
„Temat Miesiąca”.

„Rokietnica zaprasza
Wielkopolan na Rumpuć”
3 września 2016 roku
PROGRAM
12.00 Otwarcie imprezy plenerowej, zapowiedź programu imprezy, prezentacja Sponsorów
12.10 „Bajeczkowe” premiery – program przedszkolaków z Rokietnicy
12.40 Kto to taki? – ROKICIAKI!
13.10 RUMPUĆ w wersji FIT z ROSfit
13.40 Bo Julia i ja – wokalny początek z Julką Gąską
13.45 Narodowe czytanie. Quo Vadis H. Sienkiewicz
13.50 „Sołeckie potyczki” - Rokietnica łączy się z RIO
– cz.I: Olimpijski test sprawności
14.00 Halo Rumpuć – Chłopaki nie płaczą albo jak
to z cebulą i boczkiem bywa
14.10 Talent nie jedno ma imię – program Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem”
14.40 PLACÓWKI OŚWIATOWE – „Bawi nas sport”
15.30 „Sołeckie potyczki” - Rokietnica łączy się z RIO
– cz.II: strażacki duch
15.50 Halo Rumpuć – grunt to przyprawa albo jak
stawia się kropkę nad „i”
16.00 „Sołeckie potyczki” - Rokietnica łączy się z RIO
– cz.III: sportowa łamigłówka
16.20 SHARK i BUKOWIANKA – Igrzyska z modą
17.00 RUMPUĆ rusza – zaprasza Wójt i Orkiestra
Dęta
17.10 Samba de Janeiro czyli muzyczne Rio - Orkiestra, cheerleaderki i wokalistki GOK-u
18.20 Rapowanie z FAMĄ
18.50 Rozstrzygnięcie akcji „Bądźmy bezpieczni na
drodze”
19.00 GIGANT BAND Ania Polowczyk i Piotr Schulz
z zespołem – KONCERT hity świata
20.00 Rozstrzygnięcie Plebiscytu na „Najpiękniejsze
stoisko sołeckie”; LOTERIA FANTOWA
21.00 KONCERT GWIAZDY WIECZORU – Ania Wyszkoni

czarno-biały

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie; podane godziny są orientacyjne
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KADRA RUMPUCIOWA
• Na scenie pojawią się przedszkolaki i ich nieco starsi
koledzy. Jesteśmy pewni, że urok podopiecznych „Bajeczki” oraz „Rokiciaków” zachwyci niejednego widza.
• Jak to w sporcie, nie zabraknie zdrowej rywalizacji, m.in.
w sołeckich potyczkach. Wszystko oczywiście zgodnie
z zasadami fair play.
• Rumpuć w wersji fit – bo kalorie po zjedzonym rumpucia trzeba jakoś spalić. Sposób na to na pewno znajdzie ROSfit.
• Pokaz mody udowodni, że w nieco luźniejszej stylizacji również można dobrze wyglądać.
• Zobaczymy sport oczami uczniów placówek oświatowych.
• Każde wydarzenie, również sportowe, musi mieć odpowiednią oprawę muzyczną – podczas Rumpucia zadbają o to Gminna Orkiestra Dęta, podopieczni Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem”,
wokalistki Gminnego Ośrodka Kultury, FAMA oraz GIGANT BAND.
• Sportowcy muszą mieć odpowiedni doping – nie zabraknie więc grupy cheerleadrek, które znakomicie łączą elementy gimnastyki, tańca i akrobatyki.
GRUPA WSPARCIA
• Strażacy szykują dla Was niespodzianki. Sprawią, że
na placu zrobi się jeszcze goręcej, a w razie potrzeby ostudzą zapał.
• Babeczki z biblioteczki jak zawsze udowodnią, że bibliotekarz to wcale nie jest nudny zawód, a czytanie
książek to naprawdę dobra zabawa.
• Lokalni restauratorzy zadbają o smaczną aprowizację.
• Stoiska sołeckie ugoszczą wszystkich zwiedzających
i walczyć będą o tytuł tego najpiękniejszego.
• Nie zabraknie konkursów, konkurencji i pokazów sportowych – jakże mogłoby być inaczej?
• W specjalnej strefie chilloutu stworzonej wspólnie
z Centrum Tenisowym Sobota każdy będzie mógł się
zrelaksować.
• ZUK Rokbus już dziś zaprasza na swoje stoisko całe
rodziny, najlepiej z aparatami fotograficznymi. Po co?
Przekonacie się na miejscu.
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i gminne urzędniczki przygotują atrakcje z zakresu ochrony środowiska.
• Drużyna Szpiku wspiera liczne inicjatywy sportowe.
Pojawi się też u nas i namówi nas na bycie FAIR i szlachetność.
• Skoro sport, to nie mogłoby zabraknąć KKS Lech Poznań.
• Miasteczko Ruchu Drogowego przeprowadzi m.in. akcję „Bądźmy bezpieczni na drodze”
• Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z Poznania zaprezentuje działanie militarnego sprzętu.
• Dmuchańce, skakańce, karuzele i inne urządzenia spod
znaku wesołego miasteczka zabawią najmłodszych.
KAPITAN DRUŻYNY
• Niezmiennie w pierwszą sobotę września rządzi Rumpuć. Zupa gotowana w około 1600-litrowym garze zaspokoi głód zarówno amatorów wyjątkowego smaku
loklanego specjału, jak i tych gości, którzy zwyczajnie
przyjdą głodni. Dodać należy, że o jej smak zadbają
w tym roku w sposób specjalny Sołtyski – Ekspertki.
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lan na rumpuć – tym razem na sportowo
Finał Mistrzów
• Kiedy się już nieco ściemni, na scenie pojawi się gwiazda wieczoru Ania Wyszkoni.
Wokalistka będzie świętować 20-lecie pracy artystycznej. Podczas koncertu nie zabraknie hitów, jak i nastrojowych solowych
kompozycji. „Agnieszka już dawno…”, „Czy
ten pan i pani” oraz „Wiem, że jesteś tam”
to tylko niektóre z przebojów artystki, które usłyszymy podczas koncertu na rokietnickim rumpuciu.
KIBICE
Bo ich wsparcie jest nieocenione. Czekamy
więc na Was 3 września – przyjdźcie, przyjedźcie i bawcie się z nami. Już od dziś bezwzględnie zamawiając najlepszą pogodę.

Organizator:
Urząd Gminy w Rokietnicy
Sołectwa Gminy Rokietnica

Kontakt:
kinga.owsian@rokietnica.pl
katarzyna.sokulska@rokietnica.pl
tel.: 61 89 60 619
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SPONSOR GŁÓWNY:

Radio Merkury S.A.
Rozgłośnia Polskiego
Radia w Poznaniu

„Rokickie Wiadomości”
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krój: Jura [DemiBold / Light], kontur 0,02 cm
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KONKURS
FOTOGRAFICZNY

TUTAJ MIESZKAM I JEST MI Z TYM DOBRZE
Zapraszamy do udziału w tradycyjnym Konkursie Fotograficznym.
Rokietnica to nie tylko piękne krajobrazy i nieustanny rozwój. Wyjątkowy klimat
naszej gminy tworzą przede wszystkim ludzie, którzy nas otaczają. To oni dają nam
energię do działania i sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. W związku z tym zapraszamy
wszystkich mieszkańców do udziału w corocznym Konkursie Fotograficznym. Tym
razem prosimy, abyście podzielili się z nami zdjęciami z albumu rodzinnego.

Rozstrzygnięcie konkursu na scenie głównej imprezy plenerowej
„Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć”, 3 września br.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Na Wasze prace czekamy do 22 sierpnia br. do godziny 18.00
Pokażcie wszystkim, że w Rokietnicy dobrze się mieszka:)
Zapraszamy do kontaktu drogą mailową:
katarzyna.sokulska@rokietnica.pl, kinga.owsian@rokietnica.pl oraz telefoniczną: (61) 89 60 619
Regulamin na stronie: www.rokietnica.pl
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ROKTAR
na tatrzańskich szlakach…
Po raz kolejny Stowarzyszenie ROKTAR
zorganizowało kilkudniowy wyjazd dla
członków Stowarzyszenia. W tym roku
była to sześciodniowa wycieczka na południe Polski, a konkretnie do Zakopanego.
W drodze do Zakopanego zatrzymaliśmy się
na dłużej w Wadowicach, gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, byliśmy również w kościele, gdzie był ochrzczony Jan Paweł II. Nie
zabrakło też czasu na skosztowanie pysznych kremówek.
Po całodniowej podróży autokarem dotarliśmy wieczorem do Zakopanego, gdzie
czekała na nas pyszna kolacja. Kolejnego
dnia obudziła nas piękna słoneczna pogoda, co wszystkich ucieszyło, ponieważ mieliśmy w planach wyjazd na spływ Dunajcem.
Płynąc ponad dwie godziny Przełomem
Pienińskim, na flisackiej tratwie, mieliśmy
możliwość zwiedzić Pieniński Park Narodowy i wysłuchać opowieści flisaków. Po
udanym spływie mieliśmy okazję zobaczyć
zamki w Czorsztynie i Nidzicy. Następnego
ranka ze względu na niepewną, pochmurną i deszczową pogodę zmieniliśmy plany
i zamiast pójść na Rusinową Polanę zwiedzaliśmy Zakopane. Najpierw pojechaliśmy
autokarem pod skocznie narciarskie, byliśmy pod Wielką Krokwią im. Stanisława
Marusarza i przy Kompleksie Średniej Krokwi im. Bronisława Czecha. Po pamiątkowym zdjęciu przejechaliśmy autokarem ulicą Krzeptówki, gdzie są najstarsze budynki
w Zakopanem, do Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej, które zostało wybudowane jako
votum za ocalenie życia papieża Jana Pawła II po zamachu 13 maja 1981r. Na tyłach
Sanktuarium w Parku Fatimskim zobaczyliśmy ołtarz, przy którym Jan Paweł II odprawił mszę św. w Zakopanem pod Krokwią
6 czerwca 1997. Tego dnia byliśmy również
na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym
Brzyzku, gdzie spoczywają ciała zasłużonych
mieszkańców Zakopanego. Kolejną atrakcją
tego dnia był wjazd na Gubałówkę koleją
linowo - terenową, a dla śmiałków, których
nie zabrakło, zjazd wyciągiem krzesełkowym dwuosobowym z Butorowego Wierchu. Z Gubałówki podziwialiśmy piękną panoramę Zakopanego i Tatr.
Kolejnego dnia wyruszyliśmy autokarem
na parking Wierch Poroniec, skąd zielonym
szlakiem wyruszyliśmy na Rusinową Polanę. Po krótkim odpoczynku z widokiem na
przepiękne tatrzańskie szczyty ruszyliśmy
w dalszą wędrówkę przez Wiktorówki do
Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Kró-

lowej Tatr, gdzie przewodnik opowiedział
nam krótką historię sanktuarium i pokazał
miejsca pamięci poświęcone osobom, które zginęły w górach.
W przedostatni dzień naszej przygody
w Zakopanem wyruszyliśmy autokarem
do Zachodniej części Tatr, a konkretnie do
Kir, skąd zielonym szlakiem wędrowaliśmy
do schroniska Ornak na Małej Polance Ornaczańskiej. Wędrując Doliną Kościeliską,
podziwialiśmy przepiękne górskie widoki
i wsłuchiwaliśmy się w szum Kościeliskiego
Potoku. Dodatkową atrakcją dla śmiałków
było wejście do Jaskini Mroźnej, co było nie
lada wyzwaniem, ale wszyscy pokonali wąski korytarz jaskini bez większych problemów. Tego dnia na pożegnanie zostało zorganizowane ognisko z tańcami.
W drodze powrotnej do domu zatrzymaliśmy się na Jasnej Górze w Częstochowie.
Pomimo że plan wyjazdu był bardzo wypeł-
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niony, nie zabrakło czasu na popołudniowe
spacery po Krupówkach oraz na odpoczynek
i integrację. Przez cały pobyt na południu
Polski mieliśmy wymarzoną pogodę, słońce grzało, wieczorkiem troszkę pogrzmiało.
Żal było wyjeżdżać. Wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń. Ciągle mamy w pamięci
niezapomniane widoki Tatr.
Wycieczka została dofinansowana

z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków
własnych Stowarzyszenia uzyskanych z 1%.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR dziękuje prezesowi Marianowi Szymańskiemu i Zakładowi
Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o.
za nieocenioną pomoc, a kierowcy – panu
Waldkowi za profesjonalną opiekę i miłe
towarzystwo.
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Tak się bawi Mrowino!

30.07.2016 r. o godz. 17 w Sołectwie
Mrowino-Cerekwica rozpoczął się festyn
„Gorące Rytmy Lata” organizowany pod patronatem Wójta Gminy Rokietnica – Bartosza Derecha. Skoczna muzyka Pani Halinki
zachęciła naszych mieszkańców do wzięcia
udziału w imprezie.
Organizatorzy przygotowali program
składający się z wielu konkursów sprawnościowych, wiedzy o wydarzeniach w kraju i w sołectwie. Zapewniliśmy dobrą zabawę dla dzieci, którą prowadziła P. Kasia
Paczkowska. Dorosłych zabawiał Przewodniczący Ryszard Lubka. Były konkursy: prowadzenie roweru (nie jazda rowerem), wykonanie czapki z papieru, a oczywiście hitem
wieczoru było przeciąganie liny przez dorosłych. Zgłosiły się 4 drużyny - prawdziwi
mężczyźni demonstrowali swoją sprawność
fizyczną przed kibicującymi paniami. Na festynie wystąpiła plejada lokalnych talentów.
Delektowaliśmy się wspaniałym głosem:
• Wiktorii Gawron
• Amelki Kurantowicz
• zespołu wokalnego „Pod Kasztanem”.
Od 20:15 do 01:00 w nocy bawiliśmy
się, a do tańca przygrywał zespół P. Halinki.
Ogromną pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego wydarzenia okazali nam:
• Wójt Gminy Rokietnica
• Referat Organizacyjny i Promocji UG
Rokietnica
• Piotr Szymaś – nasz dyżurny elektryk
• Drukarnia Poli Druk – Karol Czerniak Mrowino
• Przedsiębiorstwo Handlowe – Arkadiusz
Skórski – Mrowino
• WAAB Wytwórnia Betonu – Oddział

Mrowino
• Przemysław Intek – Auto Lak – Mrowino
• PHU Simnat – Jolanta i Sławomir Dolacińscy
• Marcin Sawiński – Mrowino
• Magdalena Amanowicz – Mrowino
• „Stolmer” S.C. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Stefan i Piotr Piechoccy – Mrowino
• Auto – Usługi – Maria i Szymon Lubka – Mrowino
• Salon Kosmetyczny „Oaza Piękna” – Natalia Bajon – Mrowino
• Zakład Fryzjerski – Iwona Kaczmarek –
Mrowino
• Forte Sweden - Rogierówko
• Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy
– Teresa Wieczorek
• Izabela i Tomasz Lota – Mrowino
• Lidia Portala – Cerekwica
• Marzena i Paweł Najderek – Mrowino
• Zakład Fryzjerski – Janina Mirkowska –
Mrowino
• Iwona i Paweł Martin- Cerekwica
• Włodzimierz Czyż – Rokietnica
• PUK – Bytkowo
• Dorota Halądka – Mrowino
• Waldemar Peters
• Ryszard Lubka – Przewodniczący Rady
Gminy Rokietnica.
Szczególne podziękowania kieruję do
druhów Jednostki OSP z Mrowina, którzy czuwali nad naszym bezpieczeństwem.
Dziękuję naszemu radnemu Ryszardowi
Lubka, który program przygotował i sprawnie poprowadził.
Do zobaczenia za rok!
SOŁTYS Róża Lubka

Podziękowanie
Inicjatorzy wystawienia i uroczystości
wyświęcenia Krzyża w Mrowinie u zbiegu ulic Tarnowskiej i Błotnej w dniu 19
maja 2016 r. składają podziękowania za
bezinteresowną pomoc i wsparcie organizacyjne:
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• p. Sołtys i Radzie Sołeckiej Sołectwa
Mrowino-Cerekwica,
• p. Radnemu z miejscowości Mrowino,
• p. Karolowi Czerniak Drukarnia PDP
Mrowino
• strażakom z jednostki OSP w Mrowinie
oraz wszystkim Mieszkańcom za czynny udział.
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Superklasa z Rokietnicy
zwiedziła Centrum Nauki Kopernik
Po raz drugi w historii Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy przyznany został tytuł SUPERKLASY. To doroczne
wyróżnienie wraz z pucharem otrzymuje
klasa, która uzyska najlepsze wyniki edukacyjne spośród klas IV-VI. W roku szkolnym
2015/2016 tytuł Superklasy został przyznany klasie 5c, której wychowawcą jest pani
Katarzyna Proniewicz.
Dodatkową nagrodą dla dzieci jest organizowany i współfinansowany przez
Stowarzyszenie Rokietnica24.pl oraz Radę
Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Rokietnicy wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Stadion Narodowy niestety
zamknięty z powodu szczytu
NATO w Polsce
Rankiem, dzień przed zakończeniem roku
szkolnego, nasi prymusi wyjechali do Warszawy, gdzie tuż przed zwiedzaniem Centrum Nauki Kopernik mieli okazję zobaczyć
stadion narodowy i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia przy tej arenie. Następnie nasz
wesoły autobus dotarł do celu wizyty – Centrum Nauki Kopernik.
Prymusi z Rokietnicy już wkrótce mieli się
przekonać, że wyjątkowość tego miejsca polega na tym, iż w przeciwieństwie do innych
tego typu obiektów każdy eksponat można,
a nawet należy dotknąć, aby go ożywić i poznać jego działanie. Elementy ekspozycji zaczynały prawidłowo działać dopiero wtedy,
kiedy dzieci same stawały się uczestnikami
i przedmiotem eksperymentów. Również

opiekunowie przekonali się, że CNK jest miejscem atrakcyjnym dla osób w każdym przedziale wiekowym. Dorośli cieszyli się na widok dzieci, które podczas eksperymentów
doskonale się bawiły, a i same dzieci trudno
było oderwać od eksponatów.
Około godz. 15:00 musieliśmy dzieciom
przerwać zabawę, aby mogły zjeść zaplanowany w restauracji obiad. Przerwa na
posiłek była dobrą okazją, aby nasi odkrywcy wymienili się swoimi pierwszymi
wrażeniami z wyjazdu. Po posiłku udaliśmy
się na dalsze zwiedzanie, gdzie czekały na
nas ekspozycje z ponad 450 eksponatami.
Z uwagi na ich różnorodność nie sposób je
wszystkie wymienić, jednak warto wspomnieć o spektaklu w Teatrze Wysokich Napięć. Było to miejsce, gdzie dzieci mogły
zobaczyć, czym są drabina Jakuba czy ge-

nerator Van de Graaffa. Była to także okazja do poznania różnic pomiędzy prądem
stałym i zmiennym. Teatr Wysokich Napięć
został zwieńczony efektownym pokazem
piorunów generowanych przez olbrzymie
transformatory Tesli.
Zwiedzanie zakończyliśmy tuż po godzinie 18:00 i zajęliśmy miejsca w autobusie,
a dzieci otrzymały słodkie upominki ufundowane przez pana Adama Piocha. Pomimo bardzo aktywnie spędzonego dnia, dzieci nie wyglądały na zmęczone i do samego
przyjazdu do Rokietnicy autobus wypełniał
śmiech i zabawa.

do Warszawy: Pani Katarzynie Proniewicz –
Wychowawczyni, panu Januszowi Nowickiemu – Przewodniczącemu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Rokietnicy, panu Adamowi Piochowi - wiceprzewodniczącemu rady gminy Rokietnica, Panu Markowi Wasiakowi - społecznikowi, panu Piotrowi Majchrzakowi z firmy
Darpio Bus, członkom Stowarzyszenia Rokietnica24.pl oraz wszystkim rodzicom, którzy nas wspierali. Ten wyjazd bez waszej
pomocy nie byłby możliwy.
Już dziś rozpoczynamy pracę nad organizacją wyjazdu do Warszawy dla kolejnych
uczniów rokietnickiej szkoły, klasy 4b, która w roku 2016/2017 zdobyła tytuł „Super
klasy”. Mamy nadzieję, że nasze wyjazdy,
choć w niewielkim stopniu przyczynią się do
uzyskiwania coraz lepszych wyników w nauce przez uczniów z terenu naszej gminy.

Klasa 5c – Superklasa roku
szkolnego 2015/2016
Chciałbym serdecznie podziękować za
współpracę i pomoc w organizacji wyjazdu

Maciej Mikuła
Stowarzyszenie Rokietnica24.pl
Koordynator projektu „Superklasa
w Centrum Nauki Kopernik”

Informacje i bilety w Hali Rokietnickiego Ośrodka Sportu w Rokietnicy oraz pod telefonem: 61 811 25 99
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W Igrzyskach w RIO jednak
jako zawodnik rezerwowy
14 lipca PKOI zatwierdził skład polskiej
ekipy na Igrzyska Olimpijskie. Do RIO pojedzie także mieszkaniec Gminy Rokietnica – Dawid Grabowski, wioślarz KS Posnanii Poznań.
Mimo dobrych wyników na obozie w Zakopanem (trzeci wynik spośród piątki kandydatów do czwórki podwójnej na olimpiadę) naszemu wioślarzowi nie było dane
brać udziału w tzw. przejazdach i ostatecznie został wyznaczony na IO w RIO jako zawodnik rezerwowy. Z racji uniwersalnych
predyspozycji Dawid Grabowski ma być gotowy do startu na olimpiadzie w razie niedyspozycji któregokolwiek z zawodników zarówno czwórki podwójnej, jak i ósemki.
Oczywiście zgodnie ze sportowym duchem nikt nikomu źle nie życzy. Jednak polskie osady nie mogą pozwolić sobie na niepewność. Dawid Grabowski formalnie więc
nie będzie miał w RIO statusu olimpijczyka.
Gdyby jednak okazało się, że musi które-

goś z polskich wioślarzy zastąpić, co może
zdarzyć się nawet w trakcie regat, wsiada
do łodzi czwórki bądź ósemki i startuje jako
pełnoprawny olimpijczyk. Bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych uzgodnień.
Jak to jest być zawodnikiem bez statusu
olimpijczyka? - Zarówno w związku, jak również w urzędach czy klubach jesteśmy traktowani na równi z olimpijczykami – mówi
Dawid Grabowski. - Mamy te same przywileje, obowiązki oraz prawa. Poza najważniejszym - startem na IO.
21 lipca Polski Związek Towarzystw Wioślarskich wręczył polskim zawodnikom nominacje. Dzień później w Warszawie odbyło się ich ślubowanie. W sobotę 23 lipca
wylecieli już do RIO. Rezerwowi wioślarze
(Dawid Grabowski i Sylwia Lewandowska
z WTW Warszawa) także.
Czekamy na gorące relacje.
Red.

Zapowiedzi
Okres letni wykorzystujemy przede
wszystkim na przygotowanie się do nowego sezonu. Malujemy szatnie i korytarze, a że czasu jest sporo, wykonujemy to
własnymi siłami i szczerze powiem, że nasz
pracownik Przemek Domagała spisuje się
na medal. Nowy sezon rozpoczniemy jak
zwykle powitaniem kolejnego roku szkolnego 2016/2017. Zaś w sobotę 3 września
br. aktywnie (ROSFIT) będziemy uczestniczyć w jednym z największych gminnych
wydarzeń, jakim jest Rokietnicki RUMPUĆ.
Na 10 września br (godzina 17.30) zapraszamy miłośników kabaretów na występ Kabaretu Młodych Panów (bilety już
od 50 zł w kasie portierni ROS-u).

żart, a nie taki z dowcipnej torebki… Widzowie ze śmiechu będą idealnie – al dente! – ugotowani…
Myślę, że taka zapowiedź gwarantuje
nam doskonałą zabawę. W tym roku czekają nas jeszcze dwa kabaretowe wydarzenia. Marcin Daniec w listopadzie i blisko
trzygodzinny Kabaretowy Dobry Wieczór
w grudniu br. (trzy godziny – trzy kabarety).
24 września razem z ekipą UG Rokietnica i wszystkimi wolontariuszami Biegów im.
Dominiki zapraszamy na Finał tegorocznej
edycji. Startujemy z placu przed ROS-em.
Dzici i Rodziny zaprosimy po ich biegach
na sportowe aktywności do wnętrza hali,
zaś wytrawnych biegaczy na nową trasę.
Szczegóły na str. 36 „RW”, www.rokietnica.pl oraz na plakatach.

Kabaret Młodych Panów zaprasza na
humorystyczną rewolucję! Ponad 10 – letnie doświadczenie na polskiej i światowej
scenie wciąż Młodzi panowie chcą uczcić
wyjątkowym, jubileuszowym projektem.
To będzie TOP of the TOP polskiego Kabaretu! Program „10/10, czyli urodziny!” to
porcja wykwintnych skeczy, przygotowanych na bazie najświeższych spostrzeżeń,
ze szczyptą ironii. Z pewnością wszystkie
dania zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienia. W kabaretowej kuchni wykorzystane zostaną tylko naturalne
produkty bez konserwantów. W menu nie
przewidziano odgrzewanych kotletów! Pikanterii potrawom doda świeżo mielony

30

maja br. własnością Rokietnickiego Ośrodka
Sportu Sp. z o.o. Zakup działki był możliwy
dzięki uchwale Rady Gminy o podniesieniu
kapitału Spółki. Budowa remizy rozpocznie
się po uchwaleniu nowego planu zagospo-

darowania przestrzennego (była taka konieczność), uzyskaniu pozwolenia na budowę i kredytu inwestycyjnego. ROS będzie
zarządcą nieruchomości. Aktualnie opracowana jest wizualizacja.

ROS zbuduje remizę dla OSP
Rokietnica
A teraz ciąg dalszy planów inwestycyjnych Spółki. Wiemy jak „palący” jest problem braku nowoczesnej remizy dla OSP Rokietnica. W ostatnich deszczowych dniach
nasi dzielni druhowie mieli bardzo dużo pracy z osuszaniem tymczasowej siedziby i wyposażenia, zwłaszcza mundurów bojowych.
Jednym słowem woda lała się na głowę…
Jeszcze trochę cierpliwości a nowa remiza
nabierze realnych kształtów. Znana jest już
lokalizacja – ul. Szkolna, działka 14/9 (tuż
obok budowanej właśnie myjni samochodowej, za stacją ORLEN). Działka jest od
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Mieszkańcy naszej Gminy – mimo okresu
urlopowego – licznie korzystają z usług naszego klubu ROSFIT. Do grona klubowiczów
od lipca dołączyli posiadacze kart Multisportu. Negocjacje z wydawcą kart z sukcesem
zakończyła nasza sympatyczna manager klubu Kasia Marciniak.
A tymczasem do zobaczenia na RUMPUCIU i licznych wydarzeniach sportowo
-kulturalnych w plenerze i na hali.
Jerzy Maciejewski
Prezes ROS Sp. z o.o. w Rokietnicy

II AQUATHLON – festyn dla aktywnych

tów. Były to obrazy, kosz pełen słodyczy,
cenna biżuteria, samochód na weekend
od dealera Kia Delik z Przeźmierowa. Najcenniejszym przedmiotem była oryginalna
koszulka z autografami reprezentacji Polski w piłce nożnej wylicytowana za 1300 zł
przez jednego z uczestników festynu! Łącz-

nie zebraliśmy 2600 zł. Wszystkim uczestnikom małym i dużym bardzo dziękujemy.
Dziękujemy również za wsparcie logistyczne oraz zestawy promocyjne Urzędowi Gminy w Rokietnicy.
Zapraszamy na kolejną edycję już za rok.
Organizatorzy

Udany festyn i wakacje

Pod koniec czerwca na boisku Arki Kiekrz odbył się II AQUATHLON - festyn organizowany przez Regatta Hotel_ Restauracja_,
Wuef Club, Przedszkole Familijne Ranczo
oraz firmę NANA. Brały w nim udział dzieci
w wieku od 4 do 11 lat. Konkurencja polega na zaliczeniu dwóch dyscyplin - pływania
i biegu, z czego sumowane są punkty i, jak
to bywa w sporcie, wygrywa najlepszy! Nagrody zostały ufundowane przez Kia Delik,
Decathlon, Lewiatan, Wuef Club oraz Regatta_Hotel_Restauracja Spa.
Poza główną konkurencją, dla dzieci i dorosłych przygotowaliśmy moc atrakcji. Z kolorowych baloników każdy mógł stworzyć
zwierzaka lub inną bajkową postać. Na
torze przeszkód przygotowanym przez firmę NANA, rodzice i dzieci sprawdzali swoją
sprawność fizyczną. Panie kosmetolog z Regatta Wellness&Spa upiększały każdą mała
i dużą damę, malując paznokcie. Kto jeszcze tylko miał siły, mógł poskakać na dmuchanym zamku.

Tak jak w ubiegłym roku największym powodzeniem cieszyła się Zumba prowadzona
przez naszą energiczną Olę. Każdy uczestnik
Zumby wygrywał wartościowe nagrody: zestawy kosmetyków KLAPP, The secret soap
store, Norden, vouchery na zabiegi Spa, pakiety samochodowe od Kia Delik, vouchery
sushi Dokku, gadżety od firmy Budmar, zabawki od sklepu Domino z Kiekrza, zestawy pięknych świec od firmy Bispol i wiele
innych ciekawych nagród.
W tym roku pogoda dopisała nam aż
nadto, lecz lejący się z nieba skwar nie zniechęcił uczestników. W całej imprezie wzięło
udział ponad 300 osób, a każdy mógł otrzymać bezpłatną kiełbaskę z grilla i napoje.
II Aquathlon został zorganizowany też
z myślą o Bartku Kasierskim. Odbyła się
zbiórka pieniędzy na leczenie Bartusia,
chłopca chorego na autyzm, który czynnie uczestniczy w rehabilitacji na basenie
w Regatta Wellness & Spa. Sponsorzy do
licytacji przekazali kilkanaście przedmio-
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Lipcowe półkolonie w Kiekrzu organizowane przez grono wolontariuszek:
Reginę Woyke, Violettę Cymerys, Annę
Koch i Karolinę Hudak, to już tradycja. Panie, a wszystkie są nauczycielkami, dbają
o ciekawy program, który w tym roku obfitował w nowości. Prawie 50 dzieci mogło
więc niezwykle ciekawie spędzić tydzień,
odwiedzając park linowy na poznańskiej
Malcie czy „DELI park” w Rosnówku, który
uczy o przyrodzie i świecie poprzez zabawę. Uczestnicy półkolonii dotarli także do
Interaktywnego Centrum Bezpieczeństwa
stworzonego w Poznaniu przez markę Skoda. Starsze dzieci uczestniczyły tam w symulacji zderzenia i dachowania samochodu.
Nie zabrakło też gry w tenisa, kręgle i squ-

asha w Centrum Tenisowym Sobota oraz
zajęć na pływalni w kierskim Hotelu Regatta.
Półkolonie w Kiekrzu co roku dofinansowywane są ze środków uzyskanych podczas
czerwcowego festynu parafialnego, stąd podziękowania należą się, oprócz sponsorom,
także wszystkim uczestniczącym w nim osobom. Warto przy tej okazji dodać, że tegoroczny festyn był niezwykle udany, a na jego
program składały się m.in. ciekawe występy muzyczne, w tym zespołu młodzieżowego „Droga” i Rokietnickiej Orkiestry Dętej.
Z kolei dzieci z kierskiej szkoły podstawowej stworzyły na nim żywy obraz związany
z 1050. rocznicą chrztu Polski.
KT
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BIBLIOTEKA Gminna im. M. Konopnickiej

Książka i nie tylko

Podsumowania projektu
„Ekolandia Małych Odkrywców”
22 czerwca 2016 r. nastąpiło rozwiązanie konkursu ekologicznego pt. „Bądź EKO.
Rokietnicka Ekolandia” ogłoszonego w ramach projektu Ekolandia Małych Odkrywców. Wszystkie zgłoszone prace były bardzo ciekawe, pomysłowe i EKO! Serdecznie
dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w konkursie.
Tego samego dnia nastąpiło także podsumowanie działań związanych z projektem „Ekolandia Małych Odkrywców” oraz
oficjalne zakończenie jego realizacji. Czerwiec w naszej Ekolandii obfitował w wiele
ciekawych tematów. Dzieci uczyły się jak
korzystać z map, globusów i kompasów.
Dzięki uprzejmości strażaków z Jednost-

ki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy młodzi tropiciele mogli zobaczyć i samemu sprawdzić, jak działa sprzęt strażacki.
Mogli też w tym miejscu poeksperymentować z suchym lodem oraz różnorodnymi substancjami. Dzieci wspólnie z rodzicami tworzyły pachnące perfumy, błyszczyki
oraz mydełka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom projektu oraz ich rodzicom
za wspaniale spędzony czas, podczas którego świetnie się integrowaliśmy, bawiliśmy i uczyliśmy!
Gorące podziękowania za współpracę
oraz pomoc przy realizacji naszych działań
kierujemy do Pana Prezesa Bogdana Ma-

łeckiego - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych oraz Pani Aleksandry Filipowiak
– pracownika PUK, która w sposób profesjonalny i bardzo pouczający przedstawiła
naszym odkrywcom budowę oraz funkcjonowanie oczyszczalni.
Dziękujemy Panu Marianowi Szymańskiemu - Prezesowi Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS za przewóz naszej grupy
oraz Prezesowi, Komendantowi i wszystkim strażakom z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy za wspaniały pokaz sprzętu oraz umiejętności strażackich.
Iwona Zielińska
koordynator projektu
Ekolandia Małych Odkrywców
Biblioteka Gminna
im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy

P ro j e k t B i blioteki Gminnej
w Rokietnicy pt.
„Ekolandia Małych Odkrywców”
został dofinansowany w ramach konkursu grantowego „Na dobry początek!” Fundacji BGK im.
J.K. Steczkowskiego.

Jakie zajęcia w GOK-u po wakacjach?
Po wakacjach zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z przygotowywaną ofertą zajęć tematycznych Gminnego Ośrodka Kultury. Już od września przyjmowane będą zapisy na poszczególne zajęcia dla dzieci i dorosłych. Aktualne informacje o planowanych wydarzeniach zamieszczane będą na profilu facebook
Gminnego Ośrodka Kultury.
Iwona Zielińska
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GOK-iem malowane

Koncert na powitanie lata

26 czerwca w hali Rokietnickiego
Ośrodka Sportu odbył się koncert na powitanie lata. Na scenie wystąpiła Marta
Podulka - piosenkarka i kompozytorka,
uczestniczka programu „X Factor”, zdobywczyni trzeciego miejsca w programie
„Mam talent”, obecnie prowadząca zajęcia wokalne także w Gminnym Ośrodku
Kultury w Rokietnicy.
Swoje umiejętności świetnie zaprezentowali uczniowie Pani Marty. Było to niezwykłe wydarzenie muzyczne, które na pewno

powtórzymy za rok. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wystąpili na scenie
i przekazali nam pozytywną energię poprzez
swój śpiew. Gorące podziękowania kierujemy w stronę Marty Podulki, która wkłada całe serce w prowadzenie zajęć wokalnych z młodymi osobami.
Dziękujemy także całej ekipie Rokietnickiego Ośrodka Sportu za ogromną pomoc
w przygotowaniu tego niezwykłego muzycznego wydarzenia.
Pracownicy GOK

I miejsce Hani Sztachańskiej na 3.
Międzynarodowym Konkursie Wokalnym
„Bled Golden Microphone”
W dniach 19-23 lipca 2016, w mieście
Bled na Słowenii odbył się 3. Międzynarodowy Konkurs Wokalny „Bled Golden Microphone”. W wydarzeniu tym wzięło udział
72 wykonawców z 17 państw (m.in. Mołdawii, Chorwacji, Włoch, Bułgarii, Malty, Słowenii, Hiszpanii, Portugalii, Bośni i Hercegowiny, Rumunii). Wśród nich znalazła się
także Hania, która jako jedyna reprezentowała Polskę na tym Festiwalu.
Uczestników festiwalu oceniało 10-osobowe międzynarodowe Jury. Konkurencja

w grupie wiekowej Hani (kategoria XS – 9-10
lat) była bardzo zacięta, ale to właśnie Hania
wyśpiewała pierwsze miejsce. Oprócz niego
Hania otrzymała także zaproszenia do wzięcia udziału w międzynarodowych festiwalach we Włoszech (Italia International Festival „Microphono D’oro”) i na Malcie (Malta
International Singers Festival „Singer Stage”).
Występy wokalistki można zobaczyć (i
przede wszystkim posłuchać) tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=Gf7yXM0350
https://www.youtube.com/watch?v=6CaVFLs4uyQ
W miesiącu maju i czerwcu Hania zdobyła także:
• pierwsze miejsce (Fumka) w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej w Zielonej Górze
• aplauz-wyróżnienie w 37. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki
i Tańca w Koninie
oraz została laureatką następujących
festiwali:
• Gdynia Open Festiwal w Gdyni,
• V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Europejskiej w Radziejowie.
• XIII Europejski Integracyjny Festiwal Piosenki Dziecięcej INTERMUZA w Sosnowcu (pomysłodawcą, dyrektorem i prowadzącym festiwalu jest Jacek Cygan).
red.
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Kolejna
odsłona
kina pod
chmurką
Jak ciekawie rozpocząć
wakacje? Fundacja IBRAS
zrobiła to filmowo. 24
czerwca odbyła się kolejna
już edycja Kina Plenerowego w Rokietnicy.
Tradycyjnie przed seansami zapraszaliśmy do strefy piknikowej – można było
pogrillować w gronie znajomych i rodziny.
Pogoda była iście wakacyjna i z naszej kinowej i grillowej propozycji skorzystało ponad 100 osób. Bardzo nas cieszy to, że z
roku na rok przybywa miłośników takiego
wspólnego spędzania czasu.
Aby jak najbardziej włączyć mieszkańców w całe wydarzenie, przez kilka tygodni
w internetowym głosowaniu sami mogli wybrać, jakie filmy chcą tego dnia obejrzeć.
W kategorii seansów dla dzieci wygrał film
„W głowie się nie mieści”. Dorośli obejrzeli „Siedem dusz”.
Tego lata przed nami jeszcze jedno spotkanie z kinem plenerowym, które odbędzie się pod koniec wakacji - 27 sierpnia.
O 21:00 wyświetlimy dwa filmy: „Czarownica” oraz „Nietykalni”. Od 18:00 zapraszamy na grillowanie.
Pokaz filmowy został sfinansowany ze
środków Gminy Rokietnica, Powiatu Poznańskiego i 1% podatku przekazanego
przez mieszkańców Fundacji IBRAS.
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Harcerska przygoda
Lato nie może harcerzom minąć bez obozu. Kierski Szczep ZHR „Błękitne Jedynki”
w tym roku wyruszył więc na swój kolejny,
tym razem do malowniczo położonej w okolicach Złotowa wioski Kujanki.
Harcerki z drużyny żeńskiej „Fregata”
i harcerze z męskiej „Trop” razem z drużyną „Gawra” z Kostrzyna zbudowali obóz na
zalesionym cyplu nad Jeziorem Borówno.
Dzielni młodzi ludzie samodzielnie ustawili
namioty, niektóre konstruując od podstaw,
wypletli prycze, zbudowali kuchnię, umy-

walnię i toalety. Jednym słowem stworzyli
swój obozowy świat, w którym przez 17 dni
żyła harcerska brać licząca ponad 60 osób.
W zdecydowanej większości byli to chłopacy, jednak dziewczyny w niczym im nie
ustępowały. Z takim samym zaangażowaniem zdobywały sprawności, pełniły warty
czy śpiewały przy ognisku, a świetną okazją
do integracji były dla wszystkich harcerskie
zabawy nazywane pląsami.
Najwięcej emocji dostarczyły jednak harcerzom chwile spędzone poza obozem, na

Zamiast wstępu – repetytorium z histologii.
Krew (łac. sangnis) jest jedyną tkanką płynną w organizmie. Nauką o krwi zajmuje się hematologia. Ta tkanka
krąży po organizmie, płynąc w żyłach i tętnicach na zasadzie układu zamkniętego. W skład krwi wchodzi osocze
(55%) i komórki specjalistyczne (45%). Przeciętny człowiek
jest posiadaczem 5-6 l krwi. Kobiety mają przeciętnie o ok.
litr mniej. Ilość krwi zależy od masy ciała.
Krew dzielimy na utlenowaną (płynącą przez tętnice)
i odtlenowaną (płynącą w żyłach). We krwi znajdują się
także hormony, substancje odżywcze, jak: cukier, tłuszcze
i witaminy oraz produkty przemiany materii.
W skład krwi wchodzi: osocze zawierające w 90 % wodę.
Osocze pozbawione czynnika krzepliwości nazywamy surowicą. Surowica ma charakterystyczny, żółty kolor. W osoczu znajdują się komórki: erytrocyty (krwinki czerwone),
leukocyty (białe ciałka krwi) i trombocyty, czyli płytki krwi.
Erytrocyty nie posiadają jąder, a swą czerwoną barwę
zawdzięczają obecności żelaza. W 1 milimetrze kwadratowym powinno być 4,5-5,5 mln komórek. Ciałka czerwone
są odpowiedzialne za transport tlenu i dwutlenku węgla.
Krew jasna, tętnicza, to krew utlenowana, zaś krew ciemna, odtlenowana, zawiera dwutlenek węgla.
Leukocyty czyli białe ciałka krwi są zdecydowanie mniej
liczne i na 1 milimetr2 przypada ich 4-9 tys. Występują
w kilku postaciach i odpowiadają za równowagę immunologiczną organizmu.
Trombocyty – komórki odpowiedzialne za krzepliwość
krwi występują w ilości 150-300 tys/ mm2.
Ludwik Hirszweld. Lekarz, bakteriolog, twórca polskiej szkoły immunologicznej. Urodził się 5.08.1884r
w Warszawie. Studiował na Uniwersytetach w Wurzburgu
i Berlinie. Po studiach wrócił do Warszawy, tam utworzył
Państwowy Instytut Higieny i był jej kierownikiem w latach
1924 – 1939. Tytuł profesora zyskał w 1931 roku. Ludwik
Hirszweld wraz z Niemcem Emilem von Dungernem dokonali dzieła wyodrębnienia grup krwi, wprowadzając oznaczenia A, B, AB i 0 (zero). Odkrył również prawa dziedziczenia grup krwi, konflikt serologiczny oraz oznaczył czynnik
Rh. Swe odkrycia opublikował w 1928 roku i od tej pory
medycyna na całym świecie używa owych określeń grup
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manewrach, czyli nocnej grze w terenie czy
na chatce Robinsona. Tak nazywane jest
wyjście kilkuosobowymi zastępami na całą
dobę do lasu ze skromnym ekwipunkiem:
z karimatami, śpiworami i pałatkami, z których powstaje mały namiot.
Tradycyjnie w jedną z niedziel harcerzy
odwiedzili ich najbliżsi. Wspólnie uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez kierskiego proboszcza ks. Rafała Krakowiaka
przy ołtarzu polowym usytuowanym urokliwie nad jeziorem. Po niej był czas na grochówkę z obozowej kuchni i zbieranie jagód,
w które obfitują tamtejsze lasy.
KT

Na zdrowie

Polacy, którzy
zrewolucjonizowali
światową medycynę.
Część III. Grupy krwi.
krwi. Podczas okupacji hitlerowskiej leczył w warszawskim
getcie chorych na tyfus plamisty. W 1942 r. uciekł z getta. Po odzyskaniu niepodległości przybył do Wrocławia,
gdzie na tutejszym Uniwersytecie objął funkcję dziekana
Wydziału Lekarskiego. Był nominowany do Nagrody Nobla w 1950 roku. Umarł we Wrocławiu 7.03.1954 roku.
Grupy krwi. Grupy krwi odkrył w 1901 roku austriacki
uczony Karl Landsteiner. W krwi istnieje zestaw antygenów
występujących w czerwonych ciałkach. Występują różne
zestawy antygenów, które determinują grupy krwi. Antygen A występuje w grupie krwi A. Antygen B w grupie B.
Obecność antygenów AB jest charakterystyczna dla grupy 0. Rozpatrując filogenezę człowieka stwierdzono, że ludzie pierwotni mieli wyłącznie krew grupy 0. Później grupę
A (kod roślinożercy). Grupa B pojawiła się na skutek wędrówek ludzi i mutacji genetycznych. Najmłodszą z grup
krwi jest AB, powstała ok 1,5 tys. lat wstecz, na skutek połączenia się kodu genetycznego A i B.
Niezgodność antygenów w układzie grupowym powoduje reakcję organizmu, który wytwarza przeciwciała nisz-

czące nieprawidłowe antygeny. To istotna informacja przy
wykonywaniu transfuzji krwi. Jeśli w krwi biorcy znajdują się przeciwciała przeciwko antygenom dawcy - wystąpią powikłania. Krwinki dawcy są sukcesywnie niszczone
w organizmie biorcy. Powikłania często kończą się śmiercią biorcy. Przy przetaczaniu krwi obowiązują następujące
zasady: osobnik z grupą 0 jest uniwersalnym dawcą, natomiast posiadacz grupy AB jest uniwersalnym biorcą. Swoiste antygeny występują w układach grupowych (A,B i 0).
Transfuzja krwi a religia. W zasadzie wszystkie wielkie religie dopuszczają możliwość pobierania krwi i przetaczania innemu choremu ratując mu zdrowie i życie. Wyjątkiem są Świadkowie Jehowy.
Znaczenie odkrycia i oznaczenia grup krwi we
współczesnej medycynie. Żyjący na przełomie I i II wieku
n.e. znakomity lekarz Galen, uważany za jednego z ojców
medycyny, przyczynił się do rozwoju tej nauki. Do dziś są
aktualne jego określenia, choćby krzywizn kręgosłupa: lordoza, kifoza, skolioza. W terapii chorób stosował metodę
upuszczania krwi. W wyniku kolejnego upuszczenia krwi
organizm stawał się coraz słabszy co w efekcie kończyło
się śmiercią pacjenta. Dziś wiemy, że ta metoda była oparta na błędnych założeniach. Obecnie dzięki odkryciom K.
Landsteinera i L. Hirszfelda można bezpiecznie uzupełniać
braki krwi po doznanych urazach lub operacjach. Transfuzje krwi ratują życie ludzkie i powodują szybszy powrót
do zdrowia. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić operację bez
przygotowania zapasów krwi do przetoczenia. Na całym
świecie, w tym oczywiście i w Polsce, działają organizacje
Honorowych Dawców Krwi. Zmagazynowane zapasy krwi
pozwalają na dokonywanie szeregu operacji ratujących życie ofiarom wypadków i nie tylko. W Polsce dawcą honorowym (nieodpłatnie) może być każdy zdrowy człowiek
w wieku 18 – 65 lat. Jednorazowo pobiera się od dawcy
do 0,5 l krwi. Pobrana ilość, nie stanowiąca zagrożenia dla
życia i zdrowia dawcy, ratuje życie bliźniego. Bez odkryć
Landsteinera i Hirszfelda nie byłyby także możliwe przeszczepy organów – powodów do dumy i chwały współczesnej medycyny.
adeck.
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Grand Prix Rokietnicy w biegach im. Dominiki
Bieg Finałowy już 24 września w Rokietnicy
Za nami Bieg Wiosny oraz Bieg dla Mamy.
Powoli zbliża się jesień, nadszedł więc czas
na ostatni bieg w ramach Grand Prix. Tym
razem wystartujemy spod Hali Rokietnickiego Ośrodka Sportu, odwiedzimy Krzyszkowo, zwiedzimy kawałek sąsiedniej gminy,
by wrócić do Rokietnicy. Jak zawsze przygotowaliśmy dla Was liczne atrakcje – nie
tylko sportowe.
KATEGORIE:
Kategorie biegowe biegu
GŁÓWNEGO (7 km):
• kat. „A”: dziewczęta do lat 16
• kat. „B”: chłopcy do lat 16
• kat. „C”: open kobiet
• kat. „D”: open mężczyzn
Dystanse biegu
RODZINNEGO – kat. „R”:
• krótki bieg dla najmłodszych (do 6 lat)
- ok. 50 m
• dłuższy bieg dla pozostałych uczestników - ok. 1 km
Kategoria „NW” - kijkarze
Dystanse:
• Trasa biegu głównego będzie liczyć ok. 7
km. Wiemy, że biorą w nim udział zawodowcy, dlatego też kolejny raz zostanie
przeprowadzony profesjonalny pomiar
czasu. Dzięki temu wytrawni biegacze
będą mogli sprawdzić swoje osiągnięcia i porównać do poprzednich wyników.
• Trasa dla rodzin powinna być głównie
przyjemnością. Myślimy więc, że dystans
1,5 km wszyscy pokonają bez trudu.
• Maluchom kolejny raz wyznaczymy dystans 50 m – w sam raz dla najmłodszych
zawodników.
• Również kijkarze będą mogli się wykazać na trasie przygotowanej specjalnie
dla nich.
Nagrody:
• Spośród rodzin, które wzięły udział
w trzech etapach Grand Prix, wylosujemy trzy, które otrzymają wyjątkowe
nagrody – pamiętajcie więc o zabraniu
Przypieczętników Rodzinnych.
• Spośród uczestników, którzy przebiegli
dystans główny w każdym z trzech etapów, wylosujemy jednego, który otrzyma
Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
Rokietnica – tu też będzie więc potrzebny Przypieczętnik, tym razem Biegacza.
• Tradycyjnie każdy biegacz otrzyma pamiątkowy medal za udział. Doceniamy
bowiem Wasze zaangażowanie.
• Nagrodzimy też zwycięzców w każdej
z kategorii biegu głównego.
• Nie zabraknie także loterii fantowej,
w której każdy los będzie wygrany.
Atrakcje:
• By uczestnicy nie nudzili się w oczeki-
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waniu na start albo powrót najbliższych
z trasy, ROSfit przygotuje moc atrakcji
i aktywności dla każdego.
• Ciekawe warsztaty dla małych i dużych
zorganizuje także Przedszkole LOGICUS
• A po wysiłku jak zwykle czekać będzie regeneracyjny posiłek dla biegaczy.
Bieg Finałowy
24 września 2016 roku
START/META – Hala Rokietnickiego
Ośrodka Sportu, ul. Szamotulska 29
Biuro Biegu czynne od 9.00 do 9.50

REJESTRACJA
ELEKTRONICZNA
I tym razem dla wszystkich dystansów
zostanie przeprowadzona rejestracja elektroniczna. Zachęcamy do tej formy zgłaszania swojego udziału w wydarzeniu, gdyż to
znacznie ułatwia pracę Biura Biegu. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie www.rokietnica.pl.
O szczegółach będziemy informować na
www.rokietnica.pl oraz na profilu Rokietnica.pl na facebooku.

24.09.2016 godz.10
Hala Rokietnickiego Ośrodka Sportu

BIEG FINAŁO

WY BIEG F
INAŁO

WY

Biuro Biegu czynne od godz. 9 do godz. 9.50

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy
na www.rokietnica.pl
facebook.com/rokietnica.pl
Patronat honorowy:

Starosta Poznański

Patronat medialny:

Wójt Gminy Rokietnica

Partnerzy:

Rokickie
Wiadomości

Czasopismo Gminy Rokietnica
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Przedszkola
Napachanie i Mrowino

Co słychać
w Przedszkolu w Mrowinie?
Tydzień Dziecka
Naszą tradycją jest to, że Dzień Dziecka trwa cały tydzień. Nasi milusińscy mieli
wiele powodów do radości: były lody, zabawy na dmuchańcach, a także wycieczka do Kina Halszka w Szamotułach. Dużą
frajdą było wyjście na frytki do Restauracji
Przystań w Mrowinie. Ponadto zostaliśmy
zaproszeni na przedstawienie przygotowane przez starszych kolegów ze szkoły. Jak
zawsze Tydzień Dziecka zakończył się piknikiem na placu Karamba, który połączony był z zawodami sportowymi.

Zakończenie edukacji
przedszkolnej
15 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie dzieci, które od września rozpoczną
edukację wczesnoszkolną. Mrówki i Motylki
wyruszyły w kolorowych wagonach na upragnione wakacje. Występ obfitował w piękne
wiersze i piosenki tematyczne. Absolwenci
otrzymali dyplomy i książki. Na zakończenie
uroczystości odbył się słodki poczęstunek.
Zwycięska Olimpiada
Sportowa
16 czerwca dzieci z zerówek pojechały na
Olimpiadę Sportową do Rokietnicy. Nasza
reprezentacja dzielnie zmagała się w sześciu
konkurencjach. Pozostałe dzieci kibicowały
zawodnikom, którzy musieli pokonać slalom
między pachołkami, przejść przez szarfę,
biec na czworaka, sadzić i zbierać ziemniaki, rzucać do celu. Emocji było co niemiara. W dogrywce podczas biegu w workach
pokonaliśmy rywali i wygraliśmy Olimpiadę. Radość ze zwycięstwa była ogromna!
Festyn Rodzinny
w Napachaniu
18 czerwca na terenie ZSP Napachanie
odbył się Festyn Rodzinny organizowany
przez Radę Rodziców. Główne atrakcje to:
pokaz Taekwondo, występ Klubu Małego
Muzyka oraz samych przedszkolaków. Motylki i Mrówki przedstawiły wierszyki dla
mamy i taty, a także odśpiewały trzy pio-

senki i wręczyły prezenty dla rodziców. Z kolei młodsze dzieci wykonały krótką inscenizację i zatańczyły z pomponami do tęczowej
piosenki. Serdecznie dziękujemy wszystkim
zaangażowanym osobom!
Projekt „Zdrowo jem”
W czerwcu dzieci z grupy Biedronek
wzięły udział w projekcie pt. „Zdrowo
jem”. Wspólnie z Panią Mariolą Protasiewicz (przyszłą dietetyk) poznały zasady zdrowego odżywiania się oraz piramidę żywności. Wykonały także pyszne sałatki owocowe
i kanapki. Obiecały również, że nie będą
jeść już tyle słodyczy 
Lato, lato…
21 czerwca całe przedszkole witało lato.
Dzieci i panie przystrojone pięknymi wiankami i bukietami z polnych kwiatów świętowały jego nadejście. Na zakończenie wianki
zostały zawieszone przy wejściu do przedszkola, a bukiety umieszczone w kankach
i dzbanach w holu.
Konkurs „9 planeta” i Turniej
Przyrodniczy
Pod koniec czerwca grupa Motyli podsumowała realizowany przez cały rok autorski program przyrodniczy „Przyroda wo-

kół nas” oraz projekt „Rytm planet- rytm
ziemi”. W konkursie „9 planeta” zwyciężył
Wojtek Staszak, konstruując planetę marzeń. W ramach programu „Przyroda wokół
nas” realizowany był też projekt „Drzewa”,
w którym dzieci wraz z rodzicami fotografowały te same drzewa w czterech porach
roku. Piękne zdjęcia wykonała Basia Ginter
z grupy Motyli.
Tego dnia odbył się też Turniej Przyrodniczy stanowiący ewaluację obu programów.
Dzieci doskonale odpowiadały na pytania
dotyczące lasu, sadu, parku, kosmosu, zwierząt, pogody i ekologii, a także bezpieczeństwa. W nagrodę wszystkie otrzymały medal
opiekuna i miłośnika przyrody oraz certyfikat astronoma. Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programów serdeczne dziękujemy.
Światowy Dzień Psa
1 lipca przypada Światowy Dzień Psa.
Gościliśmy w naszym przedszkolu specjalistę od dogoterapii wraz z psem rasy border collie - Willym. Dzieci podzielone na
małe grupy poznały właściwe zachowanie
się w obecności nieznanego psa. Pomagały
właścicielce czworonoga spakować odpowiednie akcesoria dla psa na wakacje. Potem podziwiały umiejętności pieska, który pokonywał slalom, przejście w tunelu,
aportował i podawał łapę. Wszyscy otrzymali dyplomy „Przyjaciela psa” z wizerunkiem Willego.
Konkurs „Mój przyjaciel pies”
W ostatnich dniach czerwca rozstrzygnięty został konkurs „Mój przyjaciel pies”. Zwycięzcą został Kacper Zboralski z grupy Motyli. Drugie miejsce zajęła Asia Gościniak
– Mrówki, a trzecie Basia Kuśnierek z Biedronek. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do brania udziału w konkursach w przyszłym roku przedszkolnym.
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Co słychać
w Przedszkolu w Napachaniu?
Dzień Dziecka w Przedszkolu
Świętowanie rozpoczęliśmy już 31.05. od
tzw. dmuchańców. W sam Dzień Dziecka
zamiast codziennych zajęć były gry i zabawy oraz piknik. Czwartek był dniem kolorów - udowodniliśmy, że możemy malować „STOPAMI”. Na koniec zamieniliśmy
się w sportowców.
Wycieczka Edukacyjna
do Biblioteki w Mrowinie
Żabki kontynuowały zajęcia poświęcone
książce. Dla wielu z nich była to pierwsza
wizyta w bibliotece. Przedszkolaki dowiedziały się, jaka jest różnica między biblioteką a księgarnią, co należy robić, aby stać
się czytelnikiem, jak chronić książki przed
zniszczeniem oraz jak można samodzielnie je naprawić.
Spacer do OSP w Napachaniu
6.06.2016 wybraliśmy się do jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Napachaniu. Dzieci zobaczyły sprzęt strażaka. Specjalnie dla nas został rozwinięty wąż, którym „mali strażacy” mogli lać wodę. Pan
Michał odbył z dziećmi rozmowę na temat
podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wakacji, m.in. jak należy zachować się
nad wodą. Dziękujemy za miłe przyjęcie.
Wycieczka do Kids Farm
w Przecławiu
Kids Farm to gospodarstwo edukacyjne
w Przecławiu. Zwiedzaliśmy „Zaczarowany
ogród” pełen zwierząt. Odpoczywaliśmy
przy oczku wodnym, gdzie mieszkają kolorowe rybki. Odwiedziliśmy stajnię, w której
mieszkają kozy, konie i krowa. Bawiliśmy się
na dmuchańcach i placu zabaw, rozmawialiśmy o codziennych obowiązkach (karmieniu, sprzątaniu, czyszczeniu, pielęgnacji),
o zasadach bezpieczeństwa. Każdy z nas
miał możliwość przejechania się kucykiem.

kowbojskim czy poszukiwanie zaginionego
skarbu. W tle słychać było piosenki country. Piknik otworzył specjalnie przygotowany przez dzieci taniec kowbojski.
Olimpiada w przedszkolu
Bajeczka
Dnia 16.06.2016 roku przedszkole Bajeczka z Rokietnicy zorganizowało olimpiadę. Nagrodą główną był puchar Wójta Gminy Rokietnica. Reprezentanci grup aktywnie
brali udział w zmaganiach sportowych. Każda ekipa miała swój okrzyk i specjalnie przygotowany na tę okazję transparent. Zwyciężyli przedszkolaki z Mrowina. Nasza
placówka również zajęła miejsce na podium,
kończąc rywalizację z brązowym krążkiem.
Konkurs „Tata na co dzień”
16.06.2016 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt. „Tata na co dzień”. Każdą
pracę równo okrzyknięto najpiękniejszą.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz książki.
„W przyjaźni tkwi siła” pożegnanie pięciolatków
20.06.2016 żegnaliśmy pięciolatki. Temat
przewodni uroczystości brzmiał: „W przyjaźni tkwi siła”. Dzieciom zostały wręczone pamiątkowe birety, słowniki oraz dyplomy. Humorystycznym akcentem okazał
się występ maluchów parodiujących swoich nauczycieli oraz Panie Woźne. Wszystkim absolwentom życzymy samych sukcesów i mocno trzymamy kciuki za ich rozwój.
Festyn Rodzinny
18.06.2016 na terenie szkoły w Napachaniu, dzięki ogromnemu wsparciu rodziców, odbył się wesoły Festyn. Do dyspozycji

dzieci była zjeżdżalnia, trampolina, malowanie twarzy, lody, mini księgarnia, cukiernia itp. Hasłem przewodnim przygotowanego przez Żabki występu było MAMA I TATA
W RYTMIE DISCO POLO. Wiersze i życzenia
przeplatane były tańcami do muzyki (Ona
tańczy dla mnie, Jesteś szalona, A ty bądź
moją królową, Co ma być to będzie). Na
koniec Maluchy zaśpiewały piosenkę „CUDOWNYCH RODZICÓW MAM”, która rozkleiła rodziców. Krasnoludki i Leśne Dusz-

Piknik Cuntry
Kowbojki i kowboje zawładnęli Napachaniem. Podczas wielkiego piknik country
każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Rodziny brały udział w konkurencjach
sportowych, np.: lasso, wyścig „byków”,
obieranie ziemniaka, rzucanie kapeluszem
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Podziękowania za współpracę
w roku szkolnym 2015/2016
Drodzy Rodzice!
Rok szkolny 2015/2016 dobiegł końca.
Dzięki wspólnej pracy mogliśmy zrealizować wiele cennych projektów oraz zadań.
Stworzyliśmy miłą, przyjazną i partnerską
atmosferę, w której łatwiej mogliśmy rozwiązywać pojawiające się problemy.
Życzymy wytrwałości i sukcesów w Państwa codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Wszystkim życzymy słonecznych, bezpiecznych, pełnych radości i życiowego optymizmu wakacji.

Przedszkole Leśna Chatka
Przed wakacjami w Leśnej
Chatce
Z okazji Dnia Dziecka przedszkolaki z Le-

ki przedstawiły wierszyki dla mamy i taty,
a także donośnie odśpiewały trzy piosenki. Podziw u dzieci wzbudził emocjonujący
pokaz Taekwondo i występ Klubu Małego
Muzyka. Drużyna OSP Przybroda ciekawie
zaprezentowała swój sprzęt. Każdy mógł
wszystkiego dotknąć i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

śnej Chatki wybrały się na Kids Farmę do
Przecławia. Na miejscu dzieci oglądały zwierzęta, jeździły na kucyku, zwiedzały stajnię

oraz bawiły się na placu zabaw. Największą niespodzianką okazała się przejażdżka traktorem.
7 czerwca 2016r. przedszkole odwiedziła
pani stomatolog Ewa Łuczak. Dzieci dowiedziały się, dlaczego psują się zęby oraz jak

prawidłowo je czyścić. Spotkanie zostało
zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej Akademii Aquafresh, z którą od kilku lat współpracuje Leśna Chatka.
14 czerwca Pan Lupa zabrał przedszkola-
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ki w wakacyjną podróż przez oceany i rozmaite kontynenty. Dzieci poznały ich nazwy
oraz zwyczaje różnych narodów i plemion.
Miło nam poinformować, iż Przedszkole
Leśna Chatka zajęło I miejsce w Konkursie
Ekologicznym pt. „Bądź EKO! Rokietnicka
Ekolandia” zorganizowanym przez Bibliotekę Gminną w Rokietnicy.
22 czerwca 2016r. wesołą zabawą uroczyście powitaliśmy LATO, a 23 czerwca
Skrzaty i Sowy zorganizowały Dzień Ojca
w nieco innym wymiarze. Ojcowie wraz
z dziećmi spotkali się na Inea Stadionie
w Poznaniu. Podczas zwiedzania zobaczyliśmy między innymi: salę konferencyjną,
szatnię gości, poziom boiska wraz z ławka-

mi rezerwowych, Lożę Prezydencką, salę legend oraz trybunę prasową. Niespodzianką
dla Ojców były laurki oraz medale przygotowane przez dzieci.
30 czerwca 2016r. zakończyliśmy rok
przedszkolny 2015/2016. Skrzaty uroczy-

Przedszkole
Cztery Pory Roku
Wakacyjnie
w „Czterech porach roku”
Wakacje to doskonała okazja do tego,
by podsumować cały pracowity rok działalności przedszkola. Oprócz zajęć dydaktycznych, spacerów, zajęć na świeżym powietrzu, dwa razy w tygodniu mieliśmy rytmikę.
Pani Natalia, która gra także na altówce,
przenosiła nas w zaczarowany świat muzyki współczesnej i klasycznej.
Uczyliśmy się także angielskiego. Kolorowe karty do nauki słów i pojęć, proste
rytmiczne piosenki, to ulubione sposoby
na naukę języka obcego językiem tym bardziej, że każdy przedszkolak uczy się w swo-

im tempie. Były również zajęcia z logopedii. Śpiewaliśmy piosenki, naśladowaliśmy
odgłosy zwierząt, wyśpiewywaliśmy samogłoski – wszystko po to, by lepiej mówić.
Wzbogaceniem każdego przedszkolnego miesiąca były teatrzyki. Przyjeżdżały do
nas z całej Polski: z Krakowa, Nowego Sącza
i innych miast. Oglądaliśmy przygody pacynek, kukiełek lub przebranych aktorów.
Nauczyliśmy się nie bać ciemności, zdrowo odżywiać, dbać o przyjaźń i przyjaciół,
używać zwrotów grzecznościowych, szanować innych ludzi, dbać o swoje zdrowie
i o zieleń wokół nas..
Naszym ulubionym comiesięcznym

Żyć w zgodzie z naturą

Uważność chwili – żyj zmysłami
Cz. I - ODDECH
Oddech. Czynność niezbędna do życia,
a jednak niezmiernie rzadko zauważalna.
Nikt z nas nie zastanawia się na oddechem.
On jest, ma być i tyle. A gdyby tak poświęcić
mu jedyne 3 minuty z całego dnia?
Spotyka Cię przykrość, jest ci smutno albo masz trudniejszy niż zwykle problem do rozwiązania. W głowie przewijają się myśli „obrabiające” sytuację. Szukasz
drogi wyjścia albo próbujesz pogodzić się
z porażką. Co robimy automatycznie w takich chwilach? Wzdychamy. Dlaczego? Bo
głęboki wdech i długi wydech, napełnienie
płuc do pełna i ich opróżnienie, przynosi
nam fizyczną ulgę. Chwilową co prawda,
ale widocznie niezbędną, bo westchnienie
też często jest bezwiedne.
A gdyby tak ulga nie była chwilowa? Jak
sprawić, by ciało i umysł potrafiły nie tylko
z coraz większym spokojem przyjmować nie
zawsze dobre zdarzenia naszego życia, ale
także znajdować najlepsze rozwiązania? I tu
niespodzianka - sposób na to jest. Następna
dobra wiadomość – to wcale nie jest trudne. I na dodatek nic nie kosztuje. Wszystkie

narzędzia masz w sobie. Masz zmysły, masz
genialny umysł i masz oddech. Tylko tyle,
a raczej aż tyle, jest Ci potrzebne, by mieć
harmonię w sobie. I radzi sobie z przeciwnościami losu z iście stoickim spokojem.
Najpierw musisz zauważyć oddech.
Usiądź w ciszy, zamknij oczy i zauważ go.
Najpierw wdech. Poczuj, jak dostaje się
przez nos dalej do Twojego ciała, jak rozchodzi się w płucach, wypełnia każdy pęcherzyk. Teraz wciągaj powietrze przy wdechu jak najdłużej, jak najgłębiej i podążaj
za nim do każdej komórki. Zauważ, jak rozszerzają się dolne żebra, robiąc miejsce na
tlen i nową energię z nim płynącą. Zwróć
uwagę na to, gdzie w Twoim ciele tlenu
jest najwięcej. Jaki kolor ma Twój wdech?
Jeśli jest zimno pewnie jest niebieski, kiedy temperatury szykują nam upał przybiera kolor czerwony.
A teraz wydech – powolutku, jakbyś
chciał cały przecisnąć się przez ucho igielne. Brzuch się wciąga, pępek przykleja do
kręgosłupa, pęcherzyki w płucach maleją, pozbywając się wypełnienia. Wydosta-
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ście pożegnały Sowy, które po wakacjach
po raz pierwszy przekroczą próg szkolny.
Wszystkie przedszkolaki otrzymały piękne
dyplomy i książkowe pamiątki.
Drogie Dzieci i Drodzy Rodzice! Serdecznie życzymy, aby nadchodzące wa-

kacje były radosne, ciekawe, słoneczne,
a przede wszystkim bezpieczne, by sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc i zawieraniu nowych przyjaźni. Życzymy, by były
czasem wypoczynku i nabierania sił na nowy
rok szkolny w „Leśnej Chatce”.

gościem była Zielona Nutka. Przyjeżdżała
z koncertami i niezwykłymi gośćmi - muzykami. Poznawaliśmy niezwykłe instrumenty muzykę z różnych zakątków świata.
W wakacje w przedszkolu przede wszystkim odpoczywamy. Spędzamy czas na
przedszkolnym placu zabaw, chodzimy na

spacery i na lody. Robimy prace plastyczne, tańczymy i śpiewamy wesołe piosenki.
W nowym roku w przedszkolu będzie
wiele zmian. Nasze przedszkole przekształca
się w placówkę publiczną, dlatego w jego
progach pojawi się bardzo dużo nowych
dzieci.

je się z Twojego ciała zmęczenie, napięcie,
stres. Uważnie wydychaj pilnując, by opróżnić płuca do końca.
Z czasem nauczysz się wraz ze swoim
oddechem panować nad emocjami, co
korzystnie wpłynie na stan komórek nerwowych. A to z kolei pozwoli w spokoju
i harmonii pracować wszystkim innym narządom.
Po pewnym czasie możesz spróbować
zastosować uważny oddech w chwilach napięcia. Kiedy zdarzy się trudna sytuacja,
np.: moment przed ważnym spotkaniem,
na którym musisz się pokazać z jak najlepszej strony. Albo kiedy uda Ci się zauważyć, że podczas kłótni atmosfera gęstnieje
tak, że za chwilę będziesz żałować wykrzyczanych słów. Albo kiedy następnego dnia
masz egzamin i wieczorem trzęsiesz się ze
strachu. Zostaw sobie ten strach na dzień
następny. Spróbuj przez moment nie słuchać pretensji drugiego uczestnika sporu,
tylko zauważ swój oddech (głęboki wdech,
powolny wydech…,) przy trzecim będziesz
mógł prawie spokojnie wrócić do słuchania
i być może znajdziesz nawet konstruktywne
wyjście z tej kłótni? Gwarantuję, że za którymś razem spostrzeżesz, że denerwujesz
się w takich sytuacjach mniej, albo wcale.
A przed ważnym, stresującym spotkaniem?
– proponuję proste i krótkie ćwiczenie od-

dechowe. Weź głęboki, powolny wdech, licząc w myślach do sześciu. Gdy płuca będą
wypełnione - zatrzymaj powietrze, licząc do
czterech. Teraz powolutku wydychaj powietrze, licząc do sześciu lub siedmiu (wydech
powinien być dłuższy, ale nie jest to bezwzględny wymóg). Przy pustych płucach
zatrzymaj się, licząc do czterech. Powtórz
cały cykl, aż poczujesz jak spada napięcie.
Na początku tej praktyki, w zależności
od sytuacji, zwykle potrzebnych jest pięć
do ośmiu powtórzeń. Z czasem wystarczą
trzy, a nawet dwa. Poświęć swojemu oddechowi 3 minuty dziennie, uważnie wdychając i wydychając powietrze w tym czasie. Zobaczysz jak szybko zacznie działać
na Twój system nerwowy, na Twoje pozytywne nastawienie do otoczenia i jak częściej pojawi się uśmiech na Twojej twarzy.
Tyle samo dobra, co oddech, dają Ci
wszystkie Twoje zmysły. Wystarczy zauważyć, że są i pokierować nimi, po prostu świadomie się nimi posłużyć. Wypracować nawyk ich działania w każdej chwili
i co najważniejsze - zauważać efekty. Przyniosą Ci radość chwili, wytrenują umysł, by
służył Ci coraz lepiej i ciało, by jak najdłużej
cieszyło Cię zdrowiem.
Ale to opowieść na następne spotkanie.
Karolina Sosnowska
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PAMIĘTAJCIE O OGRODACH

Rośliny w pojemnikach
Planując ogród, skupiamy się na takim
zestawianiu roślin, by poprzez połączenia
ich barw, form, linii tworzyła się interesująca kompozycja. Często budowę ogrodu
rozkładamy na kilka lat i wprowadzamy
stopniowo kolejne elementy. Najczęściej
najpierw zakładane są trawniki oraz wysadzane drzewa i krzewy tworzące obramowanie ogrodu. W efekcie wyboru ogrodu łatwego w utrzymaniu z roślin iglastych
często brakuje barwnych plam roślin kwitnących – sezonowych lub bylin.
Można je wprowadzić w formie pojemników – ustawianych przy wejściu do budynku, na schodach, tarasach i balkonach.
Ozdobią wejście, wprowadzą kolorystyczne
sezonowe akcenty, stworzą miejsca sprzyjające relaksowi. Rośliny w pojemnikach
w pobliżu wejścia do domu stanowią miłe
powitanie wchodzących, a jednocześnie sezonowy akcent.
Szeroka oferta roślin sprzedawanych
w doniczkach pozwala zestawiać od wczesnej wiosny do późnej jesieni interesujące
kompozycje. Można wybrać, jako podstawę
obsadzenia pojemników jeden, dwa gatunki dekoracyjne przez cały okres wegetacyjny, np. o dekoracyjnych liściach i uzupełnić
je kwitnącymi roślinami sezonowymi, np.
jednorocznymi z rozsady. Innym rozwiązaniem jest obsadzenie kilku pojemników roślinami trwałymi i zestawianie ich z pojemnikami z roślinami sezonowymi. Pojemniki
obsadzone roślinami można traktować jak
moduły i dowolnie zestawiać je zależnie od
okresowych potrzeb, np. tworząc dekorację na imprezę na tarasie czy osłonę miejsca wypoczynkowego.

Planując rośliny w pojemnikach, zaczynamy od decyzji dotyczących wyboru pojemnika, jego stylu i kolorystyki. Pojemniki
oraz inne elementy wyposażenia i dekoracji
powinny tworzyć spójną całość. Popularnymi stylami są rustykalny i śródziemnomorski. Pojemniki powinny być dostosowane
do barw i materiałów otoczenia. Można je
wybrać na zasadzie podobieństw lub kontrastu, np. ciemne pojemniki na tle jasnej
elewacji w pełni pokazują swoją formę.
Możemy wybierać z szerokiej oferty materiałów – pojemniki gliniane/ceramiczne,
metalowe, drewniane, z tworzyw sztucznych. Każde z nich ma swoje wady i zalety.
Ceramiczne wyglądają ładnie, wpisują się
w ogrody rustykalne lub śródziemnomorskie, ale niezbyt dobrze utrzymują wilgoć.
Metalowe współgrają z charakterem nowoczesnych budynków. Jednak mogą mocno
się nagrzewać (izolujemy je styropianem
lub folią bąbelkową). Drewniane należy od
wewnątrz zabezpieczyć przed działaniem
wody i nawozów – przez wyłożenie folią
lub pomalowanie.
W pojemniku możemy tworzyć jednorodne obsadzenia lub zestawiać „mini
ogródki” z wielu gatunków roślin sezonowych, bylin, traw, niewielkich krzewów.
Komponując zestaw roślin, można połączyć gatunki o bardziej pionowym wyprostowanym charakterze wzrostu z płożącymi
lub lekko przewieszającymi się, aby zakrywały brzeg pojemnika i dodawały kompozycji dynamiki spływając w dół. W miejscach
silnie nasłonecznionych dobrze sprawdzą
się sukulenty np. rojniki i rozchodniki oraz
trawy. Można w każdym pojemniku two-

rzyć inny zestaw roślin lub powtarzać ten
sam układ. Kompozycja może być z pachnących ziół i roślin przyprawowych. Mamy
coraz więcej odmian tych roślin – zróżnicowanych barwą liści, pokrojem. W takim
zestawie warto wprowadzić miętę, melisę, oregano, bazylię (np. o czerwonych liściach), rozmaryn, lawendę.
Planując większą ilość pojemników, należy pomyśleć o systemie nawadniania, aby
zapewnić roślinom stałą wilgotność podłoża. Można również wybrać pojemniki z dozownikami wody i nawozów.
Najczęściej o obsadzaniu pojemników
myśli się w maju – czerwcu. Okres letni rów-
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nież sprzyja pracom związanym z dekoracją
tarasu. Mamy duży wybór roślin sprzedawanych w pełni ich dekoracyjności, także bylin.
W wielu centrach ogrodniczych pojawiają
się promocyjne ceny roślin, pojemników.
Można wtedy wybrać po przystępnych cenach okazalsze, ciekawsze pojemniki oraz
inne wyposażenie np. lampy do podświetlania pojemników z roślinami. Późne lato
to także dobry okres na wybranie pojemników i gatunków roślin cebulowych do ich
obsadzenia z myślą o wiośnie.
Maria Matuszczak
Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
w Rokietnicy
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Załącznik
do Zasad likwidacji wyrobów zawierających azbest
na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2016

..............................................................................................
(nr sprawy – wypełnia Starostwo Powiatowe)

Wniosek należy wypełnić czytelnie we wszystkich punktach!

Wniosek
o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest
1. Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko/nazwa: ……………………..…………................................................…………………………………..
...............................................................................................................................................................
Ulica …………………………………….................................…………………………….… nr .......................................
Miejscowość.................................................................................................................................
Kod pocztowy...................................poczta......................................................................................
Gmina........................................................nr tel .............................................................................
PESEL …………………...........................…………………. / REGON ................................................................
2. Szczegółowy opis przedsięwzięcia (dokładne określenie rodzaju i adresu nieruchomości
z

numeru

podaniem

działki,

zakres

prac

objętych

wnioskiem

–

demontaż

z unieszkodliwieniem/unieszkodliwienie)...........................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. Prawo do dysponowania nieruchomością (patrz załączniki) (np. własność, współwłasność, użytkowanie
wieczyste, trwały zarząd, inne- jakie): ……………………………………………………….…………………………………....
...............................................................................................................................................................
4. Rodzaj i ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do likwidacji:
- demontaż wraz z unieszkodliwieniem* ……………..............[kg]
- unieszkodliwianie** ……….....................[kg]
5. Oświadczam/-y, że prowadzę/-imy działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem
produktami rolnymi oraz jestem/-śmy beneficjentem/-ami pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie***.
TAK (patrz załączniki)

NIE

Powyższe oświadczenie składam/-y świadom/-i, że na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”, proszę podać numer NIP…………………………………………………
2

* Szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1 m wynosi 17 kg
** Dotyczy wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, które nie podlegają demontażowi
*** Właściwe zakreślić

6. Uwagi i informacje dodatkowe.............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji wniosku (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 29.08.1997 r. tj. Dz. U.
z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).
8. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z „Zasadami likwidacji wyrobów zawierających azbest
na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2016”.

...................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

Poświadczenie gminy przyjmującej wniosek o jego weryfikacji i poprawności:

...................................................................
(data i podpis przedstawiciela gminy)

Uwagi_gminy.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Załączniki do wniosku:
1. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby
zawierające azbest:
a. kserokopia aktu notarialnego, na której potwierdzono przez gminę okazanie oryginału do wglądu lub oryginał
tego dokumentu,
b. kserokopia odpisu z księgi wieczystej, na której potwierdzono przez gminę okazanie oryginału do wglądu lub
oryginał tego dokumentu,
c. inne,
2. zgoda właściciela/ współwłaścicieli (w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości),
3. pełnomocnictwo dla wnioskodawcy (w sytuacji działania przez pełnomocnika),
4. wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis
(jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku),
5. wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku).

Uwaga!
W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, prosimy o dostarczenie pisma w tej sprawie do właściwego urzędu
gminy.

Akademia Bilardowa Rokietnica najlepsza w Polsce!
Wg Instytutu Sportu - Państwowego
Instytutu Badawczego Akademia Bilardowa Rokietnica zdobyła największą liczbę
punktów zaliczanych do Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży. Zdobyliśmy
aż 42 pkt, a to wszystko dzięki naszej utalentowanej młodzieży! Ogromne gratulacje!

Antkowiak i Oskar Jachimowski. Zainteresowanie i zaangażowanie coraz większej
liczby pasjonatów i zawodników bilardowych pojawiających się w Akademii daje
do myślenia organizatorom BUDMAR-CUP,
aby zwiększyć liczbę uczestników turnieju
podsumowującego sezon. Już teraz zapraszamy do kolejnego cyklu, którego początek przewidziany jest na koniec września.

Triumf Karola
w BUDMAR-CUP X!
Zakończyliśmy turnieje eliminacyjne sezonu BUDMAR-CUP 2015/2016. W dziesiątych zawodach zwyciężył Karol Siódmiak.
Pierwszy mecz Karola nie zwiastował triumfu - zawody rozpoczął od porażki z Agnieszką
Kolecką, jednak później nie miał sobie równych. W finale wygrał z rewelacyjnie grającym tego dnia młodziutkim, bardzo utalentowanym Dawidem Jachimowskim. Na
trzecich miejscach uplasowali się: Agnieszka Kolecka i Marek Żuchowski. Pierwsza
czwórka otrzymała puchary i medale ufundowane przez firmę BUDMAR. Piąte lokaty
zajęli: Daniel Wieszczeczyński, Piotr Judkowiak, Krzysztof Kaczmarek oraz Arek Brzękowski. Po dziesiątym turnieju BUDMARCUP poznaliśmy czternastu zawodników,
którzy mają automatyczny awans do turnieju BUDMAR-MASTERS, który odbędzie
się 10 września. Ranking BUDMAR-CUP
wygrał Daniel Wieszczeczyński, drugi był
Piotr Judkowiak, a trzeci Arek Brzękowski.
Ta trójka otrzyma puchary i na pewno będzie rozstawiona we wrześniowym turnieju kończącym sezon 2015/2016. Znamy też
dwóch innych zawodników, którzy zagrają w BUDMAR-MASTERS. Organizatorzy
postanowili przyznać dwie „Dzikie Karty”
dwóm kolejnym zawodnikom z rankingu,
czyli Dawidowi Jachimowskiemu i Agnieszce Koleckiej. Ich świetny występ w ostatnim turnieju okazał się bardzo przydatny.
Pierwszym rezerwowym, który jest brany
pod uwagę udziału w BUDMAR-MASTERS
jest Sebastian Brzękowski, kolejni to Marek

Wakacje z Bilardem 2016 –
I turnus!
Akademia Bilardowa jak co roku organizuje półkolonie dla dzieci, które cieszą się
coraz większą popularnością. Na pierwszy
turnus „Wakacji z Bilardem” zapisało się aż
20 uczestników, którzy zostali podzieleni na
dwie grupy: początkującą i zaawansowaną. Dzieci brały udział w wielu turniejach
i zabawach, a w ostatnim dniu uczestniczyły w teście podsumowującym cały turnus.
W grupie początkującej najlepszy okazał się
Jakub Zieliński. Drugie miejsce zajęła Karina
Przybylska, a trzeci był Dominik Zacharski.
W grupie zaawansowanej zwyciężyła Marta Malicka, a tuż za nią uplasowali się Cezary Botta i Piotr Rutkowski. Ciekawe czy
Marta pójdzie w ślady swojej siostry Mileny? Miejmy nadzieję, że tak, gdyż Milena zaczynała przygodę z bilardem właśnie
na półkoloniach w Akademii, a w tym roku
została Mistrzynią Polski Juniorek! Mamy
jeszcze trzech innych tegorocznych medalistów Mistrzostw Polski Juniorów, którzy
zaczynali swoje kariery w „Wakacjach z Bilardem”. Mowa o Agnieszce Koleckiej, Zuzannie Błaszczak i Krzysztofie Kaczmarku,
który aktualnie walczy o medale Mistrzostw
Europy Juniorów w Albanii. W sierpniu odbędzie się jeszcze jeden turnus „Wakacji
z Bilardem”, na który już teraz serdecznie
zapraszamy. Termin II turnusu, to 22-26.08.
(liczba miejsc ograniczona).
Świetny występ Arka
Brzękowskiego w XXII OOM!
W dniach 23-24 lipca 2016 r. Agniesz-

Pierwsza czwórka BUDMAR-CUP X
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Wszyscy uczestnicy z właścicielem Akademii Radosławem Babicą
ka Kolecka i Arek Brzękowski pod opieką
swoich rodziców brali udział w turnieju
w ramach XXII Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Sportach Letnich. Uroczyste
otwarcie miało miejsce we Wrocławiu 23
lipca, natomiast następnego dnia bilardziści z całej Polski stanęli do rywalizacji
w turnieju w odmianę 9 bil we wrocławskim klubie BandaClub. No i ponownie juniorzy z Akademii Bilardowej w Rokietnicy pokazali się z bardzo dobrej strony. Tym
razem to Arek Brzękowski wtargnął na podium. Aga walczyła bardzo dzielnie i tylko minimalnie uległa swoim rywalom. Za
to Arek kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa. Zatrzymał się dopiero w półfinale, gdzie
uległ Kindze Pietrzak (Joker Team Tomaszów Mazowiecki). W zawodach
zwyciężył Adrian Kozakowski (UKLS Dragon
Srock), a trzecie miejsce
obok Arka zajął jeszcze
Mateusz Zdziech (Frame Łódź).

bilardowych codziennie od poniedziałku do
piątku w godz. od 16:00 do 18:00. Spokojnie można dopasować zajęcia w Akademii
do innych już wcześniej zaplanowanych. Zazwyczaj program ćwiczeń wymaga uczestnictwa 2 razy w tygodniu, ale nic nie stoi
na przeszkodzie, aby dzieci przychodziły do
klubu codziennie i utrwalały swoje umiejętności. Nauka przeprowadzana jest w sposób indywidualny, więc nie ma problemu,
aby dopisać się w każdej chwili. Szczegółowe
informacje można uzyskać pod numerem
618144085 lub bezpośrednio w Akademii
Bilardowej przy ul. Łąkowej 6 w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!

Szkółka Bilardowa Radosława
Babicy!
W Akademii Bilardowej w Rokietnicy działa
„Szkółka Bilardowa”, do
której można zapisać się
w każdej chwili. Dzieci
ćwiczą pod okiem Radosława Babicy, który jest
aktualnym Mistrzem Europy. Wszyscy uczniowe
mają dostęp do stołów
Medaliści w towarzystwie Dariusza Kobackiego – wiceprezesa PZBIl
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