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S T R O N Y  R E K L A M O W E

2 maj 2017

 

Zamiatanie mechaniczne ulic, chodników i placów u Odśnieżanie oraz 
posypywanie chodników i placów u Usługi: kosą spalinową, kosiarką 

ciągnikową bijakową, piłą spalinową, rębakiem u Wywóz nieczystości 
płynnych u Dowóz wody pitnej w ilości do 6 m3.

Cennik usług dostępny jest na stronie internetowej: www.puk.com.pl 
w zakładce  „dla Klienta” lub pod numerem 61 814 57 43. 

Oferta dla firm i osób  
indywidualnych z terenu  

Gminy Rokietnica

TB NIERUCHOMOŒCI
Tomasz Bojanowski

Biuro Obrotu Nieruchomoœciami

Sprzeda¿ i Wynajem:
-Domów

-Mieszkañ
-Dzia³ek

-Lokali Us³ugowych

ul. Rolna 39, lok.12
62-090 Rokietnica

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

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Sprzeda¿ projektów domów jednorodzinnych

IGLAKI
GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE

W NAPACHANIU

tel: 510 609 396    www.szkolkapoznan.pl

ZJAZD Z RONDA  ANTONIEGO PRZY WĘŹLE NAPACHANIE S-11 

OFERUJE DUŻY WYBÓR DRZEW I KRZEWÓW 
IGLASTYCH   ORAZ  TUJE  NA   ŻYWOPŁOTY

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

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZCZANIA REKLAM
• Studio Kwadrat 

tel. 607 566 555, mn@kreator.com.pl

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

MALOWANIE
20 lat doświadczenia
604 345 047

z kuponem rabat

20% 

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

tel. 61 848 27 26 tel. kom. 601 57 35 53
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Co? Gdzie? Kiedy?
	06.05.	 PUKnik	Rodzinny	–	Teren	Oczyszczalni	ścieków,	godz.	12.00	-	16.00
	13.05.	 Rodzinna	Majówka	u	Zamoyskich	–	ul.	Szamotulska	24,	godz.	11.00	-	16.00
	20.05.	 Wielkie	Wietrzenie	Szaf	–	Hala	Rokietnickiego	Ośrodka	Sportu,	ul.	Szamotul-

ska	29,	godz.	12.00	-	16.00	
	27.05.	 IX	Rodzinne	Grand	Prix	Rokietnicy	w	Biegach	 im.	Dominiki	 -	 „Zintegrowany	

Bieg	dla	Mamy”,	godz.	12.00
	 	 IV	Festyn	Rodzinny:	„Rokietnickie	InteGRAcje”,	godz.12.00	-	18.00
	28.05.	 X	 JUBILEUSZOWY	 RODZINNY	 RAJD	 ROWEROWY:	 „ZABIERZ	 SERCE	 NA	 RO-

WER”,	start	godz.	10.00	Klub	Sołecki	w	Cerekwicy	przy	ul.	Szamotulskiej	7.

Mamo, kochamy Cię nie tylko w Dzień Matki
Miesiąc maj pod względem rocznic i świąt jest niezwykle  imponujący. Trudno wybrać, które ważniej-

sze... Już 1 maja  obchodzimy Międzynarodowe Święto Pracy. W tym samym dniu przypada również 13 
rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Następny dzień 2 maja świętowany jest jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Został on ustano-
wiony przez Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

3 maja jest Świętem Narodowym, wolnym od pracy - Świętem Konstytucji 3 Maja. Kościół katolicki 
oddaje w tym dniu hołd Najświętszej Maryi Pannie - Królowej Polski. Świat obchodzi zaś w tym dniu 
Międzynarodowy Dzień Wolności Prasy.

4 maja obchodzimy Świętego Floriana - patrona strażaków.
Kolejne ważne święta to: 8 maja Dzień Zwycięstwa. W tym samym dniu przypada Dzień Bibliotekarza 

i Bibliotek oraz Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Dzień później jest świę-
towany Dzień Unii Europejskiej (zwany też Dniem Europy). 25 maja przypada Dzień Działacza Kultury, 
a 27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego.

To jeszcze nie koniec majowych świąt.
26 maja w Polsce obchodzimy Dzień Matki, jedno z najbardziej upowszechnionych świąt na świecie. 

W innych krajach święto to obchodzone jest w poszczególnych miesiącach, w zasadzie przez cały rok. 
Historia święta ma swoje początki w starożytnej Grecji, gdzie oddawano hołd boginiom, które symboli-
zowały urodzaj i płodność. Antyczni przodkowie celebrowali w ten sposób święto Matki Natury. Inaczej 
wyglądały obchody w starożytnym Rzymie. Tam czczono boginię Cybele, uważaną za matkę wszystkich 
bogów. Obchody Święta zwane były Hilariami. Współcześnie prekursorem obchodów Dnia Matki była 
Wielka Brytania, gdzie od XVI w. zaczęto obchodzić matczyną niedzielę. W każdą czwartą niedzielę Wiel-
kiego Postu młodzi ludzie i dzieci spędzali czas ze swoimi matkami, dziękując im za trud włożony w wy-
chowanie i opiekę. Święto matek było też obchodzone w USA. To właśnie tam w XIX w. ustalono Dzień 
Matczynej Pracy, a w 1914 roku Kongres zatwierdził Dzień Matki jako święto narodowe. W Polsce po-
czątki święta związane są z Krakowem, gdzie było obchodzone już w 1914 r.

26 maj to szczególny dzień, to święto, o którym należy pamiętać, święto osoby, której tak 
naprawdę wszystko w życiu zawdzięczamy. To od niej otrzymujemy najcenniejsze lekcje o ży-
ciu i  miłości, to dla niej jesteśmy najważniejsi! Lata uciekają niespostrzeżenie i nieubłaganie… 
a nam dorosłym ludziom jest czasami trudno mówić do matki, o tym jak bardzo ją kochamy. Nie bójmy 
się tego, pamiętajmy, że Mama zawsze kocha bezwarunkowo!

Wspaniałe, najdroższe, jedyne nasze cudowne Mamy dziękujemy Wam za to, że jesteście, za Waszą 
miłość i życiową mądrość. 

Tylko jeden jest dzień taki, tej wiosny...  
Dzień ciepły, słoneczny, czuły i radosny...  
Bo przecież tylko jedną Mamę - mamy...  
I właśnie Ją najbardziej kochamy :)

Drogie Mamy niech każdy dzień przynosi Nam wiele powodów do radości. 
Z okazji Waszego święta życzę dużo sił i promiennego uśmiechu na twarzy.

Teresa Wieczorek

W tak pięknym dniu,  
jakim jest Dzień Matki 

składam najlepsze życzenia 
i wyrazy wdzięczności 

Wszystkim Mamom.
Dziękuję za miłość i trud 

wychowania, za troskę 
i cierpliwość 

oraz za wszystko co  
zawdzięczają Wam dzieci 

– te jeszcze małe i te już dorosłe.
Życzę wszystkim Mamom  

dużo zdrowia, radości, 
żebyście zawsze szczęśliwe  

były, nie tylko w tym  
wyjątkowym dniu.

Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica
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INFORMACJA  
WÓJTA GMINY ROKIETNICA

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rokiet-
nicy i sołectw wywieszono na okres 21 dni Za-
rządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Rokietnica 
z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie podania 
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomo-
ści stanowiącej własność gminy Rokietnica prze-
znaczonej do oddania w najem.

22 miliony złotych kosztowała ptasia grypa 
w powiecie poznańskim!

22 miliony złotych kosztowały podatników wszyst-
kie działania związane z likwidacją ognisk ptasiej gry-
py (HPAI) w powiecie poznańskim. Łącznie w wy-
niku działań zabito 627 306 sztuk kur, brojlerów 
i indyków, natomiast w 36 gospodarstwach przy-
domowych zabito 954 sztuki drobiu. - Ogniska wi-
rusa ptasiej grypy, na szczęście niegroźne dla ludzi, 
były jednymi z największych w kraju – mówi Irene-
usz Sobiak, powiatowy lekarz weterynarii który na 
minionym posiedzeniu Zespołu Zarzadzania Kryzy-
sowego Powiatu Poznańskiego podsumował dzia-
łania służb weterynaryjnych, policji, straży pożar-
nej i zarządów dróg. 

Pierwsze ognisko choroby wykryto na fermie dro-
biu w Bolesławcu w gminie Mosina, następne dwa 
we wsi Witobel, w gminie Stęszew. Gospodarze, 
którzy utracili drób na swoich fermach, otrzymali 
odszkodowania na łączną kwotę 16 milionów zło-
tych. Pozostałe koszty pokryły: utylizację i zabicie 
drobiu, zakup środków dezynfekujących czy badania 
laboratoryjne, które wykonywane były aż w Puła-

wach. – Bardzo często transport próbek pobranych 
podczas sekcji zwłok padłych ptaków, odbywał się 
w nocy – wspomina I. Sobiak. 

Pierwsze zgłoszenie o podejrzeniu występowa-
nia wirusa ptasiej grypy przekazano 2 lutego, a już 
10 dni później zlikwidowano ostatnie ognisko. - I to 
jest niewątpliwie sukces Inspekcji Weterynaryjnej 
i współpracujących wszystkich służb zaangażowa-
nych w działania likwidujące wirusa ptasiej grypy. 
Pracowaliśmy praktycznie non stop, stąd w tak krót-
kim czasie udało się zlikwidować zagrożenie i nie 
dopuścić do dalszego rozprzestrzeniania choroby 
– mówi Ireneusz Sobiak.

Żeby zlikwidować ogniska, wywieźć zabity z na-
kazu IW drób, oczyścić i zdezynfekować tereny za-
grożone i zapowietrzone wirusem, radiowozy po-
licji przejechały 24.267 kilometrów. Łącznie w akcji 
wykorzystano 341 aut (radiowozów - samochodów 
osobowych i busów). Do akcji oddelegowanych zo-
stało między innymi 865 policjantów i 122 lekarzy. 

Po zakończeniu walki z ptasią grypą, przywró-

cono stałą organizację ruchu na drogach powia-
towych w Mosinie i Stęszewie, tj.: usunięto maty 
dezynfekujące, odtworzono nawierzchnię do wła-
ściwego stanu technicznego oraz usunięto tymcza-
sowe oznakowanie. 

- To było dla nas wszystkich nowe doświadczenie 
i mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli po-
nownie współpracować ze służbami weterynaryj-
nymi w takiej sytuacji – mówili zgodnie Jerzy Ryś, 
burmistrz Mosiny oraz Włodzimierz Pińczak, bur-
mistrz Stęszewa. Oba samorządy wspierały aktyw-
nie wszelkie działania związane z likwidacją ognisk 
ptasiej grypy, chociażby poprzez zapewnienie cie-
płych posiłków osobom, które bezpośrednio pra-
cowały przy akcji. 

Oficjalnie, po zakończeniu wszystkich działań, 27 
marca wojewoda wielkopolski odwołał rozporządze-
nie wprowadzające nakazy i zakazy podczas likwi-
dacji ognisk ptasiej grypy. To znaczy, że na terenie 
powiatu poznańskiego, nie występują już ogniska 
tej choroby.

Kontakt:
Ewelina Janik

Gabinet Starosty Poznańskiego
Tel. 61/8410779

ewelina.janik@powiat.poznan.pl 

Ekspert ZUS w Urzędzie 
Gminy w Rokietnicy

Mieszkańcu! Starasz się o przyznanie świad-
czenia, jakie w związku z tym należy przedłożyć 
dokumenty, komu przysługuje prawo do przeli-
czenia i podwyższenia świadczenia, jakie przysłu-
gują dodatki do świadczeń i kto może się o nie 
ubiegać itp. 

Na to i inne pytania z zakresu emerytur i rent 
odpowie w poniedziałek 22 maja br. ekspert z Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych w Sali Secesyj-
nej (I piętro)  Urzędu Gminy w Rokietnicy w go-
dzinach od 14.00. do 17.00. 

Dodatkowych informacji na temat konsulta-
cji można uzyskać pod numerem 61 89 60 619.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, pla-
nujemy takie konsultacje przeprowadzać cyklicz-
nie raz w kwartale. O terminie następnych bę-
dziemy Państwa informować. 

Magdalena Sobiak
koordynator ds. komunikacji społecznej  

i edukacji
Wydział Organizacji i Analiz

I Oddział ZUS w Poznaniu
tel. 61 841 61 36, kom. 502 008 680
e-mail: magdalena.sobiak@zus.pl

Z prac Powiatowej Społecznej Rady  
ds. Osób Niepełnosprawnych

16 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Powia-
towej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnospraw-
nych. W posiedzeniu udział wzięły: Elżbieta Tonder 
- powiatowy rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych 
oraz Elżbieta Bijaczewska - dyrektor Centrum Po-
mocy Rodzinie. Głównym tematem Rady było za-
opiniowanie podziału środków finansowych PERON 
na realizację zadań w 2017r. 

Propozycję podziału środków przedstawiła dy-
rektor Elżbieta Bijaczewska i tak:
1. na rehabilitację zawodową w kwocie 150 000,00zł 

(szkolenie zawodowe O/N, promocja zatrudnie-
nia O/N, przyznawanie jednorazowych środków 
na podjęcie działalności gospodarczej lub wkład 
do spółdzielni socjalnej, finansowanie, przysto-
sowywanie stanowisk pracy do potrzeb wynika-
jących z potrzeb O/N);

2. na rehabilitację społeczną w kwocie 5 742 
399,00 zł, a w tym:
• dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 

i opiekuńczych: 300 000,00 zł, 
• likwidacja barier architektonicznych, komuni-

kacyjnych i technicznych: 600 000,00 zł,
• zapotrzebowanie na sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne: 579 455,00 zł,
• dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji, tu-

rystyki O/N: 40 000,00 zł,
• dofinansowanie kosztów działalności warsz-

tatów terapii zajęciowej w Swarzędzu, Owiń-
skach, Konarzewie, Drzązkowie, Baranowie, 
Murowanej Goślinie, Pobiedziskach i Luboniu: 
4 222 944, 00zł. Do warsztatów 10 – 15% do-
kłada powiat poznański. 

Według składanych wniosków potrzeby w tym 
zakresie są znaczące. Dzięki Radzie Powiatu i prze-
znaczonym środkom w kwocie 200 000,00 zł uda-
ło się zrealizować zaległe wnioski.

Po wnikliwej analizie Rada Społeczna pozytyw-
nie zaopiniowała podział środków finansowych 
z PEFRON na realizację zadań w 2017 r., a 19 mar-
ca Rada Powiatu na XXVI sesji podjęła uchwałę 
w sprawie określenia realizowanych przez powiat 
poznański zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej.

Z wyrazami szacunku
W-ce Przewodnicząca Społecznej Rady  

Krystyna Semba

Poznań, dnia 27 marca 2017 r
Sz.P. Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie,
zwracam się do Pana w sprawie budowy kana-

lizacji sanitarnej i deszczowej w Kiekrzu. Projekt 
budowy kanalizacji zakłada realizację budowy ko-
lektorów głównych, przepompowni ścieków oraz 
przyłączy do wszystkich posesji w Kiekrzu. Brak 
kanalizacji pociąga za sobą wiele negatywnych 
konsekwencji. Wpływa na dalsze zanieczyszczanie 
- niegdyś wizytówki Poznania - Jeziora Kierskie-
go. Brak kanalizacji odbija się także na komfor-
cie życia mieszkańców Deklaracje Władz Miasta 
dotyczące budowy kanalizacji pozostają niezre-
alizowane od trzech dziesięcioleci.

Dlatego chciałbym prosić Pana Prezydenta o in-
formację o stanie prac w zakresie projektowania 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Kie-
krz, a także – jeśli możliwe – o harmonogramie 
oraz sposobie zabezpieczeniu środków na reali-
zację inwestycji.

Łączę wyrazy szacunku,
Bartłomiej Wróblewski
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
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Z prac Rady Gminy
XXXVI sesja  
Rady Gminy Rokietnica

W dniu 27 marca 2017 r. odbyła się XXXVI sesja 
Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 13 
radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący 
Rady Gminy – Adam Pioch.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: 
radna Joanna Nowak złożyła wniosek w imieniu 
mieszkańców sołectwa Kiekrz-Pawłowice z proś-
bą aby do programu ,,Bieżące utrzymanie dróg’’ 
zaliczone były następujące drogi: Poznańska, Le-
śna, Wiatraczna, Starzyńska. Radny Ryszard Lubka 
złożył interpelację w sprawie: planów związanych 
z placówkami oświatowymi oraz zajęcia stanowiska 
dot. wskazanych artykułów prasowych.

Stowarzyszenia ROKTAR – Wiceprezes Zarządu 
Pani Elżbieta Kram oraz Członek Zarządu Pani Wan-
da Koralewska przedstawiły prezentację dotyczącą 
funkcjonowania organizacji. Debatę na temat bez-
pieczeństwa w Gminie przeprowadzili – Komisarz 
Jarosław Nowacki i Nadkomisarz Tomasz Garstec-
ki. Głos w debatach zabrali: Przewodniczący Rady, 
Wójt Gminy, radny Władysław Mielcarek oraz rad-
ny Ryszard Lubka.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące 
uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Pra-
wo lokalne”>”Uchwały Rady Gminy”: http://bip.
rokietnica.pl/public/?id=47033]:
XXXVI/339/2017 w sprawie: określenia zasad ob-

ciążania nieruchomości Gminy Rokietnica ogra-
niczonym prawem rzeczowym w postaci służeb-
ności przesyłu – 12 głosami ,,za’’;

XXXVI/340/2017 w sprawie: zmian w budżecie 
Gminy Rokietnica na 2017 rok – 12 głosami ,,za’’;

XXXVI/341/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 
2017 – 2027 – 9 głosami ,,za’’, 2 głosami  ,,wstrzy-
mującymi się’’, 1 głosem ,,przeciw’’ (głosowa-
nie imienne);

XXXVI/342/2017 w sprawie: dostosowania sie-
ci szkół podstawowych i gimnazjów do nowe-
go ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą 
– Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 wrze-
śnia 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. – 12 gło-
sami ,,za’’;

XXXVI/343/2017 w sprawie ustalenia ,,Regula-

minu określającego wysokość oraz szczegóło-
we warunki przyznawania, obliczania i wypła-
cania nauczycielom dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy 
a także za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród 
ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Rokietnica” – 11 głosami ,,za’’, 1 głosem 
,,wstrzymującym się’’;

XXXVI/344/2017 w sprawie: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejsco-
wości Rostworowo dla działek nr 74/35÷74/55 
oraz część działek nr 74/66 i 74/67 – etap I – 12 
głosami ,,za’’;

XXXVI/345/2017 w sprawie: zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowości Kiekrz, dla działek nr 91/27 i 91/28 – 
11 głosami ,,za’’, 1 głosem ,,wstrzymującym’’;

XXXVI/346/2017 w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w miejscowości Cere-
kwica dla działek nr 177, 178, 184, 185 i 186 – 11 
głosami ,,za’’, 1 głosem ,,wstrzymującym się’’;

XXXVI/347/2017 w sprawie przyjęcia Programu 
Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Za-
pobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Ro-
kietnica w 2017 roku – 12 głosami ,,za’’;

XXXVI/348/2017 w sprawie: określenia stawek 
opłat za usunięcie drzew lub krzewów na tere-
nie gminy Rokietnica – 12 głosami ,,za’’;

XXXVI/349/2017 w sprawie: nabycia nierucho-
mości położonych w miejscowości Kiekrz – 12 
głosami ,,za’’;

XXXVI/350/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności gruntowej na nieru-
chomości gminnej położonej w miejscowości 
Kobylniki, gm. Rokietnica – 11 głosami ,,za’’, 1 
głosem wstrzymującym się’’.
W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: Radny Ryszard 

Lubka powiedział, że zjazd z drogi wojewódzkiej 184 
na ul. gminną Przecławską posiada potężne dziu-
ry. Radny Krzysztof Zielonka zapytał, kiedy będzie 
wyrównana droga na ul. Sosnowej i Powstańców 
Wielkopolskich. Sołtys Józef Fudala poprosił o od-
nowienie linii ciągłych na targowisku oraz zamiesz-
czenie na tablicy informacji o stawkach za miejsca, 
jakie obowiązują na targowisku gminnym. Sołtys 

Anna Niesiobęcka zapytała o 5 zadań, które zostały 
zdjęte z WPF. Sołtys poprosiła o naprawienie lam-
py w Sobocie, która cały czas mruga, wyrównanie 
ul. do Gajówki oraz zadała pytania odnośnie sta-
nu dróg na Osiedlu Topolowym. Przewodniczący 
powiedział, że ma nadzieję, iż Wójt znajdzie spo-
sób i wpisze do budżetu zrobienie drogi na Osiedlu 
Topolowym. Mieszkaniec Bytkowa zapytał o infra-
strukturę budowy dróg Osiedla Topolowego oraz 
o zakres egzekucyjny powstania projektu. Mieszka-
niec Krzyszkowa poinformował, że zjazd z ul. Sza-
motulskiej, na Trakt Napoleoński i do Pamiątkowa 
posiada bardzo dużo dziur oraz zapytał, czy moż-
na zrobić awaryjnie zjazd z ul. Kozietulskiego w ul. 
Czartoryskiego oraz zjazd w ul. Wybickiego. Ma-
ciej Mikuła oznajmił, że ulica Srebrna, Złota i Pla-
tynowa w Rokietnicy jest nieprzejezdna. Dodał, że 
mieszkanka Bytkowa zalewa pozostałych mieszkań-
ców, dlatego poprosił o wszczęcie procedury admi-
nistracyjnej w tej sprawie. Maciej Mikuła poinfor-
mował, że dzieci ze szkoły w Rokietnicy wyjadą po 
raz trzeci do Centrum Nauki Kopernik - Stowarzy-
szenie Rokietnica24.pl i Wojsko Polskie jest orga-
nizatorem tego wyjazdu.
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ROKIETNICA CENTRUM – Twój głos! 

Zapraszamy do dalszego 
etapu konsultacji
Wójt Gminy Rokietnica wraz z Centrum Badań 
Metropolitalnych UAM i biurem projektowym Arma-
geddon zapraszają mieszkańców i innych zainteresowa-
nych do udziału w kolejnym etapie konsultacji społecznych 
poświęconych zagospodarowaniu centrum Rokietnicy. 

26 października 2015 r. weszły w życie Uchwały 
Rady Gminy Rokietnica w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia projektów miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położone-
go między ulicami Szamotulską (od północy), Szkol-
ną i Poznańską (od południa). Przestrzeń ta może 
stanowić w przyszłości nie tylko wizytówkę gminy, 
ale przede wszystkim przestrzeń publiczną dającą 

mieszkańcom szerokie możliwości spędzania wol-
nego czasu i zaspokajania podstawowych potrzeb. 
Jeszcze przed przystąpieniem do prac planistycz-
nych, na przełomie 2015 i 2016 roku mieszkańcy 
z dużym zainteresowaniem wzięli udział w konsulta-
cjach społecznych prowadzonych przy użyciu Geo-
ankiety - nowatorskiego narzędzia do pozyskiwania 
szczegółowych opinii w zakresie kierunków zago-

spodarowania przestrzennego. Celem konsultacji 
było pozyskanie informacji na temat społecznych 
postulatów i preferencji, które wykorzystane zosta-
ły przy opracowaniu projektów miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego (MPZP). 

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie 
mieszkańców (w konsultacjach wzięło udział 3,3% 
mieszkańców gminy powyżej 10. roku życia) oraz 
pozytywne opinie na temat wykorzystanej metody, 
władze gminy zdecydowały się ponownie na prze-
prowadzenie internetowych konsultacji społecz-
nych - tym razem w formie Geodyskusji. 

GEODYSKUSJA – Kolejna, 
interaktywna metoda konsultowania 
już wstępnych projektów mpzp dla 
Rokietnicy Centrum 

Geodyskusja jest narzędziem, które umożliwia 
konsultowanie już istniejących treści, w tym przy-
padku wstępnych projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Daje możliwość 
interaktywnego przeglądania proponowanych usta-
leń dla poszczególnych fragmentów planu oraz, co 
jest kluczowe, wielokierunkową komunikację mię-
dzy uczestnikami i projektantami. 

Poprzez stronę www.rokietnica-centrum.pl 
mieszkańcy i inni zainteresowani przyszłością cen-
trum Rokietnicy będą mieli możliwość zapoznania 
się z propozycjami projektantów, oznaczania kon-
kretnych rozwiązań i wyrażenia swojej opinii na ich 
temat w formie dyskusji, a także formułowania za-
pytań do projektantów.

Dlaczego warto wziąć udział? - 
termin i cel geodyskusji  

Dyskusja potrwa od 15 maja do 4 czerwca br. i bę-
dzie stanowiła materiał do dalszych prac planistycz-
nych. Następnym etapem procedury planistycznej 
będzie wyłożenie projektów planów do publiczne-
go wglądu. Wtedy też możliwe będzie zgłaszanie 
do nich formalnych uwag.

Zapraszamy do odwiedzenia w dniach od 15 
maja do 4 czerwca br. strony www.rokietnica-
centrum.pl i wzięcia udziału w dyskusji na te-
mat propozycji urbanistów dotyczących kierun-
ków zagospodarowania centrum Rokietnicy!

Konsultacje społeczne realizowane są w ramach 
projektu „Geoportal wspierający partycypację spo-
łeczną w planowaniu przestrzennym” współfinan-
sowanego przez Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju w ramach Programu Badań Stosowanych III 
(umowa nr PBS3/A9/39/2015).

Weź udział

Konsultacje
społeczne

tel.: +48 (61) 89 60 600

www.rokietnica.pl
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Kolejne sukcesy Amelki
Podczas XII Ogólnopolskiego  Konkursu Piosenki 

Obcojęzycznej, który odbył się 11 kwietnia 2017 roku 
w Głogowie, jury w składzie: MONIKA URLIK, EDY-
TA WIERZCHOWSKA, KRYSTIAN KUBOWICZ  przy-
znało Amelii Kurantowicz II miejsce.

Organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury w Gło-
gowie.

Jestem dumna i  nie ukrywam radości  z kolej-
nego sukcesu Amelki. Serdecznie gratuluję Amel-
ce, Rodzicom oraz Pani Marcie Podulce, która po 
raz kolejny tak wspaniale przygotowała naszą wo-
kalistkę do Konkursu.

Teresa Wieczorek
Dyrektor GOK Rokietnica

Serce rośnie! 

Życie orkiestry to przede wszystkim żmudna, in-
dywidualna praca muzyków, doskonalenie własnych 
umiejętności, hartowanie ducha przy niepowodze-
niach jak i jaśniejsza strona tego „medalu” czyli kon-
certowanie. Ten drugi aspekt tym bardziej cieszy 
jeśli muzycy spotykają się z pozytywną reakcją pu-
bliczności. Do ciężkiej pracy i weryfikacji jej efek-
tów potrzebne są jednak instrumenty. Wprawdzie 
można w formie zabawy zagrać coś na „pseudo” 

rogu myśliwskim, wykonanym z węża ogrodowe-
go i dwóch lejków (czyniliśmy to na festynie Rokiet-
nickie Integracje w 2015 roku) jak i  używać różnej 
pojemności garnków by wystukać  brzmieniowo 
odmienne dźwięki  ale to nie zastąpi gry na profe-
sjonalnych instrumentach. 

Z ogromną radością chcielibyśmy zakomuniko-
wać Państwu, iż otrzymaliśmy profesjonalny zestaw 
perkusyjny, na którym nasza utalentowana młodzież 
rokietnicka szlifować będzie swe talenta. Wspania-
łym darczyńcom jest Pan Roman Kałużny. 

Miło nam również, że otrzymaliśmy pulpity re-
nomowanej firmy zakupione przez Państwa Kata-
rzynę i Romana Gorajów. Wprawdzie na pamięć 
odtwarzać  muzykę też można ale by tego doko-
nać  trzeba po wielokroć tekst muzyczny „zeskano-
wać” z nut, które muzycy przy ich braku umieszcza-
ją często na stołach i grają w mało komfortowych 
pozycjach . Cieszy fakt, że nasze działania spotykają 
się z pozytywnym odzewem i grono sprzyjających 
nam osób i firm (szczegóły wkrótce…) permanent-
nie się powiększa. 

Darczyńcom składamy słowa podziękowania i ! 
obiecujemy: zrobimy wszystko by bezinteresow-
na szczodrość została przekuta na muzyczne efek-
ty. W imieniu społeczności Rokietnickiej Orkiestry 
Dętej  Zbigniew Starosta.

Dzięki Tobie Poczta 
może działać lepiej

Kampania edukacyjno-informacyj-
na realizowana w ramach wspólne-
go projektu poprawy skuteczności 
doręczeń pocztowych na terenie 

Gminy Rokietnica.

Drodzy Mieszkańcy,
Biorąc pod uwagę skuteczność i terminowość do-

ręczania przesyłek przez pracowników Poczty Pol-
skiej S.A. na obszarze Gminy Rokietnica chciałbym 
podzielić się z spostrzeżeniami z własnego zawodo-
wego doświadczenia. Przemierzając co dnia ulice 
rejonów doręczeń czy to w Rokietnicy, czy w Mro-
winie czy też w Cerekwicy lub innych miejscowo-
ściach gminy, podejmuję próby doręczenia przesy-
łek tak żeby rzetelnie wykonać swoja pracę. Jednak 
są trzy ważne zagadnienia, w wyniku których na-
potykam na utrudnienia z prawidłowym identyfi-
kowaniem adresów oraz doręczaniem przesyłek.

Pierwszym problemem jest nieoznaczenie nume-
rem porządkowym nieruchomości poprzez umiesz-
czenie tabliczek z aktualnym numerem domu/miesz-
kania i nazwą ulicy/placu. Zgodnie z art. 47a i art. 
47b Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. 
U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) obowiązek 
oznaczenia nieruchomości spoczywa na właścicie-
lach nieruchomości.

Proszę pamiętajcie, że oznakowana nierucho-
mość to nie tylko umożliwienie prawidłowej reali-
zacji usług przez listonoszy czy kurierów różnych 

operatorów pocztowych, ale również szybsze do-
tarcie służb ratunkowych.

Drugim elementem utrudniającym doręczanie 
przesyłek stanowi nieprawidłowe adresowanie prze-
syłek wynikające z przeprowadzonej zmiany admini-
stracyjnej polegające na zmianie lub dodaniu nazw 
ulic w wybranych miejscowości, a także zmianie nu-
meru budynku/lokalu np. ul. Piaskowa w Mrowinie.

Niektórzy z mieszkańców nie dokonali niezbęd-
nych zmian adresowych i poinformowali stron za-
interesowanych przesyłających korespondencję 
m.in. urzędów administracji państwowej, sądów, 
operatorów telefonii komórkowych, dostawców 
gazu i energii elektrycznej oraz rodzin i znajomych.

Podanie kompletnego adresu do koresponden-
cji gwarantuje właściwe doręczenie przesyłek. Na 
obszarze gminy powielają się te same nazwy ulic 
w różnych miejscowościach np. ul. Dworcowa, która 
zarówno zlokalizowana jest w Rokietnicy jak i w Mro-
winie. W takim przypadku prawidłowy zapis adresu 
do korespondencji będzie wyglądał następująco:

dla adresata zamieszkałego w Rokietnicy:
ul. Dworcowa 100 

62-090 ROKIETNICA

dla adresata zamieszkałego w Mrowinie:
ul. Dworcowa 100/Z 
62-090 MROWINO

Trzecia sprawa to fakt nie posiadania skrzynki 
pocztowej oddawczej lub umieszczenie jej w miej-
scu niedostępnym na posesji.

Sytuacja braku instalacji skrzynek indywidualnych 
oddawczych jest problematyczna dla obu stron, nie 
tylko dla listonosza, ale także dla adresata korespon-
dencji. Zgodnie z Ustawą Prawo pocztowe z dnia 
23 listopada 2012r. art. 40 pkt. 1-2 (Dz. U. z 2012 
r. poz. 1529 z dnia 23 listopada 2012 r.) każdy wła-
ściciel lub współwłaściciel nieruchomości jest zo-
bowiązany umieścić oddawczą skrzynkę pocztową.

Reasumując, zarówno ja jak i Moje Koleżanki i Moi 
Koledzy - którzy czasem mnie zastępują i nie zna-
ją mieszkańców - chcielibyśmy rzetelnie wykony-
wać swoje obowiązki i skutecznie doręczać przesył-
ki. Dlatego proszę o zrozumienie i podjęcie działań 
w zakresie zasygnalizowanych powyżej zagadnień, 
których rozwiązanie leży w Waszych rękach, a po-
zytywnie usprawniłoby moją pracę.

Z pocztowym pozdrowieniem 
/-/ Wasz Listonosz
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IX Wielkopolski Konkurs Koszy 
Wielkanocnych rozstrzygnięty

Organizowany jest tradycyjnie i od lat niezmien-
nie w Palmową Niedzielę. I choć zmieniają się barw-
ne okoliczności, rozmaitości i zachęty, warunki po-
godowe, bo to tzw. „ruchomy” termin kalendarza, 
a  także uczestnicy, cel, który mu przyświeca, jest 
ciągle ten sam – namówienie do przygotowania 
Świąt Wielkanocnych w zgodzie z wielkopolską tra-
dycją. Stąd główny bohater konkursu, znany wielu 
z dzieciństwa, innym z corocznej praktyki, niektórym 
zaś wyłącznie z opowieści, to koszyk do święconki. 
Taki, który modom opiera się zdecydowanie w kilku 
najważniejszych kwestiach: zawartości, ponieważ 
musi odpowiadać rygorom i symbolice usankcjo-
nowanym przez pokoleniowy przekaz i praktykę, 
hołdowaniu temu, co naturalne – tak w kwestiach 
doboru produktów, przyrządzania potraw, jak i ele-

mentów dekoracji, powi-
nien być wytworem wła-
snej kreatywności. 

Jak się okazuje to wła-
śnie te elementy, pomimo 
bogactwa ofert sklepów, 
galerii i innych punktów 
handlowych, budzą ciągle 
największy podziw. Nie ma 
bowiem nic cenniejszego 
jak własnoręcznie wyrzeź-
biony baranek, najlepiej pod bacznym okiem cierpli-
wej babci, wielobarwna kraszanka czy pisanka, czy 
zrobiona na szydełku z białej nici i wykrochmalona 
serweta. Klimat tej imprezy to więc niepowtarzal-
ne zapachy, barwy, kompozycyjne arcydzieła i ro-

dzinna integracja. Dobrze, że mimo braku czasu, 
wybieraniu rozwiązań przede wszystkim praktycz-
nych i zbytnio nieangażujących w społeczne role, 
ciągle wart wyboru i naśladowania. 

W tym roku Kapituła Konkursowa oceniła łącz-
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• Wojewoda Wielkopolski
• Burmistrz Miasta i Gminy 

Szamotuły
• Wójtowie Gmin Kaźmierz, 

Rokietnica i Tarnowo 
Podgórne

PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY:

nie 18 koszy. Największą grupę stanowiła kategoria 
dziecięca – w indywidualnej odmianie przyniesio-
no do oceny 8 koszyków, zaś zespoły – przedszkola 
i żłobek - przedstawiły 5 kompozycyjnych propozy-
cji. Po pieczołowitych i wcale niełatwych obradach,  
zdecydowano o przyznaniu nagród w poszczegól-
nych kategoriach:

WYSTAWCA INDYWIDUALNY – DOROSŁY:
• I miejsce – Wanda Sibora
• II miejsce – Anna Skrzypiec
• III miejsce – Krystyna Sochacka

WYSTAWCA INDYWIDUALNY – DZIECKO: 
• I miejsce – Ania Gicala
• II miejsce – Antonina Gicala
• III miejsce – Olga i Joanna Gościniak

WYSTAWCA ZBIOROWY – KOŁO GOSPODYŃ WIEJ-
SKICH/STOWARZYSZENIE/ZESPÓŁ (zgłoszono tyl-
ko dwa kosze):

• I miejsce – Stowarzyszenie Emerytów i Renci-
stów „Pod Kasztanem”

• II miejsce – Sołectwo Rokietnica

WYSTAWCA ZBIOROWY – PRZEDSZKOLE:
• I miejsce – Przedszkole „Bajeczka”
• II miejsce – Przedszkole w Napachaniu
• III miejsce – Przedszkole „Leśna Chatka” 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy i serdecz-

nie gratulujemy. 

XV Wystawa Stołów Wielkanocnych 
„Stół Wielkanocny pięknie 
nakryty…”

Konkursowi koszy wielkanocnych towarzyszyła już 
XV Wystawa Stołów Wielkanocnych „Stół Wielkanoc-
ny pięknie nakryty…” przygotowana przez 6, z dzie-
sięciu, Sołectw Gminy Rokietnica. Każdy z przygoto-
wanych stołów miał wyjątkowy charakter i klimat. 
W tematycznym Krzyszkowie w tym roku królowała 
przyrządzona na „dziesiąt” sposobów kiełbasa, zaś 
Kiekrz-Pawłowice,  pod bacznym okiem kulinarne-
go Mistrza Jakuba, przygotowało pokaz jej robie-
nia. Mrowino-Cerekwica, wyczarowując klimat lasu 
i myśliwskiej przygody, zaprosiło na Wielkanoc do 
Gajowego. Takie też królowały tu potrawy. Na stole 
Sołectwa Żydowo-Rostworowo dominowały paszte-
ty – lokalna specjalność nagradzana na wielu kon-
kursach, a Starzyny-Rogierówko i Kobylniki przygo-
towały stół w domowym zaciszu – godzący wiele 
kulinarnych gustów i tradycji mieszkanek. Mamy na-
dzieję, że te zespoły, które w tym roku postanowiły 
odpocząć, w kolejnej odsłonie Wystawy powrócą. 
W końcu oprócz atrakcji dla zwiedzających, to tak-
że wspaniała sposobność do zintegrowania sołec-
kich drużyn i pokazania wielu miejscowych, często 
nieśmiało ukrytych, talentów.  

Wszystkie lokalizacje stołów, oprócz kapitu-
ły, odwiedzili uczestnicy biorący udział w Rodzin-
nym Zwiedzaniu. Tegoroczne novum przygotowane 
przez organizatorów, spotkało się z entuzjastycz-
nym przyjęciem. Wylosowano 4 szczęśliwe rodzi-

ny, które otrzymały nagrody w sam raz na Wielka-
noc: słodkie wielkanocne jajo sporych rozmiarów, 
piękną kompozycję na świąteczny stół, wiklinowy 
koszyk z nicianymi serwetami oraz kupon na plater 
garmażerki i doskonały pasztet. Pomysł ma oczy-
wiście rozwojowy charakter. Zamierzamy nie tylko 
się z nim nie rozstawać, ale intensywnie go rozwi-
jać i dopieszczać. Zachęcając nie tylko do rodzin-
nej zabawy, ale i poznania gminnych miejscowości. 

Zdjęcia wykonała: Lidia Przybysz

Dziękujemy również Sołectwu Mro-
wino-Cerekwica za gościnę i współ-
pracę oraz pozostałym Sołectwom 
biorącym udział w Wystawie Stołów 
Wielkanocnych. Tradycyjnie nagrodą 
będzie wspólny wyjazd zaangażowa-
nych zespołów. Kierunek i program to 
na razie niespodzianka. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie imprezy:

FUNDATORZY NAGRÓD:

Rada Gminy Rokietnica

Kwiaciarnia

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego – Departament 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PARTNERZY:
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Nie gotuj obiadu,
Nie nadrabiaj domowych zaległości

Zaplanowałeś imprezę? – zrób ją u Nas i z Nami
Masz gości? – zabierz Rodzinę i Przyjaciół ze sobą

Przyjdź i wyreżyseruj z nami Rokietnickie InteGRAcje
Każda z Rodzin, która chce bawić się z nami, może zarejestrować się w Biurze Organizatora. Wybierzcie 
swojego przedstawiciela - otrzyma od nas specjalną rodzinną książeczkę zaliczeń. 
Wskazane w niej zostały zadania (w tym obowiązkowy udział  
w jednym z biegów ;)), które w trakcie festynu musi wykonać  
przynajmniej jeden z członków rodziny. 
Po godzinie 18.00, spośród wszystkich książeczek z minimum  
6 „zaliczeniami”, w Wielkiej Rodzinnej Loterii dla 10 Rodzin  
- laureatów wylosujemy 10 nagród niespodzianek  
z motywem EKO, w tym jedną  
z kategorią SUPER de LUXE

START o 12.00  
– w samo  
POŁUDNIE

 Rokietnickie InteGRAcje? 
– Natura_lnie!

Zapraszamy na IV edycję Festynu. 

Rokietnickie InteGRAcje to pomysł,  
formuła, zabawa i rodzinna aktywność

27 maja 2017 – teren przy Szkole Podstawowej im. Jana 
Brzechwy i Przedszkolu „Bajeczka” w Rokietnicy

Zaprasza: 
Urząd Gminy w Rokietnicy 
oraz wszystkie gminne 
placówki oświatowe

Partnerzy:
• ROKBUS
• Rokietnicka Orkiestra Dęta
• PUK
• ROS
• ROSfit
• GOK
• Biblioteka Gminna
• JUUPI!
• ROKTAR
• Restauracja Pod Gruszą
• Biesiadna
• UKS Lider
• Logicus
• CTS Sobota
• Cukiernia u Kamilka
• Piekarnia Piotr Łakomy

Program 
IV Festynu 
Rodzinnego 
„Rokietnickie 
InteGRAcje”
„Rokietnickie 
InteGRAcje”? – 
NATURA_lnie!

12.00 „BAJECZKOWY” EKO_począ-
tek–	otwarcie	IV	edycji	Rokietnic-
kich	InteGRAcji

12.05 Maluchy na START!	–	 roz-
grzewka	i	bieg	dla	przedszkolaków	
(50	m)

12.15 IX Grand Prix w biegach im. 
Dominiki	–	rozgrzewka	z	ROSfitem

12.20 IX Grand Prix w biegach im. 
Dominiki - start rodzinnego biegu	
EKO _ przebierańców	(1,0	km)	

12.45 IX Grand Prix w biegach im. 
Dominiki - start biegu głównego	
(6	km)	i	Nordic	Walking	(ok.	3	km)	

12.50 „Zielono mi…” GOK mu-
zycznie	 czyli	 piosenki	 i	 inne	
eko _ dźwięki	

13.00 W tej sprawie jesteśmy… 
ZIELONI	Przedszkole	Napachanie	
zaprasza	

13.10 Z eko_dopingiem:	dynamicz-
ne	cheerleaderki

13.15 W przedszkolnym ogrodzie:	
opowieści	z	„BAJECZKI”	–	cz.	I

13.25 Z eko_dopingiem: energiczny	
hip-hop

13.30 Zielone koło fortuny –	EKO _
loteria	cz.I

13.40 IX Grand Prix w biegach im. 
Dominiki – biegowa ceremonia 

13.45 Wierzbowy PERFORMANCE –	
na	boisku	ułożony	zostanie	kontur	
drzewa.	Wszyscy	(po	ceremonii	bie-
gowej)	stają	w	jego	wnętrzu.	Kontur	
podzielony	jest	na	dwa	sektory:	żółty	
i	zielony.	Każdy	pobiera	kartkę	z	bry-
stolu	w	jednym	z	dwóch	kolorów.		
Na	umówiony	znak	uniesiemy	kartki	
w	górę.	Z	drona	wykonamy	zdjęcie	
„żywego	drzewa”.
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Atrakcje i „zaliczenia” dla EKO_aktywnych podczas 
całego festynu
„Rokietnickie InteGRAcje”? – NATURA_lnie!

Bo gramy w zielone – naszym znakiem poparcia i wspar-
cia będzie jakikolwiek zielony element ubioru każdego 
uczestnika festynu

Zgodni z NATURĄ – czyli bieg EKO_przebierańców obo-
wiązkowy dodatek w formie elementów ubioru w biegu 
rodzinnym i biegu maluszków 

POSADŹ NA SWOIM - chillout z przyrodą pod patro-
natem UG i PUK: relaks, konkursy, zagadki, quizy, poży-
teczne rady, inspiracje

EKOrodzinka – czyli My i nasze DRZEWO. Plastyczny 
piknik dla Rodzin. Zaprasza Ewa Lisowska i SP Rokietni-
ca. Dykta, materiały plastyczne, kontur konarów i Wasza 
niepowtarzalna kompozycja liści: wystarczy przykładać 
po kolei dłonie, obrysować ich kształt i GOTOWE. Wy-
stawa prac na miejscu.  

Zamoyscy -  Po ZIELONEJ  stronie: stoisko i promocja 
kierunku nauczania związanego z architekturą krajobrazu

Foto EKObudka z GOK-iem: EKOpozytywny album 
z przyrodniczym gadżetem w tle – spotkajmy się przy 
Muralu „POSADŹ NA SWOIM”, zróbmy sobie rodzinną 
fotkę i odszukajmy się w gminnym albumie EKOrodzin 
w „Rokickich Wiadomościach” 

Stąd do EKO – warsztaty ekologiczne i sportowe spo-
tkania i aktywności na zielonej trawie z SP Rokietnica

Apetyt na ROSfit – o tężyznę i sprawność dbamy także 
w kolorze zielonym. Zaliczamy rodzinne testy sprawności

Szparagowo i pomidorowo - darmowa EKOzupka u Józia 
Gawrona; dla wszystkich uczestników

Gram w zielone – loteria: odwiedź stoisko UG i PUK, 
wykonaj jedno z przygotowanych zadań, zabierz los, czekaj 
na EKOfortunę i „POSADŹ NA SWOIM” to, co wygrasz. Po 
InteGRAcjach – obowiązkowa rodzinna fotorelacja z we-
sołym kontekstem do naszego EKOalbumu „POSADŹ NA 
SWOIM”. Szukaj na www.rokietnica.pl, fb rokietnca.pl 
oraz stronie i fb PUK-u 

Familijna Rokietnica Dzieciom czyli malunki, klasy i inne 
wygibasy – wesołe aktywności i animacje nie tylko z kre-
dą w ręku - zaprasza Przedszkole LOGICUS

Zaczaruj swój świat - Eksperymenty z NATURĄ – za-
praszają babeczki z BIBLIOTEczki i GOK-u

Zielona PETANKA z ROS-em – zagraj z nami w bule
Lider zaprasza na „plażowy” Turniej eko_Siatkówki 
Spotkania Z ROKTAREM – integracyjna SIŁA WZROSTU 

na każdą okazję: mini quiz i stoisko z wyrobami Warszta-
tów Terapii Zajęciowej,  

Po drodze z ROKBUSem – przyrodniczy rozkład jazdy 
w podróży za jedno EKO – gdzie spotkasz zieloną gminę? 
zapraszamy na autobusowe EKOwycieczki; rozkład jazdy 
poznasz na miejscu

Graj w zielone z ORKIESTRĄ DĘTĄ – serduszko puka 
w rytmie EKO (zawody muzyczne dla 5-ciu zespołów ro-
dzinnych – zapisy na stoisku GOK-u do godziny 15.00 )

NOWOŚĆ! – JESTEM BEZPIECZNY, 
WIEM JAK POMÓC – warsztaty ratow-
nicze dla dzieci

I coś dla ciała:
Gastro – tradycyjnie - u Józefa i Piotra
Kawiarnia i lodziarnia „U Kamilka”
Wata cukrowa, popcorn i kolorowe baloniki
Soki i owoce
PUKowianka dla spragnionych
EKOprysznic dla ochłody
Niespodzianki i upominki dla aktywnych
oraz: Wielka Rodzinna Loteria z nagrodą 

główną dla tych, którzy zaliczą integracyjne zadania
I na koniec
18.00 – Rokietnica z przestworzy. Pokaz niespodzianka

∗ Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

14.10 W tej sprawie jesteśmy… 
ZIELONI	Przedszkole	Mrowino	za-
prasza	

14.20 „Dla Ciebie Mamo i Tato”	–	
wiersze	prosto	z	serca	(laureaci)

14.30 Zielony stragan „Brzechwia-
ków”	zaprasza	SP	Rokietnica	

14.40 Przygody EKO_MODY:	pokaz	
Gimnazjum	im.	Noblistów	i	SP	Ro-
kietnica

14.55 Zielone koło fortuny	–	EKO _
loteria	cz.II

15.00 W przedszkolnym ogrodzie:	
opowieści	z	„BAJECZKI”	–	cz.	II

15.10 Zielony stragan „Brzechwia-
ków”	-	zaprasza	SP	Rokietnica

15.20 Bo jak nie my to kto?	 -	 z	
EKOwizytą	 u	 ROKTAR _ skich	
(Stowarzyszenie	ROKTAR	zaprasza)

15.40 „Posadził dziadek rzepkę 
w ogrodzie” –	 EKOnauczyciele	
dzieciom

16.00 Zielony stragan „Brzechwia-
ków”	-	zaprasza	SP	Rokietnica

16.10 KAMILKOWE słodkości	–	kro-
imy	upominkowy	tort	

16.15 Serduszko puka w rytmie_
EKO - śpiewogra z Rokietnicką 
Orkiestrą Dętą	–	zawody	dla	Rodzin	
i	mini	koncert

17.00 w przedszkolnym ogrodzie:	
opowieści	z	„BAJECZKI”	–	cz.	III

17.10 FAMA zaprasza: cały	 ten	
zgiełk…	

17.30 LA la land zielona przygo-
da z Magdą Andrzejewską i jej 
uczniami 

17.40 –Wielki Finał z „Brzechwia-
kami”:	prezentacja	SP	Rokietnica,	
losowanie	nagrody	głównej	dla	RO-
DZIN	oraz	siatkarski	puchar)

∗ Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmian w programie
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ZIELONA WIELKANOC  
W CZTERECH PORACH ROKU

Kwiecień był miesiącem, w którym większość wy-
darzeń zgrupowanych było wokół jednego tematu: 
Wielkanocy. Już w pierwszym tygodniu miesiąca od-
było się we wszystkich grupach uroczyste śniadanie 
wielkanocne. Ze zdziwieniem tego dnia spostrzegli-
śmy żurek na stole- dotychczas zupy jedliśmy tylko 
na obiad. Oprócz żurku zjedliśmy jeszcze jajka, bia-
łą kiełbaskę i chleb z szynką i rzodkiewką. Wszystko 
było przepyszne. Ale najlepsze było dopiero przed 
nami. Okazało się, że w czasie śniadania po naszym 
przedszkolu biegał Zajączek Wielkanocny i pochował 
w nim prezenty!Radości z szukania nie było końca. 
Każda z grup dostała słodkie upominki, a starszaki  
nawet ciastolinę. Niektórzy z nas żałowali tylko, że 
nie mogli szukać prezentów w przedszkolnym ogro-
dzie, ale Zajączek przyznał, że nie mógł ich tam scho-
wać, bo akurat padał deszcz. Może za rok mu się 
uda. Bezdeszczową pogodę miały za to dwie gru-
py trzylatków, które swoich prezentów szukały nie 
w przedszkolu, tylko w Uzarzewie w czasie wizyty 
w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim. I im Zajączek 
przyniósł koszyki pełne słodkości.

Na początku kwietnia w każdej z grup odbyły się 
warsztaty wielkanocne dla rodziców. Warsztaty skła-
dały się z dwóch części: pierwszą był występ dla ro-
dziców,w czasie którego dzieci śpiewały i recytowały 
wierszyki o wiośnie i Wielkanocy. W części drugiej 
rodzice wraz z przedszkolakami wykonywali różne 
ozdoby na świąteczny stół. W zależności od grupy 
były to: kurczaczki ze styropianowych pisanek, wio-
senne wianuszki, zajączki i kurczaczki z papierowych 
rolek, jajka z decoupagu i inne. Bardzo lubimy, gdy 
rodzice przyjeżdżają do naszego przedszkola. Za-
wsze niecierpliwie czekamy na wszystkie okazje, 
w których będziemy mogli razem pobyć w przed-
szkolu. Następna taka okazja będzie miała miejsce 
w maju, gdy wspólnie z rodzicami wybierzemy się 
na piknik rodzinny do Baborówka.

Niedługo po świętach odbył się w naszym przed-

szkolu wiosenny balik „W świecie baśni”. Tego dnia 
nie byliśmy zwykłymi przedszkolakami. W progi na-
szego przedszkola wkroczyli królowie, księżniczki, ry-
cerze, kot w butach, a nawet mała Calineczka. Całe 
to zacne towarzystwo bawiło się wspólnie w cza-
sie zorganizowanych przez ciocie tańców i konku-
rencji sprawnościowych. Radości i śmiechowi nie 
było końca.

21. kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. To wy-
jątkowe święto, w czasie którego zastanawialiśmy 
się, jak możemy pomóc naszej planecie.  Tego dnia 
każda grupa zaopatrzona w duże worki na śmieci 
i rękawiczki jednorazowe poszła sprzątać najbliż-
szą okolicę. Dotychczas nawet nie zdawaliśmy so-
bie sprawy, że ludzie aż tak śmiecą! Uzbieraliśmy 
10 wielkich worków śmieci!

Przedszkole  
4 Pory Roku

Święto Kobiet, które co roku obchodzimy w Le-
śnej Chatce, to doskonały sposób do kształtowania 
u dzieci nawyku obdarowywania miłym gestem, sło-
wem oraz upominkiem najbliższych. Chłopcy zło-
żyli życzenia i wręczyli upominki wszystkim swoim 
koleżankom, mamom i ciociom. Kobietki te małe 
i te duże podziękowały chłopcom za piękne życze-
nia i upominki.

10 marca 2017 r. Leśną Chatkę ponownie odwie-
dziła Pani Ania wraz ze swoją podopieczną suczką 

rasy Cavalier King Charles Spaniel – NANĄ. Tema-
tem spotkania był PIES – PRZYJACIEL. Dzieci zazna-
jomiły się z podstawowymi potrzebami psa oraz 
konsekwencjami wiążącymi się z jego posiadaniem. 
Wspólnie omawialiśmy punkty zawarte w Kodek-
sie Przyjaciela Psa. Dzieci dowiedziały się jak wła-
ściwie dbać o psa, jak go pielęgnować, żywić oraz 
bawić się. Nauczyliśmy się aby sprzątać po swoim 
psie ! NANA brała czynny udział w spotkaniu. Dzie-
ci uwielbiają Panią Anię i jej psich podopiecznych.

14 marca w Przedszkolu gościli artyści z Agen-
cji Bonsai. Tematem marcowej audycji muzycznej 
były „Rozmowy roz – dęte”. Podłużne i zakręcone, 
małe i ogromne, złote i srebrne takie okazały się in-
strumenty dęte blaszane. Czy potrafią ze sobą roz-
mawiać? Na to pytanie wspólnie dzieci z muzyka-

mi szukali odpowiedzi. Gromkie brawa zakończyły 
występ waltorni, puzonu i trąbki.

„Marzanno, marzanno
Ty zimowa panno
Pięknie Cię żegnamy
Bo wiosnę WITAMY”
Sowy i Leśne Skrzaty 20 marca 2017 r. uroczyście 

powitały astronomiczną WIOSNĘ !
29 marca 2017r. Odbyły się kolejne warsztaty 

DNA_ZABAWY pt. „Dzieci roślin – jak rozsiewają 
się nasiona”. Sowy i Leśne Skrzaty bazując na do-
świadczeniach i eksperymentach dowiedziały się 
co jeszcze kryją w sobie rośliny. Uczestnicy warsz-
tatów poznawali rośliny zbożowe, oleiste i włókni-
ste. Wspólnie z ciocią Anią próbowaliśmy wydo-
być olej z nasion, zmieliliśmy ziarno na mąkę oraz 
sprawdziliśmy gdzie kryją się włókna roślinne lnu. 
Dzięki spotkaniom z DNA_ZABAWY Przedszkolaki 
z Leśnej Chatki doskonalą uwagę i logiczne myśle-
nie oraz uczą się jak wyciągać wnioski na podsta-
wie doświadczeń i własnych obserwacji. Wszystkie 
dzieci z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia.

Przedszkole  
Leśna Chatka
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Przedszkole  
Bajeczka
Pożegnanie Zimy  
– powitanie Wiosny

21 marca wszystkie dzieci z Przedszkola „Bajecz-
ka” zgromadziły się w ogrodzie przedszkolnym, by 
wspólnie powitać wiosnę.

Grupy: „Kotki” i „Motylki” przygotowały uroczy-
ste powitanie Pani Wiosny. Przedstawiły insceniza-
cję pt. „Kolorowa Wiosna”, dzieci śpiewały piosenki, 
grały na instrumentach oraz zatańczyły dla Wio-
sny taniec. Dzięki Rodzicom, którzy przygotowali 
przebrania, dzieci wyglądały kolorowo i wiosennie.

Następnie zabraliśmy marzannę i poszliśmy spa-
lić kukłę w ogródku przedszkolnym. W tym roku 
przedszkolaki wraz z paniami wykonały marzannę 
ekologiczną. Podczas żegnania Pani Zimy wszystkie 
grupy kolejno wykrzykiwały przygotowane wcze-
śniej hasła na powitanie wiosenki. Tradycyjnie dzieci 
wyruszyły barwnym pochodem ulicami Rokietnicy 

w rękach trzymając kolorowe gałązki symbolizują-
ce nadejście wiosny.

Mamy nadzieję, że teraz szybko nadejdzie upra-
gniona, ciepła wiosna i wspólnie z dziećmi będzie-
my cieszyć się na dłuższe spacery i zabawy w przed-
szkolnym ogrodzie.

A.Kożuchowska
M.Nowak

Przedszkolaki  
na Targach Edukacyjnych

„Bajeczkowe opowieści” to tytuł programu ta-
necznego, który dzieci z grup Smerfy i Piraci zapre-
zentowały w czasie Targów Edukacyjnych 24 mar-
ca 2017 roku. Smerfy zatańczyły do piosenki „Mam 
tę moc” z filmu „Kraina lodu”, natomiast Piraci do 
energetycznej piosenki „Bez końca!” z filmu „Trolle”. 
Pomimo lekkiej tremy dzieci wystąpiły fantastycz-
nie, a w nagrodę za wiele godzin ćwiczeń otrzyma-

ły gromkie brawa i słodkie upominki!
Izabela Olejniczak-Bysiewicz 

Małgorzata Nowak-Grzechowska 
Katarzyna Kieliszek

„Mali Ekolodzy”
W pierwszym tygodniu kwietnia dzieci z grupy 

,,Gumisie” wcieliły się w rolę małych ekologów. 
Pierwszym krokiem do zostania przyjacielem przy-
rody, była wycieczka do pobliskiego parku. Przed-
szkolaki wykonywały ćwiczenia oddechowe, szuka-
ły małych zwierzątek i materiału przyrodniczego, 
przytulały się do wybranych drzew i utrwalały ich 
nazwy. Kolejnym etapem było posadzenie drzew-
ka. Pod oknami naszej sali pojawiła się magnolia, 
o którą wspólnie będziemy dbać. Dzieci wykonały 
również pracę plastyczną, w której kwiaty drzew 
owocowych zastąpił popcorn. Niezbędnym tema-
tem, okazało się także przypomnienie o segrego-
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waniu i recyklingu śmieci. Rozmawialiśmy o zna-
czeniu wody w życiu człowieka, a co za tym idzie 
o jej zanieczyszczaniu. W ostatnim dniu każdy mały 
ekolog zaprojektował dla siebie odznakę. Mam na-
dzieję, że tydzień ekologiczny uświadomił najstar-
szym przedszkolakom, jak ważna jest rola przyja-
ciela przyrody!

Joanna Tomalka

Mali Ogrodnicy
Pszczółki i Krasnoludki brały udział w projekcie 

„Mali Ogrodnicy w Bajeczce”. Nasze najmłodsze 
przedszkolaki dowiedziały się skąd biorą się rośli-
ny oraz badały czego potrzebują, aby pięknie ro-
snąć. Dzieci siały i sadziły kwiatki, dzięki którym 
nasz przedszkolny ogród stał się jeszcze piękniejszy. 
Podczas spotkania z ekspertem dowiedziały się na 
czym polega praca ogrodnika. Dużą radość sprawi-
ła im wycieczka do kwiaciarni „Bratek”. Przedszko-
laki mogły zobaczyć, dotknąć i powąchać piękne 
kwiaty. Z wycieczki każdy maluch wrócił do domu 
z kwietnym upominkiem. Rodzice mieli okazję zo-
baczyć efekty pracy swych pociech na Pikniku Ma-
łego Ogrodnika, który zorganizowaliśmy na zakoń-
czenie projektu.

Hanna Augustyniak 
Joanna Gawenda-Wróblewska 

Magdalena Demków

Tygryskowy warzywniak
Wiosna nadeszła, wszystko budzi się do życia, 

więc Tygryski postanowiły zabawić się w ogrodni-
ków. Wzięły w ręce łopatki, konewki, nasiona i zało-
żyły mini- warzywniak. Teraz będziemy codziennie 
obserwować, co, jako pierwsze, wystawi do słońca 
listki: rzodkiewka, szczypiorek, pietruszka a może 
sałata lub groszek?

Założenie hodowli było świetną okazją do przy-

pomnienia dzieciom, jak ważne jest codzienne spo-
żywanie warzyw. Jest duża szansa, że nawet naj-
większe niejadki spróbują rzodkiewki i sałaty, które 
same zasiały i o które same dbały.

Karolina Rynowiecka- Rozmiarek

Konkurs Koszy Wielkanocnych
W Niedzielę Palmową, tj. 09.04.2017r., placów-

ka nasza wzięła udział w corocznym Konkursie Ko-
szy Wielkanocnych. Przygotowania trwały kilka 
dni. Dzieci wysiały w ozdobnych słoikach owies 
i każdego dnia obserwowały, jakie zmiany zacho-
dziły w naszej uprawie. Włożony trud i poświęco-
ny czas zaowocował naszym zwycięstwem. Przed-
szkole „Bajeczka” w kategorii wystawca zbiorowy 
- przedszkole, zdobyło zaszczytne I miejsce! Jest to 
tym większe wyróżnienie, iż wszystkie wystawio-
ne w tej kategorii kosze reprezentowały niezwy-
kle wysoki poziom.

Bardzo dziękujemy za docenienie naszego wkła-
du i zaangażowania w stworzenie „Bajeczkowego” 
Kosza Wielkanocnego. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do naszego sukcesu, w szczegól-
ności dziękujemy P. Łakomemu za przepiękny chleb.

Romualda Przybylska-Hońdo
Magdalena Demków

Katarzyna Kieliszek
 Joanna Gawenda-Wróblewska
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A w Mrowinie działo się...

,,Urodziny Gwiazdy Filmowej”
Razem z naszymi przedszkolakami pamiętaliśmy 

o wyjątkowo ważnym i kochanym, przez kolejne 
pokolenia Polaków, jubilacie. Pół wieku minęło od 
chwili, gdy Lechosław Marszałek stworzył pierw-
szą historię małego pieska, który uczył, bawił i wy-
chowywał.

Nasze przedszkolaki, znające Reksia zarówno z fil-
mów, jak z książek, miały okazję - dzięki pani Lu-
cynie Maćkowiak, przenieść się do dawnego kina, 
gdzie wszystko toczy się swoim spokojnym i ma-
gicznym rytmem. Zajęcia zawierały także elemen-
ty nowej technologii - pokaz multimedialny z życia 
naszego bohatera.

Zajęcia koleżeńskie
 W ramach wymiany doświadczeń w naszym 

przedszkolu odbywają się zajęcia koleżeńskie. 
Polegają one na obserwacji przez nauczycieli za-
jęć, które zostały przygotowane do możliwości 
dzieci oraz grup. Nauczyciele mają okazję wy-
mienić się spostrzeżeniami oraz zdobyć nowe 
umiejętności.

Na początku marca w grupie Mrówki odbyły się 
zajęcia „Kurs dodawania z wykorzystaniem eduka-
cyjnych klocków lego”. Zajęcia te rozbudziły w dzie-
ciach ciekawość matematyczną, a klocki Lego po-
budziły kreatywność. Teraz matematyka stała się 
przyjemnością. Oby tak dalej.

Drugie prowadzone, w tym miesiącu zajęcia ko-
leżeńskie także dotyczyły matematyki. Zajęcia po-
święcone zostały nietypowemu spojrzeniu na roz-
wijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami 
porządkowymi w zakresie dostępnym dzieciom i ko-
jarzenie liczby z jej zapisem graficznym, nawiązu-
jącym do haków pamięciowych. Metoda ta łączy 
ze sobą elementy matematyki z technikami szyb-
kiego uczenia.

Zajęcia te pełne zabawy stają się inspiracją do 
dalszych działań oraz są ważnym elementem współ-
pracy w naszej placówce.

POKOLENIE EKRANOLATKÓW – 
szkolenie dla rodziców.

Obserwując naszych podopiecznych – ich fascy-
nację i znajomość najnowszych technologii, a jedno-
cześnie świadomi narastających niebezpieczeństw, 
na jakie narażone są współczesne dzieci, postano-
wiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom rodziców i na-
uczycieli, organizując szkolenie.

Przedszkole w Mrowinie, 22- go marca 2017 roku, 
zaprosiło rodziców i nauczycieli przedszkola oraz 
klas I – III szkoły podstawowej, a także pracowników 
Przedszkola Bajeczka na niezwykłe spotkanie pod 
hasłem: ,,POKOLENIE EKRANOLATKÓW- CZY CYFRY-
ZACJA POZYTYWNIE WPŁYWA NA ROZWÓJ DZIEC-
KA?” Szkolenie to poprowadził pan Alan Kardyka - 
doktorant zajmujący się w swojej pracy naukowej 
badaniem multimediami i cyfryzacją.

Obecni mieli okazję dowiedzieć się, do jakich in-
formacji, obrazów i scen, mają dostęp nasze dzieci, 
korzystając samodzielnie z komputerów, tabletów czy 
telefonów komórkowych, nawet w trakcie zastoso-

wania filtrów rodzicielskich. Prowadzący przedstawił 
wyniki badań dotyczące wpływu mediów na nasze 
dzieci – ich poczucie wartości, poziom posiadanej em-
patii, a nawet umiejętności kontaktu z otoczeniem.

Współczesne dziecko – zarówno to w wieku przed-
szkolnym, wczesnoszkolnym, jak i późniejszy nasto-
latek, spotyka się z wirtualnym światem, którego 
my – dorośli, nie poznawaliśmy mając kilka, czy kil-
kanaście lat, a dopiero jako dorośli. Sprawia to, że 
nasz odbiór pewnych informacji, treści i umiejęt-
ność ich selekcji jest zupełnie inna. 

Dzieci nie potrafią zdystansować się wobec okru-
cieństwa krytyki i komentarzy zamieszczanych przez 
użytkowników sieci. Bezkrytycznie ufają zamieszcza-
nym treściom, często identyfikując się z bohatera-
mi nagrań i gier. Prowadzący na konkretnych przy-
kładach pokazywał, jakie treści znaleźć mogą dzieci 
nawet wpisując na pozór niegroźne, dziecięce hasła.

Jesteśmy przekonani, że obecni rodzice i pracow-
nicy skorzystali, poszerzając swoją wiedzę i kom-
petencje.

Przedszkole  
Mrowino-
Napachanie

W Napachaniu działo się...
PROJEKT AQUAFRESH

13.03.2017 roku w naszym przedszkolu został 
zrealizowany projekt AQUAFRESH. Dzieci poznały 
prawidłową technikę szczotkowania zębów. Przy 
realizacji tego zadania niezwykle pomocny okazał 
się model szczęki. Ciekawe ćwiczenia z pewnością 
wpłynęły pozytywnie na świadomość dot. higieny 
jamy ustnej dziecka.

DZIEŃ WODY
14 marca w naszym przedszkolu odbył się Świa-

towy Dzień Wody. Miał on na celu rozwijanie za-

interesowań dzieci o otaczającym je świecie oraz 
rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istnie-
jące niewielkie zasoby wody pitnej, uświadomienie 
znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt 
i roślin. Zajęcia i zabawy przeprowadzane tego dnia 
pokazały dzieciom, jak wielkie znaczenie ma woda 
w przyrodzie. Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły 
w zabawach badawczych. W przedszkolu królował 
kolor niebieski. Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, 
że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy 
o nią dbać, a więc nie marnujmy WODY!

WYSTAWA STAROCI
15.03.2017 był zwieńczeniem wielotygodniowe-

go zbierania różnych staroci i antyków. Przedszkola-
ki zobaczyły, jak zmieniały się przedmioty codzien-
nego użytku na przestrzeni ostatnich lat. Była to 
niewątpliwie niecodzienna lekcja historii, która na 
maluchach zrobiła duże wrażenie.

Wszystkim rodzicom bardzo dziękujemy za moż-
liwość zgromadzenia pokaźnej kolekcji przedmio-
tów „z duszą”.

POWITANIE WIOSNY 21.03.2017
Spragnione ciepła i zieleni przedszkolaki dużo 

wcześniej rozpoczęły przygotowania do nadejścia 
wiosny. Dzięki sprzyjającej pogodzie szukały oznak 
i zwiastunów wiosny podczas spacerów, a także po-
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znały wiersze i piosenki o wiośnie. Podczas zajęć dzie-
ci miały okazję wykazać się znajomością i wiedzą 
o nadchodzącej porze roku, rozwiązywały zagadki 
i wykonywały zadania dotyczące wiosny. Gdy wresz-
cie nadszedł oczekiwany dzień 21 marca, dzieci przy-
były do przedszkola w dobrych nastrojach. Wszystkie 
przedszkolaki zebrały się w sali Leśnych Duszków, by 
uczestniczyć w zabawach wiosennych, śpiewać pio-
senki oraz zobaczyć specjalnie przygotowaną przez 
Panie prezentację o wiośnie. Po zabawie przedszko-
laki wyruszyły barwnym pochodem na spacer do-
okoła miejscowości, trzymając w rękach Marzannę 
oraz wykonane gaiki. W ten sposób dzieci chciały 
wyrazić swoją radość z przyjścia nowej pory roku. 
Głośnymi okrzykami przedszkolaki pożegnały zimę 
i powitały długo oczekiwaną wiosnę, pozostawiając 
Marzannę w strumyku. Dzieci stwierdziły zgodnie, 
że wiosna już przybyła i mamy nadzieję, że zago-
ści u nas na dobre.

EKOLOGICZNY POKAZ MODY 
27.03.2017

Dnia 27 marca 2017 r. w przedszkolu odbył się 
„Ekologiczny pokaz mody”. Rodzice wraz z dzieć-
mi mieli możliwość przygotowania ekologicznych 
strojów, wykonanych z materiałów przeznaczo-
nych do recyklingu m.in. folii, papieru, gazet, ro-
lek po papierze toaletowym, tektury, butelek pla-
stikowych, nakrętek, a następnie zaprezentowania 
ich na przedszkolnym wybiegu. Tematem przewod-
nim były zawody, które wykonywane są przez doro-
słych. Na wybiegu pojawili się lekarze, pielęgniarki, 
kucharze, weterynarz, kosmetyczka, fryzjer, pogo-
dynka, nauczyciel, ogrodniczki, pszczelarka, balet-
nica oraz krawcowa. Pomysłowość projektujących 
stroje rodziców mogłaby być inspiracją dla projek-
tantów mody na całym świecie. Na „wybiegu” świet-
nie spełnili się też mali modele, którzy z gracją na-
śladowali znane modelki. Na koniec każdy z nich 
otrzymał dyplom oraz niespodziankę .

Z WIZYTĄ U ADAMA MICKIEWICZA
W dniu 28.03.2017 roku wybraliśmy się na wy-

cieczkę zorganizowaną przez zaprzyjaźnione Biu-
ro Podróży ORTiR. Celem podróży był Pałac Ada-
ma Mickiewicza, który znajduje się w Śmiełowie. 
Po przywitaniu przez pracowników muzeum przed-
szkolaki udały się na warsztaty plastyczne związa-
ne ze Świętami Wielkanocnymi. Kolejnym etapem 
naszego pobytu w Śmiełowie było zwiedzanie Pa-
łacu wraz z przewodnikiem oraz spacer po pobli-
skim parku. Dzięki tej wizycie dzieci dowiedziały się 
wielu ciekawych informacji o Adamie Mickiewiczu 
i jego rodzinie. Poznały też lokalne legendy, tra-
dycje świąteczne oraz otrzymały lekcję, jak należy 
zachowywać się w muzeum. Pełne wrażeń i zado-
wolone wróciły do przedszkola. Dziękujemy Panu 

Maksymilianowi za wspaniałą wycieczkę i świet-
ną organizację

ZAJĘCIA TANECZNE
Raz w tygodniu w czwartek w grupie Żabek od-

bywają się zajęcia taneczno-rytmiczne prowadzone 
przez mamę Anabell. Pani Izabella wymyśla dla dzie-
ci nowe tańce i zabawy. Zajęcia taneczne wspiera-
ją rozwój dziecka w sferach: fizycznej, poznawczej, 
emocjonalnej, społecznej. Taniec rozwija prawidło-
wą postawę ciała, sprawność motoryczną, koordy-
nację i pamięć ruchową. Uczy solidarności, otwarto-
ści i współdziałania w grupie. Bardzo dziękujemy za 
prowadzenie świetnie zorganizowanych zajęć. Dzie-
ci z niecierpliwością czekają na kolejne.
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Dzień kobiet 8.03
O swoich koleżankach nie zapomnieli chłopcy 

z przedszkola Ptyś. Wspólnie zaśpiewali sto lat i wrę-
czyli upominki młodym damom. Dziewczęta nie po-
zostały dłużne 10.03 uraczyły małych dżentelme-
nów słodkim poczęstunkiem.

Drzwi otwarte 17.03
W tym roku dzieci , które nas odwiedziły mo-

gły odwiedzić Krainę Baśni i Bajek. Każda z posta-
ci przeniosła nas do swojego świata. Po krótkiej 
autoprezentacji przyszedł czas na wspólną zaba-
wę i konkursy. Mamy nadzieję, że każde z dzieci 
miło będzie wspominać ten dzień i z chęcią od-
wiedzi nas nieraz :)

Pierwszy dzień wiosny 21.03
Jak co roku czekaliśmy na nią z utęsknieniem,  

21.03 obchodzimy jej święto i witamy ją radośnie. 

O kim mowa ? O Wiośnie ! W naszym przedszko-
lu 21.03 dzieci ubrały się na kolorowo i wspólnie, 
z uśmiechem na twarzy i ze słowami, towarzyszącej 
nam w marcu piosenki,  pomaszerowaliśmy w barw-
nym korowodzie po okolicy.  Tradycyjnie wykonali-
śmy Marzannę, którą wysłaliśmy …..

Na zakończenie wspólnie bawiliśmy się na na-
szym ogrodzie 

Ewa Wachowiak
Kamila Jędrzejowska

Przedszkole  
Ptyś

Niepubliczny Żłobek Myszki Miki – 
Rozbudowujemy się!

Nasz żłobek, który posiada wpis do Rejestru Żłob-
ków w Gminie Rokietnica pod numerem 1/2013 
zmienia się dla was!

 Od 1 września 2017r. zyska zupełnie nowe ob-
licze: dwie sale, a w związku z tym również dwie 
grupy wiekowe (maluchy i starszaki) – dzięki czemu 
maluchy będą miały swobodę do nauki samodziel-
ności i stawiania pierwszych kroków; nowy, większy 
i znajdujący się na tyłach budynku ogródek – ogro-
dzony, bezpieczny, dostosowany do wieku dzieci, 
z nowoczesnym „małpim gajem”, z którego sko-
rzystać będą mogli zarówno najmłodsi podopiecz-
ni jak i starszaki oraz z „małym kącikiem ogrodni-
ka”, w którym dzieci pod okiem opiekunów będą 
sadzić roślinki, dbać o nie i zbierać ich owoce; no-
woczesne, kolorowe, a przede wszystkim bezpiecz-
ne wnętrza - do których każde dziecko chętnie bę-
dzie przychodzić i będzie się czuło rewelacyjnie! 

Zapraszamy najmłodszych od 1 września, ale trze-
ba się pospieszyć bo miejsca rozchodzą się jak cie-
płe bułeczki!  Jeśli ktoś z Państwa będzie zainte-
resowany posłaniem 1 września dziecka do naszego 
żłobka i będzie: na wychowawczym, na macierzyń-
skim lub będzie osobą bezrobotną będzie mógł li-
czyć na promocję! (500 zł/ mc). Więcej informacji 
w żłobku, zapraszamy!
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Konkurs recytatorski  
WIOSENNE POEZJOWANIE

13 marca odbył się szkolny etap konkursu recyta-
torskiego WIOSENNE POEZJOWANIE. W konkursie 
wzięło udział 29 recytatorów, po jednym przedsta-
wicielu z każdej klasy naszej szkoły. Rada Artystyczna 
w składzie: p. Lucyna Bigos, p. Wiesława Haliasz oraz  
p. Katarzyna Piechalak,  po przesłuchaniu wszyst-
kich wspaniale przygotowanych uczestników, wy-
łoniła zwycięzców, którzy 21 marca, w Gminnym 
Ośrodku Kultury, powalczą o tytuł najlepszego re-
cytatora w gminie Rokietnica. 

A oto oni:
• Hania Weber z klasy Ib,
• Kacper Winger z grupy 0, 
• Michalina Szafrańska z klasy Ia, 
• Michał Weber z klasy IIIe,
• Zosia Sioma z klasy IIh,
• Matylda Płóciennik z klasy IId,
• Maksymilian Pawlak z klasy IVc,
• Oliwia Borth z klasy Vd,
• Gabrysia Pszczoła z klasy Va.

Dziękujemy wszystkim, którzy przystąpili do kon-
kursu. Cieszymy się, że  od wielu, wielu już lat, ucznio-
wie tak chętnie biorą udział w tego typu rywalizacji, 
 i że co roku poziom recytacji jest wyższy. 

Skoro wszyscy byli dobrze przygotowani, zasłu-
gują by ich wymienić. 

Zatem:  W szkolnym etapie konkursu recytator-
skiego Wiosenne Poezjowanie udział wzięli (oprócz 
już wymienionych nagrodzonych):
• Antoni Stasiak kl. IIb,
• Fabian Kożuchowski kl. II c,
• Maja Lossy kl. IIe,
• Zosia Kowalczyk kl. IIf,
• Zoja Kuster kl. IIg,
• Zosia Subocz kl. IIIa,
• Alicja Batóg kl. IIIb,
• Wiktoria Dziedzic kl. IIIc,
• Basia Curyk kl. IIIf,
• Jeremiasz Konieczny kl. IIIg,

• Antoni Śliwiński kl. IVa,
• Mikołaj Grzana kl. IVb,
• Amelia Just kl. IVd,
• Alicja Horbatowska kl. Vb,
• Oliwia Łabuz kl. Vc,
• Julia Gąska kl. VIa,
• Wiktoria Czyż kl. VIb,
• Lidia Kaniewska kl. VIc, 
• Julia Omelan kl. VId,
• Gabriela Pękosz kl. VIe. 

GRATULUJEMY!
Katarzyna Piechalak

Wiesława Haliasz

„Wiosenne Poezjowanie”
VI Gminny Konkurs Recytatorski Dzieci i Młodzieży Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych
Po raz szósty tej wiosny Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Rokietnicy 
zorganizowała VI Gminny Konkurs Recytatorski Dzieci i Młodzieży Szkół Podsta-
wowych i Gimnazjalnych „Wiosenne Poezjowanie”.

Miał on na celu zwrócenie uwagi na poezję i sztu-
kę recytacji jako ciekawych sposobów spędzania 

wolnego czasu przez młodych ludzi i wyłonienie 
talentów recytatorskich. Jednocześnie umożliwił 

on NIEZWYKŁE SPOTKANIE, spotkanie z pięknym 
słowem zaklętym w literaturze, w poezji.

Udało się to dzięki Wójtowi Gminy Rokietnica, 
Panu Bartoszowi Derechowi, który po raz kolejny 
objął nad tym przedsięwzięciem HONOROWY PA-
TRONAT, tym samym podkreślając wsparcie Gmi-
ny Rokietnica dla wszelkich działań służących po-
pularyzowaniu kultury. 

Finał konkursu odbył się 21 marca br. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Rokietnicy, który niezwykle 
gościnnie przyjął uczestników konkursu.

W Radzie Artystycznej oceniającej występy uczest-
ników zasiedli: Danuta Potrawiak - Sekretarz Gminy 

SP im. Jana Brzechwy w Rokietnicy
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Opatrunek na ratunek
W surowych warunkach życia w tropikalnym kli-

macie Afryki nietrudno o skaleczenia i urazy. Najczę-
ściej urazom ulegają dzieci. Dlatego też uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Rokietnicy wraz z rodzica-
mi i nauczycielami włączyli się w akcję charytatyw-
ną Redemptoris Missio „Opatrunek na ratunek”.

Zbieraliśmy plastry, rękawiczki jednorazowe 
i wszelkiego rodzaju opatrunki. Akcja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem i zakończyła się powo-
dzeniem. Kilka kartonów opatrunków, które zawio-
złam do Fundacji, wywołały uśmiech na twarzach 

pracujących tam wolontariuszy. 
Dla nas wszystkich, którzy „dorzucili małe co 

nieco” największą nagrodą niech będzie świado-
mość, że gdzieś w dalekim kraju jest osoba, któ-
rej mogliśmy pomóc.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy ze-
chcieli włączyć się w akcję.

Szczególne podziękowania należą się małym wo-
lontariuszom z klasy IIc, którzy bardzo poważnie 
podeszli do zadania.

Małgorzata Dubas

Rokietnica, Grzegorz Ociepka - aktor, Małgorzata 
Gorzejewska – polonistka, nauczyciel bibliotekarz. 
Młodym recytatorom kibicowali rodzice, nauczycie-
le, dyrektorzy szkół oraz koledzy i koleżanki. 

Jako pierwsi konkursowe zmagania rozpoczęli 
uczniowie klas 0 – I szkól podstawowych, później 
klasy II – III i IV - VI, a zakończyli je uczniowie gim-
nazjum. Wszyscy uczestnicy z wdziękiem, dziecię-
cą fantazją i talentem recytowali wiersze. Widzom 
bardzo podobały się recytowane utwory, które ba-
wiły i wzruszały. 

Nad oprawą muzyczną czuwała nauczycielka 
muzyki, p. Alicja Rosielewska. Konkurs uświetniły 
występy uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Rokietnicy: Dominik Nowicki IVa – kon-
trabas, Gabriela Dunajska IVd - śpiew, Anna Gica-
la IVd – flet.

W dobrym stylu i skutecznie przegnali zimę 
uczniowie klasy IIh, którzy zaprezentowali przed-
stawienie pod tytułem „Spadaj Marzanko” na pod-
stawie scenariusza swojej wychowawczyni, p. Te-
resy Kurowskiej.

Werdykt jury brzmiał następująco:
• kategoria szkoła podstawowa, klasy 0 – I:
I miejsce – Hanna Weber kl. Ib Szkoła Podstawo-

wa im. J.Brzechwy w Rokietnicy
II miejsce – Grzegorz Terlecki kl. Ia Zespół Szkol-

no-Przedszkolny w Napachaniu
III miejsce – Kacper Winger gr. 0 Szkoła Podsta-

wowa im.J.Brzechwy w Rokietnicy
• kategoria szkoła podstawowa, klasy II – III:
I miejsce – Michał Weber kl. IIIe Szkoła Podsta-

wowa im. J.Brzechwy w Rokietnicy
II miejsce – Kinga Szymkowiak kl. IIIa Zespół Szkol-

no-Przedszkolny w Napachaniu
III miejsce – Zofia Sioma kl. IIh Szkoła Podstawo-

wa im. J. Brzechwy w Rokietnicy
• kategoria szkoła podstawowa, klasy IV – VI:
I miejsce – Maria Nowicka kl. VIb Zespół Szkol-

no-Przedszkolny w Napachaniu
II miejsce – Gabriela Pszczoła kl. Va Szkoła Pod-

stawowa im. J. Brzechwy w Rokietnicy
III miejsce – Maksymilian Pawlak kl. IVc Szkoła 

Podstawowa im. J. Brzechwy w Rokietnicy
• kategoria gimnazjum
I miejsce – Dagmara Tomaszewska Gimnazjum 

im. Noblistów w Rokietnicy

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rze-
czowe, pozostali uczestnicy upominki; wszystko to 
zostało ufundowane przez Wójta Gminy Rokietnica.

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym udało się 
zorganizować i przeprowadzić VI GMINNY KON-
KURS RECYTATORSKI „WIOSENNE POEZJOWANIE”.

Dziękujemy:
• Wójtowi Gminy Rokietnica, panu Bartoszowi De-

rechowi za objęcie konkursu honorowym patro-
natem 

• Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, pani 
Teresie Wieczorek za gościnę

• Radzie Artystycznej 
- pani Danucie Potrawiak,
- panu Grzegorzowi Ociepce,
- pani Małgorzacie Gorzejewskiej

• Pani Alicji Rosielewskiej za przygotowanie opra-

wy muzycznej
• Pani Teresie Kurowskiej za przygotowanie wi-

dowiska
• młodym artystom za świetną grę muzyczną i ak-

torską
• Pani Katarzynie Sokulskiej, pracownikowi Urzędu 

Gminy Rokietnica, za wszelką pomoc i zaintere-
sowanie naszym przedsięwzięciem

• Panu Arturowi Lisiakowi za słodkości
• Panu Mirosławowi Lauferowi za pomoc tech-

niczną.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy 

i zapraszamy za rok.

Organizatorzy
Katarzyna Piechalak, Wiesława Haliasz

SzkołaPodstawowa im. J. Brzechwy  
w Rokietnicy
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Ortograficzne potyczki  
w naszej gminie.

Tradycyjnie w naszej gminie również i w tym roku 
uczniowie klas szóstych wzięli udział w gminnym 
etapie Powiatowego Konkursu „ORTOGRAFICZNE 
POTYCZKI”, który odbył się 10 marca w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rokietnicy. Konkurs cieszy się 
ogromną popularnością wśród sympatyków trud-
nej sztuki ortografii, gdyż doskonali ją poprzez cie-
kawe zabawy słowne i dydaktyczne. Zadania nie są 
łatwe, ale niezwykle interesujące i bardzo wciągają-
ce. Trudno się od nich oderwać. Poza tym młodzi lu-
dzie uczą się tzw. zdrowej rywalizacji, zasad fair play.

W eliminacjach gminnych rywalizowały ze sobą 
drużyny ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Rokietnicy oraz ze Szkoły Podstawowej w Mrowi-
nie. W finale gminę reprezentować będzie zwycię-
ska drużyna ze Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy 
w Rokietnicy. 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesu w fi-
nale, który odbędzie się 21 kwietnia w Szkole Pod-
stawowej w Koziegłowach.

 Wiesława Haliasz

Siatkarskie sukcesy 
uczniów Szkoły 
Podstawowej 
w Rokietnicy

XVIII Igrzyska Młodzieży Szkol-
nej trwają w najlepsze. Po suk-
cesach w biegach przełajowych, 
piłce nożnej i piłce ręcznej przy-
szedł czas na siatkówkę. 

27 lutego chłopcy z naszej 
szkoły brali udział w Finale Po-
wiatu Poznańskiego rozgrywa-
nego w Mosinie. W turnieju 
brało udział 155 zawodników 
reprezentujących aż 16 drużyn. 
W pierwszym etapie rozgrywek 
nasza szkoła trafiła na zespoły ze 
Skórzewa, Pobiedzisk i Plewisk. 
Aby wystąpić w finałowej fazie 
turnieju trzeba było wygrać swoją grupę. Po 3-se-
towym, zwycięskim boju ze Skórzewem i dwóch ła-
twiejszych meczach z Pobiedziskami i Plewiskami 
nasza szkoła awansowała do finałowej grupy. Tam 
czekały już zespoły z Kostrzyna, Murowanej Gośli-
ny i Mosiny. Pierwszy mecz z Kostrzynem przypo-
minał dwa ostatnie mecze grupowe i nasi chłopcy 
bez problemów wygrali go 2:0. „Schody zaczęły się” 
w meczu z Murowaną Gośliną. Co prawda pierw-
sza partia padła łupem Rokietnicy, jednak w dwóch 
kolejnych setach większym opanowaniem wykazali 
się przeciwnicy i to oni ostatecznie wygrali 2:1. To 
mocno skomplikowało sytuację w grupie, ponie-
waż aby zająć drugie miejsce i awansować do fi-
nału rejonowego nasi chłopcy musieli pokonać ze-
spół z Mosiny, który tego dnia był bardzo dobrze 
dysponowany i nie przegrał do tej pory nawet jed-
nego seta. To jednak podziałało na naszych chłop-
ców mobilizująco i przez pierwszy set „przeszli jak 
burza” wygrywając go 25:18. Druga partia padła 
łupem Mosiny i o wszystkim decydował tie-bre-

ak. Tam nasz zespół w składzie Paweł Czapka, Ja-
kub Szelągiewicz, Jan Wasyl i Krystian Hauk nie dał 
szans rywalom i ostatecznie Rokietnica mogła cie-
szyć z drugiego miejsca w zawodach, ustępując je-
dynie Mosinie gorszym stosunkiem setów.

Drugie miejsce w turnieju w Mosinie było pre-
miowane awansem do Finału Rejonu Poznań 
Wschód, który 13 marca był rozgrywany w Dol-
sku. Do zawodów zameldowało się 5 zespołów i pa-
nował system gry każdy z każdym. Jak się później 
okazało już pierwszy mecz okazał się dla naszych 
chłopców finałem. Przeciwnikiem była Szkoła Pod-
stawowa z Wrześni. W tym meczu nic nie szło tak, 
jak powinno: uciekła koncentracja, pojawiały się 
proste błędy i wkradło się zdenerwowanie. Pierw-
szy set zaczął się od wyniku 0:9. Po opanowaniu 
emocji chłopcy dzielnie gonili wynik, jednak osta-
tecznie przegrali seta 22:25. W drugim secie scena-
riusz był podobny i to zawodnicy z Wrześni cieszyli 
się ze zwycięstwa 2:0. Kolejne mecze z Dolskiem, 
Żydowem k. Gniezna oraz Jarocinem nasi chłopcy 

wygrali pewnie, jednak zespół z Wrześni nie pozo-
stał dłużny i również nie miał problemów z resztą 
przeciwników. To w ostatecznym rozrachunku dało 
Szkole Podstawowej w Rokietnicy drugie miejsce za 
SP z Wrześni. Finał wojewódzki był na wyciągnięcie 
ręki, jednak patrząc na drogę jaką przeszli chłop-
cy z naszej szkoły wynik ten jest ogromnym sukce-
sem. Oby to zmobilizowało ich do jeszcze większej 
pracy, a kolejne sukcesy przyjdą zanim się obejrzy-
my. WIELKIE GRATULACJE !!!

Szkołę reprezentowali: Paweł Czapka, Jakub Sze-
lągiewicz, Jan Wasyl, Krystian Hauk, Hubert Curyk, 
Mikołaj Bodył, Jakub Napierała, Filip Turlej, Oliwier 
Lossy.

Arkadiusz Szymczak

Gimnazjum w Rokietnicy

Sapere aude!/Odważ się być mądrym!
(Horacy)

Osobowość szkoły: Karol Kaniewski …tylko pozor-
nie niczym niewyróżniający się gimnazjalista, stojący 
obecnie przed wyborem szkoły; zwykle otoczony gro-
nem kolegów i koleżanek, jego charyzmę potwierdza 
zaangażowanie w życie szkoły, prace w samorzą-
dzie. Jest on pomysłowym, niebanalnym, mającym 
odwagę, by…  być mądrym młodym człowiekiem. 
Potencjał swoich możliwości wykorzystuje realizu-
jąc marzenia. Jednym z jego nietuzinkowych dzia-
łań było uczestnictwo w Szkole Pod Żaglami, które 
nazywa „przygodą życia”. O tej wyprawie opowiada 
uczennicy klasy pierwszej Natalii Taszarek. 

Natalia Taszarek: Witam Cię, Karolu.
Karol Kaniewski: Dzień dobry.

N.T.: Czy mogłabym zadać Ci parę pytań dotyczą-
cych Twojej przygody?

K.K.: Tak, oczywiście.
N.T.: Jak narodził się pomysł i skąd się dowiedziałeś 
o Szkole Pod Żaglami?

K.K.: W naszym domu od kiedy pamiętam, dużo 
mówiło się o wielkich żaglowcach i o rejsach. Przy 

każdej sposobności zwiedzaliśmy takie statki- mu-
zea takie jak Fregata Jylland w Danii, czy okręt li-
niowy Vasa w Szwecji. Nie raz będąc w Gdyni, sto-
jąc na pokładzie Daru Pomorza, czy podczas zlotu 
wielkich żaglowców, zwiedzając statki takie jak Za-
wisza Czarny, Mir, Alexander von Hamboldt, zasta-

nawiałem się, jak wygląda życie na takich jachtach. 
Trochę żeglowałem po Mazurach i mniejszych akwe-
nach. Nigdy jednak nie marzyłem o rejsie na wiel-
kim żaglowcu, gdyż wydawało mi się to nierealne. 
To moi rodzice powiedzieli mi o istnieniu Szkoły 
Pod Żaglami. Wizja spędzenia dwóch miesięcy na 
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morzu, na statku szkoleniowym STS Pogoria wyda-
wała mi się warta wysiłku.
N.T.: Czy trudno było się tam dostać i kto może być 
uczestnikiem rejsu?

K.K.: Ideą Kapitana Krzysztofa Baranowskiego jest 
organizacja rejsów dla uczniów klas trzecich gim-
nazjum pod hasłem „Dookoła Świata za Pomocną 
Dłoń’’. W klasie drugiej gimnazjum należy praco-
wać jako wolontariusz. A pod koniec roku szkol-
nego odbywają się eliminacje sportowe (podcią-
ganie na drążku, bieg na 400 m, pływanie – 50 m) 
i egzamin językowy. Początkowo zgłosiło się ponad 
dwieście uczestników; do kwalifikacji językowych 
przystąpiło ponad sto. Ostatecznie w rejs wypły-
nęło czternaście najlepszych dziewcząt i piętnastu 
najlepszych chłopaków.
N.T.: Jak się czułeś mieszkając na Pogorii?

K.K.: Byliśmy grupą obcych sobie ludzi, ale szyb-
ko musieliśmy nauczyć się współpracy. Po miesią-
cu zżyliśmy się ze sobą, rozmawialiśmy tak, jakby-
śmy znali się od wielu lat. A po dwóch miesiącach 
trudno było nam się rozstać.
N.T.: Co robiliście w czasie wolnym (o ile mieliście 
czas wolny)?

K.K.: Czas był precyzyjnie zagospodarowany: 
wachty nawigacyjne, kambuzowe i bosmańskie. 
Codziennie nawet w soboty i niedziele, z wyjąt-
kiem dni postoju w portach, od godziny 8:00 do 
13:30 odbywały się lekcje. Często przychodziło się 
na nie po nieprzespanej nocy.
N.T.: Jak wyglądały tam lekcje? Jacy byli Wasi na-
uczyciele?

K.K.: Oj... wymagający! Lekcje natomiast były pro-
wadzone na wysokim poziomie (10 metrów nad po-
kładem ). Mieliśmy kartkówki, sprawdziany i zada-
nia kubrykowe (tj. domowe) tak jak w normalnych 
szkołach na lądzie.
N.T.: Co należało do Waszych codziennych zajęć? 
Co stanowiło codzienną rutynę?

K.K.: Rutyna to dobre określenie. Codziennie 
o 7:10 była gimnastyka, o 7:30 śniadanie, o 8:00 
podniesienie bandery, apel i oczywiście szkoła. Każ-
dego dnia wchodziliśmy na reje, brasowaliśmy je, 
klarowaliśmy żagle, samodzielnie sterowaliśmy. 

Uczyliśmy się prowadzenia nawigacji. Do naszych 
obowiązków należało też mycie pokładu, sprząta-
nie pod pokładem, wykonywanie prac bosmańskich 
i przygotowywanie posiłków dla 50-osobowej załogi.
N.T.:  Co zwiedziłeś będąc w Szkole Pod Żaglami?

K.K.: Wypływaliśmy z Civitavecchi we Włoszech. 
W drodze na Morze Czarne, płynąc przez Morze Ty-
rreńskie, Morze Jońskie, Morze Egejskie i Morze 
Marmara oraz Cieśniny Bosfor i Dardanele unika-
liśmy postojów spiesząc się do Konstancy w Rumu-
nii. Tam bowiem rozpoczynały się regaty wielkich 
żaglowców. Poszczególne etapy regat kończyły się 
w Noworosyjsku i Soczi (Rosja) oraz w Warnie (Buł-
garia). Wszystkie te miasta mieliśmy okazję zwiedzić 
i tam brać udział w zawodach sportowych między 
załogami. W drodze powrotnej odwiedzaliśmy wy-
spy i porty u wybrzeży Grecji oraz Włoch. Bardzo 
interesującym doświadczeniem była wyprawa na 
krater wulkanu na włoskiej wyspie Vulcano.
 N.T.: Które miejsce zajęliście w regatach?

K.K.: Zajęliśmy wysokie, bo czwarte miejsce, bę-
dąc najmłodszą załogą i konkurując z uczniami szkół 
morskich. Jednak ważniejszym osiągnięciem było 
zdobycie Friendship Trophy, czyli prestiżowej na-
grody przyznawanej poprzez głosowanie kapitanów 
jednostek biorących udział w regatach.
N.T.:  Czy zdarzyły się Wam jakieś niespodziewane 
sytuacje?

K.K.: Owszem… Jak to na morzu… W każdej chwi-

li może coś żeglarzy zaskoczyć. Wszystko było jed-
nak pod kontrolą, płynęliśmy przecież z doświad-
czoną kadrą oficerską.
N.T.: Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie?

K.K.: Oj… trudno powiedzieć. Każdy dzień, każde 
zdarzenie, każdą osobę wspominam miło.
N.T.: Czy życzyłbyś takiej przygody swoim kolegom 
i koleżankom?

K.K.: Czy życzyłbym? Oczywiście, że bym życzył! 
Wszystkim tym, którzy lubią kołysanie na ogrom-
nych falach, smak słonej wody i gwiżdżący na war-
tach wiatr. Wszystkim tym, którym nie straszne jest 
wspinanie się na 30- metrowe maszty i obieranie 
100 ziemniaków do jednego obiadu…
N.T.: Czy to prawda, że po takiej Szkole Pod Żaglami 
stajesz się innym człowiekiem? 

K.K.: Jeżeli na taki rejs wybierze się osoba, któ-
ra dotychczas spędzała wakacje w 5 gwiazdkowym 
hotelu, to oczywiście wróci jako inny człowiek. Rze-
czywiście Szkoła Pod Żaglami kształtuje charakter.
N.T.: To już koniec pytań. Dziękuję Ci za ten wywiad 
Karolu, było mi bardzo miło.

K.K.:  Ja również dziękuję. Do widzenia.

Karolowi życzymy mądrych wyborów, dobrych lu-
dzi, aby podróż ze Szkołą Pod Żaglami była dobrym 
początkiem Jego szczęśliwego życia.

Natalia Taszarek. Katarzyna Pękosz

„Por una cabeza”
22 lutego w naszej szkole odbyły się warsztaty 

z tanga argentyńskiego. Postawienie pierwszych 
kroków ułatwili nam tancerze z Argentyny: Ho-
racio Nuñez i Mauro Muñoz. Muzyka i taniec to-
warzyszyły nam przez cały dzień. W warsztatach 
uczestniczyły trzecie klasy gimnazjalne, jednak 
pozostali uczniowie, podczas szkolnych przerw, 
mieli okazję zobaczyć, jak wygląda tango argen-
tyńskie. 

Horacio i Mauro do tej pory wspominają czas 
spędzony w naszej szkole. Byli pod wrażeniem za-
angażowania młodzieży i dostrzegli ich taneczny 
potencjał. Co więcej, chcą do nas wrócić! Kto wie, 
może któregoś dnia, to my odwiedzimy ich w Bu-
enos Aires?  

Tango to improwizacja, spotkanie dwojga ludzi -  
osobowości, wrażliwości, temperamentu. 

Tango to dialog, historia opowiadana przez tań-
czącą parę. 

Relacja z udziału w marszach na 
orientację Buszewo - Konin

W dniu 18 marca, 14 uczniów Gimnazjum im. 
Noblistów, pod opieką pani Alicji Dworak i pana 
Piotra Paupy, uczestniczyło w XVIII Otwartych Mi-
strzostwach Powiatu Szamotulskiego Szkół Podsta-
wowych i Gimnazjów w Turystycznych Marszach 
na Orientację, które w tym roku odbyły się w le-
sie w okolicach Buszewa (trasa Szamotuły - Pnie-
wy). Marsze zorganizował szamotulski oddział PTTK 
wraz ze Starostwem Powiatowym w Szamotułach.   

W sumie w imprezie wzięły udział 93 zespoły, tj. 
200 uczestników w trzech kategoriach: TD (szkoły 
podstawowe), TM (gimnazja) i TJ (szkoły ponad-
gimnazjalne).

Zaplanowana do pokonania odległość w kate-
gorii TM liczyła 3700 m, a czas przewidziany na jej 
pokonanie to 90 minut plus 30 minut na dopusz-
czalne opóźnienie. Do odnalezienia było 12 punk-
tów kontrolnych zaznaczonych przez organizato-
rów na mapie.

Nasze gimnazjum, reprezentowane przez 7 ze-
społów dwuosobowych, spisało się wspaniale i w 

klasyfikacji końcowej zajęło drugie miejsce na 60 
zespołów rywalizujących ze sobą w kategorii TM. 
Gimnazjaliści, którzy wykazali się najlepszą orien-
tacją to Mateusz Chlebosz i Mikołaj Kaczmarek (III 
miejsce), Urszula Ciechańska i Urszula Sochacka (IV 
miejsce) oraz Milena Malicka i Marta Michniewicz 
(VII miejsce). 

Mimo tego, że cały czas padał deszcz i warunki 
terenowe były trudne, uczestnikom towarzyszył do-
bry humor. Mieli okazję poznać bliżej zakątki lasu 
w Buszewie, sprawdzić swoją znajomość zasad mar-
szy na orientację i cieszyć się świeżym powietrzem. 

Wszyscy uczestnicy dotarli do celu, gdzie dosta-
li pamiątkową odznakę i posiłek (ciepłą kiełbaskę 
i herbatę).

Gratulujemy najlepszym uczniom doskonałej 
orientacji w obcym terenie i umiejętności prawi-
dłowego odczytywania mapy topograficznej.

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tej im-
prezie i z niecierpliwością oczekujemy na kolejne 
marsze na orientację.

Opiekunowie:  
Alicja Dworak i Piotr Paupa
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Zespół Przedszkolno-Szkolny w Napachaniu
MROWINO	

Zbiórka dla schroniska w GAJU
Dzieci oraz rodzice ze szkoły podstawowej w Mro-

winie hojnie zaangażowali się w zbiórkę darów dla 
schroniska dla zwierząt w GAJU. Ogromnie dzię-
kujemy wszystkim rodzicom i dzieciom, za udział 
w zintegrowanej zbiórce, która odbywała się jed-
nocześnie w Mrowinie, Poznaniu, Kościanie oraz 
Koninie. W imieniu psiaków, kociaków i pracowni-
ków schroniska w Gaju dziękujemy Wam z całego 
serca! Na stronie schroniska znajdują się oficjalne 
podziękowania: 

„ Wiemy, że dobro wraca, ale mamy nadzieję, 
że do niektórych nawet wielokrotnie. Czym skorup-
ka za młodu nasiąknie to... wszyscy to znamy, ale 
nie zawsze wdrażamy w życie. Podziękowanie dla 
Anity Maćkowiak, Jagody Lewińskiej, Kamili Sidor 
i Natalii Wielki za zorganizowanie zbiórki w któ-
rą zaangażowali się: znajomi i przyjaciele, dzieci 
oraz rodzice ze szkoły podstawowej w Mrowinie 
oraz świetlicy Promyk w Poznaniu. Jesteście dla 

nas siłą napędową. Dziękujemy!”
Bożena Lisiak i Natalia Wielki 

 
„Z nurtem rzeki Wisły”

W związku z tym, że rok 2017 został ogłoszony 
przez Sejm „Rokiem Wisły” opracowaliśmy projekt 
szkolny  pt. „Z nurtem rzeki Wisły”, który realizo-
wany był we współpracy świetlicy, biblioteki szkol-
nej oraz klas I-III przez ponad 6 tygodni. W ramach 
projektu czytaliśmy, a także oglądaliśmy legendy 
związane z miastami leżącymi nad Wisłą (wybra-
liśmy do naszego projektu Kraków, Warszawę, To-
ruń, Gdańsk). Poznawaliśmy zabytki i inne cieka-
we obiekty tych miast.  W trakcie trwania projektu 
uczniowie, pod opieką nauczycieli, wykonywali wie-
le prac stosując różne techniki i wykorzystując róż-
norodność materiałów (powstawały rysunki ma-
łych formatów, ale też duże plakaty, budowle w 3D, 
mapy i inne ciekawe prace). Przygotowane zostały 
inscenizacje legend, a w bibliotece p. E. Fejfer śle-
dziła z dziećmi literaturę przydatną przy realizacji 

projektu. Przeprowadzone były dwa konkursy (po-
etycki i plastyczny) oczywiście związany z tematyką 
projektu. Projekt zakończyliśmy wspólną „podróżą 
po Wiśle” zaczynając od źródła a kończąc na ujściu 
rzeki odwiedzając wspomniane miasta. Na końcu 
wysłuchaliśmy koncertu na flażoletach w wykona-
niu klasy III oraz nagrodziliśmy zwycięzców i wszyst-
kich uczestników konkursów.

Małgorzata Janowicz
 

Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 27-29 marca 2017 uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Mrowinie uczestniczyli w Rekolek-
cjach Wielkopostnych. Rekolekcje prowadzone były 
przez siostrę Danutę Pusty, Moderatorkę Krajową 
Eucharystycznego Ruchu Młodych z Ramienia Zgro-
madzenia Sióstr Urszulanek SJK. Siostra Danuta przy-
bliżała nam historię oraz cele Eucharystycznego Ru-
chu Młodych. Uczniowie mieli okazję aby śpiewać, 
tańczyć, poznać przypowieści biblijne, wcielać się 
w role aktorów. Trzeciego dnia rekolekcji spotkali-
śmy się w kościele, alby wspólnie modlić się podczas 
Mszy Świętej. Były to szczególne dni roku szkolne-
go. Choć wolne od zajęć dydaktycznych, to jednak 
pełne nauki. Dostarczyły wszystkim wiele wrażeń 
i ciekawych myśli, do których z pewnością warto 
będzie wrócić. Dziękujemy siostrze i księdzu Pro-
boszczowi za wspólnie spędzony czas.

Anna Skwarek

NAPACHANIE
Wiosenne poezjowanie i tańce

21 marca Samorząd uczniowski witał Panią wio-
snę poezją (przedstawiciel każdej klasy czytał wy-
losowany wiersz o wiośnie), każda klasa ozdabia-
ła drzwi do swojej sali pięknym motylem, a każdy 
z nich przyciągał wzrok feerią kolorów; bogactwem 
i różnorodnością mieniących się barw! Cała społecz-
ność szkolna grała w zielone a podczas długiej prze-
rwy taneczne powitanie wiosny z zumbą poprowa-
dziła Pani Magdalena Andrzejewska.

Grzegorz Socha

Rekolekcje Wielkopostne w SP 
w Napachaniu”

W dniach od 22 do 24 marca odbyły się rekolekcje 
szkolne. Przez trzy dni staraliśmy się stać tak dobrzy 
jak chleb. W tym czasie odwiedziło nas wielu gości: 
s. Renata ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek, która 
przybliżyła nam postać św. Brata Alberta, Fundacja 
Pro Publico, dzięki której obejrzeliśmy ciekawe se-
anse filmowe oraz s. Piotra ze Zgromadzenia Sióstr 
Elżbietanek, która  opowiadając  o podopiecznych 
Hospicjum św. Elżbiety w Złotowie poruszyła na-
sze serca oraz pomogła nam zrozumieć, czym jest 
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bezinteresowna miłość i troska o bliźniego. Przy tej 
okazji w szkole przeprowadziliśmy również zbiór-
kę artykułów higienicznych, zabawek, ubranek itp., 
które stały się darem dla najmłodszych podopiecz-
nych Hospicjum. Ilość zebranych rzeczy, ewange-
liczna postawa i zaangażowanie wszystkich stały 
się najlepszym dowodem na to, iż czas rekolekcji 
nie był czasem straconym. Wydał wspaniałe owo-
ce oraz pozwolił nam zrozumieć, co to znaczy być 
dobrym jak chleb zarówno w teorii jak i w praktyce.

Rekolekcyjny czas zakończyliśmy wspólną kanap-
kową ucztą, która odbyła się w atmosferze wza-

jemnej życzliwości i  radości.
Magdalena Tafelska

AMUL dla nauczycieli
Dzięki nawiązaniu współpracy z Instytutem Psy-

chologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Aktywny Mały Uniwersytet Latający 
w dniu 27 marca bieżącego roku po raz czwarty 
odwiedził Zespół Szkolno - Przedszkolny w Napa-
chaniu. Tym razem z zajęć skorzystali nauczyciele. 
Profesor Anna Izabela Brzezińska, która jest wiel-
kim autorytetem dla wielu psychologów i pedago-

gów wraz ze studentami psychologii przeprowadziła 
warsztaty na temat tego jak można stać się oso-
bą znaczącą w świecie dziecka, jakie cechy osoby 
znaczącej decydują o skuteczności działań wycho-
wawczych oraz kto i w jaki sposób staje się dla nas 
autorytetem. Chcielibyśmy serdecznie podzięko-
wać pani profesor Annie Izabeli Brzezińskiej oraz 
studentom z Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza  w Poznaniu za możliwość uczestnictwa w tak 
inspirujących zajęciach.

Nikola Krasowska

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich

Spotkanie z podróżnikiem 
A. Pasławskim

Na początku kwietnia Zespół Szkół im. J. i W. Za-
moyskich odwiedził Andrzej Pasławski – fotograf, 
reporter i podróżnik. W zorganizowanym przez bi-
bliotekę szkolną spotkaniu wzięła udział pani Iwo-
na Zielińska z Biblioteki Gminnej w Rokietnicy oraz 
uczniowie klas trzecich i pierwszej TH.

Zgromadzeni słuchacze, za sprawą pana Andrze-
ja, odbyli niesamowitą podróż do Rumunii, krainy 
cieszącej się wspaniałymi atrakcjami przyrody. Po-
dróżnik zaprezentował w swej opowieści piękne ja-
skinie i wąwozy gór Bihor, potężne zapadlisko w Re-
zerwacie Groapa Ruginoasa, stanowiska błotnych 
wulkanów, „płonącą ziemię” – obszary, na których 
spod powierzchni ziemi wydobywają się płomie-
nie. Opowiedział o starożytnej kopalni złota w Ro-
sia Montana i przedstawił ślady dawnej świetności 
miasta, gdy trwała tu „gorączka złota”. Wraz z pa-
nem Andrzejem zebrani zwiedzili największą w Eu-
ropie kopalnię soli w Turdzie, która jest podziemną 
perłą, a poprzez swój ogrom oraz bogactwo fre-
sków i malowideł przez naturę stworzonych, po-

zostawiła niezatarte wrażenia na słuchaczach. Na 
licznych zdjęciach podziwiano solny płaskowyż Me-
ledic, Solne Góry i rzeki solankowe, wypływające 
z rzeźbionych solą stalaktytami jaskiń. Nie zabrakło 
także wspaniałych ujęć miast i zamków: Sibiu, Hu-
nedoara, Bran, Deva, Kurtea de Arges, Sighisoara 
z domem Drakuli, Braśov z najwęższą ulicą w Rumu-
nii, oraz najprawdziwszy zamek Draculi do którego 
dotrzeć trzeba po ponad tysiącu pięciuset schodach.  
Andrzej Pasławski podzielił się licznymi anegdota-
mi dotyczącymi tego kraju, a jego opowieści były 
równie barwne i zachwycające jak fotografie, na-
sycone ekspresją i humorem.

Dziękujemy za wspaniałą, wirtualną podróż.

Konkurs Piosenki Niemieckiej 
,,Jeder kann singen”

Dnia 05.04.2017 roku uczennica klasy II TH MARTA 
ŁUCZAK wzięła udział w III edycji Konkursu Piosenki 
Niemieckiej „Jeder kann singen” organizowanego 
w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich 
w Swarzędzu. Marta zaprezentowała utwór „Millio-
nen Lichter” wokalistki Christiny Stürmer. Jury kon-
kursowe oceniające ogólny wyraz artystyczny oraz 
poprawność językową nagrodziło pięć osób, wśród 
których znalazła się również uczennica naszej szkoły. 
Marta odebrała nagrody i gratulacje z rąk organiza-

torów i przedstawicieli Powiatu Poznańskiego, który 
objął honorowy patronat nad konkursem. Serdecz-
nie gratuluję i życzę dalszych sukcesów. 

Monika Hofman nauczyciel 
języka niemieckiego

Kwiecień Miesiącem Pamięci 
Narodowej

„Narody, które nie pomną swych bohaterów nie 
są godne przetrwania”. Przytoczona myśl przyświe-
cała koleżankom i kolegom z klas trzecich, przygoto-
wującym apel 7. 04. 2017 r. Apel o początku miesią-
ca pamięci narodowej poświęcony był wszystkim, 
którzy pracowali, cierpieli i umierali dla Polski. Im 
dedykowaliśmy strofy poezji, dźwięki patriotycz-
nych pieśni i naszą refleksję.

D. Filipiak 

Konkurs Kraje Niemieckojęzyczne 
nie są mi obce

Dnia 07.04.2017 roku uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w konkursie Kraje niemieckojęzyczne 
nie są mi obce. Konkurs miał formę stacji zadanio-
wych, a rywalizacja odbywała się w parach. Ucznio-
wie przemieszczali się od stacji do stacji i rozwiązy-
wali ukryte tam zadania nawiązujące tematycznie 
do znajomości historii, geografii, kultury i języka 
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krajów niemieckojęzycznych. Były krzyżówki, mapy, 
rebusy i teksty z lukami. Uczniowie musieli także 
rozszyfrowywać zabytki krajów niemieckojęzycz-
nych oraz znane osobistości. 

Monika Hofman
Organizator konkursu

Eliminacje do Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego – 
wyróżnienia dla naszych uczniów

31 marca w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu 
odbyły się poznańskie eliminacje 62. Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego. Było to wielkie 
święto poezji i niezwykła gratka dla recytujących, 
nie mogło nas tam nie być!

Tomasz Lisek, uczeń III klasy – zdobył wyróżnie-
nie I stopnia, a Klaudia Bazan, uczennica klasy I – 
wyróżnienie II stopnia.

Agnieszka Olejniczak-Gros

Zagraj z Nami
27.03.17. na hali ROS-u został rozegrany turniej 

w piłce siatkowej dziewcząt: „Zagraj z Nami” o pu-
char dyrektora szkoły.

I miejsce zdobyło Gimnazjum nr 67 im. ks. prof. 
Józefa Tischnera w Poznaniu, II miejsce Gimna-
zjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach 
( zespół pierwszy), III miejsce Gimnazjum im. No-
blistów w Rokietnicy. Reprezentacja naszej szkoły 
rozegrała mecze towarzyskie z czterema zaproszo-
nymi drużynami.

Gratulujemy!
M.Statucka

Mistrzostwa w dwuboju siłowym
29.03.17. reprezentacja naszej szkoły wzięła 

udział w MISTRZOSTWACH W DWUBOJU SIŁOWYM 
CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT W ZESPOLE SZKÓŁ W BO-
LECHOWIE.

Zawody polegały na wyciskaniu sztangi w leżeniu 
na ławeczce prostej i swing z keetlebell na czas 1min.

W kategorii kobiet waga 60+ II miejsce zdobyła 
Paulina Koschińska.

W kategorii panów waga 70-79kg I miejsce Szcze-
pański Damian, III miejsce Kaniewski Grzegorz.

W kategorii panów waga 80+ II miejsce Kaźmier-
czak Sebastian.

Gratulujemy!
M.Statucka

Targi Edukacyjne 2017 – 24-26 marca
Nasza szkoła brała udział w Targach Edukacyjnych 

w dniach 24-26 marca 2017 roku na terenie Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich. W czasie ich 
trwania zaprezentowano ofertę edukacyjną wielu 
szkół, w tym także Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoy-
skich w Rokietnicy, by wybór dalszej ścieżki eduka-
cyjnej był świadomą decyzją. 

Halowa piłka nożna chłopców
21.03.17. na hali ROS-u odbyły się mecze towa-

rzyskie w halowej piłce nożnej chłopców. Repre-
zentacja naszej szkoły podejmowała drużynę z LO 
z Tarnowa Podgórnego i Technikum Inżynierii Śro-
dowiska i Agrobiznesu z Poznania.

Wyniki: Golęcin- Tarnowo 2:3, R-ca-Tarnowo 0:3, 
R-ca-Golęcin 0-6.

Gratulujemy!
M.Statucka

Marsz na orientację
18.03.17. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział 

w XVIII OTWARTYCH MISTRZOSTWACH POWIATU 
SZAMOTULSKIEGO W TURYSTYCZNYCH MARSZACH 
NA ORIENTACJĘ. Przeprowadzona została konkuren-
cja w umiejętności posługiwania się mapą i kompa-
sem, mimo warunków atmosferycznych ( deszcz, 
wiatr) w okolicach Buszewa i Konina (gm. Pniewy).

M.Statucka

Szkolenie „Z koniem za pan brat III”
19.03.17. Koło jeździeckie reprezentowało naszą 

szkołę na szkoleniu: „Z koniem za pan brat III” orga-
nizowanym przez Equi Szkołę Stajnia” Zadora” w Za-
jączkowie. Stowarzyszenie Miłośników Koni i Spor-
tów Konnych LUZAK oraz Gmina Pniewy serdecznie 
zaprasza na kolejną edycję bezpłatnych i otwar-
tych szkoleń Equi Szkoła : z koniem za pan brat III. 
Szkolenia odbły się w stajni Zadora w Zajączkowie 
77. Szkolenie poprowadziła Julia Disterheft, instruk-
tor szkolenia podstawowego z międzynarodowy-
mi uprawnieniami Brytyjskiej Federacji Jeździeckiej 
(Equine Coach Level 3), instruktor rekreacji rucho-
wej ze specjalizacją jazda konna, sędzia PZJ. Zajęcia 
przeznaczone dla zaawansowanych jeźdźców rekre-
acyjnych, w szczególności tych, którzy planują za-
kup własnego konia, oraz dla posiadaczy koni, na 
poziomie ambitnej rekreacji i amatorskiego sportu.

M.Statucka

Dzisiejszy świat a prawa kobiet…
15 marca byliśmy w Multikinie na filmie „Mu-

stang”. Film poprzedzony był prelekcją o prawach 
kobiet i emancypacji. Poruszane zagadnienia doty-
kały tematyki związanej z wolnością poprzez sta-
wianie pytania czy także dziś o wolność trzeba wal-
czyć? Film ukazywał portret pięciu sióstr- młodych 
kobiet żyjących w Turcji, gdzie rodzina w imię tra-
dycyjnych wartości znacząco ograniczyła ich auto-
nomię. Co gorsza planuje jak najszybsze zaaranżo-
wanie ich małżeństwa.

Problem ograniczenia wolności wielu młodych 
muzułmanek-to kwestia obok której nawet my w Eu-
ropie nie powinniśmy przejść obojętnie.

Anita Durowicz
Agnieszka Złotnicka

Hotelarze nad morzem…
9-10 marca 2017, grupa aktywnych hotelarzy wy-

brała się do jednego z największych na Polskim Po-
morzu kurortów uzdrowiskowo-wypoczynkowych. 
Nocowałyśmy w Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Kołobrzegu, co dało nam możliwość zwiedzenia 
i zapoznania się ze specyfiką tego miejsca. A jest ono 
szczególnie interesujące i powiązane z zawodem ho-
telarza ponieważ młodzież na terenie centrum odby-
wa zajęcia praktyczne. Mieliśmy też okazję zwiedzić 
od „kuchni” czterogwiazdkowy hotel Leda Spa. Ma 
on charakter butikowy, restauracja specjalizuje się 
w kuchni śródziemnomorskiej i staropolskiej. Oglą-
dałyśmy specjalną szafo-lodówkę w której dojrzewa 
specjalny rodzaj amerykańskiej i polskiej wołowiny 
oraz wina z całego świata, w tym także jedno z lep-
szych win z rodzimej Winnicy Turnau, mieszczącej 
się w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Składa 
się ona z dwóch parceli mających w sumie 17 hek-
tarów, obsadzonych głównie szczepami solaris i jo-
hanniter oraz rondo i regent. Hotel dla swoich go-
ści, których traktuje bardzo indywidualnie oferuje 
szeroką gamę zabiegów pielęgnacyjnych w Instytu-
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cie Spa. Oferuje również relaks w hotelowym kom-
pleksie Wollness, w którego skład wchodzi basen 
jacuzzi, łaźnia parowa, sauna sucha, grota solna…. 
Zwiedziłyśmy również tchnące nowoczesnością po-
koje hotelowe, w których znalazł się pokój użytko-
wany przez Maryle Rodowicz. Zastępca dyrektora 
hotelu, który był naszym przewodnikiem po tym 
wspaniałym obiekcie, opowiedział nam o zasadach 
rekrutacji, awansu zawodowego oraz o zarobkach 
w hotelu Leda Spa. Kulminacyjnym i zapierającym 
dech w piersiach punktem zwiedzania był pobyt 
na tarasie widokowym hotelu.

W piątek uczestniczyłyśmy w prelekcji zorgani-
zowanych w ramach Targów Gastro-Hotelarskich 
„Przygotowanie i wyposażenie pokoju - co jest nie-/
zbędne dla moich gości”. Prelegentką była właści-
cielka hotelu, osoba z dużym doświadczeniem w tej 
branży, która w bardzo ciekawy sposób opowiada-
ła o tajnikach prowadzenia hotelu, tak aby goście 
czuli się „dopieszczeni” i chętnie wracali kolejny 

raz. Po wykładzie zwiedzaliśmy wystawy targowe, 
gdzie mogliśmy przyjrzeć się ofertą dla świata ho-
teli i gastronomi.

W ferworze tych wszystkich zajęć, nie dało się 
oczywiście nie znaleźć czasu wolnego na wietrz-
ny spacer brzegiem morza, zjedzenie rybki i nad-
morskiego gofra.

A oto krótkie spostrzeżenia na temat wyjazdu 
naszej młodzieży:

 …wyjeżdżając do Kołobrzegu wzbogaciliśmy się 
o nową wiedzę, która jest niezbędna przy pracy w na-
szym zawodzi. Mieliśmy także okazję się zintegro-
wać. Bardzo dziękujemy za możliwość udziału i zor-
ganizowanie tej wycieczki…

Anita Durowicz
Agnieszka Złotnicka

Mamy laureata Konkursu 
Interaktywny Produkt IT

Nasz uczeń Mateusz Mikołajczak został laure-

atem konkursu Interaktywny produkt IT - konkurs 
dla szkół ponadgimnazjalnych.

Tytuł pracy: Inteligentny dom. Inteligentny włącz-
nik WiFi podłączany do chmury z możliwością ste-
rowania ręcznego wydrukowany na drukarce 3D 
z możliwością podłączania szeregu czujników.

Informację o laureatach można znaleźć na po-
niższej stronie

http://informatyka.am.szczecin.pl/ipit/wyni-
ki-konkursu

P. Janowski

Warsztaty z uczniami z Texsasu
W środę 8 marca gościliśmy u nas w szkole kilku-

nastoosobową grupę amerykańskich uczniów z Tek-
sasu, którzy przylecieli do Polski razem ze swoimi 
nauczycielami i rodzicami. Tematem głównym pro-
wadzonych przez nich warsztatów była obecność 
Boga w życiu młodego człowieka. Uczniowie klasy 
I ti, którzy uczestniczyli w tych zajęciach mieli moż-
liwość zetknięcia się z „native speaker’ami” - często 
po raz pierwszy w życiu - i wypróbowania swoich 
umiejętności w posługiwaniu się językiem angiel-
skim. Młodzi Amerykanie przygotowali interesujące 
inscenizacje, zajęcia w grupach i wspólne zabawy, 
które wszystkim biorącym w nich udział sprawiły 
dużo radości. Chętni uczniowie mogli jeszcze spotkać 
się z tą grupą codziennie od poniedziałku do środy 
w godzinach 18:00-20:00 w Poznaniu. W spotka-
niach uczestniczyli również uczniowie innych szkół 
ponadpodstawowych. Atmosfera była doskonała 
i przyniosła wiele miłych wrażeń obu stronom. Nie-
którzy, dzięki internetowi, pozostaną w kontakcie.

Bogna Grochulska
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W okresie międzywojennym Polska była czoło-
wym eksporterem cukru produkowanego na ba-
zie buraka cukrowego. Melchior Wańkowicz jest 
autorem znanego sloganu reklamującego cukier 
„Cukier krzepi”. Dziś okazuje się, że cukier wcale 
nie jest taki zdrowy, a spożywany w nadmiarze po-
ważnie szkodzi zdrowiu człowieka, w konsekwen-
cji skracając życie.

Historia produkcji cukru na miarę masową jest 
dość krótka. Wprawdzie już około 10 tys. lat wstecz 
mieszkańcy Nowej Gwinei używali soku z trzciny cu-
krowej a ok. 5 tys. lat p.n.e. w Indiach rozpoczęto 
wyrabianie cukru też z trzciny cukrowej. W Euro-
pie w okresie średniowiecza importowany cukier 
był towarem luksusowym. Sprzedawany w tzw. gło-
wach służył nielicznym zamożnym do lizania. Do-
piero w XVII wieku zaczęto próby produkcji cukru 
z buraka cukrowego. Przedtem jako słodzika uży-
wano miodu, którego w owych czasach było pod 
dostatkiem. Obecnie cukier jest produkowany na 
skalę przemysłową równolegle z trzciny cukrowej 
i buraka cukrowego. Stosuje się go szeroko w wyro-
bach piekarniczych i cukierniczych, także jako kom-
ponent przy produkcji soków i napojów.

Przeciętny Polak zjada ok. 40 kg cukru rocznie. 
To o wiele za dużo. Dzienne zapotrzebowanie or-
ganizmu na cukier w czystej postaci to około 6 – 9 
łyżeczek. Norma ta jest powszechnie przekraczana 
powodując liczne schorzenia i choroby, w tym śmier-
telne. Cukier obok soli określany jest jako „biała 
śmierć”. Jest jednak w skutkach znacznie groźniej-
szy, niż przedawkowanie soli. Alternatywą dla cukru 
jest miód. Nasz organizm niczym zaradna gospo-
dyni gospodaruje nadmiarem spożywanego cukru 
przerabiając go w tłuszcz magazynując jako zapas na 
gorsze czasy. Nadwaga jest zatem pierwszym, wi-
docznym symptomem nadużywania cukru.

Cukier nie tylko tuczy. Przy okazji wypłukuje z or-
ganizmu wit.B1, powoduje cukrzycę, arteriosklerozę, 
podnosi poziom złego cholesterolu (LDL) ciśnienie 
tętnicze, wreszcie powiększa ryzyko powstania za-
wału . Wypłukuje witaminy, sole mineralne, mikro-
elementy, minerały jak: wapń, wreszcie powoduje 
osteoporozę. Nadmiar cukru w organizmie inicju-
je obniżenie progu immunologicznego wpływając 
negatywnie na odporność organizmu, wpływa na 
przyspieszenie rozwoju komórek nowotworowych. 
Cukier w nadmiarze przyspiesza proces starzenia się 
tkanki mózgowej, w konsekwencji może prowadzić 
do choroby Alzheimera, jest też wrogiem naszego 
narządu wzroku. .

Zwiększony poziom cukru jest przyczyną po-
wstawania trudności w uczeniu się, zapamiętywa-
niu i sprzyja zapominaniu. Jego nadmierne spoży-
wanie wywołuje symptom uzależnienia poprzez 
wzrost dopaminy – odpowiedzialnej za odczuwa-
nie przyjemności związanej ze spożywaniem cukru. 

Wreszcie cukier jest śmiertelnym wrogiem na-
szych zębów powodując próchnicę. Jednak najwięk-

szym zagrożeniem dla zdrowia są w nadmiarze spo-
żywane napoje, szczególnie gazowane zawierające 
ogromne ilości czystego, kalorycznego cukru. Na-
poje gazowane typu: Coca Cola, Pepsi Cola, Mi-
rinda i inne, nie tylko nie gaszą pragnienia, jesz-
cze je wzmagają i zaostrzają apetyt. Kilkanaście 
lat temu Chińczycy wprowadzili szeroko na swój 
rynek coca colę i jej podobne napoje. Już dziś wi-
dać gołym okiem nadwagę szczególnie wśród dzie-
ci i młodzieży.

W 2 litrowej butelce tego typu napojów znajdu-
je się ok. ¼ kg cukru!.

Szczególna uwaga do rodziców. W trosce o zdro-
wie swych pociech, a szczególnie o zdrowe zęby, nie 
pozwalajcie pić tych przesłodzonych napojów. Po-
nadto coca cola oprócz kofeiny zawiera kwasy or-
ganiczne rozpuszczające szkliwo zębów powodując 
próchnicę nawet zębów mlecznych!. W zamian da-
wajcie do picia soki naturalnie słodzone, lub miód. 
Oszczędzicie na wizycie u stomatologa i lekarzy zaj-
mujących się otyłością.

adeck.

Z działalności  
Akademii Wieku Dostojnego.

Wspólnie połączonymi siłami : Akademii, Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Rokietnickiej Orkiestry Dę-
tej, sala GOK w dniu 20 marca była świadkiem ko-
lejnego spotkania słuchaczy i sympatyków AWD. Jak 
zwykle, spotkanie miało charakter otwarty. Spotka-
nie rozpoczęło się uwerturą w wykonaniu orkiestry. 
Następnie swoje kilka minut miał przedstawiciel 
Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, młod-
szy aspirant Maciej Małaszewski. Pogadanka była 
skierowana przede wszystkim do osób starszych 
jako przestroga przed oszustami udającymi poli-
cjantów, lub próbujących wyłudzić pieniądze me-
todą „na wnuczka”.

Kolejnym punktem programu była pogadanka au-
torstwa Mirosławy Deckert związana tematycznie 

z niedawno obchodzonym 
Dniem Kobiet „Rola kobiet 
w historii : od Arystotelesa do Jana Pawła II”. Autor-
skie, obiektywne opracowanie z powoływaniem się 
na cytaty z materiałów źródłowych zostało wysłu-
chane z należytą starannością. Po prelekcji nastąpi-
ła planowana przerwa na kawę i ciasto, która była 
okazją do dyskusji i wymiany poglądów. Konkluzją 
było stwierdzenie, iż do pełnego równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn jeszcze jest wiele do zrobienia.

Po krótkiej przerwie orkiestra zaprosiła wszyst-
kich na koncert. Popisami wokalnymi wykonanymi 
wraz z orkiestrą uraczyły nas nasze młode wokalist-
ki : Wiktoria Gawron, Amelia Kurantowicz i Maja 
Olszowiec, zaś wiersz Konstantego Ildefonsa Gał-

czyńskiego dedykowany swej srebrnowłosej Natalii 
„ Rozmowa Liryczna” wygłosił Maksymilian Pawlak 
– uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej w Rokietnicy.

Organizatorzy dziękują paniom, (które zastrzegły 
anonimowość) za wspaniałe ciasto, także za pomoc 
przy sprzątaniu.

Andrzej Deckert

Z żałobnej karty.
Ze smutkiem informujemy, że do Krainy 

Wieczności odeszła jedna z naszych najpilniej-
szych studentek ś.p. Lucyna Deckert. Zamiesz-
kała w Poznaniu, była uczestnikiem naszych 
spotkań od 2009 roku. Mimo długotrwałej cho-
roby aktywnie włączała się do szerokiej dysku-
sji podczas cyklicznych spotkań z wykładami 
i pogadankami. Pogrzeb odbył się 4. kwietnia 
br na cmentarzu na Miłostowie. 

Na zdrowie
Cukier  

– cichy zabójca

Zapraszamy serdecznie 13 czerwca na spotka-
nie z Arturo Mari, fotografem św. Jana Pawła 
II (ur. 1940 w Rzymie – fotograf watykański, 

osobisty fotograf papieża Jana Pawła II. Jest auto-
rem wielu albumów poświęconych Janowi Paw-
łowi II, wykonał ok. miliona jego zdjęć. Pracował 
jako fotograf kolejnych papieży przez 51 lat. Swo-
ją pracę rozpoczął 9 marca 1956 za pontyfikatu 
Piusa XII. Potem, stale jako fotograf  L’Osservato-
re Romano, towarzyszył kolejnym papieżom: Ja-
nowi XXIII, Pawłowi VI, Janowi Pawłowi I, Janowi 
Pawłowi II, aż po pontyfikat Benedykta XVI. Pod-
czas swojej wieloletniej fotograficznej pracy przy 
boku papieża nigdy nie wziął ani jednego dnia 
urlopu. Jana Pawła II fotografował aż do śmierci. 
Ostatnie jego zdjęcie wykonał w dniu pogrzebu). 

Spotkanie odbędzie się w kościele pw. Chry-
stusa Króla w Rokietnicy. Obszerniejszy artykuł 
na ten temat ukaże się w kolejnym, czerwcowym 
wydaniu Rokickich Wiadomości.

Opracowanie: Adam Michta
Zdjęcie: Robert Woźniak
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Co słychać w ROSie….?
Rokietnicki Ośrodek Sportu cały czas „pod parą”… 

Po skocznych koncertach i wesołym kabarecie w cza-
sie zimowym, przyszedł czas na wiosenne ożywie-
nie. Wprawdzie jak mówi przysłowie „kwiecień, 
plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata”, to 
jednak taka pogoda nie była przeszkodą w realizo-
waniu pierwszej tegorocznej inwestycji ROS – bu-
dowy gminnej biblioteki wraz z galerią handlową. 
Zgodnie z harmonogramem prac kończy się już I etap 
inwestycji – osiągnięcie poziomu „zero”. Po długim 
– majowym - weekendzie wykonawca przystąpi do 
budowy ścian („a mury pną się do góry”). Zresztą 
cały proces inwestycyjny nagrywany jest na bieżą-
co, a z nagranych materiałów nasz zaprzyjaźniony 
fotograf Damian Nowicki sporządzi film poklatkowy.

Równocześnie firma ROSSMANN zakończyła po-
sadowienie i wykończenie pawilonu handlowego, 
który jest swoistego rodzaju „żywą” reklamą przed 
uruchomieniem sklepu stacjonarnego pod bibliote-
ką. Sklep stacjonarny o powierzchni 389 m² będzie 
o wiele większy niż pawilon (powierzchnia całkowi-
ta 250 m²). Zdaję sobie sprawę, że wielu naszych 
mieszkańców nie mogło się doczekać uruchomie-
nia pawilonu. Usprawiedliwieniem jest fakt, że pa-
wilon postawiony został w oparciu o pozwolenie na 
budowę, a więc pewnych terminów i procedur nie 
można było przyspieszyć. Nie mniej pawilon pre-
zentuje się okazale. Fanom ROSSMANNA życzymy 
udanych zakupów.

Także nie mogliśmy przyspieszyć terminów zwią-
zanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę remizy 
(druga tegoroczna inwestycja ROS)dla naszych dziel-
nych strażaków z OSP Rokietnica. Ale nasza cierpli-
wość została wynagrodzona. Pozwolenie na budowę 
już MAMY! A po uprawomocnieniu się pozwolenia, 
nic już nie będzie stało na przeszkodzie aby ogłosić 
przetarg (połowa maja) na wyłonienie wykonawcy 

i przekazanie placu budo-
wy. Chcemy aby do końca 
roku obiekt wykończony 
został w stanie surowym 
zamkniętym, tak aby zi-
mowe warunki nie były 
przeszkodą w wykończe-
niu i wyposażeniu remizy. 
I tak jak przy nowej biblio-
tece, tak przy budowie re-
mizy będziemy przekazy-
wać na FB krótkie relacje 
z postępu prac.

W hali, po wyjściu 
młodych piłkarzy na bo-
iska (ROKITA, LECH, RE-
ISS, ARKA) zrobiło się 
nieco luźniej. Dla zain-
teresowanych korzysta-
niem z hali mamy wolne „okienka”. Oczywiście nie 
ma obowiązku podpisywania umowy. A na sezon 
2017/2018 przyjmujemy już rezerwacje.

A przy okazji informujemy, że są już w sprzeda-
ży (www.biletyna.pl, www.bilety24.pl, portiernia 
ROS) bilety na koncert Queen Symfonicznie w dniu 
14.10 br i kabaret Neo-Nówka tydzień później. 13 
maja zaplanowany był w hali ROS „ Babski Targ”. 
Jednak z uwagi na liczną rzeszę młodzieży przystę-
pującej w tym dniu do komunii, impreza została 
przesunięta na 20 maja. Szczegóły na FB.

Wraz z Akademią Piłkarską Lecha organizujemy 
dwudniowy turniej piłki ulicznej. Turniej na dziedziń-
cu szkoły podstawowej w Rokietnicy przeprowadzo-
ny zostanie na boisku ze sztuczną trawą w dwóch 
kategoriach: dla dzieci w dniu 13 maja br, dla doro-
słych w dniu 14 maja br. Szczegóły na FB. Wielkie 

wietrzenie szaf 
Drodzy Mieszkańcy

Zapraszamy Was serdecznie na I edycję na-
szego lokalnego „wietrzenia szaf”.

Impreza odbędzie się 20 maja w hali ROS, 
w godzinach 12.00-16.00.

Bilety do nabycia w portierni ROS, 
KOSZT 20 ZŁ, sprzedaż rusza 24 kwietnia, 

trwa do 17 maja. Miejsca ograniczone.
Zachęcamy również do wzięcia udziału 

osoby mogące pochwalić się rękodziełem.

Dla odwiedzających WSTĘP WOLNY.
ZAPRASZAMY

Wszelkie szczegóły dotyczące akcji, dostęp-
ne w regulaminie imprezy, w portierni ROS 
oraz pod numerem telefonu 601 888 688.

Organizator ROS  
&  

Agata Nowakowska
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Koniec wątpliwości!
Jeśli kiedykolwiek mieliście problem z do-

pasowaniem odpadu do odpowiedniego po-
jemnika na śmieci, PUK raz na zawsze mówi, 
że z tym koniec. Dlaczego? Na naszej stronie 
internetowej w zakładce „odbiór odpadów 
komunalnych” pojawiła się tzw. wyszukiwar-
ka odpadów komunalnych. Wystarczy wpisać 

w okienno odpad, który jest dla nas kłopo-
tliwy do przyporządkowania danej kategorii 
i sprawdzić, co podpowiadamy!

Jeśli zaś nie pojawi się żadna informacja, 
system zaproponuje zgłoszenie danego od-
padu do bazy, a my w niedługim czasie go 
w niej umieścimy. Miłego korzystania, mamy 
nadzieję, że nowa wyszukiwarka rozwieje Wa-
sze wątpliwości! Żaneta Struś

Szanowni Mieszkańcy, 
od początku kwietnia w Przedsiębiorstwie Usług 

Komunalnych można zakupić pojemniki na biood-
pady. Koszt jednego pojemnika 
o pojemności 240 litrów to 130 
zł, pojemnik o pojemności 120 
l to koszt 65 zł. 

Ponadto uprzejmie informu-
jemy, że nie trzeba już zgłaszać 
potrzeby odbioru odpadów zie-
lonych (do Biura Obsługi Klienta), 
jak miało to miejsce do tej pory.  
Aktualnie wystarczy odebrać 
odpowiednie worki w siedzi-
bie Spółki (lub zakupić pojem-
nik), ponieważ bioodpady nie 
będą odbierane przez naszych 
pracowników, jeśli zostaną wło-

żone do innych worków.

Dlaczego warto wymienić worki na pojemniki 
do odpadów biodegradowalnych?
• Mniejsze ryzyko rozsypania odpadów przez zwie-

rzęta,
• Redukcja nieprzyjemnych zapachów dzięki fil-

trom,
• Łatwe w przemieszczaniu,
• Większa pojemność,
• Estetyczny wygląd.

Do bioodpadów wrzucamy:
• Odpady zielone: trawa, liście, drobne gałęzie, 

chwasty, zwiędłe kwiaty,
• Odpady kuchenne: ogryzki owoców, obierki wa-

rzyw,
• Skorupki jaj.

Nielegalne wykonywanie przyłączy
Szanowni Klienci,
w związku z docierającymi do PUK sygnałami o wy-

konywaniu przyłączy kanalizacyjnych i włączaniu się 
do sieci bez uprzedniego poinformowania Przedsię-
biorstwa o zamiarze wykonania przyłącza i zgłosze-
nia jego odbioru w stanie odkrytym (zgodnie z ogól-
nymi warunkami technicznymi), informujemy, że 
zgodnie z art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. 2017 r. poz. 328) 
nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestęp-
stwem i podlega karze ograniczenia wolności albo 
grzywny do 10.000,00 zł. 

W razie natomiast skazania za przestępstwo, 
o których mowa powyżej, sąd może orzec nawiąz-
kę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kana-
lizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, 
w którym nastąpiło bezumowne wprowadzanie ście-

ków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębior-
stwa. (art. 28 ust. 5 ustawy).

Przypominamy, że aby wykonać przyłącze we 
własnym zakresie należy: 
• powiadomić PUK pisemnie lub mailowo (info@

puk.com.pl) z minimum 7-dniowym wyprzedze-
niem o zamiarze wykonania przyłącza,

• wykonać przyłącze zgodnie z ogólnymi warunka-
mi technicznymi (dostępne w siedzibie Przedsię-
biorstwa lub na stronie internetowej puk.com.
pl w zakładce Dla Klienta – Druki do pobrania),

• zgłosić gotowość do wstępnego odbio-
ru przyłącza w stanie odkrytym (mailo-
wo, telefonicznie – 61 8 145 743), na-
leży zapewnić dostęp do wodomierza,

• w terminie 30 dni od daty od wstępne-
go odbioru należy przedłożyć inwen-
taryzację geodezyjną powykonawczą 

dla wykonanego przyłącza,
• po końcowym odbiorze prac oraz dostarczeniu 

niezbędnej dokumentacji (inwentaryzacja powy-
konawcza) należy zgłosić się do PUK celem pod-
pisania umowy na odbiór ścieków (należy zabrać 
ze sobą dokument potwierdzający prawo wła-
sności nieruchomości – akt notarialny lub wy-
pis z księgi wieczystej). 

W przypadku stwierdzenia bezumownego i nie-
legalnego zrzutu ścieków do sieci kanalizacyjnej, 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
podejmie odpowiednie kroki prawne.

Chusteczki nawilżone kontra sieć 
kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków...

Walka jest nierówna. Szala zwycięstwa przechyla 
się niestety w stronę chusteczek. Jednak nie tylko 
ten artykuł, jakże popularny i nieodzowny w naszym 
codziennym funkcjonowaniu, bo któż z nas go nie 
używa, jest przyczyną awarii lub nieefektywnego 
działania sieci kanalizacyjnej. Warto zatem wiedzieć, 
co z całą pewnością nie powinno trafić do toalety, 
a w konsekwencji do sieci, choć niejednokrotnie 
w ogóle się nad tym nie zastanawiamy. Większość 
artykułów, które w naszym odczuciu nie powinny 
sprawić kłopotu, poważnie komplikuje codzienną 
eksploatację sieci kanalizacyjnej. Dlatego apeluje-

my, by wymienione niżej produkty, po 
ich użyciu, trafiły do kosza na śmieci...

CZEGO NIE WRZUCAMY DO TOALETY?
• odpadów budowlanych: gruzu, popio-

łu, żwiru, twardych osadów,
• resztek jedzenia, kości, skorupek, fusów, nie na-

leży wlewać zużytych olejów spożywczych i in-
nych tłuszczy,

• odpadów medycznych – plastrów, igieł, strzyka-
wek, bandaży,

• chusteczek nawilżonych (zwłaszcza tzw. chuste-

czek dla dzieci, czy do demakijażu), pieluch, pod-
pasek, wacików, niedopałków papierosów - tego 
typu odpady występują w kanalizacji najczęściej 
i generują największe problemy eksploatacyjne 
sieci; powinny trafiać do odpadów tzw. zmiesza-
nych, tak jak trociny/żwirki dla zwierząt.

c.d. na następnej stronie
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Raport z inwestycji – Napachanie
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. przychodzi z kolejnym 

raportem z prac dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej.
Prace w Napachaniu rozpoczęły się na przełomie sierpnia i września 2016 

roku. Łącznie ma powstać około 6,3 km kanalizacji. Obecnie wykonano oko-
ło 2,6 km sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej.

Inwestycja zostanie zakończona do 31.12.2017.
Od grudnia 2017 roku dokumenty, które będą potrzebne do rozpoczę-

cia procesu wykonywania przyłącza, można pobrać ze strony interneto-
wej: www.puk.com.pl z zakładki „dla klienta” -> „druki do pobrania” lub 
odebrać osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Topolowej 6 w Bytkowie w Biurze 
Obsługi Klienta.

Żaneta Struś

Stan całej sieci kanalizacyjnej oraz poprawność funkcjonowania oczyszczal-
ni ścieków jest monitorowana przez pracowników Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych Sp. z o.o. Każda zgłoszona usterka jest usuwana najszybciej jak to 
możliwe. Tu nie ma czasu, ani miejsca na zwłokę. Nasi Pracownicy wykonują 
swoje obowiązki w systemie zmianowym. Z całą pewnością widzicie Państwo 
naszych fachowców i służbowe samochody przemieszczające się na terenie 
całej gminy. Odpowiadają za ponad 130 kilometrów sieci kanalizacyjnej w 13 
miejscowościach. Pod ich nadzorem jest 60 obiektów – mniejszych i większych 
pompowni ścieków oraz ok. 750 studni zaworowych podciśnieniowych, które 
są zobligowani monitorować. Również usuwanie awarii i zatorów występują-
cych na sieci wiąże się z wyjazdem naszych służb, odwiedzeniem wielu stud-
ni zaworowych i wsłuchaniem się w pracę, w celu stwierdzenia prawidłowe-
go, lub nie, ich działania. Dlatego ważny dla nas jest każdy sygnał od Państwa, 
że dzieje się coś niedobrego. Przy tak dużej ilości studni i studzienek, ograni-
czenie miejsc poszukiwań awarii jest na wagę złota. Podobnie rzecz wygląda 
w przypadku oczyszczalni ścieków. Jest to obiekt, w przypadku którego jaka-
kolwiek przerwa w pracy jest wykluczona. Urządzenia na oczyszczalni służące 
do oczyszczania mechanicznego ścieków są wydajne i muszą pracować nie-
przerwanie, jednak śmieci w sieci nie ubywa, a nie możemy się oszukiwać, że 
część tych których nie wyłapiemy w czasie usuwania awarii, czy likwidowa-
nia zatorów dostanie się na oczyszczalnię. Dlatego też zwracamy się z ogrom-

ną prośbą o odrobinę zaangażowania w analizę tego, co wrzucamy do toale-
ty. Apelujemy zatem raz jeszcze o Państwa rozwagę i dobrą wolę, by obiekty 
pozostające pod nadzorem Przedsiębiorstwa prawidłowo i efektywnie służyły 
wszystkim Mieszkańcom Gminy Rokietnica.

A.F., K.Ł.

Eko-Klasy – raport siódmy

Mrowino – Młodzi 
ekolodzy witają wiosnę.

Marzec wszystkim kojarzy się z nadejściem wio-
sny. Wszyscy wypatrują pierwszych oznak tej pięk-
nej pory roku. Ponieważ w tym roku wiosna nie 
spieszyła się, płatając nam różne figle postanowili-
śmy sami wywołać ją „do odpowiedzi”. Zaopatrzy-
liśmy się w odpowiednie cebulki, ziemie i doniczki. 
Rozpoczęliśmy uprawę naszych roślinek. Na efekty 
długo nie trzeba było czekać. Troskliwa pielęgnacja 
przyniosła oczekiwane rezultaty. Oprócz szczypior-
ku pojawiły się przeróżne tulipany, szafirki, żonkile, 
hiacynty. Dzieci prowadziły dzienniczki obserwa-
cji, dzięki którym mogły obserwować wzrost roślin. 
Z klasy wyruszyliśmy do lasu w Konstantynowie. 
Pracownicy nadleśnictwa pokazali nam jak wygląda 
wiosna w lesie. Największe zainteresowanie wzbu-

dziły olbrzymie mrowiska, które były „ ruchome”. 
Miliony mrówek uwijały się jak w ukropie. Między 
drzewami mignął nam wielkanocny zając i sarenka. 
Dowiedzieliśmy się jak zbudowany jest las, co nam 
daje ,jak należy dbać o drzewa i zwierzęta. Wiele 
emocji wywołały dzikie wysypiska śmieci. Jako mło-
dzi ekolodzy wiemy, że nie należy wyrzucać śmieci 

do lasu .Poznaliśmy pracę ludzi, którzy na co dzień 
dbają o lasy. Mogliśmy porównać ich pracę dawniej 
i dziś. Na koniec wyprawy zregenerowaliśmy nasze 
siły przy ognisku z kiełbaskami. Dziękujemy pracow-
nikom nadleśnictwa za ciekawe zajęcia i pracowni-
kom PUK za transport do leśniczówki.

 Wych. klasy Bożena Lisiak

Napachanie – W marcu Eko-klasa w Napachaniu 
uczestniczyła w ekologicznej lekcji o powietrzu

i smogu, którą przeprowadzili pracownicy PUK. 
Dzieci dowiedziały się, z jakich gazów składa się po-

wietrze, w jaki sposób oddychają organizmy żywe. 
Wzięły udział w eksperymentach: „produkcja po-

wietrza”, „smog w słoiku” i rozmawiały o współcze-
snych zagrożeniach dotyczących zanieczyszczeń po-
wietrza. Na kolejnych zajęciach ekologicznych dzieci 
zapoznały się z drzewami, dzięki którym otaczają-
ce nas powietrze jest bardziej czyste. Jedną z ich 
najważniejszych funkcji jest neutralizacja wytwa-
rzanych przez człowieka zanieczyszczeń atmosfe-
rycznych. Uczniowie dowiedzieli się jak zbudowane 
jest drzewo i jak zmienia się jego wygląd w różnych 
porach roku. Przygotowali też jego obrazkową hi-
storię. Poszerzyli, swoje wiadomości na temat róż-
nych rodzajów drzew liściastych i iglastych.  Uświa-
domili sobie, że każde drzewo jest „domem” dla 
wielu ptaków, owadów i zwierząt. Zastanawiając 
się nad pytaniem, „Co nam dają drzewa?” doszli-
śmy wspólnie do wniosku, że: lubimy na nie pa-
trzeć, oczyszczają powietrze, chronią przed słońcem, 
dają materiał na budowę domu i smaczne owoce. 
Powodów, dla których należy chronić drzewa jest 
dużo i warto nad nimi zastanowić siadając w jego 
cieniu w upalny dzień.

wych.  Anna Olejniczak - Cichocka

dok. z poprzedniej strony
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Rusza akcja „POSADŹ NA SWOIM”
Do tego, że o środowisko naturalne należy dbać, 

nie trzeba nikogo przekonywać. I nie chodzi tu wy-
łącznie o wymiar globalny, ale również, a może 
przede wszystkim - lokalny. Dlatego poprawianie 
świata zamierzamy zacząć od siebie. Wspólnym po-
mysłem pracowników Urzędu Gminy w Rokietnicy 
i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bytkowie 
jest więc przygotowana akcja „POSADŹ NA SWOIM”. 

Rozpoczęliśmy od stworzenia jej specjalnego, czy-
telnego logotypu. Odniesieniem dla autora projektu, 
Arka Chołżyńskiego, były tabliczki - etykiety roślin 
(np. stosowane do oznaczenia sadzonek w centrach 
ogrodniczych). Tabliczka może być zarówno znacz-
nikiem rośliny, jak i znacznikiem miejsca („NA SWO-
IM”) - na wzór oznaczeń typu „nie deptać trawy” 
itd. Umieszczona w nim roślina doniczkowa ma na 
celu podkreślenie, że akcja ma też (a może i przede 

wszystkim) wymiar kameralny: 
wystarczą drobne nasadzenia, 
aby zmienić swoje otoczenie na 
lepsze – ogrody, balkony, kwiet-
niki, czy nawet parapety. Wszystko 
to dopełniają gminne kolory – zie-
leń i żółć, które jeszcze bardziej 
podkreślają związek z lokalną 
społecznością.

W ramach akcji podejmie-
my rozmaite działania mające na 
celu pokazanie, że zależy nam na 
ochronie, rozwoju i trosce o przy-
rodę najbliższą naszemu miejscu za-
mieszkania. Temu celowi zostaną de-
dykowane tegoroczne imprezy i akcje promocyjne. 
Oczywiście kontynuowane i rozwijane – jak dobrze 

posadzone i pielęgnowane rośliny – w na-
stępnych latach. 

Ma ona służyć przede wszystkim 
Wam, Mieszkańcom, dlatego już dziś 

zapraszamy Was do współpracy. Śledź-
cie naszą stronę internetową, gdzie 

w specjalnie utworzonej zakładce „PO-
SADŹ NA SWOIM” pojawiać się będą bie-

żące informacje na temat akcji http://ro-
kietnica.pl/posadz-na-swoim/. Będziemy 
o niej również informować na naszym pro-
filu rokietnica.pl na facebook’u. To samo 

działanie wdroży także w swoich interne-
towych mediach PUK.

Będziemy o tym również mówić, pisać 
w „Rokickich Wiadomościach”, prosić o udo-

stępnianie  i mamy wielką nadzieję, że dołączy 
do nas silna grupa osób, którym to, co dzieje 

się wokół, nie jest obojętne 
POSADŹMY NA SWOIM!

Poznajmy 
najlepsze 
według Was 
zdjęcie wspól-
nej zabawy 
fotograficznej 
„Wiosna PUKa 
do drzwi”

Najwięcej lajków otrzy-
mało… zdjęcie autorstwa 
Jakuba Feliksiaka, który 
swoją pracę sam zatytu-
łował „ Przyszła Wiosna”.

Dziękujemy za wszystkie 
wspaniałe zdjęcia. Ich liczba 
oraz liczba osób zaangażo-
wanych w komentowanie, 
lajkowanie i udostępnianie 
pokazała, że zabawa Wam 
się spodobała! Nam też  
Dlatego powtórzymy ją na 
pewno. Jeszcze raz dziękujemy i gratulujemy autorom wszystkich zdjęć za to, że tak pięknie i na różne sposoby uchwycili nadejście wiosny. 
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Stowarzyszenie ROKTAR  
na sesji Rady Gminy Rokietnica

Przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Niepeł-
nosprawnych i ich Rodzin ROKTAR uczestniczyli 
w dniu 27 marca 2017r. w sesji Rady Gminy. Mie-
liśmy możliwość przedstawienia zakresu i celów 
działania Stowarzyszenia, które działa od 2008 r. 
na terenie dwóch gmin - Rokietnica i Tarnowo Pod-
górne. Do Stowarzyszenia należą głównie rodziny 
osób niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, 
z Zespołem Downa, autyzmem, niewidome. Orga-
nizujemy dla osób niepełnosprawnych zajęcia re-
habilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej, różne 
formy aktywności poprawiające zaradność osobi-

stą, pomagamy rodzicom i opiekunom.
Pani Elżbieta Kram Kierownik Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w prezentacji multimedialnej przybliżyła 
historię Stowarzyszenia oraz dotychczasową dzia-
łalność Warsztatu. Następnie przedstawiłam pro-
jekt nowego obiektu dla WTZ, którego budowa, po 
zmianach w projekcie, rozpocznie się w tym roku 
w Tarnowie Podgórnym. Będą to głównie pracow-
nie, w których nasi podopieczni będą mogli roz-
wijać swoje pasje i korzystać z rehabilitacji oraz 
pomieszczenia hostelu, w którym opiekun osoby 
niepełnosprawnej, w nagłych przypadkach (np. cho-

roba) będzie mógł pozostawić taką osobę pod od-
powiednią opieką. 

Od kwietnia do czerwca raz w tygodniu, w ponie-
działki, w godzinach popołudniowych od 16.00 do 
19.00 w obiekcie WTZ w Baranowie przy ul. Wspólnej 
5, będą odbywać się zajęcia terapeutyczne: malar-
stwo, techniki artystyczne, wikliniarstwo oraz zaję-
cia rehabilitacyjne. Zajęcia są bezpłatne i skierowa-
ne dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze zajęcia 
odbędą się 24 kwietnia br. Serdecznie zapraszamy 
do wzięcia udziału w tych spotkaniach. Informacje 
szczegółowe można uzyskać u p. Elżbiety Kram nr 
tel. 500 420 323. „Projekt współfinansowany przez 
Gminę Tarnowo Podgórne” i Stowarzyszenie ROKTAR 

Informujemy, że od 29 marca 2017r. zmienił się 
skład Zarządu Stowarzyszenia:

Wanda Koralewska – Prezes Zarządu Zbigniew 
Kubiak - Wiceprezes Zarządu Maria Mruk - Skarb-
nik Sylwia Tomczak – Sekretarz Elżbieta Kram - czło-
nek Zarządu Elżbieta Bieniewska – członek Zarządu 

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony inter-
netowej www.roktar.pl oraz Warsztat Terapii Za-
jęciowej Roktar na Facebooku. 

 Wanda Koralewska

Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

Niezwykły  
Gość w WTZ

20 marca w naszym WTZ mieliśmy 
możliwość gościć Księdza Arcybisku-
pa Stanisława Gądeckiego, który tego 
dnia miał wizytację kanoniczną w Pa-
rafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Baranowie. O godzinie 10.00 gru-
pa uczestników, wraz z opiekunami 
i chętnymi rodzicami, uczestniczyła 
we mszy św. w kościele parafialnym. 
Wszyscy chętni, zebrani na uroczysto-
ści, otrzymali Sakrament Namaszcze-
nia Chorych. O godzinie 12.30 Pani 
Prezes Małgorzata Wilga - Siemko-
wicz wraz z Panem Sołtysem Mie-
czysławem Paczkowskim oczekiwała 
na przyjazd księdza Arcybiskupa Sta-
nisława Gądeckiego, przed wejściem 
do Warsztatu. Chwilę później, wraz 
z uczestniczkami - Elżbietą i Weroni-
ką powitałam naszego dostojnego go-
ścia wraz z jego współpracownikami 
oraz księdzem Proboszczem Andrze-
jem Strugarkiem z kościoła w Bara-
nowie. Ksiądz Arcybiskup z zaintere-
sowaniem przyglądał się codziennym 
zajęciom w pracowniach, rozmawiał 
z uczestnikami oraz znalazł czas na fili-
żankę herbaty i pyszny sernik, upieczo-
ny z tej okazji w Pracowni Gospodar-
stwa Domowego. Uczestnicy - Marta 
i Mateusz pożegnali Jego Ekscelencję, 
wręczając mu ręcznie wykonaną tacę 
z wikliny. Wszyscy obecni w Warszta-
cie na pamiątkę wizyty otrzymali ob-
razek od Księdza Arcybiskupa.

Elżbieta Kram 
Kierownik WTZ
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„Roktar” – Rajd 
rowerowy!

Klub sportowy osób niepełnosprawnych z Tarno-
wa Podgórnego i Rokietnicy rozpoczął  sezon rowe-
rowy. W sobotę 1 kwietnia spotkaliśmy się na plaży, 
nad jeziorem lusowskim w gronie 15 zawodników 
i ich opiekunów. Pod kierunkiem trenera Grzegorza 
Krzemińskiego, dla tych z lepszą kondycją była jaz-
da rowerem wokół jeziora, pozostali ćwiczyli mar-
szobieg do Lusówka i z powrotem. Na zakończenie 
czekały na wszystkich kiełbaski z grilla. Pogoda była 
wspaniała, mogliśmy cieszyć się pięknymi lusow-
skimi widokami i nabierać coraz większej pewno-
ści co do zdobywanych sportowych umiejętności.  
Jak każde takie spotkanie, była też okazja do roz-
mów rodziców i do integracji. 

To już prawie trzeci rok, jak uprawiamy wyczyno-
wo sport, trenując lekkoatletykę i pływanie. Trenin-
gi mamy dwa razy w tygodniu: lekkoatletyka - we 

wtorki od 16.00 do 18.00 w Klubie WUEF w Tar-
nowie Podgórnym (sporadycznie na stadionie GKS 
Tarnovia), pływanie - w czwartki od 19.00 do 20.00 
na Tarnowskich Termach. Bierzemy od dwóch lat 
udział w Półmaratonie Bieg Lwa i w Triathlonie Lwa 
oraz w wielu innych imprezach sportowych w na-
szym regionie. Zajęcia prowadzi dyplomowany tre-
ner Grzegorz Krzemiński, mający ponad 20-to letnie 

doświadczenie w  szkoleniu osób niepełnospraw-
nych. Wszystkich zainteresowanych, uprawianiem 
wyczynowego sportu, zapraszamy! 

Zajęcia są finansowane  
przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Grażyna Nowicka 
tel. 508-610-256

WTZ ROKTAR dla Misji
Już po raz czwarty w okresie Wielkiego Postu 

uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Barano-
wie włączyli się do Akcji „Woreczek ryżu” z inicja-
tywy Diakonii Charytatywno-Misyjnej Wspólnoty 
Porcjunkula przy klasztorze o. Franciszkanów na 
Górze Przemysła w Poznaniu. Do wzięcia udziału 
w tym przedsięwzięciu zachęciła nas siostra na-
szej uczestniczki pani Zuzanna Szulc. Akcja posia-
da trzy wymiary:  1. Postu – w wybranym dniu WO-

RECZEK RYŻU staje się dla nas, jeżeli to możliwe, 
jedynym posiłkiem. 2. Jałmużny – pieniądze, które  
przeznaczylibyśmy na posiłki składamy jako ofiarę 
na potrzebujących.  3. Modlitwy – wspominamy  
w modlitwie ubogich, głodnych i cierpiących. Nasi 
uczestnicy przygotowywali materiał do zszycia od-
rysowując od szablonu kształt woreczka, następnie 
wycinali po wyrysowanych liniach i prasowali pa-
ski materiału, które zostały zszyte na maszynie. Ko-
lejnym etapem w pracy było obcinanie nitek, wy-
wracanie woreczków na prawą stronę i wkładanie 
woreczków z ryżem. Do każdego woreczka została 

dołączona informacja o celu akcji i przez kogo były 
wykonane woreczki.

Po gotowe woreczki przyjechał do Warsztatu oj-
ciec Michał Baranowski, który w podziękowaniu za 
naszą pracę przywiózł nam kalendarz wspólnoty, 
książkę „Fatima - objawienia” i słodkości, a każdego 
obdarował obrazkiem z modlitwą Anioła z Fatimy. 

Cieszymy się bardzo, że jako Warsztat mogliśmy 
ponownie włączyć się do tej akcji.

Elżbieta Kram
Kierownik WTZ ROKTAR
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Wieści z sołectwa Rokietnica

W niedzielę Palmową w klubie sołeckim Mrowi-
no-Cerekwica odbyła się I X edycja wielkopolskie-
go Konkursu Koszy Wielkanocnych, w którym już 
po raz dziewiąty uczestniczyło sołectwo Rokietni-
ca. Tym razem zajęliśmy II miejsce w kategorii Wy-
stawca Zbiorowy, za Stowarzyszeniem Emerytów 
i Rencistów „Pod Kasztanami” z Cerekwicy. Gratu-
luję zwycięstwa! 

Serdecznie dziękuję za pomoc w przygotowaniu 
kosza i dekoracji. W koszu znalazły się przygotowane 
specjalnie na te okazję tradycyjne potrawy: chleb, 

szynka , kiełbasa, baranek z masła, mazurek, jaja 
i świąteczna baba oraz własnoręcznie zrobione pi-
sanki. Elementem dekoracyjnym był duży biały szy-
dełkowy zając wykonany przez złote rączki pani Te-
reni. Z jej rąk wyszły też szydełkowe kury i kogut, 
które w tzw. babcinej „kuszce” wyłożonej sianem 
wysiadywały naturalne jaja kurze i przepiórcze. Było 
również jajo strusie. Soczysta zieleń zboża, tulipa-
ny, bratki i barwinek na białej szydełkowej serwecie 
skłaniają do refleksji. Jest czas przemijania , z któ-
rego pozostają wspomnienia i jest czas rodzenia się 

do nowego życia , które niech będzie radością….
Raz jeszcze składam gorące podziękowanie wy-

konawcom tego kosza.
Żałuję, że w tym roku , po raz pierwszy sołectwo 

nie uczestniczyło w wystawie „Stół Wielkanocny 
pięknie nakryty „. Tak się złożyło, ze zabrakło za-
równo wykonawczyń - Klubu Kobiet Aktywnych, 
który się rozwiązał jak i pomieszczenia, gdyż daw-
ny GOK został zagospodarowany przez świetlicę so-
cjoterapeutyczną.

Na koniec sołectwo informuje, że z funduszu so-
łeckiego na 2017 rok zostały zakupione nowe ta-
blice informacyjne, które rozmieszczono w 5 punk-
tach sołectwa. Nowe tablice poprawią estetyczny 
wygląd sołectwa i wpłyną korzystnie na wizerunek 
Rokietnicy.

Sołtys Józef Fudala

Pokaz Stołu Wielkanocnego  
w Sołectwie Żydowo-Rostworowo

Jak co roku w niedzielę Palmową tj. 9 kwietnia 
2017 w Świetlicy Wiejskiej w Żydowie Panie z Koła 
Gospodyń wraz z Sołtysem Piotrem Hałasem przy-
gotowały pokaz Stołu Wielkanocnego. Pomysłów 
było dużo, pracy i czasu poświęconego również, 
a wszystko aby pokazać się z jak najlepszej strony. 
Efekty widać na załączonych do artykułu zdjęciach. 
W tym roku możliwa była też degustacja słynnych 
pasztetów, które wygrywały międzynarodowe 
konkursy w tym również, w Ostrzeszowie. Degu-
stować można było przy okazji nasze regionalne 
nalewki. Tego wszystkiego, co Panie przygotowały 
w tym roku, pilnowały dwa zające o niepowtarzal-
nej urodzie, jeden z dużymi oczami na głównym sto-
le, drugi na rowerze przy nalewkach. Całość pokazu 

odbyła się w wielkanocnej scenerii i klimacie kuchni 
wielkopolskiej. Ten smaczny stół został pobłogosła-
wiony wraz ze wszystkimi obecnymi przez naszego 
Proboszcza Tomasza Kokornaczyka, za co mu ser-
decznie dziękuję. Pragnę również bardzo podzięko-
wać naszym Paniom, na czele z Przewodniczącą Koła 
Panią Ireną Spochaczyk i Marleną Kaczmarek, Marią 
Bańdurską, Krystyną Dziedzic, Basią Bańdurską ,Ewą 
Mazurek, Elżbietą Wencką i Jadwigą Piwowarczyk. 
Duże podziękowania dla Piekarni Pana Karola Piwo-
warczyka za wypieki polskiego, wiejskiego o prze-
pięknych kształtach i wzorach chleba, którego nie 
może zabraknąć na polskim stole. Dziękuję też Lesz-
kowi Spochaczykowi za pomoc przy dekoracji sali. 
W imieniu wszystkich mieszkańców gminy Rokiet-

nica, a było ich w tym roku sporo, 
jeszcze raz dziękuję Paniom, bo to 
one pokazują, że czasami warto 
poświęcić swój czas i pracę dla 
drugiego człowieka.

 Radny i Sołtys Piotr Hałas
 
Dodatkowo przekazuję bie-

żące informacje z Sołectwa:
• wymieniono piasek w piaskownicach Żydowo, 

Rostworowo,
• zamontowano lampę przy Placu Zabaw w Ro-

stworowie,
• wybudowano siłownię zewnętrzną w Żydowie,
• zamontowano przy siłowni lampę,
• zamontowano lampę solarną przy wejściu na 

cmentarz w  Żydowie,
• zamontowano siatki do bramek przy Placu Za-

baw w Rostworowie,
• 10 czerwiec 2017 - sobota, niezależnie od pogo-

dy, obchody Dnia Dziecka godz. 15.00, potem za-
bawa taneczna od 20.00-2.00.
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Zebranie wiejskie w Krzyszkowie
2 marca 2017 r. w świetlicy w Krzyszkowie odby-

ło się zebranie wiejskie, podczas którego gościliśmy 
Wójta Gminy Rokietnica Bartosza Derecha, Prezesa 
PUK Bogdana Małeckiego oraz przybyłych mieszkań-
ców. W czasie zebrania sołtys przedstawił sprawoz-
danie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 
r. Dokonał rozliczenia środków finansowych prze-
znaczonych na rok 2016, które wynosiły 3 844,00 
zł. Rozliczono również środki w ramach funduszu 
sołeckiego w kwocie 26 225,47zł, za które wykona-
no siłownię zewnętrzną oraz zakupiono namioty.

Podczas zebrania mieszkańcy zostali zapoznani 
także z treścią pism, które sołtys skierował do róż-
nych instytucji. Do Wójta Gminy wystosował pi-
smo z prośbą o uwzględnienie w budżecie gminy 
na 2017r. środków, które umożliwią budowę dróg 
na terenie Sołectwa Krzyszkowo. Złożył także pi-
sma dotyczące naprawy oświetlenia ulicznego oraz 
wyrównania nawierzchni dróg na terenie miejsco-
wości. Przesłał pisma, które umożliwiły organizację 
imprez integracyjnych i plenerowych w tym zgło-
szenie loterii fantowej do Urzędu Celnego. Soł-
tys złożył także wniosek do Rady Gminy z prośbą 
o umożliwienie Sołectwu Krzyszkowo, przystąpie-
nia do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. 
Opracował pismo poparte 473 podpisami miesz-
kańców z prośbą o powstanie przystanku kolejowe-
go w Krzyszkowie, które skierował do Wójta Gminy 
Rokietnica p. B. Derecha, p. B. Frąckowiaka - Sto-
warzyszenie Metropolia Poznań, p. W. Jankowiaka 
- Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, 
p. W. Grześkowiaka- zakład Linii Kolejowych w Po-

znaniu, p. P. Neumanna – Dyrektora Regionu PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A., Posła na Sejm Bartło-
mieja Wróblewskiego. 

W czasie zebrania głos zabrał również wójt Bar-
tosz Derech, który przedstawił sprawozdanie z dzia-
łań podjętych na terenie gminy w 2016 r. Udzielił 
mieszkańcom odpowiedzi na wiele nurtujących ich 
pytań. Poinformował o przebiegu prac związanych 
z rozbudową dróg na terenie miejscowości, które 
rozłożone zostaną na kilka etapów. W tym roku wy-
konany zostanie odcinek od przejazdu kolejowego 
do ulicy Obornickiej. Wcześniej jednak na tym od-
cinku zostanie wymieniona linia wodociągowa. Pra-
ce związane z modernizacją drogi zostaną podjęte 
po wykonaniu prac przez PUK. O projekcie przebu-
dowy ulic Głównej, Polnej i Obornickiej mieszkańcy 
zostali poinformowani podczas konsultacji społecz-
nych, które odbyły się w Urzędzie Gminy w dniu 7 
i 9 grudnia 2015r. W trakcie spotkania z pracowni-
kami Urzędu Gminy, mieszkańcy mieli możliwość 
naniesienia zmian oraz mogli wyrazić swe opinie 
na temat przebudowy dróg na terenie miejscowo-
ści. Niestety w konsultacjach wzięło udział tylko 15 
osób. Podczas zebrania wiejskiego we wrześniu 2016 
r. była także możliwość wglądu do opracowane-
go projektu przebudowy dróg. W tym roku długo 
oczekiwana przez mieszkańców Krzyszkowa prze-
budowa dróg zostanie rozpoczęta. W czasie zebra-
nia głos zabrał również Prezes PUK Bogdan Małecki, 
informując mieszkańców o niezbędnych procedu-
rach związanych z podłączeniem się mieszkańców 
do kanalizacji sanitarnej. 

W okresie od stycznia do marca br. sołtys wy-
stosował pisma z prośbą o zasklepienie nierówno-
ści i wyrównanie nawierzchni dróg na terenie miej-
scowości oraz usunięcie usterki powodującej ciągłą 
awarię oświetlenia przy ulicy Głównej. Skierował pi-
smo dotyczące przystanku kolejowego do p. I. Mer-
chela –Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. w Warszawie. Z Grupą Odnowy Wsi opracowano 
projekt „Ocalić od zapomnienia”, który złożony zo-
stał w ramach konkursu „Pięknieje Wieś Wielkopol-
ska”. W projekcie wnioskowaliśmy o wsparcie działań 
umożliwiających zagospodarowanie skweru w cen-
trum Krzyszkowa. Sołtys uczestniczył w rozmowach 
dotyczących stanu nawierzchni dróg z wójtem B. 
Derechem i zastępcą wójta A. Klapińskim oraz kie-
rownikiem Referatu Inwestycji Ł. Janikowskim. Soł-
tys uczestniczył w Sesjach Rady Gminy oraz w spo-
tkaniu sołtysów z wójtem Bartoszem Derechem. 
Wspólnie z mieszkankami brałyśmy udział w wysta-
wi „Stół Wielkanocny Pięknie Nakryty”. Sołtys podjął 
niezbędnie działania umożliwiające zorganizowanie 
Festynu Rodzinnego, który odbędzie się 1 lipca 2017r. 
Serdecznie zapraszam mieszkańców do współpracy 
i zaangażowania się w przygotowanie imprezy ple-
nerowej w Krzyszkowie. W sposób szczególny pro-
szę o wsparcie loterii fantowej.

Wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się szcze-
gółowych informacji o planowanych działaniach i in-
westycjach, które będą miały miejsce na terenie so-
łectwa zapraszam na dyżur sołtysa w każdą pierwszą 
środę miesiąca od godz.18.00 do biura ul. Główna 
113. W sytuacjach wymagających bieżącej inter-
wencji proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Sołtys 
M. Chojnacka

Artystyczne i kulinarne pasje mieszkanek Krzyszkowa

Tradycyjnie już mieszkanki Krzyszkowa z okazji 
Dnia Kobiet spotkały się, przy kawie i ciastku, aby 
porozmawiać o swych zainteresowaniach. Podczas 
tegorocznego święta o swej kobiecej pasji, która 
jednocześnie jest sposobem na aktywne spędza-
nie czasu wolnego opowiedziała Nam pani Danu-
ta Trzebowska. Podziwiałyśmy wykonane przez pa-
nią Danutę ozdoby świąteczne oraz własnoręcznie 

malowane obrazy i pisane ikony. Wspólne rozmowy 
mieszkanek pozwoliły również na wymianę przepi-
sów kulinarnych na podstawie, których przygotowa-
łyśmy wystawę „Stół wielkanocny pięknie nakryty”.  

Podczas tegorocznej wystawy na wielkanocnym 
stole w Krzyszkowie królowała biała kiełbasa, która 
już niebawem zostanie wpisana na listę tradycyjnych 
wielkopolskich produktów. Tajemnica smacznych 

dań to nie tylko receptura, ale również odpowied-
nio dobrane naturalne składniki. W tych szczegól-
nych dniach niejedna gospodyni chce zaskoczyć swo-
ich bliskich dodając do tradycyjnych potraw nutkę 
kreatywności. Dzięki przepisom polecanym przez 
mieszkanki Krzyszkowa przygotowanie tradycyjnych 
wielkanocnych potraw stało się szybkie i efektowne. 
Świąteczny nastrój podczas tegorocznej wystawy 
podkreślała również wiosenna dekoracja. Wszyst-
kim zaangażowanym mieszkankom w przygotowanie 
wystawy stołu wielkanocnego serdecznie dziękuję. 

Sołtys 
M. Chojnacka
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Wspaniały występ Rokietnickich karateków 
na Mistrzostwach Poznania i Powiatu 
Poznańskiego Szkół w karate WKF. 

25 marca w Szkole Podstawowej w Zalasewie 
odbyły się II Mistrzostwa Poznania i Powiatu Po-
znańskiego SZS Szkół w karate WKF- Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej. W ich ramach zawodnicy prezento-
wali przed sędziami umiejętności w kata i kumite. 

Udział wzięli zawodnicy z UKS Błyskawica Rokietni-
ca pod opieką trenera Jarosława Kuca , reprezentu-
jąc Szkołę Podstawową i Gimnazjum im. Noblistów 
w Rokietnicy. Nasi karatecy zmagając się z około 
171 zawodnikami z 37 Szkół wywalczyli 20 medali 

w tym 7 złotych, 6 srebrnych i 7 brązowych. Osta-
tecznie w kwalifikacji generalnej turnieju zajęliśmy 
1 miejsce Szkół Podstawowych i 2 miejsce wśród 
Gimnazjum oraz 1 miejsce w rankingu jako Gmina 
Rokietnica. Złote medale zdobyli: Prusak Bartosz 
w konkurencji fantom, Śniegocki Szymon w konku-
rencji kata, Suszka Julia w kata i kumite, Dominik 
Suszka w kata i kumite. Srebrne medale zdobyli: Ny-
kiel Wiktoria w kata, Prusak Bartosz w kata, Hadula 
Jan w kata, Grochowski Paweł w kata, Grochowska 
Julia w kata, Śniegocki Szymon w fantomie. Brązowe 
medale zdobyli: Mosiniak Piotr w kata, Kobusiński 
Antoni w kata, Michta Michalina w kata, Łukaszczuk 
Lena w kata, Kowalak Patryk w kata, Kowalczyk Zo-
sia w kata, Bartecka Julia w kata. 

Zawody odbyły się na bardzo wysokim poziomie. 
Zawodnicy zdobywali kolejne punkty poprawiając 
swoją pozycję w rankingu prowadzonym przez Wiel-
kopolski Związek Karate. Każdy z zawodników da-
wał z siebie wszystko, reprezentował prawdziwego 
ducha walki i zaangażowania. Wszystkim serdecz-
nie gratulujemy. 

D.S.

BUDMAR-CUP V 8-bil: Robert 
Jachimowski zwycięża!!!

Jesteśmy na półmetku sezonu BUDMAR-CUP 
2016/2017. W piątej eliminacji wystartowało 22 
zawodników z apetytami na piękne puchary i me-
dale ufundowane przez firmę BUDMAR. Dodatkowo 
na pierwszą czwórkę czekały pamiątkowe magnesy 
z Szanghaju przywiezione przez Radosława Babicę 
z ostatnich Mistrzostw Świata w Chiński Bilard. Po 
blisko 9 godzinach emocjonujących pojedynków 
zwycięzcą okazał się Robert Jachimowski. Robert 
swój występ zaczął od porażki z Arkiem Brzękow-
skim(1:3) ale później nie miał już sobie równych. 
Opór stawiał mu jeszcze tylko Karol Siódmiak, z któ-
rym o wejście do ćwierćfinału wygrał jedną par-
tią(3:2). Pozostałe pojedynki zwyciężał wyraźnie. 
W finale pokonał Marka Strykowskiego(4:1), w pół-

finale Kacpra Specyała(4:1), w ćwierćfinale Leszka 
Adamka(4:0), a wcześniej wygrał z Danielem Wiesz-
czeczyńskim(3:0) i Agnieszką Kolecką(3:0). Obok 
Kacpra na trzecim stopniu podium uplasował się 
jeszcze Maciej Wachowiak. Piąte lokaty wspólnie 
z Leszkiem zajęli: Andrzej Barski, Piotr Judkowiak 
i Arek Brzękowski. Kolejne zawody z cyklu BUD-
MAR-CUP odbędą się w SOBOTĘ 22 kwietnia. Za-
praszamy do udziału!

Cenne wyjazdowe zwycięstwo 
drugiej drużyny Akademii!

W drugiej kolejce II Polskiej Ligi Bilardowej pierw-
szy zespół Akademii Bilardowej pauzował, a wystą-
piła druga drużyna. Akademia Bilardowa II Rokiet-
nica swój mecz rozegrała w Bydgoszczy z drużyną 
Maximus BSB II. Na mecz wyjazdowy wybrali się 
następujący zawodnicy: Maciej Wachowiak(kapi-
tan), Daniel Wieszczeczyński, Kacper Specyał, Łukasz 
Sikorski i powracający do gry w zespole Akademii 
Piotr Judkowiak. Po pierwszej części meczu sytuacja 
naszej drużyny nie wyglądała zbyt dobrze. Wygrał 
tylko Daniel, a pozostałe dwa mecze padły łupem 

Od lewej: Robert Jachimowski, Marek Strykowski, 
Kacper Specyał i Maciej Wachowiak.



36

gospodarzy. Choć trzeba przyznać, że było bardzo 
blisko naszego prowadzenia, gdyż Maciej uległ mi-
nimalnie, wynikiem 9:10. W drugiej odsłonie nasz 
zespół zagrał wyśmienicie. Skład wystawiony przez 
kapitana wygrał wszystkie pojedynki. Swoje mecze 
kolejno wygrali: Daniel, który tego dnia grał wyśmie-
nicie, Maciej, który zrehabilitował się po wcześniej-
szym meczu i debel w składzie Łukasz Sikorski i Piotr 
Judkowiak, który pokazał się z jak najlepszej strony, 
wytrzymując presję w decydujących momentach. 
Ostatecznie zwyciężyliśmy wynikiem 4:2. To cenne 
wyjazdowe zwycięstwo pozwoliło nam wskoczyć na 
drugie miejsce w tabeli. Szczegółowe wyniki można 
znaleźć na stronie Polskiego Związku Bilardowego:  
http://bilard-sport.pl/liga/tabela_2liga.php?grupa=3

Zwycięstwo i porażka  
w 3.kolejce II PLB!!!

Nasze drużyny zagrały z odmiennym szczęściem 
w 3.kolejce II Polskiej Ligi Bilardowej. Pierwszy ze-
spół Akademii Bilardowej z Rokietnicy zagrał u sie-
bie z Maximusem BSB II Bydgoszcz. Zwyciężyliśmy 
wynikiem 5:1 ale trzeba przyznać, że wygrana nie 
przyszła łatwo. Wygraliśmy wszystkie cztery poje-
dynki singlowe, w których zagrali: Krzysztof Kaczma-
rek, Arkadiusz Brzękowski, Andrzej Barski i Marek 
Strykowski. W tych meczach doświadczeni Andrzej 
i Marek wygrali swoje pojedynki bardzo pewnie, 
a młodzi Krzysztof i Arek zwyciężali po bardzo za-
ciętych meczach. Triumfowaliśmy jeszcze w jednym 
deblu, gdzie Akademię reprezentowali Michał Po-
tysz i Andrzej Barski. Zdobyte 5 punktów dało nam 
awans na drugie miejsce w tabeli. Druga drużyna 
Akademii zagrała z aktualnym liderem Zakręconą 
Bilą Poznań i niestety nie udało im się urwać na-
wet jednego punktu. Najbliżej zdobycia punktu był 
najmłodszy z naszej ekipy Dawid Jachimowski, dla 
którego był to dopiero drugi występ w II PLB. Dru-

ga drużyna Akademii w tabeli jest tuż za pierwszą 
drużyną z Rokietnicy. Oba zespoły mają duże szanse 
aby awansować do baraży o I PLB, ale aby to uzy-
skać potrzebują korzystne rezultaty z Falquon Hades 
Poznań i urywać co się da Zakręconej Bili. Aktualna 
tabela i wszystkie wyniki naszej grupy są dostępne 
na stronie Polskiego Związku Bilardowego:

http://bilard-sport.pl/liga/tabela_2liga.php?-
grupa=3

Aktualne tabele RLB XII ADVATECH!
Na liście startowej mamy aż 28 uczestników! Jest 

to rekord frekwencji! Takie zainteresowanie zmo-
bilizowało nas do stworzenia dwóch szczebli roz-
grywek: SUPER RLB(10 zawodników) i PRO RLB(18 
zawodników). Rozgrywki SUPER RLB mają na celu 
przygotowanie zawodników do startów w Polskiej 
Lidze Bilardowej, zawodnicy grają między sobą po 
4 pojedynki(8-bil do 10 wygranych partii, 9-bil do 
10, 10-bil do 10 i w 14/1 do 100 punktów). Roz-
grywki PRO RLB odbywają się na krótszych dystan-
sach. Gracze między sobą grają po 3 pojedynki(-
8-bil do 5, 9-bil do 5 i w 14/1 do 50 punktów na 25 
podejść). Między obiema ligami przewidziane są 
spadki i awanse oraz mecze barażowe. Na zakoń-
czenie XII edycji RLB ADVATECH rozegrany zosta-
nie Turniej Finałowy, w którym zagrają zawodnicy 
zarówno SUPER RLB, jak i PRO RLB. Tak więc, każ-
dy uczestnik XII edycji RLB ADVATECH będzie miał 
szanse na wygranie najcenniejszych nagród. Roz-
grywki są prawie na półmetku. Wiele cennych re-
zultatów już padło. Aktualne tabele przedstawia-
my poniżej, a wszystko można śledzić na żywo pod 
następującymi linkami:
• SUPER RLB ADVATECH (8-bil  i  10-bil): 

http://online-brackets.com/view/1836
• SUPER RLB ADVATECH (9-bi l  i  14/1):  

http://online-brackets.com/view/1837

• PRO RLB ADVATECH (8-bil, 9-bil, 14/1): 
http://online-brackets.com/view/1838
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1 Marek	Żuchowski 6 2 1 20
2 Andrzej	Barski 4 2 3 14
3 Arkadiusz	Brzękowski 2 5 1 11
4 Krzysztof	Kaczmarek 3 1 1 10
5 Marek	Strykowski 1 5 1 8
6 Karol	Siódmiak 2 2 3 8
7 Maciej	Wachowiak 1 4 2 7
8 Kacper	Specyał 1 2 4 5
9 Daniel	Wieszczeczyński 1 1 4 4
10 Michał	Potysz 1 0 2 3

	 mecze Partie

PRO RLB  
XII ADVATECH
13.04.2017 wy

gr
an

e
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żk
i

zdobyte : 
stracone bilans

1 Robert	Jachimowski 38 4 196	:	90 106

2 Dawid	Jachimowski 30 12 170	:	108 62

3 Piotr	Kolecki 29 13 159	:	118 41

4 Sebastian	Brzękowski 27 21 166	:	140 26

5 Piotr	Judkowiak 24 6 131	:	67 64

6 Karol	Bartkowiak 23 10 159	:	114 45

7 Leszek	Adamek 21 6 114	:	63 51

8 Michał	Judkowiak 21 12 129	:	89 40

9 Maks	Bartkowiak 11 16 83	:	94 -11

10 Andrzej	Sykała 11 25 92	:	134 -42

11 Wiesław	Trzeciak 8 25 69	:	131 -62

12 Bartosz	Wawrzyniak 7 23 91	:	142 -51

13 Jacek	Przybylski 6 6 35	:	36 -1

14 Norbert	Tokłowicz 6 9 37	:	50 -13

15 Tomasz	Francuzik 6 24 44	:	116 -72

16 Piotr	Przybylski 4 29 59	:	137 -78

Zuza na podium Junior-Tour!!!
Na pierwszych tegorocznych ogólnopolskich za-

wodach Junior-Tour w Łodzi wystąpiło pięciu junio-
rów reprezentujących Akademię Bilardową z Rokiet-
nicy. Najlepiej poradziła sobie Zuzanna Błaszczak, 
która zajęła wysokie drugie miejsce! Zuza przegra-
ła w finale z Weroniką Połczyńską(UKS Bila Zduny). 
W kategorii dziewcząt wystąpiła jeszcze Milena Ma-
licka, która zaliczyła mały falstart, ale już za dwa ty-
godnie będzie mogła się zrehabilitować na Mistrzo-
stwach Polski Juniorek, gdzie będzie bronić tytułu 
Mistrzyni Polski w 9-bil. Wśród chłopców świetnie 
zaprezentował się Arek Brzękowski, który gładko 
wygrywał mecz za meczem. W drodze do ćwierćfi-
nału nie przegrał ani jednej partii, a grał z takimi 
przeciwnikami jak Szymon Kural(Square Kraków) 
czy Adam Stankiewicz(Hades Poznań)!!! W meczu 
o medal rozegrał bardzo zacięty pojedynek, w któ-
rym niestety uległ wynikiem 3:2. Jego pogromcą 
okazał się Dominik Jastrząb(UKS Fair Play Jaworz-
no). Arka występ z pewnością można uznać za bar-
dzo udany. Bardzo dobrze spisał się także Krzysztof 
Kaczmarek, który ostatecznie zajął 9.miejsce ule-
gając późniejszemu zwycięzcy Tomaszowi Smólo-

Maximus II BSB i Akademia Bilardowa II Rokietnica.

Obie nasze drużyny z właścicielem Akademii Radosławem Babicą.
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wi(Metro Zamość). W turnieju grał jeszcze Dawid 
Jachimowski, który w pierwszym meczu po bardzo 
zaciętym pojedynku uległ minimalnie(2:3), a później 
odnotował dwa gładkie zwycięstwa(po 3:0) i prze-
grał o wejście do 32 z Szymonem Mironiem(Me-
tal-Fach LP II Sokółka). Cała piątka naszych wspo-
mnianych juniorów plus Agnieszka Kolecka wystąpią 
w zbliżających się Mistrzostwach Polski Juniorów. 
Zawody odbędą się w Kielcach w dniach od 28.04 
do 03.05. W zeszłym roku zdobyliśmy aż 5 medali, 
w tym 2 złote!!! Trzymamy kciuki aby w tym roku 
było podobnie!!!

Hades 2 triumfuje w Turnieju 
w Parach w 9-bil!!!

Turniej w Parach 9-bil zgromadził na starcie 12 
zespołów. Dla wszystkich uczestników właściciele 
Akademii przygotowali przepyszne smakołyki, a na 
najlepszych czekało osiem pucharów. Drużyny zo-
stały podzielone na dwie grupy, gdzie grano sys-
temem „każdy z każdym” do 3 wygranych partii. 
Awans do dalszej fazy rozgrywek otrzymały po 4 
zespoły z każdej z grup. W grupie pierwszej najle-
piej poradził sobie zespół KLAMKI i ROLETY(Leszek 
Adamek i Andrzej Barski). Tuż za nimi uplasowała się 
BANDA ŁYSEGO(Marek Antkowiak i Robert Jachi-
mowski). Trzecie miejsce zajął HADES(Piotr Likow-
ski i Marcin Smolich), a czwarte drużyna KILLER-ów 
2-óch(Daniel Wieszczeczyński i Norbert Tokłowicz). 
O krok od awansu były zespoły: WAŁCZ(Jacek Kiwer-
tz i Łukasz Pacocha) oraz BRODY(Karol Bartkowiak 
i Max Bartkowiak). W grupie drugiej triumfowało 
GNIAZDO SZERSZENI(Michał Potysz i Kacper Spe-
cyał), a o pozostałe miejsca trwała walka do ostat-
niej partii. Efektownym zagraniem w decydującej 
partii swojego ostatniego pojedynku grupowego 
drużyna P.S.(Piotr Judkowiak i Sebastian Brzękow-
ski) zapewniła sobie drugie miejsce w tabeli. Trzecią 
lokatę zajął HADES 2(Maciej Zalewski i Adam Stan-
kiewicz), a o czwartej pozycji przesądziła zaledwie 
jedna partia, o którą lepsi okazali się FAWORYCI(A-
rek Brzękowski i Dawid Jachimowski) od OLDBOY-
S(Marek Strykowski i Wiesław Knobloch). W grupie 
drugiej jeszcze jednej drużynie nie wiele zabrakło 
aby awansować do ćwierćfinałów, mowa o zespo-
le AGA i TATA(Agnieszka Kolecka i Piotr Kolecki). Po 
rozgrywkach grupowych rozpoczęła się faza pucha-
rowa, gdzie z każdą porażką drużyna żegnała się 
z turniejem. Zwycięzcy grup spotkali się z czwarty-
mi zespołami i... w obu przypadkach lepsze okazały 

się zespoły zajmujące gorsze lokaty. Tak samo było 
w spotkaniach zespołów z drugich i trzecich lokat, 
gdzie lepsi okazali się niżej notowani. W półfina-
łach FAWORYCI pokonali HADES, a HADES 2 wygrał 
z KILLER-ów 2-óch. W ostatnim pojedynku turnieju 
spotkały się zespoły, które ewidentnie rozkręcały się 
z meczu na mecz. Zarówno HADES 2 jak i FAWORY-
CI w rozgrywkach grupowych nie błyszczeli ale póź-
niej było już tylko lepiej. Po pasjonującym meczu 
finałowym triumfator turnieju został wyłoniony do-
piero w decydującej partii, a okazał się nim zespół 
HADES 2. Ogromne gratulacje dla zwycięzców i po-
dziękowania dla wszystkich zespołów za wspaniałą 
rywalizację i atmosferę podczas całego turnieju!!! 
Wszystkie wyniki są dostępne tutaj: http://online
-brackets.com/view/2660

Piotr Judkowiak 9. W Grand Prix 
Polski!!!

Trzech zawodników z Akademii Bilardowej z Ro-
kietnicy wybrało się na trzecie ogólnopolskie zawody 
z cyklu Grand Prix Polski. Doświadczony Piotr Jud-
kowiak oraz dwóch medalistów Mistrzostw Polski 
Juniorów Krzysztof Kaczmarek i Arek Brzękowski za-
grali w klubie Masters w Lublinie w odmianę 10-bil. 
Razem z nimi pojechał także Radosław Babica pre-
zes Stowarzyszenia Wielkopolska Akademia Bilar-
dowa, a jednocześnie właściciel Akademii Bilardo-
wej w Rokietnicy. Jak dotąd w otwartych turniejach 
zawodnicy Akademii nie nawiązywali wyrównanej 
walki z czołówką polskich bilardzistów. Jedynie w roz-
grywkach juniorskich jesteśmy bardzo mocni, a w 
kategorii Open idzie nam gorzej. Tym razem było 
całkiem inaczej. Wszyst-
ko za sprawą Piotra Jud-
kowiaka, który ostatecz-
nie zajął bardzo wysokie 
9.miejsce! Piotr pokonał 
między innymi aktualne-
go Mistrza Polski w Parach 
Krystiana Piekarskiego(LP 
Metal Fach Sokółka), a w 
walce o najlepszą ósem-
kę przegrał z Mistrzem 

Świata Juniorów Markiem Kudlikiem(ERG Bieruń 
Folie). Zawody wygrał Mieszko Fortuński(ERG Bie-
ruń Folie), a na trzecim stopniu podium uplasował 
się Radosław Babica(Rokietnica). Dla Radka było 
to 53 podium w historii rozgrywek Grand Prix Pol-
ski. Dziękujemy firmie BUDMAR za sfinansowanie 
kosztów podróży, a Gminie Rokietnica za wsparcie 
SWAB, bez którego takie starty nie byłyby możliwe. 
Kolejne zawody odbędą się na początku czerwca 
w Białymstoku. Wszystkie wyniki dostępne są na 
stronie Polskiego Związku Bilardowego: http://bi-
lard-sport.pl/wyniki_poltour.php?turniej_id=576

Szkółka Bilardowa Radosława 
Babicy!

W Akademii Bilardowej w Rokietnicy działa „Szkół-
ka Bilardowa”, do której można zapisać się w każdej 
chwili. Dzieci ćwiczą pod okiem Radosława Babicy, 
który jest aktualnym Mistrzem Europy. Koszt szkółki 
to 40zł na miesiąc. Wszyscy uczniowe mają dostęp 
do stołów bilardowych codziennie od poniedział-
ku 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 przycho-
dziły do klubu codziennie i utrwalały swoje umie-
jętności. Nauka przeprowadzana jest w sposób in-
dywidualny, więc nie ma problemu aby dopisać 
się w każdej chwili. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem 618144085 lub bezpo-
średnio w Akademii Bilardowej przy ul. Łąkowej 6 
w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!!!

Pierwsza czwórka w kategorii dziewcząt. Finaliści Turnieju w Parach w 9-bil.

Od lewej:  
Arek Brzękowski,  
Piotr Judkowiak  

i Krzysztof Kaczmarek
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MINILIDER CUP
W dniach 25-26.03.2017 UKS Lider zorganizował 

turniej mini siatkówki dziewcząt i chłopców w kate-
goriach dwójek i czwórek. Zgłoszonych zostało 16 
dwójek chłopców i 36  dwójek dziewcząt oraz 15 
czwórek dziewcząt i 14 czwórek chłopców. Wzię-
ło udział blisko 300 dzieci reprezentujących kluby 
z Wielkopolski, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego.

Organizację turnieju wsparło Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki oraz Gmina Rokietnica. Turniej został 
sprawnie przeprowadzony dzięki pomocy rodziców 
i starszych zawodników naszego klubu.

Klasyfikacja końcowa:
Dwójki dziewcząt
1. SP Czeszewo 1
2. UKS Lider Rokietnica 1
3. MKS MOS Śrem 1

Dwójki chłopców
1.IUKS Jedynka  Poznań 3
2.IUKS Jedynka  Poznań 1
3.SP Czeszewo 1

Czwórki dziewcząt:
1. UKS Szamotulanin Szamotuły 1
2. Virtus Szlichtyngowa
3. Nasz Jarocin 2
4. UKS Lider Rokietnica1

Czwórki chłopców
1. IUKS Jedynka Poznań 1
2. Mosińska Jedynka 1
3. SP 2 Murowana Goślina 1
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Kochani Czytelnicy!
Dziś Zaczytana Rokietnica w nieco innej odsło-

nie: trochę książkowo i zagadkowo, wreszcie plan-
szowo i… kulinarnie. Oto nasz PRZEPIS na udany 
majowy weekend (i nie tylko).  

Składnik nr 1.  
Weź KRZYŻÓWKĘ na majówkę! 

Skoro w kalendarzu Święto Flagi, Dzień Konsty-
tucji 3 maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa, to nasza 
zabawa też  będzie dotyczyć „tematów polskich”, 
ale takich w lokalnym wymiarze. Sprawdźcie więc 
czy znacie swoją „małą ojczyznę”.
1. Największa, pod względem powierzchni, miej-

scowość gminy Rokietnica.
2. Drzewo - symbol Rokietnicy.
3. Rokietnicka drużyna piłkarska.
4. Dziecięco-młodzieżowy zespół artystyczny, któ-

ry, jak wieść niesie, odnosi sukcesy zarówno 
w kraju jak i za granicą. 

5. Największe przedszkole w Rokietnicy.
6. Imię patronki biblioteki gminnej.
7. Ulubione rekwizyty Dawida Grabowskiego.
8. Imię najmłodszego obywatela honorowego 

naszej gminy.
9. Sołectwo „…-Dalekie”.
10. Nazwisko wielokrotnego mistrza Polski i aktu-

alnego mistrza Europy w bilardzie
11. Rokietnicka Orkiestra …
12. „Wizytówka” Rogierówka, może warto ją od-

wiedzić w maju i po-
słuchać ciekawych 
opowieści miej-
scowego kusto-
sza?

13. Dyscyplina sportowa z powodzeniem uprawia-
na przez zawodników UKS „Słowian”

14. Patron jednej z cerekwickich ulic, zasłużony du-
chowny, który sprawował wieloletnią posługę 
duszpasterską w naszej gminie.

15. Doroczny festyn organizowany we wrześniu, 
promujący naszą gminę, można go określić ha-

słem „coś dla ducha, coś dla ciała”.
16. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin, działające na terenie dwóch są-
siednich gmin.

17. Imię patrona szkoły podstawowej w Ro-
kietnicy.

Składnik nr 2.   
I PLANSZÓWKĘ  spakuj też!

Życzę Wam (i sobie przy okazji) wspaniałej aury 
podczas majowego weekendu, ale na wszelki wy-
padek zapakujcie też grę planszową. Umili czas pod-
czas chwilowego kaprysu pogody, a i na rodzinny 
piknik również jak znalazł. Gdybyście chcieli pozo-
stać w tematach patriotycznych, a przy okazji za-
imponować swoim pociechom, co też pamiętacie 
z dziejów naszego kraju, możecie sięgnąć po qu-
izy „Historia Polski”. Ostrzegam jednak, że to „wer-
sja dla odważnych” albo tych z dobrą pamięcią (!). 

Bazując na sentymencie można zaprosić dzieci (te 
nieco starsze), do  „Kolejki”. Wreszcie, jeśli zarów-
no z pamięcią historyczną, jak i sentymentem do 
PRL u Was krucho to polecam budowę Carcasson-
ne. Brzmi z francuska? Oj, tam, oj, tam. Przecież 
wszyscy jesteśmy Europejczykami. Carcassonne 
gwarantuje doskonałą zabawę całej rodzinie. Je-
śli macie swoje sprawdzone familijne planszówki, 
to koniecznie podzielcie się uwagami na ich temat 
(zaczytanarokietnica@interia.pl czeka!).

Składnik nr 3. Jeszcze KSIĄŻKĘ… 

Książki „z domieszką historii” 
adresowane do młodego czytelni-
ka prezentowałam Wam w ubie-
głym roku  (również w majowym 
numerze naszego pisma). Pole-
cam je nieustająco, a  przy oka-
zji dodam, że stale pojawiają się 
nowe, interesujące tytuły (i kolejne książki w ramach 
przedstawianych serii). Razem z dziećmi rozwiążcie 
wolnościowe dylematy rezolutnej Basi, starszakom 
podrzućcie Jadwigi i Jagiełły pojedynek na zasługi, 
wreszcie sami sięgnijcie po „Sienkiewicza w spód-
nicy” (a raczej tunice), czyli Elżbietę Cherezińską 
i jej fascynujące książki z historią w roli głównej.

Składnik nr 4. …i PRZEKĄSKĘ.
Pora spakować piknikowy koszyk. Tu jednak „za-

czynają się schody”, bo wszyscy, którzy mnie znają, 
na pytanie o moje zdolności kulinarne, odpowie-
dzą dyplomatycznie, że ja na gotowaniu znam się… 
trochę. Najchętniej zaproponowałabym Wam jakąś 
strawę literacką, np. „Smażone zielone pomidory”, 
„Gotuj z Julią” ewentualnie „Mary Poppins w kuch-
ni”. W przypływie rozsądku dorzuciłabym krem do 
opalania i jakiś środek na komary. W tych okolicz-
nościach, jeśli chodzi o przygotowanie prowiantu 
na majówkę, zdaję się zupełnie na Was. Mam na-
dzieję, że podzielicie się ze mną swoimi pomysła-
mi (adres znacie). 

Wykonanie:  
Wymieszajcie wszystkie składniki. 

Dla przypomnienia:
1. Weź krzyżówkę na majówkę!
2. I planszówkę spakuj też! 
3. Jeszcze książkę… 
4. … i przekąskę.

Będziesz świetnie bawić się! 

KONKURS nr 33
Wśród osób, które na adres zaczytanarokietni-

ca@interia.pl do 30 maja nadeślą hasło-rozwiąza-
nie naszej krzyżówki rozlosujemy nagrody. Jedno-
cześnie informujemy, że laureatem konkursu nr 31 
została rodzinka Nowickich. Gratulujemy!

Pozdrawiam serdecznie,  
Mariola Sudoł-Szczepaniak
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Spotkajmy się z Nordic Walking. 
Rokietnica wśród 25 wytypowanych miejsc ogólnokrajowej 
akcji „AKADEMII ZDROWIA SANTANDERA”. Start 9 maja o 18.00

Za pośrednictwem „Rokickich Wiadomo-
ści” chciałbym przekazać wspaniałą no-
winę dla amatorów spędzania wolnego 
czasu maszerujących z kijkami. Już od 
9 maja (wtorek), o godz. 18.00, w 25 
miastach kraju jednocześnie, rusza edy-
cja „AKADEMII ZDROWIA SANTANDERA” 
z Nordic Walking, która pomoże Wam za-
dbać o zdrowie i kondycję w bezpieczny atrak-
cyjny sposób. 

Spotykać się będziemy przez 17 kolejnych wtor-
ków, aż do września. O zaletach NW pisano już wiele, 
więc każdy coś na ten temat wie lub przynajmniej 
słyszał. Jednak jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach 
i aby móc w pełni korzystać z dobrodziejstwa upra-
wiania tej formy aktywności fizycznej, potrzebne 
jest zgłębienie wiedzy z zakresu techniki. Popraw-
nie uprawiany, angażuje ponad 90% mięśni całego 
ciała, dobroczynnie wpływając na zdrowie i kondy-
cję. Jest to forma aktywności, którą może uprawiać 
każdy, w każdych warunkach i okolicznościach przy-
rody, o każdej porze dnia i roku, bez konieczności 
ponoszenia kosztów oraz bez specjalnych przygoto-
wań (jak np. do biegu). Nauczyć się chodzić z kijami 
jest łatwo, ale nauczyć się dobrze chodzić z kijka-
mi jest bardzo trudno. I tu „AKADEMIA ZDROWIA 
SANTANDERA” wychodzi Wam z pomocną dłonią. 
Za pośrednictwem Polskiej Federacji Nordic Wal-
king, chce przekazać właściwą wiedzę oraz technikę 
chodzenia. PFNW wytypowała swoich instruktorów 
i trenerów, którzy w sposób rzetelny i zrozumiały, 
przekażą wiedzę oraz zarażą entuzjazmem do cho-
dzenia z kijami. Zajęcia są całkowicie bezpłatne. 
Żeby uczestniczyć w zajęciach wystarczy przyjść we 
wtorek o godz. 18.00 (parking przy hali ROS-u - oko-
lice Fresh’a) z dobrym humorem i otwartym umy-
słem na nową wiedzę i doświadczenia. Jak wspo-
mniałem wcześniej, akcja rusza w 25 miastach kraju 
jednocześnie (w ubiegłym roku miast było 15) i tu 
muszę się pochwalić, że pierwotnie wytypowany 
do tej akcji został Poznań, ale wsparcie kilku osób 
z Federacji (i oczywiście mój wkład osobisty) wpły-
nął na zmianę dyslokacji i realizowany jest w Rokiet-
nicy. Dlatego przesyłam gorący apel do Was o liczny 
udział w zajęciach AZS, żeby przekonać niedowiar-
ków, że w mniejszych miejscowościach frekwen-
cja również dopisze i żeby w przyszłym roku Ro-
kietnica także została ujęta w harmonogramie tej 
lub innych akcji. 

Co to jest NW i do kogo jest kierowany?
Najprostsze określenie Nordic Walking to dyna-

miczny marsz z kijkami, który regularnie uprawiany 
wszechstronnie poprawia kondycję i zdrowie, roz-
wija mięśnie, poprawia i pomaga w powrocie do 
zdrowia (jako rehabilitacja), do sportu po urazach, 
kontuzjach i chorobie, a jego podstawową zaletą 
jest możliwość uprawiania go dosłownie wszędzie. 
Zalecany przez lekarzy wielu specjalizacji, NW kiero-
wany jest dosłownie dla każdego i w każdym wieku. 
Mitem, który trzeba obalić jest myślenie, że z kijka-
mi chodzą tylko ludzie starsi, szczególnie kobiety. 

Nic bardziej mylnego. Każdy, dosłownie każ-
dy, biegacz czy przedstawiciel innej dyscy-

pliny sportu, uprawiając NW może uzu-
pełnić swój trening, uruchamiając różne 
partie mięśniowe, które nie pracują np. 
właśnie podczas biegu. NW poprawia 

wytrzymałość i wydolność. Jako przykład 
mogę przedstawić swoje własne doświad-

czenia. Otóż drodzy biegacze, ja również biegam. 
Biegam różne dystanse od „piątki” do półmarato-
nu. Biegam dwa razy w tygodniu, ale 4-5 razy w ty-
godniu chodzę z kijkami. Są to treningi aerobowe 
na poziomie 65-75 % tętna, czyli wolne, spokojne, 
a tylko jeden z nich jest trochę bardziej ostry na 
poziomie 75-85% tętna. Długość trasy też nie po-
wala, bo to tylko 6-7 km. Z takim przygotowaniem 
stanąłem 26.03. na starcie poznańskiego PZU pół-
maratonu i poprawiłem swoją życiówkę o ponad 12 
min. Pozostałe dystanse również znacznie popra-
wiłem. Pomimo nie żyłowania swego organizmu, 

a właśnie dzięki umiarkowanemu oraz regularne-
mu wysiłkowi, byłem w stanie w dobrym zdrowiu 
i kondycji ukończyć bieg. Dlatego mój apel do bie-
gaczy - NW jest doskonałym urozmaiceniem i uzu-
pełnieniem treningu przygotowań do startu. Jednak 
decyzja czy rozpocząć trening z NW czy nie, należy 
do Was. Dla wszystkich zainteresowanych podaję 
mój numer telefonu. W razie pytań, wątpliwości 
proszę dzwonić i nie bać się pytać.

Instruktor, Trener PFNW
Dariusz KOSICKI Tel. 691 636 684
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Bezpieczeństwo na spacerach z psem.
Zarówno właściciel jak i pies podczas spacerów narażeni są na różne zdarzenia. 

Posiadanie zwierząt wiąże się z szeregiem obowiązków, które nakłada na 
nas prawo. Aby uniknąć wchodzenia z nim w konflikt, warto zapoznać się 
z przepisami, które je regulują.

Czy smycz i kaganiec zawsze obowiązkowe?
W Polsce nie ma jednolitych przepisów nakazujących prowadzenia psa na 

smyczy i w kagańcu. Obecna regulacja sprowadza się do dwóch aktów praw-
nych powszechnie obowiązujących: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie zwierząt oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń 

Ustawa o ochronie zwierząt ani Kodeks Wykroczeń nie precyzują jednak, 
w jakim stopniu musimy kontrolować swojego psa udając się z nim w miejsca 
ogólnie dostępne. Brak jest jednoznacznego przepisu nakładającego na wła-
ściciela obowiązek wyprowadzania psa na smyczy czy w kagańcu. Nie oznacz 
to jednak, że właściciel może wypuścić swojego czworonoga jak mu się tyl-
ko podoba. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia na-
kłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń: Art. 77. mówi: „Kto 
nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzyma-
niu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.” 

Art. 10 a ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt głosi, że zabrania się puszczania 
psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identy-
fikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten jednak nie dotyczy terenu prywat-
nego, jeżeli jest on ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. 

Odpowiadasz za zwierzę:
Obowiązujący kodeks cywilny przewiduje odpowiedzialność za szkody do-

konane przez zwierzęta domowe. Art. 431 § 1 k.c., stanowi, że „Kto chowa 
zwierzę albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej 
przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też za-
błąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowie-
dzialność, nie ponoszą winy”.

Odpowiedzialność za zwierzę oparta jest zatem na zasadzie winy (wina w nad-
zorze). Od odpowiedzialności tej można zwolnić się, udowadniając, że docho-
waliśmy obowiązku starannego nadzoru nad zwierzęciem – następuje wtedy 
wyłączenie winy. Zgodnie jednak z art. 415 k.c., jeśli zwierzę występuje jako 
narzędzie w ręku człowieka (np. szczucie psem) odpowiada on za szkodę tak, 
jakby wyrządził ją swoim własnym działaniem bądź zaniechaniem. 

Jeśli zatem nasze zwierzę domowe spowoduje szkodę osobową (np. po-
gryzienie) bądź majątkową będzie na nas ciążył obowiązek jej naprawienia. 
Zakres odpowiedzialności został określony w przepisach ogólnych kodeksu 
cywilnego. Są to w szczególności art. 361, 362, 363, 444 – 447 k.c. Istotną 
kwestią jest możliwość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia OC. Po za-
warciu umowy z ubezpieczycielem odpowiedzialność majątkowa przekazana 
zostaje na jego ręce. 

Jeżeli szkoda majątkowa nie przekracza kwoty 250 zł, posiadacza spotka od-
powiedzialność za wykroczenie z art. 124 kodeksu wykroczeń.

W przypadku wystąpienia szkody na osobie możliwe jest również pociągnię-
cie nas do odpowiedzialności karnej. Wymiar kary będzie zależny od zaistnia-
łego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. Odpowiedzialność za te czyny 
określają przepisy ogólne kodeksu karnego (art. 156, art. 157).

Odpowiedzialność istnieje niezależnie od tego, czy zwierzę było pod nadzorem 
faktycznym człowieka, czy też zbłąkało się bądź uciekło. Ponosi ją osoba (nie-
koniecznie właściciel), która w danym momencie sprawowała nad nim opiekę.

Konieczne szczepienia
Każdy właściciel psa powinien również pamiętać o obowiązkowych szczepie-

niach ochronnych. Prawo nakłada konieczność szczepień przeciwko wściekliź-
nie. Powinno ono nastąpić najpóźniej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 mie-
siąca życia i powinno być powtarzane każdego roku. Za niedopełnienie tego 
obowiązku grozi kara grzywny (od 20 – 500 zł), kara aresztu bądź pozbawie-
nia wolności do lat 3.

W lesie tylko na smyczy
Kodeks wykroczeń reguluje również kwestię puszczania wolno psa na tere-

nie lasu. Art. 166 głosi, że kto puszcza w lesie luzem psa, poza czynnościami 
związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.

Agresywne psy tylko z zezwoleniem
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 28 kwietnia 2003 r. wy-

dał rozporządzenie w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. 
U. z dnia 8 maja 2003r.). Utrzymanie psa, który należy do jednej z wymienio-
nych ras wymaga zezwolenia właściwego organu gminy. 
Rasy uznane za agresywne:
• amerykański pit bull terrier,
• pies z Majorki (Perro de Presa Mal-

lorquin),
• buldog amerykański,
• dog argentyński,
• pies kanaryjski (Perro de Presa Ca-

nario),

• tosa inu,
• rottweiler,
• akbash dog,
• anatolian karabash,
• moskiewski stróżujący,
• owczarek kaukaski 

Podsumowując: wychodząc z psem na spacer zgodnie z prawem powinni-
śmy mieć go na smyczy, inaczej możemy zostać za to ukarani. 

Pamiętajmy, że: niedozwolone są sytuacje gdy np. ktoś stoi w drzwiach 
wyjściowych z bloku, a pies zbiega z np. z 2 piętra, bo po drodze może wyrzą-
dzić komuś krzywdę i wtedy może skończyć się to powództwem cywilnym. 

Kaganiec założony muszą mieć psy ras uznanych za niebezpieczne oraz te, 
które wzbudzają zagrożenie. 

Pamiętaj, że odpowiadasz nie tylko za siebie, ale i za 
swojego pupila!

T.W.
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Odkąd nie żyje mój mąż jestem w bardzo trudnej sytuacji 
materialnej. Mam małą rentę i dostaję niewielką pomoc 
z ośrodka pomocy społecznej, ale to czasowa zapomoga. 
Mój syn mieszka w Austrii od wielu lat i nie utrzymujemy 
kontaktów, odkąd mąż wyrzucił syna z domu w czasie 
świąt wiele lat temu. Syn nawet na pogrzeb ojca nie 
przyjechał. Pani w ośrodku powiedziała mi, że syn ma 
obowiązek mi pomóc materialnie i powinnam złożyć do 
sądu wniosek o alimenty. Czy to prawda, że dzieci płacą 
alimenty rodzicom? Nigdy o tym nie słyszałam.

Szanowna Pani,
w ośrodku pomocy społecznej udzielono Pani do-

brej informacji. Faktycznie w niektórych okoliczno-
ściach możliwe jest, aby sąd nakazał pełnoletnim 
dzieciom wspieranie finansowe rodziców, którzy 
znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Co do zasady w pierwszej kolejności zobowią-
zanym do dostarczania Pani środków utrzymania 
byłby Pani małżonek. To wynika z ogólnej zasady 
skutków zawarcia związku małżeńskiego. Mąż jed-
nak nie żyje, zatem ten obowiązek przechodzi na 
Pani dzieci. 

Art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego1 
wskazuje, że obowiązek alimentacyjny obciąża 
krewnych w linii prostej. Relacja rodzic- dziecko to 
właśnie krewni w tej linii.

Aby uzyskać wsparcie finansowe od syna musi 
Pani złożyć odpowiedni pozew o alimenty. Ważne, 
aby wskazała Pani sądowi dokładny i aktualny ad-
res syna. Inaczej doręczenie mu wezwań do sądu 

1	 	Ustawa	z	dnia	25	lutego	1964	roku	kodeks	rodzinny	
i	opiekuńczy	(Dz.	U.	2017.682,	t.j.	z	dnia	30	marca	
2017).

i wszelkich pism nie będzie możliwe.
Pisząc do sądu, musi Pani wskazać, jakiej kwo-

ty alimentów się Pani domaga. Musi to być kwota 
uzasadniona i wynikająca z konkretnych wyliczeń 
Pani wydatków i potrzeb. Nie może być nadmier-
na. Wysokość alimentów, którą ostatecznie zasądzi 
na Pani rzecz sąd będzie zależała od uzasadnionych 
potrzeb uprawnionego czyli Pani oraz jednocześnie 
od zarobkowych i majątkowych możliwości zobo-
wiązanego, czyli Pani syna2. Sąd będzie zatem anali-
zował, ile syn zarabia i co posiada oraz kogo jeszcze 
ma na utrzymaniu, a także jakie ma zobowiązania.

Pozew o alimenty zwolniony jest z opłaty sądowej.
Pozdrawiam.

Tatiana Kiełb-Szewczyk
radca prawny 

2	 	Art.	135	§	1	kodeksu	rodzinnego	i	opiekuńczego.

Miesiąc temu zostałam wdową i chciałabym jak najszyb-
ciej uregulować sprawy spadkowe. Mam dwoje dorosłych 
dzieci i myślałam, że we trójkę dziedziczymy po mężu. 
Jednak siostra męża twierdzi, że i jej się należy spadek 
po bracie. Czy to prawda?

Szanowna Pani,
Pani szwagierka, czyli siostra męża nie ma racji. 

W przypadku, kiedy zmarła osoba w chwili śmier-
ci miała małżonka oraz dzieci (nie ma znaczenia 
czy dzieci zmarłego są wspólne z małżonkiem czy 
z inną osobą), to właśnie te osoby dziedziczą jego 
majątek. Pamiętać przy tym należy, że dziedziczy się 
zarówno prawa jak i obowiązki majątkowe zmarłe-
go, czyli jego długi. Tę kwestię poruszaliśmy jednak 
w innych pytaniach. 

Zgodnie z art. 931 § 1 kodeksu cywilnego1, do 
spadku powołane są dzieci spadkodawcy i jego mał-
żonek. Dziedziczą oni w częściach równych. W Pani 
przypadku każde z Was, tj. Pani i dwójka dzieci odzie-
dziczą po zmarłym mężu po 1/3 jego majątku. Nie-
co inna jest sytuacja gdy dzieci jest więcej, ponie-
waż małżonek dziedziczy nie mniej niż ¼ majątku po 
zmarłym. Zatem jeżeli zmarły miał więcej niż troje 
1	 	Ustawa	z	dnia	23	kwietnia	1964	roku	kodeks	cywil-

ny	(Dz.U.	2017.459,	t.j.	z	dnia	2	marca	2017	roku).

dzieci, to w pierwszej kolejności małżonek „dosta-
je” ¼ majątku a pozostała część jest dzielona rów-
no pomiędzy wszystkie dzieci.

Rodzeństwo zmarłego dziedziczy jedynie wtedy, 
kiedy nie dość, że zmarły nie miał dzieci (wówczas 
dziedziczy małżonek i rodzice zmarłego) to dodatko-
wo jego rodzic nie dożył otwarcia spadku2. W takim 
przypadku ułamek przypadający na rodzica otrzy-
muje rodzeństwo.

Sama Pani widzi, że dziedziczenie przez rodzeń-
stwo może być sytuacją dość rzadką i muszą być 
spełnione wcześniej inne warunki, tj. brak spad-
kobierców w linii prostej.

Pozdrawiam
Tatiana Kiełb- Szewczyk

Radca prawny

2	 	Art.	932	§	4	kodeksu	cywilnego.

Porady prawne

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym – Rewir Dzielnicowych w Rokietnicy – ul. Rolna 20, 62-090 Rokietnica, fax 61 841 34 05

DYŻUR CAŁODOBOWY: DYŻURNY KOMISARIATU POLICJI W TARNOWIE PODGÓRNYM; TEL. 61 8414 860 LUB 997
Informację o dniach i godzinach pełnionych służb przez dzielnicowych udziela dyżurny komisariatu Policji.

Policja w Rokietnicy  997 telefon alarmowy

Kierownik  
Rewiru Dzielnicowych:  
asp. TOMASZ KLONOWSKI
tel. 61 841 34 02 
kom.: 519-064-725

Dzielnicowy:  
mł. asp. TOMASZ KRÓL

Dzielnicowy:  
sierż. sztab. ADAM DOROSZ

Dzielnicowy: 
st. sierż. BARTOSZ KARZYCKI

Rejon nr 734W
tel. 61 841 34 00 kom. 786-936-074
Miejscowości: ROKIETNICA, 
KRZYSZKOWO, ROS TWOROWO

Rejon nr 735W 
tel. 61 841 34 01 kom. 519-064-681
Miejscowości: KIEKRZ, PAWŁOWICE, 
STARZYNY, SOBOTA, BYTKOWO, ŻYDOWO

Rejon nr 736W  
tel. 61 841 34 01 kom. 519-064-607 
Miejscowości: MROWINO, CEREKWICA, PRZYBRODA, 
DALEKIE, NAPACHANIE, KOBYLNIKI, ROGIERÓWKO

Akademia Kobiecości i Biznesu w Maju :-)
Z radością informujemy, że pod koniec maja spo-

tykamy się poraz kolejny :-)
Dlatego też mamy następujące pytanie: Czy 

znasz sytuacje, kiedy Twoja szafa wypełniona 
jest rzeczami, ale czujesz, ze prawie żadna rzecz 
nie spełnia Twoich oczekiwań? Rzeczy nie leżą na 
Twojej sylwetce, kolor nie taki jaki lubiłaś i zagu-
biona szukasz pomocy?

Jeśli odpowiedź brzmi TAK to zapraszam na spo-
tkanie z Izabelą Buksą, która pokaże to, co masz 
najlepsze i jak zatuszować poczególne elementy 

w sylwetce. Zrozumiesz w jaki sposób budować 
harmonię w sylwetce i poznasz fasony idealne dla 
Twojej figury.

Po przerwie networkingowej porozmawiamy 
o celach i planowaniu. Czy zdażyło Ci się kiedyś 
o czymś pomyśleć , ale nie zrealizowałaś tego bo 
nie zapisałaś? A może powiedziałaś kiedyś „Dobra 
zaczynam jeszcze raz”, ale nie wiedziałaś od cze-
go zacząć? Jeśli tak to ten temat jest również dla 
Ciebie. Dowiesz się jak wyznaczyć to co dla Ciebie 
jest najlepsze i najważniejsze.

A to wszystko 27.05.2017 o godz. 16.00 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Rokietnicy ( siedziba w Ro-
kietnickim Ośrodku Sportu) wejscie od tyłu bu-
dynku.

Zapraszamy Was serdcznie. Fantastyczna atmos-
fera i zabawa gwarantowana!!!!

Zapisy i szczegóły pod numerem telefonu 727-
931-028

Dzwoń już teraz :-) Ze względu na specyfikę 
pierwszego tematu ilość osób jest ograniczona.

Pozdrawiam serdecznie 
Agnieszka Waszyńska
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Dla kogo Budowlanka 
przy Grunwaldzkiej?

Dobrze dziś mieć przed sobą szeroki 
wachlarz możliwości. Wiedza ogól-
na, teoretyczne podstawy zawodu 

oraz praktyczne umiejętności, które młody 
człowiek zdobędzie w Zespole Szkół Bu-
dowlanych przy ul. Grunwaldzkiej są furt-
ką do przyszłości pełnej sukcesów. Szkoła 
przy Grunwaldzkiej kształci fachowców, 
którzy są rozchwytywani na rynku pracy, 
a jednocześnie, już jako absolwenci, mogą 
łączyć karierę zawodową z kontynuacją 
nauki na uczelniach wyższych. 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebo-
waniom rynku pracy, oferujemy uczniom 
kształcenie w tych zawodach, które 
oznaczają dziś dobrą pracę. „Kształcimy 
w zawodach, na które jest bardzo duże 
zapotrzebowanie na rynku pracy. Nasi ab-
solwenci znajdują bardzo szybko dobrze 
płatną pracę – to jest nasz bardzo duży 
atut” – mówi Arkadiusz Dratwa, dyrektor 
Zespołu Szkół Budowlanych z ul. Grun-
waldzkiej.

Można u nas zdobyć tytuł technika 
w zawodach: technik budownictwa; archi-
tektury krajobrazu.  Klasa politechniczna, 
poprzez współpracę z Politechniką Po-
znańską, otwiera młodemu człowiekowi 
drogę do kariery naukowej i zawodowej. 

Obok technikum, proponujemy też 
kształcenie w szkole zawodowej. A jest 
u nas z czego wybierać. W branży bu-
dowlanej oferujemy następujące zawody: 
dekarz  – klasa patronacka firmy Fakro; 
betoniarz - zbrojarz – klasa patronacka 
firmy Pekabex; monter konstrukcji bu-
dowlanej, instalator patronacka Wuprinż; 
monter zabudowy i robót wykończenio-
wych; murarz – tynkarz, stolarz – klasa 
patronacka Cechu Stolarzy Swarzędzkich. 

W zawodach mechanicznych kształ-
cimy blacharzy samochodowych, mecha-
ników motocyklowych – klasa patronac-
ka firmy Yamaha i Kopras; mechaników 
i elektromechaników samochodowych oraz 
lakierników. Od tego roku patronat nad kla-
sami mechanicznymi objęła firma Bemo 
Motors. Od kilku lat wspierają nas również 
Renault Auto Compol, Auto Lech i inni.

Dyrektor Arkadiusz Dratwa podkreśla, 
że uczniowie uczą się w bardzo dobrym 
systemie. Tydzień chodzą do szkoły a ty-
dzień na praktyki. Zdobywają w ten spo-
sób doskonale wiedzę praktyczną. Jest to 
bardzo chwalony system przez pracodaw-
ców oraz rodziców. Wszyscy uczniowie 

są pracownikami młodocianymi i w ten 
sposób już w czasie nauki nabywają praw 
pracowniczych jak na przykład staż pracy.

Dobra przyszłość naszych absolwen-
tów, to dobrze płatna praca. Dlatego szkoła 
współpracuje z wieloma firmami, które 
nie tylko oferują praktyki i miejsca pracy 
dla naszej młodzieży, ale organizują też 
liczne kursy, szkolenia i wyjazdy zagra-
niczne. Bardzo ściśle współpracujemy 
z Wielkopolską Izbą Budownictwa, Izbą 
Rzemieślniczą oraz z Cechami Rzemiosł.

W Zespole Szkół Budowlanych 
kształcimy naszych uczniów nie tylko 
w szkolnych murach, ale również poza 
granicami kraju. Wymiany organizowane 
w ramach programów Leonardo da Vinci 
i ERASMUS + otwierają naszej młodzie-
ży okno na świat, poszerzają kwalifikacje 
zawodowe oraz umiejętności językowe. 
Współpracujemy z Politechniką Poznańską 
i Uniwersytetem Przyrodniczym w Pozna-
niu, dzięki czemu nasi uczniowie mają 
bezpośredni kontakt z uczelniami poprzez 
wykłady, warsztaty, szkolenia i praktyki. 

Zespół Szkół Budowlanych to szkoła 
na miarę XXI wieku i doskonale wyposa-
żona placówka dydaktyczna. Tablice mul-
timedialne i pracownie to pomoce nauko-
we, bez których nie da się dziś zdobywać 
przyszłości. Szkoła dba o to, by uczniowie 
mieli możliwość uczestniczenia w licznych 
szkoleniach, kursach, praktykach, by mogli 
zdobyć euro paszporty. Nasz absolwent ma 
za sobą wstępne doświadczenie zawodowe 
i jest przygotowany do pracy na rynkach 
europejskich – m. in. w Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii, Norwegii. Chętni mogą stu-
diować na Politechnice Poznańskiej bądź 
innych uczelniach technicznych w kraju. 
Szkoła zapewnia bowiem rozszerzony 
kurs matematyki. Absolwenci odznaczają 
się również dobrą kondycją sportową – 
ZSB organizuje liczne zajęcia dodatkowe 
w tym zakresie, wystarczy tutaj wymienić 
stały dostęp do Centrum Fitness Olimp, 
czy możliwość trenowania piłki nożnej 
i reprezentowania szkoły w barwach na-
szej drużyny. Uczniowie mogą rozwijać 
osobowość przez wolontariat, działalność 
artystyczną i atrakcyjne wycieczki.

Dlatego nasza szkoła to wybór do-
brej i pewnej na rynku pracy przyszłości. 
W Zespole Szkół Budowlanych przy ul. 
Grunwaldzkiej kształcimy w zawodach 
z przyszłością.

Zespół Szkół Budowlanych
Ul. Grunwaldzka 152

60-309 Poznań
szk.bud@zsb.com.pl

Telefon: (61) 661 88 88
www.zsb.com.pl



S T R O N Y  R E K L A M O W E

44 maj 2017

Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

61 814 52 47, 504-044-464, 513-127-853

KAZBET®

Kostki brukowe
produkcja i układanie
Kaźmierz,	ul.	Nowowiejska	11
tel.	291	77	80,	601	77	10	43	 	 www.kazbet.pl

Rok zał. 1979
A. i P. Balcerzak

PROMOCJA

KONTAKT:
TECH-BUD, ul. Tarnowska 45/47, 62-090 Napachanie

tel./fax: 61-814-27-68
604-288-704  604-288-703  602-638-779

biuro@tech-bud.poznan.pl

POKRYCIA DACHOWE

OFERTA:
 u Styropian laminowany  
„Styropapa”

 u Styropian spadkowy
 u Kliny styropianowe
 u Papy termozgrzewalne i tradycyjne
 u Kleje montażowe

AKCESORIA DACHOWE:
 u Kominki, kielichy przyścienne, rynny
 u Blachy powlekane kolor
 u Blachy ocynkowane

SYSTEM DOCIEPLEŃ:
 u Styropian [SUPER CENA!]
 u Kleje do styropianu i siatki
 u Narożniki z siatką i bez
 u Siatka podtynkowa
 u Kołki do montażu styropianu + zaślepki

>>> TRANSPORT <<<

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek 
KARDIOLOG 
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29
Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

tel. 662 950 068
Terminy przyjęć:  12 kwiecień 2017 
  17 maj 2017  14 czerwiec 2017
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

Rolety,	Żaluzje,	Moskitiery,	Markizy

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18

email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:

	Rolety	pokojowe	 	Markizy	
	Rolety	zewnętrzne	 	Moski-

tiery	 	Rolety	Rzymskie	 	Maty	
bambusowe	 	Żaluzje	 	Bramy

Specjalna oferta dla klientów  
z Gminy ROKIETNICA 

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

AUTOMATYKA 
DO BRAM
OGRODZENIA • BRAMY
62-001 CHLUDOWO, ul. Poznańska 19 
tel. 61-892-70-25  kom. 602-45-88-47

AUTOMATYKA NA CAŁE ŻYCIE
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Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 

61 8145 426

PROTEZY ZĘBOWE

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

Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)
Częściowe: tworzywo różowe, przezroczyste - przeciwalergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, polepszają 
przyssanie Mikroprotezy (do 2 zębów)
Naprawy protez JEDNOOSOBOWE WYKONAWSTWO

Pracownia czynna:  
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00

PRACOWNIA PROTETYCZNA

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

gabinety-salus.pl 
rejestracja tel. 69 44 00 277

Specjalistyczny Gabinet  
Ginekologiczno-Położniczy
dr n.med. Kornelia Tomaszewska
Zakres usług: ginekologia, krioterapia, położnictwo, nie-
inwazyjne badania prenatalne (certyfikat FMF), badania 
przepływów, USG 3D/4D, ktg, USG piersi 

W marcu otwieramy nowy gabinet w Rokietnicy 
na os. Kalinowym 14A/11, w Poznaniu gabinet 
przyjmuje pacjentki już od 2001 roku – obecna 

lokalizacja: ul.Starowiejska 1i/1 Poznań

Pracownia Geotechniki 
GEOTEST

n badania podłoża gruntowego 
i opracowania geotechnicznych 

warunków posadowienia n ustalenie 
przyczyn zawilgocenia n opracowanie 
metod wzmacniania słabych podłoży

Tel. 602 124 820
www.geotest.poznan.pl

Wynajmę mieszkanie, 
pow. 45m2, Poznań - 
Jeżyce po remoncie, 
ogrzewanie gazowe

tel. 693 625 224 
codziennie po godz. 16:00

Ogłoszenia 
drobne
  Dam pracę 

Zatrudnię	sprzątaczkę	-	serwis	
sprzątający.	Praca	od	12:00	do	17:00	
w	Złotnikach	gm	Suchy	Las.	Umowa	o	
pracę.	Tel	604	431	762.

Przyjmę	na	pół	etatu	panią	do	pracy	w	
kwiaciarni	w	Kiekrzu	z	umiejętnościami	
florystycznym	lub	osobę	kreatywną	ze	
zdolnościami	manualnymi,	z	możliwością	
przyuczenia.	Telefon		601624653.

Gastronomia:	praca	dorywcza	w	week-
endy	 dla	 kierowcy	 kat.	 B.	 Wymagana	
kultura	osobista,	brak	nałogów.	Obszar:	
gm.	Rokietnica	i	miejscowości	ościenne.	
tel.:	503	490	184

Pulire	Sp.	z	o.o.	poszukuje	osoby	do	
pracy	przy	sprzątaniu	salonu	samo-
chodowego	w	Suchym	Lesie.	Więcej	
informacji	pod	numerem	885-758-102.

Gastronomia:	praca	dla	kucharza	/	ku-
charki	(krótkie,	proste	menu)	-	osoby	z	
doświadczeniem	lub	do	przyuczenia.	Praca	
głównie	w	weekendy.	Grafik	do	ustalenia.	
Wymagana	kultura	osobista,	brak	nałogów.	
Rokietnica.	tel.:	503	490	184

Piekarnia	w	Rokietnicy	zatrudni	
pracowników	na	stanowiska:	-	piekarz,	
-	cukiernik;	oraz	osoby	do	przyuczenia	
zawodu.	Informacje	w	biurze	Piekarni	w	
Rokietnicy	ul.Golęcińska	2,	lub	telefo-
nicznie	pod	numerem	61	81	45	219

Magazyn	–	kompletacja	3000	zł.	
Kompletacja	artykułów	malarskich	i	
remontowych	na	magazynie	w	Barano-
wie.	Mile	widziane	osoby	uczące	się.		
Tel.	797	292	169;		
e-mail:	praca@hrconsulting.com.pl

Salon	fryzjerski	NATALII	w	Rokietnicy	
zatrudni	osobę	z	doświadczeniem,	
umowa	o	pracę	na:	1/2,	3/4	lub	pełen	
etat.	CV:	mawalo@wp.pl	,	Tel.:513-
383-529.

  Szukam pracy 

Zaopiekuję	się	dzieckiem	w	wieku	
szkolnym	lub	przedszkolnym.	Tel.	501-
970-894.
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Poszukujemy kandydatów do pracy 
na stanowis kach:

– Operator maszyn budowlanych,
– Kierowca kat. C, C+E
– Pracownik fizyczny.

Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia w firmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku – posiadamy 25 lat 
doświadczenia. Branża budowlana – roboty ziemne, 
drogowe i wyburzeniowe.
Praca na terenie Poznania i okolic.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefonicz-
ny: 503 025 035 lub o przesłanie CV na adres e-mail: 
biuro@sluszczak-czyz.com.pl.

www.sluszczak-czyz.com.pl

Piekarnia w Rokietnicy 
zatrudni pracowników 
na stanowiska: piekarz, 
cukiernik oraz osoby  
do przyuczenia zawodu.

Informacja w biurze 
Piekarni w Ro-

kietnicy, ul. Golę-
cińska 2 lub pod 

numerem telefonu 
61 81 45 219.

Berpos.c.

Kiekrz, ul. Kierska 5 (vis-a-vis Apteki Kierskiej)
godziny otwarcia: pon-sob od 8.00 do 18.00

SPRZEDAŻ  
DRZEW

I KRZEWÓW  
OZDOBNYCH

projektowanie, zakładanie  
i pielęgnacja ogrodów

torf, kora, ziemia
tel. 661 977 269

tel. 505 703 678
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CZĘŚCI DO AUT  
WSZYSTKICH MAREK

 » AKUMULATORY
 » FILTRY + OLEJE
 » OLEJ VALVOLINE z beczki
 » CHEMIA
 » HAMULCE
 » ZAWIESZENIE
 » ELEKTRYKA
 » WYCIERACZKI SZYB

www.autospec-czesci.pl

WYKONUJEMY PRZEGLĄDY TECHNICZNE:
 » SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH DO 3,5 T, 

POJAZDÓW ZASILANYCH GAZEM, POJAZDÓW SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY, 
MOTOCYKLI I MOTOROWERÓW, PRZYCZEPEK

SKLEP  
MOTO RYZACYJNY

PODSTAWOWA STACJA  
KONTROLI POJAZDÓW

Rokietnica, ul. Szkolna 13
tel.:  501 467 662

Czynne: pon.-pt. 8:30-18:00, sob. 9:00-13:00

Rokietnica, ul. Trakt Napoleoński 14  (vis-a-vis marketu 34)
tel.  512 512 451

Zapraszamy: pon.-pt. 8:00-19:00 , sob. 8:00-14:00
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PORADNIA  
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
– kompleksowa opieka  
 w ciąży
– USG, USG piersi
– USG 3D/4D
– KTG  
– kriochirurgia  – ...

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

Punkt pobrań do badań laboratoryjnych
od poniedziałku do soboty 7.00-9.00

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

i komercyjnie

Poradnia  
dietetyczna
dietetyk mgr inż. Natalia Klapińska

gabinet: Cerekwica, Szamotuły, Poznań
nadwaga, cukrzyca, cholesterol, 
alergie pokarmowe, diety 
bezglutenowe, choroby tarczycy, 
osteoporoza, dna moczanowa, 
jelito drażliwe, anemia, ciąża, 
wegetarianizm, niedowaga  
i inne specjalistyczne diety

Zdrowo i skutecznie www.dietalia.com.pl

604 515 221

tel. 530 130 159   Lipka Andrzej 
www.lipka-wegiel-wargowo.pl

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81

POLSKI
WĘGIEL

 » DREWNO LIŚCIASTE 
(AKACJA, BUK, 
DĄB, JESION, WIĄZ, 
BRZOZA),  SOSNA, 
GAŁĘZIÓWKA

DOWÓZ GRATIS 
pow. 1 tony  

do 25 km

Najwyższa  jakość

RATY

OFERUJEMY:
 » ORZECH 30 KJ
 » KOSTKA 28 KJ
 » KOSTKA 26 KJ
 » MIAŁ 29 KJ
 » MIAŁ 23 KJ
 » GROSZEK 30 KJ
 » WĘGIEL 
BRUNATNY

 » KOKS
 » RETOPAL 24 KJ
 » EKO GROSZEK 
SKARBEK 28 KJ

 » EKO GROSZEK 
SKARBEK 126 KJ

Salon Kosmetyczny

510 410 422
Cerekwica  

ul. Szamotulska 7

ostrzykiwanie kwasem 
hialuronowym

mezoterapia

makijaż permanentny

pedicureZAPRASZAMY  
DO ZAMIESZCZANIA 

REKLAM
> Studio Kwadrat 
tel. 607 566 555 

mn@kreator.com.pl

NAUKA GRY
Jędrzej Fecek

Zapraszamy na
wakacyjne kursy

Zapewniamy pełen profesjonalizm, dogodne godziny zajęć
oraz możliwość wypożyczenia instrumentu do domu.

www.gitara-fecek.edu.pl
tel. 609-223-850

Pamiętaj! Nie są ważne Twoje umiejętności i wiek!
Możesz mieć lat 6 lub 106!

Przeźmierowo, ul. Folwarczna 2

CENTRUM OGRODNICZE

www. werimax.pl
64-500 Szamotuły, ul. Gąsawska 63 

tel. 61 29 26 477

największy asortyment  
roślin rabatowych 

 Projektujemy, zakładamy ogrody 
i systemy nawadniające

zapraszamy 7 dni w tygodniu  
od 8.00 do 19.00


