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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

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZCZANIA REKLAM
• Studio Kwadrat 

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

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
 

 
SOŁECKIE WIEŚCI!!! 

 
Sołtys Róża Lubka wraz z Radą Sołecką  

zaprasza mieszkańców Gminy na  giełdę, kiermasz i wyprzedaż 

SKARBÓW GARAŻOWYCH 
Praktycznie każdy z nas posiada swoje „skarby”, które  

w pewnym momencie chce sprzedać lub wymienić i taką okazję Państwu proponujemy. 

Miejsce: Klub Sołecki Mrowino – Cerekwica,  
ul. Szamotulska 8 

Data: 8 (sobota) i 9 (niedziela) lipca 2017 
Godz.: 8.00 – 16.00 

Zapraszamy! 
Udział jest BEZPŁATNY!  

Na pewno każdy chętny znajdzie coś dla siebie  
                                                                   

                                                                     Sołtys  
                                                                    Róża Lubka 

 
KONTAKT: Róża Lubka tel. 607 939 405 lub Ryszard Lubka tel. 502 524 400 

PON-PT	 9-20
SOB-NIEDZ	 10-14
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Co? Gdzie? Kiedy?
	01.07. Obchody 860-lecia Krzyszkowa podczas Festynu Rodzinnego „Bawimy się 

i godomy po Naszymu” – Boisko sportowe w Krzyszkowie, start godz. 16.00
  W programie m.in.: 
  16.00 – koncert Rokietnickiej Orkiestry Dętej Orkiestry Dętej,
  17.30 – koncert Zespołu ANDRE, po występie Zespołu ANDRE spektakl dla 

dzieci: teatr „Pinezka”, kabaret dla widowni starszej „Na Woźnej” oraz inne 
atrakcje m.in.: Dziecięca Kraina z licznymi niespodziankami dla najmłodszych, 
konkurs gwary poznańskiej, swojskie jadło, loteria fantowa, przejazd bryczką, 
strzelnica, malowanie twarzy, dmuchańce

  21.00 – zabawa do białego rana 
	08.07. (sobota) i 09.07. (niedziela) – kiermasz i wyprzedaż SKARBÓW GARAŻO-

WYCH. Praktycznie każdy z nas posiada swoje „skarby”, które w pewnym 
momencie chce sprzedać lub wymienić i taką okazję proponuje Państwu So-
łectwo Mrowino-Cerekwica. Miejsce: Klub Sołecki Mrowino – Cerekwica, ul. 
Szamotulska 8, godz.: 8.00-16.00

  Udział jest BEZPŁATNY!

Nadszedł czas wakacji,  
a wakacje to czas wypoczynku i podróży.

Wypoczynek na świeżym powietrzu, zabawy nad 
wodą, a także wyjazdy na kolonie i obozy są częstą for-
mą spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. W okresie 
wakacyjnym dzieci pozostające w domach  są szczegól-
nie zagrożone wypadkami. Najmłodsi spędzają wiele 
czasu wolnego na świeżym powietrzu, jeżdżą na ro-
werach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach i nieste-
ty często traktują jezdnię jak placu zabaw! Aby zapobiec wypadkom porozmawiajmy z dziećmi, 
może już kolejny raz na temat możliwości poruszania się jezdnią. Podkreślmy, że chodzenie po 
jezdni jest ostatecznością. Przypomnijmy naszym pociechom,  że idziemy nią tylko wtedy, gdy 
rzeczywiście pobocza nie ma albo zupełnie nie sposób nim iść. Podobnie jest z jazdą rowerem 
- jeśli dziecko nie ma karty rowerowej nie powinno jeździć po drogach publicznych, gdy ją po-
siada i chce z drogi korzystać, może dopiero wtedy jechać jezdnią, kiedy nie ma drogi dla ro-
werów i pobocza. Rolki, deskorolki i hulajnogi są fajną sprawą ale podczas jazdy na nich niech 
również nie korzystają z jezdni.  

Przypomnijmy swoim dzieciom, żeby były ostrożne wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne by-
wają niebezpieczne!

Uczulmy je, aby nie korzystały z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomym!
Po prostu postarajmy się nie zostawiać dzieci bez nadzoru!  
Bezpieczne wakacje to nie tylko najmłodsi.
W okresie wakacyjnym nasi starsi rodzice czy też dziadkowie zostają sami w domach czy to ze wzglę-

du na stan zdrowia, czy też z innych powodów. Nie zapominajmy o naszych kochanych seniorach. Po-
starajmy zapewnić się im opiekę bo czas wakacyjny to niestety czas wzmożonej przestępczości. Domo-
krążcy żerujący na łatwowierności seniorów wykorzystują ich na różne sposoby.

Kiedy poczujemy się zagrożeni lub widzimy moment popełniania przestępstwa, nie wahaj-
my się zwrócić o pomoc. Każdy taki przypadek należy zgłosić znaj-
dującemu się w pobliżu policjantowi, do najbliższej jednostki Poli-
cji lub telefonicznie pod numer 997 lub 112.

Drodzy Czytelnicy, życzę Wam
słonecznych, udanych i bezpiecznych wakacji,
pięknej pogody i niezapomnianych wrażeń.

Teresa Wieczorek

Życzę  wszystkim mieszkańcom, 
aby rozpoczęte wakacje były pełne 
niezapomnianych wrażeń, udanego, 
a przede wszystkim bezpiecznego 

wypoczynku. Wypoczywajcie, 
realizujcie wakacyjne plany, wróćcie 

z zapasem sił do nauki, gotowi do 
podejmowania nowych wyzwań 

i kolejnych zadań.

Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica
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Z prac  
Rady Gminy
XXXVIII sesja  
Rady Gminy Rokietnica

W dniu 29 maja 2017 r. odbyła się XXXVIII sesja 
Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 14 
radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący 
Rady Gminy – Adam Pioch.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych” 
radny Ryszard Lubka złożył interpelacje: w sprawie 
ochrony terenów zielonych i cennych przyrodniczo 
w rej. ulic Przecławska, Żwirowa i Sosnowa w Ce-
rekwicy oraz w sprawie zachowania ładu urbani-
stycznego na terenie sołectwa Mrowino-Cerekwi-
ca; Przewodniczący Rady Gminy złożył interpelacje: 
w sprawie miejsc w przedszkolach oraz w sprawie 
Zarządzenia Wójta Gminy Rokietnica Nr 48/2017.

W trakcie debaty „Infrastruktura drogowa - drogi 
powiatowe” przedstawiono koncepcję węzła prze-
siadkowego wraz z planowanymi rozwiązaniami ko-
munikacyjnymi w sąsiedztwie dworca. Głos w deba-
cie zabrali: Starosta Jan Grabkowski, Wicestarosta 
Tomasz Łubiński, Wójt Gminy, radny Piotr Hałas, 
radny Michał Cieciora, radna Elżbieta Brzeźniak, 
Przewodniczący Rady, Sołtys Józef Fudala, radny 
Władysław Mielcarek, kierownik Tomasz Klonow-
ski oraz projektant Dominik Banaszak.

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]:
XXXVIII/366/2017 w sprawie: przejęcia od Po-

wiatu Poznańskiego prowadzenia zadania pu-
blicznego polegającego na zarządzaniu drogami 
powiatowymi nr 2400P, 2423P, 2424P i 2425P 

w miejscowości Rokietnica -  14 głosami „za”;
XXXVIII/367/2017 w sprawie: przejęcia od Powiatu 

Poznańskiego prowadzenia zadania publiczne-
go w zakresie zarządzania publiczną drogą po-
wiatową nr 2424P – ul. Pocztowa i ul. Golęciń-
ska  m. Rokietnica -  14 głosami „za”;

XXXVIII/368/2017 w sprawie: zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Rokietnica, rej. ul. Tęczowej, ul. 
Poranek i ul. Świt -  14 głosami „za”;

XXXVIII/369/2017 w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w miejscowości: 
Rostworowo i Rokietnica dla osiedla „Zielony 
Lasek” -  14 głosami „za”;   

XXXVIII/370/2017 w sprawie: uchylenia Uchwały 
Nr XLVI/396/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 
24 lutego 2014 roku w sprawie: przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w miejscowości Ko-
bylniki, rejon ul. Karolewskiej -  13 głosami „za” 
i 1 „wstrzymującym się”;

XXXVIII/371/2017 w sprawie: podwyższenia ka-
pitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych Sp. z o.o. w Bytkowie i dokonania 
zmian w akcie założycielskim Spółki -  13 gło-
sami „za” i 1 „wstrzymującym się”;

XXXVIII/372/2017 w sprawie: zmiany Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej dla gminy Rokietnica 
-  14 głosami „za”;

XXXVIII/373/2017 w sprawie: zmian w budżecie 
Gminy Rokietnica na 2017 rok -  14 głosami „za”;

XXXVIII/374/2017 w sprawie: zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na 
lata 2017-2027  -  14 głosami „za”;

XXXVIII/375/2017 w sprawie: nadania nazwy uli-
cy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietni-
ca -  14 głosami „za”;

XXXVIII/376/2017 w sprawie: nadania nazwy uli-
cy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietni-
ca -  14 głosami „za”;

XXXVIII/377/2017 w sprawie: nadania nazwy uli-
cy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietni-
ca -  14 głosami „za”.
W punkcie „Wolne głosy i wnioski”:  radny Kazi-

mierz Fryś zgłosił konieczność doprowadzenia przy-
łącza trójfazowego do budynku świetlicy wiejskiej 
w Przybrodzie; radny Zbigniew Muszyński powie-
dział, że od wielu lat nie wykonano nic w sprawie 
włączenia do terenu Gminy fragmentu ul. Jezior-
nej w Pamiątkowie; radny Krzysztof Zielonka zgłosił 
konieczność naprawy kosza ulicznego w rejonie ul. 
Ostrej oraz zasadność postawienia znaku droga bez 
przejazdu w odpowiednich punktach  w rejonie ulic 
Boczna, Prosta, Kręta; radny Ryszard Lubka poruszył 
kwestię zaprzestania obsługi połączenia z Szamo-
tułami przez firmę JANBUS oraz wskazał na uciąż-
liwości jakich doświadczają mieszkańcy w związku 
z poszukiwaniem złóż gazu; radny Piotr Hałas zgłosił 
zasadność wymalowania pasów na wysokości os. 
Zielony Lasek; radna Bogusława Rzepka zapytała, 
na jakim etapie znajdują się prace dotyczące odcin-
ka drogi od S-11 w kierunku Kiekrza; radna Elżbie-
ta Brzeźniak wskazała na zasadność zlikwidowania 
słupa na ul. Gminnej; Przewodniczący Rady zgłosił 
konieczność przeprowadzenia rewitalizacji boiska 
trawiastego przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy; 
zgłoszono postulat zamontowania stojaków rowe-
rowych przy sklepie Rossmann; mieszkanka poru-
szyła następujące kwestie: późne powiadamianie 
o posiedzeniach Komisji Rady,  późna publikacja 
protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej, dostęp 
do bilansu spółek gminnych za zeszły rok; mieszka-
niec zapytał o pomysł na zagospodarowanie dzia-
łek w Bytkowie o których mowa w Zarządzeniu Nr 
48/2017 oraz na jakich zasadach są publikowane 
reklamy na stronach internetowych utrzymywanych 
przez Gminę; mieszkaniec poruszył aspekty formalne 
uczestnictwa Gminy w rankingu Perły Samorządu.
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Komunikat Biura Adama Szejnfelda 
Posła do Parlamentu 
Europejskiego. 19.06.2017 r.

Dobry wójt,  
dobra gmina

Rokietnica, to znakomicie rozwijająca się gmi-
na. Świadczą o tym nie tylko wyniki finansowe, 
liczne inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną,  
w oświatę i środowisko, ale przede wszystkim fakt, 
że do Rokietnicy przeprowadzają się ludzie z in-
nych gmin oraz Poznania. Tu spotykają bowiem 
świetne warunki do życia i pracy – komentuje swój 
pobyt w Rokietnicy Adam Szejnfeld, poseł do Par-
lamentu Europejskiego. Europoseł z Wielkopolski 
w dniu 20 czerwca br. wziął udział w posiedzeniu 
absolutoryjnym Rady Gminy Rokietnica. 

Podczas sesji rady, po przedstawieniu opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz Ko-
misji Rewizyjnej RG w Rokitnicy, wójt gminy, pan 
Bartosz Derech, otrzymał zasłużone absolutorium 
za rok 2016r. Były kwiaty i podziękowania radnych 
oraz współpracowników. 

Poseł pogratulował wójtowi, przewodniczącemu 
rady oraz radnym i pracownikom gminy wspaniałych 
osiągnięć życząc jednocześnie samorządowcom oraz 
mieszkańcom gminy dalszych sukcesów w przyszłych 
latach. 

* * *
Wójt mgr inż. Bartosz Derech kieruje gminą już 

trzecią kadencję. Jest to jedna z najbardziej dyna-
micznie rozwijających się gmin w poznańskim ob-
warzanku. W ciągu ostatnich lat przybyło jej ok. 
10 tys. mieszkańców! W ostatnich 16 latach liczba 
mieszkańców w gminie wzrosła o 50% i obecnie 
wynosi 15.440 osób. Jest to gmina bardzo dobrze 
położona i skomunikowana z Poznaniem oraz resz-
tą Wielkopolski i Polski. Przez gminę przebiegają: 
droga wojewódzka Poznań - Szamotuły oraz dro-
ga krajowa nr 11 Poznań - Koszalin. Południe gmi-
ny przecina międzynarodowa trasa autostrady A2. 
Do lotniska Ławica natomiast jest stąd tylko 20 mi-
nut jazdy samochodem. To są niewątpliwie auty tej 
gminy pomagające w tak znakomitym rozwoju. Gmi-

na zdominowana jest przez rolnictwo z przewagą 
gospodarstw indywidualnych. W ostatnich latach 
jednak zmniejsza się obszar rolniczy na rzecz akty-
wizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowe-
go. Właśnie z myślą o potencjalnych inwestorach, 
w planach zagospodarowania przestrzennego wy-
znaczono wiele terenów pod działalność gospodar-
czą i zabudowę mieszkaniową. 

Marta Łasak
Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego 

Adama Szejnfelda
www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl
www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld
www.instagram.com/szejnfeld/

Z prac Rady 
Gminy
XXXIX sesja  
Rady Gminy Rokietnica

W dniu 20 czerwca 2017 r. odbyła się XXXIX se-
sja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 
12 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczą-
cy Rady Gminy – Adam Pioch.

W trakcie debaty Wójt Gminy przedstawił pre-
zentację: „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmi-
ny Rokietnica za rok 2016”. Głos w debacie, oprócz 
Wójta Gminy, zabrała radna Elżbieta Brzeźniak.

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]:
XXXIX/378/2017 w sprawie:  zatwierdzenia spra-

wozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za rok 2016 - 8 głosów 

„za”, 4 „wstrzymujące się”;
XXXIX/379/2017 w sprawie: udzielenia absolu-

torium Wójtowi Gminy Rokietnica z tytułu wy-
konania budżetu Gminy za rok 2016 - 8 głosów 
„za”, 4 „wstrzymujące się”.
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Okiem Radnego

Koperta Życia
Do napisania tego artykułu 

sprowokowały mnie ostatnie wy-
niki ankiety przeprowadzonej na 
Zachodzie a dotyczące utrudnień 
w ludzkim życiu. Otóż wyniki tej an-
kiety są zaskakujące. Mianowicie wy-
nika z niej, że człowiek może wytrzymać 
tydzień bez picia, dwa tygodnie bez jedzenia, 
całe lata bez dachu nad głową ale nie może znieść 
samotności. W dzisiejszych czasach to najgorsza 
udręka, najcięższa tortura. Wg ankiety ludziom star-
szym właśnie samotność najbardziej dawała się we 
znaki. Mieli oni poczucie, że nie liczą się dla nikogo 
i że otoczenie o nich zapomina. Dlatego też, z myślą 
o ludziach samotnych wystąpiłem na jednej z sesji 
z interpelacją o zapewnieniu tym ludziom chociażby 

namiastki bezpieczeństwa czyli wła-
śnie Koperty Życia. Koperta Ży-

cia zawiera wszystkie potrzeb-
ne informacje o jej właścielu 
tzn.: imię i nazwisko, na ja-
kie choroby dana osoba cho-
ruje, w razie leczenia jakich 
używa lekarstw. W kopercie 

jest także miejsce na nume-
ry telefonów do rodziny, są-

siadów, znajomych itp., których 
należy powiadomić w razie zachoro-

wania lub co gorsza zabrania do szpitala. 
Wszelkie te informacje potrzebne są do ratowników 
medycznych, którzy przyjadą w celu udzielenia po-
mocy osobie ich wzywajacej. Koperta życia powin-
na być przechowywana w lodówce a na drzwiach 
lodówki powinien być nalepiony specjalny znaczek, 
który informowałby służby medyczne, że właśnie 
tam znajduje się koperta życia.

No dobrze, ale co ma wspólnego koperta życia 

do wspomnianej na wstępie samotności. W moim 
przekonaniu bardzo wiele, gdyż daje poczucie bez-
pieczeństwa i pewności siebie oraz odczucie, że oso-
ba samotna nie jest sama, że w razie potrzeby może 
liczyć na szybką pomoc służb medycznych lub osób 
wskazanych w kopercie życia. Po mojej interpela-
cji Urząd Gminy poważnie zajął się moją propozy-
cją. Zostały poczynione działania zmierzajace do 
jak najszybszego uruchomienia druku przedmio-
towej koperty za co Wójtowi i pracownikom Urzę-
du Gminy bardzo dziękuję. Osobom samotnym na-
tomiast proponuję wykorzystać Kopertę Życia oraz 
skorzystać z oferty klubów dla se-
niorów, których kilka jest na te-
renie naszej Gminy.

Z pozdrowieniem
Władysław Mielcarek

Radny z Osiedla  
Parkowego 

Drodzy Mieszkańcy,

zapraszamy do udziału 
w akcji społecznej 
„KOPERTA ŻYCIA”.

Kampania skierowana jest przede wszystkim do 
osób starszych, chorych i samotnych, mieszkają-
cych w naszej gminie.

Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw zawierają-
cy kartę informacyjną wraz z kopertą oraz 2 naklej-
kami, które należy przykleić na lodówkę, w której 
zestaw będzie przechowywany oraz w widocznym 
miejscu przy wejściu do domu.

W karcie  znajdziecie Państwo pytania dotyczące 
stanu zdrowia, w szczególności przebytych chorób, 
zażywanych leków, kontaktu do bliskich oraz innych 
ważnych z medycznego punktu widzenia informa-
cji. Ankieta powinna być aktualizowana na bieżąco, 
po każdej zaistniałej zmianie dotyczącej jej treści.

Akcja ma na celu zwiększenie Państwa bezpie-
czeństwa poprzez przyspieszenie udzielania pomo-
cy medycznej przez lekarzy i ratowników wezwa-
nych na interwencję do domu. 

Karta pozwala na szybkie zebranie podstawowych 
informacji o stanie zdrowia oraz ułatwia podjęcie 
akcji, często ratującej życie.

Zachęcamy do wykonania trzech kroków:
1. odebrania zestawu,
2. wypełnienia ankiety,
3. oznakowania lodówki i umieszczenia w niej 

zestawu.

Lodówka jest sprzętem znajdującym się w więk-
szości naszych domów. Dodatkowo zostanie ozna-
kowana naklejką z logo akcji - dzięki czemu zespoły 
ratownictwa medycznego nie będą miały problemu 
z lokalizacją informacji umieszczonych przez Pań-
stwa w „KOPERCIE ŻYCIA”. 

Mamy wielką nadzieję, że dzięki akcji podniesie-
my Państwa poczucie bezpieczeństwa.

Zestawy zawierające „KOPERTĘ ŻYCIA” można 

nieodpłatnie otrzymać od dnia 1 lipca br. w nastę-
pujących miejscach:

- Urząd Gminy Rokietnica
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- placówki podstawowej opieki zdrowotnej 
- Biblioteka Gminna w Rokietnicy
- Gminny Ośrodek Kultury
Z czasem postaramy się rozprowadzać „KOPER-

TY ŻYCIA” również w innych miejscach.
Ponadto, z przyjemnością informujemy, że na ofi-

cjalnej stronie Urzędu Gminy Rokietnica powstała 
specjalna zakładka: SEKCJA SENIORA www.rokiet-
nica.pl/sekcja-seniora/. 

W zakładce pojawiać się będą opisy różnych kam-
panii społecznych, projektów i akcji skierowanych 
do osób starszych. Zachęcamy do kontaktu wszyst-
kich, którzy organizują różnorodne inicjatywy na 
rzecz aktywizacji środowiska seniorów. Informa-
cje o pomysłach, akcjach, przedsięwzięciach pro-
simy wysyłać na adres: urzad@rokietnica.pl z do-
piskiem SENIOR.

ZAPRASZAMY!

Informacja
Urząd Gminy w Rokietnicy informu-

je, że podjął współpracę z Politech-
niką Poznańską w ramach Programu 
Rozwoju Kompetencji Kierunku Trans-
portu na Wydziale Maszyn Roboczych 
i Transportu Politechniki Poznańskiej.

W związku z powyższym na terenie Gminy Rokietnica 
w okresie od czerwca do października 2017 roku zosta-
ną przez studentów uczelni przeprowadzone badania an-
kietowe. Czynności te będą odbywać się w ramach pro-
jektu: Ocena i efektywność wykorzystania publicznego 
transportu zbiorowego na odcinku Tarnowo Podgórne 
– Rokietnica oraz Rokietnica – Poznań. Studenci przepro-
wadzający badania posiadają identyfikatory z logo Urzę-
du oraz reprezentowanej Uczelni wraz z pieczęcią Urzę-
du Gminy w Rokietnicy.
Dodatkowe informacje udziela: 
Anna Skrzypiec, Urząd Gminy w Rokietnicy
tel. 61 89 60 609 www.rokietnica.pl
anna.skrzypiec@rokietnica.pl

KONKURS 
FOTOGRAFICZNY
GMINA ROKIETNICA – 
SADZIMY NA SWOIM
Zapraszamy do udziału w tradycyjnym  
Konkursie Fotograficznym!
UWAGA NOWY REGULAMIN
W tym roku czekamy na prezentacje miejsc, ludzi, przyrody będących częścią akcji „Posadź na 
swoim”, w ramach której podejmowane są rozmaite działania mające na celu pokazanie, że 
zależy nam na ochronie, rozwoju i trosce o przyrodę najbliższą naszemu miejscu zamieszkania. 
Sadzimy na swoim, czyli dbamy, szanujemy i pielęgnujemy!
Rozstrzygnięcie konkursu na scenie głównej imprezy plenerowej „Rokietnica zaprasza Wiel-
kopolan na Rumpuć”, 2 września br.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
Na Wasze prace czekamy do 18 sierpnia br. do północy.
Pokażcie wszystkim, że sadzicie na swoim :)
Kontakt: katarzyna.sokulska@rokietnica.pl, kinga.owsian@rokietnica.pl, tel.: (61) 89 60 614
REGULAMIN KONKURSU na stronie: www.rokietnica.pl/aktualnosci/ w zakładce kultura.
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V edycja ogólnopolskiego Rankingu Perły 
Samorządu ’2017 rozstrzygnięta 
Gmina Rokietnica (gmina wiejska) i wójt Bartosz Derech 
(włodarz) wśród 10 najlepszych w Polsce  

Perły Samorządu to ogólnopolski ranking orga-
nizowany przez Dziennik Gazetę Prawną. Jej part-
nerem merytorycznym, czuwającym nad doborem 
wskaźników oraz metodologią ich oceny, była w te-
gorocznej odsłonie firma Deloitte. To potentat wśród 

międzynarodowej sieci spółek handlowych świad-
czących profesjonalne usługi doradcze i audytorskie, 
należący do tzw. wielkiej czwórki firm zajmujących 
się audytem finansowym. Patronatu honorowe-
go rankingowi udzieliło Ministerstwo Rozwoju, zaś 

patronatu instytucjonalnego - Związek Gmin Wiej-
skich RP, Związek Miast Polskich oraz Związek Po-
wiatów Polskich. Ideą rankingu jest wybranie naj-
lepszych prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz 
gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miast poniżej 100 
tys. mieszkańców i miast powyżej 100 tys. miesz-
kańców. Ich marką ma być wyróżniająca się działal-
ność na rzec społeczności lokalnych mierzona w kil-
ku istotnych aspektach.

W przypadku gmin, które oceniane są w 4 grupach 
(gminy wiejskie, miejsko-wiejskie miejskie, do 100 
tys. mieszkańców i miejskie powyżej 100 tys. miesz-
kańców – w każdej grupie wyłaniana jest 10 laure-
atów) pod uwagę brane były następujące kryteria:
1. zarządzanie (pozyskiwanie środków zewnętrz-

nych, polityka wobec inwestorów, posiadanie 
i wdrażanie dokumentów strategicznych),

2. usługi publiczne (m.in. sfera edukacji, opieka nad 
dziećmi, polityka i pomoc społeczna, ochrona 
zdrowia, obsługa mieszkańców, gospodarka ko-
munalna),

3. przestrzeń (m.in. zagospodarowanie przestrzen-
ne, budowa i remonty dróg, rewitalizacja i mi-
kroinwestycje w przestrzeni publicznej, dbanie 
o jakość powietrza),

4. kapitał społeczny (współpraca z organizacjami 
pozarządowymi, sposób prowadzenia konsulta-
cji społecznych, realizacja projektów w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego).

Z kolei włodarze (również podzieleni na 4 grupy, 
w których wskazano 10 najlepszych: gminy wiej-
skie, miejsko-wiejskie, miejskie do 100 tys. miesz-
kańców i miejskie powyżej 100 tys. mieszkańców) 
oceniani byli pod kątem zróżnicowanych, istotnych 
dla rozwoju gminy funkcji, które są zobowiązani na 
co dzień pełnić:
1. reprezentant (liczba kadencji, poparcie wyborcze 

i frekwencja podczas ostatnich wyborów) – nie 
było to jednak kryterium rozstrzygające,

2. menedżer (minimalizowanie kosztów przy jed-
noczesnym utrzymywaniu wysokiego standardu 
świadczonych usług, zdolności przywódcze, spo-
sób organizacji wewnętrznej pracy urzędu i mo-
delu operacyjnego),

3. koordynator (organizacja konsultacji społecz-
nych i innych form partycypacji, powoływanie 
gremiów doradczych),

4. wizjoner (realizacja działań długofalowych, za-
bezpieczenie środków finansowych na rozwój 
gminy, opracowanie strategii przeciwdziałania 
problemom demograficznym w gminie).

ZWYCIĘSKIE SAMORZĄDY
miejsce Miasto pow. 100 tys. Miasto do 100 tys. Gmina miejsko-wiejska Gmina wiejska

1 Poznań Świdnica Aleksandrów Łódzki Strawczyn
2 Gdańsk Legionowo Kozienice Iława
3 Lublin Nowy Sącz Sianów Długołęka
4 Gliwice Głogów Morawica Wielka Wieś
5 Katowice Kędzierzyn Koźle Zator Zielonki
6 Gdynia Kutno Niepołomice Stare Babice
7 Łódź Oświęcim Krobia Ustronie Morskie
8 Rzeszów Sopot Brwinów ROKIETNICA
9 Olsztyn Krosno Skawina Kłodawa

10 Białystok Puławy Siechnice Bieliny

NAJLEPSI WŁODARZE
Miejsce Miasto pow. 100 tys. Miasto do 100 tys. Gmina miejsko-wiejska Gmina wiejska

1 Paweł Adamowicz
GDAŃSK

Beata Moskal-Sła-
niewska
ŚWIDNICA

Jacek Lipiński ALEKSAN-
DRÓW ŁÓDZKI

Krzysztof Harmaciń-
ski IŁAWA

2 Jacek Jaśkowiak
POZNAŃ

Piotr Roman
BOLESŁAWIEC

Marian Buras
MORAWICA

Adam Jaskulski
ŚWIDNICA

3 Wojciech Szczurek
GDYNIA

Ryszard Nowak
NOWY SĄCZ

Roman Ptak
NIEPOŁOMICE

Krzysztof Turek
STARE BABICE

4 Krzysztof Żuk
LUBLIN

Tomasz Andrukie-
wicz EŁK

Waldemar Miśko
KARLINO

Tadeusz Tkaczyk
STRAWCZYN

5 Grzegorz Sapiński
KALISZ

Roman Smogorzewski
LEGIONOWO

Tomasz Śmietanka
KOZIENICE

Anna Mołodciak
KŁODAWA

6 Tadeusz Ferenc
RZESZÓW

Piotr Przytocki
KROSNO

Tadeusz Pogoda
ŚWIECIE

Piotr Dragan
WISZNICE

7 Hanna Zdanowska ŁÓDŹ Krzysztof Chojniak
PIOTRKÓW TRYBU-
NALSKI

Wacław Ligęza
BOBOWA

Bartosz Derech
ROKIETNICA

8 Zygmunt Frankiewicz
GLIWICE

Beata Klimek
OSTRÓW WIELKO-
POLSKI

Zbigniew Łopusiewicz
STRONIE ŚLĄSKIE

Iwona Łebek
DŁUGOŁĘKA

9 Tadeusz Truskolaski
BIAŁYSTOK

Grzegorz Dudzik
ZIELONKA

Wiesław Śniecikowski
PASŁĘK

Jerzy Kołakowski
USTRONIE MORSKIE

10 Piotr Grzymowicz
OLSZTYN

Janusz Chwierut
OŚWIĘCIM

Igor Bandrowicz
PRUSICE

Stanisław Rokosz
DĘBICA
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Rokietnica „Gminą na 5!”
Miesiąc maj był wyjątkowo owocny, jeśli chodzi 

o nagrody i wyróżnienia, które udało się zdobyć 
Gminie Rokietnica. Jednym z nich było wyróżnie-
nie „Gmina na 5!” w edycji 2016/2017.

„Gmina na 5!” to ranking przeprowadzany przez 
Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające 
przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk 
o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie. Przeprowadzany jest od 2014 roku i  
ma na celu ocenę komunikacji elektronicznej, iden-
tyfikację dobrych praktyk oraz ich promowanie. Oce-
nie podlegają m.in. użyteczność oficjalnych witryn 
www, łatwość ich użytkowania, kontakt drogą elek-
troniczną z użyciem metody „tajemniczego klienta” 
oraz rozwiązania unikatowe, zwiększające końcową 
wartość dla użytkownika.

W tegorocznej edycji przebadano łącznie 665 jed-
nostki samorządu terytorialnego. Analizowano wi-
tryny www samorządów, w których brano pod uwa-
gę głównie kwestie dotyczące przedsiębiorczości. 
Sprawdzano m.in. łatwość poszukiwania informacji 
na temat występujących na obszarze danej gminy 
terenów inwestycyjnych, dostęp do planów zago-
spodarowania przestrzennego czy obecność po-
radnika wskazującego krok po kroku, jak założyć 
własną działalność. W drugiej części badania oce-
niano również odpowiedzi na maile. Wyodrębnio-
no 4 zakresy tematyczne, a następnie wysłano różne 
wersje zapytana dla poszczególnych gmin w języ-
ku polskim oraz w języku angielskim metodą „ta-

jemniczego klienta”.
Ranking został wyznaczony na podstawie 15 wy-

branych, obiektywnych kryteriów o charakterze ze-
ro-jedynkowym. Tytuł „Gminy na 5!” otrzymały te 
jednostki, które osiągnęły ponadprzeciętnie do-
bre wyniki oraz zdobyły ponad połowę punktów. 
Udało się to 59 jednostkom z ogólnej liczby 665 
(8,87%), wśród których znalazła się również Gmi-
na Rokietnica.

Należy podkreślić, że badane samorządy nie mia-
ły świadomości, że podlegają ocenie. Nie można 
więc było się do tego przygotować ani zidentyfi-
kować osoby badacza. Odpowiedzi udzielane były 
więc w sposób zwyczajowo przyjęty w danej jed-
nostce. Takie wyróżnienie cieszy więc tym bardziej.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w dniach 
11-12 maja podczas „Forum Gmin na 5!” w War-
szawie.

Katarzyna Sokulska
UG Rokietnica

O ostatecznym wyniku tak gminy, jak i jej wło-
darza, który nie mógł brać udziału w rankingu bez 
zgłoszenia do oceny również zarządzanej przez sie-
bie gminy, przesądzał tzw. wskaźnik syntetyczny, 
obejmujący wszystkie cztery dziedziny. Dodać na-
leży, że ocena dotyczyła tylko roku 2016. Oznacza 
to, że wygrać mogła każda gmina – bez względu na 
sytuację wyjściową: położenie geograficzne, histo-
rię, problemy społeczne, zamożność, a w przypad-
ku włodarzy – każdy, kto w minionym roku wykazał 
się należytą aktywnością w ocenianych obszarach.

Jedynym obligatoryjnym warunkiem udziału 
w rankingu była wyrażona pisemnie deklaracja ze 

wskazaniem kategorii oraz wypełniana elektronicz-
nie, obszerna, przekrojowa ankieta. Pytaniom, o cha-

rakterze otwartym i zamkniętym, odnoszącym się 
do wszystkich czterech ocenianych obszarów, na-
dano odpowiednie wagi punktowe.

Organizator – Dziennik Gazeta Prawna i jego part-
ner merytoryczny - firma Deloitte, zadbali, by oce-
niająca ranking kapituła spojrzała na samorządy i sa-
morządowców z różnych punktów widzenia. Stąd 
w jej skład weszli przedstawiciele nauki, biznesu, 
mediów oraz organizacji pozarządowych.

Wręczenie wyróżnień w rankingu Pereł Samo-
rządu 2017, do którego akces zgłosiło ponad 170 
gmin, miało miejsce podczas Gali w pierwszym 
dniu Ogólnopolskiego Kongresu Perły Samorzą-
du (25-26.05.2017) zorganizowanego w Pomor-
skim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. 
Gospodarzem Kongresu oraz Gali, która odbyła się 
w Muzeum Emigracji, był prezydent Miasta Gdynia 
– Wojciech Szczurek.

Sekretarz Gminy Rokietnica
Danuta Potrawiak

Zdjęcia – źródło: Dziennik Gazeta Prawna



     Załącznik  
..............................................................................................                            do Regulaminu określającego zasady likwidacji wyrobów  
             (nr sprawy – wypełnia starostwo powiatowe)                   zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2017 

* Szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1 m
2
 wynosi 17 kg 

 

 
Wniosek należy wypełnić czytelnie we wszystkich punktach! 

 
 

Wniosek 
o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest 

 
1. Dane Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko/nazwa  

Miejscowość  

Ulica i numer domu/ 
lokalu 

 

Kod pocztowy i poczta  

Nr telefonu oraz e-mail  

Nr PESEL / REGON  

 

2. Szczegółowy opis nieruchomości zgłaszanej do programu:  

Adres nieruchomości, na 
której znajdują się wyroby 
zawierające azbest 

 

Numer działki, obręb ewid., 
gmina 

 

Rodzaj budynku (zaznaczyć 
właściwe) 

□ mieszkalny 

□ gospodarczy 

□ inny - jaki ……………………………………………………………………………. 

 

3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością  (np. własność, współwłasność, użytkowanie 

wieczyste, trwały zarząd, inne- jakie): ……………………………………………………….………………………………….... 

............................................................................................................................................................... 

 

4. Rodzaj i ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do likwidacji: 

Zakres prac objętych wnioskiem 
Rodzaj wyrobu zawierającego azbest 

(płyta falista/ płaska lub inny) 
Ilość w kg* 

Demontaż, zapakowanie, transport  
i unieszkodliwienie 

  

Odbiór wyrobów zdemontowanych, 
zapakowanie, transport i 
unieszkodliwienie 

  

 

5. Oświadczam, że prowadzę działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem 
produktami rolnymi oraz jestem beneficjentem pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
(właściwe zakreślić) 
 

TAK      NIE 

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

6. Uwagi i informacje dodatkowe............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  
do realizacji wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

8. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z „Regulaminem określającym zasady likwidacji 
wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2017”. 

9. Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadoma(-y) 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.). 

 

 
 
 

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

 
Poświadczenie gminy przyjmującej wniosek o jego weryfikacji, poprawności i kompletności oraz ujęciu 
przedmiotowej nieruchomości w rejestrze wyrobów zawierających azbest - Bazie Azbestowej.  
 

 

 

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

 

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

............................................................................................................................................................................................ 

 
Załączniki do wniosku: 
1. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby 

zawierające azbest: 
a. kserokopia aktu notarialnego, na której potwierdzono przez gminę okazanie oryginału do wglądu lub oryginał 

tego dokumentu, 
b. kserokopia odpisu z księgi wieczystej, na której potwierdzono przez gminę okazanie oryginału do wglądu lub 

oryginał tego dokumentu, 
c. inne, 

2. zgoda właściciela/ współwłaścicieli (w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości), 
3. pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika, 
4. wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis 

(jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku), 
5. wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku). 

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

  

AZBEST!!!
Przypominamy o ostatecznym terminie 
składania wniosku do dnia 16.08.2017 r.!

Urząd Gminy w Rokietnicy wraz ze Starostwem Poznańskim, Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna tegorocz-
ną akcję dofinansowania usuwania azbestu.

Do wzięcia udziału w likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest 
uprawnione są następujące podmioty:

a) właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości nie prowadzący dzia-
łalności gospodarczej,

b) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
c) jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych,
d) stowarzyszenie ogrodowe lub działkowcy,
e) instytuty badawcze.
Dofinansowanie obejmuje zdjęcie z dachu, odbiór z nieruchomości, trans-

port i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
Każdy podmiot, który chce skorzystać z dofinansowania, ma obowiązek zło-

żyć (osobiście lub listownie) w Urzędzie Gminy w Rokietnicy wypełniony pi-
semny wniosek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r. 
Formularz wniosku można pobierać w Urzędzie pok. Nr 6, ze strony www.ro-
kietnica.pl, zakładka Środowisko, (należy pamiętać o dołączeniu do wniosku 
wypełnionej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”) lub po prostu 
wypełnić formularz zamieszczony specjalnie w bieżącym numerze „Rokickich 
Wiadomości” (Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierają-
cych azbest  patrz strona )

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem 
i obrotem produktami rolnymi lub produktami rybołówstwa – obowiązkowo na-
leży wypełnić dwa dodatkowe dokumenty: oświadczenie o pomocy de minimis 
w rolnictwie oraz formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę . 

Oba wzory dokumentów gotowe do wypełnienia można uzyskać w Urzędzie 

Gminy Rokietnica pok. nr 6 lub strona www.rokietnica.pl, zakładka Środowisko.
Do wniosku należy również załączyć:
1. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomo-

ści, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,(akt notarialny lub od-
pis z księgi wieczystej).

2. Zgodę właściciela nieruchomości -  W przypadku posiadania innego ty-
tułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, 

3. W przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności na-
leży załączyć zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac zwią-
zanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest

4. W przypadku wnioskodawców prowadzących działalność związaną z sek-
torem produkcji rolnej - należy wypełnić dwa dodatkowe dokumenty: oświad-
czenie o pomocy de minimis w rolnictwie oraz formularz informacji przedsta-
wianych przez wnioskodawcę

5. Upoważnienie dla wnioskodawcy – współwłaściciela do występowania 
o dofinansowanie w sytuacji, gdy jest ich pełnomocnikiem.

6. Informację o wyrobach zawierający azbest -  ( wzór dostępny na www.ro-
kietnica.pl zakładka ŚRODOWISKO oraz w siedzibie UG Rokietnica pok. Nr 6).

Wnioski rozpatrywane będą do chwili wyczerpania środków przeznaczo-
nych na ten cel w bieżącym roku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku materiał zawierający azbest 
zostanie usunięty z terenu nieruchomości.

Koszty związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest, realizowane 
będą w 100% ze środków: Starostwa Powiatowego w Poznaniu, budżetu Gmi-
ny Rokietnica, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
tj. bez udziału finansowego wnioskodawców.

UWAGA! Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem 
i montażem nowych pokryć dachowych. 

Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy: 
• Lidia Przybysz (tel: 61 8960 611, pok. 6)

Osoba do kontaktu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu:
• Agata Sibila (tel. 61 8410 750)
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X Jubileuszowy Rajd Rowerowy  
„Zabierz Serce Na Rower”

28 maja 2017r. na parkingu Klubu Sołeckiego 
w Cerekwicy, można było spodziewać się wielu 
uczestników X Jubileuszowego Rajdu. Już  na   star-

cie  okazało się, że będzie to rekordowa frekwen-
cja – 560 uczestników. To był rzeczywiście JUBILE-
USZOWY  rajd, którego organizatorzy:

1. Radny Ryszard Lubka – komandor rajdu
2. Sołtys Róża Lubka Sołectwa Mrowino – Cerekwi-

ca wraz z radą sołecką 
3. Dyr. Biblioteki Gminnej - Pani Teresa Wieczorek 

przy udziale Starostwa Powiatowego, Gminy Ro-
kietnica oraz Stowarzyszenia LGD – „Dolina Samy” 
zorganizowali  wydarzenie, które pokazało jego lo-
gistyczną sprawność i niepowtarzalną atmosferę. 
Dziesiątą cykliczną edycje tej imprezy można opi-
sać przymiotnikami: dopracowana,  fascynująca,  
relaksująca,  barwna i radosna. 

Klasa sama w sobie i absolutnie niepodważalna 
marka, która co roku przyciąga do Mrowina – Cere-
kwicy tak amatorów dwóch kółek jak i sympatyków 
samego sołectwa. Kto był i przejechał z nami  trasę  
ten wie, że było fantastycznie. Kto nie był ma szan-
sę za rok. Wszystkim uczestnikom X-Jubileuszowe-
go Rajdu gratulujemy wytrwałości, dziękujemy za 
dobrą zabawę i za stworzenie rodzinnego klimatu. 

Szczególnie pragniemy podziękować Panu Jano-
wi Grabkowskiemu Staroście Powiatu Poznańskie-
go, Panu Bartoszowi Derech Wójtowi Gminy Ro-
kietnica oraz sponsorom, którzy przyczynili się do 
uatrakcyjnienia naszego X- tego rajdu:
• Zakład Usługowy R. Słuszczak & W. Czyż s.c. 
• Rumcyk – Roman Goraj 
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28 maja 2017 roku już po raz 10 w trasę wyruszyli 
uczestnicy Rodzinnego Rajdu Rowerowego z Gminy 
Rokietnica i nie tylko. Tradycyjnie wyruszyli sprzed 
Klubu Sołeckiego Mrowino-Cerekwica o godz. 10.00. 
Długość przejazdu liczyła ok. 50 kilometrów jazdy. 
Liczba uczestników – 500+ .

Nie tylko rower był ważny w tym rajdzie. Nie 
tylko przebyte odległości. X Jubileuszowy Rodzin-
ny Rajd Rowerowy to przede wszystkim okazja po-
znać historię ludzi, którzy tworzą ten Rajd. Poniżej 
wywiad z Panem Ryszardem Lubka – Komandorem 
rajdu, człowiekiem, bez którego to by się nie udało.

RW. Komandor rajdu brzmi dumnie. Jaka jest jego 
rola w przygotowaniu imprezy i co robi w trakcie jej 
trwania?

Faktycznie brzmi dumnie jednak za tym tytułem 
kryje się ogromna odpowiedzialność. Od 3 lat ilo-
ści uczestników rajdu przekracza pół tysiąca osób. 
Uczestniczą w tej wyprawie dzieci, młodzież, doro-
śli oraz seniorzy. Logistyczne przygotowanie takie-
go rajdu praktycznie rozpoczyna się po zakończe-
niu tego ostatniego. 

Pochylam się nad ewentualnymi niedociągnię-
ciami. Weryfikuję błędy po to, aby w następnym 
rajdzie ich nie było.

RW. Co jeszcze musisz zrobić, aby móc bezpiecznie 
ruszyć z uczestnikami w trasę?

Po raz dziesiąty rajd odbył się bez wypadków, 
wydarzeń, które miały by wpływ na jego negatyw-
ną ocenę . 

Oczywiście to wynik wcześniejszych wypraw, spo-
tkań i uzgodnień z OSP, policją, sołtysami oraz ser-
wisami technicznymi.

Ważny jest również dobór osób, które chcą 
i potrafią wspomóc tą inicjatywę. Czasami mówi 
się, że trudno opanować energie dzieci i młodzie-
ży, ja twierdzę z ogromną satysfakcją, że właśnie 
najmłodsi uczestnicy tego wydarzenia zdają eg-
zamin - stosowania się do zasad bezpieczeństwa 
i dyscypliny potrafią zachować się bardzo odpo-
wiedzialnie.

RW. Rodzinny Rajd Rowerowy to impreza z trady-
cjami...

Rajd Rowerowy pod hasłem „Zabierz Serce na Ro-
wer” to impreza z tradycjami. Pierwsza osoba, która 
zadeklarowała swój udział zgłosiła się już w marcu. 
Jest to mieszkaniec Poznania, który opuścił tylko 1 
edycję i jak sam oświadczył „To już tradycja w tej 
gminie – muszę uczestniczyć w tym rajdzie” – To-
masz Borowski. 

RW. Jazda rowerem dla Ciebie to sport czy pasja?
Jazda rowerem nie jest dla mnie sportem. To 

pasja, a zarazem dobry lek na utrzymanie kondy-
cji, dobrego samopoczucia i dobrego humoru. Ro-
wer to również dla mnie przedmiot kolekcjonerski. 
Najstarszy mój egzemplarz został wyprodukowany 
w 1939 r. w firmie „Otello” w Ostrowie Wielkopol-
skim, na potrzeby wojska.

RW. Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby 
ma… Czy masz jakieś inne pasje i zainteresowania 
poza rowerem ?

Oczywiście mam, jazda rowerem to pasja, roz-
sądek i poszukiwanie ciekawych egzemplarzy ko-
lekcjonerskich. Samych składaków „Wigry” mam 
9 szt. Posiadam również wiele innych zaintereso-

wań, aktualnie gromadzę materiały dotyczące hi-
storii sołectwa Mrowino-Cerekwica.

RW. Marzysz o jakiejś szczególnym rowerze, który 
bardzo chciałbyś mieć?

Nie marzę. Każdy rower jest dla mnie dobry o ile 
posiada napęd mięśniowy.

RW. Czy najbliżsi podzielają twoją pasję?
Jestem pewien, że również rowerem pasjonuje 

się moja córka Lidia, inne najbliższe mi osoby trochę 
mniej. Powód - rowery najczęściej nie mają silnika?

RW. Co nowego szykujecie na XI edycję rajdu?
Trasę XI Rajdu Rowerowego mam już przygoto-

waną. Będę konsultować ją z najbliższym otocze-
niem, aby nadać jej realność wykonania. O faktach 
poinformuję w stosownym czasie.

RW. Jakbyś zachęcił mieszkańców naszej gminy i 
nie tylko do tego, aby byli z nami w kolejnej edycji?

Wydaje mi się, że nie muszę szczególnie zachęcać, 
mieszkańcy rozumieją, że ruch to zdrowie. Atrak-
cyjny program rajdu powoduje, że co roku przyby-
wa uczestników.

 Rozmawiała T.W. 

Ryszard Lubka w skrócie:
Sam o sobie – właściwie to nie lubię mówić o so-

bie, chętnie natomiast wsłuchuje się w opinie in-
nych na mój temat. 

Najbardziej lubię – kiedy mi się wszystko udaje 
oraz jak chwali mnie żona.

Co mnie złości? – rzadko się złoszczę, jednak gdy 
dochodzi do tego szukam porozumienia złagodze-
nia konfliktu. 

Największy sukces – RODZINKA J
Największa porażka – nie czuję się przegrany, 

jestem z siebie zadowolony.
Marzenia na przyszłość – mam ich mnóstwo, 

obawiam się, że zabrakłoby stron w kolejnej edy-
cji „Rokickich Wiadomości” aby się z państwem 
nimi podzielić.

• Top –Dom – Przemysław Tomczak
• Finor – Janusz Filipiak 
•  Stowarzyszenie LGD Dolina Samy – Maciej Adam-

ski
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o  

- Bogdan Małecki
• Rokbus – Marian Szymański
• Rokietnicki Ośrodek Sportu – Jerzy Maciejewski 
• Oaza Piękna – Natalia Bajon
• Cafe Naturiana – Marta i Natalia Bajon
• Salon Kosmetyczny Natural Beauty – Magdale-

na Garstecka
• Help Bas – Barbara Głowacka
• Trener PFNW - Darek Kosicki

•  STOLMER – Stefan Piechocki
• Motocyklowa Grupa Medialna Hornet – Adam Michta 

• Ośrodek Szkolenia Kierowców – Andrzej Że-
browski 

• Serwis Rowerowy – Rokietnica ul. Koszycy Szy-
mon Citkowski
Nad bezpieczeństwem uczestników Rajdu czu-

wali druhowie:
• OSP Kaźmierz
• OSP Napachanie
• OSP Przybroda
• Funkcjonariusze Policji – Rokietnica
• Opieka Medyczna – Teresa Kacik i Mirosława 

Chocimska 
Z głębi serca ogromnie wszystkim 

DZIĘ – KU – JE – MY !!!!!
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Rokietnickie InteGRAcje po raz 
czwarty – tym razem NATURALnie

Festyn rodzinny Rokietnickie InteGRAcje stał się 
już gminną tradycją. Co roku organizowany jest pod 
koniec maja, w pobliżu wyjątkowych świąt, jakimi 
są Dzień Matki i Dzień Dziecka. Jest to więc do-
skonała okazja do świętowania w gronie rodziny. 
Tak było i tym razem. W sobotę 27 maja plac przy 
Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy i Przedszko-
lu „Bajeczka” w Rokietnicy zgromadził setki osób 
chcących razem spędzić czas aktywnie i na świeżym 
powietrzu. Pogoda dopisała. Słońce nie opuszcza-
ło placu ani na chwilę i nie spadła ani jedna kropla 
deszczu. Jednak i na to była rada – dzięki kurtynie 
wodnej można było się schłodzić w ten upalny dzień.

Jak wskazywało hasło tegorocznej imprezy, te-
matem przewodnim była natura. Zarówno na sce-
nie, jak i poza nią – na stoiskach przygotowanych 
przez lokalne podmioty, dominowała więc zieleń 
i ekologia. W biegu wystartowali uczestnicy posia-
dający jakiś zielony element. Prezentacje na sce-
nie poruszały tematy, takie jak zdrowe odżywia-
nie czy ochrona środowiska. Jednym z elementów 
programu było również stworzenie żywego drzewa, 
do którego chętnie włączyli się uczestnicy imprezy. 

Każda z obecnych rodzin mogła wziąć udział w Ro-
dzinnej Loterii, w której były do wygrania atrakcyj-
ne nagrody, oczywiście w klimacie eko. Zwycięska 
rodzina wróciła do domu z nagrodą główną – 3 ro-
werami dla całej rodziny. Całej imprezie towarzy-
szyła również akcja „Posadź na swoim”, która ma 
na celu pokazanie, że zależy nam na ochronie, roz-

woju i trosce o przyrodę najbliższą naszemu miej-
scu zamieszkania.

Jednym z punktów programu był Zintegrowa-
ny Bieg dla Mamy, w którym na podium stanęli:
Dziewczęta do lat 16:

Ewa Stachowiak
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Chłopcy do lat 16:
Jakub Kubiak
Leon Wiśniewski
Hubert Basza

Kobiety OPEN:
Sabina Ociepa-Mendel
Klaudia Walkowiak
Roma Kowalska

Mężczyźni OPEN:
Dariusz Okoń
Ryszard Sklepik
Konrad Sioma

Nordic Walking Kobiety:
Agnieszka Gościniak
Beata Kosicka
Izabella Dziamska

Nordic Walking Mężczyźni
Dariusz Kosicki
Sebastian Gościniak
Piotr Teubert
Najmłodszy zawodnik: Oskar Siemiński
Najstarszy zawodnik: Sławomir Jarczyński
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, 

którzy zaangażowali się w przygotowanie i przepro-
wadzenie Rokietnickich IntGRAcji. A są to:
• Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ro-

kietnicy
• Przedszkole „Bajeczka”
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mrowinie i Na-

pachaniu
• Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy
• Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoy-

skich w Rokietnicy
• ZUK ROKBUS
• Rokietnicka Orkiestra Dęta
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

• Rokietnicki Ośrodek Sportu
• ROSfit
• Gminny Ośrodek Kultury
• Biblioteka Gminna im. Marii Konopnickiej w Ro-

kietnicy
• Sklep JUUPI!
• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich 

Rodzin ROKTAR
• p. Józef Gawron i Restauracja „Pod Gruszą”
• UKS Lider
• Logicus
• CTS Sobota
• Cukiernia „u Kamilka”
• Akademia Reissa
• Zespół artystyczny FAMA
• Pani Dominika Bilska i cheerleaderki
• Sklep markowerowery.pl
• Natalii Drukarnia Etykiet
• Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświad-

czalne Przybroda

• Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Mro-
wina, Przybrody, Napachania i Rokietnicy

• Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Tarnowie 
Podgórnym oraz Rewiru Dzielnicowych w Ro-
kietnicy

• p. Jacek Okołów Travdar
• p. Zbigniew Cymerys VITIS
• p. Ryszard Lubka
• p. Józef Fudala
• p. Piotr Hałas
• p. Marek Niworowski
• Renata Chlebowska i dziewczyny z biura biegów
• p. Marian Jakobsze
• p. Adam Michta
• p. Sylwester Grolewski
• p. Jurek Konarczyk
• p. Zdzisiu Szatkowski
• p. Paweł Najderek
• p. Jolanta Sadek
• p. Ewa Barnaś
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ROKIETNICKIE INTEGRACJE 2017  
– Natural_nie!
GMINNY OŚRODEK KULTURY  
ORAZ BIBLIOTEKA GMINNA

W tym roku kolejna już edycja rodzinnego Fe-
stynu Rokietnickie InteGRAcje odbywała się pod 
hasłem „Posadź na swoim!”

Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Gminna 
w Rokietnicy aktywnie uczestniczyli w całym wyda-
rzeniu. Na przygotowanych przez nas stanowiskach 
można było między innymi: zakupić ciekawe książki 
na Bibliotecznym Kiermaszu Książki, samodzielnie 
udekorować farbami  torby z naturalnych tkanin, 

wziąć udział w eksperymentach z naturą, odpocząć 
w kąciku dla maluch oraz wykonać sobie eko zdję-
cie z zielonymi dodatkami na stanowisku FOTOEKO-
BUDKI. Wszystkie nasze działania cieszyły się dużym 
zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych. 
Serdecznie dziękujemy Pani Ani Olejnik oraz Pani 
Monice Sowińskiej-Sopot za aktywną współpracę 
razem  z nami w tym dniu.
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Arturo Mari w Rokietnicy

10 czerwca br. przybył do Parafii pw. Chrystusa 
Króla w Rokietnicy niezwykły świadek życia Kościo-
ła i pontyfikatów sześciu papieży, Pan Arturo Mari. 

Nasz Gość został przyjęty w niedzielę wieczo-
rem przez Metropolitę Poznańskiego Arcybiskupa 
Stanisława Gądeckiego w rezydencji na Ostrowie 
Tumskim w Poznaniu.

W poniedziałek Pan Arturo odwiedził dyrekcje 
i uczniów naszych szkół – Zespołu Szkół im. Zamoy-
skich oraz Gimnazjum im. Noblistów. 

We wtorek, 13 czerwca br., spotkał się z Wój-
tem Gminy Rokietnica, jego współpracownikami 
i organizatorami oficjalnego spotkania. Wieczorem 
w naszym parafialnym kościele odbyło się spotka-
nie z mieszkańcami i gośćmi, na którym Pan Artu-
ro wspominał i przybliżał nam Papieża Polaka św. 
Jana Pawła II. 

Cieszymy się, że mogliśmy gościć w Rokietnicy 
Pana Arturo Mari, osobistego fotografa i jednego 
z najbliższych współpracowników św. Jana Pawła II. 
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, za obecność, 
za świadectwo świętości naszego wielkiego Papieża.

To spotkanie było naszym wyrazem świętowania 
100-ej rocznicy objawień matki Bożej w Fatimie. Jej 
opiece oddajemy naszego Gościa, z pamięcią w mo-
dlitwie i życzeniami dobrego zdrowia oraz wszel-
kiej pomyślności. Przekazujemy też pozdrowienia 
dla małżonki Pani Coriny i syna Juan-Carlos, który 
jest kapłanem i pracuje na misjach w Ekwadorze.  

Dziękujemy Panu Wójtowi za patronat i wspar-
cie. Dziękujemy współorganizatorom: Panu Józefowi 
Gawron i Restauracji „Pod Gruszą”, Kierownictwu 
Urzędu Gminy Rokietnica, Panu Józefowi Fudala 
naszemu Sołtysowi. Dziękujemy wszystkim, którzy 
okazali pomoc przy organizacji pobytu Pana Arturo. 
Dziękujemy Rokietnickiej Orkiestrze Dętej i wszyst-
kim przybyłym na wspólne spotkanie. 
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Artystyczny  
Dzień Dziecka

4 czerwca 2017 r. w niedzielę Gminny Ośrodek 
Kultury w Rokietnicy zorganizował Artystyczny Dzień 
Dziecka. Imprezie towarzyszyła fantastyczna atmos-
fera przepełniona muzyką, śpiewem  i tańcem! Pod-
czas imprezy na scenie zaprezentowali się uczest-
nicy zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek 
Kultury. Swoje niezwykłe umiejętności taneczne, 
połączone z niezwykłą choreografią zaprezento-
wali wszystkim uczestnicy zajęć Happy Feet pro-
wadzonych przez Panią Izabellę Jerzyńską. Kolej-
ny, niezwykle barwny pod względem tanecznym 
i wokalnym występ zaprezentował zespół artystycz-
ny FAMA. Niezwykłe talenty wokalne zaprezento-
wali na scenie uczestnicy zajęć śpiewu prowadzo-
nych w GOK przez Panią Martę Podulkę. Koncert 

młodych wokalistów zakończony został występem 
samej Marty Podulki a następnie podsumowany 
wspólną piosenką wszystkich wokalistów. Podczas 
imprezy dzieci mogły skorzystać z zabawy na dmu-
chańcu, wykonać artystyczny rysunek oraz stwo-
rzyć hasło promujące sklep Juupi! Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszych 
zabawach. Gratulujemy zwycięzcom. Gorące po-
dziękowania kierujemy pod adresem Pana Prezesa 

Rokietnickiego Ośrodka Sportu - Pana Jerzego Ma-
ciejewskiego za udostępnienie hali na to wydarze-
nie. Wszystkim Pracownikom ROSu wielkie dzięki za 
ogromną pomoc w organizacji tego przedsięwzię-
cia. Dziękujemy Pani Marcie Podulce za ogrom pra-
cy i serca włożony w wokalne przygotowanie na-
szej młodzieży do koncertu. Wszystkim, którzy byli 
z nami w tym dniu wielkie dzięki !

Sukcesy Hani Sztachańskiej
W dniach 3-4 czerwca 2017 r. miał miejsce 15 

Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pa-
canów – Dania 2017, w ramach którego odbyły się 
Spotkania Mistrzów Muzyki. Młodych wokalistów 
oceniało Jury w składzie: Olga Bończuk (aktorka, 
piosenkarka), Monika Dryl (aktorka Teatru Naro-
dowego w Warszawie) oraz Leski czyli Paweł Le-
szoski (muzyk, kompozytor, producent muzyczny). 
Z dumą i radością informujemy, że Hania wyśpie-
wała Grand Prix na tym festiwalu. Dodatkową na-
grodą był udział w przepięknym koncercie z oka-
zji 84 urodzin Koziołka Matołka. Koncert prowadził 
Krzysztof Ibisz, a Hania wystąpiła na scenie obok ta-
kich gwiazd jak Majka Jeżowska i Kayah.

3 czerwca odbył się także         w Sędziszowie XII Ogól-
nopolski Festiwal Młodych Wykonawców Piosenki 
„LAUR” 2017, na którym Hania wyśpiewała I miejsce.

Brązowy Aplauz  w rę-
kach Hani Sztachańskiej

W dniach 7-10 czerwca miał 
miejsce 38. Międzynarodowy Dzie-
cięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Ko-
ninie, na którym Hania wyśpiewała 
na tym festiwalu Brązowy Aplauz 
(III miejsce) w kategorii wiekowej 
12 - 13 lat.

Uczestników oceniało jury 
w składzie:

Wanda Kwietniewska (Warszawa) – muzyk, 
kompozytorka, autorka tekstów, liderka zespołu roc-
kowego Wanda i Banda, wiceprzewodnicząca SAWP 
(Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów 
Muzycznych i Słowno-Muzycznych), Joanna Stefań-
ska-Matraszek (Warszawa) – solistka Warszaw-
skiej Opery Kameralnej, doktor sztuk muzycznych 

w dziedzinie artystycznej wokalistyka, Jerzy Peters-
burski (Warszawa) – pianista, kompozytor, Janusz 
Tylman (Warszawa)  – muzyk, kompozytor, pianista, 
twórca musicali, aranżer, przewodniczący jury, Ka-
sia Wilk (Poznań) – wokalistka, kompozytorka, au-
torka tekstów, producentka muzyczna; Małgorzata 
Kazuś (Konin) –  kierownik Działu Artystycznego 
w Konińskim Domu Kultury,  sekretarz jury.
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Przedszkole  
Bajeczka

VII Festiwal Piosenki 
Europejskiej  
„Canto Cantare 2017”

W kwietniu br podczas II Festiwalu Piosenki „Kru-
szwicka Nuta” nad którym Patronat honorowy objęli 
Tadeusz Majewski – Starosta Inowrocławski i Dariusz 
Witczak Burmistrz Kruszwicy, Amelka  Kurantowicz 
w uznaniu za osiągnięcia artystyczne otrzymała za-
proszenie do udziału w VII Festiwalu Piosenki Euro-
pejskiej Canto Cantare 2017 z pominięciem wstęp-
nej procedury kwalifikacyjnej. Po raz kolejny nie 
zawiodła. W swojej kategorii wiekowej wyśpiewała 
I miejsce otrzymując statuetkę Szafirowy Plus Brdy.

VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży
17.06.2017 r. w Śmiglu odbył się VIII Ogólnopol-

ski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży im. Henry-
ka Pelli, na którym uczestników festiwalu oceniało 
bardzo profesjonalne Jury w składzie:
• Aleksander Maliszewski – kompozytor, aranżer, 

dyrygent, puzonista, pianista. Były kierownik mu-
zyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzycz-
nego w Sopocie,

• Halinka Benedyk - polska wokalistka, laureatka 
„Nagrody Publiczności” na Festiwalu w Opolu 
w 1987 roku oraz Międzynarodowej Organizacji 
Festiwali „FIDOF” na Festiwalu w Sopocie w 1988 
roku. Aktualnie prowadzi warsztaty wokalne i pra-
cuje jako juror na konkursach muzycznych.

• oraz Pani Marzena Osiewicz – kompozytorka, wo-
kalistka, pianistka, pedagog śpiewu, wykładow-
ca Policealnego Studium Piosenkarskiego im Cz. 
Niemena w Poznaniu.
I tym razem dziewczynki z naszej Gminy nie za-

wiodły. Hania Sztachańska wyśpiewała I miejsce, 
a Amelka Kurantowicz III, oczywiście w swojej gru-
pie wiekowej.

Poziom Festiwalu był wysoki i tak, jak napisała na 
facebooku Pani Marzena Osiewicz jurorka – „Trzy 
pierwsze miejsca były naprawdę równe...”

Rodzice dzieciom. „Rzepka”
W naszym przedszkolu 12.05.2017 odbyło się 

przedstawienie muzyczno-teatralne inspirowane 
„Rzepką” Juliana Tuwima. Tym razem dzieci miały 
okazję podziwiać występ w wykonaniu rodziców. 
W role aktorów wcieliły się mamy oraz tatusiowie 
„Pszczółek” Doskonale poradził sobie na scenie tak-
że Szymon, który odgrywał rolę tytułowej rzepki. 
Aktorzy wykazali się pomysłowością w wykonaniu 
kostiumów oraz dużym poczuciem humoru. Ich gra 
aktorska wzbudziła podziw u najmłodszej publiczno-
ści. Przedstawienie okazało się wielkim sukcesem. 
Owacjom i oklaskom nie było końca. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim Rodzicom-Aktorom za po-
święcony czas. Hanna Augustyniak 

„Kaczka Dziwaczka”
W czwartkowy poranek z okazji Dnia Dziecka w na-

szym przedszkolu temperatura była prawdziwie let-
nia, a to za sprawą cudownej inscenizacji wiersza 
„Kaczka Dziwaczka”, przedstawionej przez naszych 
uzdolnionych rodziców dzieci z grupy „Motylki i „Kot-
ki”. Dzieci miały okazję przenieść się choć na chwilę 
w świat „zakręconej” Kaczki Dziwaczki. Publiczność 
zarówna ta duża i mała, z ogromnym entuzjazmem 
reagowała na poszczególne etapy wycieczki głów-
nej bohaterki. Podczas przedstawienia słychać było 
okrzyki radości i oklaski, a zajączek, który pojawił 
się na zakończenie przygód Kaczki Dziwaczki zdu-
miał nie tylko kucharkę, ale przede wszystkim dzie-
ci. Jak się okazało, rodzice bez trudu potrafią wy-
czarować prawdziwą teatralną scenę, zaczarować 
małą i dużą publiczność a także zachęcić do wspól-
nego kaczego tańca. Rodzice – aktorzy niesamowi-
cie starali się, aby ten wyjątkowy dzień był dla dzie-
ci pełen radości. Aktorzy otrzymali od publiczności 
ogromne brawa za świetnie odegrane sceny, kostiu-

my oraz odwagę. Potwierdza się fakt, że w naszym 
przedszkolu „Bajeczka” każdy dzień jest wyjątkowy. 
Z niecierpliwością czekamy na kolejne artystyczne 
przedstawienia w wykonaniu naszych wspaniałych, 
utalentowanych RODZICÓW - AKTORÓW.

 Serdeczne podziękowania kieruję raz jeszcze do 
rodziców dzieci z grupy „Motylki” i „Kotki” za świet-
ną prezentację swojej roli, dziękuję współorganiza-
torce – Agnieszce Kożuchowskiej.

 Agnieszka Tomczak

Dzień Dziecka w „Bajeczce”
Dla każdego malucha ten dzień jest bardzo ocze-

kiwaną chwilą. Małe i duże dziecko chce w tym 
dniu dostać wymarzony prezent i miło spędzić czas. 
Przedszkole zorganizowało dla najmłodszych zaba-
wę z mnóstwem atrakcji. Kolorowe balony zawie-
szone przy wejściu czekały na przychodzące dzieci.

Niespodzianki zaczęły się od przedstawienia pt. 
„Kaczka Dziwaczka”. W role wcielili się Rodzice z gru-
py „Kotki” i „Motylki”. Po przedstawieniu, dzieci wró-
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ciły do sal, gdzie czekały pyszne lody. Następnie przy-
szedł czas na wesołe harce w ogrodzie przedszkolnym. 
Rada Rodziców zafundowała dla dzieci dmuchańce, 
watę cukrową, piłkę na grupę, a także wyjazd do kina 
„Halszka” w Szamotułach na film „Smerfy”. Każde 
dziecko otrzymało kubek oraz miecz do baniek my-
dlanych. Panie nauczycielki zadbały o inne atrakcje 
dla przedszkolaków: malowały dzieciom twarze, był 
kącik plastyczny, gdzie chętne dzieci ujawniały swój 
talent. Twórczość plastyczną rozwijały również na 
płytkach chodnikowych, po których rysowały kredą. 
Dużym powodzeniem cieszył się kącik z zabawami 
ruchowymi. Nie zabrakło muzyki, przy której dzie-
ci tańczyły, skakały i szalały. Na ich twarzach widać 
było uśmiech i zadowolenie. Dużo radości sprawiła 
dzieciom zabawa w „łowienie rybek”. Był także tor 
wodny, którym wszyscy się bawili. W przerwie zabaw 
przedszkolacy posilili się kiełbaskami z grilla, a na 
podwieczorek zajadały pyszne owoce.

Nie na co dzień zdarzają się takie atrakcje. Dzieci 
wróciły z przedszkola trochę zmęczone, ale szczę-
śliwe i pełne wrażeń.

Agnieszka Kożuchowska

Olimpiada matematyczna w Bajeczce
Dodają, odejmują i dobrze się przy tym bawią 

– tak do matematyki podeszli uczestnicy olimpia-
dy matematycznej, która już od kilku lat jest tra-
dycją w przedszkolu „Bajeczka”. W tym roku wy-
darzenie to miało miejsce 29 maja i objęło 5 grup. 
Do konkursu przystąpiły nie tylko dzieci z Bajeczki 
i Logicusa. Gościliśmy w naszych progach sześcio-
latki z Napachania, Mrowina, Szkoły Podstawowej 
w Rokietnicy. Mimo, iż konkurencje nie były łatwe, 
przedszkolaki radziły sobie z nimi doskonale. Wyso-
ki poziom umiejętności uczestników spowodował, 
że aby wyłonić zwycięzcę potrzebna była dogryw-
ka. Ostatecznie wyniki olimpiady matematycznej 
kształtują się następująco:
• I MIEJSCE- PRZEDSZKOLE MROWINO
• II MIEJSCE- PRZEDSZKOLE NAPACHANIE
• III MIEJSCE- SZKOŁA PODSTAWOWA ROKIETNICA

Rodzicom gratulujemy mądrych pociech. Jako, 
że olimpiada jest wydarzeniem cyklicznym zapra-
szamy do uczestniczenia w kolejnych edycjach tego 
konkursu.  Joanna Miecznik- Kluczykowska

Emilia Zdzierela
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Dni Mamy i Taty
Maj i czerwiec to piękne miesiące nie tylko ze 

względu na pogodę. Obchodzą wtedy swoje święto 
najważniejsze dla nas w życiu osoby: rodzice. Każ-
dy z nas stara się uczcić te dni najlepiej, jak potrafi. 

Wiersze, piosenki i tańce, laurki i samodzielnie wy-

konane upominki- to sposób, jaki wybierają przed-
szkolaki. Jak co roku rodzice są zapraszani do przed-
szkola, do udekorowanej sali i tam mogą zobaczyć 
swoje pociechy tańczące, recytujące i śpiewające, 
mogą śmiać się a czasem wzruszyć do łez. 

Dla dzieci ten uroczysty dzień jest powodem do 

wielkiej radości i dumy. Nie co dzień przecież się zda-
rza, że można ugościć w przedszkolu mamę i tatę, 
wystąpić przed nimi i widzieć, jak bardzo są zado-
woleni i wzruszeni.

Karolina Rynowiecka- Rozmiarek

W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest budo-
wanie poczucia tożsamości narodowej. 2, 4 i 5 maja 
2017r. w Leśnej Chatce skupiliśmy się na jej przybli-
żaniu. Każda grupa układała z puzzli mapę Polski. 
W formie rymowanych opowieści rozmawialiśmy 
o geopolitycznym położeniu naszego kraju. Każde 
dziecko samodzielnie wykonało biało-czerwoną fla-
gę. Metodą storyline zaktywizowane Sowy i Leśne 
Skrzaty poznawały historię swojej ojczyzny. Na ko-
niec wszystkie Przedszkolaki wspólnie odśpiewały 
Hymn Państwowy.

10 maja 2017r. w Leśnej Chatce gościliśmy Te-
atr Urwis ze spektaklem pt. „Pory roku”. Główną 
bohaterką była Ksenia, wysportowana, energicz-
na dziewczynka, która zapoznała dzieci z przyro-
dą zmieniającą się w trakcie trwania roku. Ksenia 
propaguje sport i zdrowy styl życia. W trakcie cało-
rocznej przygody spotkała postacie, które nie dbają 
o swoje zdrowie. Dziewczynka uczyła ich jak zmie-
nić swoje nawyki na lepsze.

Przedszkolaki z Leśnej Chatki 11 maja 2017r. bra-
ły udział w XV Gminnym Konkursie Recytatorskim 
pt. „Poetycko o zwierzętach”. Ignacy D. z grupy Le-
śnych Skrzatów otrzymał Wyróżnienie a Julia Sz. 
Z grupy Sowy zajęła II miejsce. GRATULUJEMY !

Serdecznie dziękujemy Bibliotece Gminnej za 
zaproszenie do udziału w Konkursie.

W piątek 12 maja 2017 r. Przedszkolaki z Leśnej 
Chatki wybrały się na wycieczkę do Instytutu Gene-
tyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. 
W zakładzie Biologii Rozrodu i Komórek Macierzy-
stych mali naukowcy wysłuchali wykładu pt. „Ho-
dowla komórkowa”. Po prelekcji wspólnie z ciocia-
mi mieliśmy okazję zwiedzić pracownie naukowe. 
Duże wrażenia na dzieciach zrobiła komora termicz-
na. W drugiej części przystąpiliśmy do eksperymen-
tów, Sowy i Skrzaty z zapałem wrzucały suchy lód do 
wody i łączyły ze sobą kwasy z zasadami.

Bardzo dziękujemy Pani Katarzynie Fiedoro-
wicz oraz Stowarzyszeniu „Gen – i – już” za za-
proszenie !

16 maja 2017r. w Leśnej Chatce gościliśmy Pana 
Lupę z audycją muzyczną pt. „Drewniane dialogi”. 
Muzycy wraz z dziećmi wyruszyli w podróż w po-

szukiwaniu eksperta, który pomógłby odnaleźć im 
drewno w saksofonie i klarnecie/oboju. Zagadka 
instrumentów dętych drewnianych została rozwią-
zana śpiewająco !

23 maja 2017r. pod patronatem Wójta Gminy Ro-
kietnica odbył się III GMINNY KONKURS RECYTATOR-
SKI pt. „DLA CIEBIE MAMO i TATO”. Grupę „Sowy” 
reprezentował Ksawery T., który zajął I miejsce. „Le-
śne Skrzaty” reprezentowali Mikołaj C. i Norbert 
G. Chłopcy zajęli III miejsce. Wszyscy laureaci mie-
li możliwość wystąpienia na dużej scenie 27 maja 
2017r. podczas Rokietnickich InteGRAcji!

26 maja to Dzień Mamusi w Leśnej Chatce.
29 maja 2017 r. Leśną Chatkę odwiedzili spe-

cjalni goście: pracownicy Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych z Rokietnicy. Panowie przypomnieli 
dzieciom zasady prawidłowej segregacji odpadów. 
Szczegółowo opowiedzieli o ich recyklingu i odzy-
sku. Edukacja proekologiczna odbywała się w at-
mosferze zabawy a wizytę uatrakcyjniła możliwość 
zwiedzania śmieciarki.

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Roberto-
wi oraz całemu zespołowi z PUK’u.

Przedszkole  
Leśna Chatka
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CZERWIEC  
W CZTERECH PORACH ROKU

Ostatni miesiąc wytężonej pracy już za nami. Te-
raz zaczęły się wakacje w przedszkolu, a za miesiąc 
będziemy w czasie wolnego spędzać dużo czasu 
z naszymi rodzinami. Niektórzy planują wyjazdy do 
ciepłych krajów, niektórzy w góry, a jeszcze inni nad 
morze. Ale zanim tam wyjedziemy czeka nas jesz-
cze w przedszkolu cały lipiec pełen atrakcji. Cieka-
we, czy będzie tak samo ciekawy, jak czerwiec...

Czerwiec zaczął się najlepiej, jak tylko mógł: świet-
ną wycieczką do Gospodarstwa Agroturystycznego 
w Witoldzinie. Pojechaliśmy tam całym przedszko-
lem, razem z kolegami z przedszkola w Plewiskach. 
Czekało tam na nas mnóstwo atrakcji: pani oprowa-
dziła nas po zagrodach zwierząt, jeździliśmy brycz-
ką po terenie gospodarstwa, mogliśmy pogłaskać 

i potrzymać prawdziwego węża i karmić zwierzęta 
gospodarskie. Było malowanie twarzy, ciocie robiły 
nam świetne fryzury i tatuaże, były różne konkuren-
cje sportowe i zabawy na placu zabaw. Ciocie zadbały 
również, żebyśmy nie byli głodni, dlatego zapewni-
ły nam pyszną zupkę i kiełbaski z grilla. Wielu z nas, 
po tak wielu wspaniałych przeżyciach, zasnęło w au-
tokarze w drodze do przedszkola. To był napraw-
dę świetny dzień. Tym bardziej, że w przedszkolu 
czekały jeszcze na wszystkich wymarzone prezenty.

Wyjazd do Witoldzina nie był jedyną atrakcją na 
Dzień Dziecka, jaką przygotowały dla nas ciocie. 
9 czerwca odbyła się u nas olimpiada sportowa. 
Najpierw zawody miały maluszki, potem starsze 
dzieci. Pokonywaliśmy różne tory przeszkód, bie-
galiśmy, skakaliśmy, turlaliśmy się po materacach. 
Wszyscy starali się być jak najlepsi, by wygrała ich 
drużyna. Na każdego czekały tego dnia miłe upo-
minki i każdy czuł się zwycięzcą.

W połowie czerwca grupa Wesołych Sówek i Nie-
bieskich Misiów wyjechała na wycieczkę do Ogro-
du Botanicznego w Poznaniu, by poznać pracowite 
życie pszczół. Przedszkolaki podczas zajęć zamieniły 

się w pszczelą rodzinę i szukając w ogrodzie swoich 
sióstr poznały wiele ciekawostek z pszczelego życia. 
To była bardzo ciekawa lekcja przyrody.

21.czerwca spotkały się u nas na baliku przed-
szkolaki przebrane za dzieci z różnych stron świa-
ta. Tańczyliśmy wspólnie przy dźwiękach muzyki 
z Chin, Tajlandii, Hiszpanii, Rosji i Polski. Już dawno 
nie było u nas tak pełnej radości balikowej atmosfe-
ry. Ciocie obiecały, że kolejna zabawa odbędzie się 
zaraz po wakacjach. Już nie możemy się doczekać.

Pod koniec miesiąca, już ostatni raz w tym roku, 
przyjechała do nas Zielona Nutka. Tym razem zapo-
znała nas z kulturą Romów w czasie audycji „W ryt-
mie cygańskiego taboru”. Wspólnie z Cyganem Boy-
ko tańczyliśmy przy dźwiękach gitary i tamburynu 
i dowiedzieliśmy się, ile dźwięków zamieszkało w cy-
gańskim powozie.

Teraz w wakacyjnych nastrojach czekamy już na 
lipcowe atrakcje. Nie wiemy jeszcze, co się wyda-
rzy, ale jedno jest pewne: będzie się działo! Jak za-
wsze w Czterech Porach Roku :)

Przedszkole  
4 Pory Roku

9.05 jest dniem, w którym co roku świętujemy 
pokój i jedność w Europie, my jako Europejczycy 
również poświęciliśmy ten dzień aby zgłębić wie-
dzę o Unii Europejskiej. Flaga, hymn Unii to dla na-
szych przedszkolaków już nie tajemnica.

Przełom maja i czerwca to Tydzień Dziecka, cio-
cie wymyślały codziennie nowe atrakcje aby dzieci 
czuły, że to czas specjalnie dla nich. 1.06 cały dzień 
mogliśmy bawić się nowymi zabawkami, Pani Dyrek-

tor sprezentowała przedszkolakom nowe rowerki 
biegowe, piłki, bańki mydlane i dużo innych  Na za-
kończenie Tygodnia Dziecka grupa Mali Przyrodnicy 
wybrała się do parku linowego w starym zoo. Dzie-
ci świetnie sobie radziły, żadna z przeszkód nie sta-
nowiła dla nich problemu. Radości i śmiechu było 
co niemiara, a uśmiech dziecka to dla nas najlep-
sze podziękowanie  

Maj w Przedszkolu Ptyś był intensywnym miesią-
cem. Przygotowanie do Dnia Rodziny pochłonęły 
bardzo dużo czasu, dzieci uczyły się piosenek i wier-
szyków, przygotowywały prezenty, które z dumą pre-
zentowali na Pikniku Rodzinnym w Gospodarstwie 
Agroturystycznym Pana Macieja Kortusa. Piknik był 
dniem poświęconym całej rodzinie, był grill, moż-

na było skosztować smakołyków przygotowanych 
przez rodziców, za co serdecznie dziękujemy. Sko-
ro to święto mamy i taty nie zabrakło występów 
w wykonaniu naszych przedszkolaków. Na samym 
początku rodzice z dumą patrzyli jak ich dzieci tań-
czą z ciocią Ewą, jeszcze większą dumą napawały 
ich występy z języka angielskiego. Dziewczynki mo-
gły popisać się nowo poznanymi figurami baleto-
wymi. Następnie przyszedł czas na gry i zabawy i na 
pożegnanie. Mamy nadzieję, że rodzice jak i dzieci 
spędzili ten czas miło i przyjemnie, za rok będzie 
jeszcze lepiej! :) 

K. Jędrzejowska 
E. Wachowiak

Przedszkole  
Ptyś
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Przedszkole  
Mrowino-
Napachanie
Co słychać w Mrowinie?
Zaczytane przedszkole

W dniach od 15 do 19 maja w naszym przedszkolu 
realizowany był autorski projekt ,,Książka prawdzi-
wym przyjacielem” w ramach programu czytelnicze-
go ,,Zaczytane przedszkole”. Głównym celem było 
propagowanie wśród najmłodszych dzieci czytelnic-
twa, obcowanie z tekstem literackim w czasach, kie-
dy książka wypierana jest przez multimedia. Kolejne 
dni projektu określone zostały tematami i zadania-
mi do wykonania przez poszczególne grupy: Lubi-
my książki. Dbamy o książki. Jak powstaje książka? 
Biblioteka-bliskie nam miejsce. Co wiem o książ-
kach? W ramach projektu podjęte były działania:

- Konkurs rodzinny „Mój bajkowy przyjaciel” - za-
daniem było wykonanie pacynki lub kukiełki ulubio-
nej postaci bajkowej przez rodziców i dzieci w domu.

- Nauka wybranej piosenki o książce, prezenta-
cja jej podczas spotkania pod hasłem : Co wiem 
o książkach?

-Warsztaty literackie - ,,Poznaj zawody z Mądrą 
Myszką” - spotkanie z panią Paulą Pańczak założy-
cielką księgarni ,,Między Słowami” oraz prezent dla 
każdego dziecka w postaci książki.

- Wycieczka do filii Biblioteki Gminnej w Mrowi-
nie oraz biblioteki szkolnej przy Szkole Podstawo-
wej w Mrowinie.

- Wycieczka do Multikina w Poznaniu na spektakl 
teatru z Krakowa pt. ,,Baśnie braci Grimm’’

- Założenie biblioteczki przedszkolnej.
- Zaprezentowanie programu artystycznego przez 

dzieci z grupy Motyle.
Przez cały tydzień trwała też akcja ,,Cała Polska 

czyta dzieciom”. Codziennie w poszczególnych gru-
pach chętni rodzice czytali dzieciom swoje ulubio-
ne książki z dzieciństwa oraz książki, które aktualnie 

czytają swoim dzieciom. Serdecznie dziękujemy ro-
dzicom za zaangażowanie i poświęcony nam czas.

 
Wizyta w bibliotece

Lubimy czytać. Wykorzystując tą umiejętność 
dzieci z grupy Mrówki odwiedziły bibliotekę w Mro-
winie. Pani bibliotekarka przeniosła nas w zacza-
rowany świat książek, który bardzo przypadł do 
gustu dzieciom. Pytaniom nie było końca i podzi-
wianiu zbiorów również. Dowiedzieliśmy się wie-
le: jak powstają, jaki mają kształt i o czym mogą 
nam opowiadać.

Dzieci miały również okazję wypożyczyć książki, 
które przypadły im do gustu. Bardzo dziękujemy 
Pani Ani z biblioteki w Mrowinie i obiecujemy, że 
jeszcze Panią odwiedzimy.

MIESIĄC PEŁEN SUKCESÓW
Olimpiada Czterech Żywiołów

16 maja grupa Motyli podczas Olimpiady Czte-
rech Żywiołów odbywającej się w Przedszkolu Lo-
gicus w Rokietnicy, zaprezentowała doświadczenie 
prezentujące zawartość tlenu i innych gazów w po-
wietrzu. Przedszkolaki samodzielnie przeprowadziły 
pokaz, robiąc na jury duże wrażenie. Dzieci wygrały, 
zajmując I-wsze miejsce. Gratulujemy, dziękując jed-
nocześnie za zaangażowanie rodziców i nauczycieli.

Olimpiada matematyczna
W poniedziałek 29.05 odbyła się olimpiada ma-

tematyczna w Przedszkolu Bajeczka. Z przedszko-
la w Mrowinie brały udział dzieci z grupy Mrówek: 
Amelia Miklasiewicz, Milena Milcarz, Antoni Au-
gustyniak, Nadia Kabacińska, Ola Błaszkiewicz. 
Doskonała współpraca, umiejętność wzajemnego 
słuchania się i olbrzymi nakład pracy obydwu pań 
wychowawczyń, przyniósł wymarzony przez dzieci 
wynik. Przedszkolaki zajęły zaszczytne I-wsze miej-
sce. Z tej okazji tata Amelii ufundował całej grupie 
lody, za co bardzo dziękujemy. Ten miły gest spra-
wił dzieciom olbrzymią radość.

 
SMAK ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ DNIA 
DZIECKA...
Tydzień dziecka – Wizyta w restau-
racji Przystań

Jak co roku dzieci z Przedszkola w Mrowinie wy-
brały się do restauracji Przystań na pyszny miły po-
częstunek - frytki. Radości nie było końca, bo kto nie 
lubi takich atrakcji. Przedszkolaki kolejny raz miały 
okazje przyjrzeć się pracy kelnerów, poznać magicz-
ny język sztućców i przypomnieć sobie podstawy 
savoir-vivru. Zarówno dzieci jak i Panie są bardzo 
wdzięczne, za możliwość przeprowadzenie lekcji 
w tak miłej atmosferze i liczymy na dalszą współ-
pracę w kolejnych latach.

Co słychać w Napachaniu?

OLIMPIADA 4 ŻYWIOŁÓW
16 maja przedstawiciele każdej z grup reprezento-

wali przedszkole w Olimpiadzie 4 Żywiołów w przed-
szkolu Logicus w Rokietnicy. Najlepszym sposobem 
zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są za-
bawy badawcze i eksperymenty o charakterze ba-
dawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokie-
runkowego rozwoju dziecka. Po olimpiadzie mama 
Gabrysi zaprosiła dzieci na pyszne lody, za co bar-
dzo dziękujemy.

III EDYCJA KONKURSU GMINNEGO 
DLA CIEBIE MAMO I TAO

23.05.2017 roku w naszym przedszkolu odbyła 
się III edycja konkursu recytatorskiego Dla Ciebie 
Mamo i Tato. Patronat nad konkursem objął wójt 
gminy Rokietnica Pan Bartosz Derech .W jury za-
siadły Panie Danuta Potrawiak, Teresa Wieczorek 
oraz Agnieszka Kram. Konkurs podzielony był na 
dwie grupy wiekowe. Pierwsze swoje umiejętno-
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ści zaprezentowały 3 i 4 latki, następnie 5 i 6 lat-
ki. Wybór laureatów był bardzo trudny, wszystkie 
prezentacje były na wysokim poziomie. Dzieci, któ-
re wygrały, 27 maja wystąpiły podczas Integracji 
Rokietnickich. Nas reprezentował Marcin Terlecki, 
Julita Horemska, Maja Szczepaniak. Gratulujemy!

INTEGRACJE ROKIETNICKIE
27 maja przedszkolaki zaprezentowały swoje 

umiejętności taneczne i aktorskie podczas wystę-
pu na Integracjach Rokietnickich. Dzieci przedsta-
wiły inscenizacje o tematyce ekologicznej. Rodzice 
z zaciekawieniem śledzili popisy dzieci, które nagra-
dzali gromkimi brawami i uśmiechami.

OLIMIADA MATEMATYCZNA
29 maja w Przedszkolu Bajeczka odbyła się Olim-

piada Matematyczna. Nasze przedszkole reprezen-
towała grupa Leśne Duszki. Wspólna praca, przygo-
towanie oraz umiejętności małych matematyków, 
dały nam 2 miejsce.

TYDZIEŃ DZIECKA ROZPOCZĘTY 
W FRAJDA PARKU

Frajda Park to największy w Poznaniu i jeden z naj-
większych w Polsce obiektów w całości poświęco-
ny zabawom i rozrywce dla całej rodziny. Bogata 
oferta zapewnia duży wybór atrakcji zarówno dla 
najmłodszych jak i dla tych starszych. Na terenie 

otwartym znajdują się dmuchane zamki, zjeżdżal-
nie i inne wielkoformatowe zabawki. Frajda Park 
to również 500 m2 hali namiotowej wypełnionej 
po brzegi rozmaitymi atrakcjami. Największą z nich 
jest ogromny małpi gaj zajmujący ponad 200 m2. Na 
przestrzeni tego wyjątkowego toru przeszkód wy-
pełnionego zabawkami znajdują się również zjeż-
dżalnie, baseny pełne kolorowych kulek i specjalnie 
wydzielona strefa dla malucha z atrakcjami przysto-
sowanymi dla naszych najmłodszych gości. W dniu 
30.05.2017 r. dzieci z naszego przedszkola wybrały 
się na wycieczkę właśnie do tego parku. Wyciecz-
ka odbyła się przy okazji Dnia Dziecka. Finansowa-
na była przez Radę Rodziców. Animatorzy z parku 
zadbali o to, aby dzieciakom nie zabrakło atrakcji. 
Przedszkolaki puszczały bańki mydlane, jeździły ko-
lejką oraz grały w Twistera. Zmęczone, ale szczęśli-
we i pełne wrażeń wróciły do przedszkola.

MALUJEMY KREDĄ
Dzieci z grupy Żabki postanowiły udekorować wej-

ście do przedszkola, malując kolorowe obrazy kredą. 
Dzięki słonecznej pogodzie dzieci mogły spróbować 

swoich talentów plastycznych. Zabawie ,śmiechom 
i pomysłom, co można namalować, nie było końca.

LOGO POTYCZKI
31 maja w naszym przedszkolu odbyły się zaba-

wy logopedyczne „Logo potyczki”. Zajęcia były przy-
gotowane i dostosowane do odpowiedniej grupy 
wiekowej. Zabawy odbyły się najpierw w grupie 3 
i 4 latków, następnie 5 i 6. 

Wizyta strażaków w Niepublicznym 
Żłobku Myszki Miki! 

Co roku, 4 maja przypada Międzynarodowy Dzień 
Strażaka. Jednak pogoda w maju nas nie rozpiesz-

czała, dlatego wizyta strażaków w naszej placówce 
opóźniła się o ponad miesiąc. Dnia 8 czerwca 2017 r. 
odwiedziło nas trzech sympatycznych Panów Stra-
żaków. Dzieci były początkowo przestraszone, jed-
nak z każdą kolejną minutą było już tylko lepiej. 
Strażacy pokazali nam swoje stroje, przymierzali-
śmy kaski i czapki, polewaliśmy wodą z węża, któ-
rym strażacy gaszą pożary, pozowaliśmy do zdjęć 
z Ciocią ubraną w osprzęt strażacki, a także dum-
nie zasiedliśmy w wozie. Na koniec wizyty wręczy-
liśmy strażakom podziękowanie za wizytę, biliśmy 
gromkie brawo i pomachaliśmy na „do widzenia”. 

Strażacy odwdzięczyli się włączeniem syreny dźwię-
kowej. Dziękujemy serdecznie  Jednostce Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Rokietnicy. Mamy nadzieję, 
że jeszcze się spotkamy! 

Gorąco zapraszamy do zapisywania maluszków 
zwłaszcza Panie, które na dzień 1 września będą 
znajdowały się na macierzyńskim, rodzicielskim, 
wychowawczym bądź będą osobami bezrobotny-
mi. Dla osób spełniających kryteria przewidziano 
zniżkę czesnego od początku września 2017 do koń-
ca czerwca 2018! 



23lipiec 2017

Noc Bibliotek
To III już wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bi-

bliotek pod wspólnym hasłem „Czytanie porusza”. 
My jako biblioteka szkolna już drugi raz uczestni-
czyliśmy w tej akcji.

Noc Bibliotek to wieczorno-nocna akcja 
w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie. 
Hasło tegorocznej akcji „Czytanie porusza” zainspi-
rowało nas do zaplanowania Nocy związanej z wy-
prawami, podróżami do Afryki. Wybraliśmy się tam 
z panem Łukaszem Wierzbickim i jego książką Afry-
ka Kazika oraz z małą reporterką Nelą.

Był projekt stroju, taniec afrykański i nocne czy-
tanie. Rano po przebudzeniu jedliśmy pyszne afry-
kańskie śniadanie. Było wesoło, głośno, ciekawie 
i tajemniczo. Bawiliśmy się świetnie, a co najważ-
niejsze głosy zadowolenia usłyszeliśmy od małych 
i dużych uczestników naszego spotkania. Wszyst-
kim, którzy odwiedzili nas tej nocy dziękujemy i już 
dzisiaj zapraszamy w przyszłym roku.

Sympatycy Biblioteki Szkolnej w Napachaniu

Poezja hiszpańska
„La poesía es comunicación, algo que sirve para 

hablar con los demás hombres”
Vicente Aleixandre

5 czerwca odbyło się ostatnie już spotkanie z cy-
klu „Poezja wśród Nas”. Tym razem raczyliśmy się 
pięknem poezji hiszpańskiej. Uczniowie z klas 3-6 
odczytywali wiersze zarówno po hiszpańsku jak i po 
polsku. Pojawiły się poematy dziecięce, te napisane 

dla mamy, o przyrodzie, corridze oraz tłumaczone 
z języka polskiego na hiszpański. I tak, z ust mło-
dych recytatorów usłyszeliśmy wiersze takich po-
etów jak Wisława Szymborska czy Gloria Fuentes. 
Oprócz samej recytacji próbowaliśmy też swoich 
sił w interpretacji i tłumaczeniu wierszy. Szło nam 
wyśmienicie. ¡Viva España!

Weronika Jaroszewska

Laureat Kuratoryjnego Konkursu Ję-
zyka Angielskiego

Konkursy przedmiotowe, plastyczne, tematyczne 
towarzyszą szkole przez cały rok. Często pomysłów 
na konkursy jest więcej niż uczestników. Uczniowie 
nie mogą narzekać na brak okazji do prezentowa-
nia swoich talentów lub pasji. Stałym elementem 
mapy konkursowej są kuratoryjne konkursy przed-
miotowe, które darzone są uznaniem ze względu na 
ich wysoki poziom trudności. W tym roku szkolnym 
laureatem Kuratoryjnego Konkursu Języka Angiel-
skiego został Stanisław Wypych, uczeń klasy VIB 
Szkoły w Napachaniu. Pomyślnie przebrnął przez 
trzy etapu konkursy i znalazł się w gronie zwycięz-
ców. Staś jest chłopcem mówiącym biegle językiem 
angielskim, czytający po angielsku i posługującym 
się językiem angielskim na co dzień w konwersa-
cjach z anglojęzycznym dziadkiem. Umiejętności 
Stasia i wysoka jakość języka jakim się posługuje nie 
ulega wątpliwości, szkoda tylko, że w tak cenionym 
konkursie, opracowywanym przez organa oświaty 
nie dano uczestnikom szansy na wypowiedź ustną 
w języku angielskim, a to właśnie ten element jest 
kluczowy w czekającym na naszych uczniów świe-
cie, gdzie angielski stał się narzędziem międzyna-

rodowej komunikacji. Jakby nie było – CONGRA-
TULATIONS Staś!

Sylwia Paczkowska 

Obchody Dnia Dziecka
W Dzień Dziecka czekały na dzieci z Napachania 

niespodzianki. Dla klasy 1-3 był to wyjazd do Deli 
Parku w Trzebawiu koło Stęszewa. Natomiast kla-
sy 4-6 bawiły się w parku linowym w Obornikach. 
Cała przygoda i radość z tego dnia była możliwa 
była dzięki Radzie Rodziców. W opinii dzieci to był 
najlepszy Dzień Dziecka. Dziękujemy za moc cie-
kawych wrażeń! 

W Mrowinie natomiast, na placu zabaw KARAM-
BA, odbył się sportowy Dzień Dziecka. Przy muzy-
ce, w tanecznym rytmie, klasy zdobywały punkty 
pokonując kolejne konkurencje. Na koniec wszy-
scy otrzymali pamiątkowe medale i upominki od 
radnego p. Ryszarda Lubki. Dziękujemy Radzie Ro-
dziców za pomoc w organizacji, słodki poczęstu-
nek, lody oraz wodę dla spragnionych. To był we-
soły Dzień Dziecka.

E.W.

SP Napachanie
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SP Rokietnica

Dopóki piłka w grze wszystko się może zdarzyć… 
Ten cytat znanego trenera Kazimierza Górskiego 
w pełni oddaje atmosferę  turnieju Lecha Poznań 
Street Soccer w Rokietnicy. Jest on częścią cyklu 
dziesięciu turniejów, które odbywają się na terenie 
całej Wielkopolski. Wszystkie turnieje są turnieja-
mi dwudniowymi. Pierwszy dzień przewidziany jest 
dla rozgrywek dziecięcych, a drugi dzień to rozgryw-
ki dla dorosłych. Podczas turnieju w Rokietnicy 13 
maja odbyły się rozgrywki klasowe uczniów Szko-
ły Podstawowej im. Jana Brzechwy. Wyniki rozgry-
wek dziecięcych (na stronie www.lpss.pl w zakładce 
Rozgrywki/Rokietnica) są  dla małych piłkarzy bar-
dzo ważne, ale oczywiście nie oddają żywiołowej 
reakcji kibiców i ogromnego zaangażowania mło-
dych zawodników. Sporym wydarzeniem podczas 
sobotnich rozgrywek dziecięcych były odwiedziny 
piłkarzy Lecha Poznań - Marcina Wasielewski i Pawła 
Tomczyka. Atrakcję był też wstęp wspaniałych che-
erleaderek z klasy 2F pod opieką artystyczną wy-
chowawczyni pani Ani Osojcy. Podczas rozgrywek 
dziecięcych na boisku mobilnym rozłożonym na dzie-
dzińcu szkoły zaprezentowało się prawie 200 dzie-

ci. Każde dziecko otrzymało poczęstunek w formie  
owoców, wodę oraz nagrody: plakaty z podpisami 
zawodników Lecha Poznań, książki o tematyce spor-
towej oraz bezpłatne vouchery na wybrany mecz 
Lecha Poznań. W niedzielę grali dorośli w formule 
piłki nożnej ulicznej. Zwycięzcą rozgrywek dla do-
rosłych została drużyna Hetmanii Poznań.

Nie miałaby miejsca taka wspaniała impreza gdy-
by nie koordynator projektu z ramienia Lecha Po-
znań pan Piotr Niedźwiedź, który ma serce nie tyl-

ko do piłki, ale przede wszystkim do dzieciaków.
Swoją hojnością wspomógł projekt prezes  firmy 

Natalii z Rokietnicy pan Artur Nowaczyk a swoim 
talentem organizacyjnym prezes Hali ROS pan Je-
rzy Maciejewski.

Oczywistą rzeczą jest ,że przychylność dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Rokietnicy i udostępnienie 
terenu były podstawą do zorganizowania tego  pił-
karskiego projektu.

Koordynatorzy 

Zapraszamy do oszczędzania. SKO działa w naszej szkole już od 6 lat. 15 listopada 
2011 roku zostaliśmy objęci patronatem I oddziału 
PKO BP z siedzibą w Poznaniu. Do SKO należy 190 
osób z klas 0-3. Wszyscy uczestnicy chętnie zbierają 
swoje oszczędności i z dużym zaangażowaniem bio-
rą udział w wielu akcjach i konkursach. 6 grudnia 
2016 roku odbył się w naszej szkole Mikołajkowy 
Konkurs Wiedzy Ekonomicznej. W konkursie wzię-
ły udział trzyosobowe drużyny z trzech szkół: SP nr 
40 z Poznania, SP nr 45 z Poznania i SP w Rokietni-
cy. Zawodnicy zmagali się w specjalnych konkuren-
cjach – układali logo SKO z puzzli, rozwiązywali krzy-
żówki, układali znane powiedzenie o oszczędzaniu 
z rozsypanki wyrazowej oraz wyjaśniali jego znacze-

nia, a także przeliczali pieniądze. Jurorami konkur-
su byli: Dyrektor I Oddziału PKO Bank Polski, pan 
Jacek Byczyk, Opiekun SKO PKO BP, pani Ewa Zie-
lińska, Wicewójt Gminy Rokietnica, pan Arkadiusz 
Klapiński oraz Dyrektor SP w Rokietnicy, pani Karo-
lina Nawrocka. 23 maja ponownie odwiedziła nas 
pani Ewa Zielińska i przeprowadziła lekcję ekono-
mii w klasach 0-3. Zachęcała do zakładania kont 
w SKO oraz oszczędzania – dzieci otrzymały książ-
ki promujące SKO. Na zakończenie spotkania Pani 
Ewa zaprosiła uczniów do zwiedzania PKO BP w Po-
znaniu. SKO miało swoje stoisko podczas IV edy-
cji FestynuRokietnickie InteGRAcje 27 maja 2017.

Anna Jarczyńska Małgorzata Przynoga

Zielono mi… 
...to ekologiczny projekt klas pierwszych reali-

zowany w Szkole Podstawowej w Rokietnicy przy 
współudziale Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

Wszelkie działania rozpoczęły się od Pasowania 
na ucznia Eko-klasy dokonanego przez prezesa PUK 
pana Bogdana Małeckiego. Całości towarzyszyła 
podniosła atmosfera, a ufundowane przez PUK albu-
my przyrodnicze dostarczyły dzieciom wiele radości.

Od tego momentu rozpoczęły się intensywne 
działania ekologiczne. Swoją fachowością służyły 
nam Panie Katarzyna Banaszak i Monika Polaszew-
ska, które z ramienia współtwórców projektu pro-
wadziły warsztaty z zakresu segregacji odpadów, 
recyklingu oraz smogu.

Uczniowie klas pierwszych zbierali kasztany dla 
zwierząt, tworzyli ptasie stołówki, zakładali hodowlę 
roślin, tworzyli ekologiczne Marzanny, a przy oka-
zji świąt pakowali prezenty wykorzystując surowce 
wtórne. Niezwykłą atrakcją podnoszącą tempera-
turę ekologicznych uczuć były konkursy.

W organizowany przez PUK i SKO Ogólnogmin-
ny Konkurs Eko-rodzinka zaangażowały się rodziny, 
którym bliska jest jakość środowiska naturalnego. 
Pierwsze miejsce zajęła rodzina Nykiel, 2 miejsce 
rodzina Leja, 3 miejsce rodzina Wasyl. 

Kolejnym projektem zakończonym dla nas suk-
cesem było zbieranie nakrętek i makulatury. We 
wszystkich placówkach zebrano niemal dwie tony 
nakrętek i 260 kilogramów makulatury w myśl hasła 
,,Oszczędzaj naturę, zbieraj nakrętki i makulaturę!” 
W naszej szkole najwięcej zebrała klasa 2c, która 
pod opieką wychowawczyni Pani Małgorzaty Du-

bas wyjechała na wycieczkę do wrocławskiego ZOO.
Bardzo dziękujemy Przedsiębiorstwu Usług Komu-

nalnych za ogromne zaangażowanie, merytoryczną 
pracę i ogromne serce dla naszych małych ekologów.

Z nadzieją wyczekujemy kolejnej edycji projektu.

Uczestnicy projektu
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Gimnazjum w Rokietnicy

Gimnazjaliści szukają Krecika  
– wycieczka do Czech

Most Karola, świątynia Wita, Skalne Miasto, ru-
iny zamków… Oczarowani pięknem naszego połu-
dniowego sąsiada nie mogliśmy przegapić okazji do 
zwiedzenia ojczyzny Krecika i Rumcajsa. Wspólnie 
zadecydowaliśmy, by za kierunek tegorocznej trzy-
dniowej wycieczki szkolnej obrać Pragę i jej okolice. 

Pierwszego dnia wyruszyliśmy do sławnego na 
całym świecie Skalnego Miasta położonego w Cze-
chach w miejscowości Adrspach. Jest to najpięk-
niejszy zbiór formacji skalnych zbudowanych z pia-
skowca płatowego. Podziwialiśmy niesamowite głazy 
o unikatowych nazwach, np. Kochankowie, Staro-
sta i Starościna. Co ciekawe, Skalne Miasto na po-
czątku swojego istnienia nie kusiło turystów swoimi 
walorami przyrodniczymi. Dopiero ogromny pożar 
w 1824 roku, dewastując tamtejszą roślinność, utwo-
rzył swoiste trasy turystyczne dogodne dla poten-
cjalnych zwiedzających. Skalne Miasto było również 
schronieniem dla ludzi podczas I wojny światowej.

Drugiego dnia wsiedliśmy do autokaru i wyje-
chaliśmy z urokliwego Jiczyna, w którym znajdo-
wał się nasz nocleg (tu należy wspomnieć o tym, 
że to właśnie z tego miasta miał pochodzić słynny 
rozbójnik Rumcajs). Za nasz cel obraliśmy oddaloną 
o dwie godziny Pragę. Stolica Czech kusi zwiedza-
jących swoimi zabytkami historycznymi z różnych 
przedziałów czasowych, jak też i swą różnorodno-
ścią kulturową. Z dzielnicy żydowskiej, gdzie można 
podziwiać jedną z najstarszych synagog praskich, 
przejść można do dzielnicy paryskiej, która pocią-
ga miłośników zakupów swoimi kolorowymi wysta-
wami drogich sklepów odzieżowych. Nad miastem 
górują wieże katedry św. Wita. Świątynia zachwy-
ca swoim wnętrzem w stylu gotyckim. Okna zdo-
bią wspaniałe witraże ułożone z tysiąca szklanych 
płytek. Znajdują się tam grobowce władców Czech 
z dynastii Habsburgów, a pod podłogą pochowany 
został patron Polski – św. Wojciech. Swoim kunsz-
tem wykonania szczyci się również pomnik ku pa-
mięci św. Jana Nepomucena, gdyż wykonano go aż 
z trzech ton szczerego srebra. Budowlą charaktery-
styczną dla stolicy Czech jest most Karola. Dawniej 

poruszały się po nim karoce i konie, później auto-
mobile. Dzisiaj można się po nim tylko przespace-
rować, ponieważ został on już wyłączony z ruchu 
samochodowego. 

Trzeciego dnia, po spakowaniu, wyruszyliśmy zwie-
dzać ruiny zamku Trosky. Twierdzę wybudowano na 
skałach wulkanicznych, które wypiętrzyły się na prze-
strzeni wieków przez warstwę piaskowca. Początko-
wym materiałem budowlanym było drewno. Dopie-
ro kolejni właściciele zaczęli przebudowywać zamek, 
dzięki czemu teraz jest on wykonany z kamienia. Wy-
różnia się dwie części budowli, a dokładnie dwie wie-
że – Babę (47 m) i Pannę (57 m). Zdobyliśmy je, wspi-
nając się po schodach, które zdawały się nie mieć 
końca. Należy również nadmienić o tym, że pomię-
dzy basztami rozciąga się przepaść. 

Na zakończenie naszej wycieczki obejrzeliśmy Do-
lomitowe Jaskinie Bożkowskie. Podziemie ukazało 
nam swe cudowne formy krasu podziemnego. Na 
własne oczy mogliśmy ujrzeć stalagmity, stalakty-
ty, stalagnaty oraz malownicze jeziorka podziem-
ne. Woda w nich ma specyficzny kolor na skutek 
obecności węglanu wapnia. 

Do Rokietnicy wróciliśmy cali i zdrowi. Byliśmy 
zmęczeni, ale szczęśliwi. Dziękujemy nauczycielom, 
którzy wzięli na swoje barki trud pilnowania nas. 
Dzięki i ich chęciom wróciliśmy do domu mądrzej-
si i z nowymi doświadczeniami.

Olga Bieda i Wojtek Pękosz
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Przedszkole Bajeczka w Rokietnicy – zerówka

Szkoła Podstawowa w Rokietnicy

Przedszkole w  Mrowinie - zerówka

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu

26 lipiec 2017

Wakacji nadszedł czas
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Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich

Odwiedziny w bibliotece 

Uczniowie naszej szkoły już dwukrotnie odwie-
dzili Bibliotekę Gminną w Rokietnicy. Klasy pierw-
sze technikum miały okazję wziąć udział w zajęciach 
czytelniczych prowadzonych przez panią Iwonę Zie-
lińską. Ci, którzy jeszcze nie mieli przyjemności sko-
rzystać z pomocy biblioteki, dowiedzieli się w jaki 
sposób założyć kartę czytelnika, jakie są zasady dzia-
łania programu bibliotecznego, w jaki sposób uzy-
skać informację o zasobach księgozbioru, oraz że  
można tu spędzić miło czas biorąc udział w licznych 
imprezach kulturalnych organizowanych przez jej 
pracowników. Padły liczne pytania, szczególnie ze 
strony młodych hotelarzy... ile można wypożyczyć 
książek, jakie są terminy, czy można znaleźć biblio-
tekę na facebook’u, a także ... jaka była najwyższa 
kara za przetrzymywanie książek. Jeśli jesteście cie-
kawi, jak bardzo zaskakujące niektóre odpowiedzi 
usłyszeli uczniowie naszej szkoły, to zapraszamy do 
odwiedzin Biblioteki Gminnej. My na pewno bę-
dziemy tam zaglądać.

M.Kolasa

IV edycja Festynu  
Rokietnickie InteGRAcje

Uczestniczyliśmy w IV edycji Festynu Rokietnic-
kie InteGRAcje. Impreza odbyła się 27 maja na te-
renie przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy 
i Przedszkolu „Bajeczka” w Rokietnicy. Hasło tego-
rocznej edycji brzmiało ,,Posadź na swoim” – za-
chęcano do sadzenia drzew i krzewów. 

Na stanowisku ,,Zamoyskich” realizowano jed-
no z zadań konkursowych Wielkiej Rodzinnej Lo-
terii  – rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów. 
Poza tym promowaliśmy kierunek nauczania zwią-
zany z architekturą krajobrazu, a uczennice z Klubu 
Młodych Florystów prowadziły pokaz florystyczny.

Z aparatem po zakątkach Poznania
Koło fotograficzne zakończyło swoją działalność 

w tym roku szkolnym wycieczką do Poznania. Zwie-
dziliśmy z aparatem bardziej i mniej znane zakątki 
Poznania: zajrzeliśmy do Ogrodu Zamkowego, na 

Dziedziniec Szkoły Baletowej oraz jarmark francu-
ski, który odbywał się na Starym Rynku. Gwoździem 
programu było zwiedzanie Biblioteki Uniwersytec-
kiej. Z bliska przyjrzeliśmy się pracy bibliotekarzy, 
zjechaliśmy zabytkową windą do magazynów w piw-
nicach, a na poddaszu zasłuchaliśmy się w szepty 
historii. Mieliśmy też okazję obejrzeć największą 
i najmniejsze książki zasobów biblioteki oraz do-
tknąć woluminów wydanych ponad 200 lat temu. 
Niesamowity klimat miejsca i życzliwość goszczą-
cych nas bibliotekarzy spowodowała, że z żalem 
opuszczaliśmy mury biblioteki – pozostały jednak 
miłe wspomnienia i udane zdjęcia. 

M. Kolasa

Brązowy medal w piłce plażowej 
29.05.17. w Mosinie odbyły się Mistrzostwa Po-

wiatu Poznańskiego w Piłce Plażowej Dziewcząt. Miło 
mi poinformować że reprezentantki naszej szko-
ły w składzie: Natalia Jahnz i Malwina Świniarska, 
zostały brązowymi medalistkami tych mistrzostw.

Gratulujemy!
M.Statucka

Szkolny rajd  
– trasa rowerowa i piesza 

Dnia 1 czerwca młodzież Zespołu Szkół im. J. i W. 
Zamoyskich wyruszyła na szkolny rajd. Trasa rowe-
rowa oraz piesza wiodły wśród rokietnickich pól i la-
sów nad Jezioro Pamiątkowskie. Podczas wędrówki 
młodzież wykonywała szereg zadań, w tym odnajdy-
wała punkty kontrolne na podstawie wyznaczone-
go azymutu, w których znajdowały się zadania ma-
tematyczne, językowe czy historyczne. Nad samym 
jeziorem czekały sportowe rywalizacje w przeciąga-
niu liny czy tzw. „zbijaka”. Tego dnia oprócz pogody, 
wszystkim uczestnikom rajdu dopisał również hu-
mor. Nikt nie narzekał na bolące nogi, a dla pokrze-
pienia ciała Rada Rodziców poczęstowała każdego 
przepyszną drożdżówką i butelkę wody.

Alicja Dąbrowska

Pierwsze miejsce w finale 
ogólnopolskiego konkursu

2 czerwca 2017 roku nasz uczeń Mateusz Miko-
łajczak z klasy 3TI  odebrał główną nagrodę w kon-
kursie „Interaktywny produkt IT - konkurs dla szkół 
ponadgimnazjalnych”. Praca dotyczyła innowacji 
związanej z inteligentnym domem. Mateusz na kon-
kurs przygotował inteligentny włącznik z modułem 
bezprzewodowym WiFi i możliwością podłączania 
szeregu czujników. Całość pracuje z wykorzystaniem 

chmury i  pozwala na sterowanie urządzeniem mo-
bilnym. Obudowę zaprojektował i wydrukował na 
szkolnej drukarce 3D.

Wielkie gratulacje!!!

Mecz o Puchar Dyrektora

6.06.17. w naszej szkole został rozegrany Turniej 
Piłki Nożnej Chłopców „Zagraj z Nami”, o puchar Dy-
rektora Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Ro-
kietnicy. Niestety z powodu deszczu zawody musiały 
zostać przeniesione do hali ROS-u. Po zaciętej rywa-
lizacji klasyfikacja wygląda następująco: I miejsce 
Gimnazjum nr 67 im. ks. prof. Józefa Tischnera z Po-
znania, II miejsce Gimnazjum im. Noblistów w Ro-
kietnicy, III miejsce Zespół Szkół w Pamiątkowie, IV 
miejsce druga drużyna z gimnazjum w Rokietnicy. 
Na zakończenie turnieju tradycyjnie reprezentacja 
naszej szkoły klas pierwszych rozegrała mecz towa-
rzyski z finalistami zawodów.

M.Statucka
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Autostopem do Tajlandii… – Hubert Krupka
Cześć, czołem, mam na imię Hubert. Na ogół je-

stem zwykłym, niczym nie wyróżniającym się gościem. 
Pewnie właśnie dlatego stwierdziłem, że przejadę się 
gdzieś autostopem. Ta historia była i jest dla mnie 
wyjątkowa już od momentu pojawienia się tego po-
mysłu, poprzez przygotowania, wreszcie trwanie tej 
wyprawy, aż do finalnego powrotu, kiedy po 135 
dniach spędzonych w namiocie w podróży do Azji, 
znowu mogłem spać w swoim łóżku. Obecnie mam 
24 lata i mieszkam w Kobylnikach. Z tego właśnie po-
wodu chciałbym z Wami, mieszkańcami Rokietnicy, 
zacząć dzielić się tym, co przeżyłem. Tak więc od tej 
pory, spodziewajcie się co miesiąc jednego artyku-
łu, przygotowanego specjalnie dla Was. 

Skąd mi się to w ogóle wzięło?
Było to dość dawno, jechałem wówczas moją sta-

rą Astrą z 93 roku. Samochód był niezawodny, ale 
miał jedną, istotną wadę – zawsze zaczynał piszczeć 
w najmniej odpowiednich momentach i odstraszał 
wszystkie dziewczyny. Wtedy to w Sadach, z przy-
stanku zabrałem chłopaka, który spóźnił się na au-
tobus i pozostało mu jedynie łapać okazję. To była 
krótka droga. Zabrany pasażer na szczęście zdążył mi 
opowiedzieć, jak to pojechał autostopem do Gruzji 
i co ciekawe wydał na to 300zł. Spodobała mi się 
jego energia i jego podróżniczy minimalizm, który 
w mojej ocenie był wyzwalający, przede wszystkim 
od zbędnych potrzeb tego świata. Od tamtej pory, 
bardzo często chodziło mi to po głowie, zupełnie 
jakby ktoś wrzucił mi kamyczek do buta, który cały 
czas, o tym przypominał i drążył. 

Trochę minęło, zanim podjąłem jakiekolwiek 
działania. Zawsze chciałem zrobić coś „hardkoro-
wego”, zaszyć się gdzieś w lesie, poznać inne kul-

tury i świat. Myślę, że każdy facet ma coś takiego. 
Jednak nadal nie bardzo wiedziałem, jak się za to 
zabrać. Tak było do pewnego dnia w styczniu, kiedy 
podczas standardowego spotkania z kolegami „przy 
piwie”, pojawił się jeszcze jeden znajomy. Okazało 
się że miesiąc wcześniej wrócił z wyprawy, w któ-
rej autostopem przejechał całą Azję oraz Austra-
lię. Tej nocy pytałem go o wszystko co tylko przy-
szło mi do głowy, ale w tamtym czasie miałem już 
swoje plany - chciałem skończyć studia i wyjechać 
do pracy w Anglii.

Po około dwóch miesiącach, okazało się, że kolega 
do którego miałem w tej Anglii jechać, musiał szyb-
ko wracać do Polski z powodów osobistych . Kiedy 
nadarzyła się okazja, poleciałem tam razem z nim, 
żeby zobaczyć trochę Londynu i przy okazji pomóc 
mu w przenosinach. To co na pewno zapamiętam 
z tamtego okresu, to nasze wieczorne rozmowy, pod-
czas których z dnia na dzień robiłem się coraz odważ-
niejszy i coraz częściej wracałem do tematu mojej 
wielkiej, nigdy nie odbytej podróży. Jak u większości 
Polaków, przy tak „owocnych” konwersacjach oczy-
wiście musiał pojawić się alkohol. Czasem można po-
myśleć, że dobry trunek jest warunkiem, żeby nowa 
inicjatywa była dostatecznie „crazy” i co tu dużo pi-
sać - tym razem też tak było. Dzień kiedy podjąłem 
decyzję o wyjeździe, to 10 kwietnia. Pamiętam go 
dokładnie. Wówczas razem z kolegą wracaliśmy do 
Polski i zdaliśmy sobie sprawę, że była to rocznica 
katastrofy smoleńskiej, a my akurat znajdowaliśmy 
się na pokładzie samolotu. Myślę, że ta oczywista 
świadomość śmierci, popchnęła mnie do takiej de-
cyzji. Każdy w końcu umrze, głupio by było żałować 
czegoś, czego się nie zrobiło i właśnie z takiego za-
łożenia wyszedłem. W moim życiu najczęściej kry-
zys, czy traumatyczne wydarzenia, pchały mnie do 
radykalnych decyzji i pomagały zderzyć się z nową 
rzeczywistością. Ty też czegoś takiego doświadczyłeś?

cdn.
Hubert Krupka

Kontakt.hubertkrupka@gmail.com

Mlekoteka
W Gminnym Ośrodku Kultury w Rokietnicy 26 

maja odbyła się pierwsza edycja MLEKOTEKI. Jest 
to ogólnopolska inicjatywa promująca karmienie 
piersią. Spotkania odbyły się w całej Polsce. 

W naszym lokalnym wydarzeniu brało udział oko-
ło 40 osób, mogłyśmy posłuchać Doroty Marii Ja-
rosz coaching & szkolenia o szczęściu, Doula Moni-
ka opowiedziała o diecie mamy karmiącej – a raczej 
jej braku :)), Anna Majewska przybliżyła dobroczyn-
ny wpływ jogi w ciąży, na koniec Ania - doula z Po-
znania przedstawiła na czym polega praca Douli.

Chcielibyśmy wszystkim bardzo podziękować za 
obecność i miłą atmosferę, wielkie podziękowania 
należą się naszej lokalnej kawiarni Cafe Naturiana, 
która przygotowała zjawiskowe przekąski. Uwiecz-

nili to wydarzenie na fotografiach Kośmiccy Pstryka-
ją. Serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia za rok :) 

Monika Sowińska-Sopot
Instytut Rodzicielstwa 
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Grupa Wokalna „Pod Kasztanem”

XV FESTIWAL PIOSENKI SENIORÓW 
Szamotuły `2017 „IDŹCIE I GŁOŚCIE”

W dniu 24.05.2017 r. w hali Wacław w Szamotu-
łach odbył się jubileuszowy, bo XV Festiwal Piosenki 
Seniorów, pod hasłem „Idźcie i głoście”, na którym 
zaprezentowały się 24 zespoły i chóry z Ziemi  Lu-

buskiej, Mazowieckiej oraz Wielkopolskiej. W tak 
licznym gronie zaproszonych zespołów znalazł się 
również zespół „Pod Kasztanem” z Cerekwicy, dzia-
łający przy Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów 

„Pod Kasztanem”. Nasz zespół śpiewaczy po raz 
drugi wziął udział  w tym wydarzeniu , które było 
dla niego wielkim wyzwaniem, ale nade wszystko 
ogromną radością.

Organizatorem festiwalu, który miał również cha-
rakter konkursu od 15 lat jest Wspólnota Domu 
Dziennego Pobytu Zgromadzenia Sióstr Francisz-
kanek Rodziny Maryi w Szamotułach. Trzeba przy-
znać, że całe przedsięwzięcie zostało przygotowa-
ne i poprowadzone w sposob profesjonalny, wręcz 
doskonały, a atmosfera panująca od wczesnych go-
dzin rannych aż do końca imprezy była wspaniała.

W festiwalu wzięło udział około 500 osób. Po-
szczególne chóry i zespoły wykonywały trzy utwo-
ry, z czego jeden posiadał wymiar religijny, drugi 
patriotyczny, a trzeci ludowy. Zespół „Pod Kaszta-
nem” występował jako 18 i zaprezentował się wspa-
niale, co doceniło także profesjonalne jury, które 
przyznało naszym śpiewającym seniorom zaszczyt-
ne trzecie miejsce.

Każdy dobry śpiew ze swej natury jest głosze-
niem pewnych wartości. Wznosi człowieka ponad 
ziemię, ponad smutek, ponad szarą rzeczywistość 
i wskazuje wartości wyższe, piękniejsze i większe.Ta-
kich wzniosłych chwil życzymy zespołowi „Pod Kasz-
tanem” jak najwięcej,wielu sukcesów i aby śpiew 
niósł radość i satysfakcję nie tylko im, ale także tym, 
którzy ich słuchają.

Halina Błoch

Na zdrowie
Rola soli 

w organizmie
Sole są związkami chemicznymi. Powstają w wy-

niku reakcji kwasów z zasadami. Występują w przy-
rodzie w postaci minerałów, także w organizmach 
żywych ( roślin i zwierząt). Sól kuchenna o wzorze 
chemicznym NaCl jest podstawowym składnikiem 
soli kuchennej, warzonej, morskiej i drogowej. W or-
ganizmach zwierząt jest ważnym składnikiem pły-
nów pozakomórkowych.

Sól kuchenna (NaCl) należy do minerałów jadal-
nych. W dawnych czasach była środkiem płatniczym. 
W niektórych regionach ubogich, choćby w Etiopii, 
w sól nadal zastępuje pieniądz. Źródłem pozyskania 
soli są wody oceaniczne, słone afrykańskie jeziora, 
J. Martwe i głębinowe kopalnie soli. W Polsce sól 
wydobywana jest w Kłodawie, Wieliczce, Bochni. 
Dziwne, lecz prawdziwe. Górnicy pracujący w ko-
palniach soli nie uskarżają się na dolegliwości zwią-
zane z układem oddechowym!.

Sól szkodzi, czy jest potrzebna.
W dostępnych opracowaniach o roli soli w orga-

nizmie można doszukać się pozornie sprzecznych 
informacji. „Sól jest nam potrzebna do życia”, „Sól 
– biały zabójca”.

Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku 
mamy do czynienia z manipulacją półprawdami. 
W rzeczywistości sól jest nam bezwzględnie potrzeb-
na do życia, choć jej nadmiar zmagazynowany w or-
ganizmie – szkodzi. Sól jest substancją higroskopij-
ną, czyli kumuluje wodę. Wystarczy w warunkach 

domowych zostawić sól bez przykrycia, a przesta-
nie być sypka. W przeciętnym organizmie człowie-
ka znajduje się 40-50 dag soli!. Sól kumulując wodę 
powoduje utrzymanie prawidłowego turgoru w ko-
mórkach ciała. W trakcie pocenia się wydalana jest 
z organizmu woda wraz z solą. Dlatego konieczne 
jest uzupełnianie na bieżąco zapasów soli. Nadmier-
ne wydalanie soli może w konsekwencji doprowa-
dzić do śmierci. Dotyczy to szczególnie ludzi żyją-
cych w suchym i gorącym klimacie.

Mówiąc o soli mamy na myśli chlorek sodu, sub-
stancję nieprzyswajalną przez organizm. Jednak sól, 
jako minerał zawiera wiele mikroelementów po-
trzebnych w procesie życiowym.

Sól konserwantem.
W nie tak odległych czasach, gdy nie było lodówek 

i zamrażarek, sposobem na przechowywanie żywno-
ści było suszenie, wędzenie dymem i solenie. Solenie 
mięs (peklowanie) i masła skutkowało niestety spo-
żywaniem znacznej ilości soli, co miało negatywny 
wpływ na stan zdrowotny ludzkości. Zbyt wiele soli 
w organizmie powoduje zatrzymanie wody. W kon-
sekwencji prowadzi to do powstawania nadciśnie-
nia tętniczego, zbyt wczesnego starzenia się, zabu-
rzenia prawidłowej czynności nerek, tworzenia się 
kamieni żółciowych i w nerkach. Sprzyja rozwojowi 
gośćca stawowego, artrozy i reumatyzmu.

Rola soli w dietetyce.
Według ostrożnych wyliczeń około 60% soli w na-

szej diecie pochodzi z solniczki , a około 40% z pro-
duktów, które codziennie zjadamy. Sól jest obecna 
w wędlinach, serach, majonezie i innych przypra-
wach smakowych. Ponoć jedna pajda chleba zawie-
ra 0,5 g soli. Sól znajduje się w mięsie i rybach. Na 
podstawie różnych badań ustalono dzienną daw-
kę soli na ok. 6-7 g dziennie.

Przeciętny Polak zjada dziennie średnio 15 g soli!. 
Stanowczo za dużo.

Wegetarianie nie jadający mięs powinni uży-
wać nieco więcej soli w swej diecie. Choć nie tylko 
soli. W mięsie znajdują się witaminy rozpuszczalne 
w tłuszczach, także witaminy z grupy „B” (B 6, B 12) 
niezbędne do prawidłowej funkcji organizmu. Awi-
taminoza jest groźna dla zdrowia i życia.

Sól kamienna, warzona, czy morska. 
Którą używać?.

To tylko kwestia marketingu. Każda z nich zawie-
ra chlorek sodu. A smak? To rzecz gustu.

adeck.

Komunikaty  
Akademii  
Wieku Dostojnego

W czerwcu zakończyły się zajęcia w Akade-
mii. Lipiec i sierpień są miesiącami wakacyjny-
mi. Wznowienie zajęć planujemy z początkiem 
września.

Ćwiczenia „zdrowy kręgosłup” będą się odby-
wać w poniedziałki i czwartki, godz. 19.00 w GOK.

Treningi „Nordic Walking” w środy, godz. 18.30. 
Zbiórka przed ROS.

Zajęcia komputerowe – po ustaleniu termi-
nu z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Rokietnicy.

Uroczysta Inauguracja  r.ak. 2017 -2018. Pla-
nowany termin – październik. Szczegóły w Ro-
kickich Wiadomościach.

Wszystkim naszym słuchaczom, sympatykom 
życzymy udanych wakacji i zdrowego, czynnego 
wypoczynku.

Do zobaczenia na zajęciach po wakacjach.
Andrzej Deckert
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Budowa hali 
garażowo-
magazynowej w PUK

W poprzednim numerze pisaliśmy, że w PUK-u 
powstaje hala na firmowe pojazdy oraz magazyn na 
piasek i sól, które są niezbędne do zimowego utrzy-
mania dróg. Na dachu hali powstanie zaś mini elek-
trownia fotowoltaiczna. Budynek rośnie w oczach, 
a zmiany widoczne są praktycznie z tygodnia na ty-
dzień. W połowie maja widać było zaledwie funda-
menty, a po miesiącu na terenie oczyszczalni ścieków 
stała już konstrukcja. Zachęcamy do obserwowa-
nia postępów w budowie na stronie internetowej 
www.puk.com.pl oraz na profilu na fb.

Ż. S. 

16.05.2017 r.

14.06.2017 r.

Postępy w budowie 
odcinka sieci 
kanalizacyjnej 
w Napachaniu

Od czasu poprzedniego raportu, dzięki sprzyja-
jącym warunkom atmosferycznym, wykonano ok. 
4,3 km sieci. Ekipy pracują w niesamowitym tem-
pie, w połowie czerwca trwały już prace na ulicach 

Ogrodowej i Kobylnickiej. Wykonawca z zadowo-
leniem stwierdził, że warunki gruntowe są dobre, 
brak wody, dlatego prace postępują zgodnie z har-
monogramem, nie ma zaległości. Niebawem będzie 
można obserwować postęp robót związanych z na-
wierzchnią tłuczniową.

W czerwcu został też ogłoszony przetarg na „Mo-
dernizację systemu transportu ścieków - budowa 
kolektora tłocznego ścieków Zmysłowo - Bytkowo, 
gm. Rokietnica”.

KŁ
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Mrowino
Podsumowanie pierwszego roku 
działania klasy ekologicznej.

1 września 2016 roku rozpoczęła się nasza przy-
goda ekologią. Zostaliśmy objęci patronatem Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych w Rokietnicy. Pod-
czas pasowania na pierwszoklasistów prezes PUK 
p. Bogdan Małecki, nadawał uczniom tytuł Małego 
Ekologa. Na początek otrzymaliśmy deszczomierz 
i wiatromierz, abyśmy mogli prowadzić obserwa-
cje pogody. Podczas zajęć realizowaliśmy projekt   
„Eko-klasa w Dolinie Samy, czyli miłośnicy przyrody 
i ekologii w działaniu”. W ramach projektu podejmo-
waliśmy różne działania na rzecz ochrony przyrody. 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zorganizowa-

ło i sponsorowało nam wycieczkę do zakładu uty-
lizacji śmieci w Czempiniu i do leśniczówki w Kon-
stantynowie. Pracownicy PUK przeprowadzili lekcje 
dotyczące segregacji śmieci, stref klimatycznych, po-
wietrza i smogu oraz wzięli udział w naszej uroczy-
stości z okazji Dnia Ziemi. Przed świętami Bożego 
Narodzenia, wspólnie z p. M. Michalakiem, wykona-
liśmy choinkę z plastikowych odpadów. W ramach 

współpracy wzięliśmy udział w konkursie „Ochra-
niaj naturę-zbieraj nakrętki i makulaturę”, w któ-
rym zebraliśmy najwięcej nakrętek, a w nagrodę 
pojechaliśmy do wrocławskiego ZOO. Dziękujemy 
za współpracę życząc dobrego odpoczynku i uda-
nych wakacji. 

Wychowawca Bożena Lisiak

EKO-KLASY

Napachanie
EKO-KLASA W NAPACHANIU – 
raport dziewiąty
„Z kranu, kap, kap, kap, 
w kałuży chlup, chlup, chlup, 
w wannie chlap, chlap, chlap, 
w parapetu puk, puk, puk.”

W miesiącu maju Eko – klasa w Napachaniu zaj-
mowała się rolą wody w przyrodzie i jej ochroną 
przed zanieczyszczeniami. Na zajęciach dzieci do-
wiedziały się, że woda to jeden z najważniejszych 
składników pokarmowych potrzebnych do życia.  To 
woda wzmacnia glebę i powoduje, że rosną rośli-
ny. W niej zachodzi większość reakcji chemicznych. 
A jak wygląda woda? Szukając odpowiedzi na to py-
tanie uczniowie zbadali jej właściwości: smak, za-
pach i kolor. Potem zastanawiali się, co w niej pły-

wa, a co tonie. Kolejnym odkryciem było poznanie 
trzech stanów skupienia wody i powiązanie ich ze 
zjawiskami występującymi w przyrodzie. Tak dzieci 
poznały obieg wody w przyrodzie. A jakie są spo-
soby oszczędzania wody? Oto kilka podpowiedzi: 

brać prysznic zamiast kąpieli w wannie, nie zmy-
wać naczyń pod bieżącą wodą, podlewać ogrody 
deszczówką. Co zrobić z zanieczyszczoną wodą? Czy 
można ją w jakiś sposób oczyścić? Na te pytania 
dzieci szukały odpowiedzi w Oczyszczalni Ścieków 
w Bytkowie, gdzie zostały zaproszone by poznać pro-
ces biologiczny i mechaniczny oczyszczania wody. 
Zwiedzając oczyszczalnię uczniowie mogli zobaczyć 
jak zanieczyszczona woda, z naszych domów za po-
mocą pracy maszyn i bakterii zamienia się w wodę 
oczyszczoną. Wycieczka ta była doskonałą lekcją by 
uzmysłowić sobie jak bardzo ludzie zanieczyszcza-
ją wodę i ile pracy należy włożyć w jej oczyszcze-
nie. Benjamin Franklin powiedział „Wartość wody 
doceniamy dopiero wtedy, gdy wyschnie studnia.” 
Uczmy się więc, już od dziecka doceniać jej wartość.

wych. Anna Olejniczak - Cichocka

Ekoklasy odwiedziły oczyszczalnię 
ścieków w Bytkowie

Dlaczego woda jest ważna? Skąd się w ogóle bie-
rze? Co się dzieje po spłukaniu toalety i zrobieniu 
prania? Jakie organizmy mieszkają w ściekach? Na 
te i dziesiątki innych pytań udzieliliśmy odpowie-
dzi pierwszakom, które odwiedziły ostatnio oczysz-
czalnię ścieków w Bytkowie. Wizytę złożyły nam 
wszystkie EKOklasy ze szkół podstawowych w Mro-
winie, Napachaniu i Rokietnicy. Cudownie było móc 
gościć tak liczną grupę młodych ekologów, którzy 
już teraz maja świadomość, jak ważna jest troska 
o środowisko, zwłaszcza o kurczące się wciąż zaso-
by wody. Jesteśmy wzruszeni i szczęśliwi, że mamy 
swój mały udział w kształtowaniu ekopostaw wśród 

młodych ludzi. A z klasą 1b z Rokietnicy posadziliśmy 
drzewko, podarowane nam podczas «Rokietnickich 
inteGRAcji”. 

Do pełnej galerii zdjęć zapraszamy na nasz pro-
fil na facebooku (Przesdsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych Sp. z o. o.) K. Ł.
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II Wiosenny 
Integracyjny Turniej 
Bocci o Puchar Wójta 
Gminy Rokietnica

Już po raz drugi, w ostatni dzień maja Stowarzy-
szenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR 
przy współudziale Rokietnickiego Ośrodka Sportu, 
pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Rokiet-

nica, zorganizowało II Wiosenny Integracyjny Turniej 
Bocci o Puchar Wójta Gminy Rokietnica. W Turnie-
ju uczestniczyło 6 organizacji z gminy Rokietnica: 
Szkoła Podstawowa w Mrowinie (1 drużyna), Szko-
ła Podstawowa w Napachaniu (1 drużyna), Szkoła 
Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy (2 
drużyny), Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy 
(2 drużyny), Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy, Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w Baranowie przy Stowarzyszeniu ROKTAR (2 
drużyny). Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego 
wprowadzenia zawodników na płytę boiska przez 
odświętnie ubranych wolontariuszy, uczniów: Gim-
nazjum im. Noblistów i Zespołu Szkół im. J. i W. 
Zamoyskich oraz uczestników WTZ, powitania za-
proszonych gości i przedstawienia zasad rozgrywek 
obowiązujących na Turnieju przez sędzię główne-
go panią Alicję Nazaruk. Następnie przyszedł czas 

na część artystyczną w wykonaniu uczestnika WTZ 
Krzysztofa Sadka, który zaśpiewał dwa utwory: „Py-

Kiekrz dla dzieci
W piękne, słoneczne niedzielne popołudnie, 

w bliskości zakończenia roku szkolnego, doroczny 
Festyn Parafialny „Wakacje z Bogiem” ponownie 
przyciągnął na plac przy kościele w Kiekrzu tłumy 
mieszkańców. Tym bardziej, że tradycyjnie zebra-
ne podczas niego pieniądze zostaną przeznaczo-
ne na dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku 
dzieci z kierskiej parafii, m.in. na organizację tygo-
dniowych półkolonii, które rozpoczną się już 3 lipca. 
Festyn był także okazją do wsparcia poznańskiego 
Hospicjum Palium. Ubrani w żółte koszulki ucznio-
wie z kierskiej szkoły, zaangażowani w hospicyjny 
„Motyli wolontariat”, prowadzili bowiem składkę 

obdarowując wykonanymi przez siebie motylami.
Podczas parafialnego festynu nie mogło oczywi-

ście zabraknąć muzycznych akcentów. Koncert dała 
niezawodna Rokietnicka Orkiestra Dęta pod dyrek-
cją Zbigniewa Starosty oraz młodzież z kierskiego 
zespołu „Droga”. Trudno też sobie wyobrazić to wy-
darzenie bez wsparcia harcerek i harcerze. Pomo-
gli oni przy ustawieniu stoisk, prowadzili zabawy 
dla dzieci i sprzedawali losy. Co roku bowiem wiel-
ką atrakcją dla uczestników festynu, nie tylko tych 
najmłodszych, jest loteria, w której wygrać można 
wiele wspaniałych nagród. Jedną z nich, kurtkę i kask 
motocyklowy ufundował obecny na festynie Wójt, 
Bartosz Derech. Członkowie parafialnego oddzia-
łu Akcji Katolickiej uroczyście podziękowali zresztą 
wszystkim osobom zaangażowanym w organizację 
i przebieg festynu oraz jego licznym sponsorom. 
Szczególne podziękowania należą się Ireneuszowi 
Lesickiemu prowadzącemu to wydarzenie od lat.

KT
fot. Kamila Tobolska
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V Regionalny Turniej Bocce Olimpiad 
Specjalnych – Napachanie 2017

„Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną od ósmego roku życia wzwyż, całorocznego cyklu treningów i 
zawodów sportowych w różnych olimpijskich dyscyplinach sportowych. Celem 
Olimpiad Specjalnych jest wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością in-
telektualną poprzez udział we współzawodnictwie sportowym oraz zwiększenie 
świadomości społecznej i szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą 
niepełnosprawności.”

Dnia 23 maja br. Klub Olimpiad Specjalnych 
(K.O.S.) Roktar przy Stowarzyszeniu Osób Niepeł-
nosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR, wspólnie z Od-
działem Regionalnym Olimpiad Specjalnych Polska 
Wielkopolskie – Poznań zorganizował V Regionalny 
Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych - Napachanie 
2017. Pomimo, że to już V Turniej, K.O.S Roktar or-
ganizował go po raz pierwszy. Zawody rozpoczęły się 
od uroczystego wprowadzenia zawodników na płytę 

boiska „Orlik” przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Napachaniu. Defiladę wprowadzali przedstawi-
ciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarno-
wie Podgórnym, a za nimi szły wolontariuszki, któ-
re niosły tabliczki z nazwami następujących Klubów 
Olimpiad Specjalnych z Wielkopolski: Dzienny Ośro-
dek Adaptacyjny – Poznań, Elegant – Mosina, Elfy 
– Wolsztyn, Gepard - Śrem, Kornelówka – Gębice, 
Krzemień – Poznań, Olimpijczyk – Trzcianka, Orły 

Zygmunta – Kłecko, Sami Swoi – Rydzyna, Serafy – 
Poznań, Słoneczko – Łopienno, Roktar - Rokietnica 
i Wolontariusze. W sumie było 12 Klubów i 69 za-
wodników. Następnie prowadzący powitał zapro-
szonych gości, wśród których byli: p. Bartosz De-
rech – Wójt Gminy Rokietnica, p. Danuta Potrawiak 
- Sekretarz Gminy Rokietnica, p. Ewa Noszczyńska 
– Szkurat - I Zastępca Wójta Gminy Tarnowa Pod-
górnego, p. Małgorzata Łopatka – Dyrektor Zespołu 

tasz Mnie” i „Do boju Boccia”. Po występie arty-
stycznym oficjalnego otwarcia Turnieju, dokonał 
Wójt Gminy Rokietnica pan Bartosz Derech, życząc 
wszystkim zawodnikom samych sukcesów. Zawody 
były rozgrywane w systemie pucharowym. W wy-
niku losowania drużyny zostały przydzielone do 3 
grup, gdzie każda drużyna grała z każdą. Następ-
nie pierwsze miejsca z każdej grupy i jedna druży-
na zajmująca drugie miejsce w grupie, która zaję-
ła najwięcej punktów w meczach, awansowały do 
półfinałów. Następnie zostały rozegrane półfinały. 
Zwycięzcy grali w finale, a przegrane drużyny sto-
czyły emocjonujący bój o trzecie miejsce. Ostatecz-
nie trzecie miejsce zajęli zawodnicy ze Szkoły Pod-
stawowej w Napachaniu, II miejsce zajęła drużyna 
II z Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy, zwy-
cięzcą Turnieju została drużyna I z Gimnazjum im. 

Noblistów w Rokietnicy. Ceremonii wręczania na-
gród dokonali wspólnie: Sekretarz Gminy Rokiet-
nica pani Danuta Potrawiak, Kierownik Działu ds. 
Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu pani Elżbieta Mazur, 
Prezes Stowarzyszenia ROKTAR pani Wanda Kora-
lewska oraz Prezes Rokietnickiego Ośrodka Spor-
tu pan Jerzy Maciejewski. Każda organizacja bio-
rąca udział w Turnieju otrzymała dyplom i puchar 
za udział oraz paczkę nagród od sponsorów. Dru-
żyny zajmujące miejsca na podium również otrzy-
mały dyplomy i puchary ufundowane przez Wójta 
Gminy Rokietnica. 

Turniej odbył się przy wsparciu sponsorów: fir-
my KOMPLET Polska z Tarnowa Podgórnego, która 
ufundowała pyszne pączki dla zawodników i wytrwa-
łych kibiców, Restauracji „Pod Gruszą” pana Józefa 

Gawrona, która ufundowała pyszną grochówkę dla 
zawodników, Piekarni w Rokietnicy pan Piotra Ła-
komego, która ofiarowała nam bułki do grochówki. 
Paczki, upominki dla zawodników przygotowaliśmy 
z otrzymanych darów od sponsorów: Zakładu Pie-
karniczo – Cukierniczego GLUTENEX Sp. z o.o., MJP 
drukarni z Poznania, firmy Opony Express, oraz firmy 
WAAB. Dziękujemy bardzo wszystkim sponsorom 
za wsparcie naszej imprezy. Dziękujemy także wo-
lontariuszom z Gimnazjum im. Noblistów za przy-
gotowanie i przeprowadzenie gier planszowych dla 
zawodników oraz wolontariuszom z Zespołu Szkół 
im. J. i W. Zamoyskim za pomoc w sędziowaniu. Po-
dziękowania składamy również pani Aleksandrze 
Bartnik za opiekę medyczną podczas rozgrywek.

Elżbieta Kram
Kierownik WTZ
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Szkolno – Przedszkolnego w Napachaniu, p. Krystyna 
Kortus – współzałożycielka Oddziału Regionalnego 
Wielkopolskie Poznań, p. Natalia Nowak – Dyrektor 
Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopol-
skie – Poznań, p. Wanda Koralewska – Prezes Sto-
warzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
ROKTAR, p. Agnieszka Kram – Sołtys Napachanie 
i Dalekie, p. Józef Fudala – Sołtys Rokietnicy, p. Ka-
tarzyna Marciniak – Manager Klubu Fitness ROSFIT 
w Rokietnickim Ośrodku Sportu, p. Rafał Michalski 
– Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokiet-
nicy, p. Agnieszka Mosiężna – Wasyl – pracownik 
socjalny, p. Teresa Wieczorek – Redaktor Naczel-
na „Rokickich Wiadomości”. Następnie powitano 
serdecznie zawodników, trenerów, rodziców i opie-
kunów. Po uroczystym przywitaniu zaproszonych 
gości, przy hymnie Olimpiad Specjalnych, na pły-
tę boiska została wniesiona flaga olimpijska przez 
reprezentantów 6 Klubów Olimpiad Specjalnych 
(Dzienny Ośrodek Adaptacyjny – Poznań, Olimpij-
czyk – Trzcianka, Słoneczko – Łopienno, Orły Zyg-
munta – Kłecko, Sami Swoi – Rydzyna, Elfy – Wolsz-
tyn). Następnie zostały złożone przysięgi olimpijskie. 
W imieniu zawodników przysięgę złożyła Barbara 
Sobczak z K.O.S. Serafy - Poznań, w imieniu trene-
rów: Monika Budnik z K.O.S. Orły Zygmunta - Kłecko, 
w imieniu sędziów Karolina Kaptur wolontariuszka 

ze Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoy-
skich. W części artystycznej wystąpiła Oliwia Jano-
wicz, uczennica 5 kasy Szkoły Podstawowej w Mro-
winie. wykonując 2 utwory wokalne : Zespołu Bajm 
– „Ta sama chwila” i Anny Jantar – „Tyle słońca w ca-
łym mieście”. Krzysztof Sadek - uczestnik WTZ ROK-
TAR, jednocześnie zawodnik K.O.S. Roktar wystą-
pił w utworze „Zagramy jeszcze raz” prezentując 
tekst ułożony w Warsztacie, do piosenki Krzyszto-
fa Krawczyka „ Zatańczysz ze mną jeszcze raz” . Po 
części artystycznej głos zabrał p. Bartosz Derech, 
Wójt Gminy Rokietnica, który otworzył oficjalnie 
V Regionalny Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych - 
Napachanie 2017. Niespodzianką otwarcia Turnie-
ju był wystrzał z armaty Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego. Zawodnicy Klubów Olimpiad Specjalnych 
zostali podzieleni na 20 grup pod względem: płci, 
wieku i sprawności. Mecze były rozgrywane na 10 
boiskach, na których sędziowali uczniowie Zespołu 
Szkół im. J. i W. Zamoyskich. Zakres współzawodnic-
twa obejmował gry jednoosobowe oraz debel. Po 
rozegranych meczach i podliczeniu wszystkich punk-
tów przyszedł czas na uroczyste wręczenie medali 
zawodnikom wszystkich grup. Nasze zawodniczki za-
jęły, w swoich grupach następujące miejsca: w de-
blu - Urszula Galińska i Jagoda Janiszewska zajęły 3 
miejsce, Dominika Kerber – 4 miejsce, Monika Kram 

2 miejsce, Marta Kubiak 3 miejsce, Małgorzata Mruk 
również zajęła 3 miejsce. Dekoracji medalowej do-
konali: Zastępca Wójta Gminy Rokietnica p. Arka-
diusz Klapiński, p. Natalia Nowak, p. Krystyna Kortus, 
przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, 
p. Katarzyna Marciniak, p. Wanda Koralewska. Na 
zakończenie Turnieju została przekazana uroczyście 
flaga olimpijska Klubowi Olimpiad Specjalnych Ele-
gant z Mosiny, ponieważ są organizatorami kolej-
nych zawodów VII Regionalnych Regat Żeglarskich 
i Regionalnych Regat Kajakowych Olimpiad Specjal-
nych w Nowym Dymaczewie. Dodatkową atrakcją 
podczas zawodów, dla wszystkich zawodników była 
wioska olimpijska, w której ciekawe konkurencje 
prowadziły wolontariuszki z Gimnazjum im. Inte-
gracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym. Prezes 
Stowarzyszenia p. Wanda Koralewska zamykając 
V Regionalny Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych, 
pogratulowała wszystkim zawodnikom zdobytych 
medali, a trenerom i opiekunom za przygotowanie 
podopiecznych do zawodów, życząc dalszych suk-
cesów sportowych.

Turniej odbył się przy wsparciu: Urzędu Miasta 
Poznań, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, Urzędu Gminy w Rokietnicy, Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego w Napachaniu, Ze-
społu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich 
w Rokietnicy, Gimnazjum im. Integracji Europej-
skiej w Tarnowie Podgórnym, Sołectwa Rokietni-
ca, MJP drukarni Poznań.

Patronat medialny nad zawodami objęli: TVP3 
Poznań, Głos Wielkopolski, „Rokickie Wiadomości”, 
„Sąsiadka – Czytaj”.

Dziękuję wszystkim osobom, które były zaanga-
żowane w organizację Turnieju i bezinteresownie 
nam pomogły, aby Turniej przebiegł sprawnie, w mi-
łej atmosferze, przy smacznym jedzeniu.

Elżbieta Kram
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3 VI br w Kobylnikach odbyły się obchody 
Dnia Dziecka pod Honorowym Patronatem 
Wójta Gminy Rokietnica Bartosza Derecha.

Tego dnia przy placu zabaw rozbrzmiewała mu-
zyka zachęcająca wszystkich do wspólnego świę-
towania. Piękna pogoda sprzyjała dzieciom i ich 
rodzicom w pieczeniu kiełbasek przy rozżarzonym 
ognisku. Przy rytmach dziecięcej muzyki chętni mo-
gli porozmawiać z Wójtem i zaproszonymi policjan-
tami, a także zapoznać się z ich pracą w radiowozie 
zapewniającym nasze bezpieczeństwo. 

Po konsumpcji kiełbasek i popcornu dzieci bardzo 
chętnie brały udział w licznych konkursach i zaba-
wach sportowych. Pośród nich konkurs zgadywanek 
wywołał u wszystkich ogromne emocje, a zawody 

z fasolką wyzwoliły żywą reakcję śmiechu. Kolo-
ru imprezie nadały malowane twarze  oraz  kon-
kurs kolorowanek dla młodszych dzieci, a rysowa-
nek dla starszych.

Dzięki wsparciu sponsorów: Wójta Gminy Rokiet-
nica Bartosza Derecha, Radnej Gminy Sylwii Kiejnich, 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy, Policji 
z Rokietnicy i mieszkańców Kobylnik, którzy włą-
czyli się w organizację, a także zadowoleniu dzieci 
imprezę można zaliczyć za bardzo udaną.  

Sołtys Kobylnik
Beata Nowak
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Otwarcie drugiego 
placu zabaw 
w gminie Rokietnica

Za pośrednictwem tego artykułu pragnę poinfor-
mować wszystkich Mieszkańców Gminy Rokietnica, 
że dnia 3 czerwca 2017 roku, u schyłku ul. Leśnej 
i Migdałowej w Rokietnicy, nastąpiło otwarcie na 
prywatnym gruncie z prywatnych środków Pana 
Przemysława Tomczaka, Placu Zabaw dla dzieci. Jak 
widać uśmiech i dobro dziecka i Rodziny dla Pana 
Przemka jest bardzo ważny. Pierwszy Plac Zabaw 
powstał w Rostworowie, przy ul. Sobockiej w So-

łectwie Żydowo-Rostworowo, gdzie ile razy jadę 
samochodem widzę dużo dzieci i Rodziców bawią-
cych się i grających w piłkę, co cieszy oko i zapewne 
same dzieci.  Z tej pozytywnej, społecznie akcepto-
walnej postawy Pana Przemka Tomczaka wynika, 
że propaguje On zdrowy styl życia maluchów oraz 
samych Mam i Tatusiów. Jest to godna postawa 
do naśladowania przez wszystkich deweloperów 
z terenu naszej Gminy. W imieniu dzieci i Rodziców 

jeszcze raz dziękuję Panu Przemkowi  za dobre ser-
ce dla dzieciaków. Dziękuje Panu za 
zaproszenie na otwarcie Placu Za-
baw tego dnia i obiecuje, iż będę 
zawsze kibicował tak wspania-
łej postawie na rzecz dzieci 
z naszej Gminy Rokietnica.

Sołtys oraz Radny 
Piotr Hałas

Dzień Dziecka  
w Sołectwie Żydowo-Rostworowo 2017

Czerwiec to miesiąc obchodów Dnia Dziecka, 
który u nas odbył się w sobotę 10 czerwca. Było 
radośnie, słonecznie, gwarno, beztrosko i rodzin-
nie. Dzieci mogły oklaskiwać występ Orkiestry Dę-
tej z Rokietnicy oraz występ Dziecięcego Zespołu 
„FAMA”. Ponadto, jak co roku oblegana była duża, 
dmuchana zjeżdżalnia a do tego dzieciaki były stu-
dzone strażackimi sikawkami, bo słońce i ruch dzieci 
robiły swoje. Były też konkursy z nagrodami, moż-
na było kupić los na rzecz Sołectwa, a każdy kupio-
ny los był nagradzany! Główną nagrodą był rower 
z koszyczkiem, który wylosowała Pani z Rostworowa. 
Miedzy występami artystów i konkursami, dzieci 
mogły się posilić ulubionym przez nie HOD-DO-

GIEM,  a bułeczki do nich to oczywiście z Piekarni 
Pana Piotra Łakomego z Rokietnicy. Należy tu pod-
kreślić ,że Pan Piotr to człowiek, na którego zawsze 
można liczyć. Za co dzieci dziękują po raz kolejny! 
Wieczorem odbyła się zabawa taneczna dla doro-
słych, w czasie której przygrywał zespół muzyczny 
„UKŁAD” Paweł i Marcin. Na zakończenie pragnę 
w imieniu dzieci i Rodziców serdecznie podzięko-
wać Orkiestrze Dętej, Zespołowi FAMA oraz Stra-
żakom z Przecławia i Pani Dyr. GOK Teresie Wieczo-
rek za wspaniałe wrażenia artystyczne. Dzieciaki też 
dziękują Panom Wojtkowi Spochaczyk i Maciejowi 
Bąk za oprawę muzyczną tego dnia.

Dziękuje też Paniom z Koła Gospodyń za przygo-

towanie dla dzieci posiłków, a są to Pani Irena Spo-
chaczyk, Krystyna Dziedzic, Marlena Kaczmarek, 
Basia Bańdurska, Elżbieta Wencka, Honorata Kul-
ka i Maria Bańdurska oraz Alicji Kaczmarek za fraj-
dę dla dzieci w postaci malowania twarzy. Dzięku-
ję też Panom za pomoc techniczną, a są to Leszek 
Spochaczyk, Marek Kucharzewski, Krzysztof Miel-
carek, Błażej Słomianowski, Marcin Gapik, Tomek 
Cieśliński, Piotr Piwowarczyk, Wojtek Bańdurski, 
Krzysztof Tarka i Stanisław Czechowski. 

W imieniu wszystkich dzieci dziękuję sponso-
rom, a są to Ci dla, których uśmiech dziecka jest 
najważniejszy są to;

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Po-
znania, ADAM’S SP.ZO.O Baranowo, IRPEX Transport 
CIĘŻAROWY, Piotr Kozaryn-Okulicz, Salon Optyczny 
Emmetropia, Piekarnia Piotr Łakomy, Urząd Gminy 
Rokietnica, PUK w Rokietnicy, ROKBUS-Rokietnica, 
Sołectwo Kiekrz-Pawłowice, Elżbieta Wencka, Marle-

na Kaczmarek, Ewa Mazurek, Basia Bańdurska, 
Adrian Hałas, Honorata Kulka. Pragnę serdecz-
nie podziękować wszystkim za pomoc, rodzi-
com za kibicowanie dzieciom 
podczas występów, a doro-
słym za taneczną postawę 
na wieczornej zabawie. 
Do zobaczenia w przy-
szłym roku!

Sołtys oraz Radny  
Piotr Hałas
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UKS BŁYSKAWICA – SEKCJA KAJAKOWA

Nowy sezon kajakowy sekcja rozpoczęła od po-
żegnań. Z Klubem rozstali się nasi utytułowani za-
wodnicy Julia Wieczorek i Sebastian Kubiak. Julka 
zmieniła barwy na KS Stomil, a Sebastian „zawie-
sił” wiosło ze względów osobistych. Bardzo dzięku-
jemy naszym wspaniałym zawodnikom za chwile 
wzruszeń, których nam dostarczali i życzymy Ju-
lii dalszych sukcesów sportowych, a Sebastianowi 
sukcesów osobistych.

I tak po długiej i kapryśnej zimo-wiośnie nasi za-
wodnicy wystartowali 08 kwietnia w Poznaniu na 
specjalistycznym sprawdzianie podczas Otwarcia 
Sezonu w trudnych warunkach pogodowych.

Ich wyniki to 1 miejsce Jasiu Wiśniewski, 7 miej-
sce Nikodem Rzepczyński, 8 miejsce Wiktor Oehler-
king, 9 miejsce Franek Kupczyk w konkurencji dzie-
ci chłopcy. W młodzikach wygrał Leon Wiśniewski, 
20 miejsce Tomek Piszora, a po raz pierwszy na za-
wodach i od miesiąca na wodzie 23 miejsce wywal-
czył Mateusz Marciniak.

W juniorach młodszych 10 miejsce zajął Oleg Kin-
dler, 16 miejsce Jakub Kubiak, a w juniorach 2 miej-
sce zdobył Dominik Rzepczyński, 6 Jakub Porysek.

Po przeanalizowaniu przez panią trener sytuacji 
na koniec kwietnia juniorzy młodsi i juniorzy uda-
li się na Konsultacje do Wałcza. Tu zawodnicy mu-
sieli się wykazać nie tylko szybkim pływanie w ka-
jaku, ale także bieganiem, pływaniem na basenie 
i rzutem piłkom. 

Po Konsultacjach zawodnicy  13 maja cały dzień 
spędzili na Torze Regatowym Malta w Poznaniu pod-
czas Regat Sprinterskich  im. W Skrzypińskiego. Wy-
niki naszych zawodników: 

1 miejsce zdobył Jasiu Wiśniewski na k-1
2 miejsce osada k-4 Nikodem Rzepczyński, Piotr 

Bieda, Franek Kupczyk, Franek Habdas 
3 miejsce Leon Wiśniewski k-1
Po emocjach jakie towarzyszyły zawodnikom 

w Poznaniu, musieli szybko dojść do siebie, gdyż 
od 19 do 21 maja w Bydgoszczy na Torze Regato-
wym Brdyujście odbywały się bardzo ważne rega-
ty dla juniorów i juniorów młodszych. Za bardzo 
dobre wyniki na tych Regatach najlepsi otrzymują 
powołanie do Kadry Narodowej  Juniorów w tym 
roku otrzymał je Dominik Rzepczyński.

Ostatnią niedzielę maja zawodnicy spędzili w Ka-

liszu na XXV Memoriale T. Pasika.
Na tych zawodach przy pięknej pogodzie nasi 

zawodnicy stali cały czas na podium:
1 m. Jasiu Wiśniewski k-1 
1 m. Leon Wiśniewski k-1  
1 m. Nikodem Rzepczyński Franek Kupczyk k-2 
1 m. Oleg Kindler k-1  
1 m. Jordan Łuszczek Jakub Porysek k-2 
2 m. Jasiu Wiśniewski Piotr Bieda k-2  
2 m. Leon Wiśniewski Tomek Piszora k-2 
2 m. Oleg Kindler Jakub Kubiak k-2 
2 m. Sztafeta 4x200m Leon Wiśniewski Jakub 
Kubiak Oleg Kindler Jakub Porysek 
3 m. Jakub Porysek k-1  
3 m. Nikodem Rzepczyński k-1 
Pierwsze półrocze zawodnicy zakończyli na Jubi-

leuszowym XV Memoriale Andrzeja Kulczaka nad 
Jeziorem Pamiątkowskim. Przy bardzo dynamicz-
nej pogodzie na podium stanęli:

1 m. Jasiu Wiśniewski k-1 
2 m. Leon Wiśniewski k-1 
2 m. Leon Wiśniewski, Tomasz Piszora, Mate-
usz Marciniak, Szymon Habdas k-4 
3 m. Nikodem Rzepczyński, Piotr Bieda, Franek 
Habdas, Marcin Grzechowski k-4
Wszystkim zawodnikom, pani trener Małgorza-

cie Wardowicz oraz instruktorowi Piotrowi Porysek 
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

UKS Błyskawica sekcja kajakowa bardzo dzięku-
je Panu Prezesowi Józefowi Bejnarowiczowi i Pol-
skiej Fundacji Kajakowej z przekazanie naszej sekcji 
nowej przyczepy do transportu kajaków. Przycze-
pa na długie lata pozostanie w Klubie służąc no-
wym adeptom kajakarstwa. Bardzo dziękujemy!!!

Przedszkole 
Logicus w czerwcu

1.06 był dniem pełnym niespodzianek, ponieważ 
wybraliśmy się na Dzień Dziecka do Szkoły Podsta-
wowej Cogito. Jak co roku dzieci uczęszczające do 
placówek prowadzonych przez Fundację Familijny 
Poznań wyjeżdżają na spotkanie do Poznania tym 
razem bawiliśmy się pod hasłem „ Postacie z bajek 
„ Spotkało nas tam mnóstwo atrakcji, min. wata cu-
krowa, malowanie , zawody sportowe i plastyczno
-konstrukcyjne twarzy oraz dmuchańce:) Po zadowo-
lonych twarzach widać, że zabawa była znakomita!

W piątek 02.06.2017 odbył się drugi Familijny 
Festyn Rodzinny. Tradycją naszego festynu stało się 
wręczanie dyplomów Przyjaciela Przedszkola oraz 
w tym roku statuetek. Występy naszych dzieci to 
zawsze ogromne przeżycie dla nich samych i rodzi-
ców po czym nastąpiła wspaniała zabawa. W tym 
roku dzieci mogły się cieszyć z uroków dmuchanej 

zjeżdżalni, balonów, zumby, zajadać pyszną watę cu-
krową, wspaniałe lody oraz super kiełbaski z grilla. 
Rodzice upiekli ciasta , które były dostępne w ka-
wiarence. Rada Rodziców przygotowała liczne kon-
kursy sportowe i plastyczne z nagrodami. Wszyst-
kim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy za rok.

Czerwiec w Logicusie obfituje w zajęcia badaw-
cze gdyż jest to w naszym przedszkolu miesiąc na-
ukowców. Nasze dzieci w laboratorium odkrywają 
świat poprzez działanie, eksperymentując z cztere-
ma żywiołami – wodą, ogniem, ziemią i powietrzem. 
Przedszkolaki nie tylko potrafią wykonać ekspery-
ment ale przy niewielkiej pomocy swoich Pań potra-
fią go zaprezentować i wyciągnąć wnioski. Przyrod-
nicy czarowali tęczę z cukierków a mali Odkrywcy 
tworzyli kolorowe piany. W naszym przedszkolu po-
znawanie zjawisk przyrody i tajemnic czterech ży-
wiołów to zawsze super zabawa.

Ostatni miesiąc to czas wycieczek zorganizowa-
nych wspólnie z Fundacją Familijny Poznań i Radą 
Rodziców i tak w ostatnich dniach byliśmy na sta-
dionie Inea, w Ogrodzie Botanicznym, Starym zoo 

a przed nami wycieczka do Kiekrza oraz wyciecz-
ka niespodzianka ufundowana przez Fundację Fa-
milijny Poznań. Wyjazdy to przeżycie dla naszych 
przedszkolaków. To niezapomniany czas i wiele ra-
dości. A wizyta Pana Policjanta sprawiła, że wiemy 
jak należy zachować ostrożność i bezpieczeństwo 
podczas letnich wakacji. 

 Wszystkim życzymy udanych wakacji i zaprasza-
my na kolejną przygodę we wrześniu. 

Renata Bukiewicz
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SEZON MEDALOWY TRWA
Marta Sikora 
wicemistrzynią Polski 
w squashu

W dniach 2-4 czerwca 2017 roku w Szczecinie 
odbywały się Indywidualne Mistrzostwa Polski Ju-
niorów w squasha.

Marta Sikora zawodniczka klubu SoSquash  Sobo-
ta i mieszkanka naszej Gminy startowała w katego-
rii Gu-17, dziewczynki do lat 17. Niestety z przyczyn 
organizacyjnych w tym roku nie była rozgrywana 

kategoria do lat 15, dlatego Marta grała ze star-
szymi zawodniczkami. Niezwykle atrakcyjne było 
umiejscowienie szklanego kortu w samym centrum 
Szczecina na dachu Centrum Dialogu Przełomy vis 
a vis Filharmonii Szczecińskiej,  na którym odbywał 
się mecz finałowy. 

Co ciekawe zawodniczki musiały czekać, aż do 
godz. 21.00 gdy zaszło słońce, żeby była najlepsza 
widoczność na korcie. 

Po zaciętym meczu Marta przegrała 3:1 zajmu-
jąc tym samym II miejsce.  

Srebrny medal to wspaniały wynik! Z zapartym 
tchem śledzimy wszystkie sportowe wyczyny Marty.

WIELKIE BRAWA!

Złoto dla Natalii Klocek!
 Kolejny sukces odniosła Natalia Klocek, uczen-

nica III klasy Gimnazjum im. Noblistów  w Rokietni-
cy,  podczas Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS 
rozgrywanych w Pile w dniach 3-4 .06.2017 r. Pod-
opieczna trenera Jerzego Śwista zdecydowanie wy-
grała konkurs pchnięcia kulą, ustanawiając swój re-
kord życiowy oraz nowy rekord Okręgu w kategorii 
U-18 wynikiem 14,88 m. Druga zawodniczka [Da-
ria Kołodziej - LUKS Podium Kup] pchnęła na od-
ległość 13,14 m.

Natalia, mimo młodego wieku [ma niespełna 16 
lat] jest już utytułowaną zawodniczką. W ubiegłym 

roku zdobyła tytuł mistrzyni Polski młodziczek [U-
16] a w tym roku kalendarzowym została halową 
vice-mistrzynią kraju w pchnięciu kulą [14,71 m] 
w kategorii starszej. Jest również członkinią Kadry 
Narodowej. Jej wyniki w pchnięciu kulą 3 kg i 4 kg 
są na poziomie pierwszej klasy sportowej.

W Pile brała udział także w konkursie rzutu 
młotem, w którym zajęła piąte miejsce, wynikiem 
46,62 m.

Na zdjęciu: Natalia wraz z trenerem.

Medalowe sukcesy Rokietnickich 
karateków UKS Błyskawica

Rewelacyjnie spisali się nasi zawodnicy klubu UKS 
Błyskawica Rokietnica, którzy w dniach 13-14 maja 
2017 wzięli udział w trzech turniejach karate na te-
renie województwa poznańskiego. 

W pierwszym z nich w Mistrzostwach Powiatu 
Poznańskiego w karate WKF w Mosinie k. Poznania 
wystartowało 7 zawodników którzy wykazali się ol-
brzymim hartem ducha i walecznością ,zwłaszcza 
zawodnicy startujący w konkurencjach kata pokaza-
li się z jak najlepszej strony realizując w 100% plan 
treningowy, zdobywając łącznie 5 medali w tym 2 

złota, 1 srebro i 2 brązy. Złote medale zdobyli: Pa-
weł Grochowski w konkurencji kata, Julia Suszka 
w konkurencji kumite. Srebrny medal zdobył Do-
minik Suszka w kata drużynowym wraz z kolegami 
z klubu Kuzi Sport Kacprem Biadałą i Stanisławem 
Popow. Brązowe medale zdobyli Dominik Suszka 
w konkurencji kata oraz nasza drużyna w składzie 
Kacper Skąpski, Maciej Kieloch i Paweł Grochowski. 

W drugim turnieju w Otwartych Mistrzostwach 
Wielkopolski w karate Shotokan w Suchym Lesie k. 
Poznania wystartowało 3 najmłodszych zawodników 

w kategorii wiekowej 2008-2009 lat którzy zdoby-
li jeden medal. Srebrny medal zdobył Piotr Mosi-
niak w konkurencji kata. Ponadto Lena Łukaszczuk 
zajęła 8 miejsce w kata, a Jakub Górka 5 miejsce 
w kata. Pomimo wysokiego poziomu nasi zawod-
nicy stanęli na wysokości zadania.

Natomiast w trzecim turnieju VI Puchar Polski 
karate Shotokan w Suchym Lesie k. Poznania wy-
startowała nasza najstarsza grupa zawodników. 
Udział w tym turnieju wzięło 90 zawodników re-
prezentujących 22 kluby z całej Polski (między in-
nymi: Wrocław, Bielsko Biała, Łódź, Bydgoszcz, Pru-
dnik). Srebrny medal w konkurencji kumite zdobył 
Jacek Wrzeszcz. Ponadto Paulina Dukat zdobyła 4 
miejsce w konkurencji kata, a Dominik Suszka 5 
miejsce w konkurencji Kata. Pomimo silnie obsa-
dzonego turnieju ,naszym zawodnikom udało się 
zając wysokie miejsca w ścisłej czołówce. 

Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów .

D.S.
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Młodzi sportowcy na spotkaniu 
w Centrum Tenisowym Sobota

W dniu 4 czerwca  nasi młodzi sportowcy zgłosze-
ni do plebiscytu Sportowiec z klasą 2016 w kategorii 
do lat 16 wraz z trenerami, opiekunami i członka-
mi Kapituły Konkursowej gościli w Centrum Teni-
sowym Sobota. 

Odbyła się tam oficjalna ceremonia wręczenia  
pucharów, dyplomów i drobnych upominków od 
gospodarzy imprezy. Każdy ze sportowców usłyszał 
podziękowania i gratulacje od Wójta Bartosza Dere-
cha, Sekretarz Gminy Danuty Potrawiak oraz człon-
ka kapituły konkursowej Radnego Ryszarda Lubka.

Wyróżnionych zostało 27 sportowców, w tym sied-
miu szczególnie. Z przyjemnością przedstawiamy li-
stę wszystkich zawodników:

Kajakarstwo:
1. Julia Wieczorek – szczególne wyróżnienie
2. Jakub Kubiak
3. Leon Wiśniewski
4. Jan Wiśniewski
5. Tomasz Piszora
6. Oleg Kindler

Tenis stołowy:
1. Krzysztof Gościniak – szczególne wyróżnienie
2. Izabela Sołtysiak
3. Zuzanna Kwiecińska
4. Maja Waśkowiak
5. Zofia Gizińska
6. Marta Wachaczyk
7. Marta Górzna
8. Dominik Małyszka
9. Maciej Matysik

Karate:
1. Dominik Suszka – szczególne wyróżnienie
2. Kacper Skąpski
3. Julia Suszka
4. Maciej Kieloch
5. Patryk Kowalak

Bilard:
1. Krzysztof Kaczmarek – szczególne wyróżnienie
2. Zuzanna Błaszczak
3. Milena Malicka

Taekwondo olimpijskie:
1. Marta Burzyńska – szczególne wyróżnienie

Squash:
1. Marta Sikora - szczególne wyróżnienie

Lekka atletyka (pchnięcie kulą, rzut młotem):
1. Natalia Klocek - szczególne wyróżnienie

Taniec:
1. Maria Gicala

Po krótkiej części oficjalnej każdy uczestnik spo-
tkania mógł skorzystać z atrakcji CTS Sobota. 

Był drużynowy turniej bowlingowy, zabawy na 
plaży, tenis, squash, siatkówka, a po wszystkich 
sportowych atrakcjach szef kuchni CTS przygoto-
wał pysznego grilla.

Dziękujemy wszystkim sportowcom i ich opie-
kunom za zaangażowanie i wytrwałość. To wspa-
niałe, że możemy śledzić Wasze zmagania i podzi-
wiać Wasze osiągnięcia. 

Życzymy dalszych sukcesów i trzymamy kciuki! Za 
rok kolejny plebiscyt i kolejne spotkanie J

Dziękujemy!!!
KO
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Team ROWELOVE  
znów w akcji

W marcu grupa ROWELOVE wzięła udział w 5-go-
dzinnym maratonie INDOOR CYCLING w Koziegło-
wach o którym szerzej pisaliśmy tutaj, w maju prze-
jechała rowerami charytatywnie dla Kubusia w 4 
dni trasę Świnoujście – Hel, relację jak i zdjęcia z tej 
fantastycznej przygody zamieściliśmy dla Was tutaj. 

W sobotę, 3 czerwca na lotnisku Przylep koło 
Zielonej Góry podczas Air Show zorganizowanego 

z okazji 60-lecia Aeroklubu Ziemi Lubuskiej odbył 
się AIRSHOW BIKE MARATON 2017. Żar lejący się 
z nieba nie przeszkodził ponad setce uczestników 
na wzięcie udziału w tym 6-godzinnym przedsię-
wzięciu. Znów na czele teamu ROWELOVE stanęła 
Joanna Wojtaszyk którą dzielnie wspierali Mariusz 
Pogorzelski, Dariusz Radojewski i Maciej Mikosik.

Nad całością maratonu czuwali instruktorzy z ca-
łej Polski, najlepsi z najlepszych: Mariusz Szewczyk 
Master Instruktor Team ICG - Warszawa, Joanna 
Jamroziak Instruktor Team ICG - Zielona Góra, Ma-
rek Mroczek Instruktor Team ICG - Kraków, Katarzy-
na Citko Instruktor Team ICG - Białystok i Kuba Dro-

bik Instruktor Team ICG - Łódź.
Pokonywanie barier i własnych słabości, walka 

z ciałem nasuwa i pytanie: czy było ciężko? Tak, 
było bardzo ciężko. Upał lał się strumieniami jed-
nak latające nad głowami samoloty w tym pokazy 
lotniczej grupy akrobatycznej ŻELAZNY dostarczyły 
uczestnikom maratonu wiele emocji. Czy było war-
to? Oczywiście. Ta forma sportu rozwija nie tylko 
ciało ale też i umysł.

Co dalej? Czas pokaże. W planie po wakacjach 
jest 8-godzinny maraton INDOOR CYCLING.

ROWELOVE na FB
Tekst i zdjęcia mrkosik

Kierscy harcerze na Lednicy
„Wstań z kanapy, buty włóż i otwórz drzwi. To 

najlepsze co możesz zrobić dziś, więc idź i kochaj!” 
– brzmią słowa pieśni przygotowanej przez Siewców 
Lednicy na tegoroczne Spotkanie Młodych. Odbyło 
się ono na początku czerwca, właśnie pod hasłem 
„Idź i kochaj!”, jako podziękowanie za zeszłorocz-
ne Światowe Dni Młodzieży. Dominikanin, o. Woj-
ciech Prus, duszpasterz lednicki podkreśla, że już 
sam przyjazd na Lednicę, niezależnie od motywa-
cji, był szansą na to, żeby wstać z kanapy, o której 
mówił papież Franciszek w Krakowie. Harcerki i har-
cerze z Kiekrza poszli o krok dalej. Nie tylko byli na 
Lednicy, ale też zaangażowali się w Harcerską Służ-
bę Lednicką. Warto podkreślić, że w tym roku zgło-
siła się do niej rekordowa liczba harcerzy z całej 
Polski – ponad półtora tysiąca. Kilkunastoosobowa 
grupa młodych ludzi z Kiekrza, razem z innymi an-
gażowała się więc m.in. w służby porządkowe pil-
nując przejść między sektorami. Niektórzy z kolei 
włączyli się w służby liturgiczno-honorowe. Mie-
li dzięki temu przywilej niesienia podczas procesji 
Drogą Trzeciego Tysiąclecia np. wizerunku Matki 
Bożej Gietrzwałdzkiej czy puzzli będących symbo-
lem tegorocznego spotkania.

Harcerze, którzy rozbijają na czas spotkania na 
Lednicy obóz (mieszkają w nim od piątku do niedzie-
li) mogli też oczywiście przeżyć Lednicę dla siebie 
uczestnicząc w czasie przerw w służbie w różnych 

punktach Spotkania. Dla wielu ważnym momentem 
była wieczorna Msza św. koncelebrowana przez bli-
sko tysiąc księży pod przewodnictwem abp. Stani-
sława Gądeckiego. Tym bardziej, że harcerze mo-
gli podczas niej stać w bliskości Bramy Ryby. Mieli 
także okazję wysłuchać opowieści ojców paulinów 
o tym, jak w czasach komunistycznych pielgrzymu-

jący po Polsce obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 
został aresztowany i dlaczego kardynał Stefan Wy-
szyński zdecydował, że w trasę wyruszy pusta rama. 
W nawiązaniu do tej historii, obecny Prymas Polski 
abp Wojciech Polak przyprowadził na Pola Lednickie 
pustą ramę. O. Wojciech Prus zachęcił natomiast 
wszystkich do spojrzenia na świat przez perspektywę 
ramy, także dosłownie, utworzonej z palców dłoni.

KT
fot. Kamila Tobolska
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Niezadowolony zwycięzca  
Piotr Likowski!!!

Wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia 
sezonu 2016/2017 BUDMAR-CUP Grand Prix Ro-
kietnicy w Pool-Bilard. Przypomnijmy, że cały cykl 
BUDMAR-CUP składa się z 10 turniejów eliminacyj-
nych plus BUDMAR-MASTERS. Ostatnio rozegraliśmy 
ósmą eliminację, w której zagrało 22 uczestników. 
Najlepiej z nich poradził sobie Piotr Likowski, który 
mimo zwycięstwa nie krył niezadowolenia. Wszystko 
za sprawą swojego ostatniego zagrania, gdzie w fi-
nale przy stanie 3:3 przypadkowo wbił bilę dającą 
mu zwycięstwo. Graliśmy w odmianę 9-bil, w któ-
rej nie trzeba deklarować zagrań. Element szczęścia 
w każdym sporcie jest potrzebny i wszyscy wiemy, 
że szczęście... sprzyja lepszym. Zdecydowanie trze-
ba podkreślić, że Piotr cały turniej grał bardzo do-
brze i zasłużenie wygrał. Na drugim miejscu upla-
sował się Andrzej Barski, który wskoczył na fotel 
lidera rankingu BUDMAR-CUP. Trzecie lokaty zaję-
li Daniel Wieszczeczyński i ostatnio świetnie grają-
cy Kacper Specyał. Tuż za podium znaleźli się: Piotr 
Judkowiak, Michał Potysz, Arek Brzękowski i Ma-
ciej Wachowiak. W trakcie zawodów odwiedził nas 
Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech, a także Pre-
zes Rokietnickiego Ośrodka Sportu Jerzy Maciejew-
ski. Pojawiła się okazja aby pochwalić się naszymi 
juniorami, którzy wrócili z ostatnich Mistrzostw Pol-
ski aż z sześcioma medalami! Przedstawiliśmy też 
projekt Międzynarodowego Turnieju Bilardowego 
QUAY Rokietnica Open, na który zgłosiło się już 90 
uczestników! QUAY Rokietnica Open zostanie ro-
zegrany w dniach 17-18 czerwca na 16 nowiutkich 
stołach bilardowych ustawionych w hali ROS-u, a do 
wygrania oprócz pucharów będzie rekordowa pula 
nagród w wysokości 20 000 zł! Wyniki z BUDMAR-
CUP VIII 9-bil znajdziecie tutaj: http://online-brac-
kets.com/view/3328

Ranking BUDMAR-CUP  
po ośmiu turniejach:

Poz. Imię i nazwisko 27.05 25.06 Suma

1 Andrzej Barski 18  114

2 Maciej Wachowiak 14  106

3 Daniel Wieszczeczyński 16  102

4 Robert Jachimowski 12  100

5 Leszek Adamek 12  92

6 Michał Potysz 14  90

7 Kacper Specyał 16  89

8 Piotr Judkowiak 14  88

9 Marek Strykowski 8  80

10 Krzysztof Kaczmarek 0  78

 Dawid Jachimowski 10  78

12 Adam Stankiewicz 10  73

13 Sebastian Przeniczka 12  72

14 Piotr Kaczmarek 10  70

15 Piotr Kolecki 0  68

 Karol Siódmiak 0  68

17 Agnieszka Kolecka 0  67

18 Piotr Likowski 20  62

19 Senastian Brzękowski 10  60

 Arek Brzękowski 14  60

21 Andrzej Sykała 8  58

22 Jacek Kiwertz 8  57

23 Tomasz Sobolewski 0  50

24 Oskar Jachimowski 12  40

25 Łukasz Sikorski 0  38

26 Wiesław Knobloch 0  35

27 Karol Bartkowiak 0  33

28 Michał Wyrwas 0  32

29 Michał Judkowiak 0  29

30 Jędrzej Klaman 8  28

 Milena Malicka 0  20

32 Radosław Lorych 0  16

 Bartosz Wawrzyniak 0  16

 Łukasz Pacocha 8  16

 Wiesław Trzeciak 8  16

36 Maks Bartkowiak 0  15

 Zuzanna Błaszczak 0  15

38 Filip Górski 0  14

39 Jacek Przybylski 0  12

 Wojciech Hujda 0  12

41 Konrad Kubasiewicz 0  8

 Marek Antkowiak 0  8

Agnieszka Kolecka 9.  
w Pucharze Polski Kobiet!!!

Ponownie z dobrej strony pokazała się Agniesz-
ka Kolecka. Nasza indywidualna i w drużynie srebr-
na medalistka z Mistrzostw Polski Juniorów zajęła 
9.miejsce w Pucharze Polski Kobiet rozgrywanym 
w Kielcach. Aga wygrała 3 pojedynki i w walce o wej-
ście do najlepszej ósemki przegrała z kilkunasto-
krotną Mistrzynią Polski Izabelą Łącką. Całe zawody 
wygrała Oliwia Czupryńska reprezentująca barwy 
Nosanu Kielce. Agnieszka po trzech zawodach zaj-
muje wysokie piąte miejsce w Rankingu Polski Ko-
biet. Kolejne zawody odbędą się w czerwcu rów-
nież w Kielcach.

Co za emocje!!!  
Bardzo ważne zwycięstwo!!!

Na półmetku rozgrywek II Polskiej Ligi Bilardo-
wej możemy powiedzieć, że pierwsza drużyna Aka-
demii Bilardowej z Rokietnicy jest blisko awansu 
do baraży o I PLB. Do takiej tezy szczególnie zbli-
żyła nas ostatnia kolejka. Druga drużyna Akade-
mii pauzowała, a pierwsza rozegrała arcyważny 
mecz z Falquon Hades Poznań. Zawodnicy z Po-
znania depczą nam po piętach w walce o miejsce 
premiowane awansem do baraży o I PLB. Zano-
siło się na bardzo zacięte pojedynki i przez drugą 
połowę zdecydowanie tak było. Spotkanie obfito-
wało w niesamowite zwroty akcji. O ile pierwsza 
połowa pojedynku wyglądała bardzo klarownie, 
gdzie pojedynki od początku do końca były pod 
kontrolą prowadzących zawodników, to w drugiej 
połowie emocji nie brakowało. Po pierwszej czę-
ści Akademia prowadziła 2:1 po zwycięstwie Arka 
Brzękowskiego nad Piotrem Likowskim i wygranej 
pojedynku deblowego, gdzie Michał Potysz(kapi-
tan) i Krzysztof Kaczmarek pewnie pokonali Ma-
cieja Zalewskiego i Adama Stankiewicza. W dru-
żynie gości zwyciężył Dawid Hering, który pokonał 
Andrzeja Barskiego. W planach przedmeczowych 
ustalaliśmy minimum remis w starciu z Falquon Ha-

Finaliści BUDMAR-CUP VI:  
Leszek Adamek i Piotr Kaczmarek.

Agnieszka Kolecka z medalami z MP
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des. Do tego potrzebowaliśmy jeszcze tylko jedne-
go punktu w drugiej połowie meczu. Po około 40 
minutach drugiej odsłony meczu wszystko wyglą-
dało na to, że przegramy cały mecz 2:4. Na każdym 
stole zawodnicy z Rokietnicy gładko przegrywali. 
Jednak każdy kto trenuje w Akademii Bilardowej 
Radosława Babicy, to wie, że „walka do końca”, to 
podstawa w osiąganiu sukcesów! Nasi zawodnicy 
nie poddali się i świetnie odwrócili losy meczów!!! 
Debel Arek i Michał wygrali 10:9(końcowe bile do-
stępne tutaj: https://youtu.be/Dr3L77NHt30 ), 
a Andrzej Barski przegrywając 5:8 potrafił zwycię-
żyć 10:8(ostatnie bile pojedynku Andrzeja z Macie-
jem: https://youtu.be/CIFr4wlpNhI ). Ostatecz-
nie wygraliśmy 4:2, co powiększyło naszą przewagę 
nad Falquon Hades do 4 pkt. Ogromne brawa dla 
całej drużyny za wspaniałą walkę do końca!!! Po-
dziękowania dla Marka Strykowskiego, który tym 
razem był rezerwowym ale świetnie wspierał dru-
żynę i relacjonował wyniki meczów na żywo, a tak-
że nagrał kilka ważnych ujęć, dzięki czemu możecie 
teraz zobaczyć jak wyglądały końcówki meczów! :) 
W następnej kolejce odbędą się derby Rokietnicy, 
na które już teraz zapraszamy!!! Mecz odbędzie 
się 24 czerwca o godzinie 12:00. Wszystkie wyni-
ki naszej grupy dostępne są na stronach Polskiego 
Związku Bilardowego: http://bilard-sport.pl/liga/
terminarz_2liga.php?grupa=3

Zuza i Milena  
na podium Junior-Tour w Łodzi

Nasi juniorzy nie zwalniają tempa. Po udanych 
Mistrzostwach Polski przyszedł czas na ogólnopolski 
turniej Junior-Tour rozgrywany w Łodzi. No i znów 
mamy medale. Tym razem na podium wskoczyły 
tylko dziewczyny. Zuzanna Błaszczak i Milena Ma-
licka zajęły wspólnie trzecie lokaty. Zwyciężyła Bo-
gna Świtała(UKS Pałuki Żnin), a druga była Weronika 
Połczyńska(UKS Bila Zduny). W kategorii chłopców 
tuż za podium(5.miejsce) uplasował się Arek Brzę-
kowski. Krzysztof Kaczmarek zajął 17.lokatę, a Dawid 
Jachimowski był 33. Wygrał Wiktor Zieliński(Hades 
Poznań). W trakcie dekoracji Zuza otrzymała oficjal-
ne powołanie do Kadry Polski Juniorek! :)

Siostry Malickie w Krotoszynie!
W środę 24 maja odbył się drugi turniej z se-

rii Wielkopolskiej Młodzieżowej Ligii Bilardowej. 
W klubie Bila Krotoszyn wystąpiły dwie zawod-
niczki z Rokietnicy. Akademię Bilardową reprezen-
towały Milena Malicka i Marta Malicka. Dla Marty 

występy w WMLB, to pierwsze potyczki w turnie-
jach poza Rokietnicą, ale dla jej siostry Mileny, to 
starty, w których miejsce poza podium jest poraż-
ką. Milena świetnie pokazała swoją klasę i bez pro-
blemów awansowała do finału. W ostatnim swoim 
pojedynku niestety uległa Weronice Połczyńskiej 

(UKS Bila Zduny) ale i tak należą się brawa za ko-
lejny dobry start! Drugie miejsce z pewnością po-
zwala z optymizmem spoglądać w przyszłość. No 
i oczywiście brawa dla Marty za odwagę! Jak dalej 
razem będziecie trenować, to w kolejnym starcie 
obie wskoczycie na podium!

Aktualne tabele RLB XII ADVATECH!

Aktualne tabele XII edycji Rokietnickiej Ligi Bilar-
dowej ADVATECH można śledzić na żywo pod na-
stępującymi linkami:
• SUPER RLB ADVATECH (8-bil i 10-bil): 

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

http://online-brackets.com/view/1837
• PRO RLB ADVATECH (8-bil, 9-bil, 14/1): 

http://online-brackets.com/view/1838

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!!!

Dwie siostry w Krotoszynie.

Obie drużyny z sędzią Izabelą Babicą.

Obie zawodniczki z Rokietnicy wskoczyły na Podium!
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Kochani Czytelnicy,
W kalendarzu lipiec, za oknem słońce (przynaj-

mniej taką mam nadzieję) a to oznacza, że rozpoczę-
ły się WAKACJE. Niech więc się dzieje co chce. Dziś 
o książkach, którymi zaczytują się dzieci, a dorośli 
na ich widok wpadają w konsternację i sami już nie 
wiedzą: cieszyć czy nie, że latorośl tak chętnie się-
ga po lekturę. Cóż, sama niejednokrotnie miałam 
taki dylemat, zwłaszcza kiedy rzucił mi się w oczy 
jakiś niepoprawny fragment i wyrabiałam sobie na 
tej podstawie opinię o całej książce.

Jak się okazuje „utwory niewychowawcze” nie są 
zjawiskiem nowym. Niektóre przebyły długą drogę, 
aby ostatecznie znaleźć się w światowym kanonie 
literatury dziecięcej. Mowa tu chociażby o „Pippi 
Pończoszance”, która obchodziła niedawno swoje 
70. urodziny. Dziś trudno sobie wyobrazić, że Astrid 
udało się opublikować przygody najsilniejszej dziew-
czynki świata dopiero po kilku latach starań i wielu 
poprawkach łagodzących wymowę książki. Rękopis 
odrzucony pod byle pretekstem przez słynną oficy-
nę Bonniers ujrzał światło dzienne za pomocą sta-
wiającego pierwsze kroki wydawnictwa Rabén & 
Sjögren, przy okazji przynosząc wielką sławę temu 
ostatniemu. Kłody pod nogi rzucano także Marko-
wi Twainowi. Jeszcze w latach 90-tych ubiegłego 
wieku w niektórych amerykańskich bibliotekach 
Tomek Sawyer był w „indeksie ksiąg zakazanych” 
(przygody Hucka Finna, za sprawą jakiegoś nadgor-
liwego bibliotekarza albo rodzica, można pewnie 
znaleźć tam po dziś). 

Szczęścia do krytyków nie miał też Roald Dahl. 
Jego sztandarowa książka „Charlie i fabryka czekola-
dy” wciąż budzi kontrowersje. Zdaniem wielu amery-
kańskich bibliotekarzy wspomniany utwór „promu-
je ubogi styl życia” Z opinią tą zgodziliby się pewnie 
niektórzy uczestnicy jednej z debat w polskim par-
lamencie, podczas której historia pana Wonki zo-
stała określona mianem „patologicznej”. Rzeczywi-
ście my dorośli z ogromnym trudem przyjmujemy 
niepoprawny humor zawarty w brytyjskich książ-
kach dla dzieci. Zgodnie z naszymi wyobrażeniami 
takie lektury powinny zawierać mądrą opowieść 
z morałem, opowiedzianą w „kulturalny sposób” 
i „ładnie” zilustrowaną. Niestety tak się jakoś dziw-
nie składa, że wymowa grzecznych książeczek tra-

fia przede wszystkim do dorosłych, a młodzi czy-
telnicy przechodzą obok nich obojętnie. Na obronę 
pana Wonki, bezpardonowo piętnującego wady 
dzieci i ich opiekunów, dodam, że książka ta zawie-
ra najbardziej przekonujący manifest o roli dzie-

cięcego czytelnictwa z jakim się kiedykolwiek ze-
tknęłam. Zastanawiam się czy krytycy twórczości 

Dahla doszli do tego fragmentu czy zakończy-
li czytanie przy pierwszym słowie „bachor”, 
a potem w imię walki z patologią wycofali też 
„Matyldę” z kanonu lektur. Rozumiem rozterki 

rodziców i nauczycieli, którym przyszło się ze-
tknąć z tą ostatnią bohaterką. Z pewnością nie 

było to zbyt miłe spotkanie, ponieważ „Matylda” 
bardzo celnie punktuje naganne zachowania do-
rosłych. Z drugiej strony nie zostawia nas z totalną 
krytyką rodziny i szkoły. Pokazuje w zamian pozy-
tywne wzorce, tylko jeśli powie się „a”, to trzeba 
się przemóc i… doczytać, a później już tylko roz-
mawiać z dziećmi. 

Osobom, którym nie po drodze z twórczością 
najbardziej znanego Norwega wśród Brytyjczyków, 
trudno będzie również docenić książki Dawida Wal-
liamsa, często określanego mianem „nowego Da-
hla”. Przyznam się, że w tym przypadku również 
miałam wątpliwości. Po dokładnym przeczytaniu 
kilku utworów mogę je uczciwie polecić. Są równie 
niepoprawne jak książki wielkiego Dahla i traktują 
o równie ważnych rzeczach. 

Koszmarny Karolek, czyli prawdziwy „wzorzec 
z Sevres” niegrzecznego chłopca (żeby nie powie-
dzieć „klasycznego bachora”) niedługo skończy 
25 lat. Pierwsze wydanie jego przygód ukazało się 
w 1994 roku. Od tej pory bawi miliony dzieci na 
całym świecie skutecznie przerażając ich rodziców. 
Francesca Simon doczekała się też wielu naśladow-
ców, którzy „adoptują” Karolka do lokalnych wa-
runków. W Polsce specjalistką od niepoprawnych 
opowieści jest Małgorzata Strękowska-Zaremba. 
Wybór między Koszmarnym Karolkiem a Okrop-
nym Maciusiem? Przecież to niczym „uciekać z desz-
czu pod rynnę”! Decyzję zostawiam Wam samym. 

Śledząc losy Karolka i jego kolegów aż chce się 
zacytować słowa piosenki z bardzo popularnego 

niegdyś programu telewizyjnego dla dzieci, a więc: 
„…, co z ciebie wyrośnie? Martwię się już od ty-
godnia. Zębów nie myjesz, kolegów wciąż bijesz, 
dziurę masz w najnowszych spodniach”. Jeśli chce-
cie znaleźć odpowiedź na to egzystencjalne pyta-
nie, polecam „Zapiski luzaka”, „Dziennik cwaniacz-
ka” albo, skądinąd bardzo udaną, naszą „rodzimą 
wersję”, czyli serię „Hej, Jędrek”. Wasze dzieci (kla-
sa 3+) z pewnością już je znają. Być może nie trafi-
ły na „Zapiski luzaka” (w USA znane od 1991 roku, 
w Polsce – od 2012 roku) skutecznie przyćmione 
przez „Dziennik cwaniaczka” (pierwsze amerykań-
skie wydanie 2007 rok, u nas – 2008). Co, oprócz 
specyficznego humoru, przemawia za tymi książ-
kami? Z pewnością forma. Mają one postać nota-
tek, zapisek, z dużą ilością komiksowych wstawek. 
Lektury w sam raz dla współczesnych dzieci. Jesz-
cze odrobina marketingu i kolejne bliźniaczo podob-
ne serie biją rekordy popularności. Czy przetrwają 
próbę czasu? Rewelacyjnemu „Mikołajkowi”, który 
bawi niezmiennie od 1959 roku, ta sztuka się udała, 
dla Natana „Skazanego na sukces” i Grega Heffleya 
może to być „Prawdziwa droga przez mękę”. Podob-
nie jak dla rodziców, którym z trudem przychodzi 
czytanie tych ostatnich. Co robić w tej sytuacji? Nie 
czytać, POZOSTAWIĆ DZIECIOM! Będą się rewela-
cyjnie bawić, przy okazji poćwiczą technikę czyta-
nia a na koniec pobiegną do biblioteki po kolejne. 

Wakacyjnie pozdrawiam,  
Mariola Sudoł-Szczepaniak

Konkurs nr 35.
Najnowszy konkurs związany jest z jednym 

z głównych bohaterów naszego pierwszego wa-
kacyjnego artykułu. Prosimy o przepis na ideal-
ne wakacje według Koszmarnego Karolka. Jeśli 
wiecie to piszcie, jeśli nie wiecie to… wymyśl-
cie i też piszcie! Nagrodzimy dwie odpowiedzi: 
najbliższą oryginałowi i najbardziej kreatywną.

Na odpowiedzi macie czas do końca lipca. 
Można je wysyłać na adres: zaczytanarokietni-
ca@interia.pl lub zostawić w gminnej bibliotece 
z dopiskiem: „ZACZYTANA ROKIETNICA. Kon-
kurs nr 35”. Na autorów prawidłowych odpo-
wiedzi czekają nagrody-niespodzianki. Jak zwykle 
konkurs przeznaczony jest dla wszystkich czy-
telników „Rokickich Wiadomości”, niezależnie 
od wieku. Jednocześnie miło nam poinformo-
wać, że upominki z roztańczonego konkursu nr 
32 trafią do Sylwii i Magdaleny Głogowskich. 
Nasze laureatki z sobie tylko znanych względów 
rewelacyjnie zmiksowały odpowiedzi w konkur-
sie nr 32 i 33. Podały propozycje 3 tytułów ksią-
żek z motywem tańca, a przy okazji wymyśliły 
krzyżówki z tym hasłem. Tymczasem nagrody 
za właściwą rokietnicką krzyżówkę (czyli kon-
kurs nr 33) powędrują do Renaty Maćkowiak 
i Anny Sieradzkiej. Gratulujemy! 
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Jestem trzy lata po rozwodzie. Mam synka, który miesz-
ka z mamą. Rozwiedliśmy się, bo żona miała ciągle pre-
tensje, że za mało zarabiam. To akurat prawda, ale ja 
bardzo lubię swoją pracę, a przy tym choruję i nie mam 
siły na drugi etat. Płacę na synka alimenty – 300 zł (tak 
zdecydował sąd) i zostaje mi 1300 zł. Niedawno, gdy 
odprowadziłem dziecko do mamy (zabieram go w każdą 
sobotę do siebie), to żona powiedziała, że mam płacić 
więcej, bo jak nie, to wsadzi mnie do więzienia. Czy ona 
naprawdę może to zrobić?

Szanowny Panie,
najważniejsze jest to, co zdecydował sąd. Jeże-

li w wyroku rozwodowym sąd zasądził kwotę 300 
zł tytułem alimentów na rzecz Pana małoletniego 
syna i Pan ten obowiązek regularnie i bez opóź-
nień wypełnia, to była małżonka nie ma podstaw 
do tego, aby żądać od Pana wyższej kwoty, a tym 
bardziej straszyć Pana więzieniem.

Jeżeli matka dziecka uznałaby, że kwota alimen-
tów zasądzonych przez sąd przy rozwodzie jest zbyt 

niska i nie wystarcza na utrzymanie dziecka, może 
wnieść do sądu pozew o podwyższenie renty ali-
mentacyjnej. Będzie musiała jednak wykazać, że fi-
nansowe potrzeby dziecka wzrosły. Samo stwier-
dzenie, że powinien Pan płacić więcej to za mało. 
Zwracam też uwagę, że jeżeli potwierdziłoby się, że 
syn potrzebuje większej kwoty na zaspokojenie jego 
potrzeb, również matka dziecka powinna od siebie 
dawać mu więcej. Oczywiście syn mieszka z matką, 
a zatem jej wkład w utrzymanie dziecka jest bar-
dziej bezpośredni aniżeli wynika z fizycznie przeka-
zywanych na jego rzecz kwot. Niemniej jednak, nie 
tylko jedno z rodziców, ale oboje mają obowiązek, 
po równo, utrzymywać wspólne małoletnie dzieci.

Choć Pańska żona grozi więzieniem, to nie ma 
podstaw, by sąd skazał Pana na pozbawienie wol-
ności. Przede wszystkim dlatego, że wywiązuje się 
Pan z obowiązku, jaki nałożył na Pana sąd w zakre-
sie płacenia alimentów. Tak długo, jak regularnie 
wpłaca Pan pieniądze, w żaden sposób nie narusza 
Pan praw swojego syna. Owszem, istnieje w kodek-
sie karnym przestępstwo niealimentacji i w osta-
teczności może prowadzić do wymierzenia kary po-
zbawiania wolności. Chodzi jednak o wypełnienie 
orzeczenia sądu, a nie żądań matki dziecka, niepo-
twierdzonych wyrokiem. 

O omawianym przestępstwie mówi art. 209 ko-
deksu karnego1, który brzmi: Kto uchyla się od wy-
1  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny 

(Dz. U. 2016.1137, t.j. z dnia 29.07.2016 roku).

konania obowiązku alimentacyjnego określonego 
co do wysokości orzeczeniem sądowym (…), jeżeli 
łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległo-
ści stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń 
okresowych (…), podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolności albo pozbawienia wolności do roku2.

Jak Pan widzi, jedynie zaległości w płaceniu, choć-
by części alimentów, powodują potencjalne ryzy-
ko wszczęcia postępowania karnego. Proszę jed-
nak zwrócić uwagę na to, że czyn ten zagrożony jest 
nie tylko karą pozbawienia wolności. Wcześniej sąd 
ma do wyboru jeszcze karę grzywny i ograniczenia 
wolności. Zatem więzienie za nie płacenie alimen-
tów to skutek, do którego daleka droga, a ponadto 
nie decydowałaby o tym była małżonka tylko sąd.

Dodatkowo, nawet gdyby w przyszłości zalegałby 
Pan z zapłatą alimentów a matka dziecka wszczę-
łaby postępowanie przeciwko Panu, ma Pan moż-
liwość spłacenia zadłużenia w ciągu 30 dni od dnia 
pierwszego przesłuchania w charakterze podejrza-
nego. Wówczas sąd odstąpi od wymierzenia kary3.

Pozdrawiam
Tatiana Kiełb-Szewczyk

radca prawny 

2  Art. 209 § 1 kodeksu karnego.

3  Art. 209 § 5 kodeksu karnego.

Mam 67 lat i jestem w trakcie rozwodu. Wiem, że to 
dziwne, ale po 40 latach małżeństwa wyszło na jaw, że 
mój mąż prowadził podwójne życie – ma od ponad 15 lat 
drugą rodzinę. Z tego drugiego związku ma też córkę. On 
nie chce się rozwodzić, bo mówi, że tak mu dobrze. Dla 
mnie jednak sytuacja jest nie do przyjęcia. Czy jeśli mąż 
nie zgodzi się na rozwód to sąd może nam go nie dać?

Szanowna Pani,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy 

z małżonków może żądać od  sądu, by ten rozwią-
zał małżeństwo przez rozwód, jeżeli został spełnio-
ny podstawowy warunek: nastąpił zupełny i trwały 
rozkład pożycia między małżonkami1. Chodzi tu za-
równo o pożycie w rozumieniu fizycznym, ale rów-
nież finansowym i emocjonalnym. Jeżeli spełnił się 
ten warunek, orzeczenie rozwodu nie zależy od woli 
1  Art. 56 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku ko-

deks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, 
poz. 59, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682).

sądu albo jednego ze współmałżonków. Sprzeciw 
męża i stwierdzenie, że nie zgadza się na rozwód 
nie ma żadnego wpływu na postępowanie.

Przepisy mówią jasno, kiedy orzeczenie rozwodu 
nie jest możliwe. Sąd nie orzeknie o rozwodzie, jeżeli 
w skutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych 
małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych 
względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne 
z zasadami współżycia społecznego2. Niestety nie 
jest to określenie precyzyjne, ale praktyka wskazu-
je na sytuacje, kiedy jeden z małżonków jest ciężko 
chory, wymaga opieki i wsparcia lub inne sytuacje 
o podobnym charakterze.

Rozwód również będzie niedopuszczalny, jeżeli 
żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, 
chyba, że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód 
albo, że odmowa jego zgody na rozwód jest w da-
nych okolicznościach sprzeczna z zasadami współ-

2  Art. 56 §  2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

życia społecznego3. Tu z kolei ustawodawca miał 
przypuszczalnie na myśli sytuację, w której jeden 
z małżonków nie wyraża zgody na rozwód złośli-
wie lub jedynie po to, aby utrudnić drugiemu pro-
cedurę rozwodową.

Jak Pani widzi, sytuacji, w których nie uda się 
uzyskać rozwodu może być niewiele. Najważniej-
sze jest to czy nastąpił między Państwem rozkład 
pożycia i ma on charakter zupełny i trwały. Jeżeli to 
uda się wykazać przed sądem, rozwód zwykle jest 
orzekany. Jeżeli w Pani przypadku nie ma ustawo-
wych powodów aby rozwód był niedopuszczalny, 
nie musi się Pani obawiać. Prędzej czy później na-
stąpi rozwiązanie małżeństwa, mimo, że mąż de-
klaruje, że się na to nie zgadza.

Pozdrawiam
Tatiana Kiełb-Szewczyk

radca prawny 

3  Art. 56 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

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
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Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

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

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

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 lipca, 9 sierpnia, 
  20 września, 18 października
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

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

61 814 52 47, 504-044-464, 513-127-853
KRZYSZKOWO, UL. KOSZYCY 105    62-090 ROKIETNICA

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 <<<

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

Koszenie 
trawników 
i działek

tel. 781-929-150

ZAPRASZAMY  
DO ZAMIESZCZANIA REKLAM
> Studio Kwadrat, tel. 607 566 555, 

mn@kreator.com.pl

> CRISGOVA – Rokietnica, 
ul. Obornicka 1B (przy Market Dino, 

Lokal Manufaktura), 
tel. 781 377 122, rw@crisgova.pl
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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

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

SPRZEDAŻ  
DRZEW

I KRZEWÓW  
OZDOBNYCH

Zakładanie  
i pielęgnacja ogrodów

torf, kora, ziemia
tel. 661 977 269

tel. 505 703 678

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

Budowa domów pod klucz
klinkier • płoty klinkierowe  

• płytki • malowanie  
• szpachlowanie • kostka 
brukowa • usługi koparką

te l :  886 -016-056

OSUSZANIE  
BUDYNKÓW

drenaże, izolacje 
iniekcja krystaliczna 

wentylacja
tel. 609-270-132

Ogłoszenia 
drobne
  Dam pracę 

Praca w pizzerii, przy przygotowywaniu 
dań. Proste menu. Chętnie przyuczymy. 
Dla zainteresowanych spoza Rokietnicy: 
łatwy dojazd MPK, PKP, rowerem, samo-
chodem... Praca na stałe, na wakacje, 
na weekendy - do ustalenia. Tel.: 503 
490 184

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

Ogłoszenia drobne „dam pracę” 
i „szukam pracy” są darmowe! 
Prosimy o przesyłanie na adres:  

mn@kreator.com.pl

Berpos.c.

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

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

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

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

i komercyjnie
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PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę
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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
 » EKO GROSZEK 24 KJ
 » EKO GROSZEK 26 KJ
 » EKO GROSZEK 28 KJ

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

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

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

Kwiaciarnia „Zakątek”

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

Należymy do 
międzynarodowej sieci  

Poczty Kwiatowej

Salon Vesna w Rokietnicy  
poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

F R Y Z J E R K I  /  F R Y Z J E R A

KOSMETOLOGIA, FRYZJER, SOLARIUM

Oferujemy:
 zatrudnienie na podstawie  

umowy o pracę
 atrakcyjne warunki pracy
 szkolenia i możliwość rozwoju
 pracę na wysokiej klasy urządzeniach 

i renomowanych kosmetykach

Od kandydatów oczekujemy:
  wykształcenia kierunkowego
  doświadczenia zawodowego
  gotowości do szkoleń
  umiejętności sprzedażowych

Kontakt: 
e-mail: biuro@vesna-salon.pl tel. 665 141 444 www.vesna-salon.pl

ZAPRASZAMY:
ul. Szamotulska 28, 62-090 Rokietnica
Pon.-Pt. 8.00-17.00, Sob. 9.00-13.00

tel. 792-620-851, 606-620-851
e-mail: wojtasz.expert@gmail.com

www.polisaexpert.pl

TWOJE UBEZPIECZENIE  
W BARDZO DOBREJ CENIE!

Ubezpieczenia: • komunikacyjne • majątkowe  
• firmowe • na życie • na podróż • rolne

Kilkadziesiąt towarzystw w jednym miejscu


