
Fo
t. 

A
da

m
 M

ic
ht

a

IS
S

N
 1

50
8-

81
38

 
N

um
er

 b
ez

p
ła

tn
y

w w w . r o k i c k i e w i a d o m o s c i . c o m . p l

C z a s o p i s m o  G m i n y  Ro k i e t n i c a

nr 7 (228) lipiec 2018 r.

Dzień Dziecka w gminie

Otwarcie oddziału PBS w Rokietnicy str. 30

Rokietnickie InteGRAcje  str. 10-12

W numerze m.in.:

Absolutorium  
dla Wójta



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

2 lipiec 2018

 

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

ZAPRASZAMY  
DO ZAMIESZCZANIA  

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

USŁUGI  
MALARSKIE

czysto-szybko-solidnie
608 778 112

POŻYCZKA  
DLA KAŻDEGO 
503 838 028

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

WYROBY ZE SZKŁA
Od pomiaru do montażu

lustra • szkło malowane  
• drzwi i ścianki  szklane  

• kabiny prysznicowe • balustrady  
• inne wyroby ze szkła

NA WYMIAR

ZAPRASZAMY
info@staglass.pl

510 338 238 

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

Sprzedaż i Wynajem:
 Domów  Mieszkań

 Działek  Lokali Usługowych
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Sprzedaż projektów domów jednorodzinnych

ul. Szamotulska 36
62-090 Rokietnica

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



Fo
t. 

A
da

m
 M

ic
ht

a

IS
S

N
 1

50
8-

81
38

 
N

um
er

 b
ez

p
ła

tn
y

w w w . r o k i c k i e w i a d o m o s c i . c o m . p l

C z a s o p i s m o  G m i n y  Ro k i e t n i c a

nr 7 (228) lipiec 2018 r.

Dzień Dziecka w gminie

Otwarcie oddziału PBS w Rokietnicy str. 30

Rokietnickie InteGRAcje  str. 10-12

W numerze m.in.:

Absolutorium  
dla Wójta

3lipiec 2018

Rokickie Wiadomości
Wydawca: Biblioteka Gminna im.M.Konopnickiej
Adres: ul.Pocztowa 8, 62-090 Rokietnica, tel. 61 814 52 12
 www.rokickiewiadomosci.com.pl
Redaktor naczelny: Teresa Wieczorek 
Zespół redakcyjny: 
Kinga Owsian, Mariola Sudoł-Szczepaniak
Administrator strony, serwis informacyjny,  
fotografia: Adam Michta
Honorowi Członkowie Zespołu: Ryszard Lubka
Współpraca:  Radosław Babica, Maria Chojnacka, 
Urszula Cichańska, Anna Cybulska, Agata Czerniejewska, 
Andrzej Deckert, Danuta Dobak, Dorota Filipiak, Karolina 
Fryś, Kazimierz Fryś, Józef Fudala, Bogna Grochulska, Piotr 
Hałas, Monika Hofman, Weronika Jaroszewska, Wojciech 
Kaczmarek, Przemysław Kiejnich, Sylwia Kiejnich, Agnieszka 
Kożuchowska, Agnieszka Kram, Elżbieta Kram, Ewa Lepsza, 
Bożena Lisiak, Róża Lubka, Ryszard Lubka, Jerzy Maciejew-
ski, Maria Matuszczak, Agnieszka Matysiak, Joanna Nowak, 
Sabina Ociepa-Mendel, Izabela Olejniczak-Bysiewicz, Anna 
Olejniczak-Cichocka, Lidia Przybysz, Małgorzata Przynoga, 
Karolina Rynowiecka-Rozmiarek, Bogusława Rzepka, Miro-
sław Skrzypczak, Oliwia Słomińska, Mirosława Stachowiak, 
Magdalena Statucka, Żaneta Struś, Mariola Sudoł-Szczepa-
niak, Hanna Szczepkowska, Arkadiusz Szymczak, Joanna To-
malka, Agnieszka Tomczak, Magdalena Tomkowiak, Teresa 
Wieczorek, Emilia Zdzierela, Krzysztof Zielonka, Agnieszka 
Złotnicka.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótu  
i opracowywania materiałów.

Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
Skład, reklamy: Studio KWADRAT

tel.: 607 566 555, email: mn@kreator.com.pl
Nakład: 4700 egzemplarzy

Numer zamknięto: 26.06.2018 r.
Propozycje artykułów: 

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

Materiały do numeru 8-9/2018  
prosimy dostarczyć do 15.07.2018 r.

Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego pisma.

zaprasza na „Wakacje z Bilardem” w terminach:
• 09.07. - 13.07.2018 r. • 13.08. - 16.08.2018 r.

Koszt 120,00 od osoby. Tel. Kontaktowy 601 635 887

Drodzy Czytelnicy
Kolejny rok szkolny dobiegł końca... i już rozpo-

częliśmy  długo wyczekiwane wakacje...
Lipiec i sierpień to okres urlopowych wyjazdów, 

wypoczynku nad wodą i w górach. Bez względu na 
to, jak planujemy spędzić najbliższe miesiące, za-
dbajmy o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich. 

Życzę  Wszystkim, aby ten szczególny czas dla 
całej rodziny był pełen niezapomnianych wrażeń, 
życzę udanego, a przede wszystkim bezpiecznego 
wypoczynku. Realizujcie wakacyjne plany, rozwi-
jajcie zainteresowania. 

Niech spotkają Was fantastyczne przygody, któ-

rym towarzyszyć będzie słoneczna pogoda. Niech 
nie zabraknie spotkań z interesującymi ludźmi, no-
wych wartościowych  przyjaźni.

Wróćcie radośni, zdrowi, szczęśliwi, wypoczę-
ci  z zapasem sił do nauki 
i pracy, gotowi do podej-
mowania nowych wyzwań 
i kolejnych zadań.

Teresa Wieczorek

Radosnych, wspaniałych, niezapomnianych, ale przede wszystkim bezpiecznych i bez-
troskich wakacji oraz udanego wypoczynku z dala od wszystkich codziennych obowiąz-
ków wszystkim mieszkańcom Gminy życzy 

Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica
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Z prac Rady Gminy
LIV Sesja  
Rady Gminy Rokietnica

W dniu 28 maja 2018 r. odbyła się LIV sesja Rady 
Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 14 rad-
nych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady 
Gminy – Adam Pioch.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: 
Radny R. Lubka złożył interpelację dotyczącą po-
prawy komunikacji pieszo-rowerowej u zbiegu ulic 
Ogrodowa – Kopernika w Mrowinie i zwrócił się 
z wnioskiem o szybkie działania naprawcze. Radny 
A. Pioch złożył dwie interpelacje: w sprawie ul. Paw-
łowickiej w Bytkowie oraz w sprawie problemów 
z wodą na oś. Topolowym w Bytkowie. Radny M. 
Cieciora złożył zapytanie o sposób i etap wdrażania 
rozporządzenia PE i Rady UE dotyczącego przetwa-
rzania danych osobowych i ich swobodnego prze-
pływu, które weszło w życie 25 maja br. 

W trakcie debaty kierownik PZSW Łukasz Zimow-
ski omówił zagadnienia dotyczące Spółek Wodnych 
– podsumowania roku 2017 oraz realizowanych za-
dań w roku 2018.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące 
uchwały w sprawie [wszystkie uchwały dostępne są 
na stronie internetowej http://rokietnica.esesja.pl/]:
LIV/509/2018 trybu i sposobu powoływania i od-

woływania członków Zespołu Interdyscyplinarne-
go w Rokietnicy oraz szczegółowych warunków 
jego funkcjonowania – 14 głosów ,,za’’

LIV/510/2018 zmiany uchwały Nr L/462/2018 Rady 
Gminy Rokietnica z dnia 19 stycznia 2018 w spra-
wie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla publicznych i niepublicznych przedszkoli pro-
wadzonych przez inny organ niż samorząd oraz 
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 
pobierania i wykorzystywania – 14 głosów ,,za’’

LIV/511/2018 miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w miejscowości: Napa-
chanie, rejon ul. Poznańskiej i ul. Kokoszczyń-
skiej – 14 głosów „za”

LIV/512/2018 nabycia nieruchomości położonej 
w miejscowości Kiekrz – 12 głosów „za”, 2 głosy 
,,wstrzymujące się’’

LIV/513/2018 nabycia nieruchomości położonych 
w miejscowości Przybroda – 13 głosów „za”, 1 
głos ,,wstrzymujący się’’

LIV/514/2018 zmian w budżecie Gminy Rokietni-

ca na 2018 rok – 13 głosów ,,za’’, 1 głos ,,wstrzy-
mujący się’’

LIV/515/2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Rokietnica na lata 2018-2028 -13 
głosów „za”, 1 głos ,,wstrzymujący się’’

LIV/516/2018 rozpatrzenia skargi dotyczącej bez-
czynności organu – Wójta Gminy Rokietnica – 12 
głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”
W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: Radny K. Zie-

lonka zapytał, kto odpowiada za utrzymanie w czy-
stości ulic i chodników w Kiekrzu; Radny W. Miel-
carek poprosił o interwencję na posesji przy ul. 
Piaskowej w Cerekwicy, gdzie powtarzają się awa-
rie instalacji kanalizacyjnej; Radny R. Lubka zgłosił 
konieczność wycięcia zarośli na skrzyżowaniu ulic 
Piaskowej w Cerekwicy i Krzyszkowskiej w Mrowi-
nie, które utrudniają kierowcom widoczność. Ten 
sam Radny poinformował także o powstaniu Ko-
misji ds. rekrutacji ławników sądowych; Radny P. 
Dankowski zapytał, kto odpowiada za naprawę jezd-
ni i chodników przy ul. Rolnej w Rokietnicy. Prze-
wodniczący A. Pioch powrócił do tematu narusza-
nia przepisów zagospodarowania przestrzennego 
Gminy przez dewelopera stawiającego budynki przy 
Trakcie Napoleońskim; w tej samej sprawie głos za-

brał Radny R. Lubka, zwracając uwagę, że przy ul. 
Kokoszczyńskiej w Cerekwicy trwa inwestycja in-
nego dewelopera, która wprowadza w przestrzeń 
chaos urbanistyczny; sołtys sołectwa Sobota – Byt-
kowo, Anna Niesiobęcka poprosiła przedstawicieli 
Gminy o pomoc w uporządkowaniu uszkodzonej 
linii telekomunikacyjnej.

Bernadeta Kiełb 
Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich  

UG Rokietnica

LV Sesja  
Rady Gminy Rokietnica

W dniu 7 czerwca 2018 r. odbyła się LV sesja nad-
zwyczajna Rady Gminy Rokietnica, w której uczest-
niczyło 13 radnych. Obrady sesji nadzwyczajnej pro-
wadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące 
uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stro-
nie internetowej http://rokietnica.esesja.pl/]:
LV/517/2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy 

Rokietnica na 2018 rok - 13 głosami „za”; 
LV/518/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-
2028 - 13 głosami „za”.

Bernadeta Kiełb – Referat Administracyjny 
i Spraw Obywatelskich UG Rokietnica
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Za nami kolejna sesja absolutoryjna!
Absolutorium to jeden z najistotniejszych usta-

wowych środków kontroli rady gminy nad działal-
nością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego, 
rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego – 
wójta – w zakresie działalności finansowej gminy. 
Ocena ta ma charakter merytoryczny (ściśle powin-
na odnosić się do wykonania budżetu), co oznacza, 
że nie może być ona wyrazem niezadowolenia rady 
z całokształtu działalności wójta.

Wójt przedstawia sprawozdanie finansowe za 
dany rok, oraz sprawozdania z wykonania budże-
tu. Komisja rewizyjna bada je i przedstawia wła-
sny wniosek, proponując Radzie, uchwalenie bądź 
nie, uchwały o absolutorium dla wójta. Dodatko-
wo wniosek absolutoryjny jest przedstawiany Re-
gionalnej Izbie Obrachunkowej. RIO jest profesjo-
nalnym organem kontrolno-nadzorczym, jej opinia 
jest obiektywnym stanowiskiem.

A jak to odbyło się w naszej gminie ? Komisja re-
wizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie 
finansowe za rok 2017 jak i sprawozdanie z wyko-
nania budżetu, przedstawiła Radzie Gminy  wnio-
sek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Również 
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopi-
niowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu ab-
solutorium Wójtowi Gminy Rokietnica, Bartoszowi 
Derechowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Na sesji absolutoryjnej podczas dyskusji nad 
uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu głos zabierają: Radny Piotr 
Hałas, który chwali wykonanie budżetu i pozytyw-
nie ocenia zarówno działalność Wójta oraz całej 
Rady Gminy, Radny Ryszard Lubka  w imieniu Klu-
bu Radnych „Samorządowa Gmina” odczytał sta-
nowisko Klubu dotyczące wykonania budżetu. Klub 

w swoim stanowisku  zwrócił uwagę między innymi  
na to, że  oprócz kwotowo znaczących inwestycji 
w ocenie budżetu nie można zapomnieć o zrealizo-
wanych przedsięwzięciach funduszy sołeckich, bu-
dujących i aktywizujących lokalne relacje, a zwięk-
szany zakres zadań to także konieczna akceptacja 
wysokości wydatków na bieżącą administrację, funk-
cjonowanie szkół i przedszkoli, biblioteki, ośrodka 
kultury czy też realizację z zakresu  opieki społecz-
nej i wspierania rodziny. Podczas debaty głos za-
brała również Wiceprzewodnicząca Rady, Pani Elż-
bieta Brzeźniak, która podniosła niedoskonałości 
uchwalonego półtora roku temu budżetu przez 
radnych Gminy Rokietnica. Zarzuciła min. niedo-
szacowania przy planowaniu  inwestycji, porusza-
ła sprawę braku sali gimnastycznej na etapie roz-
budowy obecnej Szkoły Podstawowej w Rokietnicy.                                                                                                                                
W efekcie, uchwała o zatwierdzenie obu sprawoz-
dań zostaje przyjęta 12 głosami za, przy jednym 
wstrzymującym.

Przypomnijmy, że budżet na rok 2017 został 
uchwalony głosami większości radnych jesienią 
2016 r. i że dziś rozmawiamy o jego wykonaniu, 
a nie wracamy do historii jego uchwalenia przed 
osiemnastoma miesiącami.

Ostatecznie większością 9 głosów przy 4 wstrzy-
mujących, Radni  udzielili Wójtowi  absolutorium 
z tytułu wykonania naprawdę dobrego budżetu za 
2017 rok. Panie Wójcie, – gratulacje!

W swoim wystąpieniu Wójt Bartosz Derech po-
dziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
rozwoju Gminy Rokietnica oraz podziękował rad-
nym za kolejny rok wspólnej pracy dla dobra spo-
łeczności lokalnej. Red.

LVI Sesja  
Rady Gminy Rokietnica

W dniu 25 czerwca 2018 r. odbyła się LVI sesja 
Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 13 
radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący 

Rady Gminy – Adam Pioch.
W trakcie debaty Wójt Gminy przedstawił pre-

zentację: „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmi-
ny Rokietnica za rok 2017”. 

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące 
uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stro-
nie internetowej http://rokietnica.esesja.pl/]:
LVI/519/2018 w sprawie:  zatwierdzenia sprawoz-

dania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu Gminy Rokietnica za rok 2017 - 
12 głosów „za”, 1 „wstrzymujące się”;

LVI/520/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Rokietnica z tytułu wykonania 
budżetu Gminy za rok 2017 – 9 głosów „za”, 4 
„wstrzymujące się”.
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W wakacje nie porzucaj zwierząt
Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi wyjaz-

dy. Co wtedy zrobić z ukochanym zwierzakiem? 
Podstawowa zasada – NIGDY nie zostawiaj zwie-

rzaka samego. 
Poznaj kilka rad, dzięki którym Twój pupil nie 

ucierpi:
• zostaw pupila u rodziny lub znajomych – w tym 

przypadku można mieć pewność, że zaufana oso-
ba odpowiednio zajmie się zwierzęciem i nic mu 
nie grozi.

• weź go ze sobą – niektóre hotele przyjmują wcza-
sowiczów z psami, za dodatkową opłatą.

• sąsiedzka wymiana – warto zostawić swojego 
pupila u zaufanych sąsiadów. Jest to dla niego 

mniej stresujące, ponieważ zostaje u znajomych 
w bezpiecznym środowisku.

• hotel dla zwierząt – dobrym rozwiązaniem na 
czas waszej nieobecności są hotele dla zwierząt, 
gdzie mają one zapewnioną całodzienną opiekę.

Porzucenie psa – NAJGORSZA OPCJA!
PAMIĘTAJCIE, pies to nie zabawka. Nie zosta-

wiajcie zwierząt w lasach, nie porzucajcie ich na 
drogach, nie wykorzystujcie ich zaufania, bo to naj-
gorsze, co można zrobić kochającemu stworzeniu.

NADAL PRZYPOMINAMY o niepozostawianiu 
otwartych bram i furtek oraz zabezpieczeniu pose-
sji w celu zmniejszenia liczby zaginięć psów oraz za-

pewnienia bezpieczeństwa osób i ruchu drogowego.
Jeśli jednak zdarzy się, że pupil ucieknie, warto 

zgłosić to na profilu Rokietnica.pl na facebooku, 
dzięki któremu psy „Uciekinierzy” mogą wrócić do 
właścicieli. 

Referat Ochrony Środowiska UG Rokietnica

Dzień po… czyli podatki w pigułce  
Przypominamy, że zgodnie z art. 15 § 1 ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Wójt 
Gminy jest organem właściwym do prowadzenia 
postępowania w sprawie zaległości m.in. podat-
kowych. Postępowanie takie może być wszczęte, 
jeżeli wierzyciel, po upływie terminu wyznaczone-
go do uregulowania obowiązku np. podatkowego, 
przesłał zobowiązanemu pisemne upomnienie, za-
wierające wezwanie do wykonania zapłaty z zagro-
żeniem skierowania sprawy na drogę postępowa-
nia egzekucyjnego.

Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte 
dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego 
upomnienia. W przypadku nieuregulowania np. po-
datku w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 wrze-
śnia, 15 listopada, do podatników wysłane zostanie 
upomnienie. Koszt upomnienia w postępowaniu eg-
zekucyjnym określony jest w Rozporządzeniu Mini-
stra Finansów i wynosi 11,60 zł. Koszty upomnienia 
obciążają zobowiązanego np. podatnika i są pobie-
rane na rzecz wierzyciela. 

Bardzo częstym przypadkiem jest dokonywanie 
przez podatników wpłat podatków po terminach ich 
płatności. Oznacza to, że podatnik dokonuje wpła-
ty zaległości podatkowej.  Stosownie do regulacji 
zawartych w Ordynacji podatkowej, organ podat-
kowy zobowiązany jest określić odsetki za zwło-
kę, które naliczane są od następnego dnia po dniu 

upływu terminu płatności do dnia wpłaty włącznie.
W świetle obowiązującej ustawy - Ordynacja po-

datkowa, wynika również, że od zaległości podat-
kowych nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli nie 
przekroczyły one trzykrotności wartości opłaty do-
datkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za po-
lecenie przesyłki listowej tj. 8,70 zł. 

Warto również dodać, że wszyscy podatnicy zo-
bowiązani są do informowania organu podatkowe-
go o każdej zmianie, która ma wpływ na wysokość 
zobowiązania podatkowego, np.: adresu zamiesz-
kania, zaistnieniu okoliczności związanych ze sprze-
dażą nieruchomości lub zajęcia jej na działalność 
gospodarczą. Zmiany dokonuje się na obowiązu-
jących formularzach w terminie 14 dni od daty ich 
zaistnienia.

Ważnym elementem w prowadzonym postę-
powaniu jest doręczenie dokumentu adresatowi.

W razie niemożliwości doręczenia pisma przez 
operatora pocztowego adresatowi, poczta przecho-
wuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce. 
Adresat przesyłki zawiadamiany jest dwukrotnie 
przez „Pocztę Polską” o pozostawieniu pisma w jej 
placówce. Jeżeli pomimo dwukrotnego awizowania 
adresat nie odbierze przesyłki w ustawowym ter-
minie, to doręczenie uznane zostaje za skuteczne. 
Jest to tzw. „fikcja doręczenia”.

Zatem jeśli zobowiązany nie może odebrać kore-

spondencji urzędowej, powinien ustanowić pełno-
mocnika do spraw doręczeń i zgłosić ten fakt wła-
ściwemu organowi. 

Szczegółowe informacje na w/w temat można 
uzyskać w siedzibie tut. Urzędu, pok. nr 5.

Podstawa prawna: 
1. Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 wrze-

śnia 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnie-
nia skierowanego przez wierzyciela do zobowiąza-
nego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej 
–  Dz.U. z 2015 r., poz. 1526

2. Ordynacja Podatkowa Dz.U. z 2017 r., poz. 
201 ze zm.

Oświetlenie energooszczędne w Rokietnicy
Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia 

drogowego – Gmina Rokietnica”, zostało dofinanso-
wane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ra-
mach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie 
Energooszczędne”. Dzięki dofinansowaniu w miej-
scowości Rokietnica na ulicach: Trakt Napoleoński, 
Kolejowa, Szkolna wymienionych zostanie łącznie 
112 punktów świetlnych z oprawami sodowymi (150 

W- jedna oprawa), na nowoczesne oświetlenie le-
dowe (84 W-jedna oprawa). Dzięki wymianie po-
prawi się efektywność energetyczna, która będzie 
zgodna z Polska Normą PN-EN 13201:2016 przeno-
szącą Normę Europejska: PN-EN 13201:2016. Obni-
żeniu ulegną koszty zużycia energii, roczne zużycie 
energii przed modernizacją wynosiło 82,91 MWh/
rok, natomiast po modernizacji zużycie spadnie, aż 
o 50,14 MWh/rok. Zredukowana zostanie również 

emisja CO2 do atmosfery o 40,71 Mg/rok.
Umowa nr 819/U/400/809/2017 została podpi-

sana z WFOŚIGW w dniu 28.12.2017 r.
Data zakończenia przedsięwzięcia zgodnie z wnio-

skiem - 31.10.2018 r.

Kwota zgodna ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW z dnia 23.06.2017 r. Kwota po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym z dnia 16.05.2018 r.

Całkowita kwota przedsięwzięcia 186 803,00 zł Całkowita kwota przedsięwzięcia 105 332,90 zł
Środki Gminy Rokietnica 112 082,00 zł Środki Gminy Rokietnica 63 199,90 zł

Pożyczka z WFOŚiGW w 40% umarzalna 74 721,00 zł Pożyczka z WFOŚiGW w 40% umarzalna 42 133,00 zł

UWAGA ROLNICY!
Urząd Gminy w Rokietnicy przypomina, że 

w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierp-
nia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek 
do Wójta Gminy Rokietnica o zwrot podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do 
wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich 
kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napę-
dowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 
lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2018 r.
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Obowiązki 
właściciela psa 
– ciąg dalszy 

Często zdarza się, że właścicie-
le zwierząt domowych, głównie 
psów, nie sprawują nad nimi na-
leżytej opieki. Jednym ze skutków braku odpowied-
niego nadzoru nad czworonogiem jest jego ucieczka 
poza obręb nieruchomości, na której powinien prze-
bywać. Psy takie, zwłaszcza kiedy łączą się w grupy, 
mogą stwarzać realne zagrożenie dla mieszkańców, 
a w szczególności dla dzieci. Pamiętajmy, że za za-
chowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. 
Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów popeł-
nianych przez ludzi. Jeżeli jesteś właścicielem psa, 
pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do 
poważnej tragedii! Żeby jej uniknąć, często wystar-
czy odpowiednie zabezpieczenie terenu nierucho-
mości przed wydostaniem się psa poza jej obręb. 

Poniżej przypominamy następ-
ne podstawowe obowiązki wła-
ścicieli psów i konsekwencje ich 
nieprzestrzegania na podstawie 
ustawy o ochronie zwierząt: 

Odpowiednie 
pilnowanie swoich 
czworonogów 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. 2017r. 
poz. 1840 ze zm.) ustawa o ochronie zwierząt oraz 
ustawa z dnia 20 maja 1971r.  (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 
618 ze zm.) Kodeks Wykroczeń, nakładają na wła-
ściciela psa udającego się z nim w miejsca ogólno-
dostępne obowiązek należytej kontroli czworonoga. 
Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu 
zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 kodeksu 
wykroczeń: „Kto nie zachowuje zwykłych lub naka-
zanych środków ostrożności przy trzymaniu zwie-
rzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo 
karze nagany”.

Zgodnie z podstawą prawną 
ustawy o ochronie zwierząt, każdy 
właściciel psa powinien zapewnić 
mu odpowiednie warunki: 

Art. 9 Obowiązki utrzymującego zwierzę domowe 
1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowią-

zek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je 
przed zimnem, upałami i odpadami atmosfe-
rycznymi, z dostępem do światła dziennego, 
umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, 
odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych 
na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin 
w ciągu doby lub powodujący u nich uszko-
dzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewnia-
jący możliwości niezbędnego ruchu. Długość 
uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. 

PAMIĘTAJ! W czasie upałów zapewnij psu CIEŃ 
I WODĘ!

Referat Ochrony Środowiska 
UG Rokietnica

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy przypomina o konieczności skła-

dania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z systemu wsparcia rodzin 
w nowym okresie zasiłkowym i świadczeniowym 2018/2019.

W tym roku można już je składać drogą elektroniczną od 01.07.2018r. Od 
01.08.2018r. wnioski w formie papierowej przyjmujemy w punkcie Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Rokietnicy przy ul. Szkolnej 3A. Tam też otrzyma-
my formularze wniosków oraz konieczne informacje.

Świadczenia z systemu wsparcia rodzin to:
- Świadczenia Rodzinne. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy do 

31 sierpnia 2018r. ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za miesiąc listo-
pad 2018r. nastąpi do 30 listopada 2018r. Jeśli prawidłowo wypełniony wnio-
sek złożymy od 1 września do 31 października 2018r. ustalenie prawa do świad-
czeń i ich wypłata za miesiące listopad i grudzień 2018r. nastąpi do 31 grudnia 
2018r. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy od 1 listopada 2018r. do 
31 grudnia 2018r. ustalenie prawa do świadczeń przysługujących od miesiąca 
złożenia wniosku oraz ich wypłata za te miesiące nastąpi do 28 lutego 2018r. 
Należy jednak pamiętać, że w przypadku złożenia wniosku później niż w listo-
padzie 2018r. prawo do świadczeń rodzinnych zostanie ustalone od miesiąca 
złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obo-
wiązującego okresu zasiłkowego.

- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowaw-
cze w ramach programu Rodzina 500+. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek 
złożymy do 31 sierpnia 2018r. ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za 
miesiąc październik 2018r. nastąpi do 31 października 2018r. Jeśli prawidło-
wo wypełniony wniosek złożymy od 1 września do 30 września 2018r. usta-
lenie prawa i wypłata za miesiące październik i listopad 2018r. nastąpi do 30 
listopada 2018r. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy od 1 paździer-
nika 2018r. do 31 października 2018r. ustalenie prawa i wypłata za miesiące 
przypadające od października do grudnia 2018r. nastąpi do 31 grudnia 2018r. 
W przypadku złożenia wniosku od 1 do 30 listopada 2018r. za miesiące przy-
padające od listopada 2018r. do stycznia 2018r. ustalenie prawa i wypłata na-
stąpi do 31 stycznia 2019r. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy od 1 
grudnia do 31 grudnia 2018r. ustalenie prawa i wypłata przysługujących świad-
czeń od miesiąca złożenia wniosku nastąpi do dnia 28 lutego 2019r. Należy 
jednak pamiętać, że w przypadku złożenia wniosków dotyczących wymienio-
nych świadczeń później niż w październiku 2018r. prawo do świadczenia wy-
chowawczego (500+) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostanie usta-
lone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące 
w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

- Świadczenie dobry start. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy 
do 31 sierpnia 2018r. ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata nastąpi do 

30 września 2018r. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy w terminie 
od 1 września 2018r. do 30 listopada 2018r. ustalenie prawa do świadczenia 
i jego wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku 
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Wnioski złożone po 30 listopada 
2018r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Rafał Michalski
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
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2018 Rokiem Powstania 
Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica
Z wolnością w polskim sercu 
NASZE WYDARZENIA: 
ROKIETNICKIE InteGRAcje  
– „Życzę Polsce DOBREGO CZASU” 

26 maja 2018 roku było rodzinnie i biało-czer-
wono. Już V rokietnicki festyn integracyjny wśród 
szeregu aktywności i zadań proponowanych na wy-
pełnienie wolnego czasu miał też i te, które łączy-
ły zabawę i beztroskę z przywiązaniem do wątków 
bliskim obchodom roku powstania wielkopolskie-
go i 100-lecia niepodległości. Od kwiatów we wło-
sach i kokard na koszulkach w narodowych barwach, 
przez twórcze i nowatorskie podejście do propozy-
cji „zamalowania” symbolicznego DOMU, nieustan-
nie obleganą biało-czerwoną ciastkarnię, w której 
własnoręcznie lukrowano rodzime słodycze, bajecz-
ne występy przedszkolaków i dojrzałe, wywołują-
ce dreszcze, interpretacje muzyczne uczniów klas 
gimnazjalnych, po niezwykłe drzewo z poruszanymi 
wiatrem wizerunkami polskich ptaków – wszystko 
to, w gorący dzień, miało niecodzienny, nieco pod-
niosły, przede wszystkim zaś spontaniczny i życz-
liwy wymiar. Na olbrzymich banerach, przygoto-
wanych dla zwolenników pisania po ścianach, tym 

razem za przyzwoleniem i zachętą, zawarta zaś zo-
stała treść, której nie musi towarzyszyć żaden pa-
tetyczny komentarz.

Bo za co kocha się swoją Ojczyznę? – poprzez sz, 
cz, rz, ó, ś, ć, góry, morze, bigos i pyry z gzikiem, po 
piękne polskie imiona, tradycję, Solidarność, aż do 
stwierdzenia, że nie ma innego lepszego miejsca do 
życia i wyrażonego życzeniem dla Polski pragnienia 
„żeby wszyscy ludzie byli w niej szczęśliwi”.

 kolejne ciekawostki 
ROKIETNICKIEGO  
ARCHIWUM CYFROWEGO.  

 ZAPRASZAMY!

 Bez zamykanych na klucz gablot, przytłaczają-
cych pustką pomieszczeń wystawienniczych, oca-

lone od zapomnienia, wydobyte z czeluści szuflad, 
zaczynają żyć nowym bytem pamiątki z przeszłości 
bliskie naszym mieszkańcom. Przekazują to, co dum-
nie określa się mianem tożsamości, po ludzku zaś 
nazywa wiążącym pokolenia wspomnieniem cza-
sów, ludzi i miejsc. To one sprawiają, że nie jeste-
śmy „znikąd”, że bliskie obrazy, mieszkający obok 
sąsiedzi i spotykani na ulicy nieznajomi tworzą ko-
loryt wybranego do zamieszkania miejsca.

Rokietnickie Archiwum Cyfrowe to nowatorski 
projekt Stowarzyszenia „Rokietnica Wokół Nas”. 
Jego finałem będzie specjalnie dedykowana stro-
na internetowa z posortowanymi zakładkami umoż-
liwiającymi poruszanie się w internetowej kronice 
fotografii, dokumentów i pamiątek. Jej  oficjalne 
odpalenie nastąpi podczas gminnych uroczystości 
Święta 11 listopada. Póki co, inicjatorzy projektu, 
cały czas zbierają materiały. W jaki sposób moż-
na je przekazać? 
1. w formie skanów na adres plik@archiwum-ro-

kietnica.pl. Skany wybranych zdjęć  lub doku-
mentów powinny być zapisane w formacie jpg 
o rozdzielczości do 300 dpi. Pliki powinny mieć 
nadane nazwy pochodzące od nazwiska przesyła-
jącego: np. Nowak_1.jpg oraz załączony w treści 
maila opis: Kto jest na zdjęciu? rok wydarzenia, 
miejsce oraz ewentualna okazja. Im dokładniej-
szy opis, tym więcej będzie można znaleźć wspól-
nych wątków. Np.: Wesele Jana i Marii Nowa-
ków, rok ok 1926, ul. Rolna (dawniej Kolejowa), 
obecni na zdjęciu...

2. podczas umówionego spotkania, na które reali-
zatorzy projektu przyjadą ze sprzętem i zeskanu-
ją zdjęcia lub dokumenty.

3. na sobotnich dyżurach, w trakcie których moż-
na skorzystać ze skanera i od razu zapisać swoje 
zbiory. Informacje o miejscu i czasie dyżurów po-
dawane są na FB Rokietnickie Archiwum Cyfrowe 
oraz w „Rokickich Wiadomościach”.
Prowadzony na fb profil pn.: Rokietnickie Archi-

wum Cyfrowe zachęca publikacją kolejnych cieka-
wostek z Rokietnicy i jej okolic. Oto kolejna próbka. 
Tym razem z przedwojennych dziejów Rokietnicy: 

Od roku 1936 koło kościoła w Rokietnicy od po-
łudniowej strony, pod płotem był niewielki cmenta-
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rzyk. Dwie mogiły. Jedna 
podwójna, bez chociaż-
by tabliczki i drugi poje-
dynczy grób obrośnięty 
bluszczem.  W podwój-
nym grobie spoczęli: Paul 
Theodor Otto von Han-
telmann i jego żona (Lu-
iza) Louise Sophie Adel-
heid von Hantelmann 
(zd. von Massenbach) - 
przedwojenni właściciele Rokietnickiego majątku.

Natomiast w pojedynczym grobie pochowana 
została Gertruda Friederike Anna Wanda Felicitas 
von Hantelmann (zd. Witzleben). Miała 22 lata i rok 
wcześniej poślubiła syna ówczesnych właścicieli Ro-
kietnicy – Rudolfa Ottona Karla von Hantelmann. 
Rudolf był żonaty trzykrotnie, a Gertruda, zwana 
w domu Gerti, była jego drugą żoną. Pobrali się 13 
maja 1935 roku i nie doczekali potomstwa, ponieważ 
niedługo po ślubie okazało się, że Gerti jest chora 
na gruźlicę. Zmarła rok później – 10 września 1936. 

Pamiętano, że Gertruda była piękną kobietą, 
lubiła jeździć konno i miała ulubionego psa, który 
wszędzie za nią chodził. Jeszcze długo po jej śmierci 
przychodził i kład się obok jej grobu. Rudolf ożenił 
się ponownie, miał trójkę dzieci, ale czwórki wnu-
ków już nie doczekał. Zmarł w Hannoverze 14 wrze-
śnia 1954 roku.

Po rozbudowie kościoła szczątki Gertrudy i jej te-
ściów przeniesiono do wspólnej mogiły, którą zdo-
bi kamień z grobu Gerti.

Zachęcamy do kontaktu i współtworzenia tego 
wyjątkowego miejsca ocalonych od zapomnienia 
pamiątek. 

Pierwsze nagrody „Roku Powstania 
Wielkopolskiego” wręczone

13 czerwca 2018 r.  zostały  wręczone nagrody 
w pierwszym z rozstrzygniętych konkursów organi-
zowanych w Gminie Rokietnica w ramach Roku Po-
wstania Wielkopolskiego. Jeszcze raz gorąco gratu-
lujemy laureatom i dziękujemy p. Julietcie  Śniady 
za przygotowanie, przeprowadzenie i towarzysze-
nie uczestnikom przez cały projekt aż po ten uro-
czysty dzień.  

Konkurs Wiedzy o powstaniu wielkopolskim obej-
mował trzy kategorie wiekowe i skierowany był do 

uczniów Szkoły Podstawowej w Rokietnicy oraz Ze-
społu Szkół im. J. i Wł. Zamoyskich. 

Jeszcze raz przypominamy wyniki:
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy  
w Rokietnicy
• I miejsce Franciszek Lis
• II miejsce Julia Gąska
• III miejsce Małgorzata Cichańska
Klasy gimnazjalne SP w Rokietnicy
• I miejsce Izabela Cofta
• II miejsce Milena Malicka
• III miejsce Marta Michniewicz
Zespół Szkół im J.W. Zamoyskich w Rokietnicy
• I miejsce Izabela Gromna
• II miejsce Nicole Korzec
• III miejsce Marta Kończak

Bierzemy udział w projektach

Na przełomie maja i czerwca otrzymaliśmy in-
formację od Wojewody Wielkopolskiego o możli-
wości zgłaszania przedsięwzięć w zakresie eduka-
cji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży 
w ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów wie-
loletnim programie „Niepodległa”. 

W wyjątkowym 2018 roku 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości daje on możliwość zgła-
szania wniosków do projektu edukacyjnego „God-
ność. Wolność. Niepodległość’ i uzyskania wsparcia 
finansowego  ze środków budżetu państwa. Przygo-
towanie z początkiem roku w ramach przygotowań 
do Roku Powstania Wielkopolskiego w Gminie Ro-
kietnica całego pakietu propozycji działań angażu-
jących  dzieci i młodzież, pozwoliło opracować dwa 
zgłoszenia: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Na-
pachaniu i Szkoły Podstawowej w Rokietnicy. Jako 
Gmina, 18 czerwca 2018 r. przekazaliśmy je Woje-
wodzie. Zawarte w regulaminie programu kryteria 
obligują do przygotowania przez uczniów wysta-
wy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową 
przez Polskę niepodległości przygotowanej przez 
uczniów oraz do zorganizowania dla nich wyciecz-

ki tematycznej pozwalającej zapoznać się z wyda-
rzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi 
osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej. Dodat-
kowo przygotować można koncerty, inscenizacje, 
rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami 
historii, gry terenowe wieczornice lub imprezy spor-
towe. Warunkiem jest przeprowadzenie wszystkich 
zamierzeń do 30 listopada 2018 r. Bogaty projekt 
przygotowany przez dwie placówki zawiera także 
przedsięwzięcia o charakterze ogólnogminnym pi-
lotowane przez Urząd Gminy Rokietnica, Gminny 
Ośrodek Kultury, Bibliotekę oraz Rokietnicki Ośro-
dek Sportu: koncert z okazji 11 listopada z udzia-
łem Jacka Kortusa oraz finał rodzinnych biegów im. 
Dominiki. Dość skomplikowana procedura oceny, 
wymagająca przejścia najpierw etapu wojewódz-
kiego, potem zaś akceptacji ministerialnej, zosta-
nie rozstrzygnięta 25 sierpnia 2018 r.. Wtedy też 
dowiemy się, czy zgłoszone przez Gminę Rokietni-
ca projekty uzyskają cenne wsparcie. 

Danuta Potrawiak 
Sekretarz Gminy Rokietnica

Nasi Bohaterowie
Jakże Bogu mam dziękować 
Jakie pisać wiersze
Ziemię Polską wciąż całować
To wciąż mało jeszcze

Za Ojczyznę wolną Panie
Za Jej wolne dziecię
Niech zaborca już nie stanie
W żadnym Jej powiecie

Na rubieży w żadnej Gminie
Nawet w małej wiosce
Niech w pokoju czas tu płynie
A zapomnim wnet o trosce

Co spędzała sen im z powiek
Gdy na karku z jarzmem żyli
Dziś historia wers opowie
O tych, którzy tu walczyli

W małej wiosce czy w Poznaniu
Z naszej ziemi był chłopakiem
ON nie oparł się wyzwaniu
Całą piersią był Polakiem

Był Polakiem choć w niewoli
Czas by zerwać grube pęta
Oddać życie to nie boli
Ot pokusa nieugięta

Jakże mocno kochać trzeba
ON bohater czy szalony
By za wolność iść do nieba
Zdobyć raj ten upragniony

Ciepły wietrzyk z lekka wieje
Płomyk świeczki jasno mruga
Dziecie małe w głos się śmieje
Tych w mogile to zasługa.

Autor: Ryszard Szala – członek 
Stowarzyszenia Forum Antoniego 
z Napachania
Napachanie, 03.2018 r.
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Rokietnickie InteGRAcje
Patriotyzm i ekologia w rodzinnym wydaniu

Rokietnickie InteGRAcje to impreza typowo ro-
dzinna. Ma ona na celu umożliwienie aktywnego 
spędzenia wolnego czasu w towarzystwie najbliż-
szych. W tym roku była wyjątkowa o tyle, że miała 
miejsce dokładnie w szczególne święto – Dzień Mat-
ki. Przez całą imprezę celebrowaliśmy więc dzień 
tych kobiet, bez których trudno wyobrazić sobie 
nie tylko dzieciństwo, ale również dorosłe życie 
każdego z nas. Dodatkowo, ze względu na obcho-
dzoną w tym roku 100. rocznicę odzyskania nie-
podległości przez Polskę oraz wybuchu powstania 
wielkopolskiego, na placu wszędzie widoczne były 
biało-czerwone elementy. Kontynuowaliśmy także 
ubiegłoroczny – ekologiczny wątek. Nie brakowało 
więc zielonych akcentów.

Wydarzenie jak zwykle rozpoczęło się Zintegro-
wanym Biegiem dla Mamy. Liczba dzieci startują-
cych na dystansie 50 m zaskoczyła samych organi-
zatorów. Urozmaiceniem w biegu rodzinnym był 
zaś specjalnie przygotowany tor przeszkód. Bardziej 
wytrawni biegacze, podobnie jak kijkarze, musieli 
zmierzyć się w upale z wyznaczoną trasą. Pomimo 
rażącego słońca wszyscy zawodnicy szczęśliwie do-
tarli do mety. Zapewne niejeden z nich wrócił do 
domu z kolejnym życiowym rekordem.

Zintegrowany Bieg dla Mamy
Organizator: Urząd Gminy w Rokietnicy
Patronat Honorowy: Starosta Poznański, Wójt 

Gminy Rokietnica
Patronat Medialny: Nasz Głos Poznański, Ro-

kickie Wiadomości

Wyniki:
Dziewczęta do lat 16 – w tej kategorii wystar-

towała tylko jedna zawodniczka
I miejsce Michalina Michta
Chłopcy do lat 16
I miejsce Wiktor Jankowiak
II miejsce Jan Łuczka
III miejsce Dawid Domagała
Kobiety OPEN
I miejsce Agnieszka Zakrzewicz – Podlecka
II miejsce Natalia Dzięczkowska-Niklewicz
III miejsce Danuta Stachowiak
Mężczyźni OPEN
I miejsce Przemysław Kucharski
II miejsce Marcin Rabiega
III miejsce Marcin Wilk

Nordic Walking kobiety
I miejsce Agnieszka Nowicka
II miejsce Agnieszka Gościniak
III miejsce Katarzyna Krawiec
Nordic Walking mężczyźni
I miejsce Dariusz Kosicki
II miejsce Grzegorz Wegiera
III miejsce Piotr Teubert
Najmłodszy uczestnik – Franek Podlecki
Najstarszy uczestnik – Henryk Pastuszek

Pełne wyniki biegu głównego na:
www.rokietnica.pl

Po biegu również nie zwalnialiśmy tempa. Roz-
maite atrakcje i aktywności nie pozwalały nudzić 
się ani przez chwilę. Występy artystyczne na scenie 
również budziły spore zainteresowanie wśród pu-
bliczności, tym bardziej, że ich autorami były przede 
wszystkim dzieci i młodzież. Zarówno atrakcje eko-, 
jak i te nawiązujące do szeroko rozumianego patrio-
tyzmu, zostały przyjęte nie tylko z zaciekawieniem, 
ale i sporym entuzjazmem. Można było stworzyć 
wspólne drzewo oraz dom, podzielić wpisem o tym, 
za co można kochać Ojczyznę, odwiedzić z ROKBUS
-em Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Luso-
wie, zaliczyć rodzinny test sprawności, wziąć udział 
w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy, za-
grać w dawne gry podwórkowe, przygotować pre-
zent dla mamy, rozegrać plażowy turniej siatkówki, 
a także kolejny raz „posadzić na swoim”. Wykonanie 
części z tych zadań uprawniało do wzięcia udziału 
w Wielkiej Rodzinnej Loterii. Jej zwycięzcy wrócili 
do domów z atrakcyjnymi nagrodami przygotowa-
nymi zgodnie z ekologicznym „duchem” InteGRA-
cji, w tym również trzema wspaniałymi rowerami. 
Warto dodać, że dwa z nich – męski i dziecięcy – 
trafiły do Rodziny, która zamieszkała w Rokietnicy 
zaledwie dwa miesiące temu. Bodźcem do wzięcia 
udziału w naszej zabawie było między innymi nie-
dawne przykre poznańskie doświadczenie – kradzież 
roweru. Postanowili więc wspólnie spróbować za-
walczyć o kolejne męskie „dwa kółka”. Nowe miej-
sce okazało się po prostu szczęśliwe. GRATULUJEMY!

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się 
w organizację imprezy „Kto Ty Jesteś? EKO_PO-
LAK!”. Są to:
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
• Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. 

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

kietnicy
• Przedszkole „Bajeczka” Rokietnica 
• Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ro-

kietnicy
• Gimnazjaliści z Rokietnicy
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Napachaniu 
• Przedszkole Logicus
• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich 

Rodzin ROKTAR

• Rokietnicka Orkiestra Dęta 
• Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica i Pan 

Piotr Paupa
• Restauracja „Pod Gruszą” Rokietnica
• Cukiernia „U Kamilka” Rokietnica 
• Piekarnia Piotr Łakomy
• Grochówka z Napachania
• Pan Marian Jakobsze 
• Pan Ryszard Lubka, Radny Gminy Rokietnica
• Drukarnia Poli Druk Poznań
• Sklep Juupi!
• Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświad-

czalne Przybroda
• Centrum Tenisowe Sobota
• Akademia Piłkarska Reissa
• Integra
• Markowe Rowery.pl
• Kwiaciarnia „Zakątek” Kiekrz
• Akademia Bilardowa, Radosław Babica
• Pan Roman Goraj
• Pan Józef Fudala, Sołtys Sołectwa Rokietnica
• Pan Zdzisław Szatkowski
• Pan Mirosław Laufer
• Pan Sylwester Goroński
• Michał Klaus i ekipa – nagłośnienie
• opieka medyczna
• FOXTER – pomiar czasu
• druhowie OSP z Mrowina, Napachania, Przybro-

dy i Rokietnicy
• funkcjonariusze policji
• Renata Chlebowska
• dziewczyny z Biura Biegu
• Adam Michta – foto 

Przedsięwzięcie pn. „Kto Ty jesteś? EKO POLAK!” 
Kształtowanie świadomości ekologiczno-przyrod-
niczej wśród mieszkańców Gminy Rokietnica pod-
czas V Festynu Rodzinnego „Rokietnickie Integra-
cje” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu.

Cieszymy się, że kolejny raz byliście z nami. Do 
zobaczenia za rok!

Katarzyna Sokulska 
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica
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Rokietnickie Integracje 2018
26 maja odbyły się już kolejny raz Rokietnickie In-

tegracje. Atrakcji jak co roku było mnóstwo! Biblio-
teka Gminna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Ro-
kietnicy także uczestniczyli w tym wydarzeniu. Na 

stoisku biblioteki można było zaopatrzyć się w cie-
kawą lekturę za symboliczną kwotę, dzieci mogły 
także pomalować farbami znajdujący się w pobliżu 
drewniany domek oraz wykonać pamiątkowe zdję-

cie z okienek udekorowanego budynku. GOK nato-
miast zapraszał na wspólne wykonywanie papiero-
wych dekoracji, które miały ozdabiać teren wokół 
domku. W tym miejscu można było także fanta-
stycznie poeksperymentować, pooglądać najmniej-
sze drobiny pod mikroskopem czy też zabawić się 
w samodzielnie wytworzonym piasku kinetycznym. 

Noc Bibliotek – 8/9 czerwca 2018
Tegoroczna Noc Bibliotek już za nami. Były zaba-

wy w grupach, detektywistyczne zadania: zagadki, 
rebusy, film tematyczny, pyszne jedzonko, świetna 
atmosfera i… krótka nocka w Bibliotece 

Wielkie dzięki Wszystkim uczestnikom za fanta-
styczny nastrój, niesamowitą energię i humor, któ-
ry był z nami przez dzień i… noc. Byliście super! 

Do zobaczenia na kolejnych bibliotecznych wy-
darzeniach.
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Artystyczny Dzień Dziecka 2018
9 czerwca 2018 r. w sobotę Gminny Ośrodek Kul-

tury w Rokietnicy zorganizował Artystyczny Dzień 
Dziecka w hali ROS oraz na terenie przyległym. Im-
prezie towarzyszyła fantastyczna atmosfera prze-
pełniona muzyką, śpiewem, tańcem i dobrą zaba-
wą! Podczas imprezy na scenie zaprezentowali się 
uczestnicy zajęć wokalnych organizowanych w Gmin-
nym Ośrodku Kultury pod kierunkiem nauczyciela 
śpiewu – Marty Podulki. Swoje  talenty taneczne 
oraz wokalne zaprezentowali także młodzi człon-
kowie zespołu artystycznego FAMA. W tym dniu 
dzieci mogły skorzystać z zabaw zorganizowanych 
przy hali ROS. Dzieci wykonywały ozdobne kart-
ki na Dzień Ojca z wykorzystaniem przepięknych 
materiałów plastycznych dp Craft. Zajęcia plastycz-
ne na stanowisku JUUPI! nadzorowała Pani Basia 
z GOKu. Dzieci mogły pobawić się także zestawami 
Playmobil czy też w strefie Kreatywnych Maluchów 
poukładać niezwykle ciekawe, pomysłowe zestawy 
różnorodnych układanek. Było mnóstwo zabawy, 
ciekawe artystyczne pomysły i niespodzianki dla 
małych uczestników. Dla najmłodszych milusińskich 
również coś się znalazło. W kąciku Pani Moniki spe-
cjalnie dla najmłodszych stworzono stanowisko za-
baw sensorycznych. W tym dniu nie zabrakło także 
miejsca,  gdzie dzieciaki mogły spożytkować swo-
ją energię!. Zorganizowano stanowisko dla graczy 
NERFBitwy, w którym dzieci mogły bawić się w gru-
pie na obszarze z dmuchanymi przeszkodami i wy-
rzutniami nerf. Nie zabrakło także akcentów spor-
towych – tor przeszkód z ROSfitem. 

Zakończeniem imprezy był wspólny występ mło-
dych wokalistów razem z Panią Martą Podulką.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w naszych zabawach i występach artystycz-
nych. Gorące podziękowania kierujemy pod adre-
sem Pana Prezesa Rokietnickiego Ośrodka Sportu 
- Pana Jerzego Maciejewskiego za udostępnienie 
hali na to wydarzenie. Wszystkim Pracownikom 

ROSu wielkie dzięki za ogromną pomoc w organi-
zacji tego przedsięwzięcia. Dziękujemy Pani Marcie 
Podulce za wspaniałe przygotowanie uczestników 
zajęć na ten szczególny dla nich występ, za  wiel-
kie serce dla swoich „wokalnych” dzieci.  Wszyst-

kim, którzy byli z nami w tym dniu wielkie dzięki ! 
Do zobaczenia za rok 
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Sekcja wokalna 
w Gminnym  
Ośrodku Kultury w Rokietnicy

Sekcja wokalna w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Rokietnicy działa już od kilku lat i  może pochwalić 
się utalentowanymi wokalistkami. Tworzą ją dziew-
częta, uczennice szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Sekcja  bierze udział w masowych imprezach i fe-
stynach środowiskowych oraz reprezentuje naszą 
Gminę na zewnątrz.

W ostatnim okresie w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry zza drzwi Pracowni Muzycznej słychać było tru-
dy wokalnych ćwiczeń. Pod kierunkiem Pani Mar-
ty Podulki nasze wokalistki przygotowywały się do 
tegorocznych konkursów i festiwali.

Sukcesy naszych wokalistek nie miałyby miejsca 
gdyby nie ogromne zaangażowanie w pracę  nawet 

czasem kosztem wakacji (warsztaty letnie i zimo-
we). To potwierdza zasadę, że artysta nawet młody 
wakacji nie ma. Godziny i dni wypełnione próba-
mi jednak bardzo się opłaciły i przyniosły wspania-
łe rezultaty.

Gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia 
w dalszych etapach wokalnej kariery.

Poniżej prezentujemy ostatnie sukcesy naszych 
wokalistek.

Amelka Kurantowicz
Ostanie miesiące dla Amelki to pasmo sukce-

sów na Festiwalach rozpoczęte zdobyciem II Miej-
sca na Międzynarodowym Festiwalu „INERSHOW”, 
który odbył się w styczniu 2018 roku w Nowym 
Targu. W konkursie brały udział dzieci i młodzież 
z Polski, Ukrainy, Niemiec, Rosji, Białorusi, Kirgista-
nu i Inguszetii. 

W marcu Amelka spośród 470 zgłoszonych wo-
kalistów z całej Polski wyśpiewała nominację do 
Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosen-
ki i Tańca w Koninie. Do ścisłego finału zakwalifiko-
wało się 40 wokalistów w tym 8 zespołów. Festiwal 
zakończył się 9 czerwca koncertem galowym w Am-
fiteatrze „Na skarpie”, który poprowadził Tomasz 
Kammel. Na scenie wręczał wyróżnienia i Aplauzy 
sam Jerzy Petersburski Jr. Amelka w kategorii 12-
13 lat  otrzymała Srebrny Aplauz. 

W kwietniu na I Ogólnopolskim Festiwalu Pio-
senki” Dolnośląska Nuta” w Bielawie zajęła II Miej-
sce. Oceniało wyjątkowe Jury w składzie: Szymon 
Wydra, Jerzy Petersburski Jr., Grażyna Łobaszewska 
oraz Magdalena Ptaszyńska.

W maju Amelka brała udział w dwóch konkur-
sach. Pierwszy to IV ogólnopolski Konkurs Piosen-
ki Filmowej o „Złoty Laur”, gdzie zdobyła II Miej-
sce. Drugi to Ogólnopolski Festiwal „Piosenka dla 
każdego” , gdzie za  wykonanie swojej piosenki pt. 
„Letni płomyk”  została nagrodzona najwyższą na-
grodą GRAND PRIX Festiwalu.

Warto wspomnieć, że piosenka „Letni płomyk” 
została napisana specjalnie dla Amelki przez Estere 
Naczk i znalazła się na płycie „Perełka”, która mia-
ła swoją premierę 20 maja w Pile. Z kolei z piosen-
ką pt.  „Moja Pasja”  Amelka znalazła się na płycie 
„ Młodzi Artyści Śpiewają 2018” , której premiera  
była w styczniu 2018 roku.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Amelka brała 

także udział w kilku koncertach. W grudniu już po 
raz drugi została zaproszona do udziału w charyta-
tywnym koncercie, organizowanym co roku w Auli 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
przez „Stowarzyszenie na tak”. Amelka zaśpiewała 
dwa świąteczne utwory w towarzyszeniu Orkiestry 
Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Także w grud-
niu wraz z Orkiestrą zaśpiewała na XX Jubileuszo-
wym Koncercie Charytatywnym z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Wolontariusza „Serce w prezencie” 
– Wojsko dla hospicjum Orkiestra i Młodzi Soliści. 
Przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyj-
nej Sił Powietrznych Amelka zaśpiewała również 
w styczniu na Koncercie Noworocznym gminy Tar-
nowo Podgórne oraz w maju na scenie plenero-
wej w  Kostrzynie.

Już po raz trzeci Amelka wystąpiła u naszych są-
siadów na Smochy Festiwal. Po udanych Suppor-
tach przed Zespołem Myslovitz w 2016 roku oraz  
przed  zespołem Elektryczne Gitary w 2017 roku, 
w tym roku 10 czerwca zaśpiewała support  przed 
VARIUS Manx i Kasią Stankiewicz. 

Amelka jako podopieczna Fundacji im. Krzysz-
tofa Dzikowskiego  została już trzykrotnie zapro-
szona do udziału w koncertach przez nią organi-
zowanych. Ostatnie dwa z nich były dedykowane 
patronowi Fundacji z okazji jego 80-tych urodzin. 
Krzysztof Dzikowski to autor legendarnych polskich 
przebojów muzyki rozrywkowej takich jak „Anna 
Maria” , „Ciągle Pada” ,„ Dozwolone do lat osiem-
nastu” , Gondolierzy znad Wisły” czy „Dzień jeden 
w roku”. Jego piosenki wykonywali i wykonują wy-
bitni artyści miedzy innymi: Czesław Niemen, Ma-
ryla Rodowicz, Czerwone Gitary, Czerwono-Czarni, 
Anna German, Katarzyna Sobczyk, Ewa Bem, Anna 
Maria Jopek czy Ania Wyszkoni.

Pierwszy z koncertów odbył się 25 stycznia w War-
szawie i brało w nim udział prawie trzydziestu ar-
tystów, muzyków i ludzi kultury. Duga część jubile-
uszu 80-lecia Krzysztofa Dzikowskiego odbyła się 26 

kwietnia i została połączona z promocją antologii 
jego twórczości „Fruwam po ziemi”. Specjalnie ze 
Szwecji przyjechał zespół Czerwono-Czarni. Wystą-
piła również Maria Sadowska z akompaniamentem 
Krzysztofa Sadowskiego, który również tworzył pio-
senki dla Czerwono – Czarnych. Amelka na obu kon-
certach wystąpiła śpiewając utwory z tekstami pa-
trona Fundacji Krzysztofa Dzikowskiego.  Za każdym 
razem jej występ wzbudzał wśród publiczności wie-
le pozytywnych emocji i był nagradzany gromkimi 
brawami. Sam Pan Krzysztof Dzikowski nie krył ra-
dości i wzruszenia. Obecnie Amelka jest w trakcie 
pracy nad swoją najnowszą piosenka pt. „ A kiedy 
nikt nie widzi” , której autorem słów jest Krzysztof 
Dzikowski, natomiast autorem muzyki – Seweryn 
Krajewski. Piosenka ta będzie zgłoszona jako pro-
pozycja do Eurowizji Dziecięcej 2018. Trzymajcie 
kciuki za Amelie i za jej piosenkę.

Jeśli chcecie być na bieżąco zapraszamy do śle-
dzenia strony Amelki na Facebooku: https://www.
facebook.com/amelia.kurantowicz/ oraz jej kana-
łu na YouTube: https://www.youtube.com/user/
amkurantowicz

Maja Olszowiec zakwalifikowała się do głównego 
castingu telewizyjnego „Mam Talent”.

22 kwietnia br.,  w niedzielę 
w Poznaniu w hotelu „Merku-
ry” trwały precastingi do zna-
nego w całej Polsce show tele-
wizyjnego „Mam Talent”. Osoby 
pragnące pokazać swój talent 
przed milionami telewidzów 
miały szansę zaprezentować się. 
Również Maja Olszowiec wzięła 
udział w powyższym precastingu, 
z numerkiem 3326 dzielnie cze-
kała na swoją kolej. Wyniki miały 

zostać ogłoszone dopiero na początku 
maja. Udało się! Maja zakwalifikowa-
ła się do głównego castingu telewizyj-
nego „Mam Talent”. Trzymajmy kciuki 
na początku lipca na kiedy zaplanowa-
ny jest główny casting dla wybranych 
najlepszych uczestników. Warto przy-
pomnieć, że ten program pomógł roz-
winąć karierę Kamilowi Bednarkowi czy 
zespołowi AudioFeels, a także Marcie 
Podulce, która jest instruktorem wo-
kalnym Majki.
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Spotkanie autorskie  
z Andrzejem Pasławskim

8 czerwca Biblioteka Gminna w Rokietnicy zaprosiła Wszystkich pasjonatów 
podróży na niezwykłe spotkanie z Panem Andrzejem Pasławskim. Nasz gość 
opowiedział mnóstwo ciekawostek oraz faktów związanych z Rumunią i posta-
cią Hrabiego Drakuli. Poznaliśmy najpiękniejsze jak i zapomniane zakątki Ru-
munii, jej zabytki, przyrodę oraz historię. Nie zabrakło także humorystycznych 
anegdot i mrożących krew w żyłach opowieści. Serdecznie dziękujemy za spo-
tkanie. Do zobaczenia na kolejnych podróżach w bliższe i dalsze zakątki świata.

Konkurs 
recytatorski „Dla 
ciebie Mamo i Tato”

23 maja w przedszkolu w Mrowinie odbyła się IV 
edycja konkursu recytatorskiego „Dla Ciebie Mamo 
i Tato” pod honorowym patronatem wójta gminy 
Rokietnica Bartosza Derecha. W jury zasiadły Pa-
nie Danuta Potrawiak, Teresa Wieczorek, Róża Lub-
ka oraz Ewelina Domagała. Konkurs podzielony był 
na dwie grupy wiekowe 3- i 4-latki oraz 5- i 6-lat-
ki. Wybór laureatów był bardzo trudny. Wszystkie 
prezentacje były na wysokim poziomie. Recytacjom 
towarzyszyły duże emocje. Dzieci, które wygrały, za-
prezentowały swoje wiersze 26 maja podczas Inte-
gracji Rokietnickich.

Przedszkole w Mrowinie reprezentowała Nikola 
Szlachcikowska, laureatka III miejsca.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu

Wiktoria Gawron
Wiktoria Gawron, to kolejna utalentowana wo-

kalistka ćwicząca w GOK-u pod okiem Pani Marty 
Podulki.

Jest absolwentką II klasy Gimnazjum w Kiekrzu. 
Uczęszcza też do Szkoły Muzycznej I stopnia w Tar-
nowie Podgórnym, w klasie fortepianu ( w tym roku 
ukończyła I klasę).

Muzyka i śpiew są największą miłością Wiktorii. 
Trzeba również dodać, że świetnie się uczy. Najbar-
dziej lubi język angielski. Uwielbia też wszelkie dzia-
łania artystyczne. Nie przepada natomiast za fizyką, 
bo tam nie ma miejsca na improwizację. Wiktoria 
śpiewa od 10 roku życia.

W tym roku brała udział w niezwykłym Festiwa-
lu Shalom, którego celem są m.in. popularyzacja 
piosenki i pieśni żydowskiej, konfrontacja różnych 

stylów i gatunków muzyki oraz promocja utalento-
wanych, młodych wykonawców. Konkurs przycią-
ga wielu artystów z całego kraju, nawet z odległych 
jego zakątków. Część konkursowa otwarta jest dla 
solistów, duetów, a także zespołów wokalnych, któ-
rym muzyka żydowska gra w sercu i duszy. Warun-
kiem uczestnictwa było ukończenie 15. roku życia. 

Talent oraz chęć do systematycznej pracy nad 
szlifowaniem i osiąganiem coraz doskonalszej tech-
niki wokalnej przyczyniły się do wydania pierwszej 
płyty młodej artystki pt. „W stronę marzeń…”. Na 
płycie znalazły się min. takie utwory, jak „Świat się 
pomylił” ze słowami P. Markowskiej i muzyką F. Siej-
ki, „Imagine” z tekstem i muzyką J. Lennona czy też 
„Shalom Aleichem” z muzyką S. Goldfarba.

Muzyka dla Wiktorii to nie tylko występy i nagro-
dy, ale przede wszystkim wspaniali ludzie, których 
spotka na swej drodze. To nie tylko cudowni mu-
zycy i artyści, ale także koleżanki i koledzy, którym 

tak samo w duszy gra.
Wiktoria wolny czas spędza na rowerze, uwiel-

bia też grać w siatkówkę. Dodatkowo gra na gita-
rze elektrycznej i perkusji.

A kim chciałaby zostać w przyszłości? Plany nie 
sprecyzowane…ale związane z muzyką, którą ko-
cha ponad wszystko. Jedno jest pewne cokolwiek 
wybierze, będzie to robiła z wielkim sercem i pasją.
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Majowe wieści z Przedszkola 
w Napachaniu
Wycieczka do Starego Zoo 
w Poznaniu 

18 maja całe przedszkole wybrało się na wyciecz-
kę do Starego Zoo w Poznaniu. Przedszkolaki zosta-
ły podzielone na dwie grupy. Dzieci oprócz spaceru 
i zobaczenia wielu zwierząt w ogrodzie, uczestniczy-
ły też w ciekawych zajęciach edukacyjnych, podczas 
których mogły z bliska poznać jaszczurkę, ślimaka 
i węża owsianego. Maluchy dowiedziały się wielu 
nowych rzeczy na temat świata zwierząt. Na za-
kończenie odbyła się wspólna degustacja lodów 

W kinie Halszka 
W związku z konkursem zorganizowanym na po-

czątku roku przez Radę Rodziców, Żabki i Smerfy wy-
grały w rankingu największej liczby wpłat na RR i w 
nagrodę 22 maja pojechały do Kina Halszka w Sza-
motułach. Dzieci obejrzały kilka krótkich odcinków 

bajki pt. Basia. Ponadto były bardzo zachwycone ki-
nem i jazdą autobusem. 

Z wizytą w OSP Napachanie 

W piątek 25 maja dzieci z naszego przedszko-
la postanowiły odwiedzić strażaków w OSP Napa-
chanie i sprawdzić, jak odpowiedzialną, a zarazem 
niebezpieczną pracą się zajmują. Strażacy pokaza-
li przedszkolakom, jaki noszą strój podczas wyjaz-
dów na akcje, zademonstrowali swój sprzęt stra-
żacki, a nawet pozwolili zakraść się wszystkim do 
ich wozu strażackiego. Na końcu naszego spotkania 
każdy mały strażak mógł sprawdzić, jak gasi się po-
żar wężem strażackim. Dziękujemy Wam za Waszą 
pracę i za to, że jesteście!

Cała Polska czyta dzieciom 
Nie do przecenienia jest rola, jaką  w wychowa-

niu i rozwoju człowieka od najmłodszych lat odgry-
wa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpły-
wając na rozwój intelektualny młodego słuchacza 
i czytelnika. Rozumiejąc to i doceniając- nasze przed-
szkole, w ramach społecznej kampanii „Cała Polska 
czyta dzieciom” zaprasza chętne osoby, które czy-
tają dzieciom książki. Poza rodzicami przedszkola-
ków, zgłaszają się także dzieci ze szkoły podstawo-
wej. Ponadto, aby rozbudzić w dzieciach chęć do 
czytania książek, najstarsza grupa Krasnoludki wy-
brała się na wycieczkę do Gminnej Biblioteki w Ro-
kietnicy. Dzieci były zachwycone wyprawą do świata 
książek. Miejmy nadzieję, że wyrosną na wspania-
łych czytelników. 

Rozśpiewana grupa 
W piątek 25 maja odbył się przedostatni już etap 

konkursu na najbardziej rozśpiewaną grupę. Tym 
razem dzieci zaprezentowały piosenki o mamie i ta-
cie. Ostatni etap konkursu odbędzie się 15 czerw-
ca i dotyczyć będzie tematyki wakacyjnej. Wówczas 
też poznamy zwycięską grupę. 

Co słychać w Przedszkolu 
w Mrowinie?

Między fizyką, a magią...
Coroczna Olimpiada Czterech Żywiołów w Przed-

szkolu Logicus w Rokietnicy jest doskonałym pre-
tekstem do poszerzenia przez przedszkolaki wiedzy 
związanej z właściwościami substancji i prawami 
fizyki, jakim one podlegają. Olbrzymie wsparcie 

Przedszkole  
Mrowino-
Napachanie
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zaproponowała nam Pani Olimpia Dębicka, która 
swoją wiedzą, profesjonalizmem i udostępnieniem 
materiałów, umożliwiła zbadanie tego, co dotych-
czas było dla dzieci niedostępne – suchego lodu. 

Przedszkolaki krok po kroku poznały i nauczyły się 
prezentować właściwości dwutlenku węgla, obser-
wując magiczną sublimację.Takie właśnie wyjątko-
we doświadczenie przedstawiły Pszczółki z Mrowi-
na: Zuzia, Natalia, Mateusz, Staś i Janek, w trakcie 
przedszkolnej Olimpiady. Eksperymenty otoczone 
autorską historią zostały docenione przez jury.Miła 
atmosfera, wsparcie rodziców i pani Olimpii, spra-
wiły, że będziemy wspominać tegoroczne spotka-
nie długi czas. 

Chłód i ciepło razem...
21 maja dzieci z grup: Mrówki, Motyle i Pszczo-

ły wybrały się do Poznania na spektakl teatralny 
pt.:,,Opowieści z Lodowej Krainy”.Była to autorska 
inscenizacja oparta na motywach jednego z naj-
popularniejszych animowanych filmów ostatnie-
go okresu:,,Krainy Lodu” i oryginalnej adaptacji ba-
śni Hansa Christiana Andersena ,,Królowa Śniegu”. 

Za sprawą aktorów Teatru Współczesnego w Kra-

kowie przenieśliśmy się do zaczarowanej Krainy 
Lodu, gdzie dobrze znane dzieciom bohaterki – księż-
niczka Elza i Anna cieszyły się z zaręczyn młodszej 
z sióstr i Christofa. Przedszkolaki były zachwycone 
przepiękną scenografią, spektakularną grą świateł 
i zaskakującymi efektami specjalnymi. Ta muzycz-
na opowieść z pięknymi piosenkami, wprowadzi-
ła dzieci w baśniowy świat księżniczek, rozbójni-
ków i zwierząt przemawiających ludzkim głosem.
Obejrzeliśmy wzruszające i zabawne widowisko, 
które mimo zimowej scenerii - wlało w serca mło-
dych odbiorców dużo ciepła i radości, było okazją 
do świetnej zabawy. Spektakl na długo pozostanie 
w wyobraźni i sercach przedszkolaków, a płyta z pio-
senkami z przedstawienia, którą otrzymaliśmy od 
aktorów w prezencie umili niejedno popołudnie 
w naszym przedszkolu.

Z wiosną po angielsku!
W tym roku po raz pierwszy odbył się w naszych 

placówkach konkurs języka angielskiegopt.: ,,Hello 
Spring”.Pierwszy etap odbył się w środę 25 kwiet-
nia w Napachaniu, a 26 kwietnia odbył się drugi 
etap w przedszkolu w Mrowinie.Zadanie był trud-
ne- wybrać i nauczyć się wiersza o wiośnie po an-
gielsku. Oczywiście dzieci poradziły sobie z zada-
niem na piątkę.Konkurs przebiegł w znakomitych 
humorach, a zdobyte miejsca i wyróżnienia doda-
ły skrzydeł dzieciom na następne wyzwania.Bar-
dzo dziękujemy Pani Dyrektor Małgorzacie Łopat-
ka, Pani Dorocie Leonhard, Pani Paulinie Gmyrek, 
Pani Sylwii Paczkowskiej, Pani Iwonie Wiśniewskiej 
za przemiłą współpracę.Dziękujemy również Rodzi-
com i Dzieciom, oraz zachęcamy do udziału w na-
stępnych konkursach. Do zobaczenia za rok!

Maj w PTYSIU
Maj to przepiękny miesiąc, w tym roku rozpiesz-

czał nas do granic możliwości. Piękna, letnia pogoda 
sprawiła, że nasze przedszkolaki mogły wybrać się 
na niejeden długi spacer, zrobić piknik i beztrosko 
bawić się w ogrodzie. Ale zabawa to nie wszystko, 
czasami trzeba też się pouczyć 

Dzień Unii Europejskiej
Jak co roku na początku maja obchodzimy dzień 

Unii Europejskiej. W tym dniu śpiewamy hymn Unii, 
rozmawiamy na temat krajów członkowskich oraz 
o tym ile dobrego mamy dzięki przynależności do 

UE. Na koniec oczywiście trzeba wykonać pracę pla-
styczną, w tym roku była to flaga UE malowana kor-
kami od wina i oczywiście, każdy przedszkolak przy-
kleił 12 gwiazdek – nasze przedszkolaki wiedzą co 
oznacza ta liczba. 

Dzień Kosmosu – 21 maja 2018
Na ten dzień dzieci czekały z niecierpliwością. 

Kosmos w dużej mierze nie jest dla nich tajemni-
cą. Wymienić planety w kolejności od słońca? Pest-

ka :) Ale żeby nie było nudno to zrobiliśmy sobie 
piknik na trawie z obserwacją nieba, widzieliśmy 
piękne chmury, które pędziły jak szalone. Kosmos 
to jeden z najciekawszych tematów dla przedszko-
laków, niejeden z nich marzy o byciu astronautą, 
a kilkoro wybiera się w przyszłości w podróż ko-
smiczną  Na koniec czekało na nas trudne zada-
nie, musieliśmy ułożyć puzzle, z których wyszedł 
cały Układ Słoneczny. 

Przedszkole  
Ptyś
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Mecz Smocze Wzgórze – 
Przedszkole Ptyś

W dniu 12 maja dzieci z przedszkola Ptyś wraz 
z rodzicami, wybrały się na rozgrywki piłki nożnej 
do Murowanej Gośliny. Wujek Waldek – nasz tre-

ner, zorganizował niesamowite wydarzenie, radość 
po zdobytej bramce, zmęczenie po przebiegnięciu 
po raz kolejny boiska a na koniec medal i puchar za 
nasz trud i poświęcenie. Przedszkolaki grały fanta-
stycznie, nikt nie spodziewał się takiego zaangażo-
wania i walki o zwycięstwo, oczywiście fair play  
Rodzice byli dumni ze swoich pociech i nie jeden 
pomyślał „tak to jest drugi Lewandowski”, czego 
oczywiście życzymy i państwu i sobie. Organizato-
rzy stanęli na wysokości zadania, niesamowita at-
mosfera pełna ciepła i życzliwości. Podsumowując 
ugoszczeni zostaliśmy po królewsku. Dziękujemy 
serdecznie organizatorom tak wspaniałego przed-
sięwzięcia, mamy nadzieję, że niedługo będziemy 
mogli się zrewanżować, a teraz czas na oglądanie 
mundialu, oby nasi grali tak dobrze jak przedszko-
laki 12 maja 

Święto grupy „Przyrodnicy”
Święta to my lubimy, a szczególnie wtedy kiedy są 

niespodzianki. A tak było 17 maja. Nasze przedszko-
laki już wiedzą, że należy być przyjacielem przyrody 
oraz, że poza dbaniem o nasze środowisko należy 
zadbać o siebie jedząc zdrowo, uprawiając sport 
i uśmiechając się  Taki był ten dzień: śniadanko 
w kolorach tęczy- samo zdrowie, spacer po okolicy 
i obserwacją przyrody – były lupy, zabawa na placu 
zabaw, przepyszny zdrowy obiadek, jeszcze więcej 
zabawy i śmiechu na świeżym powietrzu, no i pod-

wieczorek – deser prawdziwych przyrodników  
sałatka owocowa . Ciocie robiły wszystko aby ten 
dzień był dla przedszkolaków wyjątkowy bo prze-
cież nie codziennie obchodzimy święto grupy  

A co w Punkcie Opieki Dziennej przy Przedszko-
lu Ptyś ? Mnóstwo zabawy, śmiechu ale też pracy. 
Maluszki robiły przepiękne prace plastyczne z okazji 
dnia mamy. Ciocie starają się umilić im czas i zorga-
nizowały piknik na ogrodzie, dzieci były zachwycone. 

W czerwcu  czeka nas sporo ciekawych wyda-
rzeń, co się będzie działo? Opiszemy w przyszłym 
numerze 

Przedwakacyjnie  
w Czterech Porach Roku

Czerwiec jest ostatnim miesiącem roku szkolnego. 
Choć po nim nie zaczynają się jeszcze dla nas waka-
cje, jest ostatnim miesiącem, w którym mamy bardzo 
dużo zajęć. W lipcu zamierzamy przede wszystkim 
bawić się i odpoczywać. Przecież tak, jak dorośli po 
całym roku są zmęczeni pracą, tak i my, dzieci je-
steśmy zmęczone tą przedszkolną rutyną i potrze-
bujemy trochę wytchnienia.

Czerwiec zaczął się wspaniale. Z okazji Dnia 
Dziecka pojechaliśmy na wycieczkę do Nadleśnic-
twa Oborniki. W czasie jej trwania poznaliśmy za-
sady zachowania w lesie i zwyczaje mieszkańców 
lasu. Mieliśmy też okazję obejrzeć wypchane modele 
wielu żyjących w lesie zwierząt. Później ciocie zabra-

ły nas na spacer po lesie, w czasie którego uważnie 
wypatrywaliśmy jakichś dzikich zwierząt. Niestety 
nie spotkaliśmy żadnego. Były za to ptaki, muchy 
i zabłąkany w trawie kot. Po spacerze byliśmy bar-
dzo głodni, więc zjedliśmy podwieczorek, a później 
bawiliśmy się na placu zabaw. Po tak intensywnie 
spędzonym dniu wielu z nas zasnęło w autokarze. 
Ale nie żałujemy żadnej z chwil.

Pani z DNA zabawy również zrobiła nam prezent 
z okazji naszego święta- przeprowadziła warsztaty 
pt.”Piany, wybuchy, wulkany”. Było mnóstwo eks-
perymentów, które powodowały, że mieliśmy ciarki 
na całym ciele. Ale takie pozytywne - od niepewno-
ści i radosnego wyczekiwania na rezultat naszego 
działania. Było świetnie. Dostaliśmy nawet w pre-
zencie piankę, którą po zastygnięciu mogliśmy do-
wolnie wykorzystać.

Również ciocie przygotowały dla nas niespodzian-
kę. Zaprosiły do przedszkola panią strażak, która po-
kazała nam swój roboczy strój i sprzęty, które po-
trzebne są do gaszenia pożarów. Wielu z naszych 
kolegów chciałoby w przyszłości być strażakami, dla-

tego to spotkanie bardzo się nam podobało.
W drugiej połowie miesiąca odbył się dzień, 

na który czekaliśmy przez cały rok. W Baborów-
ku, w stadninie koni odbył się Dzień Rodziny. Z tej 
okazji mnóstwo atrakcji czekało na każdego człon-
ka rodziny. Najpierw były niespodzianki dla rodzi-
ców – nasz występ z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty, 
pokaz taneczny, później prezenty i pożegnanie sze-
ściolatków, które od września idą do szkoły. Wiele 
mam nie kryło łez wzruszenia, że ich małe skarby 
tak szybko podrosły. Później były kiełbaski, ciasta, 
dmuchańce i przejażdżki bryczką po terenie stad-
niny. Było wspaniale. Najwspanialej na świecie. Już 
czekamy na przyszłoroczny Dzień Rodziny.

W naszym przedszkolu przez cały rok trwa ak-
cja „Cała Polska czyta dzieciom”, w ramach której 
chętni rodzice przychodzą poczytać przedszkola-
kom książki. Tak było też w czerwcu w Biedronecz-
kach. Wszystkim rodzicom bardzo dziękujemy za za-
angażowanie w akcję i liczymy na jeszcze większe 
w przyszłym roku.

Przedszkole  
4 Pory Roku
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W maju Leśną Chatkę odwiedził tata Jasia, który 
przyjechał do Nas karetką pogotowia. Dzięki jego 
uprzejmości dzieci miały możliwość zapoznania się 
z wyposażeniem karetki oraz sprzętem medycznym 
ratującym życie. Sowy, Jeżyki oraz Leśne Skrzaty ze 
żłobka dowiedziały się o czynnościach wykonywa-
nych przez ratowników oraz utrwaliły sobie wia-
domości z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy. 
Dzieci były bardzo zafascynowane i zainteresowa-
ne wnętrzem karetki. Był to dzień pełen wrażeń. 

Serdecznie dziękujemy Panu Wojciechowi Ch. 
za udostępnienie w celach poglądowych m.in. 
sprzętu ratowniczego i karetki pogotowia wraz 
z jej wyposażeniem. Życzymy wszelkich sukcesów 
zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej. 

MUZYKA klasyka – powaga czy żart ? Czy muzyka 
poważna musi być poważna ? A może to lekkie, żar-
tobliwe, rozrywkowe utwory ? 8 maja 2018r. wraz 
z Agencją Artystyczną BONSAI przenieśliśmy się do 
Wiednia, aby poznać Wolfganga Amadeusza Mo-
zarta i Ludwiga van Bethovena. Sowy, Jeżyki i Leśne 
Skrzaty przekonały się, jak zróżnicowana może być 
muzyka klasycyzmu i jak barwne historie towarzy-
szyły kompozytorom. 

Wiedzę o świecie można zdobywać nie tylko w la-
boratoriach pełnych probówek i komputerów. Na-
ukę można znalezć we wszystkim co widzisz i ro-
bisz na co dzień. W majowy, słoneczny dzień Leśną 

Chatkę odwiedziła pani Ania z DNA_ZABAWY. Tym 
razem w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” 
Sowy i Jeżyki usłyszały opowiadania nawiązujące 
do codziennych sytuacji pozwalających poznawać 
fascynujące zjawiska naukowe. Przedszkolaki z za-
partym tchem śledziły czytane linijki. Dodatkowo 
każde opowiadanie opatrzone było naukowym eks-
perymentem. Czegoś takiego w Leśnej Chatce jesz-
cze nie było !!! 

15 maja 2018r. do Leśnej Chatki zawitał zespół 
teatralny Herbi z Leszna oferując przedstawienie pt. 
„Trzy magiczne słowa”. Spektakl opowiadał o przygo-
dach młodego księcia, który poznaje czym jest bie-
da, głód i niedostatek. Podczas wędrówki na dwór 
swej ciotki Honoraty (która jest czarodziejką) zostaje 
ograbiony ze wszystkich swoich kosztowności oraz 
z drogocennego ubrania ! W dalszej części podró-
ży przeżywa mnóstwo przygód, aż dociera na dwór 
swej cioci. Po powrocie do zamku staje się zupełnie 
innym księciem – mądrym i sprawiedliwym władcą. 

22 maja 2018r. odwiedziliśmy Ogród Ekologiczny 
Państwa Gładysiaków, który mieści się w Wirach koło 
Poznania. Na miejscu odbyła się prezentacja roślin 
rosnących w Ogrodzie. Poznaliśmy także mieszkań-
ców ogrodu. Mogliśmy się przekonać jak wyglądają 
wewnątrz domy: motyla, dzięcioła, pszczoły i nie-
toperza. Oglądaliśmy z bliska pracujące mrówki i już 
wiemy dlaczego należy mieć w ogrodzie kompo-
stownik. Na zakończenie pani Agnieszka zaprowa-
dziła nas pod jabłoń, z której wycięto niepotrzeb-
ne gałęzie i mogliśmy z nich oberwać liście i jabłka, 
którymi nakarmiliśmy zajączki oraz perliczki miesz-
kające w Ogrodzie. Intensywne zdobywanie wiedzy 
połączyliśmy z dobrą zabawą na świeżym powie-

trzu. Po całym dniu zmęczeni ale zadowoleni wró-
ciliśmy do Leśnej Chatki. 

23 maja 2018r. Przedszkolaki z Leśnej Chatki 
uczestniczyły w IV Gminnym Konkursie Recytator-
skim pod patronatem Wójta Gminy Rokietnica pt. „ 
Dla Ciebie Mamo i Tato”. Konkurs odbył się w Przed-
szkolu w Cerekwicy. Grupę Sowy (5 i 6 latki) re-
prezentowała Anna M. (WYRÓŻNIENIE) w utworze 
Agnieszki Frączek „Kochana Mamusia” oraz Lilia-
na S. w utworze „Dla Tatusia”. Grupę Jeżyki (3 i 4 
latki) reprezentowali Anna G. i Stefan W. w utwo-
rze Doroty Gellner pt. „O miłości wśród słodkości”.

Wszystkim występującym dzieciom serdecznie 
GRATULUJEMY !  

Z okazji Dnia Mamusi wszystkim Mamusiom zło-
żyliśmy serdeczne życzenia:

Mam dla Ciebie bukiet życzeń, moja MAMO 
ukochana,

Niech Twa buzia będzie zawsze tylko roze-
śmiana, 

Niech Ci szczęście oraz zdrowie nieustannie 
dopisują, 

Niech się Twoje marzenia, w każdym dniu re-
alizują !

Od 1 września 2018r. w Przedszkolu Leśna Chat-
ka uruchamiamy oddział integracyjny. Zapraszamy 
dzieci z orzeczeniami i opiniami !

Dzieci otrzymają dofinansowanie do zajęć ze spe-
cjalistami oraz czesnego. 

Przedszkole  
Leśna Chatka
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Przedszkole Logicus

Familijny Festyn Rodzinny  
w Przedszkolu „Logicus”

W piątek 25 maja odbył się Familijny Festyn Ro-
dzinny na którym to znalazło się dużo atrakcji dla 
dzieci i dorosłych, które pozwoliły na spędzenie ro-
dzinnego popołudnia pełnego zabawy. Wśród atrak-
cji były - dmuchańce, foto-budka, występy tanecz-
ne dzieci, konkursy rodzinne z nagrodami.

Dzień Dziecka
Dzień Dziecka w Logicusie to zawsze radosny 

dzień, pełen niespodzianek dla dzieci - tym razem 
była to wata cukrowa, kolorowe balony, malowa-
nie twarzy oraz wycieczka autokarem na wysta-
wę klocków Lego. Ten dzień zdecydowanie nale-
żał do dzieci!

Dzień dziecka w Niepublicznym 
Żłobku Myszki Miki

Dnia 8 czerwca 2018 r. o godzinie 17.00 spotkali-
śmy się całymi rodzinami na żłobkowym placu zabaw 
by wspólnie uczcić dzień dziecka oraz spędzić miło 

czas. Rada Rodziców, która była organizatorem tego 
spotkania, zapewniła rodzicom i dzieciom atrakcję 
w postaci malowania płotu. Uprzednio płot ten zo-
stał odpowiednio przygotowany – został pomalo-
wany na trzy bazowe kolory – żółty symbolizujący 
pustynię, niebieski – morze oraz zielony imitujący 
łąkę. Po małej przekąsce wszyscy zabrali się ocho-
czo do malowania! Efekty tej pracy oglądamy do 
dzisiaj wychodząc na ogródek J 

NABÓR NA WRZESIEŃ 2018 TRWA – 
ZAPRASZAMY! Tel: 884-363-980
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MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY – kompleksowy program 
wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy

Spektakularny, zjawiskowy, fascynujący - tymi sło-
wami niedawno określano pierwszy Experimental 
Day, który odbył się 13 stycznia w Szkole Podsta-
wowej w Rokietnicy. Jak się okazuje, druga edycja 
tego wydarzenia była równie wspaniała. W ramach 
realizacji projektu „Młodzi Nobliści z Rokietnicy (…)” 
oraz przy okazji obchodów Dnia Dziecka , 30 maja, 
uczniowie naszej szkoły brali udział w niezwykłym 
festiwalu nauki.

 Pokazy z ciekłym azotem, suchym lodem, pokaz 
chemiczny,  zabawki fizyczne, alkogogle, bączki, gra-
jące rury, kula plazmowa, kalejdoskop, pryzmaty 
oraz roboty to tylko niektóre z wielu atrakcji, które 
zapewniła tego dnia firma Mały Inżynier. A możli-
wość wykonywania doświadczeń samodzielnie, pod 
okiem wykwalifikowanych instruktorek, zaspoko-
iła oczekiwania nawet najbardziej zagorzałych fa-
nów nauk ścisłych.

A oto jak uczniowie wspominają ten dzień:
„Najbardziej podobały mi się eksperymenty z cie-

kłym azotem, ponieważ można było spróbować je-
dzenia zamrożonego tą substancją np. liści bazylii, 
bitej śmietany lub biszkoptów” (Ola)

„Dzięki eksperymentom i doświadczeniom po-
szerzyliśmy swoją wiedzę na temat różnych zja-

wisk fizyczno – chemicznych.  Najciekawsze były 
doświadczenia z ciekłym azotem przy których mo-
gliśmy nawet asystować” (Dawid)

„Najbardziej podobała mi się obsługa robotów 
na zajęciach z robotyki oraz różne zabawki np. al-
kogogle” (Bartek)

Trzeba tu jednak wspomnieć, że na pytanie „co 

najbardziej podobało Ci się podczas Experimental 
Day?” uczniowie najczęściej odpowiadali – „Wszyst-
ko!”. Nie trudno jest więc stwierdzić, że drugi Expe-
rimental Day zaliczymy do udanych a wspomnie-
nia po nim pozostaną w naszej pamięci na długo.

koordynator projektu
Elżbieta Fudala
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Szkoła Podstawowa w Rokietnicy

Mistrzowie powiatu ze Szkoły 
Podstawowej w Rokietnicy

W dniu 25.04.2018r. odbyły się Mistrzostwa Po-
wiatu w biegach przełajowych na poznańskiej Mal-

cie. Nasze reprezentacja liczyła 38 zawodników. 
W mistrzowskim składzie pobiegli Basza Hubert, 

Cierpicki Igor, Czechowski Marcin, Jankowiak Wik-
tor, Kuźniewski Miłosz, Protasewicz Jakub oraz No-
wak Jeremiasz. Należy dodać, że konkurencja była 
olbrzymia, w każdym biegu wystartowało ponad 

250 zawodników. 
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i dziękuje-

my za sportową walkę! 
Zespół Nauczycieli WF 

Szkoły Podstawowej w Rokietnicy

Ogromne sukcesy w wojewódzkich 
konkursach przedmiotowych

Z ogromną przyjemnością i dumą informujemy, 
że w mijającym roku szkolnym uczniowie klas gim-
nazjalnych Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Rokietnicy odnieśli wiele spektakularnych sukce-
sów na szczeblu wojewódzkim. 16 kwietnia 2018 
roku w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Mu-
zycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza w Pozna-
niu odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń 
i nagród laureatom konkursów przedmiotowych or-
ganizowanych dla uczniów dotychczasowych gim-
nazjów województwa wielkopolskiego. W uroczy-
stości wzięła udział Wielkopolska Kurator Oświaty 
p. Elżbieta Leszczyńska. 

Wśród 529 laureatów Wojewódzkich Konkur-
sów Przedmiotowych organizowanych przez Ku-
ratorium Oświaty w Poznaniu znalazła się czwór-
ka uczniów klasy 3e:

- Zuzanna Błaszczak i Cezary Botta znaleźli się 
w gronie 1,55% startujących, którzy zostali laure-
atami Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. 
Zuzanna i Cezary przygotowywali się do zmagań pod 
opieką p. Magdaleny Brzostowskiej.

- Adam Łuczka i Mieszko Pioch znaleźli się wśród 
2,33% startujących uczniów, którzy uzyskali tytuł 
laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. 
Adam i Mieszko przygotowywali się do zmagań pod 
opieką p. Szymona Ryster.

- Mieszko Pioch przygotowywał się do zmagań 
w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym pod 
opieką p. Renaty Janukowicz i zdobył tytuł laure-
ata wśród 1,15% startujących.

- Adam Łuczka startował także w Ponadwoje-
wódzkim Konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekono-
micznej i znalazł się w gronie 1,26% startujących, 
którzy ukończyli konkurs z tytułem laureata. Adam 
korzystał z pomocy p. Renaty Janukowicz w przy-
gotowaniach do konkursu.

- Cezary Botta startował także w Wojewódzkim 
Konkursie Fizycznym i znalazł się w gronie 5,62% 
startujących, którzy ukończyli konkurs z tytułem lau-
reata. Cezary przygotowywał się do konkursu pod 
opieką p. Romy Błaszczyk.

Dodatkowo Wojciech Pękosz ukończył Wojewódz-

ki Konkurs Historyczny z tytułem finalisty na eta-
pie wojewódzkim. 

Wszyscy laureaci i finalista musieli przejść przez 
trzy etapy konkursowe sprawdzające ich wiedzę 
nierzadko mocno wykraczającą poza kompeten-
cje ucznia gimnazjum. Nasi uczniowie, podobnie 
jak ich rówieśnicy w całym województwie, między 
18 października a 17 listopada 2017 r. startowa-
li w etapach szkolnych. Ci z nich, którzy uzyskali 
co najmniej 38 z 50 możliwych punktów, przecho-
dzili do etapu rejonowego, które w zależności od 
przedmiotu odbywały się od 24 listopada 2017 r.  
do 19 stycznia 2018 r. Szczęśliwcy, którzy uzyskali 
40 na 50 punktów na etapie rejonowym, przecho-
dzili do etapu wojewódzkiego – między 20 stycznia 
a 16 marca 2018 r. Tytuł finalisty na etapie woje-
wódzkim otrzymali uczniowie, którzy uzyskali przy-
najmniej 15 na 50 możliwych punktów, a tytuł lau-
reata – zdobywcy przynajmniej 42 na 50 punktów. 
Warto wspomnieć tutaj także o innych uczniach 
tej samej klasy, którzy dotarli w różnych konkur-
sach przedmiotowych na etap rejonowy, jak Olga 
Bieda, Wiktor Kowal, Adam Łopatka, Bartosz Jane-
czek, Wioletta Ziółkowska, którzy z pewnością sta-
nowili dla swoich kolegów dodatkową motywację 
i byli wsparciem w dążeniu do celu. Nie sposób wy-
mienić tu niestety wszystkich uczniów, którzy star-
towali w konkursach na etapie szkolnym -  jednak 
ich chęć do zdobywania wiedzy i rozwijania umie-
jętności jest bardzo budujący.

Tytuł laureata przynosi gimnazjaliście wymierne 
korzyści. Po pierwsze, bez względu na wyniki uzyska-
ne na świadectwie ukończenia gimnazjum i wyniki 
egzaminów gimnazjalnych, promuje go w wyborze 
szkoły średniej, automatycznie przyznając maksymal-
ną liczbę punktów w rekrutacji do szkoły średniej. 
Po drugie, zwalnia z części egzaminu gimnazjalnego 
odpowiedniego dla uzyskanego tytułu laureata (tj. 
dla Mieszka z historii i przedmiotów przyrodniczych, 
dla Adama z historii, dla Zuzanny z matematyki, dla 
Cezarego z matematyki i przedmiotów przyrodni-
czych), automatycznie przyznając za tę część 100%. 
Po trzecie, gwarantuje uczniowi otrzymanie oceny 
celującej z przedmiotu, z zakresu którego uzyskał 
tytuł laureata. Nasz dzielny finalista – Wojciech – 
również uzyskał niemałą korzyść, albowiem fina-
liści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 
otrzymują kilka dodatkowych punktów w rekruta-
cji do szkoły średniej.

Serdecznie gratuluję nie tylko uczniom, ale tak-
że rodzicom, bo ich udział w osiągnięciu tych wy-
ników z pewnością również był nieoceniony. Na za-
kończenie, jako jeden z nauczycieli wspierających 
uczniów w ich ogromnych sukcesów, chciałbym do-
dać, że ciężka praca, jaka wiązała się z przygotowa-
niem uczniów do tych specyficznych i bardzo wy-
magających zadań, była czystą przyjemnością i z 
całego serca wszystkim nauczycielom życzę tak pra-
cowitych, zaangażowanych i chętnych do rozwoju 
uczniów, jak ci, z którymi miałem okazję pracować.

Szymon Ryster 
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VI edycja konkursu  
języka niemieckiego

W dniu 24 maja w Szkole Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Rokietnicy odbyła się szósta edycja mię-
dzyszkolnego konkursu języka niemieckiego. Od 
2015 roku konkurs objęty jest Honorowym Patro-
natem Wójta Gminy Rokietnica, Gmina Rokietnica 
jest również sponsorem głównym konkursu. Od sze-
ściu lat realizując to przedsięwzięcie, współpracu-
jemy również z wydawnictwem Klett. 

W tym roku, ze względu na reformę oświaty, do 
udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali także ucznio-
wie klas siódmych. Tematem aktualnego konkursu 
była baśń braci Grimm “Die Bremer Stadtmusikan-
ten”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zapoznać 
się szczegółowo z treścią baśni w oryginale języko-
wym, opracować słownictwo oraz opanować pod-
stawowe informacje na temat Bremy. 

W naszej szkole zmagania konkursowe poprzedzi-
ły eliminacje - konkurs na etapie szkolnym. Pierw-
sze miejsce zdobyli ex aequo: Cezary Botta i Klau-
dia Ziółkowska, drugie miejsce wywalczył Wiktor 
Kowal, a trzecie zajęła Olga Bieda. Na uwagę zasłu-
guje fakt, że wszyscy uczniowie przystępujący do 

konkursu byli świetnie przygotowani, w tym ucznio-
wie klas siódmych. 

Oprócz tego zorganizowany został konkurs pla-
styczny nawiązujący do baśni „Muzykanci z Bre-
my”. Uczniowie są niezwykle utalentowani pla-
stycznie, prace były bardzo estetyczne, ciekawe, 
niektóre wręcz profesjonalnie wykonane. Cieszy-
my się, że drzemie w Was tak ogromny potencjał, 
Drodzy Uczniowie. 

Do konkursu międzyszkolnego przystąpiły w tym 
roku trzy szkoły, goście przyjechali do nas ze Szko-
ły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 
z  Pniew oraz ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Po-
wstańców Wielkopolskich z Rogoźna. Młodzież roz-
wiązywała test jednokrotnego wyboru on-line w no-
wej pracowni informatycznej szkoły podstawowej. 
Wyniki konkursu zostały ogłoszone tego samego 
dnia. Goście na prośbę organizatorów pomogli wyło-
nić zwycięskie prace konkursu plastycznego. Obiek-
tywizm gości zaowocował następującymi wynikami: 
pierwsze miejsce ex aequo: Dominik Suszka i Julia 
Grochowska, drugie miejsce Marta Michniewicz, 
trzecie miejsce Kamila Kostrzewa oraz wyróżnie-
nie dla Rozalki Janiszewskiej. 

Zwyciężczynią w konkursie międzyszkolnym “Die 
Bremer Stadtmusikanten” została Paulina Hładki ze 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopol-
skich z Pniew. Drugie miejsce przypadło w udziale 
reprezentantowi naszej szkoły - Wiktorowi Kowa-
lowi. Trzecie miejsce ex aequo zajęli: Cezary Botta 
i Klaudia Ziółkowska. Wyróżnienie otrzymała Wiolet-
ta Ziółkowska. Wszyscy laureaci nagrodzeni zostali 
materiałami do nauki języka niemieckiego. Wśród 
nagród znalazły się słowniki języka niemieckiego, 
audiobooki, fiszki, materiały audiowizualne, lek-
tury niemieckojęzyczne oraz puzzle, ufundowane 
przez Gminę Rokietnica. 

Tradycją naszych konkursów jest realizacja szko-
leń dla nauczycieli - opiekunów. W związku z fak-
tem, iż nasza szkoła realizuje międzynarodowy pro-
jekt “Traditions and modern technology” w ramach 
programu Erasmus+, prelekcja obejmowała wymia-
nę doświadczeń z wyjazdu do Finlandii. 

Mamy nadzieję, że udział w konkursach zaowo-
cuje dalszymi sukcesami, a zdobyte doświadcze-
nia staną się inspiracją dla podejmowania podob-
nych przedsięwzięć. 

Organizatorzy – K. Trojan i E. Lepsza

Mistrzowie Wielkopolski
Miło nam poinformować mieszkańców gminy Ro-

kietnica,  że dnia 26 maja br. uczniowie 6 klasy Szko-
ły Podstawowej w Rokietnicy Jasiu Wasyl i Krystian 
Hauk, wraz ze swoją drużyna IUKS Jedynką Poznań 
zostali Mistrzami Wielkopolski w Siatkówce Halo-
wej. Tym samy chłopcy będą reprezentować nasze 
województwo w Mistrzostwach Polski, które odbędą 
się w dniach 6-8 lipca w Zabrzu. Trzymajcie kciuki. 

Na tym nie koniec sukcesów chłopaków miano-
wicie dnia 10 czerwca chłopcy walczyli w Mistrzo-
stwach Wielkopolski w Siatkówce Plażowej. Jasiu 
Wasyl z kolegą klubowym Karolem został Mistrzem 
Wielkopolski, a Krystian Hauk z kolegą klubowym 
Tymkiem zajął III miejsce.  

Jesteśmy z was bardzo dumni.
Rodzice 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej na 
warsztatach językowych w Wielkiej 
Brytanii

W dniach 23- 29 kwietnia br. dwunastu uczniów 
naszej szkoły wzięło udział w warsztatach języko-
wych w Wielkiej Brytanii. Starsi uczniowie (od klasy 
szóstej wzwyż)  zdecydowali się na przeżycie niezwy-
kłej przygody z językiem angielskim w historycznej 
stolicy anglojęzycznego świata.  W autokarze znaleź-
liśmy się z uczniami z Chludowa i Konina.  W boga-
tym planie wycieczki znalazły się: zwiedzanie cen-
trum Londynu- spacer po dzielnicy Westminster 
i City, przejażdżka London Eye z wspaniałą panora-
mą miasta, wizyta w Shakespeare’ s Globe Theatre, 
most Milenijny. Wraz z panią pilot Lucyną, która za-
sypywała nas wieloma cennymi wiadomościami 
o zwiedzanych miejscach, zwiedziliśmy Greenwich 
i imponujące  Muzeum Historii Naturalnej. Zbiory 
tego muzeum są bardzo bogate, a eksponaty oraz 
interaktywne ekspozycje stanowią ogromną fraj-
dę dla zwiedzających. Największą atrakcją wyjaz-
du było jednak Muzeum Figur Woskowych Mada-
me Tussauds , gdzie mogliśmy zobaczyć ogromną 
liczbę wiernych kopii postaci słynnych osób: od ak-
torów, piosenkarzy po sportowców, głowy państw 
i papieży oraz Warner Bros Harry Potter Studio, czyli 
centrum skupiające najważniejsze elementy planu 
filmowego wszystkich części „Harry’ego Pottera”. 
Wszyscy fascynowali się odkrywaniem poszczegól-
nych elementów bogatej ekspozycji takich, jak do-
mek Hagrida, trzypiętrowy autobus, dom Wesleyów, 
Zaczarowany Las, komnata Dumbledore’a i innych. 
Nie mogliśmy uwierzyć, że kolekcje różdżek, sprzęt 
do Quidditcha, stroje głównych bohaterów, latają-
ce miotły i mnóstwo innych gadżetów są na wycią-
gnięcie ręki.  Jest to niesamowite miejsce, nie tyl-
ko dla fanów filmu.  

Poza Londynem uczniowie odwiedzili również  
Cambridge, Canterbury i  Leeds. Odkrywaliśmy nie-
zwykłą historię tych miejsc, nazwiska słynnych ludzi 
z nimi związanych. Zaglądaliśmy w okno gabinetu, 
w którym pracował Stephen Hawking, widzieliśmy 
uczelnie, których absolwentami byli Isaak Newton, 

Charles Darwin, Rosalind Franklin, David Attenboro-
ugh i wielu innych. Dowiedzieliśmy się też, iż uczel-
nie w Cambridge „wydały” ponad dziewięćdziesię-
ciu noblistów!  Wizyta w tak niezwykłym miejscu 
dała uczniom  mnóstwo motywacji do ambitniej-
szego spojrzenia na swą przyszłość. W Canterbury 
zwiedziliśmy przepiękne miasteczko i imponującą 
katedrę, która jest kolebką kościoła anglikańskiego. 
W Leeds zwiedziliśmy zamek i ogród go otaczający. 

Dzieci wzięły udział w „żywej” lekcji języka angiel-
skiego nie tylko w każdym z tych miejsc, ale również 
podczas spotkania z byłym nauczycielem historii, 

Grahamem, który na ulicach Londynu w bardzo cie-
kawy sposób opowiadał o historii Wielkiej Brytanii. 
Trzeba dodać, że wszyscy, zarówno uczniowie, jak 
i nauczyciele, mieszkali podczas warsztatów u ro-
dzin brytyjskich.  Wszystkie one przyjęły nas serdecz-
nie i ugościły z dużą troską. Uczniowie pytani byli 
o podróż, preferencje kulinarne i zainteresowania.   

Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni w tych kil-
ku dni i pytali, dlaczego tak krótko trwała ta wspa-
niała przygoda :) 

A. Tylczyńska

Jak Nie Czytam  
Jak Czytam

8 czerwca wzięliśmy 
udział w Ogólnopolskiej Ak-
cji Czytania w Jednym Mo-
mencie. Uczniowie w całej 
Polsce wyszli tego dnia o go-
dzinie 10.00 na ulice i place 
w swoich miejscowościach, 
by pokazać, że czytają. Na 
boisku sportowym w Ro-
kietnicy zebrało się w tym 
roku ok. 1200 osób. 
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Kolejna rodzinna ,,Majówka 
u Zamoyskich” pod patronatem 
Starosty Poznańskiego już za nami.

Jak co roku w piękną majową sobotę mogliśmy 
korzystać z atrakcji przygotowanych przez Radę Ro-
dziców, Grono Pedagogiczne i zaproszonych gości 
odbyły się: gry i zabawy zręcznościowe, konkursy 
dla dzieci, kiermasz książek, kawiarenka, sprzedaż 
domowych ciast, lodów i waty cukrowej, pyszności 
z grilla i grochówka, przejażdżki kucykiem, dmucha-
ne zamki i zjeżdżalnie, sprzedaż rękodzieła, biżuterii, 
zabawek, kwiatów i roślin ozdobnych Poradnia die-
tetyczna Natura Spa wykona analizy masy i składu 
ciała. O godzinie 12:00 gimnazjaliści mogli uczest-
niczyć w drzwiach otwartych. Wszystko to przy do-
brej muzyce, w przepięknej majowej scenerii par-
ku. Po raz kolejny impreza okazała się wydarzeniem 
miłym i atrakcyjnym dla wszystkich uczestników.

Oliwia Marciniak (kl. II TI)

,,Urbanistyka w mieście”
W dniu 12.05.2018r. odbył się wykład na temat: 

„Urbanistyka miasta”. Prowadzącym była Sylwia Mi-
kołajczak, z biura architektonicznego RDH Architek-
ci Urbaniści w Poznaniu, urbanista z wieloletnim 
międzynarodowym doświadczeniem, pełnomocnik 
Dziekana ds. kierunku Urban Management w Col-
legium Da Vinci w Poznaniu.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu dla szkół 
ponadgimnazjalnych zainicjowanego przez Cole-
gium Da Vincii w Poznaniu we współpracy z holen-
derskimi urbanistami. W ramach cyklu pojawia się 
zagadnienia związane z budowaniem świadomości 
miasta. Urbanizacja obejmuje nie tylko tworzenie 
infrastruktury, rozwój budownictwa, to również ak-
tywność ludzi wpisane w codzienne funkcjonowa-
nie miasta.

Maria Matuszczak

Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Piłce Koszykowej

22.05.18. Reprezentacja naszej szkoły wzię-
ła udział, w Wielkopolskich Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w Piłce Koszykowej 3x3 w Opalenicy. W za-

wodach wzięło udział 7 drużyn dziewcząt i 10 dru-
żyn chłopców z Rejonu Zachód. Gratulujemy na-
szej reprezentacji debiutu. Drużynie męskiej do 
Finału Województwa Wielkopolskiego zabrakło 
dwóch punktów.

W koszykówce 3x3 gra się na jeden kosz. Bo-
isko musi mieć wyznaczoną linię rzutów wolnych 
(5,80 m), linię rzutów za 2 punkty (6,75 m). Każda 
drużyna składa się z 4 zawodników (3 zawodników 
na boisku i 1 zmiennik).Trener nie może przeby-
wać w obrębie boiska ani komunikować się zdal-
nie z trybun. Za każdy celny rzut z pola wewnątrz 
łuku przyznaje się jeden (1) punkt. Za każdy celny 
rzut z pola za łukiem przyznaje się dwa (2) punk-
ty. Za każdy celny rzut wolny przyznaje się jeden 
(1) Czas gry wynosi 10 minut. Zegar czasu gry jest 
zatrzymywany podczas sytuacji martwej piłki oraz 
podczas rzutów wolnych. 

M. Statucka

VI Regionalny Turniej Bocci 
Olimpiad Specjalnych 

23.5.18. Reprezentacja naszej szkoły wzięła udział 
w wolontariacie. Współpracując z ROKTAR-em, prze-
prowadziliśmy VI Regionalny Turniej Bocci Olim-
piad Specjalnych, na boisku przy szkole podstawo-
wej w Rokietnicy.

Z podziękowaniem dla naszej  
niesamowitej młodzieży

M. Statucka

XXV Jubileuszowy Zlot Laureatów 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Konkursu Krajoznawczego 
„Poznajemy Ojcowiznę” 

Od 25-27.05.2018r. pod patronatem MEN od-
bywał się w Przeworsku i Zarzeczu na Podkarpa-
ciu, XXV Jubileuszowy Zlot Laureatów Ogólnopol-
skiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego 
„Poznajemy Ojcowiznę” - organizowanego przez 
Zarząd Główny PTTK. Uczestniczyła w nim Oliwia 

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
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Marciniak z klasy II TI, która uzyskała na etapie kra-
jowym drugą lokatę na poziomie szkół ponadgim-
nazjalnych w kategorii prac multimedialnych. Praca 
Oliwii - film „Ojcowizna. Bezcenne historie pisane 
piórem życia” zawiera przekaz doświadczeń miesz-
kańców Rokietnicy od czasów przedwojennych przez 
okres terroru okupacji niemieckiej aż po represje 
stalinizmu w powojennej Polsce.

Komisja konkursowa wyróżniła Oliwię dodatko-
wo Nagrodą im. tragicznie zmarłego młodego kra-
joznawcy Łukasza Wojeckiego .

Odrębnie podczas Zlotu odbył się XII Ogólnopolski 
Konkurs Turystyczny „Na najlepszy produkt turystycz-
ny w regionie”, podczas którego Oliwia promowała 
naszą „Małą Ojczyznę” jaką jest gmina Rokietnica. 
Przedstawienie walorów historycznych Rokietnicy 
i okolic oraz informacji o zasobach przyrodniczych 
i dniu dzisiejszym gminy przyniosło Oliwii III miejsce.

Podczas Zlotu laureaci uczestniczyli w Programie 
Krajoznawczym, który był częścią nagrody. Między 
innymi zwiedzaliśmy Muzeum im. Rodziny Ulmów 
poświęcone Polakom ratującym Żydów podczas II 
wojny światowej.

Serdecznie gratulujemy Oliwii sukcesów i życzy-
my dalszych wspaniałych osiągnięć.

Dorota Filipak

Sukces uczniów w Ogólnopolskim 
Konkursie Informatycznym 
„Potyczki Młodych Adminów 2018” 
w Warszawie

Miło nam poinformować, że dwóch uczniów Ze-
społu Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy Gil-
bert Helwich i Dawid Czechowski, po raz pierwszy 
w historii szkoły, dostało się do finału konkursu. 
Nasi uczniowie zdobyli ósme miejsce, eliminując 
prawie 70 drużyn z całej Polski.

Podczas konkursu uczniowie rozwiązywali wie-
le skomplikowanych problemów administracyjnych 
w systemie Open SUSE. Zadania obejmowały DNS, 
DHCP, APACHE, mySQL, VSFTPD, SSH, Firewall, CRON, 
RAID, kopie zapasowe i skrypty.

Po konkursie organizatorzy zaprosili uczestników 
do zwiedzania Warszawy.

Serdecznie gratulujemy!!!
Piotr Janowski

Gościliśmy Panią Vu Dieu Thuy 
z Wietnamu 

W naszej szkole gościliśmy Panią Vu Dieu Thuy 
z Wietnamu. Podczas spotkania młodzież zapozna-
ła się z kultura wietnamska i amerykańską, a także 
z rodzimą kuchnią naszego gościa. W ramach dnia 

językowo-hotelarskiego mieliśmy okazje podszkolić 
nasze umiejętności językowe tłumacząc konseku-
tywnie naszego gościa. Uczniowie po zapoznaniu się 
z licznymi ciekawostkami i zaskakującymi historia-
mi wykonali plakaty dotyczące obchodów nowego 
roku w Wietnamie. Ponadto nasi uczniowie mogli 
zgłębić sztukę przygotowywania sajgonek, razem 
z naszym gościem zrobili górę pysznych przekąsek.

 Agnieszka Złotnicka
 Aleksandra Maciejewska

W stajni NB Ranch

09.05.18. Koło jeździeckie wybrało się do staj-
ni Stajni NB Ranch do Drużyny koło Mosiny. 

Jeźdźcy mogli zapoznać się z jazdą w stylu we-
stern oraz z naturalną metodą układania koni, tzw. 
szkołą” Monty Robertsa” ( więcej na: www.galo-
puje.pl/n/monty-roberts/9953 ). 

Była to również inspiracja dla autorów książki 
i filmu „Zaklinacz koni”.

M. Statucka

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego 
w Plażowej Piłce Siatkowej

29.05.18. Reprezentacja naszej szkoły wzięła 
udział, w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego 
w Plażowej Piłce Siatkowej w Kórniku.

Rozgrywki odbywały się systemem „każdy z każ-
dym”. Dziewczyny rozegrały 5 meczy, cztery wygra-
ne do dwóch setów, jeden z dogrywką, zdobywając 
w ten sposób tytuł Mistrza Powiatu Poznańskiego 

i awans do 1/2 Mistrzostw Województwa Wielko-
polskiego.

M. Statucka

1/2 Mistrzostw Województwa 
Wielkopolskiego w Plażowej Piłce 
Siatkowej

05.06.18. Reprezentacja naszej szkoły wzięła 
udział, 1/2 Mistrzostw Województwa Wielkopolskie-
go w Plażowej Piłce Siatkowej w Nowym Tomyślu.

Rozgrywki odbywały się systemem „brazylijskim”. 
Dziewczyny zdobyły III miejsce.

Gratulujemy! M. Statucka

U Zamoyskich się czyta !!!
„Są gorsze występki, niż palenie książek. Jednym 

z nich jest nieczytanie”.
 Josif Brodski
8 czerwca o godz. 10.00 uczniowie naszej szko-

ły wraz ze społecznością innych placówek oświato-
wych z Rokietnicy, wzięli udział w akcji „Jak nie czy-
tam, jak czytam”. Swoje ulubione książki otworzyli 
wszyscy, młodzież i nauczyciele, udowodniając tym 
samym, że problem nieczytania nas nie dotyczy!

link do filmu https://www.youtube.com/
watch?v=hF1A-CqKGAA

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich 
w Rokietnicy ogłasza nabór na 
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla 
dorosłych:
• Kwalifikacja RL.26. Wykonywanie kompozycji flo-

rystycznych
• Kwalifikacja EE.08 Montaż i eksploatacja syste-

mów komputerowych, urządzeń peryferyjnych 
i sieci

• Kwalifikacja EE.09 Programowanie, tworzenie i ad-
ministrowanie stronami internetowymi i baza-
mi danych

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
ul. Szamotulska 24

www. zsrokietnica.edu.pl
e-mail: zsrokietnica@powiat.poznan.pl
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MROWINO
Wizyta w Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

Dnia 7 czerwca 2018 roku uczniowie uczęszcza-
jący na zajęcia Koła Historycznego w Szkole Podsta-
wowej w Mrowinie, wzięli udział w wyjeździe edu-
kacyjnym do Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
w Lusowie. Wzięliśmy udział w lekcji muzealnej oraz 
odwiedziliśmy grób generała Józefa Dowbora Mu-
śnickiego. Uczniowie zdobyli wiele cennych infor-
macji na temat historii lokalnej oraz wydarzeń zwią-
zanych z Powstaniem Wielkopolskim.

Sylwia Zabrocka 

MegaMisja w świetlicy szkolnej 
w Mrowinie

W roku szkolnym 2017/2018 nasza świetlica za-
kwalifikowała się do programu edukacyjnego Me-
gaMisja. Przez 10 miesięcy realizowaliśmy zagadnie-
nia związane z edukacją cyfrową. Dzieci wykonując 
kolejne wyzwania uczyły się, jak bezpiecznie korzy-
stać z Internetu. Wszystko w formie przyjaznej za-
bawy w cyfrowe laboratorium, w którym pomaga-
liśmy animowanym bohaterom, złapać niesfornego 
psotnika. 

Omówiliśmy zagadnienia z zakresu: korzystania 
z różnych źródeł informacji, języka mediów, prawa, 
bezpieczeństwa w mediach i komunikacji, ekono-
micznych aspektów działania mediów, etyki w me-
diach i komunikacji oraz mobilnego bezpieczeństwa. 
Zdobyliśmy kompetencje cyfrowe oraz umiejętno-
ści z zakresu kreatywnego korzystania z mediów. 
Uczyliśmy się jak nagrać dźwięk, nakręcić film, zro-
bić zdjęcie i przetworzyć je cyfrowo. 

Pracując w grupach i podejmując kolejne wyzwa-
nia, zdobywaliśmy punkty, które zamieniały się na 
nagrody do świetlicy. Za zaangażowanie oraz wyko-
nywanie zadań świetlicowa biblioteczka wzbogaciła 
się o liczne książki. Otrzymaliśmy wiele ciekawych 
gier oraz audiobooki. Dostaliśmy także kreatywne 
zestawy plastyczne. Największą niespodzianką dla 
Nas było wygranie dwóch tabletów, dzięki którym 
mogliśmy zdobywać praktyczne umiejętności. Świe-
tlica podjęła współprace z innymi szkołami uczest-
niczącymi w programie, wymieniając się upomin-
kami oraz listami. 

Udział w projekcie MegaMisja pokazał uczniom 
jak kreatywnie korzystać z nowych technologii a tak-
że kształtował ważne kompetencje społeczne. Dzię-
kujemy Fundacji Orange za możliwość uczestnicze-
nia w projekcie.  Wychowawcy świetlicy 

NAPACHANIE 
Konkurs Matematyczny Kangur

W drugiej połowie maja otrzymaliśmy wyniki 
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego 
Kangur. W naszej szkole w Napchaniu wyróżnienia 
otrzymało aż sześciu uczniów, a w Mrowinie dwóch.  
Każda osoba z tym tytułem otrzyma nagrodę. Do-
dajmy także, że konkurs ten jest jednym z najtrud-
niejszych konkursów matematycznych. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy! 

Robotyka w Napachaniu
W Napachaniu przez cały rok szkolny odbywały 

się zajęcia z Robotyki. Dzieci uczyły się programo-
wać  roboty, które budowały wg własnych pomy-
słów z klocków Lego. Podczas zajęć odbywały się 

walki robotów, które cie-
szyły się dużym zainte-
resowaniem i wzbudzały 
wiele emocji, a uczest-
ników zajęć popychały 
do rozbudzania swojej 
kreatywności w wymy-
ślaniu coraz to dosko-
nalszych konstrukcji. 
Programowaliśmy też 
łaziki marsjańskie, któ-
re eksplorowały makietę 
czerwonej planety. Mam 
nadzieję, że umiejętno-

ści te wszystkim uczestnikom zajęć przydadzą się 
w przyszłości.

Grzegorz Socha 
„Kocham Cię Polsko  
– Jestem Polką i Polakiem”  
i „Coolturalne zachowanie”

Zespół wychowawców klas 1-3 z Napachania 
w tym roku szkolnym realizował autorskie projek-
ty: „Kocham Cię Polsko – Jestem Polką i Polakiem”. 
Projekt realizowany był w ramach współpracy po-
między placówkami oświatowymi z terenu Gmi-
ny Rokietnica. Celem projektu było kształtowanie 
u dzieci postaw patriotycznych, dbanie o kraj, kul-
turę oraz tradycje, a także wzmacnianie postaw pa-
triotycznych. Podsumowaniem wspólnej pracy, była 
wymiana pocztówek zrobionych przez uczniów, na 
których umieszczone zostały najważniejsze infor-
macje związane z miejscem zamieszkania dzieci. 
Wystawę można podziwiać na górnym korytarzu 
w naszej szkole.

Drugi projekt dotyczył zasad savoir vivre w szko-
le: „Coolturalne zachowanie”. Celem projektu było: 
propagowanie wśród uczniów zasad kulturalnego 
zachowania się w codziennym życiu, znajomość oraz 
stosowanie przez uczniów form grzecznościowych 
w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie po-
stawy okazywania życzliwości kolegom i koleżan-
kom oraz kształtowanie postawy kulturalnego za-
chowania się wobec osób starszych. 

koordynator zespołu Karolina Władysiak 

Szkoła Podstawowa w Mrowinie
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Oddział Poznańskiego Banku Spółdzielczego w Rokietnicy
Dnia 6 czerwca 2018 r. w obecności pracowni-

ków Banku, zaproszonych gości, władz samorządo-
wych odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedzi-
by Oddziału Poznańskiego Banku Spółdzielczego 
w Rokietnicy, zlokalizowanego przy ulicy Szamotul-
skiej 29. Wcześniej Bank mieścił się przy ul. Gmin-
nej 9 w Rokietnicy.

Przybyłych gości przywitała Wiceprezes Zarzą-
du Poznańskiego Banku Spółdzielczego w Pozna-
niu, Pani Jolanta Jóźwiak.

W swoim wystąpieniu przywołała historię Od-
działu Banku, nawiązując do długoletniej tradycji, 
z dumą podkreślając, że działanie Banku oparte jest 
na własnym, polskim kapitale. Opisała przebieg prac 
związanych z otwarciem nowej siedziby Oddziału.

Podczas przemówienia podziękowania za współ-
pracę zostały skierowane do wykonawców inwesty-
cji, w szczególności Pana Jerzego Maciejewskiego 
Prezesa Rokietnickiego Ośrodka Sportu oraz osób, 
które wykazały się szczególnym zaangażowaniem 
podczas pracy na rzecz nowej placówki banku, za-
równo na etapie decyzyjnym jak i wykonawczym. 

„Mam nadzieję, że przyczyniliśmy się stworze-
nia dobrej przestrzeni do życia naszych klientów 
i mieszkańców” podkreślała w okolicznościowym 
przemówieniu Wiceprezes PBS – Jolanta Jóźwiak 
, dziękując jednocześnie wszystkim wieloletnim, 
lojalnym klientom banku, którzy poprzez swoje 
świadome, biznesowe decyzje wzmacniają lokal-
ne środowisko, co w dobie globalizacji, koncentra-
cji kapitału ma ogromne znaczenie. – To ważne by 
w dobie tak wielkiej konkurencji, jaka panuje na 
rynku bankowym ciągle podnosić komfort obsłu-

gi klienta- życzyła klientom, by jak najlepiej czuli 
się w nowej placówce. 

Słowa uznania Wiceprezes Zarządu skierowała 
również do pracowników Banku, w tym do Dyrektora 
Oddziału PBS w Rokietnicy, Pani Beaty Dolskiej, która 
od ponad trzydziestu lat pełni tę funkcję dziękując 
za zaangażowanie i czynny udział w intensywnym 
procesie wprowadzania systemu zarządzania przez 
kompetencje, zmian organizacyjnych, informatycz-
nych, które miały miejsce w ostatnich kilku latach.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Sta-
nisław Murawski, były Prezes Zarządu Banku Spół- dzielczego w Poznaniu oraz Łucjan Zawartowski Prze-

wodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego 
w Poznaniu. Ksiądz Łukasz Majchrzak Wikary Para-
fii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla dokonał 
poświęcenia obiektu, po czym wszyscy goście zo-
stali zaproszeni do zwiedzania lokalu.

Nowa siedziba Oddziału Banku w Rokietnicy to 
nowoczesna placówka, który zapewni klientom 
wyższy standard obsługi, a pracownikom podnie-
sie komfort pracy.

Niewątpliwą zaletą nowej siedziby jest jej po-
łożenie – znajduje się ona przy kompleksie obiek-
tów Hali Widowiskowo-Sportowej oraz Biblioteki 
Gminnej łącznie z galeriami handlowo-usługowymi, 
które tworzą obecnie swoiste centrum Rokietnicy. 

Bank Spółdzielczy w Rokietnicy czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Red.



30

Raport z prac 
kanalizacyjnych 
w Przybrodzie

Do dnia 15 czerwca Wykonawca zadania pn. „Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wyty-
kami w miejscowości Przybroda, gm. Rokiet-
nica” wykonał odcinek sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Łąkowej wraz z przepompownią oraz odcinek 
rurociągu tłocznego w ul. Mrowińskiej.   

Od 19 czerwca ruszyły roboty ziemne w drodze 
powiatowej, ul. Kaźmierska od granicy z powiatem 
szamotulskim w kierunku ul. Kolejowej. W związku 
z tym przepraszamy za wszelkie utrudnienia, głównie 
związane z przejazdem przedmiotową drogą.

Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z pożyczki 
udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wy-

sokości 2 291 700,00 zł. Prace mają się zakończyć 
w październiku br.

Raport z budowy kanalizacji sanitarnej 
na Osiedlu Spokojnym w Rokietnicy.

Na dzień 15 czerwca br. firma BUD-AN Sp. z o.o. 
z Tuliszkowa położyła odcinek kanalizacji sanitar-
nej podciśnieniowej o długości ok. 500 m i kana-
lizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 300 
m w ulicach: Miłej, Sennej, części ul. Wierzbowej 
i części ul. Przyjemnej. 

Od lipca br. Wykonawca rozpocznie prace kana-
lizacyjne w ul. Jasnej. 

Przypominamy, że całe zadanie pn. „Sieć kanali-
zacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa na os. Spo-
kojnym w miejscowości Rokietnica” ma się zakoń-
czyć do 30 listopada 2018 roku. 

Jednocześnie chcielibyśmy przeprosić za ewen-
tualne niedogodności, wynikające z realizacji 
inwestycji oraz podziękować za wyrozumiałość 
i wsparcie.

Śmieciarka dwukomorowa już w PUKu
Czym są śmieciarki dwukomorowe? Pojazdy te 

zewnętrznie nie wyróżniają się niczym szczególnym. 
Wnętrze kryje jednak specjalistyczną funkcjonal-
ność, która pozwala na jednoczesny odbiór dwóch 
(a w wyjątkowych sytuacjach nawet trzech) różnych 
frakcji odpadów. Komora tego typu śmieciarki jest 
podzielona na dwie niezależne części, a każda z nich 
posiada własny uchwyt do podnoszenia pojemni-
ków, zasyp oraz osobne urządzenia prasujące. Co 
najistotniejsze: każda z części komory jest ważona 
i opróżniana osobno. Frakcje odpadów nie mieszają 
się zatem na żadnym z etapów odbioru i transpor-
tu. Różne frakcje mogą mieć różną objętość, czę-
ści komory są więc rozłożone w różnej proporcji 
(najczęściej 70% do 30% całkowitej przestrzeni ła-
dunkowej). Śmieciarki dwukomorowe w praktyce 
realizują jednocześnie dwa rodzaje zbiórki, co po-

zwala wypracować wymierne oszczędności czaso-
we i eksploatacyjne.

Ostatnie półrocze to czas intensywnego wzro-
stu ilości odbieranych przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. odpadów, szczególnie BIO-
degradowalnych (w porównaniu do tego samego 
okresu w roku 2017). Zwiększona ilość odpadów 
wpłynęła na  przesunięcia w ich odbiorze w niektó-
rych lokalizacjach nawet o kilka dni – za co przepra-
szamy. Mając zatem na względzie realne potrzeby 
oraz możliwości ludzkie i sprzętowe zdecydowali-
śmy się na zakup śmieciarki dwukomorowej, na trzy-
osiowym podwoziu, o ładowności 11 ton. Używany 
sprzęt, ale wyremontowany, z półroczną gwarancją, 
dotarł do nas z początkiem czerwca br. Umożliwi on 
odbiór nie jednej, a dwóch frakcji odpadów pod-
czas jednego kursu, co przyspieszy zbiórkę surow-

ców wtórnych i pozwoli na zmianę harmonogramu 
odbioru odpadów BIOdegradowalnych w miesią-
cach letnich z jednorazowego na dwukrotny w cią-
gu miesiąca. 

Decyzja o zakupie śmieciarki dwukomorowej już 
wkrótce pozwoli wszystkim nam odczuć korzyści 
płynące z jej pracy – od lipca do października tego 
roku wywóz frakcji BIOdegradowalnej będzie od-
bywać się co dwa tygodnie, zgodnie z złączonym 
harmonogramem.   



31lipiec 2018

Komunikaty Akademii 
Wieku Dostojnego
Spotkanie z Amazonią

Słuchacze i sympatycy Akademii Wieku Dostojne-
go spotkali się w sali GOK w dniu 21. maja z przedsta-
wicielami wyprawy do Ameryki Południowej – Eks-
pedycji Amazońskiej RIO HONDO 2017. Amazonia, 
a dokładnie rzeka Amazonka kojarzy się nam z Bra-
zylią. W rzeczywistości owa rzeka przepływa przez 
wiele krajów, także przez Boliwię. Celem wyprawy 
była Puszcza Amazońska, a właściwie trzy jeziora 
skrzętnie skryte w gąszczu lasów. Jeziora, do któ-
rych nikt jeszcze nie dotarł, ba, nie ma ich na ma-
pach, a GPS tam nie działa.

Swoje impresje z podróży przekazywali nam 
w sposób niezwykle dynamiczny panowie Rafało-
wie : Stasiak i Konieczny. Rafał Stasiak– główny nar-
rator, starał się przekazać jak najwięcej informa-
cji, zaś Rafał Konieczny celnie „dopowiadał” to, co 
umknęło koledze. Duet wręcz doskonały.  Prezenta-
cja okraszona tysiącami arcyciekawych zdjęć i opo-
wiadana z taką pasą powodowała wrażenie, że my, 
słuchacze jesteśmy częścią wyprawy. Minęły 2 i pół 
godziny, a my byliśmy dopiero w stolicy Boliwii La 
Paz, mieście kontrastów. Nowoczesne wieżowce, 
a obok slamsy. Tak wygląda stolica jednego z naj-
biedniejszych krajów świata. Wyprawa podążała 
nadal, coraz wyżej, choć La Paz leży na wysokości 
grubo powyżej 3000m npm. Wreszcie zaczęliśmy 
zbliżać się do Puszczy. Rozpędzeni w swych opo-
wieściach Panowie Rafałowie doszli do wniosku, że 
dziś nie zdołamy dotrzeć do owych tajemniczych 
jezior, które prawdopodobnie istnieją. Zamieszku-
ją tam liczne szczepy Indian tzw. nieasymilujących 
się, którzy nie spotkali się z cywilizacją. Nie wolno 
się z nimi kontaktować w obawie o przenoszenie 

chorób cywilizacyjnych, bo dla nich, nieodpornych, 
są chorobami śmiertelnymi.

Dalszy ciąg sprawozdania z wyprawy RIO HON-
DO 1017 będzie na pewno. Termin – jesień – zosta-
nie podany będzie z odpowiednim wyprzedzeniem 
w Rokickich Wiadomościach. Już dziś zapraszamy 
nie tylko seniorów, także młodzież szkolną.

Andrzej Deckert

Z prac Akademii Wieku Dostojnego
Zasłużone letnie ferie.
-  Spotkanie z Amazonią było ostatnim przed wa-

kacyjną przerwą spotkaniem pogadankowo – dysku-
syjnym.. Październik jest miesiącem, w którym roz-
poczynają się uroczyste inauguracje nowego roku 
akademickiego. Naszą, już jedenastą uroczystą in-
augurację naszej Akademii przewidujemy w dru-
giej połowie miesiąca. O szczegółach powiadomimy 
w Rokickich Wiadomościach i na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy.

– ćwiczenia korekcyjne „zdrowy kręgosłup” zakoń-
czyły się 11 czerwca. Pierwsze po przerwie wakacyj-
nej będą w poniedziałek, 3. września o godz. 19.00.

– Nordic Walking – spotkana odbywają się bez 
przerwy wakacyjnej.

– Zajęcia komputerowe wznowimy we wrze-
śniu. Termin i miejsce podamy w Rokickich Wia-
domościach.

– Zapraszamy do licznego udziału w naszych za-
jęciach skierowanych przede wszystkim do wszyst-
kich zainteresowanych, przede wszystkim zaś do 
osób już nieaktywnych zawodowo.  Udział w zaję-
ciach jest bezpłatny, tylko ćwiczący w grupie „zdro-
wy kręgosłup” ponoszą symboliczne koszty wynaj-
mu obiektu.

Życzę przyjemnych wakacji spędzonych aktyw-
nie i do zobaczenia na zajęciach.

Andrzej Deckert

UWAGA!!! ZMIANA HARMONOGRAMU
Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych w okresie od LIPCA do GRUDNIA 2018 roku 

Miejscowość MIESIĄC

VII VIII IX X XI XII

Kiekrz, Starzyny 2 16 30 13 27 10 24 8 22 5 3

Sobota, Bytkowo, Rogierówko,  Pawłowice,  
KIEKRZ-CHWALISZEWO
(ul. Czysta, Błękitna, Słoneczna, Tęczowa, Mokra, 
Torfowa, Kręta, Boczna, Prosta, Łąkowa, Cicha).

4 18 1 14 29 12 26 10 24 6 5

Rostworowo, Żydowo, Krzyszkowo, Kobylniki 6 20 3 17 31 14 28 12 26 9 7

Rokietnica 10 24 7 21 4 18 2 16 30 13 11

Napachanie, Dalekie, Cerekwica, Przybroda, 
Mrowino. 12 26 9 23 6 20 4 18 2 15 13

Odpady BIOdegradowalne to:
odpady zielone oraz kuchenne - trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych z wyłączeniem   odpadów z czyszczenia 

ulic i placów, resztki żywności (bez mięsa), obierki owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie
Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 600  zgodnie z harmonogramem. Pojemniki i worki nie wystawione przed posesję oraz w workach in-

nych niż wydaje Przedsiębiorstwo nie będą odbierane. Zbiórka rozpoczyna się według grafiku od godz. 600. W przypadku awarii sprzętu lub innych zdarzeń 
odbiór odpadów nastąpi w dniu następnym, po dniu przewidywanym w harmonogramie.
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Festyn Rodzinny w Mrowinie
W dniu 9 czerwca 2018 na placu zabaw Karam-

ba  w Mrowinie odbył się Festyn Rodzinny. Była 
to wspólna inicjatywa Rady Rodziców Przedszko-
la z Cerekwicy, Mrowina i Napachania, Radnego 
Ryszarda Lubki oraz Sołectwa Mrowino-Cerekwi-
ca. W roli konferansjera całej zabawy wystąpiła p. 
Anna Talarowska z przedszkola w Mrowinie a opra-
wę muzyczną podczas całego festynu zapewniła nam 
pani Halina Błoch.

W tym dniu świętowaliśmy przede wszystkim 
Dzień Dziecka, ale była to także okazja do złożenia 
życzeń dla Mamy i Taty. Stąd głównym wydarze-
niem tego spotkania były występy naszych przed-
szkolaków. Specjalnie na ten dzień każda z grup: 
Smerfy (Cerekwica), Żabki  (Napachanie), Motyle 
(Mrowino), Leśne Duszki (Napachanie), Pszczółki 
(Mrowino), Biedronki (Mrowino), Krasnoludki (Na-
pachanie), Mrówki (Mrowino) przygotowała swój 
repertuar.  Było zabawnie, pięknie i wzruszająco.  

Nie lada niespodziankę sprawiły nam Panie 
z przedszkoli wykonując rewelacyjny układ taneczny 
a następnie zapraszając wszystkich do wspólnej za-
bawy. Jednak profesjonalizm Pań nieco onieśmielił 
nasze mamy, za to na dzieciaki można było liczyć.

W trakcie trwania festynu odbyło się też kilka kon-
kursów. Jednym z nich był konkurs zorganizowany 
przez p. Lubkę dla „starszych dzieci”. Zadaniem pa-
nów w wieku ‘18+’ było w jak najszybszym czasie 
przejechać zabytkowym rowerem wyznaczoną tra-
sę. Zadanie nie było wcale takie łatwe, a zmagania 
uczestników oceniało specjalnie wybrane jury. Każ-
dy z zawodników, który odważył się na taki występ 
otrzymał nagrodę ufundowaną przez Pana Lubkę.

Kolejny konkurs prowadzony przez p. Małgorza-
tę Żebrowską i p. Ryszarda Lubkę skierowany był 
dla dzieci. Tym razem zadaniem było rozwiązanie 
krzyżówki związanej z turystyką rowerową i bez-
pieczeństwem na drodze. Dzieci znakomicie pora-
dziły sobie z tym tematem, w nagrodę otrzymując 
upominki od p. Lubki.

Pani Anna Talarowska oraz Pani Sylwia Cibor-
ska zorganizowały sportowe potyczki dla wszyst-
kich chętnych dzieci. Każdy kto spróbował swoich 
sił w przygotowanych konkurencjach mógł liczyć 
na nagrody. Do konkursu zaprosiliśmy także mamy. 
Zadanie było łatwe - kto najdłuższej będzie skakał 
na skakance ten wygrywa. Co było nagrodą? Po ta-
kim wysiłku panie, które wygrały zostały nagrodzo-
ne pysznymi frytkami.

Ponadto w trakcie trwania festynu dzieci mogły 
korzystać z wielu atrakcji, jakie w tym dniu były dla 
nich zorganizowane. U Pani Olimpii Dębickiej moż-
na było eksperymentować, na każdego czekały kok-

tajle z suchym lodem czy bańki mydlane.
Wolontariat ze Szkoły Podstawowej w Mrowinie 

„Lepsze Jutro” i Napachaniu „Pomagam” poprowa-
dził kącik zabaw dla dzieci z puzzlami, kolorowan-
kami i zagadkami. Dziewczyny pod czujnym okiem 
pani Sylwii Zabrockiej chętnie angażowały się rów-
nież w pomoc przy kiermaszu książek i paczek „nie-
spodzianek”, za co Wam serdecznie dziękujemy.

Festyn w Mrowinie odwiedziły także animatorki 
z firmy Bricks 4 Kidz z Poznania. Warsztaty z klocka-
mi Lego cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
zarówno przedszkolaków, jak i dzieci szkolnych.

Jak na festyn przystało nie zabrakło dmuchańców, 
które w tym roku przygotowała dla nas firma NANA 
Anna Dankowska. Tam ciągle było głośno i wesoło.

Na twarzach dzieci malował się nie tylko uśmiech. 
Panie z przedszkola za pomocą kredek do malowa-
nia twarzy potrafiły wyczarować wszystko o czym 
zamarzyły sobie dzieci. Tak wymalowane mogły ru-
szyć w przejażdżkę cygańskim wozem, choć na taką 
atrakcję w kolejce czekały nie tylko dzieci.

Pogoda nam dopisała, 
było ciepło jak w tropi-
kach a dla spragnionych 
deszczu nasi Straża-
cy z Mrowina urządzili 
małą ulewę.

Ostatnim punktem 
naszego programu był 
pokaz Zumby i zaba-
wy taneczne z p. Mag-
dą Andrzejewską. Gorą-
cy rokc’n’roll porwał do 
tańca nie tylko dzieci ale 
i mamy podziwiające 
występ swoich pociech.

Jesteśmy wdzięczni Ryszardowi Lubce za pomoc 
i przygotowanie festynu nie tylko pod kątem zaple-
cza technicznego, ale także osobistego zaangażo-
wania podczas imprezy. Serdeczne podziękowania 
składamy również firmom i rodzicom, dzięki którym 
mogliśmy zorganizować sprzedaż paczek niespo-
dzianek oraz nagrodzić dzieci w konkursach spor-
towych, warsztatach eksperymentalnych oraz za-
bawach ze Szkolnym Kołem Wolontariatu. A są to:
• Firma Herlitz Sp. z o. o. z Baranowa
• Firma The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp.z o.o. 

z Sadów k. Poznania
• Księgarnia “Literka” z Rokietnicy
• Sklep “Delikatesy 34” z Rokietnicy
• Sklep „Domino Zabawki” z Kiekrza
• Sklep “Juppi!” z Rokietnicy
• Sklep „Kreatywek” z Rokietnicy
• Sklep wielobranżowy Gadecki Waldemar z Ro-

kietnicy
• Sławomir Ostrowski
• Rodzice

Podczas całego festynu gościli nas:
•  Cukiernia „U Kamilka” z Rokietnicy
• Restauracja „Pod Gruszą” z Rokietnicy

Byli z nami:
• Katarzyna Ruta z watą cukrową i kolorowymi 

balonami
• Rodzice z domowym ciastem, kawą i herbatą

Serdeczne podziękowania składamy Wszystkim, 
którzy pomogli w przygotowaniu i prowadzeniu  fe-
stynu. Dziękujemy!!!

Rada Rodziców Przedszkola
Cerekwica, Mrowino, Napachanie
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Dzień Dziecka w Kobylnikach
W dniu 2 czerwca w godzinach popołudniowych 

w Kobylnikach na boisku przy ulicy Szkolnej odbyła 
się impreza Dzień Dziecka pod Honorowym Patro-
natem Wójta Gminy Rokietnica Bartosza Derecha, 
zaś w godzinach wieczornych spotkanie integracyj-
ne dla mieszkańców Kobylnik. Głównymi bohate-
rami tego dnia były jednak dzieci.

Uroczystego otwarcia i powitania wszystkich do-
konał Wójt Gminy Rokietnica

Bartosz Derech oraz sołtys Kobylnik Beata Nowak. 
Dzieci brały udział w grach i zabawach, za które były 
nagradzane upominkami. Fundatorami upominków 
byli: Port lotniczy Poznań -Ławica, OPS Rokietnica 
oraz prywatni darczyńcy – mieszkańcy Kobylnik. Do-
datkowymi atrakcjami była możliwość obejrzenia 
policyjnego radiowozu oraz wozu bojowego z OSP 
Napachanie, dzięki którym wszyscy mogliśmy za-
nurzyć się w pianie na trawie, a później ochłodzić 
się w kurtynie wodnej. Była to ulga podczas gorącej 
zabawy i pieczeniu kiełbasek przy ognisku, nad któ-
rym czuwał jak zawsze Pan Bolek. Podczas imprezy 
towarzyszyły wszystkim fruwające bańki mydlane 
i każdy mógł delektować się kolorową watą cukro-
wą. W godzinach wieczornych przy dopalającym 
się ognisku dorośli mieszkańcy spotkali się, piekąc 
kiełbaski. Muzyka DJ Zbynia zachęcała na trawiasty 
parkiet do wspólnych tańców, w przerwach których 
mogliśmy zasiąść do wspólnego stołu i dyskusji. Za-

bawa zakończyła się w miłej atmosferze w późnych 
godzinach wieczornych. Sponsorami tej uroczysto-
ści byli: Wójt Gminy Rokietnica, Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych w Rokietnicy, Piekarnia Piotr 
Łakomy, firma MetSad – Przemysław Bera, firma 
Shark – Danuta Błaszczyk. Dziękuję wszystkim fun-
datorom i sponsorom, którzy swoim wkładem przy-
czynili się do uświetnienia całej imprezy. Szczególne 
podziękowania za pomoc w przygotowaniu imprez 
dla: Edwarda Gierczyka, Romualda Skąpskiego, Bo-
lesława Władysiaka, Sylwestra Woźniaka, Krzyszto-
fa Nowaka, DJ Zbynia, Wiesława Nowaka, a także 
Ani Władysiak i Ani Białasik-Szczepańskiej oraz po-
zostałym mieszkańcom, którzy również mieli swój 
udział w przygotowaniach. 

Sołtys Kobylnik Beata Nowak 
zdjęcia: Adam Michta, Krzysztof Nowak

Podziękowania dla 
mieszkańców Kobylnik

Podczas imprez zorganizowanych 2 czerwca br. 
z okazji Dnia Dziecka i Spotkania Integracyjnego 
mieszkańców Kobylnik Anna Władysiak i Anna 
Białasik-Szczepańska przedstawicielki naszego 
sołectwa złożyły podziękowania obecnemu soł-
tysowi Beacie Nowak, wręczając upominek pod 
postacią plastra drewna z wypalonymi napisa-
mi. Tekst wypalony na przygotowanym upomin-
ku brzmi: „Sołtys jest głową wsi, a jego serce 
matką dla jej mieszkańców” jest poniekąd od-
zwierciedleniem pracy na rzecz mieszkańców. 
Ten symboliczny upominek jest dla mnie dużym 
zaskoczeniem, ale i też dowodem wdzięczności 
i dużego zrozumienia, a także ogromną nagro-
dą i motywacją do dalszej pracy na rzecz naszej 
małej społeczności. Dzięki takim mieszkańcom 
Kobylnik chętnie się tu nie tylko mieszka, ale 
i wspólnie spędza z nimi czas.

Serdecznie dziękuję za takie uznanie i dowar-
tościowanie mojej działalności.

Dziękuję również wszystkim chętnym do 
współpracy, bo jest ich coraz więcej.

Po prostu bardzo, bardzo dziękuję!!!
 sołtys Kobylnik Beata Nowak
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Festyn z okazji Dnia Dziecka 
w Napachaniu

Dnia 9 czerwca 2018 roku w Napachaniu odbył 
się festyn z okazji Dnia Dziecka. Dla wszystkich dzieci 
czekały pyszne przekąski: kiełbaski z grilla, lody, sło-
dycze, wata cukrowa, soczki... Koordynatorem całej 
imprezy była pani Marta Mitschke - animator. Dzie-
ci miały możliwość brania udziału w różnych kon-
kursach, tańcach, malowaniu twarzy itp. W tym też 
dniu OSP Napachanie miało drzwi otwarte. Dzieci 
mogły zobaczyć, jak wygląda wóz strażacki, praca 
strażaków w czasie akcji ratowniczej czy pobiegać 
w pianie gaśniczej.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie.
Ogromne podziękowania za pomoc przy orga-

nizacji dla:
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK
• Piekarni Piotr Łakomy z Rokietnicy
• Piekarni Ramek z Ostroroga
• Cukiernia U Kamilka Rokietnica
• Osp Napachanie

A także dla Państwa:
• Marta Mitschke- animator
• Marleny Andrzejewskiej

• ArletyMusiał 
• Darka Andrzejewskiego
• Pauliny Czubek
• Katarzyny Zielińskiej 
• Bożeny Musiał 
• Błażeja Musiał 
• Rafała Kram 

Bardzo dziękujemy za przybycie i miło spędzo-
ny czas. 

Z pozdrowieniami  
sołtys - radna Agnieszka Kram 

Dzieci z Napachania  
,,Posadziły Na Swoim’’

W ramach akcji „Posadź Na Swoim” dzieci z Napachania podczas obchodów 
Dnia Dziecka posadziły na naszym placu wiejskim tuje.
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Plac zabaw

Nasz plac wiejski w Napachaniu przeszedł małą 
rewolucję . Pierwszym etapem prac było postawienie 
altanki rekreacyjnej.  Po demontażu starego ogro-
dzenie, założyliśmy nowe ogrodzenie z paneli ogro-
dzeniowych z podmurówką . Następnie posadzili-
śmy ponad 100 tui . Ostatnim etapem prac było 
założenie kostki z pozbruku w altance i przeniesie-
nie garażu na plac który kiedyś stał przy budynku 
świetlicy wiejskiej w Napachaniu. W między czasie 
cały plac musieliśmy wyrównać i po usuwać chwa-

sty. Pozostało nam jeszcze zasianie nowej trawy, ale 
na chwilę obecną przy tak dużej suszy zostawiamy 
wykonanie tej pracy na jesień. Serdeczne podzię-
kowania za pomoc dla:
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK z Ro-

kietnicy
• Romex z Cerekwicy
• Domitrz Ogrodzenia z Kokoszczyna
• Bratek z Rokietnicy 
• Welco.Br Tartak z Rokietnicy
• Marleny Andrzejewskiej
• Błażeja Musiał 
• Agnieszki Bubacz 
• Mariusza Andrzejewskiego 
• Bartka Bubacz 
• Darka Andrzejewskiego

• Przemka Pakulskiego 
• Arlety Musiał 
• Roberta Władysiaka 
• Rafała Kram 
• Grzegorza Pakulskiego 
• Łukasza Gorońskiego 
• Rafała Gorońskiego 
• Marcina Kilijańskiego 
• Anny Skrzypiec
• Pauliny Czubek
• Anny Kilijańskiej 
• Róży Kilijańskiej 
• Michała Dąbrowskiego 

Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję z pozdro-
wieniami 

sołtys-radna Agnieszka Kram 

Dzień Dziecka w Sołectwie Żydowo-Rostworowo
22 czerwca 2018 był również w naszej Gminie 

Rokietnica dniem zakończenia roku szkolnego dla 
wszystkich dzieci i młodzieży. Dzień później, w pierw-
szy dzień wakacji, w sobotę odbył się Dzień Dziec-
ka w Sołectwie Żydowo-Rostworowo koło Świetli-
cy w Żydowie. Jak zwykle było dużo atrakcji m.in. 
duża, dmuchana zjeżdżalnia, animacje z konkursa-
mi i fajnymi nagrodami w wykonaniu Dwóch Pań 
z Firmy ,,Nowa”, które cieszyły się dużym zainte-
resowaniem dzieci. Był też pokaz wozu bojowego 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Przecławia. W takim 
dniu było wesoło i gwarnie, co sprzyjało zajada-
niu się lubianymi przysmakami dla dzieci w posta-
ci hot-dogów, owoców, wspaniałych pączków od 
Pana Artura Lisiaka oraz soczków i wielu słodko-
ści. Miedzy konkursami odwiedził dzieci Pan Wójt 
Bartosz Derech, który życzył dobrego odpoczynku 
w te wakacje. Trzeba powiedzieć, że również ro-
dzice brali udział w konkursach przypominając so-

bie młode lata. Wieczorem miała miejsce zabawa 
taneczna z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu 
Pani Halinki Błoch. Pragnę tu podziękować uczest-
nikom zabawy za wspaniałą, kulturalną i taneczną 
postawę. Te wszystkie przyjemności dla dzieci i do-
rosłych nie byłyby możliwe, gdyby nie pomoc Pań 
i Panów, a są to: Pani Krystyna Dziedzic, Elżbieta 
Wencka, Marlena Kaczmarek, Marcin Gapik, Ma-
ciej Doba, Krzysztof Polak, Krzysztof Kaczmarek, 
Robert Ludwiczak, Marek Kucharzewski, Tomasz 
Ziemniewski, Marcin Barłóg.

Sponsorami tego dnia byli: Przemysław Tomczak, 
Michał Wieland, Piotr Kozaryn, Mariusz Kulka, Ja-
nusz Garstka, Honorata Kulka, Karolina Prentka, 
Artur Lisiak i Pan Piotr z Rostworowa.

W imieniu dzieci jeszcze raz serdecznie wszyst-
kim dziękuję – kolejny raz widać, co to znaczy być 
dobrym człowiekiem i mieć dobre serce dla dzie-
ci i młodzieży.

Informacje bieżące w Sołectwie 
Jako Sołtys i Radny informuję mieszkańców, że 

trwa budowa chodnika i jezdni w centrum Żydo-
wa przez Powiat Poznański. Ubolewam iż ta budo-
wa nie kończy się na końcu ul. Przecławskiej. Pro-
siłem Powiat w Państwa imieniu, ale na tym etapie 
usłyszałem jedynie informację, że brakuje dalszych 
środków na przedłużenie chodnika. Będę pisał, aby 
one znalazły się w budżecie Powiatu w roku 2019 
i zachęcam mieszkańców do pisania do Powiatu 
w tej sprawie razem można wiele. 

Oczekujemy ponadto na rozpoczęcie kapitalnego 
remontu Świetlicy Wiejskiej w Żydowie - trwają pra-
ce przetargowe w tej sprawie. Cały czas proszę rów-
nież nasze władze o budowę chodnika z Rostworo-
wa do Żydowa i o budowę drogi 
ul. Parkowej w Żydowie- proszę 
mieszkańców o wsparcie w tej 
sprawie. 

 Sołtys i Radny Piotr  
Piotr Hałas 
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Chiny
Cześć, czołem! Jak już zapowiadałem w poprzed-

nich Rokietnickich wiadomościach, tym razem wra-
cam do moich „kochanych” Chin. Muszę przyznać, 
że byłem bardzo ciekawy tego spotkania. Wiedzia-
łem czego mniej więcej się mogę spodziewać, więc 
efekt negatywnego zaskoczenia został teoretycznie 
wyeliminowany. Dałem sobie jeszcze jedną szansę 
i zacząłem kolejną autostopową przygodę z Pań-
stwem Środka.

Kiedy wjechałem do Chin był dokładnie 6 listo-
pada, więc co tu dużo tłumaczyć – cały czas ucieka-
łem przed nadchodzącym zimnem. Mój plan został 
tak ułożony, żeby nie dać się zaskoczyć przez pogo-
dę, dlatego jadąc południem kierowałem się jed-
nocześnie w stronę Półwyspu Indochińskiego. Po 
drodze oprócz spontanicznych przygód, miałem na 
swojej liście kilka atrakcji, które oczywiście chciałem 
zobaczyć. Wybrałem jedną z nich i postanowiłem 
opisać, a że jechałem autostopem, to oczywiście 
nie zabrakło kilku niespodzianek. Czytajcie dalej. 

Pewnego dnia jechałem z Yangshuo, czyli z miej-
sca którego „kosmiczny” krajobraz przypominał plan 
filmu Avatar. Serio! Kawałek dalej kręcono właśnie 
ten film. Prawdę powiedziawszy, to właśnie o nim 
chciałem na początku napisać. Jednak po chwili 
stwierdziłem, że skupię się na innym miejscu, któ-
re w mojej ocenie było jeszcze lepsze. Ażeby się tam 
dostać, musiałem wyjechać z wszelkich miast i au-
tostopem trafić do Longji, a później cisnąć między 
górami, jeszcze przez przynajmniej 15 km w głąb 
lądu. Do Longji dojechałem bardzo późno w nocy. 
Korzystając z tej okazji przeszedłem przez bramkę 
wejściową zupełnie niezauważony, ciesząc się, że 
nie musiałem płacić za bilet. Jednak mój punkt do-
celowy, był dużo dalej, więc tę noc spędziłem jesz-
cze w namiocie nad pobliską rzeczką. 

Dzień kolejny zacząłem oczywiście od marszu. 
Jak zwykle liczyłem, że ktoś mnie w końcu zabie-
rze. Najpierw trafili się jacyś cwaniacy, którzy chcieli 
ode mnie pieniądze, a dosłownie 2 minuty po nich, 
zatrzymało się małżeństwo w średnim wieku, które 
jechało dokładnie tam, gdzie ja. Niestety po drodze 
była jeszcze jedna kontrola, więc musiałem zapłacić 
za bilet wstępu, ale myślę, że było warto. 

Wkrótce dojechaliśmy na miejsce, gdzie momen-
talnie rzuciły się na mnie starsze Panie, czyli kaska-
derki z plemienia Zhuang i chciały, uwaga – ponieść 
moją torbę. Pewnie się zastanawiacie, ile ona mogła 
ważyć? Na pewno za dużo, a przeważnie między 20 
a 25 kg. Ciekaw byłem, co się stanie, kiedy dam ją 
jednej z nich. Spróbowałem i niestety nie udało jej 
się nawet unieść do góry. Skończyło się na śmiechu. 
Oprócz noszenia bagażu, te wesołe kobietki ofero-
wały też miejsca noclegowe. Po chwili jedna z nich 
przekonała gościa, z którym przyjechałem. Ten ku 
mojemu zdziwieniu nalegał, żebym jechał z nimi 
dalej i choć jak zwykle nie wiedziałem jeszcze o co 
może chodzić, to i tak w ciemno się na to zgodziłem. 

Pognaliśmy urwistą drogą pod stromą górę, gdzie 
stał dom z niesamowitym widokiem na słynne tarasy 
ryżowe i wioskę Dazhai w Parku Longji. To właśnie 
był mój cel, zobaczyć tarasy, otworzyć flaszkę wódki 
(czy cokolwiek to było - na etykiecie widniał napis 
26%) i tam spędzić niezapomnianą noc. 

Pierwotne wyobrażenia, jak to zwykle w podróży 
uległy modyfikacji. Od początku nastawiałem się, 
że będę tam zupełnie sam i pisząc szczerze, to na-
wet tego chciałem. A jednak życie wszystko póź-
niej weryfikuje. Wang Li Cheng oraz jego żona na-
legali, żebym poszedł dalej z nimi, więc oczywiście 
poszedłem – i tak właśnie, z tą dwójką spędziłem 
resztę dnia. Wspólnie chodziliśmy po wyjątkowo 
wąskich, górskich ścieżkach. Weszliśmy najpierw 
na najwyższy punkt widokowy, żeby potem zejść 
do położonej u dołu wioski, a wszystko to w oto-
czeniu tarasów ryżowych, które tworzyły dooko-
ła niesamowity klimat. W dodatku, kiedy człowiek 
uzmysłowi sobie kilka faktów, to zupełnie inaczej 
na to patrzy. To co dziś oficjalnie nazywa się Par-
kiem, wcześniej powstawało na przestrzeni 500 lat 
i rozrosło się do wielkości 66 km2. Mieszkańcy upra-
wiali ryż w większości manualnie i to na wysoko-
ściach sięgających nawet 800 m n.p.m. Na własne 
oczy widziałem, jak niemal każdy skrawek ziemi zo-
stał tam maksymalnie wykorzystany. Można sobie 
tylko wyobrazić, ile czasu i pracy zajmuje uprawa 
ryżu w takim terenie. Żałowałem, że nie mogłem 
zostać tam dłużej. Tarasy o każdej porze roku na-
bierały różnych kolorów, dobry efekt był wiosną, 
kiedy woda zalegała na poszczególnych poziomach 
i odbijała kolory nieba oraz słońca, z kolei latem ryż 
zwykle nabierał barw zielonych, który jesienią za-
mieniał się w złoty, a zima, jak to zima przynosiła 
ze sobą śnieg i szron. Ja w Longji znalazłem się na 
pograniczu jesieni i zimy, więc niestety nie zdąży-
łem zobaczyć złota. 

Po długim spacerze wreszcie sobie usiedliśmy 
i zabraliśmy za jedzenie. Zdziwiło mnie, kiedy żona 
Wang Li Cheng’a nagle, tak po prostu sobie bekła. 
Zabrzmi to seksistowsko, ale gdyby to jemu się zda-
rzyło, wówczas pewnie bym tego nawet nie zauwa-
żył. Natomiast oczywiście w całych Chinach, było 
to czymś zupełnie normalnym. 

Wieczorem okazało się, że w tym samym miej-
scu, Wang Li Cheng i jego żona, załatwili mi też noc-
leg. Skoro wylądowałem tam razem z nimi i nie 
spałem, jak to zwykle bywało - na dworze (gdzie 
w dodatku cały czas padało), to postanowiłem, że 
wyciągnę butelkę i wszystkich poczęstuje, jednak 
tylko Wang był zainteresowany. Zatem trochę jak 
w barze, usiedliśmy we dwójkę, rozmawialiśmy przy 
użyciu translatora, a ja od czasu do czasu polewa-
łem następną kolejkę. Ja żadnym asem jeśli chodzi 
o picie trunków nigdy nie byłem, jednak ku moje-
mu zdziwieniu, Wang Li Cheng bardzo szybko zaczął 
patrzyć na mnie wyjątkowo mętnym wzrokiem, aż 
wreszcie skapitulował. To było kolejne potwierdze-
nie teorii, że Azjaci dużo gorzej przyjmują alkohol. 

Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tym ra-

zem chciałem pokazać coś unikalnego, coś czego 
nie zobaczysz w wielu innych miejscach na świecie, 
a Dazhai takie właśnie było. Po tylu dniach podró-
ży, łapałem się na tym, że już coraz trudniej było 
mnie zaskoczyć jakąś typowo turystyczną atrakcją, 
dlatego z czasem zacząłem się bardziej skupiać na 
ludziach, którzy sami w sobie byli niezwykli i róż-
norodni. 

Tym razem Chiny minęły mi dużo łatwiej. Wie-
działem już czego mogłem się po nich spodziewać 
i nawet mój żołądek zniósł to wszystko wyjątko-
wo dzielnie, nawet kiedy jadłem jedzenie z ulicz-
nych restauracji. 

cdn.
Hubert Krupka

kontakt.hubertkrupka@gmail.com



39lipiec 2018

UKS Lider Rokietnica w finale Mistrzostw Polski
27 maja z samego rana w hali ROS zameldowały 

się najlepsze drużyny z całej wielkopolski, by wal-
czyć o tytuł Mistrzyń Wielkopolski w Mini Siatków-
ce Kinder + Sport oraz awans do Finału Mistrzostw 
Polski. Rywalizacja odbywała się w trzech katego-
riach wiekowych: DWÓJKI (rocznik 2007), TRÓJKI 
(2006) i CZWÓRKI (2005). 

Nasz klub reprezentowały dwie drużyny w kate-
gorii TRÓJEK. Dotarcie do finału wymagało od za-
wodniczek sporo wysiłku. W tym sezonie w trój-
kach wystartowało 78 drużyn, w dwójkach 102, 
a w czwórkach 69. Żeby dotrzeć do finału, musia-
ły przejść przez 2 turnieje eliminacyjne, ćwierćfinał, 
którego byliśmy organizatorem oraz półfinał, który 
wyłonił ścisłą 12 w tej kategorii.

Turniej rozpoczęliśmy o godzinie 9:45 uroczystym 
otwarciem, w którym uczestniczył Patron Honoro-
wy Wójt Gminy Rokietnica Pan Bartosz Derech oraz 
Pani Karolina Nawrocka Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Rokietnicy. Otwarcie turnieju uświetnił wy-
stęp Rokietnickiej Orkiestry Dętej pod dyr. Zbigniewa 
Starosty, przy akompaniamencie której odśpiewali-
śmy hymn Polski. Tak uczciliśmy 100 rocznicę odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. Nie mogło za-
braknąć występów artystycznych i tutaj mogliśmy 
liczyć na Rokiciaki i Magdę Andrzejewską, która po 
pokazie przeprowadziła wspólną rozgrzewkę przy 
latynoskich rytmach. 

Po godzinie 10:00 rozpoczęliśmy zmagania spor-
towe, które trwały do godziny 18:30. Na 6 boiskach 

nie zważając na upał na dworze i gorącą atmosfe-
rę w środku, zawodniczki walczyły, by osiągnąć jak 
najlepszy wynik. Kibice nie zawiedli i tłumnie stawili 
się w hali ROS. Nie brakowało łez radości, ale nie-
stety również smutku z porażek. 

Nasz pierwszy zespół w składzie: Amelia Dom-
browska, Gabrysia Dziamska, Oliwia Janowicz oraz 
Kinga Jucha wygrał 8 spotkań. Dziewczyny dały z sie-
bie wszystko, ulegając w ostatnim meczu turnieju 
pierwszemu zespołowi ze Śmigla i zajmując drugie 
miejsce. Po chwilach smutku nadszedł moment ra-
dości, bo nasze zawodniczki awansowały do fina-
łu MISTRZOSTW POLSKI KINDER + SPORT i 7-9 lip-
ca dalej będą walczyć w Zabrzu. Dla drugiej naszej 
drużyny już sam awans do finału był dużym suk-
cesem. Amelia Just, Natasza Klimczak, Marta Soj 
oraz Agata Zwierzyńska walczyły dzielnie, pokaza-
ły serce do gry i zajęły 12 miejsce, grając najlepszy 
turniej w sezonie.

Tegoroczny wynik jest najlepszym wynikiem w hi-
storii Klubu UKS LIDER. Nie doszło by do niego, gdy-
by nie Nasi trenerzy Dorota Szyszka, Piotr Paupa 
i Wojciech Jucha, którzy ciężko pracowali, by przy-
gotować dziewczyny do finału. 

Po wielu godzinach zmagań przyszedł przyjem-
ny czas wręczenia nagród. Dekoracji dokonał prezes 
Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej Pan Jacek 
Broński. Najlepsze zespoły otrzymały nagrody, me-
dale oraz puchary Kinder + Sport oraz WZPS. Prócz 
tego organizatorzy wyróżnili statuetkami najlepsze 

zawodniczki w każdej kategorii, a najlepsze druży-
ny otrzymały koszulki Mistrzowskie, które godnie 
będą nosić na finale w Zabrzu.  Ponadto wszystkie 
zawodniczki otrzymały pamiątkowe nagrody po-
cieszenia, a słodką przekąskę dla wszystkich ufun-
dowała Cukiernia u Kamilka. 

Finał to nie tylko sukces sportowy, ale i organiza-
cyjny, za który serdecznie dziękujemy panu Piotrowi 
Paupie (człowiekowi orkiestrze), wszystkim Naszym 
rodzicom, którzy zaangażowali się nie tylko w orga-
nizację, ale i pozyskanie sponsorów, dzięki którym 
mogliśmy podnieść rangę turnieju.

Patronat honorowy: Starosta Poznański Jan 
Grabkowski oraz Wójt Gminy Rokietnica Pan Bar-
tosz Derech  

Patronat medialny: Radio Poznań, Nasz Głos 
Poznański

Sponsorzy: Powiat Poznański 
Gmina Rokietnica
Kingspan Environmental Sp. z o.o. Rokietnica
Deva System – pomocni w druku
Hurtowania kwiatów – Bart Kwiaty
ATF Partners
Obsługa graficzna – Promarket Jarosław i Anna 

Janowicz Cerekwica
Cukiernia u Kamilka
Posiłki zapewniła – Restauracja Pod Gruszą J. Ga-

wron
D. Szyszka – UKS Lider Rokietnica

Kolejne sukcesy Rokietnickich karateków
W dniu 28.04.2018 już po raz 24 zjechali się do 

Środy Wlkp. Karatecy z całej Wielkopolski na XXIV 
Turniej Karate Dzieci i Młodzieży Dragon Cup , aby 
rywalizować w karate Olimpijskim. W zawodach 
tych uczestniczyło w sumie ponad 330 zawodni-
ków z 31 klubów. Wszyscy startowali z podziałem 
na wiek i na płeć w konkurencjach: kihon dla po-
czątkujących , kata indywidualne, kata drużynowe, 
fantom (walki dla początkujących) oraz kumite (wal-
ki). Nasi zawodnicy trenowani przez Jarosława Kuca 
wywalczyli tam w swoich kategoriach wiekowych 
6 medali w tym 2 złota i 4 brązy. 

Nasza drużyna w składzie: Antoni Kobusiński, Bar-
tosz Prusak i Szymon Sniegocki wywalczyli brązo-
wy medal. Ponadto złoty medal wywalczyli: Szy-
mon Sniegocki w kata, Julia Suszka w kumite open, 
Dominik Suszka startujący w barwach klubu Kuzi 
Sport w kata. Brązowy medal wywalczyli: Hanna 

Lange w kihonie, Michał Weber w kata, Julia Susz-
ka w kumite. Pozostali zawodnicy – Bartecka Julia, 
Oskar Golak, Paweł Grochowski, Hubert Szymański, 
Hanna Weber, Franciszek Zyblerswech-Laszewski, 
Przemysław Zyguła startujący w zawodach wygra-
li po dwie walki w swoich kategoriach wiekowych, 
przegrywając dopiero walkę o wejście do strefy me-
dalowej, klasując się ostatecznie na pozycjach 5-8. 

W drugim turnieju w dniu 12 05.2018 r. roze-
grane zostały w miejscowości Kleszczewo, a zor-
ganizowane przez Wielkopolski Okręgowy Związek 
Karate Olimpijskiego i Szkolnego Związku Sportowe-
go- Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Podstawowych 
i Gimnazjalnych w karate WKF. W zawodach brało 
udział ponad 335 zawodników z 149 szkół z całej 
Wielkopolski. Szkoły naszej gminy Rokietnica re-
prezentowali karatecy UKS Błyskawica w składzie: 
Szkoła Podstawowa w Rokietnicy-Bartosz Prusak, 
Paweł Grochowski, Michalina Michta, Kacper Skąp-
ski, Michał Weber, Hanna Weber. Zespół Szkolno 
Przedszkolny w Napachaniu: Julia Suszka. Gimna-
zjum im. Noblistów w Rokietnicy: Julia Grochow-
ska, Dominik Suszka. Nasi zawodnicy wywalczyli 
tam 9 medali w tym - 5 złotych, 1 srebro i 3 brązy. 

Złoty medal wywalczyli- Dominik Suszka w kon-
kurencji kumite, Julia Grochowska w konkurencji 
kata, Paweł Grochowski w konkurencji kata, Kacper 
Skąpski w konkurencji kata, Michał Weber w kon-
kurencji kata. Srebrny medal wywalczył Michał We-
ber w konkurencji kumite. Brązowy medal wywal-
czyli: Dominik Suszka w konkurencji kata, Hanna 

Weber w konkurencji fantom, Julia Suszka w kon-
kurencji kumite. 

Dzięki tylu zdobytym medalom Szkoła Podst. 
w Rokietnicy ostatecznie znalazła się na 6 miejscu 
na 149 szkół, a Gimnazjum im. Noblistów na 2 miej-
scu. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. D.S.
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Zwycięstwo Zuzy i drugie miejsce 
Arka w międzynarodowych 
zawodach!!!

Nasi juniorzy świetnie zaprezentowali się na 
Międzynarodowym Festiwalu Bilardowym rozry-
wanym w Kielcach. Zuzanna Błaszczak zwycięży-
ła w kategorii dziewcząt, a Arkadiusz Brzękowski 
zajął drugie miejsce w kategorii chłopców. Milena 
Malicka była dziewiąta, a Adam Stankiewicz i Ni-
kodem Jankowiak zakończyli zawody na siedem-
nastych pozycjach. Nieco gorzej poszło Dawidowi 
Jachimowskiemu, który ostatecznie został sklasy-
fikowany na 65.pozycji. W zawodach juniorskich, 
w których Akademia Bilardowa Rokietnica odegrała 
pierwszoplanowe role zagrało ponad 100 zawod-
ników z kilku państw.

Arek wrócił na właściwe tory, 
a Piotr zwycięża w rankingu!!!

Rozgrywki BUDMAR-CUP zbliżają się do wielkie-
go finału, czyli do BUDMAR MASTERS, w którym za-
gwarantowany udział będzie miało 14 najlepszych 
z rankingu. W przedostatniej IX eliminacji BUDMAR-
CUP nie miał sobie równych Arkadiusz Brzękowski, 
który wygrał sześć meczów z rzędu tracąc w całym 
turnieju zaledwie 2 partie!!! Dla Arka było to dru-

gie zwycięstwo z rzędu w BUDMAR-CUP. Dodając 
do tego medale Mistrzostw Polski Juniorów i świet-
ny występ w ostatniej kolejce II Polskiej Ligi Bilar-
dowej, to śmiało można stwierdzić, że Arek wrócił 
na właściwe tory. W finale BUDMAR-CUP IX zagrał 
z Karolem Bartkowiakiem, który ostatnio również 
odnotowuje formę zwyżkową. Na trzecim stopniu 
podium zawitali zawodnicy z ogromnym doświad-
czeniem. Mowa o liderze rankingu BUDMAR-CUP, 
czyli Piotrze Likowskim i kapitanie pierwszej druży-
ny Akademii, czyli Michale Potyszu. Pierwsza czwór-
ka otrzymała puchary i medale ufundowane przez 
firmę BUDMAR, a także dodatkowe nagrody nie-
spodzianki przywiezione przez Radosława Babicę 
z ostatnich zawodów zaliczanych do Rankingu Świa-
towego - World Pool Series w Nowym Jorku(USA). 
Tuż za podium znaleźli się: Nikodem Jankowiak, Łu-
kasz Sikorski, Adam Stankiewicz i świetnie grający 
tego dnia Wiesław Trzeciak. Jak dotąd Wiesław nie 
odnotowywał jakiś spektakularnych osiągnięć, a w 
tym turnieju zwycięstwami nad Rafałem Łozowic-
kim, Sebastianem Brzękowskim, czy Dawidem Ja-
chimowskim pokazał, że może wygrać z każdym. 

Wróćmy do Piotra Likowskiego, który swoim wystę-
pem przypieczętował triumf w rankingu BUDMAR-
CUP w sezonie 2017/2018! Na jeden turniej przed 
końcem sezonu jest już pewny zwycięstwa w ran-
kingu końcowym! Ogromne gratulacje dla Piotra za 
wspaniałą dyspozycję przez tak długi okres!!! Walka 
o kolejna miejsca w rankingu premiowane pucha-
rami będzie trwać prawdopodobnie do ostatniego 
pojedynku X eliminacji BUDMAR-CUP.

Z turnieju BUDMAR-CUP IX przeprowadziliśmy 
relację wyników na żywo i transmisję wideo za po-
mocą facebook.

Wyniki dostępne są tutaj:
https://www.online-brackets.com/view/7536

Mecz finałowy znajdziecie tutaj:
https://www.facebook.com/389492661121964/
videos/2032173083520572/

a pozostałe wideo tu:
https://www.facebook.com/pg/Akademia-Bilar-
dowa-Rokietnica-389492661121964/videos/?re-
f=page_internal

Plan wykonany na ponad 100%!!!
W 4.kolejce II Polskiej Ligi Bilardowej nasze ze-

społy podejmowały najsilniejsze drużyny w tabeli. 
Pierwszy zespół Akademii gościł w Rokietnicy wice-
lidera tabeli Spider Wrocław, a druga nasza druży-
na wyjechała do Poznania na mecz z liderem grupy 
drużyną Zakręcona Bila. Mecz ze Spiderem był bez-
pośrednim pojedynkiem o drugie miejsce w tabeli. 
Zawodnicy prowadzeni przez kapitana Michała Po-
tysza spisali się wyśmienicie wygrywając wszystkie 
swoje pojedynki! Ogromne brawa za piękne 6:0 dla: 
Michał Potysz, Arkadiusz Brzękowski, Adam Stan-
kiewicz i Cezary Jarosz!!! Równie wielkie brawa na-
leżą się naszej drugiej drużynie, która po trzech ko-
lejkach legitymowała się tragicznym bilansem 0:18, 
a w meczu z liderem uzyskała rezultat...3:3!!! Gratu-
lacje dla Roberta Jachimowskiego kapitana drugiej 
drużyny, który po niepowodzeniach w poprzednich 
spotkaniach potrafił wskrzesić pozytywną energię 
w swoich zawodnikach i urwać kilka punktów lide-
rowi naszej grupy, a punktowali: Dawid Jachimowski 
w meczu singlowym oraz dwa deble: Daniel Wiesz-
czeczyński z Kacprem Specyałem i Daniel z Rober-
tem. Śmiało można stwierdzić, że w 4.kolejce II PLB 

Zuza i Arek na Międzynarodowym Festiwalu Bilar-
dowym w Kielcach.

Akademia Bilardowa I Rokietnica i Spider Wrocław

Pierwsza czwórka BUDMAR-CUP IX, od lewej:  
Michał Potysz, Karol Bartkowiak, Arek Brzękowski i 
Piotr Likowski.
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oba nasze zespoły wykonały plan na ponad 100%! 
Oby tak dalej!!! Aktualnie Akademia I jest na dru-
gim miejscu w tabeli i za sprawą Akademii II traci 
już tylko jeden punkt do lidera. Wszystkie rezulta-
ty i terminarz dostępne są tutaj:

http://bilard-sport.pl/liga/terminarz_2liga.
php?grupa=1

Julia Babica  
zwycięża drugi raz z rzędu!!!

Jesteśmy na półmetku rozgrywek JUNIOR-CUP 
w Akademii Bilardowej w Rokietnicy. Jest to cykl 
zawodów przeznaczonych dla dzieci, które dopie-
ro rozpoczynają swoją przygodę z bilardem. Turnie-
je dla najmłodszych organizujemy wspólnie ze Sto-
warzyszeniem Wielkopolska Akademia Bilardowa, 
Gminą Rokietnica i TG Sokół Brody. Na starcie poja-
wiają się młode talenty, które w późniejszym czasie 
próbują sił w zawodach ogólnopolskich czy między-
narodowych i przeradzają się w wielkich mistrzów! 
W trzecim turnieju JUNIOR-CUP drugi raz z rzędu 
wygrała Julia Babica. W finale wygrała z Dominikiem 
Pflaum, z którym przed tym turniejem wspólnie zaj-
mowała pierwsze miejsce w rankingu. Na trzecim 
miejscu uplasowali się Oskar Jachimowski i Kacper 
Kawiak. Tuż za podium zameldowali się: Wiktoria 
Zawarta, Eryk Świdniak, Maksymilian Patan i Kac-
per Żmijewski. Kolejne zawody odbędą się w trak-
cie ogromnego wydarzenia bilardowego jakie bę-
dzie miało miejsce w sierpniu w Rokietnicy. W hali 
sportowej Rokietnickiego Ośrodka Sportu ustawi-
my minimum 20 stołów bilardowych plus 4 sto-
ły do snookera!!! Całość pod nazwą „QUAY Waka-
cje z Bilardem - Rokietnica 2018” potrwa od 11 do 
19 sierpnia. W tym czasie między innymi zostanie 
rozegrany JUNIOR-CUP IV i turniej główny, w któ-
rym pula nagród wyniesie aż 50 000 zł!!! W turnie-
ju głównym „QUAY Rokietnica Open 2018”(16-19 
sierpnia) przewidujemy udział 192 zawodników! Już 
teraz można się zapisać na stronie www.swab.pl 
Zapraszamy do udziału!!! 

QUAY Rokietnica Open 2018  
z pulą nagród 50 000 zł!!!

W dniach 11-19 sierpnia 2018 roku w Rokiet-
nickim Ośrodku Sportu pojawi się 20 stołów bilar-

dowych i 4 stoły do snookera. Na profesjonalnie 
przygotowanej arenie bilardowej odbędą się „QUAY 
Wakacje z Bilardem – Rokietnica 2018”. Przez 9 dni 
będzie można uczestniczyć w wielu turniejach, a tak-
że zabawach czy warsztatach bilardowych przezna-
czonych zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Imprezę 
zacznie BUDMAR MASTERS, czyli finał BUDMAR-CUP 
Grand Prix Rokietnicy. Następnie w dwóch katego-
riach rozegrane zostaną Turnieje o Puchar Wójta. 
Później odbędą się warsztaty bilardowe dla dzieci 
i dorosłych, a także turnieje niespodzianki. Punktem 
kulminacyjnym imprezy będzie druga edycja turnieju 
„QUAY Rokietnica Open” z pulą nagród 50 000 zł!!! 
Turniej ten jest sankcjonowany przez Europejską 
Federację Bilardową(EPBF) i jest zaliczany do 
światowego rankingu Mosconi-Cup, przez co mo-
żemy liczyć na udział wielu zagranicznych zawod-
ników. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie 
Wielkopolska Akademia Bilardowa, którego pre-
zesem jest Radosław Babica świetnie prowadzą-
cy Akademię Bilardową w Rokietnicy. Impreza jest 
współfinansowana ze środków Gminy Rokietnica 
i Starostwa Poznańskiego, a głównym sponsorem 
jest firma QUAY.  Patronat Honorowy nad całą im-
prezą objął Starosta Poznański, a także Wójt Gminy 
Rokietnica. Strategicznymi sponsorami są: BUDMAR, 
ADVATECH, GMEREK Family i BrizZon. Zapowiada 
się świetna impreza! Zapraszamy do udziału! Szcze-
góły i zapisy dostępne na stronach: www.swab.pl 
i www.quayopen.pl

Odrodzenie kapitana w eliminacji 
do MPA!

Walka o miejsca premiowane awansem do tur-
nieju finałowego Mistrzostw Polski Amatorów na-
biera kolorów. Po trzech eliminacjach mamy trzech 
różnych zwycięzców. Ciekawostką jest fakt, że na 
pozycji lidera rankingu jest Łukasz Sikorski, który 

ani razu nie wygrał ale... trzy razy był drugi. Łukasz 
po turnieju stwierdził, że...”Do czterech razy sztu-
ka” Triumfatorem ostatniej eliminacji okazał się 
Michał Potysz, kapitan naszej pierwszej drużyny. 
Michał w pierwszym swoim meczu sensacyjnie 
przegrał z Sebastianem Brzękowskim. O tym, że 
nasz popularny «Duży Miś» ostatnio gra dużo lepiej, 
to każdy wie, ale żeby wygrać z Michałem aż 4:0, to 
Sebastiana naprawdę stać na niesamowity bilard. 
Ten mecz z pewnością przyczynił się do tego, że 
nastąpiło odrodzenie w grze kapitana. W żadnym 
z kolejnych meczów Michał nie przegrał już więcej 
niż jednej partii. Na trzecich miejscach trzeciej 
eliminacji do MPA uplasowali się młodziutki Dawid 
Jachimowski i doświadczony Cezary Gratkowski. 
Najbliżej pozycji medalowych znaleźli się: Sebastian 
Brzękowski, Andrzej Barski, Robert Jachimowski 
i Marek Leichert. Kolejna eliminacja odbędzie się 
w sierpniu na hali Rokietnickiego Ośrodka Sportu 
podczas „QUAY Wakacje z Bilardem – Rokietnica 
2018”. Zapraszamy do udziału!!!

Zapraszamy do udziału w RLB XIV 
ADVATECH - zapisy pod tel. 601 635 
887 lub bezpośrednio w Akademii!

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 Babi-
cy - Mistrza Europy i wielokrotnego Mistrza Polski. 
Koszt szkółki to 50zł na miesiąc. Wszyscy uczniowe 
mają dostęp do stołów bilardowych codziennie od 
poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 18:00. 
Spokojnie można dopasować zajęcia w Akademii 
do innych już wcześniej zaplanowanych. Zazwyczaj 
program ćwiczeń wymaga uczestnictwa 2 razy w ty-
godniu ale nic nie stoi na przeszkodzie aby dzieci 
przychodziły do klubu codziennie i utrwalały swoje 
umiejętności. Nauka przeprowadzana jest w spo-
sób indywidualny, więc nie ma problemu aby do-
pisać się w każdej chwili. Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerem 618144085 lub bez-
pośrednio w Akademii Bilardowej przy ul. Łąkowej 
6 w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!!!

Radosław Babica i pierwsza czwórka JUNIOR-CUP III

Łukasz Sikorski i Michał Potysz
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III Wiosenny Integracyjny Turniej Bocci 
o Puchar Wójta Gminy Rokietnica

Dnia 6 czerwca Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin ROKTAR przy współudzia-
le Rokietnickiego Ośrodka Sportu pod Patronatem 
Honorowym Wójta Gminy Rokietnica, zorganizo-
wało III Wiosenny Integracyjny Turniej Bocci o Pu-
char Wójta Gminy Rokietnica. Turniej rozpoczął się 
od uroczystego wprowadzenia na płytę boiska dru-
żyn ze Szkoły Podstawowej w Mrowinie (2 druży-
ny), Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ro-
kietnicy (2 drużyny uczniów szkoły podstawowej 
i 2 drużyny uczniów gimnazjum), Zespołu Szkół im. 
Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (1 
drużyna), Warsztatu Terapii Zajęciowej w Barano-
wie przy Stowarzyszeniu ROKTAR (2 drużyny). Bar-
dzo było nam miło powitać przybyłych gości: p. Ta-
deusza Czajkę – Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, 
p. Danutę Potrawiak – Sekretarz Gminy Rokietnica, 
p. Elżbietę Bijaczewską  – Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, p. Wandę 
Koralewską – Prezes Stowarzyszenia Osób Niepeł-
nosprawnych i Ich Rodzin ROKATR wraz z Zarządem,  
p. Jerzego Maciejewskiego – Prezesa Rokietnickie-
go Ośrodka Sportu, p. Rafała Michalskiego – Kie-
rownika OPS w Rokietnicy wraz z pracownikiem so-
cjalnym, p. Adama Piocha –Przewodniczącego Rady 
Gminy Rokietnica i p. Kazimierza Frysia – Radnego 
Gminy Rokietnica, p. Karolinę Nawrocką – Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Rokiet-
nicy wraz z p. Wicedyrektor Lucyną Bigos, p. Woj-
ciecha Kaczmarka – Dyrektora Zespołu Szkół im. J. 
i W. Zamoyskich w Rokietnicy, p. Teresę Wieczorek 
– Dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej 
Biblioteki, p. Ewelinę Domagałę – p.o. Manager Klu-
bu Fitness ROSFIT w ROS. Następnie sędzia główny 
Turnieju p. Alicja Nazaruk przedstawiła zasady roz-
grywek. W części artystycznej wystąpiły uczestnicz-
ki Warsztatu Terapii Zajęciowej, które zaprezento-

wały układ taneczny do utworu „Chocolate Choco 
Choco” zespołu Soul Control. Wokalne umiejętno-
ści zaprezentował uczestnik Krzysztof Sadek, który 
wykonał dwa utwory „Pytasz Mnie” i „Do Boju Boc-
cia”. Po występie artystycznym oficjalnego otwar-
cia zawodów dokonała p. Danuta Potrawiak, która 
wypowiadała się bardzo ciepło o naszym Turnieju 
i życzyła wszystkim zawodnikom samych sukcesów. 
Zawody były rozgrywane w systemie pucharowym. 
W wyniku losowania drużyny zostały przydzielone 
do 3 grup, gdzie każda drużyna grała z każdą. Na-
stępnie pierwsze miejsca z każdej grupy i jedna dru-
żyna zajmująca drugie miejsce w grupie, która zdo-
była 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 Mrowinie drużyna II, II miejsce zajęła 
drużyna II ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Rokietnicy, a zwycięzcą Turnieju została drużyna 
z Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy. 
Ceremonii wręczania nagród dokonali wspólnie: Za-
stępca Wójta Gminy Rokietnica p. Arkadiusz Klapiń-
ski, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Rokietnicy 
p. Lucyna Bigos oraz Prezes Stowarzyszenia ROK-
TAR p. Wanda Koralewska. 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, puchary ufundowane przez Wójta 
Gminy Rokietnica oraz upominek.

Turniej odbył się przy wsparciu sponsorów: fir-
my KOMPLET Polska z Tarnowa Podgórnego, któ-
ra ufundowała pyszne pączki dla zawodników i wy-
trwałych kibiców, Restauracji „Pod Gruszą” p. Józefa 
Gawrona, która ufundowała pyszną grochówkę dla 

zawodników, Piekarni w Rokietnicy p. Piotra Łako-
mego, która ofiarowała nam bułki do grochówki. 
Paczki, upominki dla zawodników przygotowaliśmy 
z otrzymanych darów od sponsorów: MJP drukarni 
z Poznania, firmy Opony Express, oraz firmy WAAB, 
Drogeria Vica. Dziękujemy bardzo wszystkim spon-
sorom za wsparcie naszej imprezy. Dziękujemy rów-
nież rodzicom i członkom Stowarzyszenia za pomoc 
w organizacji Turnieju oraz p. Aleksandrze Bartnik 
za opiekę medyczną podczas rozgrywek.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin ROKTAR

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Kochani Czytelnicy,
Jak niektórzy z Was zauważyli (dziękuję za czuj-

ność!), w ostatnim numerze „RW” zabrakło Zaczy-
tanej Rokietnicy. Artykuł można było znaleźć tylko  
w wersji elektronicznej. Teraz myślę, że to nawet le-
piej. Dlaczego?  Przyznajcie sami, jak ja mogłam na-
pisać artykuł o REPRINTACH nie wspominając o tak 
szacownej instytucji jak MUZEUM KSIĄŻKI DZIE-
CIĘCEJ!? To się po prostu w głowie nie mieści. Nic 
dziwnego, że artykuł „nie chciał się wydrukować”. 
Muzeum to przecież nie tylko bardzo pożyteczna 
skarbnica starych książek, orędowniczka nowych, 
ale również patronka reprintów. Z jego inicjatywy 
na księgarskie półki powróciła „Panna Kreseczka”, 
„Pan Motorek”, „Przygody kropli wody” oraz wiele 
innych pięknych książek, które pamiętamy z dzieciń-
stwa. Informacje na temat działalności wspomnia-
nej placówki, która jest częścią Biblioteki Publicznej 
m. Warszawy, można znaleźć na stronie www.ko-
szykowa.pl w zakładce MKD. Polecam zarówno wir-
tualną, jak i rzeczywistą podróż do Muzeum Książki 
Dziecięcej, a tymczasem zabieram Was na obieca-
ną wycieczkę do kolejnej biblioteki szkolnej w na-
szej gminie. Ruszamy zatem na Trakt Napoleoński!

Dotychczasowa biblioteka gimnazjum od tego 
roku weszła w skład Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy. Korzystają z niej uczniowie starszych klas. 
To placówka inna pod każdym względem od odwie-
dzanych przeze mnie do tej pory. W odróżnieniu od 
wcześniejszych, usytuowanych gdzieś na końcu ko-
rytarza, tę trudno przeoczyć. Jest nowoczesna, po-
siada odrębną czytelnię i część komputerową. Nic 
tylko z niej korzystać, pomyślałam zaraz po wejściu 
do wypożyczali, w której powitała mnie bibliote-
karka Pani Anna Koźlak. Czy uczniowie też są ta-
kiego zdania? Postanowiłam zapytać o to gospo-
dynię. Już kilka minut rozmowy potwierdziło moje 
przypuszczenia (i badania naukowe też), że ucznio-
wie w wieku około gimnazjalnym są trudniejszy-
mi czytelnikami niż ci, których spotykałam do tej 
pory. Bywają oczywiście tacy, którzy chętnie bio-
rą do ręki książkę, ale wielu deklaruje, że nie czyta 
wcale i nie czuje takiej potrzeby. Niektórzy sięga-

ją tylko po lektury, inni wręcz przeciwne, czytają 
wszystko poza lekturami. Nic dodać nic ująć, czy-
telnicy 12+ to WYZWANIE i ODPOWIEDZIALNOŚĆ, 
a biblioteka na wszelkie sposoby stara się temu wy-
zwaniu sprostać. Nie muszę dodawać, że zadania 
nie ułatwia akcja pod kryptonimem PODRĘCZNI-
KI, którymi jest zasypywana na początku i na koń-
cu roku szkolnego. 

Kiedy Pani Anna upora się z podręcznikowym sza-
leństwem, to biblioteka włącza się aktywnie w życie 
szkoły. Razem z innymi nauczycielami przygotowuje 
konkursy czytelnicze/recytatorskie, wystawy, bierze 
udział w różnych przedsięwzięciach, m.in. w Wiel-
kiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Ja, odwiedzając 
po raz kolejny szkołę, trafiłam akurat na ogólnopol-
ską akcję „JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM”. Do dziś 
z uśmiechem wspominam, jak Pani Anna przeko-
marza się z uczniami, że książki są nie tyle do foto-
grafowania co do czytania. Przez to całe utyskiwanie 
na niektóre nawyki młodzieży przebija się jednak 
ogromna sympatia i chęć niesienia pomocy. Stąd 
główkowanie, jakby tu zmobilizować podopiecz-
nych do przeczytania lektury albo oswoić z biblio-
teką w ogóle, bo o ile uczniowie często deklarują 
niechęć do sięgania po zadawane teksty, to nauczy-
ciele doskonale wiedzą, że ich nieznajomość może 
zaszkodzić w przyszłości (np. podczas egzaminu). 
Jedną z form pracy z lekturami są LAPBOOKI, przy-
gotowane na lekcjach i eksponowane później w bi-
bliotece. Niektóre z nich miałam okazję podziwiać. 

Inny ważny aspekt działalności rokietnickiej bi-
blioteki, to zapoznawanie uczniów z działalnością 
większych placówek. W tym celu szkoła organizu-
je wyjazdy do Poznania i okolic. Dla przykładu 29 
maja oraz 5 czerwca bieżącego roku klasy trzecie 
gimnazjum udały się wraz z opiekunami na lekcje 
biblioteczne do Biblioteki Raczyńskich w Pozna-
niu i zamku w Kórniku. Wizyta u Raczyńskich mia-
ła charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. 
Uczniowie dowiedzieli się jak zapisać się, odnaleźć 
daną pozycję, a następnie pracowali na kompute-
rach przeszukując katalogi i wykorzystując pozna-
ne informacje. Ponadto poznali historię biblioteki. 

Z kolei w Kórniku, poza zwiedzaniem z przewod-
nikiem zamku, mieli możliwość obejrzenia staro-
druków i innych pozycji, które na co dzień nie są 
udostępniane zwiedzającym.  Na wielu uczniach, 
nawet tych, którzy rzadko zaglądają do szkolnej bi-
blioteki, takie wyjazdy robią wrażenie. Pani Anna 
wspomina jeszcze o innej korzyści płynącej z wizyt 
w dużych placówkach, np. u Raczyńskich czy w Wo-
jewódzkiej Bibliotece Publicznej. Jest przekonana, 
że  dzięki nim uczniowie łatwiej odnajdą się w tych 
miejscach w przyszłości, np. kiedy zdecydują się 

kontynuować edukację w Poznaniu. Trzymam za 
nich kciuki, a tymczasem dziękuję Pani Annie za 
ciekawe rozmowy o czytelnictwie wśród młodzie-
ży. Na koniec pozdrawiam jeszcze Karolinę i Barto-
sza. Kiedyś przesiadywali w bibliotece w Mrowi-
nie, teraz miałam ich okazję spotkać w Rokietnicy, 
oczywiście w bibliotece.  

Pozdrawiam wakacyjnie,  
Mariola Sudoł-Szczepaniak

Konkurs nr 46
Koniec roku szkolnego i początek tegorocz-

nych wakacji upływa pod znakiem PIŁKI NOŻ-
NEJ. Z tej okazji pytamy Was o nazwiska trzech 
pisarzy, którym ta dyscyplina nie jest bądź nie 
była obca. Poszperajcie w życiorysach różnych 
twórców, może uda Wam się wśród nich od-
naleźć zawodników albo zagorzałych kibiców. 
Powodzenia!

Na odpowiedzi macie czas do końca lipca. 
Można je wysyłać na adres: zaczytanarokietni-
ca@interia.pl lub zostawić w bibliotece w Ro-
kietnicy z dopiskiem: „ZACZYTANA ROKIETNI-
CA. Konkurs nr 46”. Na autorów prawidłowych 
odpowiedzi czekają nagrody-niespodzianki. Jak 
zwykle konkurs przeznaczony jest dla wszystkich 
czytelników „Rokickich Wiadomości”, niezależ-
nie od wieku. Wyniki ogłosimy na profilu fb ZA-
CZYTANA ROKIETNICA oraz na łamach naszego 
pisma. Jednocześnie miło nam poinformować, 
że laureatką konkursu nr 44 została Pani Alicja 
Sokołowska, która zainspirowana prawami Da-
niela Pennaca stworzyła własny dekalog czytel-
nika. Posłuchajcie…

1. Dziel się książkami swymi z bliźnimi
2. Czytaj wiele, sam lub z przyjacielem
3. Pamiętaj, abyś dzień książki święcił
4. Czci bibliotekę swoją, niech będzie Two-

ją ostoją
5. Nie niszcz
6. Nie przetrzymuj
7. Nie zdradzaj zakończenia
8. Nie zniechęcaj bliźniego swego do prze-

czytania czegoś nowego
9. Czytaj książki elektroniczne ale i papierowe
10. Ponadto czarno-białe i te kolorowe.
 Gratulujemy! Oklaski należą się także całej 

Rodzince NOWICKICH (Wasze zasługi zapisuje-
my w życzliwej pamięci) oraz Zosi, Oldze i Alicji, 
które z zapałem przekonywały nas, że czytelnik 
ma przede wszystkim prawo… do nieczytania.

Mariola Sudoł-Szczepaniak
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Zwierzenia, podziękowania i zaproszenie EMERYTKI
Przed paru miesiącami zakończyłam moją po-

nad pięćdziesięcioletnią pracę zawodową. Nieje-
den w tym miejscu powie „ja tego nie doczekam”. 
A ja Ci powiem, droga koleżanko i kolego, że jeżeli 
będzie Ci to dane, to doczekasz i czas minie szybciej 
niż się spodziewasz. Gdybyśmy w młodym wieku 
mogli spojrzeć w lustro przyszłości, byłoby to prze-
rażające i niewyobrażalne, jak można udźwignąć 
tak wiele trudnych doświadczeń, problemów, cho-
rób, a nawet odejścia do Wieczności najbliższych... 
a jednak. Niejednokrotnie słyszałam „jak ty dajesz 
radę, ja bym nie dał/a rady”. Mnie udało się spro-
stać wszystkim przeciwnościom losu, może to dzięki 
zasadom wyniesionym z domu rodzinnego i przeka-
zywanym dalszym pokoleniom - „pracuj sumiennie 
i uczciwe, nie zapominaj o modlitwie, uśmiechaj się 
do ludzi, żyj tak, aby nikt nie musiał płakać z two-
jego powodu”. Może również dzięki temu podoła-
łam dobrze wychowywać dzieci, przez 7 lat opieko-
wać chorymi rodzicami i małżonkiem i jednocześnie 
pracować. Może zabrzmi to śmiesznie, ale ja lubię 
pracować i z pracy czerpię siły. 

Ostatnie 10 lat miałam przyjemność pracować 
w Urzędzie Gminy w Rokietnicy. W tym czasie los 
doświadczył mnie największą tragedią, zmarł nagle 
mój najmłodszy syn Marcin. Stało się to w ponie-
działek 26 września 2011 roku na boisku sportowym 
ORLIK w Napachaniu. Na tym boisku Marcin co po-
niedziałek spotykał się z kolegami, aby amatorsko 
pograć w piłkę nożną. Po odejściu syna wszystko 
runęło, pozostał nieustający ból rozrywający każdą 
część ciała. Wówczas to po dwóch miesiącach od-
wiedziła mnie pani Sekretarz Danusia. Na zakończe-
nie wizyty powiedziała „wracaj do pracy” na moją 
odpowiedź, że nie mam na to siły, powiedziała, że 
w poniedziałek po mnie przyjedzie, jak nie dam rady, 
to mnie odwiezie do domu. W poniedziałek wróci-
łam do pracy… i zostałam do końca marca tego roku. 

To był gest, który polecam wszystkim, którzy chcą, 
a nie wiedzą w jaki sposób pomóc osobom, których 
spotyka podobna tragedia.

Za to raz jeszcze dziękuję: Tobie Danusiu, Skarb-
nik Kasi, Wójtowi Bartoszowi, najbliższemu koledze 
z pokoju Arkowi, koleżankom: Agnieszce, Halince, 
Dorocie, Edycie, Kasi, Ani, Monice, Lidce, Eli, Beat-
ce, Reni, Małgosi i wszystkim, którzy mnie wspie-
rali w tych najtrudniejszych chwilach. 

Gorące podziękowania składam wszystkim, z któ-
rymi miałam przyjemność pracować, zwłaszcza pra-

cownikom mojego referatu: Arkowi i Anetce, Eli, 
Madzi, Kasi. 

Dziękuję wszystkim za wsparcie, życzliwość, 
współpracę i serdeczne pożegnanie na zakończe-
nie pracy zawodowej.

Osobne podziękowanie kieruję pod adresem pań-
stwa Radnych Rady Gminy Rokietnica obecnej ka-
dencji i minionej. Dziękuję w szczególności Elżbiecie, 
Sylwii, Ryszardowi, Zbyszkowi, z którymi współpra-
cowałam najdłużej. Dziękuję wszystkim za współ-
pracę i miłe pożegnanie. Teraz będę się mogła „bu-
jać” i wspominać...

Życzę wszystkim dużo satysfakcji w życiu oso-
bistym i zawodowym, spełnienia marzeń i wielu 
osiągnięć na skalę dzisiejszych potrzeb. Długolet-
nim pracownikom życzę doczekania godziwej eme-

rytury. Młodym życzę wytrwałego dążenia do celu. 
Jesteście jak wiosenne słońce ogrzewające chłodne 
pomieszczenia. Bądźcie pozytywnie nastawieni do 
ludzi, nie zmarnujcie życia. Kocham Was wszystkich. 

Po podziękowaniach i zwierzeniach pragnę 
wszystkich Państwa zaprosić na VII Turniej Piłkar-
ski im. Marcina Matysiaka, który odbędzie się (jak 
co roku w trzecią sobotę września) na boisku OR-
LIK w Napachaniu, w tym roku jest to 15 września. 
Organizatorami są koledzy Marcina pod patrona-
tem Wójta Gminy Rokietnica. 

Chętne dziewczyny, kobiety zapraszam do udzia-
łu w meczu kobiet, który już od paru lat jest jedną 
z atrakcji Turnieju. 

EMERYTKA K.M.

NA WASZE PRACE CZEKAMY DO 17 SIERPNIA 

 

 

 

 

 

REGULAMIN: 

WWW.ROKIETNICA.PL 

KONKURS 

FOTOGRAFICZNY 
ŚĆ

NA WASZE PRACE CZEKAMY DO 17 SIERPNIA 

 

 

 

 

 

REGULAMIN: 

WWW.ROKIETNICA.PL 

KONKURS 

FOTOGRAFICZNY 
ŚĆ



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

45lipiec 2018

ul. Kolejowa 7, 62-090 Rokietnica

509-781-788

-10% 
rabatu na wszystkie

usługi z tym kuponem!

- Wymiana oleju, filtrów, rozrządu

- Naprawa zawieszenia

- Naprawa hamulców

- Wulkanizacja, sprzedaż i wymiana opon

- Klimatyzacja - serwis oraz naprawa

- Diagnostyka komputerowa

- Pomoc przy zakupie samochodu

*Promocja ważna do 30.09.2018!

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

Manducare?

Manducare to z języka łacińskiego znaczy 
„jeść”. To nie tylko restauracja, ale przede 
wszystkim miejsce spędzania czasu ze znajo-
mymi i rodziną. Miejsca pozytywnych emocji, 
gdzie wyśmienite dania przyrządzane w naj-
nowocześniejszej technologii, znanej z najlep-
szych światowych perełek kulinarnych, będą 
tylko jednym z poziomów doznań.

Choć restauracja działa od walentynek i zdą-
żyła zdobyć już grono stałych klientów, to do-
piero teraz zaprezentuje swoją pełną ofertę.

Dzieci jedzą i bawią się za darmo?

Już z początkiem lipca oddajemy do dyspo-
zycji naszych najmłodszych gości dwupoziomo-
wy wewnętrzny plac zabaw. Będzie to kosmicz-
ne miejsce, ponieważ opanowały je ufoludki. 
Ale by mieć siłę na zabawę potrzebne jest coś 

smacznego na ząb. Właśnie dlatego ruszamy 
z akcją „dzieci jedzą za darmo”. W ramach 
promocji do każdego otwartego zamówienia 
o wartości minimum 50 zł dziecięce zestawy 
obiadowe są za darmo. Szczegóły promocji na 
facebook – Manducare – Rokietnica

Urodziny od roczku do stu lat  
a może i więcej ?

Organizujemy imprezy okolicznościowe 
w rozmaitej postaci i formie, w zależności od 
potrzeb naszych klientów. Wraz z pojawieniem 
się wewnętrznego placu zabaw rozszerzamy 
naszą ofertę urodzin o imprezy z animacja-
mi dla dzieci od 3 do 8 lat. Nie zabraknie zajęć 

kreatywnych, drukowanych naleśników, warsz-
tatów z wypieku pizzy i wiele więcej.

To wszystko?

W ciągu tak krótkiego czasu gościliśmy już 
sporo wydarzeń, np. degustacje win, koncert 
muzyki na żywo, pokaz barmański, karaoke czy 
wizyty przedszkolaków na drukowanych nale-
śnikach. Chcemy kontynuować ten kierunek, 
by Manducare kojarzyło się z czymś więcej…

Do zobaczenia. 

Restauracja znajduje się w nowym budyn-
ku Biblioteki – ul Szamotulska, Rokietnica.
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Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

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:   18 lipca,  17 sierpnia (wyjątkowo PIĄTEK) 
  12 września 2018 r.
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

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

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

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 

61 8145 426

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

PROTEZY ZĘBOWE

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

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

Pracownia czynna:  
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00

PRACOWNIA PROTETYCZNA

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

Płytkarz – profesjonalnie
tel. 660-070-232

łazienki - kuchnie - wg życzenia klienta

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

Koszenie traw 
i chwastów. 
Obcinanie 
żywopłotów i tui.

tel. 781-929-150

  Szukam pracy 

Niania z wieloletnim doświadczeniem 
i referencjami zaopiekuje się dzieckiem 
od września na terenie Kiekrza i okolic. 
Zainteresowanych proszę o kontakt pod 
nr tel. 696 088 114.

Doświadczona nauczycielka matematyki 
dobrze wytłumaczy każde zagadnienie, 
udziela korepetycji i przygotowuje do 
egzaminów poprawkowych na każdym 
poziomie nauczania. Zainteresowanych 
proszę o kontakt pod nr tel. 603 818 114.

Ogłoszenia 
drobne
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PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę
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ZAPRASZAMY  
DO ZAMIESZCZANIA REKLAM

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

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

ul. Szamotulska 53, Rokietnica
tel. 721 441 181

WULKANIZACJAMYJNIA RĘCZNA

kompleksowo  
wyposażonych  
sal dla 200 dzieci.

godzin bezpłatnej opieki, każda kolejna 
rozpoczęta godzina opieki = 1 zł.  
6-latki opieka bezpłatna.9 5

NOWE 
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
w Złotnikach

www.akademosprzedszkole.plt: +48 608 040 131

Przedszkole
otwarte w godz.

6        18

Serdecznie zapraszamy
Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera

Organ prowadzący: Edu Dydaktyka Sp. z o.o.
z siedzibą w Jelonku, ul. Obornicka 8a 
62-002 Suchy Las

Serdecznie zapraszamy 
do nowoczesnej, w pełni 
wyposażonej, spełniającej 
najwyższe standardy 
placówki, która rozpocznie  
działalność już we wrześniu 
2018 roku.

TRWA REKRUTACJA

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON 
MODY  

MĘSKIEJ
TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B

TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

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

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

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


