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Specjalistyczny Gabinet  
Chirurgii Stomatologicznej

dr n. med. Ewa Czechowska 
specjalista chirurgii stomatologicznej
Poznań-Kiekrz, ul. Pawłowicka 14

rejestracja: 693-286-580
pon, wt, śr, pt: 16.00-20.00,  

sob: 10.00-14.00, czw: nieczynne
Zakres usług: specjalistyczna 

chirurgia stomatologiczna, 
implantologia, stomatologia 

zachowawcza, protetyka

USŁUGI
MALARSKIE

604-345-047

25 lat doświadczenia

Zniżka 10%  
dla emerytów i rencistów

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

 

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

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

Uroczystości komunijne 2019-2020
Posiadamy wolne terminy 

Ceny już od 60 zł za osobę*
Oferujemy organizację uroczystości domowych, 

grilli, pikników, wesel i imprez firmowych
Zamów nas do firmy na Wielkanoc,  

imprezę integracyjną
Zadbamy o Twoich pracowników i Twoich klientów

*komunie bezobsługowe z dowozem do domu

Zamówienia: catering@uleniwejdanuty.pl
Tel.: 61 8466 480

Znajdziesz nas na: www.uleniwejdanuty.pl
oraz na: facebook.com/uleniwejdanuty

BEZPŁATNA SZKOŁA RODZENIA  KTG
OPIEKA NAD KOBIETĄ CIĘŻARNĄ  

OD 21 TYG. CIĄŻY
WIZYTY PATRONAŻOWE PO PORODZIE

OPIEKA PO OPERACJACH  
GINEKOLOGICZNYCH

Zapraszamy!
Rokietnica tel.: 570 150 130 
ul. Szkolna 29 www.autowolf.pl
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Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego pisma.

Drodzy Czytelnicy,
każdy dzień przynosi nam coś nowego, każ-
dego dnia mamy szansę zmienić coś w swoim 
życiu. Wiosna to najlepszy czas w roku, to czas 
kiedy wreszcie możemy zrobić coś dla siebie 
i nie szukajmy wymówek tylko motywacji do 
działania, do osiągania zamierzonych celów. 

Na ogół w życiu pragniemy radości, przy-
jemności i satysfakcji… 

To wszystko możemy dać sami sobie.
W każdym z nas mieszka dziecko, którym 

kiedyś byliśmy. Czy pamiętasz o nim? A może 
schowałeś swoje dziecko i udajesz, że go w To-
bie już nie ma… Pomimo, że jest to nie lada 
wyzwanie postarajmy utrzymać „dziecięcą ra-
dość” w dorosłym życiu. 

Spróbujmy zastanowić się nad tym, z cze-
go mógłbyś być dumny/a w swoim życiu? Na 
porażki postarajmy się spojrzeć inaczej – nie 
zrażajmy się nimi, a wyciągnijmy wnioski. Do-
ceniajmy chwile, w których nam coś wyszło. 

Chwalmy sami siebie nawet za „malutkie” sukce-
sy. Każde osiągnięcie się liczy. Każdy, najmniej-
szy nawet sukces to zasłużony powód do za-
dowolenia z siebie.

Być może, że jest wiele rzeczy, które są istotne 
w Twoim, moim życiu, a możliwe, że nie my-
ślimy wcale tak o nich. Mogą to być drobiazgi. 
Pamiętajmy, że czasem te małe szczęścia mogą 
być najcenniejsze. 

Ta wiosna będzie wyjątkowa, kiedy zacznie-
my realizować swój plan na życie takie, jakie 
sobie wymarzyliśmy: pełne radości, satysfakcji 
oraz zadowolenia. 

Życzę Państwu dużo 
radości dnia codzienne-
go, spełnienia marzeń co 
do jednego. 

Teresa Wieczorek

Co? Gdzie? Kiedy?
	01.04. – „Kobieta zmienną jest” – Aula Gimnazjum przy Trakcie Napoleońskim  

godz.18.00, Rokietnica, wstęp wolny
	07.04. – Koncert Bernadeta Kowalska & Jacek Silski – Hala Rokietnickiego Ośrodka 

Sportu , ul. Szamotulska 29, start godz. 17.00
	14.04. – XI Wielkopolski Konkurs Koszy Wielkanocnych i Wystawa Stołów Wielka-

nocnych – Niedziela Palmowa, szczegóły str. 6
	27.04. – „GRAMY DLA WIKTORKA” – Hala Rokietnickiego Ośrodka Sportu , ul. Szamo-

tulska 29 start godz.10.00 , szczegóły str. 41

Spokojnych i pogodnych  
Świąt Wielkanocnych  

pełnych miłości  
i rodzinnego ciepła życzy 

Redakcja Rokickich Wiadomości

Mieszkańcom Gminy Rokietnica,  
Ich bliskim i gościom oraz Wszystkim  

Czytelnikom Rokickich Wiadomości z okazji  
zbliżających się Świąt Wielkanocnych  

życzę wszystkiego co najlepsze,  
radosnego, wiosennego nastroju,  

serdecznych spotkań w gronie rodziny  
i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”.

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

Podczas VI sesji Rady Gminy w Rokietnicy, któ-
ra odbyła się 25 lutego na Sali sesyjnej UG , rada 
podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie: miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w miejscowości Mrowino, 
rejon ul. Kolejowej, ul. Dworcowej, ul. Szkolnej, ul. 
Szamotulskiej i w miejscowości Cerekwica, rej. ul.
Szamotulskiej do torów kolejowych

2) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go w miejscowości Kiekrz rejon ul. Poznańskiej, ul. 
Wiatracznej, ul. Podjazdowej i ul. Ptasiej

3) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowości Rokietnica dla dział-
ki nr 357/2

4) w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesie-
nie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do 
działki nr 97/46 położonej w miejscowości Kiekrz, 
będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej 
z tytułu podziału nieruchomości

5) w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesie-
nie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do 
działek nr 859/5, nr 860/5, nr 861/5 położonych 
w miejscowości Rokietnica, będących rozliczeniem 
ustalonych opłat adiacenckich z tytułu podziałów 
nieruchomości

6) w sprawie: nabycia nieruchomości położonej 
w miejscowości Rostworowo

7) w sprawie: nabycia nieruchomości położonej 
w miejscowości Sobota

8) w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego 
Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokiet-

nicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki
9) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Po-

wiatowi Poznańskiemu.
10) w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmo-

wanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie-
związane z potrzebami zarządzania drogami lub po-
trzebami ruchu drogowego.

11) w sprawie: poboru należności pieniężnych 
w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów

12) w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Rokietnica

13) w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznań-
skiego zadań z zakresu zarządzania publiczną dro-
gą powiatową

W sesji uczestniczyło 14 radnych.  Obrady pro-
wadziła przewodnicząca Izabela Dziamska. 

Wszystkie uchwały w pełnym brzmieniu są do-
stępne na stronie internetowej http://rokietnica.
esesja.pl

Wielkanoc to czas otuchy  
i nadziei, to czas odradzania się 
wiary w siłę Chrystusa i drugie-
go człowieka. Życzę Państwu, 
aby Święta Wielkanocne  
przyniosły radość oraz  
wzajemną życzliwość. Życzę 
radosnego, wiosennego nastro-
ju, serdecznych spotkań w gronie 
rodziny i wśród przyjaciół oraz 
wesołego Alleluja.

Władysław Mielcarek 
Radny 
Gminy Rokietnica

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzę mieszkańcom  
Gminy Rokietnica  
i Wszystkim Czytelnikom,  
aby ten wyjątkowy czas  
był pełen wiary, nadziei,  
radości i miłości, a spotkania 
w gronie najbliższych  
upływały w miłym,  
wiosennym nastroju.

Ryszard Lubka 
Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Rokietnica

Z okazji zbliżających się  
Świąt Wielkanocnych życzę 
Wszystkim Czytelnikom, 
szczęścia, spokoju,  
spędzenia czasu w miłym 
rodzinnym gronie,  
a także wielu radości  
i satysfakcji w życiu  
zawodowym i prywatnym.

Piotr Hałas 
Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Rokietnica

Z okazji zbliżających się  
Świąt Wielkanocnych,  
składam Państwu 
najserdeczniejsze życzenia: dużo 
zdrowia, radości, pogody ducha, 
smacznego jajka, mokrego 
dyngusa oraz najwspanialszych 
spotkań, wśród rodziny 
i przyjaciół. 

Izabela Dziamska 
Przewodnicząca 
Rady Gminy Rokietnica
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KARTA  
DUŻEJ RODZINY

Od 16 czerwca 2014r. w całej Polsce wszedł w ży-
cie rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Kar-
ta Dużej Rodziny to karta przysługująca rodzinom 
posiadającym co najmniej trójkę potomstwa. Jest 
to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno 
w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych. 

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość 
tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. 
z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy 
rekreacyjnej.

Od 1 stycznia 2019roku o kartę może się starać 
rodzina mająca obecnie lub kiedykolwiek co naj-
mniej trójkę dzieci bez względu na dochód. 

Wnioski o przyznanie karty należy składać 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy ul. 
Szkolna 3a.  Informacje dotyczące jego prawidło-
wego wypełnienia można uzyskać pod telefonem: 
(61) 814-43-14. Dla każdego członka rodziny wy-
dawana będzie imienna karta z numerem PESEL. 

Ustawowe zniżki : 
• Na przejazdy kolejowe: 37% na przejazdy jedno-

razowe oraz 49% na bilety miesięczne- ojciec, 
matka, macocha, ojczym,

• 50% ulgi za paszport- ojciec, matka, macocha 
i ojczym,

• 75% ulgi za paszport- dzieci, 
• Bezpłatny wstęp do parków narodowych. 

Jeśli jesteś niepełnosprawny lub Twoje dzieci są 
niepełnosprawne - sprawdź, czy instytucja lub fir-
ma, która oferuje zniżki, przyznaje większe zniżki 
dzieciom lub osobom niepełnosprawnym. Pamię-
taj, żeby dostać taką zniżkę, należy pokazać legity-
mację osoby niepełnosprawnej.

Część przewoźników kolejowych oferuje ulgi han-
dlowe dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

• „Koleje Wielkopolskie”  oferują posiadaczom Kar-
ty Dużej Rodziny możliwość nabycia Karty Wiel-
kopolskiej ze zniżką 20 zł od ceny nominalnej. 
Uprawnienie to nie łączy się z innymi: przece-
nami, rabatami, promocjami i zniżkami Partnera.

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny mogą 
Państwo uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej – www.rodzina.gov.pl, 
a także na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ro-
kietnicy – www.opsrokietnica.pl 

Zachęcamy również firmy i instytucje działają-
ce na rzecz mieszkańców gminy Rokietnica do sta-
nia się partnerem Karty Dużej Rodziny.  Informacje 
i e-deklaracje przystąpienia do programu znajdują 
się na stronie https://empatia.mpips.gov.pl w za-
kładce dla przedsiębiorców.  

Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub 
dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających 
Kartę Dużej Rodziny. 

Korzyści jakie firma może zyskać przystępując 
do programu:
• współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego pro-

gramu skierowanego do dużych rodzin,
• możliwość posługiwania się znakiem „Tu hono-

rujemy Kartę Dużej Rodziny”,

• zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania 
ofertą firmy/instytucji,

• realizacja polityki społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu.

W Rokietnicy aktualnie posiadacze KDR mogą 
uzyskać zniżki :
• stacja benzynowa ORLEN na ul. Szkolnej 18 , 
• Kancelaria Radcy Prawnego Tatiany Kiełb-Szew-

czyk.
Od stycznia 2019 roku osoby posiadające Kar-

tę Dużej Rodziny mogą złożyć w Gminie wniosek 
o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny. Warun-
ki otrzymania WKR są  takie same jak przy ogólno-
polskiej Karcie Dużej Rodziny (z wyjątkiem senio-
rów, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje 
dzieci). Wniosek o przyznanie KDR i WKR można 
złożyć jednocześnie.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom 
wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych wa-
runkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, 
rekreacyjnej i usług medycznych i innych, poprzez 
system zniżek wprowadzony przez podmioty przy-
stępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodzi-
ny”. Posiadacze WKR mogą liczyć na zniżkę przy za-
kupie biletów np. do Teatru Nowego czy na terenie 
obiektu sportowo-rekreacyjnego Malta Ski.

Wykaz instytucji i firm honorujących Wielkopolską 
Kartę Rodziny dostępny jest na stronie:  www.rops.
poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy

Podatki lokalne  
od osób prawnych

Przystępując do naliczania podatków lokalnych 
od osób prawnych w pierwszej kolejności należy 
wskazać na sposób powstawania zobowiązań po-
datkowych u tej kategorii podatników. Obowiązek 
podatkowy powstaje w tym przypadku ,,z dniem 
zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatko-
wa wiąże powstanie takiego zobowiązania” (art. 
21 § 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordy-
nacja podatkowa; 

Podatek od nieruchomości - OSOBY PRAWNE
płatny co miesiąc: pierwsza rata – termin płatności 

31.01.20…r., kolejne raty do 15 każdego miesiąca,
Termin ustawowy złożenia deklaracji na podatek 

od nieruchomości – 31.01. każdego roku,
Podatek rolny - OSOBY PRAWNE
płatny w czterech ratach: 15.03.20..r., 15.05.20…r., 

15.09.20..r., 15.11.20…r.,
Termin składania deklaracji na podatek rolny – 

15.01. każdego roku,
Podatek leśny - OSOBY PRAWNE

płatny co miesiąc – do 15 każdego miesiąca,
Termin składania deklaracji na podatek leśny – 

15.01. każdego roku,
Podatek od środków transportowych
płatny w dwóch ratach- 15.02.20…r., 15.09.20…r.
Termin składania deklaracji na podatek od środ-

ków transportowych – 15.02. każdego roku.
Nie zapłacenie określonego w deklaracji w/w po-

datku spowoduje wszczęcie postępowania egze-
kucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia na-
leżności w trybie egzekucji administracyjnej wraz 
z odsetkami za zwłokę.

Deklaracje podatkowe osób prawnych  może 
podpisywać  jedynie osoba wskazana  do repre-
zentowania  firmy w wypisie z Krajowego Re-
jestru Sądowego.

Informacja dotycząca podpisywania deklara-
cji podatkowych przez pełnomocnika

Rozdział 9a ustawy Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 800) reguluje możliwość podpisy-
wania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. 
Stanowi on, iż pełnomocnictwo do podpisywania 
deklaracji wystawione przez podatnika składa się 
organowi podatkowemu właściwemu w sprawach 
podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Podatnik 

może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście pod-
pisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatko-
wego wymagają podpisania deklaracji przez więcej 
niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej 
deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie 
osoby. Zgodnie z Ordynacją podatkową, pod poję-
ciem deklaracji należy rozumieć również zeznania, 
wykazy oraz informacje, do których składania obo-
wiązani są na podstawie przepisów prawa podatko-
wego podatnicy. Zawiadomienie o odwołaniu pełno-
mocnictwa również musi zostać złożone organowi 
podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomie-
nia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na 
podatniku. W świetle przepisów dotyczących peł-
nomocnictw w postępowaniu podatkowym, peł-
nomocnikiem może być każda osoba fizyczna po-
siadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
Z chwilą złożenia w Urzędzie dokumentu stwier-
dzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje 
obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 
17,00 zł  na konto:

69 9043 1041 3041 0023 9110 0001
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstęp-

nemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opła-
ty skarbowej.
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PRZYGOTUJ się z nami na WIELKANOC
XI Wielkopolski Konkurs Koszy Wielkanocnych i Wystawa Stołów 
Wielkanocnych – Niedziela Palmowa – 14 kwietnia 2019 r.

JAK? 
• weź udział w konkursie, 
• odwiedź wystawę koszy, 
• zobacz stoły wielkanocne, 
• wygraj ciekawe nagrody.

GDZIE?
• Konkurs Koszy i ich wystawa 

z atrakcjami: Szkoła Podstawowa 
w Rokietnicy, ul. Trakt Napoleoń-
ski 16 (aula dawnego gimnazjum)

• Wystawa „Stół Wielkanocny pięk-
nie nakryty” – lokalizacje w po-
szczególnych sołectwach

KIEDY?
• 14 kwietnia 2019 r., godz. 10-15 

NIEDZIELA PALMOWA

Wielkopolski Konkurs Koszy Wielkanocnych or-
ganizowany w Gminie Rokietnica ma już wielolet-
nią tradycję. Zapoczątkowany z myślą o zachowaniu 
tradycji świąt wielkanocnych, do dzisiaj gromadzi 
osoby chcące się podzielić swoim indywidualnym 
pomysłem na przygotowanie wyjątkowego koszycz-
ka do święconki. W inicjatywę angażują się zarów-
no dzieci, dorośli, jak i przedszkola oraz zespoły.

Główną atrakcją towarzyszącą konkursowi jest 
Wystawa Stołów Wielkanocnych „Stół Wielkanocny 
pięknie nakryty…” przygotowywana przez sołectwa 
Gminy Rokietnica. Dzięki zaangażowaniu mieszkań-
ców co roku udaje się stworzyć stół z wielkanocny-
mi przysmakami i dekoracjami, często łączący tra-
dycję z nowoczesnością. 

Wydarzenie jest skierowane dla całych rodzin, 
które chcą spędzić razem czas, świętując wielka-
nocne tradycje. Podobnie jak w minionym roku 
konkursowi towarzyszyć będą wielkanocne atrak-
cje m.in. plastyczne i kulinarne, w tym warsztaty, 
kawiarenka, rękodzieło.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie 
Koszy. Mogą wziąć w nim udział:
• dorośli i dzieci – w kategorii indywidualnej
• przedszkola lub żłobki oraz zespoły (rodziny, sto-

warzyszenia, sołectwa, szkoły itp.) – w katego-
rii zbiorowej
Zwycięzcy otrzymają nagrody – niespodzianki.  
Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnie-

nie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go do 
12 kwietnia na adres mailowy: katarzyna.sokul-
ska@rokietnica.pl. Uczestnicy mogą zgłaszać się 
również w dniu imprezy w godz. 10-11.

UWAGA: Zgłoszone do konkursu kosze każdy bę-
dzie mógł zobaczyć. Aula dawnego gimnazjum w Ro-
kietnicy zostanie udostępniona wszystkim chętnym 
w godzinach 11-15. 

ZNAKI IMPREZY: wielkanocnymi identyfikato-
rami imprezy będą kolorowe JAJA I ZAJĄCE. Szu-
kajcie ich w rokietnickim plenerze. Te spore znaki 
imprezy zostaną przygotowane przez przedszkola 
działające na terenie gminy.

Jak co roku konkursowi towarzyszyć będzie 
WYSTAWA STOŁÓW WIELKANOCNYCH „STÓŁ 
WIELKANOCNY PIĘKNIE NAKRYTY”, przygoto-
wana przez sołectwa Gminy Rokietnica. Stoły bę-
dzie można podziwiać w różnych lokalizacjach przez 
całą Niedzielę Palmową.

Chcąc zachęcić Was do odwiedzenia lokalizacji, 
podobnie jak w ubiegłym roku przygotowaliśmy 
specjalną zabawę. Udział w niej mogą wziąć rodzi-
ny lub grupy znajomych składające się przynajmniej 

z dwóch osób, które chcą poczuć klimat Świąt Wiel-
kanocnych. Wśród rodzin, które odwiedzą wszystkie 
lokalizacje i dostarczą wypełnioną kartę, rozloso-
wane zostaną nagrody. Sami przekonacie się, że 
dzięki nim Wasza rodzinna Wielkanoc będzie pięk-
na i przyjemna.

Co zrobić,  
aby wziąć udział w zabawie?
• zebrać co najmniej 2-osobo-
wą grupę
• w dniu 14 kwietnia pobrać kartę 
w jednej ze zgłoszonych lokalizacji 
lub wydrukować we własnym za-
kresie ze strony www.rokietnica.pl
• w godzinach prezentacji odwie-
dzić wszystkie lokalizacje biorące 
udział w wystawie stołów (ich lista 
zostanie opublikowana na stronie 
www.rokietnica.pl)
• zebrać wszystkie pieczątki po-
twierdzające odwiedzenie lokali-
zacji
• dostarczyć kartę ze wszystki-

mi pieczątkami do Szkoły Podstawowej im. J. 
Brzechwy w Rokietnicy, ul. Trakt Napoleoński 
16, gdzie około godz. 15 wylosujemy szczęśliwą 
rodzinę. Nie musicie być obecni podczas loso-
wania. Jeśli wylosowana zostanie Wasza karta, 
skontaktujemy się z Wami.

Zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu i po-
dążania rodzinnym szlakiem wielkanocnym.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłosze-
niowe dostępne są na stronie www.rokietnica.pl.

PRZEJDŹ Z NAMI WIELKANOCNY SZLAK - ZA-
PRASZAMY

Katarzyna Sokulska 
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

Mieszkanka Rokietnicy  
Osobowością Roku 2018.

Wyjątkowi ludzie są wśród nas, choć często ze swojej wyjątko-
wości nie zdają sobie sprawy. Można, a nawet trzeba ich docenić 
przyznając im tytuł „Osobowość roku 2018”. W dniu 11.03.2019r. 
na uroczystej gali Głosu Wielkopolskiego wręczono nagrody dla 
laureatów dwóch etapów plebiscytu Osobowość roku 2018. I miej-
sce w kategorii Samorządność i Społeczność Lokalna  zarówno na 
pierwszym poziomie lokalnym jak i drugim wojewódzkim zdobyła 
mieszkanka Rokietnicy Pani Joanna Sosnowska.  Naczelna Pielę-
gniarka Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego w Po-
znaniu, która zarządza  zespołem pielęgniarek i położnych oraz dba 
o ich rozwój zawodowy. Pomysłodawczyni i twórczyni pierwszego 

w Wielkopolsce Banku Mleka Kobiecego dedykowa-
nego dla wcześniaków. Obecnie z Bankiem Mleka 
współpracuje 45 dawczyń. W niecały rok udało się 
pozyskać 262 litry mleka  dla noworodków przed-
wcześnie urodzonych, dla których mleko kobiece jest 
nie tylko pokarmem, ale często lekiem. Bank Mleka 
to nie wszystko, Pani Joanna aktywnie uczestniczy 
w pracy Szkoły Rodzenia oraz   w zajęciach dydak-
tycznych dla studentów prowadzonych na kierun-
ku Położnictwo Uniwersytetu Medycznego. Efek-
tem jej uporu oraz ogromnego zaangażowania jest 
remont największej w Wielkopolsce „porodówki”. 
Na najwyższym, europejskim poziomie mieszkan-
ki naszego regionu mogą czuć się bezpiecznie oraz 
cieszyć się pierwszymi chwilami macierzyństwa. 
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NOWOCZESNA CZĘŚĆ SZKOŁY  
W NAPACHANIU WYBUDOWANA
Mimo, że czas rozbudowy szkoły znacznie się wydłużył, to 
jednak warto było czekać na jej efekty. Prekursorski pomysł 
rozbudowy szkoły nadał jej nowego charakteru.

Stara część szkoły w Napachaniu została pod-
dana termomodernizacji. Skutecznie zabezpieczy 
ona budynek przed utratą ciepła, zmniejszy zuży-
cie energii potrzebnej do ogrzania (lub chłodzenia) 
budynku i podgrzania wody. Ważne jest również 
to, że na dachu szkoły zamontowane zostały pa-
nele fotowoltaiczne co dodatkowo czyni budynek 
przyjazny środowisku.

Prace budowlane nowego skrzydła, oparte na 
ciekawym architektonicznym projekcie umożliwia-
jącym „wtopienie” się obiektu w otaczającą prze-
strzeń, rozpoczęły się w styczniu 2018 roku. Udo-
stępnienie szkoły dzieciom zostało zaplanowane na 
1 września 2018 roku. Jak się okazuje nie zawsze 
podpisane zobowiązania idą w parze z rzetelnością. 
Wykonawca okazał się niesłowny. W efekcie koniecz-
nych korekt rozbudowa przedłużyła się. Skutkiem 
kolejnym zmian terminów stało się naliczenie od-
powiednich kar umownych, którymi Gmina obcią-
żyła Wykonawcę robót. 

Dzieci mogą korzystać z nowych pomieszczeń 
już od 25 lutego.

W obiekcie zastosowano wiele udogodnień, 
w tym dla osób z niepełnosprawnościami, jak mię-
dzy innymi winda czy węzeł sanitarny.

Cały budynek wyposażony jest w ecophony czyli 
sufity akustyczne, które mają za zadanie izolować 
dźwięki z innych pomieszczeń tak, by każdy mógł 
czuć się w swojej sali komfortowo. Charakteryzuje 
je wysoka odporność mechaniczna i odporność na 
wilgoć. Niebawem i w tym obiekcie zainstalowane 
zostaną także czujniki pomiaru czystości powietrza. 

Od teraz rodzice na swoje pociechy będą mogli 
czekać w przytulnej poczekalni.

Nowoczesna hala sportowa służyć będzie zarów-
no zajęciom z wychowania fizycznego jak i organiza-
cji wydarzeń szkolnych. Będzie to także przestrzeń 
udostępniana klubom sportowym i zainteresowa-
nym mieszkańcom.

Ciekawym rozwiązaniem architektonicznym jest 

biblioteka połączona z tarasem - miejscem, gdzie 
dzieci będą mogły się zrelaksować. Teren dookoła 
szkoły otoczony będzie pasem zieleni, która wkom-
ponuje się w krajobraz okolicy. To właśnie ta prze-
strzeń dookoła budynku, z piękną otoczką przyro-
dy jest kolejnym atutem obiektu. Wkomponowane 
w nią miejsca do rekreacji zachęcać będą do aktyw-
nego spędzania czasu nie tylko uczniów, ale rów-
nież dorosłych mieszkańców. 

Na przełomie marca/kwietnia mają rozpocząć 
się nasadzenia dookoła szkoły. Skarpa wokół szkoły 
wzbogacona zostanie w ok.500 sztuk krzewów dzi-
kiej róży oraz 2 platany. 5 głogów dwuszyjkowych 
znajdzie się w otoczce budynku, a przed wejściem 
do przedszkola nasadzona zostanie kalina.

Zaplanowana na wiosnę ścieżka dendrologiczna 
przesunie się w czasie ze względu na niewłaściwe 
podłoże. Zalegający w ziemi gruz trzeba wywieźć, 
a piach wyrównać. Jest to proces czasochłonny i nie 
da się tego dokonać już tej wiosny. Dlatego utwo-
rzenie ścieżki przeniesiono na czas, kiedy można sa-
dzić drzewa i krzewy, czyli na jesień 2019 lub wcze-
sną wiosnę 2020. 

W opiekę nad edukacyjną ścieżką dendrologicz-
ną włączą się uczniowie przedszkola i szkoły pod-
stawowej w Napachaniu. Starsi uczniowie pomogą 
przy nasadzeniach, a najmłodsi zajmą się pielęgna-
cją - między innymi podlewaniem roślin. Działają-
ce kółko biologiczne będzie opiekować się ścieżką 
przez cały rok szkolny.

Pozwoli to uczniom w praktyce zapoznać się z eko-
logią. Działając aktywnie na łonie przyrody poznają 
tajniki sadzenia drzew i krzewów oraz zgłębią swoją 
wiedzę na rozmaite przyrodnicze tematy.

Dzieci, które spędzają dużo czasu na świe-
żym powietrzu, mogą mieć silniejsze poczucie 
samorealizacji i celu niż te, które na łonie natu-
ry przebywają sporadycznie. Według naukowców 
z amerykańskiej uczelni Michigan State University 
duchowość dzieci tworzy się dzięki połączeniu zdo-
bywanych przez nie doświadczeń i kontaktu z naturą.

Tak zaprojektowana szkoła może sprawić, że 
uczniowie chętniej będą w niej przebywać, rodzi-
ce zaś mieć pewność, że kolejny gminny oświatowy 
obiekt jest przyjazną i funkcjonalną przestrzenią.



8

TY SAM masz wpływ na to,  
jakim powietrzem oddychasz
Pierwsze spotkanie rokietnickiej grupy ANTYsmogowej

Pod takim hasłem 1 marca 2019 roku radni, przed-
stawiciele Urzędu Gminy z wójtem Bartoszem De-
rechem, sołtysi i reprezentanci organizacji pozarzą-
dowych postanowili rozpocząć dyskusję na temat 
jakości powietrza i zainicjować konkretne działania. 
To nowy obywatelski pomysł na to, jak skutecznie 
próbować zmieniać nasz sposób myślenia o odpo-
wiedzialności za to, jakim powietrzem oddychamy. 
Spotkanie rozpoczął dr Jan Mizgalski, specjalizują-
cy się w kwestiach dotyczących ochrony atmosfery. 
W zaprezentowanym materiale dostępnym w pełnej 
wersji na www.rokietnica.pl w zakładce poświęco-
nej atmosferze powietrza, która wkrótce zostanie 
uruchomiona, przedstawił przyczyny zanieczyszcze-
nia powietrza oraz sposoby zapobiegania temu co-
raz bardziej dotkliwemu zjawisku. 

Po pierwsze: WIEM
W Polsce najczęstszą formą zanieczyszczenia 

powietrza jest  smog typu londyńskiego. To połą-
czenie pary wodnej z pyłami - m.in. PM10, PM2,5 
oraz BENZO(A)PIREMEM – substancją rakotwórczą. 

Właśnie te substancje, powstające głównie w trak-
cie niewłaściwego opalania naszych domów, są naj-
bardziej szkodliwe dla zdrowia. Wdychane przedo-
stają się do krwioobiegu powodując między innymi: 
• problemy z oddychaniem, 
• nasilenie astmy, 
• choroby płuc, w tym nowotworowe,
• stany depresyjne, 
• przyspieszenie starzenia się układu nerwowego, 
• zawał serca.

Mogą stać się także przyczyną bezpłodności i mieć 
wpływ na niższą masą urodzeniową dziecka oraz jego 
problemy z oddychaniem, jeśli było ono narażone 
na kontakt z pyłami w trakcie rozwoju płodowego.

Statystyki są w tym zakresie jednoznaczne. 
W 2017 roku na astmę oskrzelową chorowało 
o 17% ludzi więcej. W stosunku do roku 2016 za-
obserwowano wzrost zaburzeń związanych z oddy-
chaniem o 31%, zaś występowanie kaszlu - zwięk-
szyło się aż o 61%.

Najbardziej szkodliwe dla naszego zdrowia jest 
korzystanie z kominka, nawet jeśli palimy w nim, 

najlepszym i najbardziej wysuszonym drewnem. 
Szkodliwe dla zdrowia człowieka pyły PM10, PM2,5 
wydostają się bowiem nie tylko w postaci dymu przez 
komin, ale przede wszystkim są obecne wewnątrz 
naszych domów. Kolejne kawałki drewna wkładamy 
przecież najczęściej w miejscu, w którym koncen-
truje się domowe życie – także to z udziałem dzieci. 

Najczystszymi źródłami ciepła są pompa ciepła, 
piec gazowy, piec olejowy i ciepło miejskie

Jeżeli musimy opalać węglem powinniśmy:
• wymienić kocioł na urządzenie 5 klasy lub eko-

design
• stosować węgiel tylko wysokiej jakości: o warto-

ści energetycznej co najmniej 26 MJ/kg, wilgoci 
mniejszej niż 12%, zawartości siarki nie więcej 
niż 0,8% i popiołu nie więcej niż 8% 

Jeżeli musimy opalać dom drewnem zadbajmy 
o to by: 
• wymienić piec/kominek na zgodny z ekodesign, 

czyli emitujący poniżej 40 mg/m3 
• zainstalujmy w kominie elektrolit 
• używajmy drewno o wilgotności poniżej 15%.

Po drugie: DZIAŁAM
• Wójt Bartosz Derech zapowiedział utworzenie 

w Urzędzie nowego stanowiska do spraw kon-
troli. Osoba ta wraz z policją będzie sprawdzać 
domy i firmy, wobec których istnieje podejrze-
nie stosowania do opalania niewłaściwych ma-
teriałów, w tym śmieci. Dzięki temu działaniu 
kontrole, prowadzone do tej pory przez Urząd 
w ramach posiadanych możliwości kadrowych, 
zostaną wzmożone i będą prowadzone w spo-
sób planowy.  

• KAŻDY Z NAS, w przypadku dużej pewności spala-
nia śmieci w którymś z gospodarstw domowych 
czy w firmie (charakterystyczny zapach palone-
go plastiku, czarny lub zabarwiony dym z komi-
na) może SAM niezwłocznie powiadomić policję. 
Rozmawiając z dyżurnym i dokonując zgłoszenia 
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zdarzenia należy podać jego miejsce i czas oraz 
UŻYĆ NASTĘPUJĄCEJ FORMUŁY: „Zgłaszam po-
dejrzenie popełnienia wykroczenia polegającego 
na spalaniu odpadów”. Policja słysząc taki wnio-
sek jest zobligowana interweniować i przepro-
wadzić kontrolę. Należy pamiętać o obowiązku 
podania swoich personaliów ponieważ interwen-
cja Policji może zakończyć się podaniem spalają-
cego śmieci do sądu. 

•	 Na	czterech	placówkach	oświatowych	w	naszej	
gminie	(Przedszkole	Bajeczka,	SP	w	Rokietnicy,	SP	
w	Mrowinie,	SP	w	Napachaniu,	w	ramach	projek-
tu	„Edukacyjna	Sieć	Antysmogowa”	zamieszczone	
zostały	czujniki	oraz	ekrany	wskazujące	aktualny	
stan	powietrza.	Używając	własnego	komputera	
czy	smartfona	i	wchodząc	na	https://panel.syn-
geos.pl/sensor/pm10	można	zobaczyć	bieżące	
dane	wraz	z	historią.	To	działanie	realizowane	wraz	
z	Metropolią	Poznań.	Jego	poszerzeniem	będą	za-
jęcia	edukacyjne	dla	dzieci	i	uczniów	dotyczące	
dbania	o	środowisko	i	atmosferę.	

• Gminna spółka komunikacyjna ROKBUS podpisała 
umowę na zakup 4 nowoczesnych niskoemisyj-
nych autobusów, które stanowią element projek-
tu Węzła przesiadkowego Rokietnica. Jego zało-
żeniem jest także zwiększenie udziału transportu 
zbiorowego w przemieszczaniu się mieszkańców 
jako alternatywy dla samochodów osobowych 
(parkingi przy dworcu kolejowym i przystanki dla 
autobusów umożliwiające skorzystanie z połączeń 
PKP). Stale rosnące natężenie ruchu samocho-
dów i tym samym emisja spalin to bowiem ko-
lejne groźne źródło zanieczyszczenia powietrza. 

•	 Gminne	budynki	użyteczności	publicznej	–	budo-

wane	od	nowa	i	te	poddawane	modernizacji	–	są	
wyposażane	w	panele	fotowoltaiczne.

•	 Wójt	zapowiedział	zwiększenie	liczby	nasadzeń	
drzew	w	gminie.	Wiosną	posadzimy	ok.	60	drzew.	
Jesienią	–	kolejne.	Warto	wiedzieć,	że	1	M2 po-
wierzchni zadrzewienia USUWA 0,13-0,36 gra-
ma pyłu PM2.5 rocznie.

•	 W	odpowiedzi	na	wysłane	przez	Urząd	wnioski	
w	sprawie	zwiększenia	puli	dofinansowania	pro-
jektu	Odnawialnych	Źródeł	Energii	(OZE)	otrzy-
maliśmy	odpowiedź,	która	nie	jest	jeszcze	100%	
gwarancją	uzyskania	dofinansowania	dla	realizacji	
instalacji	OZE	przez	mieszkańców	gminy	Rokiet-
nica,	pozwala	jednak	mieć	nadzieję	na	pozytyw-
ną	zmianę	statusu.

•	 Wójt	prowadzi	rozmowy	z	PGNiG	w	sprawie	pod-
łączenie	do	sieci	gazowej	Rostworowa,	Żydowa	
i	Napachania.	

Po trzecie: WALKĘ o CZYSTE 
POWIETRZE zaczynam od SIEBIE 

W batalii o czyste powietrze najważniejsze jest 

to, by CHCIEĆ zrozumieć, że wiele zależy od nas sa-
mych. Dlatego pielęgnuj zdrowe nawyki i zachę-
caj innych do zmian:  
• Korzystaj z niskoemisyjnych pieców i paliw. 
• Jeśli używasz węgla, wybieraj tylko ten wyso-

kiej jakości.
• Unikaj palenia w kominku.
• Bezwzględnie nie spalaj:

 ' odpadów (np. odpady produkcyjne w warsz-
tatach, przepracowany olej silnikowy – spala-
ny w warsztatach samochodowych)

 ' śmieci (malowane i impregnowane drewno, 
stare meble, papiery kolorowe, impregnowa-
ne palety itp.)

 ' węgla nie spełniającego norm jakości i pa-
liw zakazanych uchwałą antysmogową (flo-
ty, muły, węgiel brunatny)

 ' odpadów zielonych (gałęzie, liście i in.) – tym 
bardziej w gminach gdzie organizowana jest 
zbiórka.

• Zadbaj o energetyczną efektywność swojego 
domu: pamiętaj o ociepleniu i szczelnych oknach.

• Jak najczęściej korzystać z komunikacji zbioro-
wej, roweru, własnych nóg.

• Zachęcać innych do zmiany zachowań.
• Używaj samochodu wspólnie z innymi osobami.
• Sprawdzaj stan powietrza w aplikacji.
• Miej odwagę i piętnuj złe nawyki u innych.

WARTO WIEDZIEĆ I ZAPAMIĘTAĆ
• Pośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast 

w Europie, aż 36 znajduje się w Polsce. 
• Stężenie Benzo(a)piremu w Polsce jest 6-krotnie 

większe niż w innych krajach Unii Europejskiej. 
• Największe źródła zanieczyszczeń to niska emi-

sja lokalnych źródeł ciepła.
• W 1952 roku podczas największego smogu W Lon-

dynie trwającego 7 dni zanotowano 10 000 ty-
sięcy ofiar.

• Z powodu złej jakości powietrza rocznie umiera 
42 tysiące Polaków. 

• Mieszkańcy polskich miast oddychając przyjmu-
ją rocznie ilość benzo(a)pirenu odpowiadającą 
wypaleniu tysięcy sztuk papierosów.
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Najbardziej szkodliwe dla naszego zdrowia jest korzystanie z kominka, nawet jeśli palimy w nim, 

najlepszym i najbardziej wysuszonym drewnem. Szkodliwe dla zdrowia człowieka pyły PM10, PM2,5 

wydostają się bowiem nie tylko w postaci dymu przez komin, ale przede wszystkim są obecne 

wewnątrz naszych domów. Kolejne kawałki drewna wkładamy przecież najczęściej w miejscu, w 

którym koncentruje się domowe życie – także to z udziałem dzieci.  



10

ROCZEK BIBLIOTEKI W NOWYM MIEJSCU
Dokładnie 20 marca 2019 r. Biblioteka Gmin-

na w Rokietnicy obchodziła rok swojej działalno-
ści w nowej siedzibie.

W tym dniu na Czytelników małych i dużych cze-
kały niespodzianki: książeczki, „sowiaste” baloniki 
i biblioteczne zakładki.

Po południu naszą Bibliotekę odwiedziły Myszki: 
Mickey i Minnie, które wspólnie z Panią Moniką po-
prowadziły fantastyczne animacje dla najmłodszych.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Czytelnikom za 

to, że byliście w tym dniu z nami. Za Wasze codzienne 
odwiedziny i angażowanie się w naszą działalność.

Gorąco dziękujemy Pani Monice oraz Myszkom 
za przeprowadzenie zabaw i animacji dla naszych 
małych Czytelników.

Roczek za nami…. Wiele wspólnych lat z Czytel-
nikami przed nami…

Dziękujemy 

Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych życzymy: 

pogody ducha, zdrowia, radości 
i życzliwości, wiosennych 
marzeń, nadziei i miłości, 

lektur, które przyniosą 
wiele emocji i wzruszeń oraz 

pięknych chwil w codzienności!
Dyrekcja i Pracownicy

Biblioteki Gminnej i Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rokietnicy
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5 lutego 2019r. Motylki uczestniczyły w Audy-
cji Muzycznej pt. „Fabryczne Fantazje”. Wspólnie 
z muzykami dzieci poszukiwały muzyki pomiędzy 
śrubkami, zębatkami i taśmami. W fabryce w to-
warzystwie Pana Majstra śpiewały piosenki i wy-
klaskiwały rytm.

Dzień Świętego Walentego obchodzony jest na 
całym świecie jako święto miłości. Tego dnia obda-
rowuje się osobę lubianą drobnymi upominkami 

tzw. walentynkami. Najczęściej wręcza się serdusz-
ka, jako symbol miłości. Motylki, Leśne Skrzaty spe-
cjalnie na tę okazję przygotowały walentynki, który-
mi obdarowały rodziców i przyjaciół z przedszkola.

Kot to bardzo pocieszne zwierzę spotykane pra-
wie w każdym domu. 17 lutego na całym świecie 
obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Z tej okazji 
Leśne Skrzaty zapoznawały się z kocimi obyczaja-
mi oraz sposobami pielęgnacji oglądając książeczki. 
Były też wesołe kocie zabawy oraz prace plastycz-
ne. Do snu ciocia przeczytała dzieciom opowiada-
nie o chorym kotku.

Tradycja „tłustego czwartku” wpisuje się również 
w zwyczaje naszego żłobka. Dzieci z okazji tego słod-
kiego dnia z masy solnej „piekły” faworki i pączki. 

Zgodnie z tradycją na podwieczorek Motylki i Leśne 
Skrzaty zajadały prawdziwe, pyszne i słodkie pączki.

Żłobek Myszki Miki to placówka z tradycjami. 
Pierwsza powstała w Poznaniu, kolejna w Rokiet-
nicy, a we wrześniu 2019r. również w Kaźmierzu. 
Dbamy o to, aby dziecko pod naszymi „skrzydłami” 
było bezpieczne, szczęśliwe i nauczone. Dla nas naj-
ważniejsze jest dziecko, opieka nad nim, wprowa-
dzanie go w świat, który nas otacza. Podchodzimy 
do dzieci indywidualnie, znamy je „na wylot”, roz-
wijamy ich zainteresowania i talenty, uczymy samo-
dzielności. Panuje u nas miła, domowa atmosfera. 
Naszym atutem jest kuchnia wzbogacona w witami-
ny. Dzieci otrzymują 4 posiłki dziennie: śniadanie, da-
nie główne, zupka i podwieczorek. Urozmaiconymi 
posiłkami rozwijamy u dzieci chęć kosztowania. Na 
ten moment korzystamy z cateringu zewnętrznego, 
ale już od września będziemy mieć własną kuchnię. 

Żłobek Myszki Miki posiada bogaty program dy-
daktyczno-wychowawczy. Dbamy o wszechstron-
ny rozwój dziecka:

● zajęcia plastyczne,
● warsztaty muzyczno-ruchowe z elementami 

metody Weroniki Sherborne,

● praktyczna nauka języka angielskiego,
● spędzanie czasu na świeżym powietrzu, 
● zumba,
● elementy muzykoterapii i bajkoterapii,
● zajęcia oparte o dary natury - „po-

każ mi świat”
● wczesne wspomaganie rozwoju mowy,
● zajęcia gimnastyczne,
● metody i techniki wyciszania grupy,
● zajęcia kształcące zmysły, m.in. sen-

soplastyka.

Zajęcia edukacyjne to nie jedyna forma 
aktywności dla dzieci, zapewniamy bardzo 
wiele atrakcji (wyjścia, odwiedzają nas te-
atrzyki oraz osoby, od których możemy się 
czegoś nauczyć: policja, straż, leśniczy, itd.)

Rekrutację do żłobka prowadzimy cały 
rok w miarę możliwości miejsc. Do placów-
ki przyjmowane są dzieci według kolejno-
ści złożonych kart zgłoszeniowych.

Poprzedni miesiąc wniósł mnóstwo nowych przy-
gód mieliśmy bal przebierańców na zakończenie 
karnawału. Dzieci przebierały się w swoje ulubione 
postaci z bajek. Wyjście w poszukiwaniu oznak wio-
sny. Łowienie rybek w stawie ze strachu. Przygoto-
wanie magicznych butelek, w których znajdowały 
się ukryte skarby. Pisanie literek na mące. Wszyst-

kie aktywności dzieci mogą Państwo zobaczyć na 
Facebooku wpisując Niepubliczny Żłobek Myszki 
Miki w Rokietnicy.

Kolejna sala w naszej placówce! We wrześniu bę-
dziemy mogli przyjąć kolejną 20 wspaniałych dzie-
ci. Rodzice, którzy już teraz zdecydują się na nasz 
żłobek będą brali udział w projekcie, który zapew-
ni obniżkę czesnego. 

Żłobek 
Myszka Miki

Żłobek 
Leśna Chatka
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Przedszkole 
Bajeczka
W lutym w „Bajeczce”…
„DZIEŃ BABCI I DZIADKA”

„Babci i dziadka, przyznać to trzeba, każdemu 
dziecku w życiu potrzeba. Znana to para, bardzo 
kochana” - te słowa można było usłyszeć podczas 
uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, które od-
były się na przełomie stycznia i lutego w przedszkolu 
„Bajeczka”. Dziadkowie to prawdziwy skarb dla wnu-
ków, to oni sprawiają, że dzieciństwo ich wnuków 
staje się bardziej pełne, lepsze i szczęśliwe. Ukocha-
na babcia i ukochany dziadek mają zawsze dla nich 
czas, umieją pocieszyć, są cierpliwi, potrafią wie-
le nauczyć, ale przede wszystkim bezgranicznie je 
kochają. Dlatego też przedszkolaki bardzo szczerze 
pokazały swoją miłość i szacunek kochanym Bab-
ciom i Dziadkom prezentując program artystycz-
ny przygotowany z tej wyjątkowej okazji. Dziadko-
wie byli bardzo wzruszeni. Dzieci wręczyły również 
swoim bliskim samodzielnie przygotowane prezen-
ty z pięknymi życzeniami. Następnie niecodzienni 
goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. To 
były wyjątkowe dni, pełne wzruszeń, radości i dumy. 
Mamy nadzieję, że czas, który spędziliśmy razem 
w naszej placówce na długo zostanie w pamięci za-
równo dzieci jak i Babć i Dziadków. 

Agnieszka Synoracka

„GODEJCIE PO NASZYMU 
Z BAJECZKĄ”

W czwartek, 7 marca dzieci z grupy Motylki i Kot-
ki wraz z Paniami, pojechały na wycieczkę do Po-
znania. Odwiedziły tam „Muzeum Blubry 6D”, gdzie 
wysłuchały legendy o poznańskich koziołkach. Po-
znały Bolka i roztrzepanego kuchcika. Dowiedziały 

się, dlaczego na ratuszowej wieży do dnia dzisiej-
szego mieszkają dwa koziołki, a wszystko to w an-
turażu trójwymiarowych malowideł, które mogły 
zobaczyć przy założeniu okularów z efektem 3D. 
Z ogromnym zaciekawieniem przeszły przez labi-
rynt, zgłębiając tajniki gwary wielkopolskiej, któ-
rej miejmy nadzieję, nie zapomną przez następne 
dni. Z wielką przyjemnością pospacerowały ulicz-
kami Starego Miasta, gdzie zrobiły sobie pamiąt-
kowe zdjęcie przy fontannie Neptuna. Punktualnie 
o godz. 12:00 dzieci wysłuchały hejnału, oglądając 
równocześnie, jak koziołki bodą się na wieży ratu-
szowej. Zadowolona i pełna wrażeń z udanej wy-
cieczki, cała grupa szczęśliwie wróciła do przedszko-
la. Wrażeń w drodze powrotnej nie było końca… 

Agnieszka Tomczak

„MARYNARZE I SŁONECZKA 
W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM”

W dniu 21 lutego dzieci z grupy Marynarze i Sło-
neczka wybrały się na wycieczkę do Muzeum Ar-
cheologicznego w Poznaniu. Głównym punktem 
programu był udział w lekcji muzealnej pt. „Od di-
nozaurów do pierwszych ludzi – czyli świat sprzed 
milionów lat”. Dzieci z zaciekawieniem oglądały pre-
zentację multimedialną o tym, jak wyglądała Zie-
mia zanim pojawił się na niej człowiek. Prowadzą-
ca chętnie odpowiadała na pytania przedszkolaków 
dotyczące dinozaurów. Dzieci zaskakiwały znajo-
mością nazw niektórych z nich np. stegozaur, tyra-
nozaur czy triceratops. Po zakończeniu prezentacji 
dzieci mogły zweryfikować swoją wiedzę poprzez 
wypełnienie kart pracy. Prawdziwym wyzwaniem 
dla przedszkolaków okazało się wcielenie w małych 
archeologów. Zadaniem dzieci było rozkruszenie 
twardej skały przy pomocy młotka w celu odnale-
zienia ukrytej niespodzianki w postaci pamiątko-
wych dinozaurów. Ostatnim punktem wycieczki po 
muzeum było zobaczenie kości mamuta. Wielkość 
pojedynczego zęba oraz jego kła zrobiła na dzie-

ciach duże wrażenie. W drodze powrotnej przeszli-
śmy się uliczkami Starego Rynku, mijaliśmy Ratusz, 
Pręgierz i Studzienkę Bamberki, przy której zrobi-
liśmy pamiątkowe zdjęcie. Z uśmiechem na twa-
rzach powróciliśmy do Rokietnicy. Wycieczka sta-
ła się inspiracją dla wykonania prac plastycznych 
„W krainie dinozaurów”.

Małgorzata Nowak, Joanna Górna

„MALI NAUKOWCY”
Czasem przedszkolna sala zamienia się w labo-

ratorium, a dzieci - w naukowców. Tak było i tym 
razem w grupie Tygrysków. Po przypomnieniu za-
sad bezpieczeństwa i przygotowaniu niezbędnych 
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sprzętów i odczynników dzieci przystąpiły do dzia-
łania. Miały sprawdzić, czy soda oczyszczona „lubi 
się” z octem, a efekty tych badań zaskoczyły swo-
ją urodą i dynamiką. Wszystko można obejrzeć na 
zdjęciach.

Karolina Rynowiecka-Rozmiarek

„GÓRNIK W PRZEDSZKOLU”

Na czym polega praca górnika? Jak wygląda jego 
strój galowy? Po co górnikowi szabla? Jakie znacze-
nie ma kolor piór na czapce? Na te i na wiele innych 
pytań odpowiadał Tygryskom gość - dziadek Zuzi, 
który jest górnikiem. Dzieci mogły obejrzeć z bli-
ska jego mundur, potrzymać w ręce szablę i przy-
mierzyć czapkę ale przede wszystkim wysłuchały 
ciekawej opowieści człowieka, który o kopalni wie 
wszystko. Chyba najbardziej interesująca była hi-
storia odnalezienia przez górników prawdziwych 
kości mamuta, które teraz można oglądać w Mu-
zeum Okręgowym w Koninie. Na koniec spotkania 
dziadek Zuzi pochwalił Tygryski za ich dużą wiedzę 
i poczęstował wszystkich cukierkami.

Karolina Rynowiecka-Rozmiarek

PSZCZÓŁKI  
W „BAZYLIA PIZZA & BISTRO”

W środę 27 lutego grupa dzieci 4,5-letnich od-
wiedziła pizzerię w Mrowinie. W czasie 1,5 godzin-
nego warsztatu dzieci samodzielnie przygotowały 
pizzę! Najpierw rozciągały ciasto, smarowały je so-

sem pomidorowym i nakładały ulubione dodatki: 
ser, szynkę, salami, pomidor, następnie podbierały 
pizzę na specjalną łopatę. Wszystkie Pszczółki wró-
ciły do „Bajeczki” z uśmiechami na twarzach i pude-
łeczkami z pizzą…, która smakowała wyśmienicie! 
Bardzo dziękujemy za miłą atmosferę panującą na 
warsztatach i z pewnością jeszcze wrócimy!

Izabela Olejniczak-Bysiewicz,  
Agnieszka Synoracka

Dzień Sołtysa
„Dzień Sołtysa” to coroczne święto obchodzo-

ne 11-tego marca. Z tej okazji gościliśmy w naszym 
przedszkolu pana Józefa Fudalę- sołtysa Rokietni-
cy. Minionki i Kotki przygotowały krótkie przedsta-
wienie. Podziękowały sołtysowi za jego ciężką pra-
cę i działanie na rzecz mieszkańców. Spotkanie to 
było również doskonałą okazją, by przybliżyć dzie-
ciom pracę przedstawiciela samorządu wiejskiego. 
Pan Fudala bardzo chętnie odpowiadał na pytania 
dzieci. Na koniec dzieci otrzymały słodkie upomin-
ki. Bardzo miło spędziliśmy czas.

Hanna Augustyniak, Agnieszka Kożuchowska
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W Przedszkolu w Mrowinie…

Dzień Babci i Dziadka
W lutym obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka, dłu-

go wyczekiwane przez nas święto. Przygotowaliśmy, 
najlepiej jak potrafiliśmy przedstawienia, piosenki 
i prezenty dla naszych kochanych babć i dziadków. 
Nasi rodzice pomogli nam przygotować wspania-
łe pyszności. Nasi wyjątkowi Goście byli szczęśliwi 
i bardzo wzruszeni.

 Sylwia Ciborska

Dzień Seniora
24 lutego w Restauracji Przystań odbył się Dzień 

Seniora, który uświetniła grupa taneczna dzieci z na-
szego przedszkola. Przedstawiciele Motyli, Mrówek 
i Biedronek zaprezentowały swoje talenty przed sza-
cownym gronem. Tańce, śpiewy i wierszyki bardzo 
się podobały i spowodowały uśmiechy na twarzach 
zaproszonych gości. Bardzo dziękujemy za zapro-
szenie i upominki, które wręczyła Pani Róża Lub-

ka- sołtys Mrowina. 
 Joanna Kriger- Bronowicka

Dzień w kolorze brązowym
W Cerekwicy nasza najmłodsza grupa Smerfy 

realizuje projekt „Kolorowe Dni”. W ostatnim cza-
sie dzieci obchodziły „Dzień w kolorze brązowym”. 
Dzieci ubrane w kolorach brązu szukały w sali zaba-
wek i przedmiotów w tym kolorze, a z magiczne-
go pudełka losowały przedmioty i produkty w ko-
lorze brązowym: korale, piórka, kasztany, orzechy, 
żołędzie, czekoladę, kakao i wiele innych. Poznały 
zapach kakao i czekolady, a potem przygotowały 
napój kakaowy i pyszny deser czekoladowy z ser-
ków, chrupek i jogurtu. W tym dniu również przy-
padał Tłusty Czwartek i nasze panie przygotowały 
ciasto drożdżowe na pączki, które sami formowa-
liśmy. Po usmażeniu zajadaliśmy pyszne, brązowe 
pączki. Było słodko i pysznie, a w dodatku na pew-
no zapamiętaliśmy kolor brązowy.

 Arleta Łech

Balik karnawałowy
Jak luty to i karnawał - tradycja przepełniona mu-

zyką i zabawą, gdzie ważnym elementem są bale kar-
nawałowe. Balik karnawałowy dla przedszkolaków 
to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wie-
le tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzie-
ci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też 
było u nas w Mrowinie. W naszym przedszkolu od-
był się Balik Karnawałowy pod hasłem „Podwodny 
świat”. Tego dnia już od rana w Przedszkolu poja-
wiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były 
za bohaterów znanych bajek, w salach przedszkol-
nych można było spotkać wróżki, królewny, syren-
ki, rycerzy, piratów, policjantów, Spidermana. Wiel-
ki bal odbył się w sali gimnastycznej, przystrojonej 
i przygotowanej już dnia poprzedniego na przyjęcie 
gości. Wystrój sali w klimacie „Podwodnego świa-
ta” wprowadził nas w radosny nastrój oraz zachęcał 
wszystkich do wesołej, wspólnej zabawy. Na tą wy-
jątkową okazję zaprosiliśmy do pomocy DJ’a, który 
zachęcał wszystkich do tańca. Prowadzącą była Pani 
Ania Talarowska, która wraz z przedszkolną grupą 
taneczną rozpoczęła imprezę wyćwiczonym wcze-
śniej utworem „Tańcz, tańcz, tańcz” ze specjalnym 
układem choreograficznym. Przebierańcy świetnie 
się bawili, uczestnicząc we wspólnych zabawach 
i konkursach, a skoczna i rytmiczna muzyka zachę-
cała do tańca. Dzieci miały okazję poćwiczyć swo-
je umiejętności taneczne samodzielnie jak i w po-
kazowych tańcach z układami choreograficznymi 
prezentowanymi przez prowadzącą. Punktem im-
prezy było znalezienie przez dzieci pirackiej skrzyni 
ze skarbem, w której znalezione łupy podzielono 
sprawiedliwie pomiędzy uczestników. 

 Anna Talarowska

Dzień Matematyki
12 marca przypada Dzień Matematyki. My rów-

nież postanowiliśmy poświęcić więcej czasu królowej 
nauk, uczyć i bawić się w przeróżnych konkurencjach. 
Dzieci wykonywały zadania matematyczno- logicz-
ne, ćwiczyły klasyfikowanie, wynajdywanie istotnych 
i nieistotnych różnic. Uczyły się myślenia strategicz-
nego i rozwiązywania problemów, doskonaliły czyn-
ności manipulacyjne oraz kodowanie. Rozmaitość 
przygotowanych gier, zadań i zabaw urozmaicała czas 
i sprawiła, że nauka była przyjemnym wyzwaniem.

 Sylwia Ciborska

Przedszkole Napachanie-Mrowino
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W Przedszkolu w Napachaniu…
W lutym przedszkolaki z Napachania zaprosiły 

swoje ukochane babcie oraz ukochanych dziadków, 
by móc  uroczyście obchodzić ich święto - wykazać 

się w roli aktora w przedstawieniu, zaśpiewać pio-
senki, powiedzieć wierszyki, wręczyć prezenty, ale 
także zasiąść razem do poczęstunku. 

W naszym przedszkolu obchodziliśmy również 
Dzień Kota, a atrakcją podczas tej imprezy była wi-

zyta Pani Renaty, która przyjechała do nas ze swoimi 
rasowymi kotami oraz mnóstwem ciekawych, ale 
jakże ważnych informacji o odżywianiu, pielęgna-
cji, a także funkcjonowaniu na co dzień jej pupili.
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„Laboratorium”
W naszym przedszkolnym laboratorium przybliża-

my dzieciom świat nauki, który opiera się na doświad-
czeniach i eksperymentach. Dzieci badają wnikliwie 
swoje otoczenie oraz eksperymentują ze wszystkim 
co znajdzie się w zasięgu ich rączek. Uczą się świata 
poprzez działanie. Zabawy badawcze mają ogrom-
ny wpływ na rozwój i wychowanie dzieci, ponieważ 
każda zabawa tego rodzaju niesie ze sobą ładunek 
pozytywnych emocji, co wspiera proces uczenia się.

„Magiczny dywan”
W piątek 15 lutego na naszych przedszkolaków 

czekała niespodzianka. Był to magiczny dywan, na 
którym to dzieci mogły się bawić, grać, a nawet 
utrwalać  język angielski. 

To była super zabawa.

„Zajęcia kulinarne”

Któż z nas nie lubi pizzy?ciasteczek? Dzieci w na-
szym przedszkolu używając ulubionych składników 
wykonały własne pizzerinki i ciasteczka:) Wszyst-
kim smakowały:)

„Tablica interaktywna”
W naszym przedszkolu do zajęć wykorzystuje-

my tablicę interaktywną przy pomocy której moż-
na oglądać filmy edukacyjne oraz rozwiązywać roż-
ne quizy. Tablica uczy: liczb, liter, kształtów, kolorów 
i podstaw języka angielskiego. Taka nauka to czy-
sta przyjemność.

„Gabinet weterynaryjny”
Dzięki uprzejmości pani Doroty nasze przedszko-

laki miały przyjemność odwiedzić gabinet wetery-
naryjny w Rokietnicy. Serdecznie dziękujemy za za-
proszenie.

Opracowała: Karolina Chuda

Przedszkole 
Logicus

W najstarszej grupie- „Tropiciele” realizowany był 
tygodniowy projekt edukacyjny Savoir vivre- grunt 
to dobre wychowanie, dzięki któremu dzieci przy-
pomniały i utrwaliły zasady dobrego zachowania 
się w różnych sytuacjach. Dodatkową atrakcją były 
warsztaty kulinarne z lepienia pierogów, na któ-
re cała grupa wraz z wychowawcami udała się do 
pobliskiej restauracji Kresowa Kuchnia Domowa.

W międzyczasie odbył się konkurs „Mój prehisto-
ryczny przyjaciel dinozaur”, który był bardzo bogaty 
w przeróżne prace plastyczne wykonane przez dzieci.

W ostatnim tygodniu karnawału nasze przedszko-
laki przebrane za swoje ulubione postacie bawiły 
się na baliku, który odbył się w Remizie Strażackiej 
w Napachaniu. Były tańce, zabawy, balonowa lek-
cja robienia  pieska z balonów, a także poczęstu-
nek podczas chwili odpoczynku.

Z początkiem marca „Żabki” oraz „Krasnoludki” 
wybrały się do lasu w poszukiwaniu oznak nadcho-

dzącej wiosny, a następnie wraz z resztą grup zrobiły 
przepyszne faworki. Nie zabrakło również świętowa-
nia dnia naszych małych kobietek, którym chłopcy 
wręczyli drobne upominki oraz zaśpiewali huczne 
Sto lat, a w „Tropicielach” z okazji tego święta za-
gościły dwie mamy, które wykonały małe zabiegi 
kosmetyczne i fryzjerskie.

Monika Pogorzelczyk
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W marcu jak w garncu, a u nas  
wesoło niezależnie od pogody

 Wiosna w tym roku przywitała nas deszczem. 
Nie zdziwiło nas to jakoś specjalnie, bo od począt-
ku marca bardzo często padało. Wiemy, że deszcz 
jest bardzo potrzebny przyrodzie, by wzrastała i od-
radzała się po zimie. Nam trochę przeszkadza, bo 
mamy ogromne zasoby energii, która wprost do-
maga się wybiegania i szaleństwa na przedszkolnym 
podwórku. Mimo, że kilka dni marcowych, brzydkich 
i deszczowych, musieliśmy przesiedzieć w przed-
szkolu, ciocie zadbały, byśmy w ogóle się nie nudzili.

Na początku miesiąca odwiedziła nas ciocia Ania 
z DNA zabawy. To ona przyniosła nam wiosnę do 
przedszkola, bo razem z nią zakładaliśmy w każ-
dej sali wiszące ogrody, czyli zawieszone na wstąż-
kach doniczki, w których posadziliśmy łubin, zawil-
ce, fiołki i ziemniaki. Wszystkie roślinki pięknie nam 
zakwitły i przyniosły taki pierwszy powiew wiosny.

Odrobinę wiosny i przedsmak świąt wielkanoc-
nych przyniosła wraz ze swoim pojawieniem się cio-
cia Beata z ceramiki. Razem z nią lepiliśmy gliniane 
zajączki i kurki, które po wypaleniu w piecu poma-
lujemy i wręczymy w prezencie wielkanocnym na-
szym rodzicom.

8.marca wszystkie grupy obchodziły Dzień Ko-
biet, czyli dzień wszystkich małych kobietek z na-
szego przedszkola. Kilka grup połączyło go z Dniem 
Mężczyzny, który w tym roku wyjątkowo wypadał 
w niedzielę. Tego wyjątkowego dnia nasze małe 
kobietki i mali mężczyźni otrzymali upominki oraz 

uczestniczyli w małych przyjęciach na swoją cześć. 
To był naprawdę miły i zupełnie wyjątkowy dzień.

W połowie marca mieliśmy naprawdę niesamo-
witych gości. Na pewno nikt z Was nie zgadnie, kto 
to był;) Odwiedzili nas Hugo i Niko – dwie przesym-
patyczne, mięciutkie alpaki wraz ze swoją właści-
cielką, która opowiedziała nam o zwyczajach alpak, 
o tym, jakie mają charaktery, co jedzą, co lubią ro-
bić. Każdy z nas mógł je pogłaskać na powitanie, 
a potem nakarmić pokrojoną w słupki marchewką. 
W czasie wizyty Huga i Nika wszystkie dzieci były 
niezwykle radosne, skupione i... ciche, bo alpaki, 
gdy jest hałas, mogą się zdenerwować i napluć na 
kogoś bardzo brzydko pachnącą śliną. Nikt z nas 
tego nie chciał, dlatego staraliśmy się cicho, miło 
i przyjaźnie ugościć u nas te niezwykłe zwierzęta. 
I udało nam się – było im u nas tak dobrze, że na-
wet kładły się na podłodze, a to znak, że czują się 
naprawdę bezpiecznie.

21. marca odbyło się w naszym przedszkolu po-
witanie wiosny. Tego dnia obchodziliśmy Zielony 

Dzień. W ramach tych obchodów każdy był ubrany 
w coś zielonego, robiliśmy zielone prace plastyczne 
i potrawy z zielonych warzyw i owoców. Żegnaliśmy 
też w grupach Marzannę. Mamy nadzieję, że długo 
jej nie zobaczymy. Tak bardzo nam się ten Zielony 
Dzień podobał, że prosiliśmy ciocie o to, by zorgani-
zowały niedługo czerwony lub niebieski dzień. Po-
wiedziały, że może uda się to zrobić w maju.

Pożegnanie zimy nie było ostatnią atrakcją tego 
miesiąca. Pod koniec marca przyjechali do nas praw-
dziwi, rdzenni Indianie, którzy wraz z Klubem Małe-
go Muzyka przenieśli nas w świat indiańskiej, pełnej 
radości i pozytywnej energii muzyki grane na fletni 
pana, marakasach i kiju deszczowym.

Teraz czekamy na kwiecień, bo właśnie wtedy 
odbędą się u nas wiosenne warsztaty z rodzicami, 
odwiedziny Zajączka, no i będą święta wielkanoc-
ne:) Już teraz, razem ze wszystkimi ciociami, życzy-
my czytelnikom „Rokickich Wiadomości” radosnych 
świąt Wielkiej Nocy!

Przedszkole 
4 Pory Roku

Przedszkole 
Leśna Chatka

W sali "Jeżyków" jest taki kalendarz, który przy-
pomina o różnych świętach.

Popcorn i Pizza też święto mają czym dużo rado-
ści dzieciom sprawiają.

Więc się wybrały Przedszkolaki z Ciociami, by cia-
sto wyrobić własnymi rękami.

W pobliskiej "Bazylii" Panie nas gościły i każde-
mu własną PIZZĘ zrobić pozwoliły.

"Ze starego coś nowego" - dzieci powtarzały, gdy 
o recyklingu, na zajęciach rozmawiały.

Na warsztatach z ciocią Anią papier rozdrabniały, 
dzięki czemu jego "wnętrzu" dobrze się przyjrzały.

Po co jest makulatura wszystkim wyjaśniały. Jak 
płuca działają także zrozumiały, bo ich model ra-
zem z ciocią na warsztatach wykonały.

W "Leśnej Chatce" Przed-
szkolaki słynął z tego, że po-
trafią bez okazji mówić innym 
coś miłego.

Nie czekamy z tym do 
"Świętego Walentego". Ale 
jest to dzień wprost idealny 
dla ubioru czerwonego.

"Nie powtarzaj jak papu-
ga" - mówi się czasami. Na-
sze dzielne Przedszkolaki czas 
spędziły z papugami. Wcale 
nie zauważyły, żeby były ga-
dułami. Może troszkę poskrze-
czały, gdy im ziarna uciekały. 
To dzieciaki z "Leśnej Chatki" 
są większymi KRZYKACZAMI.
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Prelekcja
W dniu 11 marca 2019 r. w budynku „A” Szkoły 

Podstawowej w Rokietnicy odbyła się prelekcja p. dr 
Elżbiety Mania z Muzeum Narodowego w Poznaniu 
dotycząca setnej rocznicy wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego. Wykład połączony był z pokazem slaj-
dów przedstawiających unikatowe fotografie z cza-
sów Powstania. Uczniowie klas V-VIII i gimnazjum 
mieli możliwość obejrzenia i wysłuchania wielu cie-
kawych informacji z tamtego okresu.

W nawiązaniu do prelekcji, w bibliotece budynku 
„A”, w dniach od 11-20 marca można było obejrzeć 
wystawę pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. 
Droga Wielkopolan do Niepodległości”, udostęp-
nioną naszym uczniom przez Muzeum Narodowe 
w Poznaniu.

Bardzo dziękuję Radzie Rodziców za wsparcie fi-
nansowe przy organizacji wystawy. 

Koźlak – Bibliotekarz szkolny

VII C i Aleksander Fredro
Będąc pod wrażeniem „Zemsty” – naszej lek-

tury obowiązkowej postanowiliśmy, wraz z naszą 
wychowawczynią, udać się do Teatru Muzycznego 
w Poznaniu na spektakl z prawdziwego zdarzenia. 
Zapowiadało się nie tylko znakomite kulturalne po-
południe, ale także frajda z jazdy pociągiem w to-
warzystwie koleżanek i kolegów z klasy.

W skupieniu, ale i rozbawieniu śledziliśmy losy 

bohaterów komedii, konfrontując ze znajomością 
treści dzieła Aleksandra Fredry. W drodze powrotnej 
rozmawialiśmy nie tylko o udanej adaptacji drama-
tu, ale również cieszyliśmy się ze znakomicie spę-
dzonego popołudnia.

Uczniowie VII C  
SP Rokietnica

Szkoła Podstawowa 
w Rokietnicy

Zespół Szkół Mrowino-
Napachanie

Skrzydlaci przyjaciele

Eko-klasa w Napachaniu pamiętała o swoich ma-
łych „skrzydlatych przyjaciołach” i specjalnie dla nich 
postanowiła własnoręcznie wykonać karmniki. To 
właśnie dzięki człowiekowi, kiedy przychodzi śnieg 
i mróz ptaki nie głodują. W przygotowaniu mate-
riałów potrzebnych do wykonania karmników po-
mógł nam tata Gabrysi pan Przemek Nyka, który 
również nadzorował pracę dzieci. Wszyscy ocho-
czo zabrali się do pracy: składali, przykręcali, tak by 
„ptasia stołówka” była solidnie wykonana.  W naszej 

klasie to dziewczynki odkryły, że potrafią znakomi-
cie posługiwać się śrubokrętami. Po godzinie pracy 
karmniki zostały skręcone, a dzieci zaskoczone, że 
samodzielnie przygotowały „ptasią stołówkę.” Je-
den z karmników stanie za oknem naszej szkolnej 
biblioteki, by ptaki przylatując po pożywienie mo-
gły zobaczyć, kto w szkole czyta książki. Może jakieś 
dziecko obserwując ptaki przez okno biblioteki ze-

chce dowiedzieć się o nich trochę więcej i wypoży-
czy ciekawą książkę o ptakach. Pozostałe karmniki 
będzie można wygrać w klasowym konkursie i za-
montować w przydomowym ogrodzie. Nadchodzi 
wiosna, więc warto posłuchać ptaków, które swo-
im śpiewem dziękują wszystkim ludziom za opiekę 
w mroźne, zimowe dni.

 Anna Olejniczak-Cichocka
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A może do teatru…
W dniu 25 lutego br. klasy 4a i 4b wyjechały na 

wycieczkę szlakiem kultury do  Teatru Cortiqué Anny 
Niedźwiedź. Uczniowie mogli na własne oczy zoba-
czyć przepiękny spektakl JEZIORO ŁABĘDZIE. Dzie-
ci były bardzo zainteresowane, nie tylko przedsta-
wieniem, ale i również samym budynkiem teatru. 
Chętnie zadawały pytania i czekały na wyczerpują-
cą odpowiedź. Miały możliwość zobaczyć wszyst-
kich aktorów ubranych w specjalnie przygotowane 
piękne kostiumy, które były dopracowane w każdym 
nawet najmniejszym szczególe. Większość uczniów 
miało pierwszy raz kontakt z kulturą w takiej formie. 
Wielu aktorów występujących podczas spektaklu, to 
rówieśnicy naszych czwartoklasistów.   Na buziach 
dzieci pojawił się uśmiech, radość i zaciekawienie.

Karolina Gładysiak

Dzień Kobiet 
Dzień Kobiet na całym świecie obchodzimy 8 mar-

ca. Tego dnia panie - i te starsze i te młodsze - świę-
tują na całym świecie i cieszą się z tego, że są ko-
bietami! W tym dniu wszyscy panowie – i ci młodsi 
i ci starsi składają życzenia swoim paniom. Również 
chłopcy w naszej klasie wykazali się wielką pomy-
słowością. Przygotowali  własnoręcznie dla dziew-
czynek i wychowawczyni prezenty. Nie obyło się 
również bez tradycyjnych kwiatków. Dziewczynki 
zadbały o swoich kolegów i przygotowały domo-
we rogaliki. 8 marca był bardzo miłym dniem,  nie 
tylko dla chłopców.

W Napachaniu wielkie szaleństwo. Na Dzień Ko-
biet świetlica naszej szkoły zorganizowała konkurs 
na WYSTRZAŁOWĄ FRYZURĘ. Uczniowie prześci-
gali się w pomysłach. Nie przesadzam, bo w kon-
kursie udział wzięły nie tylko dziewczyny, ale rów-

nież chłopcy. Zorganizowaliśmy prawdziwy wybieg 
na szkolnym korytarzu dla modelek i modeli. Były 
loki, fale, warkoczyki w różnych konfiguracjach, kit-
ki, pędzle i japońskie pałeczki. Bardziej odważni za-
stosowali w swych fryzurach również kolory. Była 
wspaniała zabawa. Super przerywnik międzylekcyj-
ny. Chłopcy nie zapomnieli również o kwiatach, cu-

kierkach, laurkach i odznaczeniach dla koleżanek. 
Dziękujemy pani Małgosi Żebrowskiej za pomysł 
i dyplomy dla występujących uczestników, a wszyst-
kim za udaną zabawę. 

Bożena Lisiak 
Sylwia Kiejnich

LEKCJE Z KLASĄ. PROFESOR 
SZKIEŁKO I TROPICIELE

Uczniowie klasy II uczestniczą w ogólnopolskim 
projekcie „Lekcje z klasą. Profesor Szkiełko i tropi-
ciele”, a tym samym uczą się jak pracować w ze-
spole, twórczo myśleć, nazywać emocje i dobrze 
komunikować się ze sobą. Profesor Szkiełko – ba-
dacz wspomnień i emocji zabiera nas w podróż po 
Archipelagu Emocji. Celem podróży jest dotarcie do 
Planety Twórczego Myślenia, spotkanie z profeso-
rem i rozwiązanie zagadki; Jak nie wpaść w pułapkę 
zaniku kreatywności?  Wciągająca fabuła projektu 
dostarcza dzieciom wiele radości i zabawy, dzięki 
czemu nauka staje się prawdziwą przyjemnością.
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Nareszcie jest ona  
– nasza nowa sala gimnastyczna

Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy. Czekaliśmy na 
niego z utęsknieniem. Po raz pierwszy przekroczy-
my próg naszej nowej sali gimnastycznej. Chociaż 
nie jest to oficjalne otwarcie, przybyło wielu go-
ści, którzy chcieli z nami przeżyć to wyjątkowe wy-
darzenie. Wejście nie odbyło się bez przerwania 
wstęgi. Wbiegliśmy z rozsadzającą nas energią  na 
salę. Istne szaleństwo. Nareszcie jest ONA – nasza 
nowa sala gimnastyczna – duża, wszechstronna, 
pachnąca świeżością, wyczekiwana i upragniona. 
„(…)Ma okno na boisko i dużo dziennego światła”, 
jak zauważył Wiktor, uczeń naszej szkoły. A co na to 
wszystko inni uczniowie? Jakub z  klasy IVa napisał 
„My uczniowie Szkoły Podstawowej w Napachaniu 
jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo mamy nową salę gim-
nastyczną. Czekaliśmy na nią długo, ale w końcu się 
doczekaliśmy i mamy teraz doskonałe warunki do 
ćwiczeń w ramach lekcji wychowania fizycznego. 
Dzisiaj możemy powiedzieć, że szkoła jest komplet-
na. Możemy trenować ulubione dyscypliny, a także 
rozwijać swoje pasje sportowe….” Podobnego zda-
nia jest również Matylda  z IVa. „Nasza nowa sala 
gimnastyczna bardzo mi się podoba. Jest nowocze-
sna, wyglądem zachęca do spędzania w niej jak naj-
więcej czasu. Brakowało nam takiej sali, ponieważ 
na boisku było mi zimno, zresztą  nie tylko mi. Na 
naszej sali możemy się wyszaleć i pograć w różne 
gry. Jest duża i wygodna, więc miło mi się ćwiczy. 
Myślę, że powinny odbywać się na niej wszystkie 
turnieje sportowe. Otwierają się duże możliwo-
ści organizacji zawodów sportowych. W przyszło-
ści można zorganizować turniej międzyszkolny, na 
przykład w koszykówkę. (…) Jestem bardzo zado-
wolona i czekam z niecierpliwością na kolejne za-
jęcia z wychowania fizycznego.” Dla uczniów duże 

znaczenie ma również estetyka i wrażenia wizual-
ne. Julia z IVa tak spogląda na naszą salę: „Nowa 
sala sportowo-gimnastyczna podoba mi się, ponie-
waż ma bardzo dobre wyposażenie i ma bardzo 
ciekawe kolory. Po raz pierwszy grałam w siatków-
kę. Bardzo się ucieszyłam, że miałam do tego wa-
runki. Jest też dobre wyposażenie sali, zostały za-
kupione nowe piłki do siatkówki i piłki nożnej. (…) 
W nowej sali sportowo-gimnastycznej są również 
prowadzone dodatkowe zajęcia z wychowania fizycz-
nego (SKS) z różnych dyscyplin sportowych. W sali 
są także drewniane drabinki do wykonywania ćwi-
czeń.” Sebastian z klasy IVa stwierdza, że „(…) dodał-
bym jeszcze do sprzętu kręgle, a zamiast rozgrzewki 
dookoła boiska, to ćwiczenia ze sprzętem.” Wiktoria  
z IVa z dumą napisała „ (…) Na zajęciach dodatko-
wych ćwiczymy teakwondo.”, a Ania  z klasy IVc, że 
„(…) Na nasze mecze możemy zaprosić gości, któ-
rzy mogą wygodnie usiąść na trybunach.”, a „Nasz 
Pan od wychowania fizycznego ma w końcu swój 
kantorek”. Dla Agaty  „ (…) taka sala to wielki poży-
tek dla szkoły, ponieważ jest duża i mogą ćwiczyć 
na niej dwie klasy naraz, a nie tylko jedna. Dobre 
też jest to, że  są szatnie. Jak nie było szatni, trze-
ba się było przebierać w łazienkach, a łazienki, to 
nie jest odpowiednie miejsce do przebierania się.” 
Z powstania nowej sali gimnastycznej  cieszy się  
również Julia z klasy IVa. „Dzięki temu mamy fajo-
we wu-efy. Jeśli jest brzydka pogoda, nie musimy 
ćwiczyć na dworze. Trzeba dbać o nową salę, żeby 
służyła nam długo. Należy dbać o obuwie. Powinno 
mieć białą podeszwę, aby nie niszczyć nawierzch-
ni. Na zajęciach powinniśmy słuchać naszego na-
uczyciela, aby dbać o salę, sprzęt i bezpieczeństwo.” 
Podobnego zdania jest również Grzegorz  z klasy 

IVa,  „(…) Będą mogli do nas przyjeżdżać ucznio-
wie z innych szkół na zawody sportowe. (…) Będę 
się bardzo starał, aby niczego nie zniszczyć. Super, 
że mamy już naszą nową salę gimnastyczną. Jak jej 
nie było, to było nam smutno.” Wiktor z IVa  mówi 
krótko i zwięźle „ (…) O salę gimnastyczną powinno 
się dbać, np. nie śmiecić, nie brudzić i nie niszczyć 
sprzętów na sali”, a ocena dla obiektu wg. Wikto-
ra to „pięć gwiazdek”.  Marta  i Hania z klasy VIIb 
zwróciły uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt sali 
gimnastycznej „ … uroczystości szkolne dotychczas 
odbywały się na korytarzu. Wtedy niższe osoby ze 
starszych klas, stojące na końcu korytarza nie wi-
działy przebiegu spektaklu. Dzięki temu, że uroczy-
stości będą odbywać się na sali, wszyscy będą mieli 
możliwość spokojnie i swobodnie oglądać przed-
stawienia.” Podsumowaniem naszych wrażeń na 
temat nowej sali  gimnastycznej niech będą słowa 
Dominiki z klasy IIa „Ta sala jest super! I powiem, 
że chciałabym ją mieć w domu”. Wszyscy dołącza-
my się do słów Maksa z klasy IVa „(…)chciałbym 
podziękować wszystkim, którzy przyłożyli się do jej 
wybudowania.” Dziękujemy także naszym fotogra-
fom, panom Adamowi i Piotrowi.

Pozdrawiamy sportowo i zapraszamy do odwie-
dzenia naszej nowej sali gimnastycznej w Napa-
chaniu.

Sylwia Kiejnich
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Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich

Wielkopolskie Muzeum  
Walk Niepodległościowych 

W lutym uczniowie klas czwartych technikum 
wraz z opiekunami mieli okazję zetknąć się z at-
mosferą PRL. W obiekcie włączonym do zasobów 
Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościo-
wych, umiejscowionym w Krzyżownikach, zwiedza-
liśmy schron przeciwatomowy oraz galerię plaka-
tu doby socrealizmu. Słuchając ciekawej opowieści 
przewodnika uświadomiliśmy sobie realne zagro-
żenie konfliktem atomowym w czasach „zimnej 
wojny” i dowiedzieliśmy się o metodach manipu-
lowania świadomością społeczeństwa przez wła-
dze komunistyczne. 

21 lutego w naszej szkole wspominaliśmy rzesze 
Wielkopolan, którzy w okresie zaborów przechowa-
li polską tożsamość i dlatego byli zdolni by po za-
kończeniu I wojny światowej podjąć walkę zbrojną 
o włączenie ziem zaboru pruskiego do odradzają-
cej się Polski. Przy dźwiękach wielkopolskich pieśni 
śpiewanych wspólnie z szkolnym chórem wspomi-
naliśmy tych, którzy dla odbudowy niepodległości 
złożyli w ofierze nasze życie. 

Dorota Filipiak

Poczta walentynkowa u Zamoyskich

W dzień Świętego Walentego młodzież Zespołu 
Szkół im. J. i W. Zamoyskich przygotowała okolicz-
nościową wystawę dotyczącą europejskich miast 
miłości. Wśród nich nie zabrakło Wenecji, Wero-
ny, Paryża czy Rzymu. Po szkole wędrowała walen-
tynkowa skrzynka pocztowa, do której każdy mógł 
wrzucić czerwone serducho z wyrazami sympatii, 
tak dla kolegów, jak i nauczycieli.

Alicja Dąbrowska – Opiekun SU

Mistrzostwa Powiatu poznańskiego 
w Piłce Koszykowej Dziewcząt.

13. 02. 19 r. Zespół Szkół im.J. i W. Zamoyskich 
zorganizował na Hali ROS-u, Mistrzostwa Powiatu 
poznańskiego w Piłce Koszykowej Dziewcząt. Po za-
ciętej walce systemem „każdy z każdym”, 2x 7min 
uzyskano następujące wyniki:
• I miejsce Zespół Szkół nr1 w Swarzędzu
• II miejsce Liceum Ogólnokształcące w Puszczy-

kowie
• III miejsce Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich 

w Rokietnicy
• IV miejsce Liceum Ogólnokształcące w Tarno-

wie Podgórnym
• V miejsce Zespół Szkół w Kórniku.

Gratulujemy!
M.Statucka

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego 
w Piłce Siatkowej Dziewcząt 2019 

21.02.19.  w Murowanej Goślinie, odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej 
Dziewcząt. 

Po rozegraniu meczy grupowych ( A: Bolechowo, 
Swarzędz, Tarnowo Podgórne. B: Rokietnica, Kór-
nik, Puszczykowo ), rozegrany został finał: I miejsce 
Zamoyscy Rokietnica, II Zespół Szkół Bolechowo, III 
Zespół Szkół Swarzędz.

Gratulujemy!
M.Statucka

„Cudze chwalicie…” konkurs 
wiedzy turystycznej

Uczniowie Zespołu Szkół Zamoyskich 27 lutego 
wzięli udział w drużynowych potyczkach wiedzy 
turystycznej o Polsce organizowanych przez WSB 
w Poznaniu. Trzyetapowy test wzbudzał wiele emo-
cji oraz podróżniczych doznań, a całość uświetnił 
wykład p. Michał Preislera o Tatrach. W ostatecz-
nych rozgrywkach uczennice klasy IV TH uzyskały 
czwarte miejsce. Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie gratulujemy wiedzy i życzymy dalszego pozna-
wania piękna naszego kraju.

Alicja Dąbrowska

Targi GARDENIA 2019
Opanowanie tajników zawodu architekta kra-

jobrazu to nie tylko nauka w ramach zajęć szkol-
nych. To również zdobywanie wiedzy, nabywanie 
doświadczenia poprzez poznawanie zabytkowych 
ogrodów, współczesnych obiektów, a także uczest-
niczenie w różnych formach imprez branżowych. 

Uczniowie klasy II technikum architektury krajobra-
zu mieli okazje zapoznać się z ofertą targów GAR-
DENIA oraz SPECIAL DAYS  w Poznaniu. 

Wizyta na targach obfitowała w wiele atrakcji 
branżowych – przegląd gatunków i odmian roślin, 
sprzęt i narzędzia, elementy małej architektury oraz 
propozycje rozwiązań ogrodów. Była również okazja 
do zapoznania się z dokumentacją projektów tere-
nów zieleni uczestniczących w konkursach. Atrak-
cję stanowiły wystawy i pokazy florystyczne. Znalazł 
się również czas na wypróbowanie różnego rodza-
ju urządzeń rekreacyjnych oraz na grę w kręgle.

Uzyskane informacje, spostrzeżenia z pewno-
ścią pomogą w przyswajaniu szkolnego materiału 
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z przedmiotów zawodowych. Poza tym pozostały 
miłe wspomnienia ze wspólnej wycieczki…

Maria Matuszczak

Półfinały konkursu  
informatycznego Avatarek

1 marca w naszej szkole odbył się konkursu pół-
finałowy.

Do finału konkursu zakwalifikowały się następu-
jące szkoły:
• I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Paw-

ła II w Suchym Lesie – 88,19 punktów
• II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 28 im Korne-

la Makuszyńskiego w Poznaniu – 84,43 punkty.
W eliminacjach brało udział 2500 uczniów w 7 

okręgach (Rokietnica, Poznań, Grodzisk Wlkp. Piła, 
Kalisz, Łódź i Kielce).

Gratulujemy i zapraszamy 1 kwietnia na FINAŁY.
Organizatorzy

Pancake Day czyli angielskie 
Ostatki

4 marca 2019 uczniowie Technikum oraz Szko-
ły Branżowej mieli niepowtarzalną okazję włączyć 
się w obchody Pancake Day, które jest anglosaskim 
odpowiednikiem polskich Ostatków i, tak samo jak 
w Polsce, przypada w przeddzień Środy Popielco-
wej, rozpoczynającej Wielki Post.

O tym, że tradycje i legendy związane z tym świę-
tem pochodzą już z początków XV wieku uczniowie 
mieli okazję dowiedzieć tego dnia na lekcjach języ-
ka angielskiego, zmagając się drużynowo z różnego 
typu tematycznymi zadaniami leksykalno-grama-
tycznymi, przygotowanymi specjalnie na tę okazję 
przez nauczycielki języka angielskiego.

Ponieważ w okresie Wielkiego Postu nie wolno 
było jeść ani jajek, ani mleka, właśnie ostatni dzień 
karnawału był dniem kulinarnej swobody w którym 
trzeba było wykorzystać te składniki, aby nie uległy 
zepsuciu. A do czego potrzeba jajek i dużo mleka? 
Oczywiście do naleśników!

Dlatego właśnie nasi uczniowie mogli tego dnia na 
lekcjach angielskiego spróbować swoich sił w przy-
gotowywaniu naleśnikowego ciasta i smażeniu „pan-
kejów”, wypełniając przy okazji cały budynek szko-
ły ich intensywnym aromatem.

Uczniowie klasy 2TH, pod czujnym okiem pani 
Aleksandry Maciejewskiej, nakręcili filmik instruk-
tażowy w języku angielskim o tym jak przygoto-
wać naleśniki.

Ale Pancake Day to nie tylko jedzenie naleśników. 
Podczas tego święta organizowany jest także Panca-
ke Race, czyli wyścig z patelniami. Aby przybliżyć tę 
tradycję naszym uczniom, przedstawiciele klasy 1 
TI zorganizowali mini sztafetę z patelniami dookoła 
budynku szkoły. Zwycięzcami wyścigu zostali dwaj 
uczniowie klasy 2 TI, którym jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy znakomitej kondycji i niezwykłej zręcz-
ności w podrzucaniu naleśników.

Anna Maciejewska 

Informacje o rekrutacji 2019/2020
do Zespołu Szkół im. Jadwigi 
i Władysława Zamoyskich 
w Rokietnicy
Planowane oddziały po szkole podstawowej
Technikum /szkoła 5-letnia/
• I technik informatyk – /przedmioty rozszerzone: 

matematyka, j. angielski/
• I technik hotelarstwa – /przedmioty rozszerzo-

ne: geografia, j. angielski/
• I technik architektury krajobrazu(tak)/technik re-

klamy(tr) – /przedmioty rozszerzone:

dla tak: biologia, j. angielski; dla tor: informaty-
ka, j. angielski/
Liceum ogólnokształcące /szkoła 4-letnia/
• I liceum ogólnokształcące – /przedmioty rozsze-

rzone: matematyka, j. angielski, geografia/
Branżowa Szkoła I stopnia /szkoła 3-letnia/
• I branżowa szkoła 1 stopnia_wielozawodowa – /

przedmioty wybrane: geografia, biologia/ 

Planowane oddziały po gimnazjum
Technikum /szkoła 4-letnia/
• I technik informatyk – /przedmioty rozszerzone: 

matematyka, j. angielski/
• I technik hotelarstwa – /przedmioty rozszerzo-

ne: geografia, j. angielski/
• I technik architektury krajobrazu(tak)/technik or-

ganizacji reklamy(tor) – /przedmioty rozszerzone:
dla tak: biologia, j. angielski; dla tor: geografia, 

j. angielski/
Branżowa Szkoła I stopnia /szkoła 3-letnia/
• I branżowa szkoła 1-stopnia_wielozawodowa – 

/przedmioty wybrane: geografia, biologia, fizy-
ka, chemia/
Drzwi otwarte:
30.03.2019 r. godz. 11:00 /sobota/
26.04.2019 r. godz. 16:00 /piątek/
11.05.2019 r. godz. 12:00 /sobota/
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830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
km D D D D D D D D D D
0,0 Pawłowice, Pętla 02 5:08 6:15 6:47 7:41 9:05 12:58 14:56 16:33 17:47 19:18
1,1 Pawłowice, Pawłowicka NŻ 02 5:10 6:17 6:49 7:43 9:07 13:00 14:58 16:35 17:49 19:20
1,8 Kiekrz, Czysta NŻ 02 5:11 6:18 6:50 7:44 9:08 13:01 14:59 16:36 17:50 19:21

2,7 Kiekrz Kościół 01 5:12 6:19 6:51 7:45 9:09 13:02 15:00 16:37 17:51 19:22

2,9 Wilków Morskich NŻ 01 5:12 6:19 6:51 7:45 9:09 13:02 15:00 16:37 17:51 19:22

3,7 Retmańska NŻ 02 5:14 6:21 6:53 7:47 9:11 13:04 15:02 16:39 17:53 19:24

4,3 Kiekrz, Wiatraczna NŻ 02 5:15 6:22 6:54 7:48 9:12 13:05 15:03 16:40 17:54 19:25

5,2 Rogierówko, Kościuszki 01 5:16 6:23 6:55 7:49 9:13 13:06 15:04 16:41 17:55 19:26

5,4 Kobylniki, Kierska NŻ 02 5:17 6:24 6:56 7:50 9:14 13:07 15:05 16:42 17:56 19:27

6,0 Kobylniki, Lipowa 01 5:18 6:25 6:57 7:51 9:15 13:08 15:06 16:43 17:57 19:28

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
km D D D D D D D D D D

0,0 Kobylniki, Lipowa 02 4:54 6:01 6:35 7:27 8:55 12:47 14:38 16:20 17:34 18:46

0,4 Kobylniki, Kierska NŻ 01 4:55 6:02 6:36 7:28 8:56 12:48 14:39 16:21 17:35 18:47

0,6 Rogierówko, Kościuszki 01 4:55 6:02 6:36 7:28 8:56 12:48 14:39 16:21 17:35 18:47

1,4 Kiekrz, Wiatraczna NŻ 01 4:56 6:03 6:37 7:29 8:57 12:49 14:40 16:22 17:36 18:48

2,0 Retmańska NŻ 01 4:57 6:04 6:38 7:30 8:58 12:50 14:41 16:23 17:37 18:49

3,1 Kiekrz Kościół 02 4:59 6:06 6:40 7:32 9:00 12:52 14:43 16:25 17:39 18:51

4,0 Kiekrz, Czysta NŻ 01 5:01 6:08 6:42 7:34 9:02 12:54 14:45 16:27 17:41 18:53

4,7 Pawłowice, Pawłowicka NŻ 01 5:02 6:09 6:43 7:35 9:03 12:55 14:46 16:28 17:42 18:54

5,8 Pawłowice, Pętla 02 5:03 6:10 6:44 7:36 9:04 12:56 14:47 16:29 17:43 18:55

830 830 830 830 830 830

1 2 3 4 5 6
C C C C C C

0,0 Pawłowice, Pętla 02  10:24  12:29  17:51
1,0 Pawłowice, Pawłowicka NŻ 02  10:26  12:31  17:53
1,7 Kiekrz, Czysta NŻ 02  10:27  12:32  17:54
2,6 Kiekrz Kościół 01  10:28  12:33  17:55
2,8 Wilków Morskich NŻ 01  10:28  12:33  17:55
3,3 Admiralska NŻ 01 10:29 12:34 17:56
3,6 Kiekrz 02 10:30 12:35 17:57

0,0 Kiekrz 02 09:50 12:05 17:33
0,4 Admiralska NŻ 02 09:51 12:06 17:34
0,7 Wilków Morskich NŻ 01 09:51 12:06 17:34
1,6 Retmańska NŻ 02 09:53 12:08 17:36
2,2 Kiekrz, Wiatraczna NŻ 02 09:54 12:09 17:37
3,1 Rogierówko, Kościuszki 01 09:55 12:10 17:38
3,3 Kobylniki, Kierska NŻ 02 09:56 12:11 17:39

3,9 Kobylniki, Lipowa 01 09:57 12:12 17:40

830 830 830

1 2 3
km C C C

0,0 Kobylniki, Lipowa 02 10:11 12:15 17:41

0,4 Kobylniki, Kierska NŻ 01 10:12 12:16 17:42

0,6 Rogierówko, Kościuszki 01 10:12 12:16 17:42

1,4 Kiekrz, Wiatraczna NŻ 01 10:13 12:17 17:43

2,1 Retmańska NŻ 01 10:14 12:18 17:44

3,1 Kiekrz Kościół 02 10:16 12:20 17:46

4,1 Kiekrz, Czysta NŻ 01 10:18 12:22 17:48

4,7 Pawłowice, Pawłowicka NŻ 01 10:19 12:23 17:49

5,8 Pawłowice, Pętla 02 10:20 12:24 17:50

Objaśnienia:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

C - kursuje w soboty, niedziele i święta

Liczba pojazdów niezbędnych do obsługi linii: 3

z powrotem

Dworce i przystanki

nr kursu

Dworce i przystanki

nr kursu

Dworce i przystanki

Rozkład jazdy opracowany przez organizatora PTZ

Dni robocze

z powrotem

Soboty, niedziele i święta

VERTE ->

Dworce i przystanki

nr kursu

Linia nr 830: Pawłowice, Pętla - Poznań, Kiekrz Kościół - Poznań, Retmańska - Kobylniki, Lipowa 

nr kursu

km

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
km D D D D D D D D D D
0,0 Pawłowice, Pętla 02 5:08 6:15 6:47 7:41 9:05 12:58 14:56 16:33 17:47 19:18
1,1 Pawłowice, Pawłowicka NŻ 02 5:10 6:17 6:49 7:43 9:07 13:00 14:58 16:35 17:49 19:20
1,8 Kiekrz, Czysta NŻ 02 5:11 6:18 6:50 7:44 9:08 13:01 14:59 16:36 17:50 19:21

2,7 Kiekrz Kościół 01 5:12 6:19 6:51 7:45 9:09 13:02 15:00 16:37 17:51 19:22

2,9 Wilków Morskich NŻ 01 5:12 6:19 6:51 7:45 9:09 13:02 15:00 16:37 17:51 19:22

3,7 Retmańska NŻ 02 5:14 6:21 6:53 7:47 9:11 13:04 15:02 16:39 17:53 19:24

4,3 Kiekrz, Wiatraczna NŻ 02 5:15 6:22 6:54 7:48 9:12 13:05 15:03 16:40 17:54 19:25

5,2 Rogierówko, Kościuszki 01 5:16 6:23 6:55 7:49 9:13 13:06 15:04 16:41 17:55 19:26

5,4 Kobylniki, Kierska NŻ 02 5:17 6:24 6:56 7:50 9:14 13:07 15:05 16:42 17:56 19:27

6,0 Kobylniki, Lipowa 01 5:18 6:25 6:57 7:51 9:15 13:08 15:06 16:43 17:57 19:28

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
km D D D D D D D D D D

0,0 Kobylniki, Lipowa 02 4:54 6:01 6:35 7:27 8:55 12:47 14:38 16:20 17:34 18:46

0,4 Kobylniki, Kierska NŻ 01 4:55 6:02 6:36 7:28 8:56 12:48 14:39 16:21 17:35 18:47

0,6 Rogierówko, Kościuszki 01 4:55 6:02 6:36 7:28 8:56 12:48 14:39 16:21 17:35 18:47

1,4 Kiekrz, Wiatraczna NŻ 01 4:56 6:03 6:37 7:29 8:57 12:49 14:40 16:22 17:36 18:48

2,0 Retmańska NŻ 01 4:57 6:04 6:38 7:30 8:58 12:50 14:41 16:23 17:37 18:49

3,1 Kiekrz Kościół 02 4:59 6:06 6:40 7:32 9:00 12:52 14:43 16:25 17:39 18:51

4,0 Kiekrz, Czysta NŻ 01 5:01 6:08 6:42 7:34 9:02 12:54 14:45 16:27 17:41 18:53

4,7 Pawłowice, Pawłowicka NŻ 01 5:02 6:09 6:43 7:35 9:03 12:55 14:46 16:28 17:42 18:54

5,8 Pawłowice, Pętla 02 5:03 6:10 6:44 7:36 9:04 12:56 14:47 16:29 17:43 18:55

830 830 830 830 830 830

1 2 3 4 5 6
C C C C C C

0,0 Pawłowice, Pętla 02  10:24  12:29  17:51
1,0 Pawłowice, Pawłowicka NŻ 02  10:26  12:31  17:53
1,7 Kiekrz, Czysta NŻ 02  10:27  12:32  17:54
2,6 Kiekrz Kościół 01  10:28  12:33  17:55
2,8 Wilków Morskich NŻ 01  10:28  12:33  17:55
3,3 Admiralska NŻ 01 10:29 12:34 17:56
3,6 Kiekrz 02 10:30 12:35 17:57

0,0 Kiekrz 02 09:50 12:05 17:33
0,4 Admiralska NŻ 02 09:51 12:06 17:34
0,7 Wilków Morskich NŻ 01 09:51 12:06 17:34
1,6 Retmańska NŻ 02 09:53 12:08 17:36
2,2 Kiekrz, Wiatraczna NŻ 02 09:54 12:09 17:37
3,1 Rogierówko, Kościuszki 01 09:55 12:10 17:38
3,3 Kobylniki, Kierska NŻ 02 09:56 12:11 17:39

3,9 Kobylniki, Lipowa 01 09:57 12:12 17:40

830 830 830

1 2 3
km C C C

0,0 Kobylniki, Lipowa 02 10:11 12:15 17:41

0,4 Kobylniki, Kierska NŻ 01 10:12 12:16 17:42

0,6 Rogierówko, Kościuszki 01 10:12 12:16 17:42

1,4 Kiekrz, Wiatraczna NŻ 01 10:13 12:17 17:43

2,1 Retmańska NŻ 01 10:14 12:18 17:44

3,1 Kiekrz Kościół 02 10:16 12:20 17:46

4,1 Kiekrz, Czysta NŻ 01 10:18 12:22 17:48

4,7 Pawłowice, Pawłowicka NŻ 01 10:19 12:23 17:49

5,8 Pawłowice, Pętla 02 10:20 12:24 17:50

Objaśnienia:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

C - kursuje w soboty, niedziele i święta

Liczba pojazdów niezbędnych do obsługi linii: 3

z powrotem

Dworce i przystanki

nr kursu

Dworce i przystanki

nr kursu

Dworce i przystanki

Rozkład jazdy opracowany przez organizatora PTZ

Dni robocze

z powrotem

Soboty, niedziele i święta

VERTE ->

Dworce i przystanki

nr kursu

Linia nr 830: Pawłowice, Pętla - Poznań, Kiekrz Kościół - Poznań, Retmańska - Kobylniki, Lipowa 

nr kursu

km

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
km D D D D D D D D D D
0,0 Pawłowice, Pętla 02 5:08 6:15 6:47 7:41 9:05 12:58 14:56 16:33 17:47 19:18
1,1 Pawłowice, Pawłowicka NŻ 02 5:10 6:17 6:49 7:43 9:07 13:00 14:58 16:35 17:49 19:20
1,8 Kiekrz, Czysta NŻ 02 5:11 6:18 6:50 7:44 9:08 13:01 14:59 16:36 17:50 19:21

2,7 Kiekrz Kościół 01 5:12 6:19 6:51 7:45 9:09 13:02 15:00 16:37 17:51 19:22

2,9 Wilków Morskich NŻ 01 5:12 6:19 6:51 7:45 9:09 13:02 15:00 16:37 17:51 19:22

3,7 Retmańska NŻ 02 5:14 6:21 6:53 7:47 9:11 13:04 15:02 16:39 17:53 19:24

4,3 Kiekrz, Wiatraczna NŻ 02 5:15 6:22 6:54 7:48 9:12 13:05 15:03 16:40 17:54 19:25

5,2 Rogierówko, Kościuszki 01 5:16 6:23 6:55 7:49 9:13 13:06 15:04 16:41 17:55 19:26

5,4 Kobylniki, Kierska NŻ 02 5:17 6:24 6:56 7:50 9:14 13:07 15:05 16:42 17:56 19:27

6,0 Kobylniki, Lipowa 01 5:18 6:25 6:57 7:51 9:15 13:08 15:06 16:43 17:57 19:28

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
km D D D D D D D D D D

0,0 Kobylniki, Lipowa 02 4:54 6:01 6:35 7:27 8:55 12:47 14:38 16:20 17:34 18:46

0,4 Kobylniki, Kierska NŻ 01 4:55 6:02 6:36 7:28 8:56 12:48 14:39 16:21 17:35 18:47

0,6 Rogierówko, Kościuszki 01 4:55 6:02 6:36 7:28 8:56 12:48 14:39 16:21 17:35 18:47

1,4 Kiekrz, Wiatraczna NŻ 01 4:56 6:03 6:37 7:29 8:57 12:49 14:40 16:22 17:36 18:48

2,0 Retmańska NŻ 01 4:57 6:04 6:38 7:30 8:58 12:50 14:41 16:23 17:37 18:49

3,1 Kiekrz Kościół 02 4:59 6:06 6:40 7:32 9:00 12:52 14:43 16:25 17:39 18:51

4,0 Kiekrz, Czysta NŻ 01 5:01 6:08 6:42 7:34 9:02 12:54 14:45 16:27 17:41 18:53

4,7 Pawłowice, Pawłowicka NŻ 01 5:02 6:09 6:43 7:35 9:03 12:55 14:46 16:28 17:42 18:54

5,8 Pawłowice, Pętla 02 5:03 6:10 6:44 7:36 9:04 12:56 14:47 16:29 17:43 18:55

830 830 830 830 830 830

1 2 3 4 5 6
C C C C C C

0,0 Pawłowice, Pętla 02  10:24  12:29  17:51
1,0 Pawłowice, Pawłowicka NŻ 02  10:26  12:31  17:53
1,7 Kiekrz, Czysta NŻ 02  10:27  12:32  17:54
2,6 Kiekrz Kościół 01  10:28  12:33  17:55
2,8 Wilków Morskich NŻ 01  10:28  12:33  17:55
3,3 Admiralska NŻ 01 10:29 12:34 17:56
3,6 Kiekrz 02 10:30 12:35 17:57

0,0 Kiekrz 02 09:50 12:05 17:33
0,4 Admiralska NŻ 02 09:51 12:06 17:34
0,7 Wilków Morskich NŻ 01 09:51 12:06 17:34
1,6 Retmańska NŻ 02 09:53 12:08 17:36
2,2 Kiekrz, Wiatraczna NŻ 02 09:54 12:09 17:37
3,1 Rogierówko, Kościuszki 01 09:55 12:10 17:38
3,3 Kobylniki, Kierska NŻ 02 09:56 12:11 17:39

3,9 Kobylniki, Lipowa 01 09:57 12:12 17:40

830 830 830

1 2 3
km C C C

0,0 Kobylniki, Lipowa 02 10:11 12:15 17:41

0,4 Kobylniki, Kierska NŻ 01 10:12 12:16 17:42

0,6 Rogierówko, Kościuszki 01 10:12 12:16 17:42

1,4 Kiekrz, Wiatraczna NŻ 01 10:13 12:17 17:43

2,1 Retmańska NŻ 01 10:14 12:18 17:44

3,1 Kiekrz Kościół 02 10:16 12:20 17:46

4,1 Kiekrz, Czysta NŻ 01 10:18 12:22 17:48

4,7 Pawłowice, Pawłowicka NŻ 01 10:19 12:23 17:49

5,8 Pawłowice, Pętla 02 10:20 12:24 17:50

Objaśnienia:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

C - kursuje w soboty, niedziele i święta

Liczba pojazdów niezbędnych do obsługi linii: 3

z powrotem

Dworce i przystanki

nr kursu

Dworce i przystanki

nr kursu

Dworce i przystanki

Rozkład jazdy opracowany przez organizatora PTZ

Dni robocze

z powrotem

Soboty, niedziele i święta

VERTE ->

Dworce i przystanki

nr kursu

Linia nr 830: Pawłowice, Pętla - Poznań, Kiekrz Kościół - Poznań, Retmańska - Kobylniki, Lipowa 

nr kursu

km

Linia nr 830: Pawłowice, Pętla - Poznań, Kiekrz Kościół  
- Poznań, Retmańska - Kobylniki, Lipowa

 Rozkład jazdy opracowany przez organizatora PTZ

Dni robocze

z powrotem

z powrotem

Soboty, niedziele i święta

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
km D D D D D D D D D D
0,0 Pawłowice, Pętla 02 5:08 6:15 6:47 7:41 9:05 12:58 14:56 16:33 17:47 19:18
1,1 Pawłowice, Pawłowicka NŻ 02 5:10 6:17 6:49 7:43 9:07 13:00 14:58 16:35 17:49 19:20
1,8 Kiekrz, Czysta NŻ 02 5:11 6:18 6:50 7:44 9:08 13:01 14:59 16:36 17:50 19:21

2,7 Kiekrz Kościół 01 5:12 6:19 6:51 7:45 9:09 13:02 15:00 16:37 17:51 19:22

2,9 Wilków Morskich NŻ 01 5:12 6:19 6:51 7:45 9:09 13:02 15:00 16:37 17:51 19:22

3,7 Retmańska NŻ 02 5:14 6:21 6:53 7:47 9:11 13:04 15:02 16:39 17:53 19:24

4,3 Kiekrz, Wiatraczna NŻ 02 5:15 6:22 6:54 7:48 9:12 13:05 15:03 16:40 17:54 19:25

5,2 Rogierówko, Kościuszki 01 5:16 6:23 6:55 7:49 9:13 13:06 15:04 16:41 17:55 19:26

5,4 Kobylniki, Kierska NŻ 02 5:17 6:24 6:56 7:50 9:14 13:07 15:05 16:42 17:56 19:27

6,0 Kobylniki, Lipowa 01 5:18 6:25 6:57 7:51 9:15 13:08 15:06 16:43 17:57 19:28

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
km D D D D D D D D D D

0,0 Kobylniki, Lipowa 02 4:54 6:01 6:35 7:27 8:55 12:47 14:38 16:20 17:34 18:46

0,4 Kobylniki, Kierska NŻ 01 4:55 6:02 6:36 7:28 8:56 12:48 14:39 16:21 17:35 18:47

0,6 Rogierówko, Kościuszki 01 4:55 6:02 6:36 7:28 8:56 12:48 14:39 16:21 17:35 18:47

1,4 Kiekrz, Wiatraczna NŻ 01 4:56 6:03 6:37 7:29 8:57 12:49 14:40 16:22 17:36 18:48

2,0 Retmańska NŻ 01 4:57 6:04 6:38 7:30 8:58 12:50 14:41 16:23 17:37 18:49

3,1 Kiekrz Kościół 02 4:59 6:06 6:40 7:32 9:00 12:52 14:43 16:25 17:39 18:51

4,0 Kiekrz, Czysta NŻ 01 5:01 6:08 6:42 7:34 9:02 12:54 14:45 16:27 17:41 18:53

4,7 Pawłowice, Pawłowicka NŻ 01 5:02 6:09 6:43 7:35 9:03 12:55 14:46 16:28 17:42 18:54

5,8 Pawłowice, Pętla 02 5:03 6:10 6:44 7:36 9:04 12:56 14:47 16:29 17:43 18:55

830 830 830 830 830 830

1 2 3 4 5 6
C C C C C C

0,0 Pawłowice, Pętla 02  10:24  12:29  17:51
1,0 Pawłowice, Pawłowicka NŻ 02  10:26  12:31  17:53
1,7 Kiekrz, Czysta NŻ 02  10:27  12:32  17:54
2,6 Kiekrz Kościół 01  10:28  12:33  17:55
2,8 Wilków Morskich NŻ 01  10:28  12:33  17:55
3,3 Admiralska NŻ 01 10:29 12:34 17:56
3,6 Kiekrz 02 10:30 12:35 17:57

0,0 Kiekrz 02 09:50 12:05 17:33
0,4 Admiralska NŻ 02 09:51 12:06 17:34
0,7 Wilków Morskich NŻ 01 09:51 12:06 17:34
1,6 Retmańska NŻ 02 09:53 12:08 17:36
2,2 Kiekrz, Wiatraczna NŻ 02 09:54 12:09 17:37
3,1 Rogierówko, Kościuszki 01 09:55 12:10 17:38
3,3 Kobylniki, Kierska NŻ 02 09:56 12:11 17:39

3,9 Kobylniki, Lipowa 01 09:57 12:12 17:40

830 830 830

1 2 3
km C C C

0,0 Kobylniki, Lipowa 02 10:11 12:15 17:41

0,4 Kobylniki, Kierska NŻ 01 10:12 12:16 17:42

0,6 Rogierówko, Kościuszki 01 10:12 12:16 17:42

1,4 Kiekrz, Wiatraczna NŻ 01 10:13 12:17 17:43

2,1 Retmańska NŻ 01 10:14 12:18 17:44

3,1 Kiekrz Kościół 02 10:16 12:20 17:46

4,1 Kiekrz, Czysta NŻ 01 10:18 12:22 17:48

4,7 Pawłowice, Pawłowicka NŻ 01 10:19 12:23 17:49

5,8 Pawłowice, Pętla 02 10:20 12:24 17:50

Objaśnienia:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

C - kursuje w soboty, niedziele i święta

Liczba pojazdów niezbędnych do obsługi linii: 3

z powrotem

Dworce i przystanki

nr kursu

Dworce i przystanki

nr kursu

Dworce i przystanki

Rozkład jazdy opracowany przez organizatora PTZ

Dni robocze

z powrotem

Soboty, niedziele i święta

VERTE ->

Dworce i przystanki

nr kursu

Linia nr 830: Pawłowice, Pętla - Poznań, Kiekrz Kościół - Poznań, Retmańska - Kobylniki, Lipowa 

nr kursu

km

Objaśnienia:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
C - kursuje w soboty, niedziele i święta

Liczba pojazdów niezbędnych do obsługi linii: 3
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Z powodu śmierci
Ś.P. Mariana Szymańskiego

Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunikacyjnych  
„ROKBUS” Sp. z o.o. 
w latach 2015-2019,

wspaniałego, pełnego zrozumienia i otwartości, wyjątkowego,  
wyrozumiałego i potrafiącego słuchać Człowieka,

Rodzinie i Bliskim Zmarłego 
najgłębsze wyrazy współczucia

składa 
Prezes Zarządu PUK Sp. z o.o. 

ze współpracownikami.

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  
śp. Mariana Szymańskiego, Prezesa naszej spółki w latach 2015-2019. 

Z komunikacją miejską był związany już wcześniej, aż 9 lat kierował spółką 
„TRANSKOM” – firmą komunikacyjną Gminy Czerwonak. 

Zaangażowany w wiele inicjatyw, m.in. działał w gminnym stowarzyszeniu 
Rokietnica 2000, zawsze w biegu, uśmiechnięty, życzliwy. 

Dziękujemy Ci za wspólnie spędzony czas,  
na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Najbliższym  
składają Zarząd i Pracownicy ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o.
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Od 1 maja 2019 roku frakcja BIO tylko w pojemniku! 
 
Rok 2018 był rokiem zasadniczych zmian w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Wyodrębniona została m.in. frakcja odpadów BIOdegradowalnych.                            
W minionym roku odebraliśmy od Państwa ok. 1000 ton bioodpadów. Zarówno z naszych doświadczeń, jak i zaprzyjaźnionych gmin ościennych wynika, że 
pojemnikowy system odbioru odpadów BIO: 

 

1. równo traktuje Mieszkańców – ok. 30% Mieszkańców gminy Rokietnica już dzisiaj korzysta z własnych/wspólnotowych pojemników lub posiada 
kompostowniki i w swojej opłacie za śmieci częściowo pokrywa system workowy BIO, z którego korzystają inne osoby, 

2. pozytywnie wpłynie na ergonomię pracy obsługi – zmniejszy jej obciążenie fizyczne (dziennie jeden pracownik odbiera nawet do 4 ton bioodpadów) i 
zwiększy wydajność (np. brak przerw na zbieranie odpadów wysypanych z pękających/zdegradowanych worków) ,  

3. w dłuższej perspektywie czasowej będzie systemem tańszym, z uwagi na ciągle rosnące ceny worków BIO. 
 

Stąd od 1 maja 2019 roku frakcja odpadów BIOdegradowalnych będzie odbierana jedynie z pojemników*. 
 

                     
 

Z naszych obserwacji wynika, że optymalną wielkością pojemnika na odpady BIO dla przeciętnej posesji jest kubeł o pojemności 240 l z uwagi na:  
 

 dużą produkcję bioodpadów w okresie wegetacji roślin (kwiecień-wrzesień), 
 fakt, że pojemnik  240 l zajmuje prawie tyle samo miejsca w „boksie” co pojemnik 120 l 
 korzystną w stosunku do pojemności cenę  

 
Zachęcamy do zakupu pojemnika BIO w PUK, gdzie cena NOWEGO pojemnika BIO 240 l 

wraz z dowozem na terenie gminy Rokietnica wyniesie tylko 150 zł brutto. 
 

W jaki sposób można KUPIĆ w naszym Przedsiębiorstwie pojemnik oraz aktualizacja zasad segregacji odpadów – PATRZ na odwrocie. 
 

*Wyjątkiem od tej reguły będzie okres jesienny (wrzesień-listopad), podczas którego w siedzibie PUK w Bytkowie, przy ul. Topolowej 6 lub w PSZOKu będzie można pobrać specjalnie opisane worki służące tylko zbiórce liści 

 równe traktowanie mieszkańców 
 poprawa ergonomii pracy załogi 

odbierającej odpady 
 ograniczenie opóźnień w 

harmonogramie odbioru 
 wzrost estetyki 
 długofalowa oszczędność 

WAŻNE!!!! 
Zakupiony przez Państwo pojemnik musi posiadać certyfikat europejskiej normy EN-840.1 i być przystosowany do obsługi przez krajowe pojazdy 
komunalne. 
 

KUP POJEMNIK e-sklep 

Zakup pojemnika na stronie www.puk.com.pl 

   

   

 

1. Wejdź na stronę: www.puk.com.pl 
2. Wybierz pojemnik wg potrzeb 
3. Dodaj pojemnik do koszyka 
4. Wejdź w koszyk 

 

5. Wypełnij dane dostawy 
6. Dokonaj wygodnej płatności 
7. Dostawa do 4 tygodni 

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji: 

 e-mail: pojemniki@puk.com.pl 
 tel. (61) 814 57 43  
 Biuro Obsługi Klienta w naszej siedzibie 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Topolowa 6, Bytkowo 

62 - 090 Rokietnica 
 
 
 

AKTUALIZACJA ZASAD SEGREGACJI NA TERENIE GMINY ROKIETNICA 
P A P I E R 

 

 

 

 

M E T A L E   I   T W O R Z Y W A   S Z T U C Z N E 

 

 

 
S Z K Ł O 

 

 

 
 

B I O 

 

 

 

 

 

ODPADY PROBLEMOWE takie jak: przeterminowane leki, zużyte baterie i 
akumulatory, żarówki, chemikalia, zużyte opony, meble i zużyty sprzęt RTV i 
AGD, odpady z drobnych remontów oddajemy do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych ul. Topolowa 6 Bytkowo, za Oczyszczalnią Ścieków 

WRZUCAMY - Opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, 
papier biurowy 

NIE WRZUCAMY - odpady higieniczne np. ręczniki papierowe i zużyte chusteczki, 
kartony po mleku i napojach, papier lakierowany i powleczone folią, zanieczyszczony 
papier, papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych 

 

WRZUCAMY - butelki plastikowe (odkręć i zgnieć przed wyrzuceniem), nakrętki, 
kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony 
po mleku/sokach, puszki po żywnościach, folia aluminiowa, opakowania po środkach 
czystości, kosmetykach 

NIE WRZUCAMY - opakowania po lekach, zużyte baterie i akumulatory, opakowania 
po farbach, lakierach i olejach, plastikowych zabawek, części samochodowych, 
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 

 

WRZUCAMY - butelki szklane  po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po 
kosmetykach 

NIE WRZUCAMY - ceramika, doniczki, porcelana, szkło okularowe i żaroodporne, 
znicze z zawartością wosku, żarówki, świetlówki i reflektory, opakowania po lekach 
rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, lustra i szyby 

 

WRZUCAMY - odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia pochodzenia 
roślinnego, skorupki jaj, gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, 
trociny i kora drzew 

 - ziemia i kamienie, resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego, 
popiół z węgla kamiennego, drewno impregnowane, kości i odchody zwierząt, oleju 
jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych 
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Schody ruchome w Bibliotece Gminnej
Dokładnie 20 marca minął już rok od oddania 

do użytku publicznego nowej biblioteki. Przestron-
ne wnętrze, coraz większa oferta nowości czytel-
niczych, możliwość swobodnego dostępu do sali 
komputerowej i innych pomieszczeń to największe 
atuty skłaniające coraz więcej osób: od młodzieży 
po tych, co urodzili się trochę wcześniej do korzy-
stania z nowoczesnego gmachu. Dla tych ostatnich 
działa już od 10 lat przy Bibliotece Gminnej Akade-
mia Wieku Dostojnego mająca wspólnego patrona 
-Marię Konopnicką.

Spośród licznych towarzyskich wymian zdań na-
szych seniorów, jednym z tematów była uciążliwość 
przy korzystaniu ze schodów prowadzących do bi-
blioteki. Problem niby nieistotny, bo po pierwsze - 
jest czynna winda przeznaczona dla mam z wózkami 
i dla osób starszych, po drugie to tylko 24 schody. 
Wychodząc niejako naprzeciw życzeniom seniorów, 
Akademia podjęła próbę rozwiązania tego życze-
nia poprzez zainstalowanie schodów ruchomych, 
a właściwie ruchomej taśmy. Ułatwiłoby to życie 
seniorom , także matkom z wózkami dziecięcymi.

 A okazja właśnie się nadarzyła. Otóż w ramach 
remontu Centrum Handlowego King Cross Marcelin 
zostaje zdemontowana taśma- schody. Właściciel 
jest skłonny oddać nam nieodpłatnie to urządzenie 
wraz z montażem. Stosowne  negocjacje o przeka-
zaniu ruchomych schodów, a właściwie ruchomej 
taśmy prowadzimy od kilku miesięcy.  Musimy mieć 
jednak status Stowarzyszenia. Akademia Wieku Do-
stojnego przekształciła się w Stowarzyszenie wy-
pełniając wymagania ofiarodawcy. Ponieważ Aka-
demia jako adres do korespondencji podaje adres 

Biblioteki Gminnej, nic nie stoi zatem, by zamon-
tować tam to urządzenie.

Jest tylko mały problem. Za schody wraz z monta-
żem nic nie zapłacimy, jednak musimy opłacić trans-
port. Koszt transportu specjalnym sprzętem jest 
szacowany na ok. 5 tys. zł. Niestety,nie posiadamy 
żadnych środków finansowych. Dlatego zwracamy 
się do wszystkich, którzy mogliby udzielić jakiego-
kolwiek wsparcia finansowego. Proponujemy wy-
kup specjalnych „cegiełek” o różnych nominałach.

Od dnia 1 kwietnia, codziennie, w godzinach 12.00 
– 14.00 w Bibliotece Gminnej przedstawiciel Sto-
warzyszenia Akademia Wieku Dostojnego podczas 
dyżuru będzie rozprowadzać cegiełki.

Zadeklarowaną kwotę będzie można odliczyć od 
podatku! Akcja „Pomóżmy Seniorom” będzie trwa-
ła do końca kwietnia. Jeśli do tego czasu nie uda się 
zebrać wymaganej kwoty, schody nam przepadną.

Dokończenie na str. 30

Życzenia radosnych Świąt Wielka-
nocnych wypełnionych nadzieją budzą-
cej się do życia wiosny, dużo zdrowia, 
radości w sercu, smacznego jajka oraz 
ciepła przy rodzinnym stole.

Składa
Zarząd i Słuchacze 

Akademii Wieku Dostojnego przy 
Bibliotece Gminnej w Rokietnicy.

Serdecznie zapraszamy placówki powiatu poznań-
skiego, które na co dzień prowadzą terapię zajęcio-
wą dla osób z niepełnosprawnościami (WTZ, ŚDS), 
do udziału w Konkursie Fotograficznym. 

Jeżeli w trakcie wspólnych wyjść, wycieczek 
z Uczestnikami, widzieliście ciekawe budynki czy 
niezwykłe elementy architektury w powiecie po-
znańskim, to serdecznie zachęcamy do sfotogra-
fowania ich i jednocześnie zapraszamy do wzięcia 
udziału w naszym Konkursie pod tytułem „Architek-
tura powiatu poznańskiego w ujęciach osób z nie-
pełnosprawnościami”. Rozstrzygnięcie Konkursu od-
będzie się 27 września 2019r. 

Szczegółowe informacje na temat Konkursu znaj-
dziecie Państwo na stronach www.roktar.pl, www.
powiat.poznan.pl oraz pod nr tel. 500 420 323 lub 
roktar@roktar.pl.

Organizatorem Konkursu, który jest współfi-
nansowany z budżetu powiatu poznańskiego, 
jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin ROKTAR.

Elżbieta Kram
Stowarzyszenie ROKTAR

Serdecznie zapraszamy 
placówki powiatu poznaoskiego, które na co dzieo prowadzą  

terapię zajęciową dla osób z niepełnosprawnościami, 
 

do udziału w 

 KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

„Architektura powiatu poznaoskiego  
w ujęciach osób z niepełnosprawnościami” 
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        www.roktar.pl 
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Rokietnicki Klub Seniorów
Ostatni wieczór karnawału, tzw. „Podkoziołek”, 

przypadający w tym roku 5 marca, był okazją do 
wyśmienitej zabawy. Członkowie Rokietnickiego 
Klubu Seniorów licznie przybyli do udostępnionej 
mieszkańcom sali przy Remizie Strażackiej w Rokiet-
nicy, by w tanecznych rytmach mile spędzić wie-
czór.  Piękny głos wokalistki w akompaniamencie 
muzyki „na żywo”, odpowiednio dobrany reper-
tuar wykonywanych utworów oraz dobre humo-

ry wszystkich uczestników złożyły się na wspaniałą 
atmosferę całego spotkania. Na stołach rozstawio-
nych wokół sali królowały kolorowe kanapki stano-
wiące drobną przekąskę. Nie zabrakło również tra-
dycyjnych pączków. Zadbał o to nasz Pan sołtys Józef 
Fudala. W ramach poczęstunku dla Rokietnickiego 
Klubu Seniorów właściciel cukierni „U Kamilka” Pan 
Artur Lisiak zasponsorował nam pyszne słodkości. 
Składamy serdeczne podziękowania. 

Rokietnicki Klub Seniorów złożył do Urzędu Gmi-
ny w Rokietnicy wniosek o środki na wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej. Decyzją komi-
sji konkursowej rozpatrującej wnioski otrzymali-
śmy wsparcie w kwocie 7 000,00 zł. Środki zosta-
ną przeznaczone na zadanie pt. „Wyjazdy seniorów 
na pływalnię do Tarnowa Podgórnego”, które będą 
się odbywały począwszy od kwietnia tego roku. Co-
tygodniowe wyjazdy (z wakacyjną przerwą) będą 
trwały prawie do końca 2019 roku.

Bogusława Rzepka
Prezes Rokietnickiego Klubu Seniorów

Dzień Kobiet Sołectwa Kiekrz-Pawłowice
Dzień Kobiet to coroczne Święto obchodzone 

8 marca od 1910 roku. Pierwszy dzień kobiet ob-
chodzony był 28 lutego 1909 roku. 

W Naszym Sołectwie spotkaliśmy się dnia 11 mar-
ca br. o godzinie 16:00 w Domu Parafialnym Arka, 
aby razem z Paniami wspólnie świętować. Czas spę-
dzony razem upływał w przemiłej atmosferze, było 
dużo śmiechu i wspólnych rozmów. Pani Sołtys wraz 
z Radnymi i Radą Sołecka zadbała o to, aby osłodzić 
Nam to spotkanie. Było pyszne ciasto, wyśmienite 

pączki, kawa oraz herbata. Każda z Pań była obda-
rowana przez naszych wspaniałych Panów kwiat-
kiem i małym upominkiem. 

Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy 
i pozostaje nam czekać na kolejne spotkanie za rok. 

W imieniu Pani Sołtys, Radnych oraz Rady Sołec-
kiej raz jeszcze pragniemy podziękować Paniom za 
liczne przybycie i liczymy na to, że w przyszłym roku 
będzie nas jeszcze więcej.
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Dzień Kobiet

W dniu 8 marca 2019 Stowarzyszenie Rokietni-
ca 2000 wraz z zaproszonymi Gośćmi świętowali 
po raz kolejny Dzień Kobiet u Pana Piotra Grabia-
ka w Restauracji Biesiadna w Cerekwicy.

Wspaniałą atmosferę spotkania uświetniła wy-
stępem artystycznym Amelia Kurantowicz, młoda 
artystka, mieszkanka Rokietnicy, która zaśpiewała 
kilka piosenek. Występ spotkał się z dużym uznaniem 
ze strony zaproszonych Gości. Pani Izabela Dziam-
ska, współwłaścicielka kawiarni familijnej „Słone 
Karmelove” przygotowała dla Amelii w podzięko-
waniu za występ wspaniały tort bezowy z owocami.

W imieniu Stowarzyszenia Rokietnica 2000 zło-
żyłem życzenia wszystkim zaproszonym Paniom 
z okazji ich święta, wręczono kwiaty i słodkie upo-
minki. Dzięki ofiarności lokalnych sponsorów zapro-
szeni Goście mogli się delektować aromatem kawy 
i pysznych ciast przygotowanych przez Piekarnię 
Pana Piotra Łakomego z Rokietnicy oraz domowy-
mi chruścikami i pączkami, których autorem była 
Pani Walentyna Paczkowska ze Starzyn.

Państwo Monika i Adam Paczkowscy, właściciele 
Gospodarstwa Rolnego w Starzynach przygotowa-
li wędliny regionalne, wyroby z własnej produkcji. 
Można było posmakować szynki wędzonej, goto-
wanej, kiełbasy polskiej wędzonej, białej, kaszan-
ki, salcesonu, pasztetu, domowego smalcu. Goście 
zachwycali się wysoka jakością wyrobów i ich sma-

kiem. Gorący bufet na ten wyjątkowy wieczór przy-
gotowali kucharze z Restauracji Biesiadna. Dziękuję 
również za wspaniały serwis, który dbał by Goście 
czuli się komfortowo.

Słowa podziękowania kieruję również dla Pań-
stwa Róży i Ryszarda Lubków, Pana Rafała Starosty, 
Pani Bożeny Kotowicz, Pana Andrzeja Nowakowskie-
go, Pana Romana Cegielskiego, Pana Bartka Przy-

bysza. Dzięki Wam to wydarzenie miało szczegól-
ny charakter, pokazaliśmy kolejny raz jak ważne są 
spotkania, wzajemne rozmowy, dyskusje, radości 
ze wspólnego spędzania czasu przez mieszkańców 
Gminy Rokietnica.

Tomek Wierzbicki
Prezes Gminnego Stowarzyszenia

Rokietnica 2000
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Wywiad z Piotrem Hałasem 
wieloletnim sołtysem Sołectwa 
Żydowo-Rostworowo (dla niektórych 
dwóch miejscowości – wsi i osiedla). 
Niestety ze względu na ograniczenia czasowe wynikające z pracy zawodowej 
oraz przyszłych planów osobistych Pan Piotr zrezygnował z ponownego ubiega-
nia się o mandat Sołtysa Sołectwa Żydowo-Rostworowo. 

Jak długo pełnił Pan funkcję sołtysa?
Funkcję Sołtysa Wsi Żydowo-Rostworowo oraz 

Osiedla Zielony Lasek pełniłem ok. 7 lat.

Co należało do Pana obowiązków ?
Jak wiadomo Sołtys to obowiązki, można je wy-

konywać pobieżnie lub z pasją i misją dla każdego 
mieszkańca Sołectwa. Gdy Sołectwo ma świetlicę 
wiejską, dwa place zabaw, siłownię na wolnym po-
wietrzu, boisko do piłki siatkowej, dwa boiska do 
piłki nożnej, jedno to ok.1,5 ha wraz z otoczeniem, 
drogę powiatową i drogi gminne oraz osiedlowe 
wraz z oświetleniem, 5 tablic ogłoszeniowych, 8 
przystanków autobusowych i dużą pętlę autobuso-
wą to pracy jest dużo. Przy czym przez wiele lat sam 
dbałem o porządek i kosiłem na tych obiektach tra-
wę dwa razy w miesiącu. A to po to, by było czysto 
i bezpiecznie. Nawet jeździłem 2 km do Rostworo-
wa, aby skosić skrzyżowanie Rostworowo-Krzysz-
kowo przy drodze powiatowej. I nie było mi cięż-

ko, bo moim zdaniem Sołtys to społecznik dbający 
o czystość i bezpieczeństwo swojego terenu. Obo-
wiązki to też organizacja życia kulturalnego w Świe-
tlicy Wiejskiej i tak:

-Balik Karnawałowy dla dzieci, Dzień Seniora, 
Dzień Kobiet, pokaz Stołu Wielkanocnego, Dzień 
Dziecka , zabawa na wolnym powietrzu, zakończenie 
lata, organizacja Zebrań Wiejskich oraz wynajęcia 
sali dla mieszkańców i organizacji społecznych. Nie 
można było zatem narzekać na brak zajęć!

Od sołtysa oczekuje się, aby był animato-
rem życia społecznego, aby potrafił słuchać 
i rozmawiać z ludźmi, by potrafił integrować 
ludzi i szukać rozwiązań w kwestiach kon-
fliktowych. Czy udało się Panu być takim 
właśnie sołtysem?

Uważałem zawsze i myślę tak nadal, że Sołtys to 
osoba, na którą mieszkaniec z problemem czy trud-
ną sytuacją może zawsze liczyć. Byłem mieszkańcem 

sołectwa przez 30 lat i nie ma praktycznie 
budowli czy sprawy dotyczącej życia go-
spodarczego, społecznego i politycznego, 
abym nie był na pierwszej linii działania, to 
ta zdobyta wiedza nabyta przez wiele lat po-
zwalała mocno integrować ludzi i dobrze im 
służyć. Myślę, że szacunek i słuchanie oraz 
wspólna praca ludzi z Sołectwa to duża lek-
cja życia, ale i też duża satysfakcja, iż chyba 
udało się przez te lata stworzyć wielką Ro-
dzinę, która się zwie Sołectwo Żydowo-Ro-
stworowo. Tu pragnę serdecznie podzięko-
wać wszystkim Mieszkańcom Sołectwa za 
obdarzeniem mnie tak wielkim zaufaniem 
i za wszystkie miłe gesty i udzieloną pomoc 
kiedy o nią poprosiłem bo to wszystko do-
dawało mi sił do pracy.

Jakie inwestycje zostały wykonane 
za Pana kadencji ? 

Uważam, że sporo się udało, są to:

• Budowa przepompowni i kanalizacji ostatniego 
budynku w Żydowie ul. Przecławska, gdzie ście-
ki leciały na boisko sportowe prze dziesiątki lat;

• budowa dużego boiska do piłki nożnej w Żydowie;
• przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Żydowie;
• budowa nowej drogi i chodnika przez Powiat w Ży-

dowie ul. Rostworowska i Przecławska;
• chodnik ul. Parkowa –Żydowo;
• utwardzenie drogi Gminnej Ul. Rostworowska 

od strony garaży;
• droga asfaltowa w Żydowie koło Parku;
• dokończenie drogi asfaltowej na Cmentarz w Ży-

dowie - lampa solarna.

W Rostworowie natomiast:
• budowa nowego Placu Zabaw - lampa solarna;
• zamontowanie na ul. Sobockiej spowalniaczy;
• uporządkowanie terenu w trójkącie koło Placu 

Zabaw;
• zamontowanie barier przy drodze powiatowej 

na wysokości Zielonego Lasku;
• budowa nowej drogi z kostki brukowej: Zielony 

Lasek ul. Modrzewiowa, ul. Świerkowa, droga as-
faltowa z Zielonego Lasku do Oczyszczalni –To-
polowa, budowa oświetlenia na ul. Granicznej.

Podczas pełnienia roli sołtysa był również 
Pan radnym gminy Rokietnica. Czy poprzez 
bycie radnym łatwiej jest załatwić pewne 
sprawy dla sołectwa ?

Gdy byłem Sołtysem byłem też Przewodniczącym 
Komisji Finansów i zapewne pozytywnie wpłynęło 
to na inwestycje dla mieszkańców Sołectwa, ale są 
to zawsze decyzje zbiorowe wszystkich Radnych.

Wybory samorządowe za nami. Został Pan 
ponownie wybrany radnym gminy ze swo-
jego okręgu. Jakie marzenia ma radny na 
przyszłość ?

Jeszcze raz dziękuję za oddane na mnie głosy 
jako Radnego z tego okręgu, jestem obecnie W-ce 
Przewodniczącym Rady Gminy Rokietnica, tym bar-
dziej wymaga to z mojej strony dalszego wysiłku na 
rzecz tego Sołectwa i zrobię wszystko, aby zrealizo-
wały się moje i chyba Państwa marzenia tj. budo-
wa drogi asfaltowej w Żydowie, bloki ul. Parkowa, 
budowa – dokończenie przez powiat drogi i chod-
nika ul. Przecławska, budowa chodnika pieszo-ro-
werowego z Żydowa do Rostworowa ul Sobocka, 
budowa drogi ul. Graniczna, nakładka ul . Jodłowa 
i ul. Sobocka. Jest zatem jeszcze wiele do zrobienia!

Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu 
i życzę wytrwałości w dalszych planach 
i zamierzeniach.

Sołtys, czyli kto? 
Urząd sołtysa znany był już w średniowieczu. 

Został utworzony na przełomie XII i XIII wieku, we 
wsiach lokowanych na prawie niemieckim. Pierw-
szym sołtysem zostawał tzw. zasadźca, który re-
prezentował interesy feudalnego pana. Sołtysem 
mógł być szlachcic, mieszczanin lub najczęściej 
miejscowy chłop. Gdy pan feudalny lokował wieś 

bez pomocy zasadźcy, sołectwa nabywali przed-
stawiciele szlachty lub bogaci mieszczanie. Tak 
było niegdyś, a jak jest teraz?

Od 1990 roku sołtys jest organem wykonaw-
czym jednostki pomocniczej gminy – sołectwa. 
Sołtys jest wybierany przez stałych mieszkańców 
sołectwa na zebraniu wiejskim. Działalność sołty-
sa wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochro-
ny prawnej przysługującej funkcjonariuszom pu-
blicznym”.

Dotyczy artykułu „Schody 
ruchome w Bibliotece Gminnej”. 

Niestety, treść artykułu to tylko żart prima 
aprilisowy. Szkoda, bo takie ruchome schody 
przydałyby się w naszej bibliotece. A może kie-
dyś?... Zawiedzione osoby serdecznie przepra-
szamy.

W imieniu Stowarzyszenia AWD  
Andrzej Deckert – prezes.
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Świętowanie Kobiet i Mężczyzn
W dniu 10 marca 2019 w świetlicy Wiejskiej 

w Żydowie odbyło się wspólne świętowanie Ko-
biet i Mężczyzn. Po przywitaniu wszystkich gości 
przez Wicewójta Arkadiusza Klapińskiego, Radne-
go Piotra Hałasa i p. Sołtys. Czas umilał nam zespół 
Klubu  Seniora‚ „Pod Kasztanem” z Mrowina-Cere-
kwicy z Panią Halinką Błoch. Za piękny śpiew i muzy-
kę serdecznie dziękuję. Atmosfera była wspaniała, 
miło było patrzeć na uśmiechnięte buzie mieszkań-

ców sołectwa. Składam podziękowania za włożoną 
pracę w wypieki słodkości i przygotowanie sali. Ser-
deczne podziękowanie właścicielom sklepu w Żydo-
wie „Kontener Przy Stawie” za okazane wsparcie. 

Serdeczne podziękowania kieruję do Pana Adama 
Michty za przepiękne zdjęcia, które zostały wykona-
ne podczas spotkań w naszym sołectwie.

Do zobaczenia w przyszłym roku.
Sołtys Elżbieta Wencka 

Z okazji zbliżających się 
Świąt wielkanocnych 
życzymy wszystkim 
mieszkańcom gminy, aby 
Wielkanoc ogarnęła Was 
szczególną tradycją i nowymi 
szczęśliwymi przeżyciami. 
Niech czas wielkanocny 
utrzyma nasze marzenia w 
mocy i aby wszystkie życzenia 
okazały się do spełnienia!

Życzą:

Józef Fudala Sołtys Rokietnicy  
wraz z Radą Sołecką.

Szanowny 
Panie Piotrze 
— Sołtysie 
Niepowtarzalny!

Trudno uwierzyć, a jeszcze trudniej zaakcepto-
wać decyzję jaką podjąłeś, kończąc pełnienie funk-
cji Sołtysa w naszej lokalnej społeczności.

Nastąpił czas pożegnania i małych podsumo-
wań.

Od roku 2013 niestrudzenie jako Sołtys, Rad-
ny Gminy trwałeś na posterunku, nie zrażając 
się nieżyczliwością, niezadowoleniem, czy ostrymi 
słowami tych spośród nas, którym służyć przy-
szedłeś. Za nich przepraszamy. Byłeś niepokona-
ny – obrałeś sobie jeden cel – uczynić nasze życie 
bardziej radosne, a może szczęśliwsze. Sam wyko-
nywałeś wiele prac, często bez wsparcia innych.

Nie byłeś Panem Sołtysem – swoje posłannictwo 
dla drugiego człowieka obrałeś jako motto życiowe.

Zatem Drogi Sołtysie Piotrze, dziękujemy za 
place gier i zabaw dla najmłodszych, organizację 
wszelkich spotkań okolicznościowych, utworzenie 
Koła Gospodyń Wiejskich i wszelkie inne prace 
na rzecz Żydowa i Rostworowa oraz uczestnic-
two w życiu Parafii pw. św. Mikołaja w Żydowie.

Nade wszystko za termomodemizację i kapi-
talny remont świetlicy wiejskiej, która cieszy na-
szą społeczność od początku tego roku. Chodzi-
my wyremontowanymi chodnikami i jeździmy 
nową szosą.

Cieszy nas, że praca Twoja znalazła uznanie ze 
strony władz Gminy – w słowach Wójta Bartosza 
Derecha, który powiedział, że Żydowo to wzor-
cowa wioska. Uczyniłeś wiele, nie zmarnowałeś 
tych lat, toteż pamiętaj, że żaden promień świa-
tła nie jest daremny, lecz ziarno, które pod jego 
wpływem kiełkuje potrzebuje czasu, aby wzejść. 
Nie zawsze siewca może uczestniczyć w plonach. 
Każde wartościowe dzieło jest owocem pracy i mi-
łości, a Twoje na pewno takie jest i pozostanie.

Zatem życzymy: marzeń – dla których warto 
żyć, ludzi - bez których nie można być, nadziei 
- w której trzeba trwać. Od nas przyjmij słowa 
wdzięczności i pamiętaj: każdego można zastą-
pić, ale nie każdego powtórzyć. Wielkie wyzwa-
nie stoi przed Twoim następcą.

Wierzymy, że będziesz nam służyć nadal radą 
i pomocą.

Mieszkańcy Żydowa i Rostworowa
9 marca 2019 r.
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Wiosna 
w Kobylnikach

Wiosna w Kobylnikach widziana oczyma na-
szego sołeckiego sąsiada Ryszarda Szali z Na-
pachania. 

Kobylniki prawie całe 
Są na wiosnę dziś gotowe
I te duże i te małe
Wyczekują już na nowe
         Wyczekują jej powoli
         Sercem obaw przepełnione
         Pączki małe na topoli
         Choć  już nie śpią – wciąż uśpione
Młode drzewko szybko rośnie 
Po tym starym ślad już mały
Myślę jednak wciąż o wiośnie
Piękny wtedy świat jest cały
         Błyskawicy wieści lotem 
         W górze widział ktoś skowronka 
         Wyrósł mały kwiat pod płotem
         A w ślad za nim cała łąka
 Śliczna pora to jest roku
 Znów u Maji plac dla dzieci 
 Przyjdzie do nas jak co roku
 Bocian szybko też przyleci
         Wiosny już natura taka 
         Wiosną wszystko jest łatwiejsze
         W sercu ludzi czy też ptaka
         Życie we wsi jest weselsze
 Wiosną piękny chodnik nowy
 Bezpieczeństwo to dla dzieci
 Równy w ramkach asfaltowy
 Nie rzucajmy lecz tam śmieci
         Nie pal śmieci też w kominie 
         To wiosenne opowieści 
         Jaś zakocha się w dziewczynie
         W słowie wiosna – to się mieści
 Choć przy brzydkiej wciąż pogodzie 
 Bocian z drewna wystrugany
 U Beaty na zagrodzie 
 Sympton wiosny porządany
         Ot historia Boćka cała 
         Chłodnym wiatrem wciąż smagana
         Topól stara już spróchniała 
         Nie ma gniazda ni bociana.

WIEŚCI Z KOBYLNIK
W dniu 09.03.2019 r. w świetlicy w Kobylnikach 

przy ul. Szkolnej 13 zorganizowaliśmy spotka-
nie z okazji Dnia Kobiet. Uroczystość przebiegała 
w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze okraszonej 
słodkimi wypiekami naszych mieszkańców i lamp-
ką wina. Był to czas do luźnych rozmów i dyskusji. 

Swą obecnością zaszczycił nas poeta – autor wier-
szy, mieszkaniec Kobylnik – Pan Henryk Karolczak, 
który przy muzyce recytował własne utwory spe-
cjalnie przygotowane na kobiece święto. 

Ku mojemu zaskoczeniu frekwencja dopisała i to 
dzięki paniom z jednej i drugiej części naszej miej-
scowości. Wszystkim bardzo dziękuję za udział i po-
moc w organizacji wspólnego spotkania, nie ostat-
niego w tym roku. 

A oto dwa utwory autorstwa Pana Henryka Karolczaka.

Noc i dzień
Na przełomie dnia 
Tylko TY i Ja
    Tak siedzimy przy ognisku 
    W tym miłosnym, w tym uścisku
    Gwiazdy świecą całą mocą 
    A dzień walczy tak z tą nocą 
Na przełomie dnia 
Tylko TY i Ja
    Gwiazdy ciągle nam mrugają
    W miłość naszą wiarę dają 
    A ognisko gaśnie, rzuca w nas w ten cień 
    Czas  już spać bo jutro, jutro też jest dzień
Na przełomie dnia 
Tylko TY i Ja
    Tak idziemy razem, mając w sobie moc
    By być tak szczęśliwym w tą wspaniałą noc
    Drzwi otwarte są, można sobie żyć
    Lecz ważniejsze jest, jak ze sobą być
Na przełomie dnia 
Tylko TY i Ja.

Przebudzenie
Pamiętaj nie musi tak być 
Tak w smutku, szarości, tak żyć
      Więc wstań i rusz się i przebudź
      Zastojem w swym życiu się znudź
      Podążaj  za swymi marzeniami
      A drogę wytyczaj czynami
Pamiętaj nie musi tak być 
Tak w smutku, szarości, tak żyć
      Więc wstań i otrzep ten kurz 
      Bo radość i szczęście tuż, tuż
      A czas już tak,tak płynie i czas tak, tak ucieka
      Co stracisz w swym życiu to, to nie poczeka
Pamiętaj nie musi tak być 
Tak w smutku, szarości, tak żyć
      Marzenia niech niosą Cię do góry 
      I prostuj swe drogi, rozbijaj te mury 
      Od Ciebie to tylko zależy 
      Jak w życiu wysoko się mierzy
Pamiętaj nie musi tak być 
Tak w smutku, szarości, tak żyć 
      Więc idź z podniesionym swym czołem 
      A szczęście niech toczy się kołem 
      Niech praca i wiara dodaje Ci siły 
      By Twoje marzenia tak się spełniły. 
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W kalendarzu już wiosna. Pora więc rozpocząć 
sezon biegowy. Jak co roku zapraszamy całe rodzi-
ny do udziału w jedenastej już edycji Grand Prix 
Rokietnicy w biegach im. Dominiki. Cykl jak zwy-
kle rozpocznie się Biegiem Wiosny. Podobnie jak 
w ubiegłych latach zagościmy w Przystani Rowe-
rowej w Pawłowicach. Bieg powiedzie urokliwymi 
leśnymi trasami.

Jak zwykle przygotowaliśmy dystanse dla każdego:
• bieg dla malucha – dla dzieci do lat 6 – 50 m
• bieg rodzinny – ok. 0,8 km
• bieg główny – ok. 7 km
• nordic walking – ok. 4,5 km

Harmonogram startów:
• bieg malucha – g. 10.00
• bieg rodzinny – g. 10.10
• bieg główny (po powrocie wszystkich biegaczy 

biegu rodzinnego) – g. 10.30
• nordic walking – g. 10.35

Biuro biegu czynne będzie w godz. 8.45 – 9.30.

Rozgrzewkę przed startem jak zwykle przygotu-
je ROSfit.

Na biegaczy czekać będzie posiłek regeneracyj-
ny oraz atrakcje dla najmłodszych.

Rozdawać będziemy Przypieczętniki Rodziny – 
może pobrać ją każda „rodzina” (w tym również 
grupy znajomych czy reprezentacje szkół), któ-
ra planuje wziąć udział we wszystkich 3 biegach 
w ramach Grand Prix. Wśród wszystkich Przypie-
czętników, w których został zebrany komplet pie-
czątek, wylosowane zostaną nagrody podczas Bie-
gu Finałowego.

Zapisy zostaną uruchomione miesiąc wcześniej 
tzn. 27 marca na www.rokietnica.pl. Zachęcamy 
do skorzystania z tej formy rejestracji, która znacz-
nie skróci formalności w dniu wydarzenia. Podob-
nie jak w roku ubiegłym, biegacze zarejestrowa-
ni przez Internet do dnia 23 kwietnia będą mogli 
odebrać numery startowe wcześniej, tj. w dniach 
24 (w godz. 12-15.30), 25 (w godz. 7.30-15.30) i 26 
kwietnia (w godz. 7.30-14.30). 

Zapisy elektroniczne będą możliwe do dnia 26 

kwietnia do godz. 14.30. Pozostałe osoby chcące 
uczestniczyć w wydarzeniu zapraszamy do biura bie-
gu w godz. 8.45-9.30.

Ważna informacja  
dla biegaczy biegu głównego

Zawodnicy chcący wziąć udział w biegu głównym 
będą mogli zapisywać się wyłącznie elektronicznie. 
Nie będzie możliwości zapisów w dniu biegu.

UWAGA!
W dniu wydarzenia w czasie jego trwania mogą 

wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym na te-
renie Pawłowic, Bytkowa i Kiekrza. Prosimy o wy-
rozumiałość.

Więcej informacji nt. biegu znajduje się na www.
rokietnica.pl oraz profilu Rokietnica.pl na facebo-
oku.

Katarzyna Sokulska 
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

Fot.: Adam Michta

XI Grand Prix Rokietnicy w biegach im. Dominiki
Bieg Wiosny – 27 kwietnia w Pawłowicach

Start godz. 10
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Nowy sezon, nowe wyzwania 
karateków z UKS Błyskawica Rokietnica
Berlin Open 2019 Internacjonal

W dniu 16.02.2019 odbyły się pierwsze w tym 
roku dość duże międzynarodowe Mistrzostwa karate 
Olimpijskiego w Niemczech –Berlin Open Interna-
cjonal w których udział wzięło około 1042 zawod-
ników z 172 klubów z Polski a także z  całej Euro-
py ( między innymi z Anglii, Holandii, Włoch, Danii, 
Ukrainy, Białorusi, Szkocji, Estonii czy Rosji),rywalizu-
jąc w kategoriach młodzików, juniorów i seniorów.  
W zawodach tych uczestniczył jedyny nasz zawod-
nik Dominik Suszka reprezentujący klub Stowarzy-
szenie Sportów Walki KuziSport. Pomimo licznej 
obsady 24 zawodników w konkurencji kumite  ju-
niors Male U18 -68 kg, ostatecznie zajął 7 miejsce. 
Pierwszą walkę przegrał z zawodnikiem gospoda-
rzy Niemcem 1-0, a następnie w repasażu o trzecie 
miejsce przegrał walkę z zawodnikiem z Białorusi 
1-0. Uczestnictwo w tak wysokich rangą zawodach, 
było to dla niego dużym doświadczeniem . 

Turniej Młodych Talentów  
Mosina CUP

W tym samym dniu, tylko że w Polsce odbył się 
Turniej Młodych Talentów Mosina CUP 2019. W tur-
nieju tym udział wzięło około 200 zawodników z 20 
klubów całej wielkopolski. Klub UKS Błyskawica Ro-
kietnica reprezentowała jedyna zawodniczka Julia 
Suszka. W kategorii kumite indywidualne dziew-
cząt 2002-2005 -51 kg wywalczyła złoty medal. 
Gratulujemy. 

39 Grand Prix Słovakia
W dniach 23-24.02.2019 odbyły się międzyna-

rodowe zawody karate WKF 39 Grand Prix Słovakia 

w miejscowości Bratysława. W zawodach tych udział 
wzięło około 1535 zawodników z 203 klubów z Pol-
ski a także i Europy (między innymi Rosji, Węgier, 
Czech, Niemiec, Kazachstanu, Ukrainy czy Włoch.) 
Na tak poważne zawody wyjechało naszych dwóch 
zawodników, Julia Suszka z UKS Błyskawica i Domi-
nik Suszka reprezentujący klub KuziSport.  Więk-
szość klubów wystawiło do walk swoje reprezenta-
cje narodowe, sprawiając że poziom zawodów był 
bardzo wysoki. W niektórych konkurencjach indy-
widualnych walczyło prawie 30 zawodników. Bar-
dzo dobrze zaprezentowała się Julia Suszka, która 
dotarła do czołowej dziesiątki turnieju. Pierwszą 
walkę w kategorii kumite indywidua Female Ca-
dets -54 kg wygrała z zawodniczką z Słowacji 1-1 
(chorągiewki 3-2), drugą walkę przegrała z zawod-
niczką z Danii 3-0, a w repasażu o trzecie miejsce 
przegrała walkę z zawodniczką Słowacji 3-0.Osta-
tecznie klasowała się na 9 miejscu. Dominik Susz-
ka w kategorii kumite individual Male Cadets -63 
kg  pierwszą walkę przegrał z gospodarzem turnie-
ju Słowakiem 1-0 i nie zakwalifikował się do strefy 
medalowej. Zdobyte doświadczenie na takich za-
wodach jest bezcenne.

XXV Turniej Karate Dzieci 
i Młodzieży Dragon CUP 
Środa Wielkopolska

Kolejnym turniejem który odbył się w dniu 
02.03.2019 był XXV Turniej Karate Dragon CUP w Śro-
dzie Wlkp. W turnieju tym udział wzięło 359 zawod-
ników z 29 klubów wielkopolski w tym dziewięciu 
zawodników karate UKS Błyskawica Rokietnica tre-
nowanych przez Jarosława Kuca. Łącznie w najbar-

dziej obsadzonych konkurencjach indywidualnych 
i drużynowych kata (pokaz techniki) i kumite (wal-
ka) zdobyli 5 medali - 1 złoty, 2 srebrne i 2 brązo-
we. Złoty medal wywalczyła nasza drużyna chłop-
ców 10-11 i 12-13 lat w składzie: Bartosz Prusak, 
Szymon Śniegocki, Michał Weber. Srebrny medal 
wywalczył Szymon Śniegocki w konkurencji kata in-
dywidualne 10-11 lat oraz Antoni Kobusiński w kon-
kurencji kumite 8-9 lat. Brązowy medal wywalczyła 
nasz druga drużyna w składzie; Paweł Grochowski, 
Maciej Kieloch, Kacper Skąpski w konkurencji kata 
drużynowe chłopców 14-15 i 16-17 lat, oraz Michał 
Weber w konkurencji kata indywidualne 10-11 lat. 
Ponadto w zawodach tych udział wzięli Julia Bar-
tecka, Viktor Jachalski którzy po zaciętych walkach 
w swoich konkurencjach zajęli miejsca poza podium. 
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów, wiary w swoje siły i umiejętności.

D.S.
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Świetny występ juniorów Akademii 
w WMLB!!!

W środę 20 lutego w Krotoszynie odbyła się pierw-
sza odsłona Wielkopolskiej Młodzieżowej Ligii Bilar-
dowej. Wystartowało w niej 5 zawodników Akademii 
Bilardowej z Rokietnicy. Nasi juniorzy odnotowa-
li świetny występ, gdyż aż 3 z nich wskoczyło na 
podium! W kategorii dziewcząt zwyciężyła Milena 
Malicka, a druga była Julia Tarka. Wśród chłopców 
na drugim miejscu zawody ukończył Miłosz Micha-
łowski. Bardzo blisko podium był Mateusz Chole-
wiński, który zawody ukończył na 5.miejscu, a Eryk 
Świdniak był 9. Gratulujemy!!! Trzeba podkreślić, iż 
ogromny wkład w ten sukces mieli rodzice naszych 
juniorów. Szybko i sprawnie zorganizowali wyjazd, 
za co ogromnie im dziękujemy :) Oprócz juniorów 
Akademii Bilardowej wystąpili także zawodnicy re-
prezentujący Hades Poznań, Sokół Brody, UKS So-
winka Sowina Błotna, Świetlica Pogorzela, Świe-
tlica Krobia, 14 Wrocław i UKS Bila Zduny. Turniej 
rozgrywano w odmianę 9-bil.
Wyniki: 
Kat. Dziewcząt 
I - Milena Malicka (Akademia Bilardowa Rokiet-
nica) 
II - Julia Tarka (Akademia Bilardowa Rokietnica) 
III - Dominika Agaciak (14 Wrocław) 
Sylwia Ciesielska (Świetlica Krobia)
Kat. Chłopców 
I - Dominik Pflaum (Sokół Brody) 
II - Miłosz Michałowski (Akademia Bilardowa Ro-
kietnica) 
III - Paweł Króliczak (Świetlica Krobia) 
Jędrzej Boruczkowski (14 Wrocław) 
V - Mateusz Cholewiński (Akademia Bilardowa 
Rokietnica) 
IX - Eryk Świdniak (Akademia Bilardowa Rokiet-
nica)

Kapitan przerywa dominację Arka!!!
Każda seria kiedyś ma swój koniec... Przed szó-

stymi zawodami BUDMAR-CUP sezonu 2018/2019 
Arkadiusz Brzękowski grał w czterech z pięciu tur-
niejów i wszystkie wygrał. W tym jednym turnieju, 
gdzie zabrakło Arka zwyciężył Andrzej Barski. W szó-
stych zawodach na liście startowej ponownie poja-
wił się Arek i wydawało się, że walka o drugie miej-

sce, to maksimum w tym turnieju ale... nic z tych 
rzeczy. Katem Arka okazał się Nikodem Jankowiak, 
który znalazł na niego sposób w ćwierćfinale. Cie-
kawostką jest fakt, iż to druga porażka Arka w tym 
sezonie. W jednym z wcześniejszych turniejów spo-
sób na niego znalazł także Daniel Wieszczeczyński 
ale wtedy jeszcze to nie była porażka eliminują-
ca z całego turnieju. Nikodem w kolejnym meczu 
spotkał się z największą niespodzianką zawodów, 
czyli Andrzejem Sykałą. Andrzej pierwszy raz w hi-
storii dotarł do fazy medalowej i chyba był już zbyt 
zadowolony z tego co dokonał. Obok Andrzeja na 
trzecim stopniu podium uplasował się Rafał Łozo-
wicki, który w ćwierćfinale stoczył arcytrudne spo-
tkanie z Adamem Stankiewiczem. Równie trudny 
pojedynek ćwierćfinałowy rozegrał Michał Potysz, 
który uciekł spod topora Markowi Strykowskiemu. 
Po tym prawie przegranym meczu Michał grał już 
tylko lepiej. Rozegrał świetny mecz z Rafałem i jed-
nostronny pojedynek finałowy z Nikodemem, któ-
ry można zobaczyć tutaj:
https://www.facebook.com/389492661121964/
videos/250432135907383/

Zwycięstwo kapitana pierwszoligowej drużyny 
Akademii Bilardowej Rokietnica z pewnością pozy-
tywnie wpłynie na cały zespół przed bardzo trudnym 
meczem w Rzeszowie. Trzymamy kciuki zarówno 
za pierwszą drużynę jak i za nasz drugoligowy ze-
spół, który w Rokietnicy w podejmie gości z Legnicy. 
W BUDMAR-CUP coraz śmielej radzą sobie młodzi 
zawodnicy startujący głównie w zawodach dla ju-
niorów. To już nie są pojedyncze dobre strzały, czy 
pojedyncze wygrane partie, to są wygrane mecze! 
Tym razem świetnie pokazał się Dominik Pflaum, 

który zwyciężył w dwóch meczach pod rząd i otarł 
się o fazę pucharową. Tylko kwestia czasu aż mło-
dzież zacznie przedzierać się do strefy medalowej. 
Kolejna odsłona BUDMAR-CUP odbędzie się 7 kwiet-
nia, a wyniki BUDMAR-CUP VI znajdziecie tutaj:
https://www.online-brackets.com/view/11162 

Polska Liga Bilardowa - 1.kolejka
I PLB: Akademia Bilardowa Rokietnica - Papa Gu-

sto Opole 2:4
Ruszyły rozgrywki Polskiej Ligi Bilardowej. Nasz 

pierwszoligowy zespół zadebiutował meczem u sie-
bie z Papa Gusto Opole. Można powiedzieć, iż zali-
czyliśmy mały falstart. W pierwszej odsłonie meczu 
zagraliśmy bardzo nerwowo i przegraliśmy wyni-
kiem 0:3. Dużo lepiej było w drugiej części meczu, 
gdzie wygraliśmy 2:1. Punkty dla naszego zespo-
łu zdobył Adam Stankiewicz w singlu oraz debel 
w składzie z kapitanem Michałem Potyszem i Ar-
kadiuszem Brzękowskim. Ostatecznie przegraliśmy 
2:4 ale po wygranej w drugiej części meczu nastro-
je w zespole i tak są bardzo pozytywne. 

II PLB: Bilard Team Maria Wałbrzych - Akademia 
Bilardowa II Rokietnica 3:3

Całkiem przyzwoicie w II PLB zaprezentował się 
drugi zespół Akademii Bilardowej Rokietnica. Pod-
opieczni Sebastiana Brzękowskiego zremisowali 
w wyjazdowym meczu z Bilard Team Maria Wał-
brzych. Kapitan nie krył niezadowolenia z wyniku, 
jednak naszym zdaniem 3:3 na wyjeździe, to dobre 
rozpoczęcie sezonu. Świetnie zagrała Milena Malic-
ka debiutująca w rozgrywkach Polskiej Ligi Bilardo-
wej. Milena wygrała swój pojedynek singlowy i dużo 
nie brakowało aby zwyciężyła w drugim. Jeszcze le-
piej pokazał się Piotr Judkowiak, który triumfował 
dwukrotnie, raz w pojedynku singlowym i drugi raz 
w deblu z Danielem Wieszczeczyńskim.

Polska Liga Bilardowa - 2.kolejka
I PLB: Reslogistic Trójkąt Rzeszów - Akademia Bi-

lardowa Rokietnica 3:3
Kolejne punkty zdobyte!!! Drużyna Akademii Bi-

lardowej z Rokietnicy w 2.kolejce I Polskiej Ligi Bilar-
dowej rozegrała wyjazdowe spotkanie z Reslogistic 
Trójkąt Rzeszów. Pomimo bardzo silnego przeciwnika 
podróż na drugi koniec Polski okazała się owocna. 
Z pewnością przyczynił się do tego fakt, iż nasi za-
wodnicy start potraktowali bardzo poważnie. Wy-
jechali dzień wcześniej aby móc potrenować na nie-
znanych stołach i jak najlepiej przygotować się do 
meczu. Kapitan Michał Potysz zabrał ze sobą An-
drzeja Barskiego i naszych etatowych medalistów 
Mistrzostw Polski Juniorów, czyli Arkadiusza Brzę-
kowskiego i Adama Stankiewicza. Młodzież spisała 
się rewelacyjnie, szczególnie Adam, który wygrał oba 
swoje pojedynki singlowe ze zdecydowanie bardziej 
doświadczonymi zawodnikami Bartoszem Bielcem 
i Wojciechem Goskiem. Równie dobrze pokazał się 
Arek, który w swoim pojedynku singlowym prze-
grywał już 6:9 aby ostatecznie wygrać 10:9. Nie-
co gorzej zagrały nasze deble, w których nie udało 
się urwać punktu. Tak czy inaczej wynik 3:3 na wy-
jeździe, z tak trudnym przeciwnikiem uważamy za 
ogromny sukces! Gratulacje dla całego zespołu!!! 
W następnej kolejce pauzujemy, a w czwartej od-
słonie I PLB zagramy u siebie z wiceliderem tabeli 
TCF HUB Kraków. Mecz odbędzie się 26 maja, na 

Juniorzy Akademii w Krotoszynie

Rafał Łozowicki, Michał Potysz,  
Nikodem Jankowiak i Andrzej Sykała
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który już teraz wszystkich kibiców zapraszamy!!! 
Będzie się działo!!!

II PLB: Akademia Bilardowa II Rokietnica – UKS 
Bilardowa Samochodówka Legnica 6:0.

Nasza drugoligowa drużyna zaliczyła super wy-
stęp. Przed własną publicznością podejmowaliśmy 
debiutujący w rozgrywkach PLB zespół UKS Bilar-
dowa Samochodówka Legnica. Kapitan naszej dru-
żyny Sebastian Brzękowski ponownie postawił na 
doświadczenie wymieszane z młodością. Oprócz 
siebie do gry powołał Daniela Wieszczeczyńskie-
go, Marka Strykowskiego i srebrnego medalistę 
Mistrzostw Europy Juniorów Nikodema Jankowia-
ka. Zawodnicy z Rokietnicy spisali się wyśmienicie 
wygrywając wszystkie pojedynki. Gratulujemy!!! :) 
Goście dzielnie walczyli ale to nasi wbijali najważ-
niejsze bile i zdobywali punkty. W rundzie rewan-
żowej na pewno już nie będzie tak łatwo. Młody 
zespół z Legnicy z meczu na mecz będzie zdobywać 
ogromne doświadczenie i u siebie może być dużo 
groźniejszy. Ważne, że teraz nie straciliśmy punk-
tu i wynik 6:0 dał nam awans na pozycję wicelide-
ra naszej grupy. Pierwsze miejsce zajmuje Spider 
Wrocław, do którego wyjeżdżamy już 6 kwietnia.

Terminarz i wyniki Polskiej Ligi Bilardowej:
I PLB: http://bilard-sport.pl/liga/terminarz_1li-
ga.php
II PLB: http://bilard-sport.pl/liga/terminarz_2li-
ga.php?grupa=1

Powtórka z rozrywki w drugim 
BrizZon Snooker Open!!!

Fot.Pierwsza czwórka BrizZon Snooker Open II 
i Radosław Babica

W drugiej odsłonie cyklu otwartych turniejów 
snookerowych BrizZon Snooker Open wzięło udział 
22 zawodników. Na podstawie rankingu pięciu z nich 
zostało rozstawionych i rozgrywki rozpoczęło od fazy 
pucharowej zaplanowanej na drugi dzień zmagań. 
Byli to Wiktor Zieliński, Ariel Trębocha, Adam Stan-
kiewicz, Radosław Babica i Arkadiusz Brzękowski. 
Pozostałych 17 uczestników podzielono na dwie 

grupy 4-osobowe i trzy 3-osobowe. Z każdej z grup 
do fazy pucharowej awansowało po dwóch zawod-
ników, co łącznie dało nam piętnastu na niedzielne 
rozgrywki. W celu dobicia do pełnej 16-tki w fazie 
pucharowej awans otrzymał jeszcze jeden zawod-
nik, najlepszy z trzecich miejsc grup 4-osobowych. 
Tym szczęśliwcem okazał się Piotr Kolecki z grupy B. 
W grupie Piotra zwyciężył Łukasz Guzowski, a drugi 
był Sebastian Wawrzyniak. W grupie A triumfował 
Mateusz Robiński wyprzedzając Tomasza Bystrzyń-
skiego. W grupach 3-osobowych najciekawszą sy-
tuację mieliśmy w grupie C, gdzie wszyscy zawod-
nicy legitymowali się bilansem meczów 1:1 i bilans 
frejmów decydował o awansie. Tutaj Maciej Smo-
rawski miał najlepsze statystki, a drugi był Wiesław 
Trzeciak. Pechowcem okazał się Kamil Przybylski, 
któremu jeden frejm brakował do awansu. Z gru-
py D awansował Mateusz Sniegocki i Grzegorz Sro-
ka, a z grupy E Michał Potysz i Wiesław Knobloch. 
W fazie pucharowej najciekawiej zapowiadał się 
pojedynek pomiędzy Radosławem Babicą i Mate-
uszem Śniegockim. Mecz był bardzo zacięty, jednak 
nie na najwyższym poziomie. Było dużo dobrej wal-

ki taktycznej ale też dużo prostych błędów. Do sta-
nu 2:1 dla Mateusza nie odnotowaliśmy żadnych 
spektakularnych brejków. Dopiero w czwartej par-
tii za sprawą Mateusza byliśmy świadkami brejka 
44 punktowego dającego zwycięstwo we frejmie 
i w całym meczu. Jak już mowa o brejkach, to nie 
sposób nie wspomnieć o najwyższym w całym tur-
nieju. Tak jak w poprzedniej edycji, tak i teraz naj-
wyższego brejka uzyskał Wiktor Zieliński. Tym razem 
było to 78 pkt zdobyte podczas meczu finałowego, 
w którym Wiktor spotkał się z Arielem Trębochą. 
Tutaj również mieliśmy powtórkę z rozrywki, czyli 
ponownie zwyciężył Wiktor. Na trzecich miejscach 
uplasowali się rówieśnicy Wiktora, zawodnicy re-
prezentujący Akademię Bilardową Rokietnica, czy-
li Arkadiusz Brzękowski i Adam Stankiewicz. Tuż za 
podium zameldowali się: Mateusz Śniegocki, Mi-
chał Potysz, Łukasz Guzowski i Mateusz Robiński. 
Kolejna odsłona BrizZon Snooker Open zaplano-
wana jest na 27-28 kwietnia, w której szykujemy 
niespodzianki dla debiutantów aby jeszcze bardziej 
zachęcić do udziału.

I PLB: Akademia Bilardowa Rokietnica - Papa Gusto Opole 2:4

I PLB: Reslogistic Trójkąt Rzeszów - Akademia Bilardowa Rokietnica 3:3

II PLB: Bilard Team Maria Wałbrzych  
– Akademia Bilardowa II Rokietnica 3:3

II PLB: Akademia Bilardowa II Rokietnica  
– UKS Bilardowa Samochodówka Legnica 6:0
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Debiuty 
kulturystyczne 
PZKFiTS 2019

Debiuty kulturystyczne PZKFiTS 2019 to niemal 
kultowa już impreza, która odbyła się 22 - 24 lu-
tego 2019 w Amber Expo Gdańsk.  To jedna z naj-
ważniejszych imprez w życiu każdego kulturysty. 
Bez udziału w niej, nie można mówić o rozpoczęciu 
profesjonalnej kariery kulturystycznej.

W tej imprezie brało udział dwóch mieszkańców 
gminy Rokietnica.  W kategorii Bikini Fitness powy-
żej 172 Magdalena Gawron z Rokietnicy i w kate-
gorii Kulturystka Mężczyzn do 70 kg Rafał Ostrow-
ski z Kiekrza. 

W dniu 22 lutego oboje zawodnicy przeszli przez 
weryfikację, która pozwoliła im wziąć udział w impre-
zie głównej. Start obydwu kategorii naszych miesz-
kańców odbył się 24 lutego. 

Po eliminacjach obydwoje dostali się do półfina-
łu. Więcej szczęścia miał Rafał, który dostał się do 
finału, w którym zmiażdżył swoich rywali stając na 
najwyższym stopniu podium, zdobywając tym sa-
mym mistrza tej kategorii. Ogromne GRATULACJE!

 Jak sam o sobie mówi „Ostry trener” (pod taką 
nazwą można go znaleźć na portalach społecznościo-
wych) siłownia w jego życiu zajmuje ważne miejsce 
od dawna. Nie mniej jednak tą najważniejszą czę-
ścią jest rodzina. Jest dumnym tatą i kochającym 
mężem. Swojej pasji poświecił się całkowicie po 
zakończeniu swojej zawodowej służby wojskowej. 

Magdalena zakończyła swoje zmagania na etapie 
półfinału. Nie mnie jednak z uśmiechem na ustach, 
przyglądała się do końca rywalizacji swoich konku-
rentek. Dumnej mamie dwóch synów pasja do spor-
tów sylwetkowych również zawładnęła całym jej ży-
ciem, ale w tym wszystkim znajduje czas by wspólnie 
z rodziną zdrowo i aktywnie spędzić wolny czas.

Oboje bohaterów swoją pasję do kulturystyki 
zamieniło na pracę. Są trenerami personalnymi – 
planują treningi, układają diety i motywują swoich 
podopiecznych. W swojej codziennej pracy z ludź-

mi pomagają osiągnąć idealną sylwetkę, ale przede 
wszystkim kierują ich życie na zdrowe tory.

Godziny spędzone na siłowni i w kuchni na przy-
gotowywaniu zbilansowanych posiłków to ich klucz 
do sukcesu. Obydwoje zapowiadają, że to nie koniec 
startów. Magdalenę i Rafała zobaczymy na scenie III 
Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski w Kultury-
styce i Fitness PZKFiTS w Grodzisku Wielkopolskim 
już 23-24 marca 2019. 

Trzymajcie kciuki za ich kolejne starty! 

Sekrety pięknej sylwetki  
wg medycyny komplementarnej

W epoce kultu ciała, jednocześnie tak często je-
steśmy poza nim. Jest ono traktowane jak maszyna 
z niekończącym się pokładem energii. Ciało ma nam 
służyć i nigdy nie zawieźć. Kiedy otrzymujemy sub-
telne sygnały, upomnienia, swego rodzaju mandaty 
ignorujemy je, a nasza sprawa obrazowo mówiąc 
kończy się kolegium. W związku z tym brak energii 
tuszujemy kawą, stanu odprężenia doszukujemy się 
w alkoholu, a różnorodne dolegliwości „pudruje-
my” środkami farmakologicznymi. Kiedy pojawi się  
ciężka choroba lub niedomagania,  postrzegane są 
jako wyzłośliwianie się organizmu, a ciało trakto-
wane jest jak więzienie, które ogranicza i nie chce 
współpracować. 

Brak kontaktu z ciałem uniemożliwia usłyszenie 
sygnałów, które od niego otrzymujemy. Oddzielamy 
ciało od emocji, separujemy mięśnie, układy i na-
rządy. W czasach silnej specjalizacji, która ma także 
swoją niewątpliwą zaletę, postrzegamy ciało jako 
odrębne kawałki skupiając się na lokalnie wystę-
pujących dysfunkcjach. Jednak my jesteśmy jedną 
wielką całością! Aby znaleźć przyczynę określonej 
dolegliwości na mapie ciała, należy spojrzeć na nie 
z pewnej perspektywy, jak podczas lekcji geografii. 
Nie zajmuj się tylko objawami, wsłuchaj się, bądź 
świadomy co się w tobie/ z tobą dzieje. Zadaj so-
bie pytanie „dlaczego?”. 

Czy jeśli do dziurawej butelki dolejesz wody, to 
sprawisz że będzie zawsze pełna?  Czy aplikowanie 
hormonów tarczycy sprawi, że stan zapalny minie? 
Czy nosząc w sobie problem i nie mówiąc o nim, 
próbując zapomnieć, można uznać że go nie ma? 

Najważniejsza jest codzienność. Jeśli Twój sta-
ry system zawodzi, zainstaluj nową aktualizację do 
Twojej rutyny. To codzienne nawyki dają długotrwałe 
rezultaty i od nas zależy jaki dadzą plon. Najważniej-
sze na początek to zdać sobie sprawę z zachowań, 
które szkodzą. To już jest naprawdę sporo. Jeden 
z wielu przykładów z pozoru nieistotnych działań: 
wystający brzuch to niekoniecznie słabe mięśnie czy 
nadmierna tkanka tłuszczowa. Przyczyną może być 
m.in. osłabione trawienie, wciąganie brzucha, wci-
skanie się w bieliznę lub odzież „modelującą” czy 
też niepoprawne nawyki ruchowe np. wypychanie 
żeber lub bioder. Natomiast kompulsywne działania 
często nadwyrężają organizm i patrząc długofalowo 
przynoszą bardzo niekorzystne skutki.

Ważne jest to w jaki sposób się poruszamy, jak 
radzimy sobie z emocjami, w jakim środowisku się 
znajdujemy (chodzi także o chemię gospodarczą 
czy kosmetyki) itp.

Daj sobie czas, bo trwałe zmiany to proces. Cia-
ło ludzkie, to po prostu natura, niesamowity twór, 

który posiada fantastyczne mechanizmy samore-
gulacji i autonaprawy. Nawiąż powtórną znajomość 
z własnym ciałem. Poznaj sposób w jaki funkcjonu-
je. Wesprzyj naturalne procesy zachodzące we wła-
snym organizmie, a uzyskasz trwałe efekty. Wbrew 
pozorom nie są to skomplikowane rzeczy, czasami 
wystarczy nie przeszkadzać.

Jeszcze jedno.. nie daj się zwariować, podstawa 
to świadome i wyśrodkowane działanie.

Jeśli szukasz naturalnej drogi do „zdrowego mode-
lowania sylwetki”, weź udział w warsztatach organi-
zowanych przez „Gabinet VIVENDUM Ewy Maternik”. 
Poznasz cykle, którymi tak jak w naturze poddane 
jest  nasze całe życie. Porozmawiamy o jedzeniu, 
emocjach, ruchu (nauczę Cię ważnych nawyków 
i ćwiczeń) i naturalnej pielęgnacji ciała, w ujęciu 
medycyny komplementarnej.Pierwsze spotkanie 
odbędzie się 12.04.2019 r. w GOK w Rokietnicy. 
Więcej informacji na stronie vivendum.com.pl lub 
na stronie facebookowej gabinetu. 

Zapraszam – Ewa Maternik



39kwiecień 2019

Tomasz Lutkowski
W dniach 14-17 marca 2019 r. Tomasz Lutkowski 

wziął udział w III Mistrzostwach Świata i Pucharze 
Arktyki w pływaniu zimowym za kołem podbiegu-
nowym w Murmańsku, zdobywając tytuł Wicemi-
strza Świata na dystansie 200 metrów stylem do-
wolnym i brązowy medal na dystansie 50 metrów 
stylem motylkowym.

Zawody, w których udział wzięło 400 zawodni-
ków z 33 krajów całego świata, odbywały się w wo-
dzie    o temperaturze 0 stopni Celsjusza w klasycz-
nym stroju pływackim, czyli jeden czepek, okularki 
i kąpielówki.

Zawodnik zajął ponadto czwarte miejsce w kon-
kurencji na dystansie 50 m stylem dowolnym i dzie-
wiąte miejsce w wyścigu na 1 km – poniżej podaje-
my  link do tego ostatniego startu, tor 4.

https://youtu.be/97gBQlz9l8M
Redakcja RW

Aby ogród był zmysłowy…

Ogrody stanowią źródło bogatych doznań, wie-
lowymiarowo oddziałują na nasze zmysły. Przede 
wszystkim zmysł wzroku poprzez silne bodźce jakie 
tworzy rozmaitość występujących barw, form roślin 

oraz małej architektury. Dostarczają również wrażeń 
słuchowych - szelest liści, szmer i pluskanie wody, 
śpiew ptaków, odgłosy owadów (przede wszystkim 
brzęczenie pszczół, trzmieli). Rośliny wnoszą rów-

nież zapach, wiele gatunków jednorocznych, bylin, 
drzew i krzewów ma silnie pachnące liście i kwia-
ty. I oczywiście działanie na zmysł smaku – rośliny 
zielarskie, przyprawowe, warzywa i owoce. Poza 
tym ogród dostarcza bogatych doznań dotykowych 
poprzez różnorodność faktur materiały roślinnego 
(np. szorstkie, gładkie lub wełniste liście) i materia-
łów nieroślinnych.

To bogactwo bodźców zmysłowych oraz ich po-
zytywny wpływ na zdrowie ludzi dostrzeżono już 
w czasach antycznych. Przez wiele stuleci z różnym 
skutkiem stosowano w różnych terapiach. Od pew-
nego czasu w hortiterapii – leczeniu poprzez kon-
takt (aktywny lub bierny) z ogrodem, wykorzystu-
je się pozytywne oddziaływanie roślin na zmysły.

Przydomowe ogrody często są pozbawio-
ne tych korzystnych walorów. Zakładane z roślin 
zimozielonych roślin iglastych, z dużymi powierzch-
niami trawników, oferują niewielką ilość bodźców. 
Warto zastanowić się nad wzbogaceniem ich przy-
najmniej o grupy roślin lub rabatę sensoryczną. Wy-
starczy fragment terenu pomiędzy drzewami i krze-
wami przeznaczyć na kolekcję roślin dostarczających 
zróżnicowanych wrażeń zmysłowych. 

 Przede wszystkim należy pomyśleć o kolekcji ro-
ślin pachnących kwitnących w różnych okresach. 
Ogród powinien przyciągać zapachem od wiosny do 
jesieni. Korzystnie, gdy w tym samym czasie obok 
siebie nie kwitnie zbyt wiele roślin o intensywnym 
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zapachu. W tym wypadku nadmiar bywa męczą-
cy.   Z roślin wiosennych wybieramy hiacynty, nar-
cyzy, krokusy, azalie, wawrzynek wilcze łyko, jaśmi-
nowiec, bez lilak, porzeczkę złotą. Lato i wczesna 
jesień to min. goździki pierzaste, lilie, róże łączone 
z lawendą, heliotrop, wiciokrzew oraz pachnące 
o zmroku maciejki, tytoń ozdobny, dziwaczek, wi-
ciokrzew. Dla uzyskania odpowiedniego efektu, czyli 
intensywnego zapachu utrzymującego się w sąsiedz-
twie roślin należy spełnić kilka warunków. Wybiera-
my miejsce nasłonecznione do lekko zacienionego 
(odpowiednio do wymagań gatunku), z jednej strony 
osłonięte wysokim ogrodzeniem, murem lub ścia-
ną żywopłotu, zaciszne. Dzięki temu zapach nie bę-
dzie się rozchodził na różne strony tylko utrzymywał 
nad roślinami i w ich sąsiedztwie, kierował w stro-
nę ścieżki, tym samym będzie intensywniejszy. Na 
otwartej przestrzeni zapach rozwiewa się, jest sła-
bo wyczuwalny. Rośliny które wydają zapach przy 
dotyku, najlepiej posadzić przy ścieżce, aby prze-
chodzący poruszając je wywoływali zapach. Z re-
guły pachnące gatunki przyciągają wiele owadów, 

min. motyle, pszczoły, inne owady. Pachnące rośli-
ny możemy umieścić również wokół tarasu, miej-
sca wypoczynkowego. Można je również wysadzić 
do wysokich donic, przy trejażach lub pergolach.

Przy ścieżce, w ,,zasięgu ręki’’ sadzimy również ro-
śliny o ciekawej fakturze liści, pędów, kwiatów. Z tej 
perspektywy doskonale widać ciekawą strukturę ich 

powierzchni, możemy je dotknąć, ,,pogłaskać”, np. 
rośliny o wełnistych liściach czyściec, starzec. Po-
między roślinami ozdobnymi możemy wysadzić ro-
śliny przyprawowe (koper włoski, koperek, bazylia, 
lubczyk) zielarskie (mięta, melisa). Można wkompo-
nować warzywa, niektóre wyglądają bardzo efek-
townie – szczypiorek, rabarbar lub rośliny jagodo-
we – porzeczki, agrest, maliny. Spacer wzdłuż takiej 
kolekcji to nie tylko przyjemność dla oka, ale rów-
nież źródło bogatych doznań smakowych.

W nasadzeniach o charakterze sensorycznym 
ważne są również bodźce kolorystyczne dostar-
czane przez zróżnicowaną paletę barw. Nawet je-
żeli nie lubimy wielobarwnych ogrodów, można 
wybrać ulubioną barwę i na niewielkim obszarze 
stworzyć przyciągającą wzrok plamę kolorystyczną. 
Pobudzająco będą działały kompozycje o nieregu-
larnych formach, złożone z ciepłych, żywych kolo-
rów (żółty, pomarańczowy, czerwony). Natomiast 
stonowane, chłodne barwy pastelowe (niebieski, 
fiolet, zielony) uspokajają, wyciszają. 

Poprzez dosadzenie roślin o sezonowych liściach, 

bylin i jednorocznych wprowadzamy w ogrodach 
z dominacją roślin iglastych zgodną z porami roku 
zmienność. Rośliny zimozielone w ciągu roku zmie-
niają się w niewielkim stopniu, nie czujemy sezono-
wości. Obserwowanie zachodzących zmian, rozwoju 
roślin, zwłaszcza w okresie wczesnej wiosny lub je-
sieni to jedna z największych przyjemności. Czujemy 
silniejszy związek z przyrodą, to uspakaja, odpręża.

Jeżeli tylko pozwalają na to rozmiary ogrodu mo-
żemy wprowadzić ścieżkę sensoryczną. Powinna 
mieć różnorodną nawierzchnię – żwir, bruk, ele-
menty drewniane, kamienie, szyszki, dostarczające 
zróżnicowanych wrażeń podczas chodzenia (najle-
piej boso). Wzdłuż rozmieszczamy rośliny dostarcza-
jące różnych wrażeń zmysłowych. Spacer z pewno-
ścią zapewni wiele przyjemnych wrażeń. Stymulacja 
wielu zmysłów wraz z aktywnością fizyczną w ogro-
dzie wpływa korzystnie na zdrowie fizyczne i psy-
chiczne osób w różnym wieku.

Maria Matuszczak
Zespół Szkół  

im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy
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W lutym 2018 roku, w okolicach miejscowości 
Mościejewo w powiecie Międzychodzkim, miał miej-
sce wypadek drogowy, w którym 22-letnia mat-
ka wraz z 3 letnim wtedy synkiem Wiktorem, ude-
rzyła w przydrożne drzewo, zjeżdżając na lewy pas 
jezdni , aby uniknąć zderzenia czołowego z nadjeż-
dżającym z naprzeciwka pojazdem. W wyniku tego 
zdarzenia obie osoby trafiły do szpitala, Wiktorek 
w stanie ciężkim. W szpitalu w Poznaniu przeszedł 
szereg operacji i zabiegów . Do sierpnia ubiegłego 
roku znajdował się w stanie śpiączki przebywając 
w Specjalistycznej Klinice tzw. Warszawskim „Bu-
dziku”. Mimo, że po wypadku lekarze nie dawa-
li chłopcu dużych szans na powrót do zdrowia, to 
udało się doprowadzić do stanu, w którym możliwa 
jest dalsza, niestety kosztowna rehabilitacja, gdyż 
chłopiec po długotrwałym procesie wybudzania ma 
szanse na namiastkę normalnego życia. Dzięki re-
habilitacji może odzyskać mowę i zacząć się poro-
zumiewać z otaczającym go światem, a szczególnie 
z czekającą na odzyskanie podstawowych funkcji 
życiowych swojego synka mamą. Do końca marca 
br. Wiktorek przebywał w „Budziku” jeśli otrzyma 

potrzebne wsparcie, możliwa będzie jego dalsza re-
habilitacja w specjalistycznej placówce medycznej 
w Łodzi, a dodatkowo chłopiec musi przejść jeszcze 
jedną skomplikowaną i kosztowną operację. Samot-
nie wychowującej go matki niestety nie stać na sfi-
nansowanie w całości leczenia, mimo częściowego 
wsparcia Fundacji Auxilla z Wrocławia. W związku 
z tym powstał pomysł zorganizowania inicjatywy, 
opartej na życzliwości wielu osób dobrego serca, 
artystów, sportowców, przedsiębiorców i wolonta-
riuszy, którzy mimo, że nie znają Wiktorka, nie jest 
im obojętny jego los. Bezinteresownie, artyści pol-
skiej sceny rapu, z jedną z jego największych ikon 
czyli Peja/Slums Attack na czele, zgodzili się zagrać 
niemal pięciogodzinny koncert, rezygnując zupeł-
nie z honorariów. Wieczorny koncert poprzedzo-
ny będzie Eventem Charytatywnym, podczas któ-
rego wolontariusze będą zbierali dobrowolne datki 
na ten szczytny cel. Do tej części przedsięwzięcia 
w znamienitej mierze przyczyniła się niezastąpio-
na Magda Andrzejewska, znana i lubiana tancerka 
i instruktorka Zumby z Rokietnicy, która przygotuje 
w ramach tego przedsięwzięcia, już po raz kolejny 

Międzynarodowy Dzień Tańca „Dzieci dla Dzieci” 
wraz z warsztatami tańca hip-hop, które poprowa-
dzi na zaproszenie Magdy prezenter szkoleń tanecz-
nych i świetny tancerz Marokańczyk Abby Aouragh. 
Do udziału w akcji zaprosiliśmy także zawodników 
klubu „Czerwony Smok” z Poznania w towarzystwie 
Piotra Niedzielskiego, a także Pawła Jóżwiaka „Pan-
teon Mistrzów”, którzy przeprowadzą pokazy sztuk 
walki. Oprócz tego, pomyślano o szeregu innych 
atrakcji, które zachęcą do wzięcia w udziału w tym 
przedsięwzięciu jak animacje i zabawy dla dzieci. 
Będzie też możliwość wykonania okolicznościowe-
go tatuażu za chęć podzielenia się sercem z Wiktor-
kiem, które wykonywać będzie, spędzając z nami 
cały dzień ekipa z Mucha Tatoo oraz Kamil Janecki 
Tatoo. Czeka zatem zainteresowanych bardzo sze-
roka gama atrakcji dla każdego niezależnie od wie-
ku. Oczywiście będzie też możliwość, wykonania 
zdjęć w towarzystwie ciekawych i znanych osób, 
które zostały zaproszone, przy Fotościance z logami 
darczyńców, którzy wspierają tą inicjatywę, umoż-
liwiając jej przeprowadzenie. 

M.C.

27 kwietnia 2019 r. - hala Rokietnickiego Ośrodka Sportu w Rokietnicy  
- event i koncert charytatywny „GRAMY DLA WIKTORKA”

12:00-17:00 EVENT CHARYTATYWNY 
III MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA „DZIECI DLA DZIECI”

Magda Andrzejewska i Przyjaciele:
* warsztaty hip hop gość specjalny ABBY AOURAGH  * maratonik zumba kids

 * występy ROKICIAKÓW i innych formacji tanecznych  Dmuchańce, animacje i inne atrakcje

POKAZY SZTUK WALKI – PIOTR NIEDZIELSKI „CZERWONY SMOK” POZNAŃ 

POKAZ KRAV MAGI – PAWEŁ JÓŹWIAK „PANTEON MISTRZÓW” 
MUCHA TATOO i KAMIL JANECKI TATOO 

18:00-24:00 KONCERT CHARYTATYWNY 
*PEJA/SLUMS ATTACK *

 LOGO DZIELNICY / ShotGun Label/   AK-47    KAMEL    SIMPSON   SCALPEL / BrainDeadFamilia / 
GRAMOL / ShotGun Label /   RANDOM / Ave Squad /   SUPPORT - KONKURS

Michał Cieciora Radny Gminy Rokietnica, Patryk West Moshpit Record’s Studio, Robert Biały „Gremium” oraz 
przedstawiciel lokalnej sceny rap’u Mateusz Żebrowski „Żebro”, zapraszają serdecznie wszystkich, których serca są 

otwarte na niesienie pomocy, do wspólnej zabawy podczas eventu oraz koncertu charytatywnego, z których uzyskany 
dochód w całości przeznaczony będzie na rzecz rehabilitacji małego Wiktorka. 



42

Kochani Czytelnicy,
Już po raz piąty mam przyjemność świętować 

z Wami urodziny Hansa Christiana Andersena, na 
których pamiątkę obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Książki dla Dzieci. Ustanowiono go w 1967 
roku w celu promowania literatury pięknej i grafi-
ki adresowanej do młodych czytelników. Zgodnie 
z tradycją każdego roku inny kraj jest gospodarzem 

tego dnia i odpowiada za przygotowanie okoliczno-
ściowego plakatu z mottem oraz specjalnego „listu
-przesłania”. Autorem tegorocznego listu do dzieci 
całego świata oraz plakatu jest litewski pisarz i ilu-
strator Kęstutis Kasparavičius, który zapewnia, że 

„Książki pozwalają  nam zwolnić”. Zgodzicie się 
z tym hasłem?

Pierwszy artykuł w ramach projektu „Zaczy-
tana Rokietnica” pojawił się właśnie w kwiet-
niu, czyli najbardziej książkowym miesiącu roku 

(nie tylko na okoliczność rocznicy urodzin słyn-
nego duńskiego pisarza, ale również ze wzglę-
du na przypadający w tym miesiącu Między-

narodowy Dzień Książki i Praw Autorskich). Od 
tamtej pory w „Rokickich Wiadomościach” ukaza-
ło się ponad 50 artykułów i konkursów poświęco-
nych książkom, a ja w zamian otrzymałam od Was 
dziesiątki listów. Nie tylko przysyłacie odpowiedzi 
konkursowe, ale piszecie również o swoich czytel-
niczych pasjach, książkowych zachwytach i rozcza-
rowaniach. Jednak najczęściej w naszej korespon-
dencji pojawia się wątek książek dla dzieci. Pytacie, 
jakie lektury polecać młodym czytelnikom, żeby po-
łknęli bakcyla czytania. Często zastanawiacie się też, 
jak to się dzieje, że Wy chodzicie z nosem w książ-
kach, a dziecko omija je szerokim łukiem. Nieste-
ty nie  ma łatwej recepty. Możecie otaczać dzieci 
świetnymi książkami, a one i tak niekiedy pozo-
staną odporne na działanie literatury. Nie ozna-
cza to, że nie trzeba próbować. I tu ponownie po-
jawia się pytanie, jak w gąszczu książek odnaleźć te 
najciekawsze. Z pomocą mogą przyjść różnego ro-
dzaju konkursy i plebiscyty. W niektórych decyduje 
profesjonalne jury. Inne mają mieszany charakter: 
wstępnej selekcji dokonuje komisja a potem głos 
oddaje czytelnikom. Wszystkim przyświeca jeden 
cel, czyli dobra książka.

Zanim przejdę do konkursów mam jeszcze do Was 
jedną prośbę. Z okazji Dnia Dziecka w czerwcowym 
numerze „Rokickich Wiadomości” planuję przed-
stawić sylwetki młodych czytelników. Wielu z nich 
miałam możliwość poznać w ciągu tych ostatnich 
pięciu lat, a teraz chciałabym, żeby swoimi książko-
wymi zainteresowaniami podzielili się na łamach na-
szego pisma. Jeśli Wasze dziecko lubi czytać i może 
opowiedzieć o swojej pasji na stronach „RW”, to 
proszę o kontakt (przez profil fb ZACZYTANA RO-
KIETNICA albo e-mail: zaczytanarokietnica@inte-
ria.pl). Na zgłoszenia czekam do końca kwietnia.

Wróćmy do konkursów. Najstarszy z nich –od 
ponad 30 lat!- organizuje Polska Sekcja IBBY- Sto-
warzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych. Profe-
sjonalne jury wyławia perełki wśród książek, które 
w danym roku ukazały się na rynku. Ocenia je pod 
względem literackim i graficznym, żeby najlepszym 
przyznać miano KSIĄŻKI ROKU. Na stronie IBBY www.
ibby.pl można znaleźć informacje o książkach, któ-
re były nominowane i nagradzane na przestrzeni 
lat (wraz z uzasadnieniem). W naszym zestawieniu 
znaleźli się laureaci za ubiegły rok.

O Przecinku i Kropce wspominałam już wiele 
razy. Ponieważ konkurs jest związany z konkretną 
siecią księgarską miałam obawy o jakość tego ple-
biscytu. Stąd przyglądam mu się z dużym zainte-
resowaniem. W tym roku odbywa się już 10. edy-
cja i mogę stwierdzić, że odgrywa pozytywną rolę 
w promowaniu literatury dziecięcej. Wstępnej se-
lekcji książek dokonuje profesjonalne jury, a w dru-

gim etapie pałeczkę przejmują czytelnicy. W naszym 
zestawieniu znalazły się książki nominowane w tym 
roku. Laureatów poznamy 6 kwietnia. Więcej infor-
macji: www.empik.com/przecinek-i-kropka. 

O ile Książka Roku IBBY oraz konkurs Przecinek 
i Kropka mają już ugruntowaną pozycję, to LOKO-
MOTYWA jest zupełnie nowym zjawiskiem. W tym 
roku odbyła się pierwsza edycja projektu. Jest to ini-
cjatywa kilku blogerów książkowych, którzy postano-
wili przemówić wspólnym głosem na rzecz promo-
wania wartościowej literatury dla dzieci i wykonali 
naprawdę kapitalną pracę. Nie są to bynajmniej 
przypadkowe osoby. Cieszę się, że niektórych uda-
ło mi się poznać osobiście na różnych książkowych 
spotkaniach. Posiadają ogromną wiedzę na temat 
książki dziecięcej i mam nadzieję, że starczy im za-
pału na kolejne podsumowania. Więcej informa-
cji znajdziecie na blogach książkowych uczestników 
projektu oraz na profilu fb LOKOMOTYWA. Polecam!

Pozdrawiam wiosennie,  
Mariola Sudoł-Szczepaniak

Plakat pochodzi z ofi-
cjalnej strony Między-

narodowej Izby ds. Ksią-
żek dla Młodych (IBBY), 

www.ibby.org. Grafiki 
książkowe zaczerpnęłam 

ze stron konkursowych 
(IBBY, PRZECINEK i KROP-

KA, LOKOMOTYWA)

Konkurs nr 54
Z czym kojarzy się Wam 1 kwietnia? Oczy-

wiście z żartobliwym zwyczajem prima aprilis. 
Okazuje się jednak, że w tym dniu przypada tak-
że inne święto, ustanowione w 1906 roku, i my 
właśnie o to drugie święto pytamy. Żeby ułatwić 
Wam zadanie przygotowaliśmy podpowiedź 
w nieco primaaprilisowym stylu. W poniższym 
zestawie wyrazów, przetasowanych się na wszel-
kie sposoby, ukryliśmy 12 tytułów książek. Ich 
bohaterowie są jednocześnie bohaterami świę-
ta, o które pytamy. 

szpak Elemelek dziwi się sowie wróbe-
lek Marceli i jego ptasie przygody Kajtko-
we radio dzikie bociany i czapla opowie-
dział żuraw światu sroczka kaszkę warzyła 
umarły las dzięcioł Filip i cudowna podróż 
w tym roku przyjaciele łabędzie wiosny nie 
będzie 52 tygodnie! 
Zadanie polega na odgadnięciu nazwy mię-

dzynarodowego święta obchodzonego 1 kwiet-
nia oraz ułożeniu co najmniej 5 tytułów z naszej 
rozsypanki. Do dzieła! Na odpowiedzi czekamy 
do końca kwietnia. Można je zostawiać w biblio-
tece w Rokietnicy albo przesłać na adres zaczy-
tanarokietnica@interia.pl. Na uczestników kon-
kursu czekają nagrody-niespodzianki.
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PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

tel. 660 588 196 Szafonierka & Brafitting Rokietnica

Świadczymy usługi brafittingu  
– profesjonalne dopasowanie  
biustonosza

♥ miseczki od A do rozmiaru M  
♥ obwody biustonoszy od 65-120  
♥ rozmiary od S-7XL ♥ W ofercie  
również piżamy, koszule nocne,  
szlafroki, bielizna korygująca,  
rajstopy, skarpety ♥ Sexy bielizna  
- przebrania ♥ Bielizna polskich  
renomowanych producentów.

Zapraszamy wszystkich,  
którzy cenią sobie dobrą jakość  
oraz komfort snu

Zapraszamy  
do nowo  
otwartego  
salonu z bielizną  
damską i męską „Szafonierka”  
– Trakt Napoleoński 11 (pasaż)
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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

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 

61 8145 426

PROTEZY ZĘBOWE

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

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

Pracownia czynna:  
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00

PRACOWNIA PROTETYCZNA

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:  10 kwietnia 2019, 15 maja 2019,  
  19 czerwca 2019, 17 lipca 2019, 14 sierpnia 2019
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

USŁUGI SZKLARSKIE 
Od pomiaru do montażu

lustra • szkło malowane  
• drzwi i ścianki  szklane  

• kabiny prysznicowe • balustrady  
• inne wyroby ze szkła

NA WYMIAR

ZAPRASZAMY
www.staglass.pl

510 338 238 

STUDIO MEBLOWE  

czynne: pn-pt. 10:00-18:00, sobota. 10:00-14:00. 

RATY 0% 
CENY PRODUCENTA 

www.asseri.pl 

Swarzędz                          
ul.Grudzińskiego 7/2                 

tel.783-486-144 

tel. 513 127 853  512 297 145
ul. SZAMOTULSKA 23  62-090 ROKIETNICA

Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

Kiedy w gniazdku prądu brak 
kiedy pralkę trafi szlag 
może w końcu się budujesz
ELEKTRYKA potrzebujesz?

tel. 531-282-013

HISZPAŃSKI
725 261 948
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SIEW KUKURYDZY NOWYM 
6-RZĘDOWYM TALERZOWYM 

SIEWNIKIEM PUNKTOWYM 
Z PODSIEWACZEM NAWOZU

TEL 512 463 003

 

– kompleksowe rozwiązania dla wszystkich rodzajów dachów             
– różnorodny asortyment renomowanych producentów pokryć 

dachowych i fasadowych 
– fachowe doradztwo i bezpłatna wycena 
– współpraca z najlepszymi wykonawcami 
– usługi blacharskie - gięcie i profilowanie blach 

 

 

 

 

 

    Zapraszamy również  do mini marketu budowlanego 

 

– wszystko dla majsterkowiczów 
– wynajem i sprzedaż profesjonalnych narzędzi 

budowlanych 
– artykuły dla budowlańców, dekarzy, cieśli, blacharzy 
– chemia budowlana, lazury, impregnaty 

tel. 508 328 276 

 

 

 

 UL. SOWIA 13 E 

62-080 TARNOWO PODGÓRNE 

tel.  61 848 96 90, 61 841 72 02 

www.dek-pol.com.pl 
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projekty wnętrz, mieszkania,  
domy, biura, gabinety

archmariaboruszak.pl

tel.  
660 443 632

OBNIŻKA CEN NAJLEPSZEGO POLSKIEGO WĘGLA
w miesiącach marzec-maj od 50 do 100 zł/t

tel. 61 662 36 96, 61 814 12 89, 664 145 408

AU T O RY ZO WA N Y  S P R Z E DAWC A 
P O L S K I E J  G R U PY  G Ó R N I C Z E J  S . A . 

I  W Ę G LO KO K S U  K R A J  S p .  z  o . o .
Sławomir Knapski

POLECA - najwyższej jakości węgiel, koks, miał, ekogroszek 
transport gratis od 1 tony, profesjonalna obsługa

Przeźmierowo, ul.  Rzemieślnicza 50c

NASIONA TRAWY

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

ARETA
KOSTRZEWA CZERWONA GAZONOWA

wysiew nasion: 1kg na 30-40 m2

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

  Szukam pracy 

Wykonam wszystkie prace ogrodowe, 
potnę drewno. Tel 667 069 745

Ogłoszenia 
drobne

  Różne 

Sprzedam szafę trzydrzwiową ciemną. 
Cena 1000 zł. Tel. 607 749 451

Sprzedam dzwon rezonansowy  
z gwarancją. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 607 749 451

REKLAMY: Tel. 607 566 555 mn@kreator.com.pl

Mam na imię Kamila i od 3 miesięcy z rozpaczą ale i ogromną nadzieją 
szukam psa – Frani. Frania całe swoje długie życie spędziła w schronisku 
pod Warszawą, gdzie jestem wolontariuszem. Opiekowałam się Franią w 
schronisku przez 3 lata, i w ciągu tego okresu bardzo ją pokochałam. W 
połowie października 2018 r. Frania została adoptowana do domu w Ba-
ranowie, skąd niestety po 3 tygodniach uciekła. Od tego momentu, wraz 
wieloma osobami, ludźmi o wielkich i gorących sercach prowadzimy 
szerokie działania, wszystko aby tylko ją odnaleźć. Niestety nie trafiliśmy 
na żaden jej ślad, ale wciąż wierzymy, że Frania żyje… Może gdzieś się 
ukrywa, może ktoś ją widział, może Ktoś dał jej nowy dom i serce, nie-
świadomy, że ktoś inny za nią płacze, martwi się i tęskni.

Może ktoś z czytelników rozpozna Franię, skojarzy i nas poinformuje. 
Po tak, długim okresie, Frania może być już wszędzie, bardzo daleko od 
domu.

Frania: - duża, starsza sunia, w typie owczarka niemieckiego; - jest za-
lękniona i płochliwa, ale łagodna; - całe swoje życie mieszkała w schro-
nisku; - kuleje na tylne łapy; - ma długi ogon, zwykle opuszczony lub 
schowany pod siebie.

Kamila – tel. 577 888 648

ZAGINĘŁA

NOWA  oferuje:
 PODRĘCZNIKI SZKOLNE
 ARTYKUŁY SZKOLNE
 ARTYKUŁY BIUROWE 

 ARTYKUŁY URODZINOWE
 USŁUGI KSERO ORAZ WYDRUKI A4 i A3
Nasz adres to: PASAŻ (Delikatesy 34) 
ul. Trakt Napoleoński 11 Rokietnica 

tel. 509 921 517 www.nowaliterka.pl
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Wo r e c z k i  z  s i a t e c z k i  na warzywa i owoce •
 W

orki z grubego lnu na chleb • Etui na sztućce • Worki na sprzęt sportowy • Plecako-work
i •
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 F a
r t u c h y  k u c h e n n e Szycia Szal

szyciaszal@gmail.comszyciaszal

Praktyczne
Ekologiczne

Estetyczne

Hand-Made
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GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON 
MODY  

MĘSKIEJ
TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B

TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

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

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

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

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

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


