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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

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,
żyjemy w czasach gdy mamy coraz więcej obo-
wiązków, coraz więcej pracy. Myślę, że z tego po-
wodu często zadajemy sobie pytanie, jak być ze 
sobą, kiedy mamy tak mało czasu?  Jak go spę-
dzić, kiedy pojawi się ta wolna chwila? Wspólny 
spacer, grill czy może udział w wydarzeniach 
kulturalnych – pada pytanie co pierwsze, co 
najważniejsze? Czy tylko my rodzice sami, czy 
rodzinnie z dziećmi, a może z przyjaciółmi?

Nie przedstawię Państwu ani patentu na 
zwiększenie ilości czasu, ani na skuteczne do-
konywanie wyborów. Zachęcam natomiast, by 
zatrzymać się na chwilę  25 maja br.  w Rokiet-
nicy, gdzie już po raz szósty odbędzie się  Fe-
styn Rodzinny – Rokietnickie InteGRAcje pn. 
„JAK W PSZCZELIM ULU”.

Zapewniam Wszystkich, którzy wybiorą  się 
na Rokietnickie InteGRACJE , że sobotnie po-
południe upłynie Wam pod znakiem dobrej za-
bawy i rodzinnej integracji, że będzie to czas, 

który pozostawi niezapomniane wspólne wspo-
mnienia. Pamiętajmy, że chwile spędzone z naj-
bliższymi pozwalają naładować „baterie” do dal-
szego działania.

Organizator festy-
nu Urząd Gminy w Ro-
kietnicy przygotował dla 
Państwa wiele atrakcji 
(więcej szczegółów str. 
10-11).

Teresa Wieczorek

„Pamiętam każdą  
wspólnie spędzoną chwilę.

A w każdej było coś wspaniałego.
Nie potrafię wybrać żadnej z nich i powie-

dzieć: ta znaczyła więcej niż pozostałe.”
– Nicholas Sparks

Co? Gdzie? Kiedy?
	08.05. – 15.05  - Tydzień Bibliotek
	22.05. – Akademia Wieku Dostojnego zaprasza na spotkanie z dr Maciejem Nowakiem, 

sala Biblioteki Gminnej, ul. Szamotulska 29 godz. 18:30 .
	24.05. – Koncert relaksacyjny na misy i gongi, sala Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Sza-

motulska 29 godz. 18:00 szczegóły str. 12.
	25.05. –  VI Festyn Rodzinny – Rokietnickie InteGRAcje  „JAK W PSZCZELIM ULU”, start 

godz. 12:00 szczegóły str. 11.
	26.05. –  Wybory do Parlamentu Europejskiego zostaną przeprowadzone w godzinach 

od 7:00 do 21:00.

Wszystkim Mamom W Dniu Ich Święta
Z okazji Dnia Matki przypadającego w dniu 
26 Maja Wszystkim Mamusiom, Mamom, 
Matkom składam najpiękniejsze życzenia 
i wyrazy podziękowania za miłość, troskę, 
trud włożony w wychowanie oraz za 
wszystko, co zawdzięczają Wam Wasze 
dzieci: te jeszcze małe i te już dorosłe.
W tym szczególnym dniu, Wszystkim Mamom 
życzę dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i wielu 
powodów do uśmiechu i radości na każdy dzień roku.

Bartosz Derech Wójt Gminy Rokietnica

Wszystkim Mamom z okazji Ich Święta życzymy spełnienia marzeń, 
chwil wytchnienia, wielu powodów do uśmiechów i radości na co dzień.

Redakcja Rokickich Wiadomości
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Kwietniowe 
egzaminy

W tym roku szkolnym mury  Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy opuści 
prawie 300 uczniów. To dla nich należało prze-
prowadzić egzaminy zewnętrzne, które są pod-
stawą ukończenia szkoły. W dniach od 10 do 12 
kwietnia do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 
116 uczniów. Od 15 do 17 kwietnia 176 uczniów 
napisało egzamin ósmoklasisty. Przeprowadze-
nie egzaminów było sporym wyzwaniem organi-
zacyjnym. Dzięki wsparciu nauczycieli placówek 
oświatowych z terenu gminy Rokietnica oraz pra-
cownikom macierzystej szkoły to ogromne przed-
sięwzięcie zakończyło się sukcesem. Teraz z nie-
cierpliwością oczekujemy na wyniki egzaminu.

Dyrekcja szkoły

REKRUTACJA 
UZUPEŁNIAJĄCA

W dniach 13-17 maja 2019 r. odbędzie się zgod-
nie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rokietnica nr 
7/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. rekrutacja uzu-
pełniająca na wolne miejsca w wybranych przed-
szkolach działających na terenie Gminy Rokietnica.

W rekrutacji mogą wziąć udział rodzice dzieci 
zamieszkałych na terenie gminy, którzy nie uczest-
niczyli w rekrutacji podstawowej oraz którzy nie 
potwierdzili woli przyjęcia do wskazanego przed-
szkola.

Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ana-
logiczny jak rekrutacja podstawowa poprzez stro-
nę http://nabor.pcss.pl/rokietnica gdzie umiesz-
czone są informacje dotyczące naboru.

Dokumenty rekrutacyjne po wypełnieniu nale-
ży wydrukować oraz podpisać i dostarczyć TYLKO 
do przedszkola pierwszego wyboru. W dniach 28 
– 31 maja 2019 r. NALEŻY potwierdzić wolę przy-
jęcia w formie pisemnego oświadczenia w przed-
szkolu wskazanym przez system. Niezłożenie woli 
przyjęcia jest równoznaczne z rezygnacją z miej-
sca w przedszkolu.

Wszelkich informacji udzielą Państwu dyrekto-
rzy przedszkoli, których dane teleinformatyczne 
znajdą Państwo na stronie internetowej naboru.

E-dowód nowy dokument 
z elektronicznym chipem

Każdy kto po 4 marca 2019 roku złożył wniosek 
o wydanie dowodu osobistego otrzyma dokument 
z chipem. E- dowód będzie bezpiecznym narzędziem 
do komunikacji obywatela z administracją, służbą 
zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Jest to wspól-
ny projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Wnioski 
można składać drogą elektroniczną i w urzędach.

Wszystkie dowody, które są obecnie w rękach 
obywateli będą ważne aż do upływu terminu ich 
ważności. Przy wymianie dowodu osobistego na 
nowy, będzie już obowiązywała wersja z chipem. 

Proces wymiany dowodów ma trwać do 2029r. 
nie dotyczy on jednak dowodów wydanych bez-
terminowo, ale każdy kto będzie chciał posługi-

INFORMACJA O WYBORACH 
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wybory do Parlamentu Europejskiego zostaną 
przeprowadzone w dniu 26 maja 2019 r. w godzi-
nach od 7.00 do 21.00.
Lokale wyborcze

Obwód Nr 1 - Szkoła Podstawowa, im. Jana Brzechwy, 
Rokietnica, ul. Szkolna 3c; miejscowość: ROKIETNICA
ulice: Aleksandra Fredro, Borowikowa, Bukowa, Cedrowa, Czerem-
chowa, Czesława Miłosza, Dębowa, Francuska, Gen. Józefa Bema, 
Grzybowa, Huzarów, Jagodowa, Klonowa, Kosynierów, Koszycy, Ko-
ściuszkowców, Księcia Józefa Poniatowskiego, Legionów Polskich, 
Leszka, Leśna, Lubomira, Łąkowa, Mickiewicza, Migdałowa, Mod-
rzewiowa, Noblistów, Ogrodowa, Orzechowa, Os. Kalinowe, Par-
kowa, Paryska, Przy Trakcie, Reja, Reymonta, Rydzowa, Słowac-
kiego, Sowia, Spacerowa, Sportowa, Szamotulska od nr 30 wzwyż, 
Szkolna, Szwoleżerów, Trakt Napoleoński, Ułanów, Wyspiańskiego

Obwód Nr 2 - Szkoła Podstawowa, im. Jana Brzechwy, 
Rokietnica, ul. Szkolna 3c; miejscowość: ROKIETNICA
ulice: Akacjowa, Błękitna, Boczna, Brzozowa, Chabrowa, Cicha, Cy-
prysowa, Daglezjowa, Dobra, Dworcowa, Działkowa, Gminna, Golę-
cińska, Graniczna, Jasna, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Kaszta-
nowa, Kolejowa, Konwaliowa, Kręta, Krótka, Księżycowa, Lipowa, 
Łanowa, Magazynowa, Makowa, Miła, Obornicka, Olszynowa, Pla-
tynowa, Pocztowa, Podgórna, Pogodna, Polna, Poranek, Promienna, 
Przyjemna, Rolna, Sasankowa, Senna, Serwisowa, Sielska, Słonecz-
na, Spichrzowa, Spokojna, Srebrna, Szafirkowa, Szamotulska do nr 
29, Świt, Tęczowa, Topolowa, Urocza, Wesoła, Wierzbowa, Witkowa, 
Wrzosowa, Wspólna, Zacisze, Zakątek, Zielona, Złota

Obwód Nr 3 - Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy, Rokietnica, ul. Trakt Napoleoński 16; 
miejscowości: KIEKRZ, PAWŁOWICE

Dojazd do lokalu wyborczego dla obwodu nr 
3 zrealizowany zostanie bezpłatnym autobusem, 
który kursować będzie następująco:
•	 Odjazd z Pawłowice Pętla: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
•	 Odjazd z Pawłowice / Pawłowicka: 9:32, 11:02, 12:32, 14:02
•	 Odjazd z Kiekrz / Czysta : 9:33, 11:03, 12:33, 14:03

Kurs powrotny:
•	 Odjazd z przystanku Rokietnica / Szkoła (w stronę hali ROS): 

10:30, 12:00, 13:30, 15:00
Autobus zatrzymywać się będzie na przystankach: 

Kiekrz / Czysta, Pawłowice / Pawłowicka, Pawło-
wice / Pętla.

Obwód Nr 4 - Szkoła Podstawowa, Mrowino, ul. 
Szkolna 2; miejscowości: CEREKWICA, MROWINO, 
PRZYBRODA

Obwód Nr 5 - Świetlica wiejska, Krzyszkowo, ul. 
Koszycy 107; miejscowość: KRZYSZKOWO

Obwód Nr 6 - Świetlica wiejska, Żydowo, 
ul. Rostworowska 5; miejscowości: ŻYDOWO, 
ROSTWOROWO

Obwód Nr 7 - Zespół Szkolno-Przedszkolny, Na-
pachanie, ul. Poznańska 26; miejscowości: DALE-
KIE, KOBYLNIKI, NAPACHANIE, ROGIERÓWKO, 
STARZYNY

Obwód Nr 8 - PUK Sp. z o.o., Bytkowo, ul. Topo-
lowa 6; miejscowości: BYTKOWO, SOBOTA

WAŻNOŚĆ GŁOSU
W wyborach do Parlamentu Europejskiego gło-

sować można tylko na jedną listę kandydatów, sta-
wiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce 
z lewej strony obok nazwiska jednego z kandyda-
tów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do 
otrzymania mandatu).

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej stro-
ny obok nazwisk kandydatów umieszczonych na 
więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku 
„X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające 
się w obrębie kratki.

Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głoso-
wać osobiście w lokalu wyborczym.

Uprawnienia osób niepełnosprawnych
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą 
głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyj-
nie. Zamiar głosowania korespondencyjnego po-
winien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi 
wyborczemu najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania 
ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orze-
czenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności mają prawo do głosowania przez 
pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomoc-
nictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy, 
w której jest wpisany do rejestru wyborców, naj-
później do dnia 17 maja 2019 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem 
w głosowaniu pytania zgłaszać można do Krajowe-
go Biura Wyborczego (numery telefonów: 61 854 
13 35, 61 852 22 52) oraz Urzędu Gminy.

Więcej informacji: wybory.gov.pl; bip.rokietnica.
pl (prawe menu > zakładka „Wybory i referenda”)
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wać się warstwą elektroniczną będzie mógł go 
bezpłatnie wymienić.

Dowód osobisty będzie zawierał jak dotychczas 
warstwę graficzną oraz nową WARSTWĘ ELEKTRO-
NICZNĄ. Oprócz dotychczasowej serii i numeru bę-
dzie też zawierał tzw. Numer CAN. Jest to numer 
dostępowy w postaci 6 cyfr na awersie i w posta-
ci kodu kreskowego na rewersie blankietu dowo-
du osobistego. 

WARSTWA ELEKTRONICZNA będzie zawierać te 
same dane co warstwa graficzna. Uzupełniona zo-
stanie jednak w  zdjęcie biometryczne i certyfikaty, 
które mają umożliwiać:
• potwierdzenie obecności posiadacza dowodu 

osobistego w określonym miejscu i w określo-
nym czasie (certyfikat potwierdzania obecności);

• uwierzytelnienie posiadacza dowodu osobiste-
go w systemach teleinformatycznych (certyfikat 
identyfikacji i uwierzytelnienia); 

• składanie podpisu osobistego, który będzie za-
awansowanym podpisem elektronicznym (cer-
tyfikat podpisu osobistego);

• zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu pod-
pisu elektronicznego wydawanego przez dostaw-
ców komercyjnych.
Certyfikat obecności jest zamieszczony w war-

stwie elektronicznej dowodu osobistego KAŻDEJ 
osoby. Nie jest wymagany żaden PIN.

Certyfikaty identyfikacji i uwierzytelnienia po-
siadać będą TYLKO osoby powyżej 13 roku życia 
oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Do uży-
cia certyfikatu potrzebny jest 4-cyfrowy kod PIN 1.

Certyfikat podpisu osobistego mogą posiadać 

osoby pełnoletnie oraz osoby od 13 roku życia na 
wniosek złożony przez rodziców. Jednak korzysta-
nie z elektronicznego podpisu przysługuje wyłącznie 
PEŁNOLETNIEMU właścicielowi. Certyfikatu podpi-
su osobistego nie mogą posiadać osoby częściowo 
i całkowicie ubezwłasnowolnione.  Wymagany jest 
6-cyfrowy kod PIN2. 

Pierwsze ustalanie kodów będzie odbywać pod-
czas odbioru dowodu osobistego w organie gmi-
ny lub później w dowolnym urzędzie gminy przez 
posiadacza dowodu osobistego.  Osoby, które nie 
będą zainteresowane korzystaniem z funkcjonalno-
ści uwierzytelnienia i podpisu osobistego, będą mo-
gły zrezygnować z ich aktywacji i nie będą musiały 
ustalać żadnych PIN-ów. Można aktywować jeden 
certyfikat i w dowolnym momencie dołożyć drugi. 
Nie ustala się kodów PIN w przypadku osób do 13 
roku życia i osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. 

Każdy może zmienić PIN.
Zmiana kodu PIN będzie także możliwa przez spe-

cjalną aplikację, która jest do pobrania na stronie 
MSWiA lub www.edowod.gov.pl 

3-krotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu 
PIN1 lub PIN2 powoduje zablokowanie certyfikatów. 
Odblokować może je w dowolnym urzędzie lub za 
pomocą aplikacji, a także przy pomocy kodu PUK.

Kopertę z kodem PUK posiadacz otrzyma przy od-
biorze dowodu osobistego, ale może go także zosta-
wić  w urzędzie i odebrać w innym czasie. 

Trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie kodu 
PUK powoduje brak możliwości odblokowania ko-
dów PIN1 i PIN2. 

PAMIĘTAJ!
Odebrać kopertę z kodem PUK oraz ustawić kody 

PIN może tylko i wyłącznie posiadacz dowodu oso-
bistego. 

Korzystanie z e-dowodu będzie całkowicie bez-
piecznie. Polegać będzie na przyłożeniu dokumentu 
do czytnika i wpisaniu numeru dostępowego CAN. 
Wiarygodność nawiązania komunikacji będzie każ-
dorazowo potwierdzana numerem identyfikacyjnym 
CAN, co uniemożliwi nieautoryzowane odczytanie 
danych przez osoby niepowołane. 

Z kolei do użycia poszczególnych certyfikatów 
wymagane będzie wpisanie odpowiednich kodów 
PIN, których posiadacz dowodu osobistego nie po-
winien nikomu ujawniać. 

Czym jest zawieszenie  
i cofanie certyfikatów ? 

W przypadku stracenia dowodu osobistego z oczu, 
ale mając nadzieję znalezienia go, można zawiesić 
certyfikaty na okres 14 dni. Zgłoszenia zawiesze-
nia można dokonać osobiście w urzędzie lub dro-
gą elektroniczną na stronie www.obywatel.gov.pl. 
Jeśli przez wspomniany okres 14 dni dowód się nie 
znajdzie lub zostanie znaleziony, ale urząd nie zosta-
nie o tym poinformowany, to automatycznie doku-
ment traci ważność. W konsekwencji należy złożyć 
wniosek o wydanie nowego dowodu.

Na stronie edowod.gov.pl. została zamieszczo-
na szczegółowa polityka świadczenia usług. Warto 
się z nią zapoznać, by prawidłowo korzystać z elek-
tronicznych funkcji e-dowodu.

AZBEST!
Ostateczny termin 
składania wniosku  
15 lipca 2019 r. 

Urząd Gminy w Rokietnicy wraz Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpoczyna 
tegoroczną akcję dofinansowania usuwania azbestu.

Do wzięcia udziału w likwidacji wyrobów i ma-
teriałów zawierających azbest uprawnione są na-
stępujące podmioty:

a) właściciele i użytkownicy wieczyści, nie pro-
wadzący działalności gospodarczej,

b) rolnicze spółdzielnie produkcyjne.

Dofinansowanie obejmuje zdjęcie z dachu, od-
biór z nieruchomości, transport i unieszkodliwie-
nie wyrobów zawierających azbest. Każdy podmiot, 
który chce skorzystać z dofinansowania, ma obo-
wiązek złożyć (osobiście lub listownie) w Urzędzie 
Gminy w Rokietnicy wypełniony pisemny wniosek 
do dnia 15 lipca 2019. r. 

Usługi będą realizowane po wyłonieniu w drodze 
przetargu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 
wykonawcy przedmiotowego zadania.

Formularz wniosku można pobierać w Urzędzie 
pok. nr 6 lub ze strony www.rokietnica.pl, zakład-
ka „Jak załatwić sprawę? -> Ochrona środowi-
ska i gospodarka wodno-ściekowa ->Wybory 

zawierające Azbest”, (należy pamiętać o dołą-
czeniu do wniosku wypełnionej „Informacji o wy-
robach zawierających azbest” oraz „Oceny stanu 
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 
zawierających azbest”). W przypadku wnioskodaw-
ców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem 
i obrotem produktami rolnymi lub produktami ry-
bołówstwa – obowiązkowo należy wypełnić dwa 
dodatkowe dokumenty: oświadczenie o pomocy 
de minimis w rolnictwie oraz formularz informacji 
przedstawianych przez wnioskodawcę. 

Wszystkie potrzebne dokumenty można uzy-
skać w Urzędzie Gminy Rokietnica pok. nr 6 lub na 
stronie www.rokietnica.pl, zakładka „Jak załatwić 
sprawę? -> Ochrona środowiska i gospodarka 
wodno-ściekowa ->Wybory zawierające Azbest”

Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu 

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

2. Zgodę właściciela nieruchomości - w przypad-
ku posiadania innego tytułu prawnego niż własność 
lub użytkowanie wieczyste, 

3. W przypadku nieruchomości będących przed-
miotem współwłasności należy załączyć zgodę po-
szczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac 
związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów za-
wierających azbest.

4. W przypadku wnioskodawców prowadzących 
działalność związaną z sektorem produkcji rolnej 
-   należy wypełnić dwa dodatkowe dokumenty: 
oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie 
oraz formularz informacji przedstawianych przez 

wnioskodawcę.
5.  Informacje o pełnomocnictwie w sytuacji dzia-

łania poprzez pełnomocnika.
6. Informację o wyrobach zawierający azbest oraz 

ocenę stanu użytkowania  
(wzory dokumentów są dostępne na www.ro-

kietnica.pl oraz w siedzibie UG Rokietnica pokój 
nr 6).

Wnioski rozpatrywane będą do chwili wyczerpa-
nia środków przeznaczonych na ten cel w bieżącym 
roku. Koszty związane z likwidacją wyrobów zawie-
rających azbest realizowane będą bez udziału finan-
sowego wnioskodawców, finansowane w 100% ze 
środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu, funduszy gminnych oraz budżetu Powiatu 
zgodnie z uchwałą nr 305/2019 Zarządu Powiatu 
w Poznaniu z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu określającego zasady li-
kwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie 
Powiatu Poznańskiego na rok 2019.

UWAGA! Dofinansowanie nie pokrywa kosz-
tów związanych z zakupem i montażem nowych 
pokryć dachowych.

Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy: 
Kinga Kusa  (tel: 61 8960 611, pokój nr 6)

Osoba do kontaktu w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu:

Agata Sibila (tel. 61 8410 750)
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Rokietnica 
bogatsza  
o nowe drzewa 
i krzewy

Drzewa stanowią istotny element naszego życia. 
Dostarczają tlenu, który jest nam niezbędny do pra-
widłowego funkcjonowania. Ich obecność pozytyw-
nie  wpływa na nasz organizm. Dlatego tak ważne 
są działania ludzi mające na celu utrzymanie ży-
wotności drzew. Gmina Rokietnica stara się sadzić 
jak najwięcej drzew w wyznaczonych do tego miej-
scach. W 2018 roku  w Rokietnicy posadzono łącz-
nie 380 drzew, na początku roku 2019  - już 101, ale 
na tym nie koniec. Drzew ma być znacznie więcej.

W 2018 roku posadziliśmy:
• 6 drzew platan -  ul. Trakt Napoleoński w Ro-

kietnicy,
• 30 lip drobnolistnych i 25 klonów zwyczajnych - 

teren Placu Rumpuciowego w Rokietnicy,
• 12  lip szerokolistnych i 6 klonów zwyczajnych, 

15 krzewów i 180 bylin - przy Szkole Podstawo-
wej w Rokietnicy,

• 38 drzew klon zwyczajny - ul. Radziwoja w Mro-
winie,

• 35 drzew tuja szmaragd, 2 sosny czarne, 3 dęby 

kolumnowe, 6 grabów pospolitych ko-
lumnowych - teren dawnego Gimna-

zjum w Rokietnicy,
• 6  drzew dąb czerwony - ul. 
Piaskowa w Cerekwicy,
• 16 drzew dąb Czerwony - ul. 

Pawłowicka w Bytkowie,

Drzewa nasadzone w 2019 roku :
• 38 drzew: lipa drobnolistna – ul. Agrestowa 

w Bytkowie,
• 2 drzewa: lipa drobnolistna – plac zabaw w So-

bocie,
• 44 drzewa: grab pospolity kolumnowy – ul. Li-

powa w Rokietnicy

W kwietniu nasadzono:
• 150 krzewów dereni – ul. Trakt Napoleoński 

w Rokietnicy, 
• 650 krzewów dzikiej róży, 5 drzew głóg dwuszyj-

kowy, 2 drzewa platan, 4 krzewy kaliny –  przy 
Szkole Podstawowej w Napachaniu,

• 3 lipy na Placu Rumpuciowym.

Kolejne nasadzenia odbędą się jesienią tego roku.
Drzewa, tak jak ludzie, starzeją się. Jeśli drzewo 

jest spróchniałe i puste w środku należy je wyciąć. 
Tak samo należy zrobić z gałęziami, które mogą 
zagrażać bezpieczeństwu. Są to jedyne sytuacje, 
w których wycinka drzew może być uzasadniona 
i ma u nas miejsce. Skupiamy się bowiem przede 

wszystkim na powiększaniu zasobu zieleni. Temu 
celowi służą także akcje proekologiczne organizo-
wane przez Urząd Gminy Rokietnica. Podczas Ro-
kietnickich Integracji oraz Rumpucia, pracownicy 
Referatu Ochrony i Środowiska wraz z pracownika-
mi Przedsiębiorstw Usług Komunalnych, promują 
nasze sztandarowe przesłanie „POSADŹ NA SWO-
IM”. Rozdawaniu mieszkańcom sadzonek drzew, 
krzewów i bylin towarzyszy przy tym działalność 
edukacyjna – na specjalnie urządzonych stoiskach 
można skorzystać z fachowej rady i pomocy, a zdo-
bytą wiedzę wykorzystać w organizowanych quizach 
i konkursach. 

Ważnym elementem bieżących działań prowa-
dzonych przez UG i PUK jest również uzupełnianie 
nowo  posadzonych drzewek, które z różnych przy-
czyn obumarły. W ramach prac pielęgnacyjnych usu-
wamy także  chore i spróchniałe gałęzie, a zniszczo-
ne czy skradzione paliki, stanowiące ochronę dla 
młodych sadzonek, wymieniane są nowe.

Wszystkie te zadania są dla nas bardzo ważne 
i staramy się je dobrze wykonywać. W swojej pra-
cy pamiętamy zarówno o drzewach, jak i mieszkań-
cach i ich bezpieczeństwie. Chcemy, aby Rokietnica 
w przyszłości nie kojarzyła nam się z betonem i as-
faltem tylko była przykładem  miejsca, w którym 
ludzie szanują i dbają o przyrodę. 

CO WARTO WIEDZIEĆ  
o drzewach
• Przede wszystkim wytwarzają tlen. Jeden hek-

tar lasu w ciągu 24 godzin wytwarza około 700 
kilogramów tlenu, co zaspokaja dobowe zapo-
trzebowanie 2500 osób. 

• Latem działają jako klimatyzator, ochładzając 
powietrze atmosferyczne. 

• Drzewa są swoistym filtrem, doskonale pochła-
niają i neutralizują substancje  toksyczne, takie 
jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz me-
tale ciężkie (ołów, kadm, miedź, cynk).

• Chronią glebę, wody powierzchniowe i podziem-
ne, zapobiegając erozji, wyjaławianiu się zie-
mi, osuwiskom, lawinom. Zmniejszają również 
zagrożenie powodziami i łagodzą skutki suszy. 

• Według badań naukowców przebywanie w oto-
czeniu zieleni zmniejsza poziom stresu oraz 
łagodzi objawy przemęczenia.

Klub SENIOR+ sposobem na aktywne życie
Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinan-

sowanie na utworzenie Klubu Seniora w  ramach 
wieloletniego programu Senior+.

Celem Klubu jest umożliwienie korzystania z ofert 
prozdrowotnych i  opiekuńczych, upowszechnianie 
zdrowego stylu życia oraz uczestnictwo w wielu ini-
cjatywach aktywizujących seniorów.

Będą to między innymi zajęcia plastyczne, rekre-
acyjne oraz ćwiczenia usprawniające pamięć i kon-
centrację seniorów.

Seniorzy zafascynowani sztuką, będą mogli wziąć 
udział w warsztatach teatralnych prowadzonych 
przez twórcę spektaklu „Kobieta zmienna jest” – 
Ireneusza Lesickiego.

Klub Senior+ będzie zrzeszał nieaktywnych zawo-
dowo mieszkańców gminy Rokietnica, którzy ukoń-
czyli 60 rok życia.

Pierwszeństwo  w zakwalifikowaniu do udziału 
w Klubie będę miały osoby, na których konieczność 
uczestnictwa wskaże rejonowy pracownik socjalny 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy. Bę-
dzie to również forma pomocy dla seniorów, którzy 
będą mogli opowiedzieć pracownikowi socjalnemu 
o swoich problemach i uzyskać stosowne wsparcie. 

Aby zostać zakwalifikowanym do uczestnictwa 
w Klubie Senior + należy wypełnić następujące do-
kumenty :
• Deklarację uczestnictwa w Klubie Senior + w Ro-

kietnicy, 
• Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem 

Klubu, 
• Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań 

do uczestnictwa w zajęciach ruchowych, 

• Zezwolenie lub brak zezwolenia na rozpowszech-
nianie wizerunku. 
Powyższe dokumenty są do pobrania na stronie 

internetowej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokiet-
nicy (www.opsrokietnica.pl) i w siedzibie Ośrodka 
przy ulicy Pocztowej 8. 

Podpisane dokumenty należy składać u właściwe-
go dla miejsca zamieszkania rejonowego pracow-
nika socjalnego w OPS w Rokietnicy. Liczba miejsc 
jest ograniczona. W przypadku spełnienia kryte-
rium uczestnictwa, a braku wolnych miejsc w Klu-
bie Senior + zostanie utworzona lista rezerwowa.

Zajęcia będą się odbywać w wydzielonym po-
mieszczeniu użyczonym przez Gminną Bibliotekę 
w Rokietnicy (ul. Szamotulska 29) w każdy czwar-
tek od 10:00-13:00. Przystąpienie i uczestnictwo 
jest nieodpłatne.
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Zapraszamy Panie od 18 do 49  
i od 70 roku życia na bezpłatne  
badania profilaktyczne USG PIERSI

Niedziela z różową wstążką
9 czerwca 2019 
w godzinach od 10.00 do 14.00 
Rokietnica ul. Koszycy 15 

Rozpocznij wakacje od zadbania o siebie
• -  badanie USG przeprowadzone przez lekarza posiadającego certyfikat  sekcji USG PTGiP wraz 

z wydaniem opisu badania
• - możliwość nauki samobadania piersi przeprowadzona na fantomie
• - możliwość rozmowy z ginekologiem na temat chorób sutka
• - spotkanie z przedstawicielkami stowarzyszenia „Amazonki”

Projekt realizowany pod honorowym patronatem Wójta Gminy Pana Bartosza Derecha.

Zapisy na badanie USG (liczba miejsc ograniczona) pod numerem telefonu 793-215-849 od 9 maja 
2019 – prosimy o podanie  hasła  „Niedziela z różową wstążką”

Mieszkanki gminy Rokietnica zapraszamy na spotkanie z przedstawicielkami stowarzyszenia „Ama-
zonki” i naukę badania na fantomie w godzinach od 10.00 do 14.00

W tak szczególnym dniu, 
jakim jest Dzień Matki, pragnę 
złożyć najlepsze życzenia i 
wyrazy wdzięczności Wszystkim 
Mamom. Dziękuję Wam za 
trud i troskę , jaką wkładacie 
w wychowanie Waszych dzieci, 
codzienną bezinteresowną pomoc 
i opiekę, a przede wszystkim za 
przekazywaną mądrość życiową. 
Życzę aby każdy dzień przynosił 
szczęście, uśmiech i pomyślność nie 
tylko w tym wyjątkowym dniu ale 
przez całe Wasze życie.

Z wyrazami wdzięczności 
i uznania, 
Izabela Dziamska  
Przewodnicząca  
Rady Gminy Rokietnica

Z okazji Dnia Matki, w tym 
wyjątkowym dniu życzę Wszystkim 
Mamom dużo zdrowia, sił i 
codziennej radości wraz ze 
słowami największej wdzięczności. 
Za wszystkie Wasze trudy 
i starania 
składam dzisiaj podziękowania.

Piotr Hałas  
Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Rokietnica

Dzień Matki

W ten piękny i radosny dzień 
pragnę złożyć Wszystkim Mamom, 
najserdeczniejsze życzenia długich 
lat w zdrowiu, szczęścia, radości, 
wszelkiej pomyślności oraz dużo 
miłości od dzieci.

Za wszystkie trudy i starania 
przesyłam słowa podziękowania i 
wyrazy szacunku. 

Ryszard Lubka  
Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Rokietnica

W Dniu Matki chciałbym 
podziękować za: trud i troskę 
jakie wkładacie Drogie Mamy 
w wychowanie Waszych dzieci, 
za miłość i poświęcenie, za ciepło 
i mądrość, którą przekazujecie im 
każdego dnia.

Życzę Wszystkim Mamom, by nigdy 
nie brakowało Wam zdrowia, siły 
oraz miłości i szacunku od Waszych 
pociech, i aby każdy dzień był 
pogodny, pełen radości i uśmiechu.

Z wyrazami uznania,

Władysław Mielcarek  
Radny Rady Gminy Rokietnica
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XI Wielkopolski Konkurs Koszy 
Wielkanocnych rozstrzygnięty

14 kwietnia, tradycyjnie w Niedzielę Palmową, 
odbył się, po raz jedenasty, Wielkopolski Konkurs 
Koszy Wielkanocnych. I tym razem zgłoszenia po-
dzielone były na 4 kategorie. Najliczniejszą grupę 
stanowiły dzieci, co stanowiło bardzo miłe zasko-
czenie. Kapituła Konkursowa oceniła wszystkie zgło-
szone prace. Spośród nich wybrano następujące:

- kategoria indywidualna - dorośli:
I miejsce - Krystyna Matysiak
II miejsce - Krystyna Sobkowiak
III miejsce - Agata Jakubowicz
- kategoria indywidualna - dzieci:
I miejsce - Antonina Gicala
II miejsce - Zosia Derwich
III miejsce - Jakub Protasewicz
IV miejsce - Piotr Gicala
- kategoria zbiorowa - zespoły:
I miejsce - Sołectwo Mrowino-Cerekwica
II miejsce - Sołectwo Rokietnica
III miejsce - Sołectwo Kiekrz-Pawłowice
wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa im. 

Jana Brzechwy w Rokietnicy
- kategoria zbiorowa - przedszkola/żłobki:
I miejsce - Przedszkole Logicus (jedyny kosz zgło-

szony w tej kategorii).

Dziękujemy wszystkim za udział!
W miejscu konkursu – Szkole Podstawowej im. 

Jana Brzechwy w Rokietnicy można było skorzystać 
z wielkanocnych atrakcji. Zwiedzający mogli skosz-
tować pysznych ciast upieczonych przez rodziców, 
wraz z panią Ewą Lisowską namalować wiosenną 
łąkę, przygotować wielkanocny stroik wraz z pa-
nią Marią Matuszczak z Zespołu Szkół im. Jadwigi 
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, własnoręcz-
nie stworzyć ozdoby pod okiem pani Jolanty Cisek, 
a także zaopatrzyć się w wielkanocne dekoracje. 

Drogę do Szkoły Podstawowej wskazywały prze-
piękne jaja i zające pomalowane przez placówki 
oświatowe z terenu Gminy Rokietnica.

Konkursowi tradycyjnie towarzyszyła siedemna-
sta już Wystawa Stołów Wielkanocnych, w tym roku 

przygotowana przez 7 sołectw z Gminy Rokietnica. 
Stoły jak zwykle zachwycały różnorodnością i ory-
ginalnością. Tradycja łączyła się z nowoczesnością, 
tworząc wyjątkowy świąteczny klimat. 

Rodziny chętnie wzięły udział w Rodzinnym Zwie-
dzaniu, dzięki czemu część z nich wróciła do domu 
z wielkanocnymi niespodziankami. 

Dziękujemy Współorganizatorom, Patronom, 
Partnerom i Fundatorom nagród. Są to:

WSPÓŁORGANIZATORZY:
• Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ro-

kietnicy
• Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy 
• oraz sołectwa Gminy Rokietnica (wystawa sto-

łów wielkanocnych) 

PATRONAT HONOROWY:
• Wojewoda Wielkopolski
• Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły
• Wójtowie Gmin Rokietnica i Tarnowo Podgórne

PATRONAT MEDIALNY:
• Nasz Głos Poznański
• Rokickie Wiadomości

PARTNERZY I FUNDATORZY 
NAGRÓD:
• Delikatesy 34
• Sklep Juupi!
• Bankietowa Strzelnica Tarnowo Podgórne
• Restauracja „Pod Gruszą” w Rokietnicy
• Kwiaciarnia „Zakątek” ul. Ostra w Kiekrzu
• Biblioteka Gminna im. Marii Konopnickiej w Ro-

kietnicy
• ZUK Rokbus
• Rokietnicki Ośrodek Sportu
• Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoy-

skich w Rokietnicy.

Dziękujemy Szkole Podstawowej w Rokietnicy 
za gościnę. W niełatwym dla oświaty czasie po raz 

kolejny mieliśmy zaszczyt przekonać się, jak cenną 
wartość stanowią partnerskie relacje i niezastąpio-
na ludzka życzliwość. W szczególności dziękujemy 
dyrekcji – pani Karolinie Nawrockiej i pani Lucy-
nie Bigos, pani Ewie Lisowskiej, pani Jolancie Cisek, 
opiekunom, rodzicom, uczniom i pracownikom za 
ogromną pomoc, perfekcyjne przygotowanie miej-
sca i wspólnie spędzony czas. Pozdrawiamy dobrego 
duszka Konkursu – Panią Tamarę Gała. Dziękujemy 
Pani Marii Matuszczak z Zespołu Szkół im. Jadwigi 
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy za podzie-
lenie się tajnikami tworzenia wielkanocnych kom-
pozycji. Sołectwom biorącym udział w Wystawie 
Stołów Wielkanocnych za zaangażowanie, odda-
nie i przyjęcie w swe progi wszystkich zwiedzają-
cych. Dziękujemy również wszystkim wystawcom, 
którzy zechcieli być z nami i pokazać swoje prace 
oraz panom Sołtysowi Józefowi Fudali i Zdzisławo-
wi Szatkowskiemu za nieocenioną pomoc logistycz-
ną. Dziękujemy także koledze z Urzędu – Piotrowi 
Mazurczakowi. 

Katarzyna Sokulska
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

Autorzy zdjęć z imprezy: Adam Michta,  
Krzysztof Michta, Damian Nowicki
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VI Festyn Rodzinny  
– Rokietnickie InteGRAcje
„JAK W PSZCZELIM ULU” – 25.05.2019 start godz. 12:00

Rokietnickie Integracje to cykliczna impreza ple-
nerowa odbywająca się co roku pod innym hasłem. 
Do każdej edycji staramy się wpleść ekologiczne 
przesłanie i ducha sportowej rywalizacji oraz rozpo-
wszechniać je wśród lokalnej społeczności. W tym 
roku skupimy się w szczególności na temacie ochro-
ny owadów zapylających (pszczoły, trzmiele) i roli, 
jaką pełnią w ekosystemie.

Tradycyjnie jednym z punktów programu Festy-
nu Rodzinnego jest tzw. „RODZINNA KSIĄŻECZKA 
ZALICZEŃ”, w ramach której należy wziąć udział 
w następujących zadaniach:
1. Bieg „W PSZCZELIM ULU” – tym razem propo-

nujemy zawodnikom dwa dystanse – malucha 
(50 m) oraz rodzinny (z przeszkodami, ok. 1 km 
wokół boiska szkolnego). Biorąc udział w jednym 
z nich, można uzupełnić kolekcję w biegowym 
Przypieczętniku Rodziny. Biuro biegu będzie czyn-
ne w godz. 10.30-11.30. Rejestracja elektronicz-
na zostanie uruchomiona wcześniej, tj. w dniu 6 
maja na www.rokietnica.pl. Numery startowe 
będzie można odbierać w środę 22 maja, czwar-
tek 23 maja i piątek 24 maja w Urzędzie Gminy 
Rokietnica, pokój nr 16.  Podpowiadamy, że od 
tego właśnie zadania powinniście rozpocząć 
walkę o nagrodę główną. Kto przegapi bie-
gi, które rozpoczynają się o godz. 12.00, traci 
szansę na zdobycie wszystkich pieczątek. Za-
chęcamy do identyfikowania się z tematyką 
imprezy poprzez dodanie do stroju pszczele-
go lub kwiatowego akcentu.

2. POSADŹ NA SWOIM – miododajną roślinę przy-
gotowaną na stoisku Urzędu Gminy w Rokietnicy 
i PUK przekazaną po zdaniu egzaminu z EKO-za-
gadek. Roślinę będzie można otrzymać również 
w zamian za 2kg makulatury.

3. Nasz PSZCZELI Dom – plastyczno-przyrodnicze 
eksperymenty i zagadki przy modelach pszczelich 
uli przygotowane przez nauczycieli Szkoły Pod-

stawowej w Rokietnicy oraz dziewczyny z Gmin-
nego Ośrodka Kultury.

4. NA KWIETNEJ ŁĄCE – czyli niezwykłe rymy u pani 
LUCYNY; do zabawy językowej zaprasza Lucyna 
Bigos 

5. KRAINA MLEKIEM I MIODEM płynąca. Ciast-
karsko-zielarsko-rękodzielnicze warsztaty i ak-
tywności. 

6. PASIEKA EDUKACYJNA – na stoisku dzieci będą 
mogły zrobić własnoręcznie domek dla pszczół 
i zabrać go do swojego ogrodu. Oprócz tego po-
znają zwyczaje pszczół i zagrożenia wynikające 
z ich masowego ginięcia.

7. PO MIÓD DO SADU z ROKBUSEM – Podróż do 
Rolniczo – Sadowniczego Gospodarstwa Doświad-
czalnego Przybroda, gdzie przedstawiony zosta-
nie proces powstawania owocu od zalążka. Pa-
sażerowie ROKBUS-owej wyprawy będą mogli 
również skosztować chleba z miodem, tłoczo-
nego soku z jabłek wyprodukowanego w RSGD 
Przybroda oraz owoców sezonowych.

8. Kijkarskie RZEMIOSŁO NW - zaliczenie w „warsz-
tacie” Stowarzyszenia RoXkije 

Zaliczone zadania dają możliwość wzięcia udzia-
łu w Wielkiej Rodzinnej Loterii, w której do zdoby-
cia będą nagrody – niespodzianki, w tym nagroda 
główna – zestaw 3 rowerów. 

Książeczkę będzie można pobrać w godzinach 
10.30 – 12.00 przy specjalnie oznakowanym sta-
nowisku BIURA BIEGU. Jedna Rodzina pobiera 1 
książeczkę.

Oprócz tego pojawią ATRAKCJE w klimacie eko- 
i nie tylko:

RODZINNA GRA TERENOWA PT. „PLASTER MIO-
DU”, podczas której uczestnicy poznają etapy po-
wstawania miodu i jego właściwości zdrowotne,

ROSFIT – pracowici jak pszczółki trenerzy zadba-
ją o kondycję uczestników,

ROKTAR – przedstawiciele Stowarzyszenia jak 
zwykle przygotują integracyjne atrakcje,

WYSTĘPY MUZYCZNE ze znanym motywem prze-
wodnim z kreskówki „Pszczółka Maja” taneczne, 
akrobatyczne w wykonaniu lokalnych artystów oraz 
przedszkolaków i uczniów naszych szkół i przedszkoli,

UKS LIDER zaprasza na turniej siatkówki plażowej,
ZUPA SZPARAGOWA u Józia Gawrona,
KAWIARNIA I LODZIARNIA „U Kamilka”.

Katarzyna Sokulska
Referat Organizacyjny i Promocji  

UG Rokietnica
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Rokietnickie 
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25 maja 2019

START godzina 12.00
Teren przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy 

i Przedszkolu „Bajeczka” w Rokietnicy

PROGRAM NA WWW.ROKIETNICA.PL 

ROKIETNICA.PL

Dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Poznaniu

Partnerzy:

PROGRAM NA WWW.ROKIETNICA.PL 

ROKIETNICA.PL

25 maja 2019

START godzina 12.00
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Koncert Bernadety 
Kowalskiej  
i Jacka Silskiego

 7 kwietnia 2019 r. w hali ROS odbył się  koncert 
zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Ro-
kietnicy. Tego dnia gościliśmy na scenie niesamowi-
tych wykonawców, gwiazdy muzycznej sceny ślą-
skiej i nie tylko. Cudowne głosy, wspaniały nastrój 
i niesamowitą integrację z publicznością zapewnili 
nam: Bernadeta Kowalska, Jacek Silski, Magdale-
na Pal oraz zespół towarzyszący Przyjaciele. Fanta-
styczny klimat biesiady śląskiej, przeplatany znanymi 
utworami wykonawców polskich oraz zagranicznych 
umilały nam cały wieczór.

Przed koncertem głównym na scenie gościli-
śmy znakomite solistki – podopieczne sekcji śpie-

wu Gminnego Ośrodka Kultury – Amelię Kuranto-
wicz oraz Wiktorię Gawron.

Znakomity występ zaprezentowały także uczest-
niczki zespołu wokalno-tanecznego FAMA pod okiem 
instruktora tańca – Pana Mateusza Gawrona, które 

przedstawiły publiczności swoje umiejętności arty-
styczne, doskonałe połączenie muzyki z tańcem 

Fot. Krzysztof Michta
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Koncert relaksacyjny na misy i gongi 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokietnicy 24 maja o godz. 18.00

Długo wybrzmiewające, choć 
delikatne dźwięki mis ułatwia-
ją uspokojenie myśli i emocji. 
Dźwięki pojawiają się niespiesz-
nie, stopniowo reguluje się od-
dech, rozluźniają się napięcia 
nagromadzone w mięśniach, 
pojawia się wewnętrzny spokój.

Spokojne, powoli wyciszające 
się dźwięki mis przeplatane są 
potężnymi głosami gongów. Ma-
jestatyczne, pełne mocy brzmie-
nia gongów przynoszą uczestni-
kom możliwość uwolnienia się od niepotrzebnych już myśli i emocji, ułatwiają 
kontakt z własną mocą, Pojawia się poczucie wewnętrznej pełni i harmonii, 
spokój i delikatne poruszenie - u każdego inaczej, za każdym razem inaczej.

Koncert relaksacyjny to okazja aby wsłuchać się w siebie, odkryć bogac-
two swego wnętrza, inspirację, autentyczną motywację... Równie dobrze 
można po prostu położyć się, zamknąć oczy i słuchać całym swoim ciałem... 

Relaksu przy dźwiękach mis doświadczamy na leżąco, gdyż wówczas naj-
łatwiej jest wejść w pogłębiony stan odprężenia i rozluźnienia. W związku 
z tym zapraszamy z matą oraz kocem lub śpiworem dla zapewnienia sobie 
wygody. Ulubiona podusia też może okazać się bardzo przydatna.

Prowadzi: Ewa Bruss-Kwiatkowska, GraMis http://gramis.eu/o-mnie/
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy
Kiedy: 24 maja 2019, piątek, godz. 18.00
Koszt: 40zł
Zgłoszenia: ewa.maternik@gmail.com
Ilość miejsc ograniczona, gwarancję rezerwacji stanowi wpłata na kon-

to podane w mailu.
Bilety mogą być oryginalnym prezentem z okazji Dnia Mamy. Na życzenie 

mogę przygotować piękny voucher, obsypany suszonymi kwiatami :)
Zapraszam – Ewa Maternik

Z okazji Dnia Matki 
W ten piękny i radosny Dzień 
pragniemy złożyć Wszystkim Mamom, 
najserdeczniejsze życzenia: 
dużo zdrowia, szczęścia  
i wszelkiej pomyślności, 
spełnienia najskrytszych pragnień 
i samych cudownych chwil w życiu

Dyrekcja i Pracownicy 
Biblioteki Gminnej i Gminnego Ośrodka Kultury
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Przedszkole Napachanie-Mrowino
Wieści z Mrowina…

Marzec to miesiąc oczekiwań na upragnioną 
wiosnę i słońce, którego nam bardzo brakowało 
przez ostatnie miesiące, dlatego dzieci z przedszkola 
w Mrowinie z utęsknieniem oczekiwały dnia, w któ-
rym powitają Panią Wiosnę. Aby podkreślić charak-
ter tego dnia, Panie i dzieci przyszły ubrane w ko-
lorowe, wiosenne stroje. Przedszkolaki zgodnie 
z tradycją pożegnały zimę. Przy wspólnych okrzy-
kach „Żegnaj Zimo!” dzieci spakowały Panią Zimę 
do ogromnej skrzyni i odesłały ją do Krainy Lodu, 
na Biegun Północny. Po tym uroczystym pożegna-
niu w przedszkolu pojawiła się Pani Wiosna- koloro-
wa i radosna. Na jej cześć przedszkolaki zaśpiewały 
piosenkę i razem z nią zatańczyły wspólny taniec. 
Wszędzie wokoło zrobiło się zielono, a słońce za-
częło świecić mocniej. Na koniec dzieci radośnie 
przemaszerowały w wiosennym pochodzie, na czele 
którego szła Pani Wiosna. Jesteśmy pewni, że stara-
nia naszych wspaniałych przedszkolaków sprawią, 
że wiosna zawita do nas na dobre.

Rozkwitającą wiosenną przyrodę, dzieci uwiecz-
niły w plastycznych pracach konkursowych. Pierw-
szy z nich „Wiosenne kwiaty” został zorganizowany 
przez Panie wychowawczynie, a drugi konkurs „Idzie 
wiosna, wiosna radosna” był konkursem gminnym 
dla 5-6 latków zorganizowanym przez Przedszkole 
„Cztery Pory Roku”. W konkursie tym wyróżnienia 
otrzymali: Alicja Chybicka i Mateusz Dobrochow-
ski z grupy Mrówki. 

W marcu nie zabrakło również świetnej zabawy 
na warsztatach muzyczno – ruchowych z „bum bum 
rurek”, na których dzieci wcieliły się w muzyków ni-
czym z prawdziwej orkiestry. 

Najstarsze grupy wzięły udział w projekcie eduka-
cyjnym pt. „Marcowe eksperymenty”, który poruszał 
zagadnienia z dziedziny chemii i fizyki. Przedszkolaki 
mogły samodzielnie eksperymentować, a na koniec 
zrobiły własnoręcznie mydełka. W ramach projektu 
odbyła się wycieczka wszystkich 5, 6 – latków na Wy-
dział Chemii UAM. Na pokazie nie zabrakło ognia, 
efektów świetlnych, dźwiękowych oraz dymnych. 
Była zabawa kolorami i ciekłym azotem, oczywi-
ście wszystko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

 Sylwia Ciborska
 Zuzanna Balcerowiak

26 marca w naszym przedszkolu w Cerekwicy 
odbył się Przegląd Wierszyków Logopedycznych. 
Przedszkolaki wzięły w nim licznie udział. Na sce-
nie wystąpiły dzieci uczęszczające na zajęcia logo-
pedyczne prezentując wierszyki z głoskami, nad 
którymi pracowały przez ostatnie miesiące. Wy-
słuchaliśmy też dzieci, które nie korzystają z tera-
pii logopedycznej. Mniej odważne przedszkolaki 
wykonały prace plastyczne do ulubionych wierszy-
ków. Nie wybraliśmy zdobywców I,II czy III miej-
sca – wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, gdyż 
celem przeglądu było radosne spotkanie z poezją. 
Warto przypomnieć, że poezja wpływa korzystnie 
na wiele aspektów rozwoju dzieci. Czytanie dzie-

ciom poezji pobudza wyobraźnię, dostarcza wiedzy 
o świecie, kształtuje wzorce zachowań, wzbogaca 
słownictwo, uwrażliwia na piękno języka ojczyste-
go. Uczenie dzieci wierszy na pamięć poprawia pa-
mięć, wielokrotne powtarzanie doskonali wymowę. 
Prezentowanie opanowanego tekstu wiersza mo-
tywuje i dodaje wiary we własne możliwości. Jest 
to doskonała forma spędzania czasu z dzieckiem, 
dając wiele radości zbliża opiekunów i dzieci. Nie 
do przecenienia są utwory Jana Brzechwy, Juliana 
Tuwima, Wandy Chotomskiej czy Doroty Gellner. 
Polecam je wszystkim, którzy opiekują się dziećmi – 
rodzicom, dziadkom, nauczycielom. Wierszyki sto-
sowane są w logopedii np. w opóźnionym rozwoju 
mowy czy w terapii wad wymowy na etapie utrwa-
lania prawidłowej realizacji głosek.

Wszystkim małym uczestnikom serdecznie dzięku-
ję za udział w przeglądzie, rodzicom naszych przed-
szkolaków za przygotowanie dzieci a koleżankom – 
nauczycielkom za pomoc w organizacji.

 Dorota Leonhard - logopeda
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Wieści z Napachania…

W marcu dzieci z Przedszkola w Napachaniu roz-
poczęły przygotowania do powitania wiosny. W każ-
dej sali zrobiło się kolorowo i zazieleniło dzięki po-
sadzonym przez przedszkolaki cebulkom. Za to 21 
marca hucznie i głośno pożegnaliśmy zimę. Dzieci 
z całego Przedszkola wzięły udział w spacerze uli-
cami Napachania, odesłały swoje marzanny dale-
ko, aby wreszcie zagościła u nas piękna, słoneczna 
pogoda. Tego dnia obchodziliśmy także Dzień Ko-
lorowej Skarpetki solidaryzując się z osobami z ze-
społem Downa. Podkreśliliśmy tym, że wszyscy za-
sługujemy na szacunek, a inny wygląd nie oznacza 
bycia kimś „gorszym”. 

Wiosną wszystko budzi się do życia to i u nas 
w Przedszkolu pojawiły się prawdziwe pszczo-
ły, które przyjechały z panem Ludwikiem Pazder-
skim z Koła Pszczelarzy z Ostroroga. Dzięki takiej 
lekcji dzieci dowiedziały się bardzo wielu ciekawo-
stek z życia pszczół i zapoznały się z pracą pszcze-
larza. Za to młodsze grupy udały się z wizytą do 
gospodarstwa Państwa Musiał, aby odwiedzić 
zwierzęta hodowlane i zapoznać się z obowiązka-
mi rolnika. W marcu nie zabrakło również świet-
nej zabawy na warsztatach muzyczno – ruchowych  
z „bum bum rurek”, na których dzieci wcieliły się 
w muzyków niczym z prawdziwej orkiestry. W gru-
pie „Tropiciele” odbyły się warsztaty kulinarne zor-
ganizowane przez pana Tomkowiaka kształtujące 
u dzieci nawyki zdrowego odżywiania i obfitujące 
w świeże warzywa. „Krasnoludki” przygotowywa-
ły pyszne, wiosenne kanapeczki.

Najstarsze grupy wzięły udział w projekcie edu-

kacyjnym pt. „Marcowe eksperymenty”, który po-
ruszał zagadnienia z dziedziny chemii i fizykii. Przed-
szkolaki mogły samodzielnie eksperymentować, a na 
koniec zrobiły własnoręcznie mydełka. W ramach 
projektu odbyła się wycieczka wszystkich 5, 6 – lat-
ków zarówno z Napachania jak i z Mrowina na Wy-
dział Chemii UAM. Na pokazie nie zabrakło ognia, 
efektów świetlnych, dźwiękowych oraz dymnych. 
Była zabawa kolorami i ciekłym azotem, oczywiście 
wszystko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Za to 
„Żabki”, „Leśne duszki” i „Krasnoludki” świetnie ba-
wiły się na seansie filmowym w kinie Halszka w Sza-
motułach oglądając „Robaczki z zaginionej dżungli”. 

Kwiecień również rozpoczęliśmy wycieczkami, 
starszaki odwiedziły Muzeum Czekolady w Pozna-
niu, gdzie same przygotowywały swoją czekoladę. 
Młodsze grupy gościły w restauracji „Zaczarowa-
ny Las”, gdzie wzięły udział w warsztatach świą-
tecznych z okazji zbliżającej się Wielkanocy. „Kra-
snoludki” przygotowując się do Świąt uczestniczyły 
w warsztatach ceramicznych. W kwietniu obchodzi-
liśmy też Dzień Marchewki podczas którego przed-
szkolaki przygotowały pyszny i bogaty w witami-
ny sok oraz surówkę, a także przypomniały sobie 
o cennym wpływie tego warzywa na nasze zdrowie.

Ewelina Rybnicka
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Szkoła Podstawowa 
w Rokietnicy

Edukacyjna Sieć Antysmogowa 
w Szkole Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Rokietnicy

W grudniu ubiegłego roku Szkoła Podstawowa 
im. Jana Brzechwy przystąpiła do trzyletniego pro-
gramu informacyjnego na rzecz czystego powietrza 
- Edukacyjna Sieć Antysmogowa. Program ten re-
alizowany jest przez Państwowy Instytut Badaw-
czy NASK we współpracy z Polskim Alertem Smo-
gowym oraz szkołami podstawowymi. Jego celem 
jest uświadamianie znaczenia czystego powietrza 
dla zdrowia oraz naszego wpływu na jego jakość. 
W ramach projektu, w budynku A, przy Trakcie Na-
poleońskim zamontowano czujnik jakości powie-
trza, badający jego stan, zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz budynku. Parametry, stale mierzone, to:

• stężenie pyłu PM2.5 wewnątrz szkoły
• stężenie pyłu PM10 wewnątrz szkoły
• stężenie pyłu PM2.5 na zewnątrz szkoły
• stężenie pyłu PM10 na zewnątrz szkoły
• temperatura powietrza na zewnątrz szkoły
• ciśnienie atmosferyczne na zewnątrz szkoły
• wilgotność powietrza na zewnątrz szkoły.

Dane prezentowane są na monitorze w holu 
szkoły oraz na portalu internetowym projektu ht-
tps://esa.nask.pl/ gdzie można znaleźć szczegóło-
we informacje na temat wymienionych parametrów 
i sprawdzić stan powietrza w naszej miejscowości 
o każdej porze.

Żeby jednak świadomość społeczna na temat ja-
kości powietrza wzrosła, akcją informacyjną obję-
to nauczycieli, rodziców oraz dzieci. I tak – kilkoro 
nauczycieli zostało przeszkolonych przez eksper-
tów i praktyków zajmujących się tym co w powie-
trzu na co dzień. Zorganizowano również spotka-
nie dla mieszkańców gminy ze specjalistami w tej 

dziedzinie. Rodzice wszystkich uczniów otrzymali 
materiały informacyjne drogą elektroniczną oraz na 
wywiadówkach. Dzieci klas 0-8 i gimnazjum, na spe-
cjalnie przygotowanych lekcjach, uczyły się  o smo-
gu, o tym czym są, jak wpływają na nasze zdrowie 
oraz skąd się biorą pyły zawieszone w powietrzu. 
W efekcie wykorzystały zdobytą wiedzę wypełnia-
jąc karty pracy z zadaniami, tworząc gazetki szkol-
ne oraz odpowiadając na pytania quizu interne-
towego. Uczniowie starszych klas monitorują stan 
powietrza każdego dnia, już od wejścia do szkoły.

Wiele osób zaskoczył fakt, że za stężenie niebez-
piecznych substancji w powietrzu, a zatem za po-
wstawanie smogu, odpowiedzialne są w głównej 
mierze gospodarstwa domowe. Mimo, że z nadej-
ściem wiosny sezon grzewczy się skończy musimy 
pamiętać, że powracający problem smogu pozo-
stanie nierozwiązany dopóki sami nie zaczniemy 
działać. W trosce o zdrowie i lepszą jakość życia.

Międzyszkolny Konkurs SKO
SKO działa w naszej szkole już od 8 lat. 15 li-

stopada 2011 roku zostaliśmy objęci patronatem 
I oddziału PKO Banku Polskiego z siedzibą w Po-
znaniu. Wszyscy uczestnicy chętnie zbierają swo-
je oszczędności i z dużym zaangażowaniem biorą 
udział w wielu akcjach i konkursach. 20 marca 2019 
roku przeprowadziliśmy  Wiosenny Konkurs Wie-
dzy Ekonomicznej. Konkurs zorganizowali na-
uczyciele z naszej szkoły razem z pracownikami 
banku nasza szkoła w siedzibie Banku PKO BP 
I Oddział w Poznaniu. W konkursie wzięły udział 
dwuosobowe drużyny z sześciu  szkół. Celem tego 
konkursu było: sprawdzenie wiedzy z zakresu te-
matyki  ekonomicznej, umiejętność rozpoznawa-
nia nominałów banknotów, umiejętność rozumie-
nia podstawowych pojęć związanych z poruszaniem 

się w świecie finansów, korzystania z karty banko-
matowej, wdrażanie do uczciwej rywalizacji i wyko-
rzystania zdobytej wiedzy. Jurorami konkursu byli: 
Dyrektor I Oddziału PKO Bank Polski, pan Jacek By-
czyk, Opiekun SKO PKO BP, pani Ewa Zielińska, oraz 
Dyrektor SP w Rokietnicy, pani Karolina Nawrocka. 
Dzieci z naszej szkoły zajęły 3 miejsce. Staramy się 
promować SKO na  zebraniach z Rodzicami razem 
z Panią Ewą Zielińską, przedstawicielką PKO Banku 
Polskiego, prezentując Rodzicom ideę oszczędza-
nia i zapraszając do współpracy. Dzięki oszczędza-
niu możemy organizować różne ciekawe imprezy 
i spotkania. O wszystkich naszych działaniach opo-
wiadamy na stronie https://www.szkolneblogi.pl/
blogi/rokietniczanie/ 

Anna Jarczyńska 
Małgorzata Przynoga

Słowa mają moc
Nie ma lustra, które by lepiej odbijało 
człowieka niż jego słowa.

Juan Luis Vives

Wypowiadane słowa mają wielką, sprawczą moc. 
To one budują bliskość, przełamują lęk, nieśmia-
łość i pielęgnują uczucia. Potrafią doprowadzić do 
szczęścia, ale też do wielkiego cierpienia. Słów nie 
powinno rzucać się na wiatr. W wielu sytuacjach 
mają większą siłę niż czyn.

Sztuka porozumiewania się jest podstawową 
umiejętnością życiową. Tę sztukę może opanować 

każdy. Warto zatem zastanowić się, w jaki sposób 
MY komunikujemy się z innymi. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Rokietnicy podjęli się trudnego zadania 

w opracowaniu hasła SŁOWA MAJĄ MOC i wzię-
li udział w konkursie polonistyczno – informatycz-
nym. Niezmiernie cieszymy się, że tylu uczniów 
zdecydowało się wysłać nam swoje prace. Dzięku-
jemy za pomysły, które do nas spłynęły i gratuluje-
my wszystkim uczestnikom. Każda prezentacja do-
starczyła nam wielu refleksji. 

Laureatami konkursu zostali:
Klasy I-III
I miejsce: Michalina Przystup (2g)  
i Hanna Jeżewicz (3c)
Klasy IV-VI
I miejsce - Kacper i Oskar Mastalerz( 5b)

II miejsce - Antoni Sta-
siak (4a)
III miejsce - Jakub Pro-
tasewicz( 5b) 

Obok zamieszczone 
zostały fragmenty prac. 

Wszystkim uczestni-
kom serdecznie  
gratulujemy.

Kinga Durzewska, 
Marta Kierończyk, 

Marzena Wąsala
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Wolontariat
W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ro-

kietnicy funkcjonuje szeroko rozwinięty wolontariat. 
Nasze działania ukierunkowane są w głównej mierze 
na bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.

W ostatnim czasie przeprowadzone zostały dwie 
akcje, w których z wielkim zaangażowaniem wzię-
li udział zarówno uczniowie jak i rodzice. Pierwsza 
zbiórka dotyczyła czapeczek zimowych i kocyków 
– Włóczkersi. W związku z tą akcją zorganizowa-
ne zostało spotkanie dla chętnych osób, w trakcie 
którego panie dziergały potrzebne rzeczy na dru-
tach i szydełkach. Druga akcja odnosiła się do ma-
teriałów opatrunkowych – Opatrunek na ratunek. 

Ogrom zaangażowania osób zainteresowanych oraz 
ilość zebranych rzeczy w każdej akcji przerósł nasze 
najśmielsze oczekiwania. Wszystkie zebrane przed-
mioty zostały już przekazane potrzebującym. Jed-
nocześnie informujemy, że pomimo iż akcje zakoń-
czyłyśmy, to idea pomocy nie ustała.

My mamy mnóstwo pomysłów, a Państwo otwar-
te serca. Dzięki temu połączeniu zdziałamy jeszcze 
wiele dobra, za co póki co dziękujemy i z optymi-
zmem patrzymy w przyszłość.

W dniu 5 kwietnia grupka dzieci z klasy I c i I d 
wraz z wychowawczyniami pojechały do Domu 
Seniora w Kobylnikach. Z dużym zaangażowaniem 

uczniowie przygotowali program artystyczny, któ-
ry zaprezentowali przed osobami starszymi. Oprócz 
wierszyków i piosenek o tematyce wiosennej dzie-
ci przekazały również upominki. Były to świąteczne 
stroiki i kartki, które zostały wykonane przez chęt-
nych uczniów naszej szkoły. Cały wyjazd uznajemy 
za udany, gdyż wiosna w dzieciach tknęła pozytyw-
nego ducha w seniorach.

W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować 
firmie ROKBUS za użyczenie nam autobusu, który 
bezpiecznie zawiózł nas do Kobylnik.

Sylwia Łukaszczuk
Małgorzata Dubas

Poezja jak wiosna…
7 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej  im. Jana 

Brzechwy w Rokietnicy odbył się etap szkolny kon-
kursu Wiosenne Poezjowanie. W konkursie udział 
wzięło 43  recytatorów.

Rada Artystyczna w składzie:
Iwona Speina – przewodnicząca
Wiesława Haliasz  - członek komisji
Katarzyna Piechalak - członek komisji

Po przesłuchaniu recytatorów w czterech kate-
goriach wiekowych wyłoniła zwycięzców:

Kategoria klas 0-I
I miejsce: Franciszek Śliwiński 1g
II miejsce: Celina Janke O
III miejsce: Katarzyna Ciesielska 1b
Kategoria klas II - III
I miejsce: Jagna Skibińska 3b
II miejsce: Magdalena Niklewska 3a
III miejsce: Helena Strykowska 2e
Kategoria klas IV-VI
I miejsce: Zofia Sioma 4b
II miejsce: Wojciech Woszuk 4a 
III miejsce: Jeremiasz Konieczny 5a

Kategoria klas VII - IIIG
I miejsce: Julia Gąska kl. 8d
II miejsce: Gabriela Pszczoła 7a
III miejsce: Lidia Kaniewska kl. 8b
GRATULUJEMY!
Nagrody dla zwycięzców w szkolnym etapie ufun-

dowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Rokietnicy. DZIĘKUJEMY.

Rada Artystyczna
Iwona Speina– przewodnicząca

Wiesława Haliasz– członek komisji
Katarzyna Piechalak - członek komisji

Rokietnica powitała wiosnę poezją

Tradycją już się stało, że uczniowie naszych 
szkół witają wiosnę poezją. Pierwszego dnia wio-
sny w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokietnicy od-
był się VIII Gminny Konkurs Recytatorski WIOSENNE 
POEZJOWANIE. Udział w konkursie wzięło 21 naj-
lepszych recytatorów naszych szkół. Oceniani byli 
w czterech kategoriach wiekowych: klasy 0 – 1, klasy 
2 – 3, klasy 4 – 6 oraz klasy 7 – 3G. W jury konkursu 
zasiedli: pani Danuta Potrawiak – sekretarz gminy, 
pani Małgorzata Gorzejewska – polonistka i biblio-
tekarka oraz pan Grzegorz Ociepka – aktor. Po pod-
jęciu bardzo trudnej decyzji jury ogłosiło werdykt:

W kategorii 0 – 1:
I miejsce – Katarzyna Ciesielska kl. 1b SP Ro-

kietnica
II miejsce – Franciszek Śliwiński kl. 1g SP Ro-

kietnica
III miejsce – Julita Horemska kl. 1a ZSP Napa-

chanie 
W kategorii 2 – 3:
I miejsce – Stella Gmyrek kl. 2a ZSP 

Napachanie
II miejsce – Magdalena Niklewska 

kl. 3a SP Rokietnica
III miejsce – Jagna Skibińska kl. 3b 

SP Rokietnica
W kategorii 4 – 6:
I miejsce – Zofia Sioma kl. 4b SP Ro-

kietnica
II miejsce – Wojciech Woszuk kl. 4a 

SP Rokietnica
III miejsce – Kinga Szymkowiak kl. 5 

ZSP Napachanie
W kategorii 7 – 3G:
I miejsce – Gabriela Pszczoła kl. 7a 

SP Rokietnica
II miejsce – Julia Gąska kl. 8d SP Ro-

kietnica

GRATULUJEMY!
Gratulujemy również uczestnikom, którzy nie za-

jęli miejsc na podium, ale zaprezentowali wysoki 
poziom sztuki recytacji i niewątpliwie zasłużyli na 
specjalne wyróżnienie. Są to:

Zofia Jabłońska kl. 1b ZSP Napachanie
Ewa Wojtalewicz kl. 1a ZSP Napachanie
Celinka Janke kl. 0 SP Rokietnica
Helena Strykowska kl. 2e SP Rokietnica
Zofia Kloska kl. 3 ZSP Napachanie
Henryk Borowicz kl. 2 ZSP Napachanie
Klaudia Horemska kl. 4 ZSP Napachanie
Maurycy Ostrowski kl. 4a ZSP Napachanie
Jeremiasz Konieczny kl. 5a SP Rokietnica
Do zobaczenia za rok!

Dziękujemy;
• Panu Bartoszowi Derechowi za objęcie konkursu 

Honorowym Patronatem Wójta Gminy Rokietni-
ca i za środki na zakup nagród dla uczestników.

• Szanownej Komisji: pani Danucie Potrawiak, pani 
Małgorzacie Gorzejewskiej i panu Grzegorzowi 

Ociepce za trudną pracę jurorów.
• Pani Teresie Wieczorek za udostępnienie sali 

GOKu.
• Pani Iwonie Zielińskiej za pomoc w dniu konkursu.
• Pani Katarzynie Sokulskiej za wsparcie.
• Panu Arturowi Lisiakowi za ciasteczka.
• Krzysztofowi Michcie za pracę fotoreporterską.
• Pani wicedyrektor Lucynie Bigos za wszelką po-

moc, przychylność, wsparcie. 

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica

Organizatorzy:
Wiesława Haliasz

Iwona Speina
Katarzyna Piechalak

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy 
w Rokietnicy
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Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich

Kołobrzeskie kurorty…
W tym roku klasa II Technikum hotelarstwa mała 

możliwość zapoznać się z kołobrzeskimi kurortami. 
Uczniowie zwiedzili hotel Aquarius ***** , Centrum 
Kształcenia Praktycznego oraz uczestniczyli w targach 
Gastro-Hotel. Tam tez wysłuchali wykładu a temat 
„ Przygotowania do pracy w recepcji hotelowej”. 

Każdy tego typu wyjazd ma na celu wzbogacenie 
wiedzy przyszłych hotelarzy o zawodzie, w którym 
się kształcą. Uczniowie mogą skonfrontować zdo-
byta dotychczas wiedzę teoretyczną z praktyczna 
obsługa klienta – gościa.   Poza częścią dydaktycz-
ną zawsze jest czas na wspólne spacery brzegiem 
morza, dyskusje, wspólne posiłki...  Zmęczeni, ale 
pełni wrażeń wróciliśmy w piątkowy wieczór do Po-
znania. Migawki z wyjazdu można obejrzeć w załą-
czonych poniżej zdjęciach. 

Agnieszka Złotnicka  
Anita Durowicz 

Konkurs czytelniczy z języka 
niemieckiego dla uczniów 
Gimnazjum  im. Noblistów 
w Rokietnicy

Dnia 12 marca 2019 roku odbył się w naszej szko-
le konkurs czytelniczy z języków obcych dla uczniów 
klas 3 byłego Gimnazjum oraz klas 8 Szkoły Podsta-
wowej w Rokietnicy. Założeniem konkursu było na-
wiązanie bliższej współpracy ze szkołą z sąsiedztwa 
i zachęcenie uczniów interesujących się językami 
obcymi do przyjrzenia się ofercie językowej ZS im. 
Zamoyskich w Rokietnicy.

Konkurs czytelniczy miał na celu zmotywowanie 
uczniów do poszerzania swojej wiedzy i umiejęt-
ności w zakresie języka niemieckiego i angielskie-
go oraz rozwijanie umiejętności czytania ze zrozu-
mieniem, a także popularyzowanie języków obcych 
wśród młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań wie-
dzą o kulturze, geografii, literaturze i życiu codzien-
nym w krajach niemieckiego oraz angielskiego ob-
szaru językowego.

W konkursie sprawdzono znajomość treści lek-
tury „Gefahr am Strand” oraz „The prince and the 
pauper”. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczą-
ce głównych bohaterów powieści i najważniejszych 
wydarzeń powieści, opisywali fotografie z książki 
oraz wykonywali liczne zadania gramatyczno-lek-
sykalne. Oczywiście wszystkie te zadania wykony-
wali w języku obcym.

Monika Hofman, Anna Maciejewska

 Srebro dla Zamoyskich.
13.03.19. Reprezentacja naszej szkoły zdobyła II 

miejsce w 1/4 Mistrzostw Województwa Wielkopol-

skiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Zawody zostały 
rozegrane w Szamotułach na Hali „Szamotulanka”. 
W Finale Rejonu startowali Mistrzowie z zawodów 
powiatowych: grodziski, międzychodzki, nowoto-
myski, obornicki, poznański, szamotulski.  

Mecze o wyjście z grupy, dziewczęta wygrały 2:0 
w setach do 25. Trzecie spotkanie zakończyło się „ta-
ibrekiem” ( remis w setach do 25) do 15. W meczu 
finałowym lepsza okazała się drużyna z Szamotuł. 
Podziękowania należą się również naszym kibicom:-)

Gratulujemy!
M.Statucka

Wiosennie u Zamoyskich
Uczniowie wraz z kadrą pedagogiczną postano-

wili w nietypowy sposób powitać wiosnę. Łącząc za-
interesowania, talenty każdego z nas z dużą dawką 
humoru uzyskaliśmy idealny przepis na nakręcenie 
filmu promującego szkołę. W urokliwym otoczeniu 
parku, przy nieśmiałych promieniach słońca kame-
ra zarejestrowała każdy kąt, każdego ucznia, który 
nadaje życia społeczności Zamoyskich. Pomysł, jak 
i wykonanie filmu w całości zawdzięczamy niesa-
mowicie kreatywnym uczniom uczęszczającym do 
naszej szkoły. Melodii całej imprezie nadał utwór 
skomponowany i nagrany przez szkolny zespół mu-
zyczny Piwnica u Zamoyskich. Zachęcamy do obej-
rzenia filmu oraz fotorelacji z całej imprezy.

Alicja Dąbrowska
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

LIPDUB Pierwszy Dzień Wiosny 
Pierwszy dzień wiosny w tym roku świętowali-

śmy jak nigdy wcześniej! Nagrywaliśmy LipDub do 
autorskiej piosenki naszych uczniów ze szkolnego 
zespołu PIWNICA U ZAMOYSKICH, w którego skład 
wchodzą: Daniel Nogaj III TI, Sara Bartkowiak I TAK/
TOR, Sandra Piaskowska III TI, Oliwia Marciniak III TI, 
Piotr Przybył III TI, Roland Wiśniewski III TI i Mateusz 
Filipowicz III TI.  Codzienne próby i wyjazd do studia 
nagrań AURORA w Luboniu 18.03.2019r. z Profe-
sor Alicją Dąbrowską umożliwił nam nagranie au-
torskiej produkcji w świetnej jakości.

Dziękujemy w imieniu całego zespołu za danie 

nam szansy: Dyrektorowi, Profesorom i Uczniom.
Prace nad scenariuszem do tego wydarzenia ru-

szyły już w połowie stycznia. Wyłoniliśmy grupę peł-
ną energii i pasji, która nocami rozmyślała nad sce-
nariuszem, w jej skład wchodzą: Sandra Piaskowska 
III TI, Oliwia Marciniak III TI, Katarzyna Mendyka 
IIITI, Piotr Przybył III TI, Roland Wiśniewski III TI, Ję-
drzej Borowczak III TI, Bartosz Rosiakowski II TAK/
TOR i Arek Rosiakowski III TI. Z całej szkoły udało 
nam się zebrać ponad 70 osób do współpracy z ka-
merą, nazwaliśmy ich “TALENTAMI”, jeździli na ża-
glach, deskorolkach a nawet taczkach, tańczyli ska-
kali i włożyli ogrom pracy, za którą dziękujemy. Całe 
przedsięwzięcie koordynowała Profesor Alicja Dą-
browska i Profesor Agnieszka Złotnicka.

Efekt naszej pracy można zobaczyć na facebo-
oku, ale też na YouTube.

Dziękujemy!
Link do Produkcji: 
https://youtu.be/wV3gxsjj64s
Studio AURORA w Luboniu
https://www.facebook.com/AuroraStudio...
Zespół: PIWNICA
www.facebook.com/piwnicarokietnica

PIWNICA U ZAMOYSKICH na 
koncercie grupy FEEL

W niedzielę 31 marca nasz szkolny zespół mu-
zyczny Piwnica u Zamoyskich miał szansę uczest-
niczyć w wyjątkowym koncercie polskiego zespołu 
popowego FEEL. Uczniowie mogli posłuchać wyjąt-
kowego brzmienia instrumentów grających koncert 
na żywo, a także bawić się przy znanych piosenkach 
Piotra Kupichy. Koncert był szansą posłuchania, ale 
i próby wzorowania się na zawodowej grupie mu-
zycznej w dalszej twórczości Piwnicy u Zamoyskich.

Alicja Dąbrowska

Konkurs informatyczny AVATAREK
W dniu 01.04.2019 r. w Zespole Szkół im. J. i W. 

Zamoyskich w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 24 
odbył się finał IX edycji konkursu informatyczne-
go dla szkól podstawowych AVATAREK. Celem kon-
kursu jest popularyzowanie wiedzy informatycz-
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nej, wspieranie w rozwoju młodzieży utalentowanej 
informatycznie, lepsze przygotowanie uczniów do 
egzaminów zewnętrznych w zakresie informatyki 
oraz propagowanie idei Europejskiego Certyfikatu 
Umiejętności Komputerowych – ECDL.

Patronat honorowy nad konkursem od jego po-
wstania sprawuje Starosta Powiatu Poznańskie-
go Pan Jan Grabkowski oraz Wielkopolski Kurator 
Oświaty. Bieżącą edycję swoim patronatem objęli 
również m.in.: Łódzki Kurator Oświatowy, Polskie 
Towarzystwo Informatyczne z Polskim Biurem ECDL, 
Wojewoda Łódzki i Prezydent Miasta Łodzi, Firma 
Microsoft i Poznański Park Naukowo-Techniczny. 
Patronat merytoryczny nad konkursem sprawuje 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, a pa-
tronat medialny Rokickie Wiadomości. 

W bieżącej edycji konkursu udział wzięło 2287 
uczniów z 56 szkół, które rywalizowały z podziałem 
na 7 okręgów: poznańskim, rokietnickim, grodziskim, 
łódzkim, gliwickim, pilskim i kaliskim. Etap finało-
wy poprzedzały eliminacje szkolne i półfinały. Elimi-
nacje odbywały się w szkołach, a półfinał w siedzi-
bach współorganizatorów konkursu, a mianowicie:
• w Zespole Szkól im. Jadwigi i Władysława Zamoy-

skich w Rokietnicy
• w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.
• w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Ko-

misji Edukacji Narodowej w Łodzi
• w Zespół Szkół Łączności w Gliwicach
• w Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
• w IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana 

Paderewskiego w Kaliszu.
Gala finałowa odbył się w siedzibie pomysłodaw-

cy i organizatora konkursu w Zespole Szkół im. J. 
i W. Zamoyskich w Rokietnicy. W finale konkursu 
uczestniczyły dwuosobowe zespoły z 14 szkół. Finał 
przeprowadzony został w nowoczesnych i bardzo 
dobrze wyposażonych pracowniach komputero-
wych. Dla uczestników konkursu jak i osób towa-
rzyszących przygotowano napoje oraz poczęstunek. 
Dla nauczycieli-opiekunów zespołów uczniowskich 
zorganizowano zajęcia z metodyki nauczania pro-
gramowania.

Po zaciętej i iście sportowej walce zwycięzcą kon-
kursu został zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Mikołaja Kopernika w Zalasewie  w składzie: Igor 
Dąbek i Patryk Jankowiak. Opiekunem zespołu jest 
Pan Rafał Olejniczak. 

Galę finałową konkursu swoją obecnością uświet-
nili i nagrody wręczali, m.in.: Dyrektor Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu Pani 
Monika Lis-Nożyńska, przedstawiciel Polskiego Biu-
ro ECDL na Wielkopolskę Pani Ewa Sumowska oraz  
Pan Tadeusz Nowik przedstawiciel Ośrodka Dosko-
nalenia Nauczycieli w Poznaniu. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, podzię-
kowania i cenne nagrody rzeczowe, a trzy pierwsze 

zwycięskie zespoły puchary dla szkół.
Organizatorzy konkursu chcieliby serdecznie po-

dziękować osobom i instytucjom bez których wspar-
cia i życzliwości ten konkurs nie mógłby się odbyć, 
zwłaszcza fundatorom nagród.  Dla zespołów na 
różnych etapach konkursu nagrody ufundowali:
• Starosta powiatu poznańskiego
• Starosta powiatu grodziskiego
• Dyrektor Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich 

w Rokietnicy
• Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.
• Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

9 w Łodzi
• Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszi-

ca w Pile
• Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcące im. Igna-

cego Jana Paderewskiego w Kaliszu
• Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach
• Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Poznaniu
• Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Wiel-

kopolski
• Firma Microsoft
• ECDL Polska
• Firma CISCO
• Wydawnictwo Helion
• Poznański Park Naukowo –Technologiczny
• Firma TP-Link.

Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy 
wspaniałych prac i wiedzy informatycznej i życzy-
my dalszych sukcesów uczniom oraz ich opieku-
nom. Mamy nadzieję, ze konkurs AVATAREK na sta-
łe wpisał się w kalendarium szkolnych imprez i stał 
się tradycją naszych szkół, przyczyniając się do roz-
wijania zainteresowań wśród młodzieży dziedziną 
IT. Zapraszamy na jubileuszową X edycję konkur-
su AVATAREK.

Roman Dwulit

Wycieczka krajoznawcza – Skalne 
Miasto, Praga, Drezno

W dniach 10-12 kwietnia 2019 r. uczniowie Zespo-
łu Szkół im. Zamoyskich w Rokietnicy wzięli udział 

w wycieczce edukacyjno-krajoznawczej. Pierwsze-
go dnia zwiedziliśmy Skalne Miasto, drugi dzień po-
święcony był Pradze, a ostatniego dnia podziwiali-
śmy zabytki Drezna. Architektów krajobrazu, oprócz 
niezwykłych miejsc, zachwyciła budząca się do życia 
roślinność, natomiast hotelarze obserwowali funk-
cjonowanie hotelu z punktu widzenia gościa. Mimo 
dość zimnej pogody uczestnikom nie brakowało za-
pału do zwiedzania i chęci do podziwiania otaczają-
cych zabytków. Na wycieczce panowała przyjazna 
atmosfera, miłe chwile spędzone razem pozosta-
ną na długo w naszej pamięci. 

Opiekunowie wycieczki:
Anna Nowak, Monika Hofman, Agnieszka 

Złotnicka, Anita Durowicz 

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 rozszerzo-

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

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

reklamy(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 rozszerzo-

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

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

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:
11.05.2019 r. godz. 12:00 /sobota/
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Zespół Szkół  
Mrowino–Napachanie

SAVOIR VIVRE  NASZA 
CODZIENNOŚĆ

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu 
gościliśmy panią Annę Jasińską ze Stowarzyszenia 
„Instytut Przestrzeni Publicznej” z Poznania, która 
w ramach warsztatów opowiedziała dzieciom z klas 
I-III o dobrym zachowaniu. Uczniowie dowiedzieli 
się, czym jest savoir vivre i  jak powinniśmy postę-
pować chcąc być dobrze wychowanym.

Savoir vivre, to nie tylko sztuczne i wymuszo-
ne zasady lecz życzliwy stosunek do innych, dzię-
ki któremu każdy w naszym towarzystwie będzie 
traktowany z jednakową uprzejmością, tolerancją 
i życzliwością. Dzieci poznały zasady, które rządzą 
dobrym wychowaniem. Podstawą okazują się trzy 
magiczne słowa – klucze: proszę, dziękuję i prze-
praszam. Dowiedzieliśmy się, jak magiczną moc ma 
uśmiech, który sprawia, że nasze samopoczucie staje 
się lepsze, wywołuje radość i przyjazne nastawienie 
u osób, które nim obdarzamy. Zawsze powinniśmy  
starać się być uprzejmi i przyjaźni wobec innych lu-
dzi. Ważnym jest życzliwość i pragnienie tego, co 
jest pomyślne dla nas i dla innych, ale także akcep-
towanie siebie i innych takimi jakimi są. Punktual-
ność natomiast jest wyrazem szacunku ale rów-

nież poszanowaniem czasu innych osób. Szczególną 
umiejętnością jest dyskrecja, a tym samym umiejęt-
ność dochowania tajemnicy ale również nie wtrą-
canie się  i nieinteresowanie się sprawami innych 
osób, zwłaszcza jeżeli sobie tego nie życzą. War-
to być w życiu również lojalnym, czyli uczciwym 
i rzetelnym wobec innych osób. Warto nie zapomi-
nać o grzeczności używając zwrotów proszę, dzię-
kuję, przepraszam. Pani Ania opowiedziała o zna-
czeniu dobrego wychowania w dniu codziennym, 
o jego znaczeniu przy powitaniu, pożegnaniu czy 

wzajemnym przedstawianiu się. Dzieci dowiedzia-
ły się o właściwych zachowaniach w miejscach pu-
blicznych oraz zamieszkania, jak wręczać prezenty 
i kwiaty oraz jak dużą szkodę może wywołać kłam-
stwo. Poznaliśmy zasady zachowania się przy stole 
i na różnych uroczystościach. Uwadze nie uszła kwe-
stia ubioru i higieny osobistej. Po takim szkoleniu 
i utrwaleniu zasad savoir vivre spokojnie możemy 
spowodować, ze świat wokół nas stanie się lepszy.

Sylwia Kiejnich

Motyle
„Można wyciąć wszystkie kwiaty, ale nie można 

powstrzymać wiosny przed nadejściem”
Pablo Neruda

Wiosna to szczególny okres w otaczającym nas 
świecie. To czas wielkich zmian i nowych począt-
ków. Po długiej zimie wszyscy cieszymy się słońcem 
i ciepłem, śpiewem ptaków i odrodzeniem natury. 
Wszyscy powinniśmy poświęcić czas i cieszyć się 
tą porą roku,  osobiście obserwując, jak  po trud-
nym, zimnym i ciemnym okresie  ponowne powra-
ca piękno budzącego się życia. Na tym właśnie po-
lega wiosna.

W Napachaniu nasze spotkanie z wiosną roz-
poczęliśmy w towarzystwie wyjątkowych gości. 

Uczniów klas I-III odwiedził pan Jacek Pałasiewicz 
z Ministerstwa Motyli, który na co dzień  pracuje 

w poznańskim zoo. Zaoferował on nam spotkanie 
proekologiczne z bezkręgowcami. Niektóre z nich 
mogliśmy dotknąć, niektóre wziąć na ręce, a na 
niektóre tylko popatrzeć. Były przepiękne motyle, 
ślimaki, pająki, patyczaki a nawet węże... Wszyscy 
spisali się dzielnie. Czasami trzeba było przełamy-
wać bariery strachu, ale pan Jacek potrafił w cie-
kawy sposób opowiadać o swoich podopiecznych 
i nie brakowało mu poczucia  humoru. Poznaliśmy 
wiele ciekawostek o tych stworzeniach i dzięki nim 
przenieśliśmy się do różnych zakątków świata od 
Madagaskaru po Amerykę i nie tylko. Było to nie-
zwykłe doświadczenie, które pozostanie na długo 
w pamięci dzieci i nauczycieli.

Sylwia Kiejnich

CZAS REKOLEKCJI
Wiosna, to czas rekolekcji i przygotowań do Wiel-

kanocy. Odbyły się one w Szkole Podstawowej Mro-
winie i Napachaniu w dniach 18 – 20 marca.

W Napachaniu temat zaczerpnięty z Ewange-
lii Janowej - „Ja jestem dobrym Pasterzem i znam 
owce moje, a moje Mnie znają” - przybliżał nam ks. 
Wojciech Silski, kapelan z Pniew. Pierwszego dnia 
odkryliśmy symbolikę tego tekstu: kto jest Paste-
rzem, kto owcami, czego można się spodziewać po 
najemniku, a kto jest wobec nas groźnym wilkiem. 
W kolejne dni ksiądz przypomniał o tym, jak po-
trzebne są nam sakramenty, aby się nie stać „zagu-
bioną owcą”. Dzięki pomocy poznańskiej Fundacji 
Pro Publico Bono przeżyliśmy dwie historie filmo-
we: młodsze klasy śledziły przygody bohaterów fil-
mu „Tam,gdzie mieszka Bóg”, starsze zaś poznały 
historię św. Filipa Neri, opiekuna dzieci i młodzieży.

Drugi dzień upłynął pod znakiem Bożego Miło-
sierdzia. Odwiedziliśmy Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia w Kiekrzu, gdzie siostry podzieliły się hi-

storią świętej Faustyny oraz jej spotkania z Panem 
Jezusem nad Jeziorem Kierskim.

Na zakończenie rekolekcji na szkolnym koryta-
rzu ksiądz Proboszcz Tadeusz Lorek odprawił Mszę 
świętą, uczniowie zaś aktywnie włączyli się w śpiew 
i posługę liturgiczną. Później na korytarzu znalazły 
się prace konkursowe, które uczniowie wszystkich 
klas przygotowywali przez trzy dni – zaprezento-
wali w dowolny sposób temat naszych rekolekcji. 

Spośród dwudziestu kilku różnorakich pomysłów 
sześć zostało przez komisję nauczycielską wybra-
nych i nagrodzonych.

Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom 
oraz dyrekcji za udział, wspólną modlitwę, pracę 
i zabawę!

Lubow Sobieszczańska
Wojciech Silski
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HORYZONTY MATEMATYKI
15 marca 2019 r. uczniowie Zespołu Szkolno

-Przedszkolnego w Napachaniu uczestniczyli w wo-
jewódzkim konkursie  Horyzonty Matematyki. Kon-
kurs odbył się na Wydziale Matematyki i Informatyki 
UAM w Poznaniu. W konkursie wzięło udział 180 
uczniów z 22 wielkopolskich szkół. Naszą szkołę 
reprezentowało sześcioro  uczniów z klas siódmej 
i szóstej. Konkurs ten miał nietypową formę. Star-
tujący w nim uczniowie wysłuchali wykładu kon-
kursowego pt. „Bryły obrotowe”, a następnie przez 
45 minut rozwiązywali test z zadaniami związany-
mi z tematem wysłuchanego wcześniej wykładu. 
Ponadto oczekując na wyniki konkursu uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach składania origami, pro-
wadzonych przez studentów Wydziału Matematy-

ki i Informatyki UAM. Konkurs dostarczył uczniom 
wielu wrażeń oraz był okazją do kilkugodzinnego 

obcowania z matematyką.     
Karolina Jagodzik

SMOK, CZY SMOG?
Smoki występują tylko w bajkach, a smog to nie-

stety najprawdziwsza rzeczywistość. Czai się wszę-
dzie. Niby taki niewinny, ale …

W tym roku uczniowie z Zespołu Szkono-Przed-
szkolnego w Mrowinie i Napachaniu biorą udział 
w programie Edukacyjna Sieć Antysmogowa ESA. 
Dzięki niemu zdobywamy informacje jak walczyć ze 
smogiem i zanieczyszczeniami powietrza. Potrafi-
my identyfikować źródła zanieczyszczenia powie-
trza. Znamy wpływ niskiej emisji na stan powietrza. 
Wiemy jak zanieczyszczone powietrze wpływa na 
nasze zdrowie i czego nie powinno się robić pod-
czas dni, gdy normy czystości powietrza są przekro-
czone. Poznaliśmy sposoby ograniczenia emisji za-
nieczyszczeń i poprawy jakości powietrza. Staramy 
się być odpowiedzialni za środowisko naturalne.  
W budynkach szkoły: w Mrowinie i w Napachaniu 
zostały zainstalowane monitory informujące o ja-
kości powietrza w naszej okolicy. Dzieci uczestniczą-
ce w zajęciach  mają możliwość poszerzenia swojej 
wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza. W ra-
mach programu mogli wraz z rodzicami rozwiązać 
quiz. Z jego treści mogliśmy dowiedzieć się, że 36 
z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Eu-
ropejskiej znajduje się w Polsce. Średnioroczne stę-
żenie benzo(a)pirenu to prawie 6 nanogramów na 
metr sześcienny. W wielu miejscowościach w Polsce 
normy są przekroczone wielokrotnie. Jest niewiele 
regionów gdzie można dziś bezpiecznie oddychać.

52% pyłów PM10 (cząsteczki o rozmiarze 10 mi-
krometrów) pochodzi z tzw. niskiej emisji, czyli dy-
mów z niskich kominów gospodarstw domowych 
(stąd nazwa „niska emisja”). Za 87% rakotwórczego 
benzo(a)pirenu również odpowiada „niska emisja”, 
czyli spalanie węgla i drewna w domowych kotłach.

Za emisję pyłów zanieczyszczających powietrze 
odpowiadają różne urządzenia grzewcze stosowa-
ne w gospodarstwach domowych. Nisko sprawny 
kocioł na węgiel tzw. kopciuch generuje aż 770 mg/
m3 zanieczyszczeń. W Polsce mamy ponad 3 mln 
takich kopciuchów.

Program ma na celu zastanowienie się nad tym 
jak powinniśmy ogrzewać dom, aby nie zanieczysz-
czać powietrza? Najbardziej ekologiczna jest pom-
pa ciepła. Prawie wcale nie emituje pyłów również 
kocioł gazowy. Normy emisyjne zgodnie z prawem 
spełniają również kocioł na pelet drzewny oraz ko-
cioł na węgiel klasy 5, ale pod warunkiem jednak, 
że węgiel będzie dobrej jakości. Nasz dom nie bę-
dzie emitował zanieczyszczeń również, gdy będzie 

ogrzewany elektrycznie.
Stężenie pyłu PM10, jakie występuje wewnątrz 

domów opalanych kotłem węglowym niespełniają-
cym standardów emisyjnych, tzw „kopciuchem”  oraz 
drewnem spalanym w kominku może być również 
wysokie.  Oznacza, że  w ten sposób można szkodzić 
nie tylko sąsiadom w okolicy, ale przede wszystkim 
sobie. Zachodzi pytanie, dlaczego zanieczyszczenie 
powietrza wewnątrz pomieszczenia może być tak 
wysokie i z czego to wynika?

Może się tak dziać z dwóch powodów: albo ko-
cioł, piec lub kominek jest nieszczelny i dym czę-
ściowo przenika do pomieszczeń, albo dym po wy-
rzuceniu na zewnątrz jest powrotnie zasysany przez 
system wentylacyjny do wnętrza domu.

Jednym ze sposobów walki ze SMOGiem są zmia-
ny prawne regulujące zasady ogrzewania domów 
tzw. uchwały antysmogowe. Uchwała antysmogowa 
dla Wielkopolski obowiązuje od 01.05.2018 roku. 
Mówi ona, że do 2023 roku należy wymienić pie-
ce pozaklasowe, a do końca 2027 piece klasy 3 i 4. 
W przypadku obecnie używanych kominków uchwa-
ła mówi, że do końca 2025 muszą one spełniać nor-
mę ecodesign/ekoprojekt lub osiągnąć sprawność 
cieplną na poziomie co najmniej 80%. Od 2025 roku 
kominki, które nie spełniają wymagań muszą zostać 
wymienione lub wyposażone w urządzenie redu-
kujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wyma-
ganiami ekoprojektu.

My uczniowie, rodzice i mieszkańcy naszych miej-
scowości musimy zastanowić się koniecznie na ja-
kim etapie jesteśmy w dbaniu  o nas samych i nasze 
środowisko oraz co możemy zrobić dzisiaj na miarę 

naszych możliwości, by poprawić istniejący stan.

Czy wiesz, że:
Smog jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci, 

ale także dla osób starszych. Dzieci ze względu na 
słabiej rozwinięty układ immunologiczny gorzej ra-
dzą sobie z zanieczyszczonym powietrzem, ale też 
absorbują więcej trujących substancji na jednost-
kę masy ciała niż dorośli: więcej się ruszają, często 
są na powietrzu. Trujące substancje źle wpływają 
na rozwój dzieci, co przekłada się na ich zdrowie 
również w wieku dojrzałym. W niektóre dni ilość 
szkodliwych substancji [np. benzo(a)pirenu] przyj-
mowanych przez dziecko odpowiada kilku, a na-
wet kilkunastu wypalonym papierosom. U kobiet 
ciężarnych narażonych na przebywanie w SMOGu 
znacząco zwiększa się ryzyko przedwczesnego po-
rodu lub obumarcia płodu.  

Co może się stać, gdy oddychasz smogiem: - pro-
blemy z pamięcią i koncentracją, wyższy poziom 
niepokoju, stany depresyjne, zmiany anatomiczne 
w mózgu, Alzheimer, przyspieszone starzenie się 
układu nerwowego, udar mózgu, astma, rak płuc,  
przewlekła obturacyjna choroba płuc, częste infek-
cje dróg oddechowych, problemy z oddychaniem, 
podrażnienie oczu nosa i gardła, kaszel, katar, zapa-
lenie zatok, choroba niedokrwienna serca, nadci-
śnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, niewydol-
ność  serca,  zawał serca, bezpłodność, obumarcie 
płodu, przedwczesny poród.

WEŹ NIE TRUJ – Program na rzecz czystego po-
wietrza ESA

Sylwia Kiejnich
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W poszukiwaniu wiosny
Pierwszy Dzień Wiosny budzi wiele nadziei i ra-

dości. Nauczyciele oraz pracownicy ZSP w Napa-
chaniu postanowili go uczcić w nowatorski sposób 
i przygotowali dla swoich uczniów niespodziankę 
w postaci przedstawienia /Na straganie/. Najwię-
cej radości sprawiły nam: radość i uśmiech na twa-
rzach dzieci. Są najwierniejszą publicznością, która 
szczerze wyraża emocje i podziękowania.  

Karolina Władysiak

Wiosenne poezjowanie

13 marca odbyły się w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Napachaniu i Mrowinie  eliminacje 
szkolne do Gminnego Konkursu Recytatorskiego  
„Wiosenne Poezjowanie”. W Napachaniu wzięło 
w nim udział 25 uczniów. Komisja konkursowa wy-
łoniła laureatów w dwóch kategoriach wiekowych:

- w pierwszej kategorii /uczniowie klas 0-1 /
I miejsce zajęła Zofia Jabłońska
II miejsce – Julita Horemska
III miejsce – Daria Browarczyk
- w drugiej kategorii /uczniowie klas 2-3 /
I miejsce  zajęła Stella Gmyrek
II miejsce – Kacper Nuszkiewicz
III miejsce – Iga Lehmann i Marta Olesińska
21 marca 2019r. o godz. 12.00  odbyły się się 

eliminacje gminne, w których naszą szkołę repre-
zentowali: Zofia  Jabłońska, Julita Horemska i Stel-
la Gmyrek. Wyniki  etapu Gminnego przedstawia-
ły się następująco:

 I miejsce w kategorii  klas 2-3 zajęła Stella Gmy-
rek – klasa 2, a w kategorii klas 0-1 – Julita Horem-
ska klasa 1A.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i  gratuluje-

my wspaniałych występów!
Bogdana Krajewska

NOWA CZĘŚĆ SZKOŁY OFICJALNIE OTWARTA

Dnia 22.03.2019 roku miało miejsce wydarze-
nie wyczekiwane przez wszystkich. Otwarta została  
nowo dobudowana część szkoły w Napachaniu wraz 
z salą gimnastyczną. Wzięli w nim udział przedstawi-
ciele władz gminy Rokietnica i gmin ościennych, rad-
ni oraz przedstawiciele powiatu, kuratorium, a tak-
że prezesi spółek, członkowie rady rodziców, sołtysi 
i zaprzyjaźnieni goście. Nie zabrakło oczywiście na-
uczycieli i uczniów, którzy przygotowali szereg nie-
spodzianek celem uświetnienia uroczystości.

Warto w tym miejscu przytoczyć historię szkoły 
przedstawioną na otwarciu sali gimnastycznej przez 
panią dyrektor Małgorzatę Łopatkę.

HISTORIA SZKOŁY W NAPACHANIU
Początki szkoły w Napachaniu sięgają pierwszej 

połowy XIX wieku, a więc czasów zaborów. Zorga-
nizowano ją w 1827 roku, w drewnianym budynku 
oblepionym gliną  i pokrytym słomą. Była to szkoła 
katolicka, w której uczyły się polskie dzieci. W 1830 
roku władze pruskie wprowadziły jako obowiązko-
wy język niemiecki i wtedy placówce nadano nazwę 
SZKOŁY NIEMIECKIEJ DLA DZIECI POLSKICH. Obiekt 
ten uległ całkowitemu spaleniu.

W roku 1910 na tej samej działce powstał nowy, 
murowany budynek, w którym znajdowała się jed-
na izba lekcyjna oraz mieszkanie dla nauczyciela. 
Po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim została tu 

uruchomiona polska szkoła. Pierwszy protokół z po-
siedzenia Rady Szkoły datuje się na 18 lipca 1920 
roku. Była to tzw. szkoła jedno-klasówka.

W roku 1928, a więc już po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości, decyzją Kuratorium skomasowa-
no obwody szkolne Napachania i Kobylnik, tworząc 
trzy- klasową szkołę powszechną, do której uczęsz-
czały dzieci  z Napachania, Kobylnik i Dalekiego.

W czasie okupacji hitlerowskiej w Napachaniu zor-
ganizowano szkołę niemiecką dla dzieci z Rokietni-
cy, Krzyszkowa, Mrowina, Kobylnik, Dalekiego i Na-
pachania. W 1943 roku szkołę zlikwidowano, a w 
jej siedzibie zakwaterowano oddział Wermachtu.

Sytuacja ta trwała do 20 lutego 1945 roku. Wtedy 
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po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności czy-
tania i pisania, zakwalifikowano dzieci do poszcze-
gólnych klas. W czterech izbach lekcyjnych (dwie 
w Kobylnikach i dwie w Napachaniu) mieściła się 
siedmio- klasowa szkoła powszechna, w której na-
uką objęto zarówno dzieci jak i dorosłych.

Od listopada 1971 roku w budynku szkolnym 
w Napachaniu rozpoczęły się pierwsze remonty. 
Doprowadzono wodę, przełożono dach, wymie-
niono sprzęt i meble szkolne, zlikwidowano część 
zabudowań gospodarczych. Ogromny wkład w te 
prace w postaci wykopów, prac stolarskich, malo-
wania mieli mieszkańcy wsi.

W 1975 roku placówka w Napachaniu stała się fi-
lią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Rokietnicy. Najpierw 
funkcjonowała jako szkoła sześcio- oddziałowa, po-
tem obejmowała naukę w klasach I-III.

W latach 1982- 83 miały miejsce kolejne remon-
ty- założono centralne ogrzewanie, zmodernizowa-
no instalację elektryczną, wymieniono drzwi, otyn-
kowano budynek z zewnątrz.

W 1984 roku decyzją Naczelnika Gminy powo-
łano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Miesz-
kańcy nadal nie poprzestawali na staraniach o wła-
sną szkołę.

W 1988 roku przystąpiono do kolejnych prac: 
wyrugowano ogród, opłotowano teren, wykopa-
no i zalano fundamenty. Przy ogromnym nakładzie 
pracy mieszkańców Napachania, Kobylnik i Dalekie-
go we wrześniu 1990 roku został oddany do użytku 
tzw. łącznik, a w nim 2 izby lekcyjne, szatnia i kory-
tarz zakończony schodami do części głównej. Jed-
nocześnie w roku szkolnym 1990/1991 podniesio-
no poziom organizacyjny do klasy V.

Udział prac społecznych był ogromny. To gwa-
rantowało dotacje z budżetu państwa. Znaczący 
wkład mieli także indywidualni darczyńcy i zakła-
dy pracy, środki z Unii Europejskiej oraz Funduszu 
Niepełnosprawnych.

Kolejne lata to dalsze prace przy budowie szko-
ły, aż po zamknięcie stanu surowego i wykończe-
nie górnej kondygnacji.

12 marca 1999 roku uchwałą Rady Gminy Ro-
kietnica utworzone zostało w Napachaniu Gimna-
zjum z Oddziałami Integracyjnymi dla dzieci z Mro-

wina, Przybrody, Cerekwicy, Napachania, Kobylnik 
i Dalekiego oraz dla dzieci niepełnosprawnych z ca-
łej gminy.

Gimnazjum funkcjonowało w tym miejscu do 
czerwca 2011 roku. Do tego czasu budynek został 
wykończony, zagospodarowano teren wokół: m.in. 
powstał pac zabaw oraz kompleks boisk Orlik.

Od 1 września 2011 roku uchwałą Rady Gminy 
Rokietnica został utworzony Zespół Szkolno- Przed-
szkolny w Napachaniu, w którym do dnia dzisiejsze-
go mieszczą się oddziały zamiejscowe szkoły pod-
stawowej i przedszkola w Mrowinie.

W  2017 roku, w związku z reformą oświaty i wpro-
wadzeniem ośmioklasowej szkoły podstawowej, 
uchwałą Rady Gminy Rokietnica podjęto decyzję 
o rozbudowie szkoły w Napachaniu. Konieczne sta-
ło się uzupełnienie szkoły o nowe sale lekcyjne oraz 
salę gimnastyczną.

I tak od jedno-klasówki przeszliśmy do 13 od-
działów szkoły podstawowej i czterech oddziałów 
przedszkolnych. W obecnym roku szkolnym w Na-
pachaniu naukę pobierają dzieci w wieku od trzech 
do czternastu lat , w sumie trzystu sześciu uczniów.

Tak wygląda rys historyczny naszej szkoły- szko-
ły w Napachaniu. Ale nie można poprzestać tylko 
na faktach, datach i remontach. Szkoły by nie było, 
gdyby nie ludzie, zwłaszcza Ci, którzy stali na jej cze-
le i umiejętnie, z sercem i wielkim zaangażowaniem 
kierowali tą placówką, wzbudzając zaufanie dzieci, 
rodziców, nauczycieli i mieszkańców.

Oto kadra kierownicza od lat powojennych:
• Stanisław Krwawicz- 20.02.1945- 30.06.1951 – 

6 lat
• Władysław Jagaciak- 01.07.1951- 31.08.1953- 

2 lata
• Władysław Boruszak- 01.09.1953- 12.03.1960- 

prawie 7 lat
• Władysław Sieroń- 22.03.1960- 31.08.1971- pra-

wie 11 lat
• Józef Kurczewski- 01.09.1971- 31.01.1977- pra-

wie 6 lat
• Aleksandra Kurczewska- 01.02.1977- 15.03.1985- 

12 lat
• Krystyna Hlawacik- 16.03.1985- 31.08.1988- 3 lata
• Mirosława Skrzypiec-01.09.1988- 31.12.1989- 

1 rok
• Aleksandra Kurczewska- 02.01.1990- 31.12.2003- 

13 lat
• Beata Florkiewicz- 01.01.2004- 31.08.2004- 1 rok
• Jacek Welman- 01.09.2004- 31.08.2011- 7 lat
• Małgorzata Łopatka- 01.09.2011 do dziś.

Dziękujemy Państwu Aleksandrze i Józefowi Kur-
czewskim za podzielenie się swoją wiedzą i notat-
kami na temat historii szkoły.

Dziękujemy również koordynatorom wydarze-
nia z ramienia szkoły, paniom Alicji Gałęzewskiej i  
Elżbiecie Skrzypczak, które przygotowały program 
artystyczny oraz czuwały nad wystrojem sali gimna-
stycznej i pachnących nowością pomieszczeń. Dzię-
kujemy osobom, które pomogły w przygotowaniach.

 Wierzymy, że było to dla wszystkich wyjątko-
we przeżycie.

Sylwia Kiejnich

Podczas uroczystości związanej z otwarciem no-
wej części szkoły  uczniowie  pokazali jak ważne jest 
to dla nich wydarzenie.  Ujawniając  swoje talenty 
uświetnili  uroczyste otwarcie, ujmując szanownych 
gości swoją wrażliwością i muzykalnością. Występy 
rozpoczął film przygotowany przez uczniów, w któ-
rym zadali pytanie „Kim będą?” Podczas prezentacji 
młodzi artyści próbowali odpowiedzieć na to pyta-
nie mądrymi słowami piosenek, tańcem, dźwięka-
mi  trąbki. Julka Grzejszczyk, Alicja Kamińska, Nadia 
Leonhard, Vanessa Władysiak, Patrycja Kałmuczak, 
Roksana Grudzińska,  Rozalia Rybarczyk, Marysia 
Michniewicz i Iwo Ratajczyk pozwolili nam unieść 
się ku niebu, oddać się refleksji nad kolorami na-
szego życia. Bardzo dziękuję wszystkim uczniom, 
którzy przedstawili nam swoje umiejętności, uka-
zując, jak można zdobywać  szczyty, dążyć do celu 
i  rozwijać swoje pasje. Słowa wdzięczności kieruję 
również do najmłodszych uczestników – uczniów 
klasy drugiej i tak licznego chóru. Ich praca i  za-
angażowanie są  dowodem na to , że wystarczy 
pokazać młodym ludziom, w jakim kierunku mogą 
zmierzać, co mogą osiągnąć, a wtedy unoszą się na 
skrzydłach bez względu na przeciwności.

Alicja Gałęzewska  
– dumny i wdzięczny nauczyciel
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POZNAJ SWOJEGO RADNEGO

Pisarz powieści 
kryminalnych 
radnym gminy 
Rokietnica

Spotkanie początkującej dziennikarki z zawodo-
wym dziennikarzem było dla mnie świetną okazją 
dla sprawdzenia samej siebie. Wiedziałam, że idąc 
na tę rozmowę muszę się dobrze przygotować, zro-
bić dobry research i odpowiednio dobierać pytania. 
W końcu miałam do czynienia z zawodowcem. Wie-
działam, że jest to człowiek o wielu talentach, prze-
konujący, motywujący i przesympatyczny. Spraw-
dza się zarówno jako dziennikarz, pisarz, ale także 
od niedawna Radny w gminie Rokietnica. 

Dziennikarz, pisarz, socjolog, malarz, wykładowca 
i w dodatku Radny, jak to Pan to wszystko łączy?

Nic nie zachodzi na siebie, nic ze sobą nie koli-
duje. Bycie pisarzem to nic innego jak realizowanie 
swojego hobby, ja lubię pisać, sprawia mi to przy-
jemność. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli ze swoje-
go hobby zrobisz swój zawód, to nie przepracujesz 
ani dnia. Mnie się to udało. Jako praktyk i dzienni-
karz prowadzę wykłady na Wydziale Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa. Radny to człowiek, który nie 
jest zajęty od rana do wieczora. My zajmujemy się 
realizowaniem potrzeb mieszkańców gminy. Dla 
mnie to jest nowe doświadczenie, bo będąc dzien-
nikarzem byłem po drugiej stronie. Jako samorzą-
dowiec musze zajmować się sprawami, o których 
wcześniej miałem tylko mgliste pojęcie. Dopiero 
teraz widzę lepiej, jakie mieszkańcy mają potrzeby. 

Urodził się Pan w Trzciance, mieszkał w Pile, stu-
diował na Śląsku, skąd tak dobrze zna Pan zatem 
gwarę poznańską? 

Urodziłem się w Trzciance, ale generalnie jestem 
człowiekiem z Piły. Nie oznacza to jednak, że jestem 
pozbawiony poznańskich korzeni, bo moi rodzice 
są z Szamotuł. Można więc powiedzieć, że gwara 
poznańska wyssana jest z mlekiem matki.  

Skoro studiował Pan malarstwo, to dlaczego wy-
brał pan pisanie książek?

Mój ojciec był malarzem, ja też kończyłem malar-
stwo. W pewnym momencie zacząłem sobie ukła-
dać w głowie swój sposób na życie i doszedłem do 
wniosku, że w zasadzie malowanie obrazów niewie-
le różni się od pisania. Malowanie to jest tworze-
nie obrazów, wyczarowywanie jakiejś rzeczywisto-
ści na płótnie. Natomiast pisanie to przedstawianie 
jakiejś rzeczywistości w głowie czytelnika. Malując 
opieramy się głównie na zmyśle wzroku, a czytając 
uruchamiamy głębiej naszą wyobraźnię. 

Od kiedy zaczęła się Pana przygoda z pisarstwem 
i ile książek zostało już napisanych?

Pisałem zawsze. Jako człowiek ciągle piszący, cze-
kałem na to, aż ktoś napisze kryminał, którego akcja 
będzie się toczyć w Poznaniu. Czekałem, czekałem 

i się nie doczekałem, więc sam napisałem. Okaza-
ło się, że jednak można ciekawie pisać o Poznaniu, 
później coraz więcej ludzi pisało o stolicy Wielko-
polski. Pierwszą książkę wydałem w 2007 roku. Od 
tamtej pory napisałem 20 książek z tego 6 zbiorów 
opowiadań, czyli 14 książek wydanych dotychczas 
i 6 opowiadań w zbiorach. 15 książka wyjdzie tuż 
przed wakacjami. Czyli piszę jakieś 2 książki rocznie. 

Pracował Pan w telewizji i radiu, jest Pan związany 
z mediami, co Pan najbardziej lubi w tym zawodzie? 

Kontakty z ludźmi, trzeba najpierw z ludźmi po-
rozmawiać, żeby posłuchać, jak myślą. Nie został-
bym dziennikarzem gdybym nie studiował Socjo-
logii i nie uczestniczył w badaniach społecznych. 
Musiałem się wtedy przełamać, żeby zachęcić lu-
dzi do rozmowy, do odpowiedzi na pytania ankie-
towe. Bycie ankieterem chodzącym po domach, 
rozmawiającym z ludźmi, nauczyło mnie słuchania 
ludzi i rozmawiania o ich potrzebach. Ta umiejęt-
ność przydała się w pracy reporterskiej.

Z tego co widzę, ma Pan dużo na głowie, skąd więc 
pomysł, żeby startować na Radnego Gminy Rokiet-
nica?  

Postanowiłem być radnym, kiedy w poprzedniej 
kadencji przepadł projekt budowy ścieżki rowero-
wej z Mrowina do Rokietnicy, mimo że były na te 
inwestycje pieniądze z powiatu. Walczył o tę ścieżkę 
radny z Mrowina Ryszard Lubka, ale niestety prze-
grał. Nagle okazało się, że większość radnych łącz-
nie z tym reprezentującym moje sołectwo byli prze-
ciwni. Odrzucili projekt, mimo, że tą ścieżką dzieci 
mogłyby bezpiecznie dojeżdżać do gimnazjum. Gdy 
usłyszałem argumentację „nie bo nie”, doszedłem 
do wniosku, że nie może być tak, żeby reprezento-
wali nas nieodpowiedzialni ludzie, dla których wła-
sne interesy są ważniejsze niż dobro ogółu. I wtedy 
stwierdziłem, że może to czas, żeby wziąć sprawy 
w swoje ręce i działać na rzecz mieszkańców. 

To Pana pierwsza kadencja, jak się Pan odnajduje 
w roli radnego? Co znaczy być dla Pana Radnym? 

Ja tak naprawdę jeszcze nie mam wiem do koń-
ca co to znaczy być radnym, ale zdaję sobie spra-
wę, że to jest odpowiedzialność i obowiązek, które 
polegają na tym by robić wszystko, żeby gmina się 
dynamicznie rozwijała a naszym mieszkańcom żyło 
się jak najlepiej. Na razie uczę się jak być radnym 
i mam nadzieję że ta nauka idzie moi coraz lepiej.

Co by chciał Pan zmienić w swojej Gminie, jakie jesz-
cze zmiany wprowadzić, żeby żyło się lepiej?

Przede wszystkim ścieżka rowerowa Cerekwica- 
Rokietnica, a potem ta łącząca Przybrodę z Cere-

kwicą. Chodzi o to, by dzieci z Przybrody mogły 
bezpiecznie dojeżdżać rowerami do nowej szkoły 
w Cerekwicy. Jej budowa to w ciągu dwóch najbliż-
szych lat najważniejsze zadanie na naszym terenie.

Jakie działania udało się Panu podjąć?
Niedawno złożyłem interpelację o wyrównanie 

dróg na ul. Przecławskiej i wstępną naprawę na-
wierzchni, wyrównanie udało się przeprowadzić. 
To jest oczywiście półśrodek. Potrzebne są tam ra-
dykalne zmiany. Mam nadzieję, że uda się do tego 
doprowadzić. Kolejna rzecz to interpelacja w spra-
wie stanu poboczy na drodze Cerekwica-Przybro-
da. Powiat poznański ma wkrótce przystąpić do ich 
naprawy, ale najważniejsza jest zapowiedź, że re-
mont całej nawierzchni ma zostać przeprowadzo-
ny najdalej w przyszłym roku. 

Jak mieszkańcy mogą się z Panem kontaktować i ja-
kie problemy zgłaszają najczęściej? 

Mieszkańcy mogą się ze mną kontaktować po-
przez założoną przeze mnie grupę na Facebooku 
„Cerekwica Mrowino Przybroda”. Przede wszyst-
kim zgłaszają kwestie dróg. Mamy bardzo wiele 
dróg czy ulic, z którymi trzeba by zrobić porządek. 
Ale nie jest to takie proste. Bardzo dużo pieniędzy 
w budżecie tegorocznym idzie nie na drogi, ale na 
szkołę w Cerekwicy. Szkoła to priorytet, nie ma co 
się na nią obrażać, trzeba zacisnąć zęby i cieszyć 
się, że będziemy mieli nową szkołę. Budowa dróg 
i ścieżek pieszo-rowerowych też jest w naszych pla-
nach i chcemy małymi krokami realizować wszyst-
ko po kolei. 

Co uważa Pan za dobre decyzje Rady?
Szkoła w Cerekwicy to dobra istotna i ważna de-

cyzja dla całej gminy. Budowa centrum przesiadko-
wego w Rokietnicy, przebudowa ulicy Szamotulskiej, 
to spektakularne inwestycje, które zmieniają oblicze 
naszej gminy. Ale oprócz tego Rada załatwia wiele 
spraw, o których większość mieszkańców nie wie, 
a dla niewielu jest to być albo nie być. Decyzje wy-
kupów gruntów, czy też zagospodarowanie danej 
przestrzeni. To są sprawy, które dotykają niewiel-
kiej liczby mieszkańców, ale na ich rozpatrywaniu 
i polega właśnie praca Rady Gminy. 

Czy będzie Pan startował w kolejnej kadencji?
Nie mam pojęcia, na razie przyszedłem, żeby do-

pilnować spraw związanych z Przybrodą i Cerekwicą 
odnośnie ścieżek, szkoły i remizy. Ale to nie znaczy, 
że nie interesują mnie sprawy dotyczące całej gmi-
ny. To przecież jeden organizm społeczno- ekono-
miczny, który musi się harmonijnie rozwijać, więc 
trzeba dbać o każdy jego element.  A co do przyszłej 
kadencji? Wystartuję tylko wtedy, kiedy będę wie-
dział, że tej obecnej nie zmarnowałem.

Co chciałby Pan przekazać mieszkańcom?
Cieszę się, że mogę mieszkać wśród fajnych ludzi, 

w pięknej okolicy. Myślę, że 18 lat temu udało mi 
się znaleźć doskonałe miejsca pod budowę własne-
go domu. Tym którzy dokonali podobnego wyboru 
gratuluję jego trafności. Tym, którzy mieszkają tu 
od zawsze mogę powiedzieć, że są szczęściarzami. 
Rokietnica to dobre miejsce do życia.  

Rozmawiała  
Natalia Rybarz - Rokickie Wiadomości
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Z cyklu „Na zdrowie”
Dysfunkcja  
narządów ruchu.  
Profilaktyka i terapia

Ku przypomnieniu wiadomości z dawnych, szkol-
nych lat. Szkielet jest swoistym typem rusztowania. 
Na nim rozmieszczone są mięśnie, wnętrze zaś jest 
wypełnione narządami, a wszystko jest obciągnię-
te skórą. Kości są tkanką twardą, jej budulcem jest 
w dużej mierze wapń.  Ich struktura jest niezwykle 
odporna na obciążenia, zginania i złamania. Całość 
jest połączona różnorodnymi stawami przy pomocy 
więzadeł i ścięgien. Do kości i stawów przyczepione 
są mięśnie, dzięki którym można wykonywać ruchy. 
Dotyczy to tylko stawów ruchomych.

Niestety nasz aparat ruchu nie jest niezniszczal-
ny, jego części podlegają zużyciu w miarę starzenia 
się organizmu. Ten proces nie u wszystkich prze-
biega tak samo.

Opóźnienie go w dużej mierze może zależeć od 
nas samych.

Na patologiczne zmiany najbardziej jest narażony 
kręgosłup, który w wyniku ewolucji przyjął postawę 
pionową. W tej pozycji musi utrzymać całe ciało, 
a to wymaga wysiłku sprawnych mięśni. Pierwsze 
niepokojące objawy mogą wystąpić już u 30 latków. 

Powodem jest stopniowe zużycie chrzęstnych wsta-
wek międzykręgowych tzw. dysków. Następstwem 
może być zmniejszanie się długości ciała i wystę-
powanie bólów, szczególnie w odcinku piersiowym 
i lędźwiowym kręgosłupa. Starzeją się też nieste-
ty i inne stawy. Szczególnie stawy biodrowy, kola-
nowy i skokowy, które dźwigają obciążenia całego 
ciała. Im większa masa ciała, tym bardziej realne są 
patologiczne zmiany w obrębie w/w stawów. Zuży-
wa się chrząstka wewnątrz stawowa, łąkotki,  ścię-
gna i torebka stawowa. W ostateczności konieczny 
jest zabieg wstawiania endoprotez.

Osobnym zagadnieniem jest osteoporoza, czy-
li zrzeszotnienie kości. Powodem jest deficyt wap-
nia, najważniejszego składnika budulcowego kości. 
Przyczyną jest nieodpowiednia gospodarka wap-
nia w organizmie.

Czy można opóźnić, zatrzymać niekorzystne zmia-
ny w układzie kostnym?. Można. Zdrowy styl ży-
cia i odpowiedni ruch to antidotum na wymienio-
ne uciążliwości.    

 Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się w tej kwestii 
przyjdź do Biblioteki Gminnej w Rokietnicy w dniu 
22. maja (środa) o godz. 18.30, na spotkanie z uzna-
nym specjalistą doktorem Maciejem Nowakiem, 
właścicielem Przychodni „Dynasplint” w Poznaniu. 
To nic nie kosztuje, a wstęp jest wolny. Zapraszam.

W imieniu Akademii Wieku Dostojnego
Andrzej Deckert

Komunikaty AWD
Ostatnie pożegnanie.

Ze smutkiem i żalem przekazujemy informację. Do 
Krainy Wieczności Pan Bóg powołał w dniu 30 marca 
naszego wieloletniego słuchacza Zdzisława Teisnera za-
mieszkałego w Krzyszkowie. Ostatni raz widzieliśmy się 
na spotkaniu kolędowym 28 stycznia. Wtedy to Zdzi-
sław zaśpiewał nam kolędę, której nauczyła Go matka 
Wiktoria „Boże narodzenie, wszystko się weseli”, oraz 
fragment okupacyjnej przeróbki kolędy „Wśród nocnej 
ciszy” nawiązującej do nocnego terroru Gestapo.  Zdzi-
sław pożegnał się z tym światem nagle, w wieku nie-
spełna 87 lat.

Pogrzeb odbył się 5. kwietnia na junikowskim cmen-
tarzu. Zdzisławie. Pamiętamy. Będzie nam brakowało 
Twego optymizmu i  poczucia humoru.

Naszej koleżance Leokadii wyrazy serdecznego współ-
czucia z powodu śmierci męża składają koleżanki i ko-
ledzy z Akademii Wieku Dostojnego.

W imieniu zarządu Stowarzyszenia AWD
Andrzej Deckert

Wielkanocne spotkanie sekcji 
„zdrowy kręgosłup”

Spotkanie odbyło się w czwartek, 11 kwietnia w sali 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

To już kolejne, integracyjne nasze spotkanie przy ka-
wie i własnych wypiekach. Było, a jakże symboliczne 
wielkanocne jajko. Stoły były udekorowane świątecz-
nymi, wielkanocnymi stroikami. To rękodzieła artystycz-
ne naszej koleżanki Wandy. Wszyscy się znamy, mówi-
my sobie po imieniu, a jest nas sporo, bo grupa liczy 
ponad 40 osób. Swą obecnością zaszczyciła nas pani 
Teresa Wieczorek, dyrektor GOK u i Biblioteki Gminnej. 
W miłej atmosferze szybko minęły nam czas przy towa-
rzyskich pogawędkach. Do zobaczenia na następnym 
spotkaniu. Spróbuj i Ty dołączyć do ćwiczących w po-
niedziałki i czwartki, godz. 19.00.  zajęcia koedukacyj-
ne. Pierwsze zajęcia gratis, następne tylko 7 zł/godz. 
Do ćwiczeń proszę zabrać matę. Jest możliwość prze-
chowania na miejscu.

Uwaga. Zapraszamy do udziału w naszym stowarzy-
szeniu AWD. Deklaracje można pobierać i wypełniać w Bi-
bliotece Gminnej. Nie pobieramy wpisowego, a miesięcz-
na opłata członkowska wynosi „aż” 5 zł/mies.

Akademia Wieku Dostojnego 
im Marii Konopnickiej 
w Rokietnicy zaprasza 
na spotkanie z dr Maciejem 
Nowakiem w środę 22 maja, 
godz. 18.30 w Bibliotece Gminnej.

Doktor Maciej Nowak jest właścicielem znanej 
Przychodni „Dynasplint” w Poznaniu. Tematem będzie 
dysfunkcja narządów ruchu, profilaktyka i terapia. Jak 
zwykle spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy 
wszystkich, szczególnie osoby nieco wcześniej urodzone. 
Swój udział potwierdziła Aleksandra Podsiadło, Mistrzyni 
Polski Seniorów z 2018 roku na dystansach 60 i 200m. 
Pani Aleksandra jest laureatką Plebiscytu na Sportowca 
Roku w Gminie Rokietnica. Będzie okazja spytać panią 
Olę, jak to się robi w wieku uznanym już za dostojny.

Serdecznie zapraszamy.

Przedświąteczne spotkanie Stowarzyszenia 
Akademia Wieku Dostojnego im. Marii 
Konopnickiej

11 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie Zarzą-
du oraz Członków Stowarzyszenia Akademii Wie-
ku Dostojnego w Rokietnicy. 

Spotkanie otworzył Pan Prezes – Andrzej Dec-
kert, który przywitał wszystkich zebranych oraz zło-
żył uczestnikom życzenia świąteczne.

W tym dniu na stołach królowały przepyszne, 
świąteczne wypieki oraz efektowne wielkanocne 
dekoracje wykonane przez panie i panów ze Sto-
warzyszenia.

Pan Andrzej przy okazji spotkania przedstawił naj-
ważniejsze założenia  i plany Stowarzyszenia na naj-
bliższe tygodnie i miesiące.
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Nowa impreza 
ROSKWIT – wiosna 
• natura • ciało
Relacja z wydarzenia

Budząca się wiosną natura, także w nas generuje 
ogrom energii do działania. Z kolejnymi warstwami 
ubrań odkrywamy ciała, które coraz bardziej przy-
kuwają naszą uwagę. Zaczynamy działać. Siłownie 
i sale do fitnessu znów znacząco się wypełniają, 
także jadłospis ulega transformacji. Ale czy w tym 
całym wiosennym poruszeniu chodzi tylko o ład-
ną sylwetkę? Czy zawsze pięknie wyglądające cia-
ło jest odzwierciedleniem zdrowia?

Dlatego powstał ROSKWIT, który odbył się 
23.03.2019 r. w hali ROS w Rokietnicy. Głównym 
organizatorem imprezy był gabinet świadomej pra-
cy z ciałem Vivendum Ewy Maternik z Rokietnicy 
przy dużym wsparciu Honorowego Patronatu Wójta 
Gminy Rokietnica. Założeniem powstania tej impre-
zy było pokazanie jak poprzez ruch oraz świadome 
żywienie można uzyskać zdrowe ciało i zbalanso-
wane emocje. Imprezę rozpoczęliśmy chińską gim-
nastyką leczniczą qigong (czytaj czikung) Shibashi, 
której składowymi są elementy gimnastyki Tai Chi. 
Qigong jest to forma ćwiczeń zdrowotnych polega-
jąca na połączeniu ruchu, oddechu i myśli, wpły-
wając kolejno na różnorodne narządy i sfery ciała. 
Następnie Maciej Szyszka, znany też jako zimnolub-
ny, zapoznał nas z elementami metody oddecho-
wej Butejki, która na celu ma dotlenienie komórek, 
uspokojenie umysłu i przywrócenie zdrowia. Wykład 
tak bardzo zainteresował słuchaczy, że trudno było 
przejść do kolejnego punktu programu. Kolejny styl 
qigong pokazała nam Stasia Libera, która prowadzi 
środowe zajęcia w GOK w Rokietnicy. Dzięki niej 
mogliśmy „polecieć” ku zdrowiu stylem Lecącego 
Żurawia. Tutaj chciałam bardzo podziękować Stasi 
oraz grupie Lecących Żurawi za liczne uczestnictwo 
podczas warsztatów. Następnie Nela zapoznała nas 
z kilkoma ćwiczeniami Słowiańskiej Gimnastyki dla 
Kobiet. Jest to również holistyczna metoda pracy 
z ciałem i oddechem, która właśnie przeżywa swo-

je odrodzenie. Jak powiedziała Nela, gimnastyka ta 
ma wzmacniać obszary miednicy oraz wspierać ko-
biety w procesie uważności na własne ciało czy pod-
czas procesów różnorodnych zmian, jakie nam to-
warzyszą. Dzięki fizjoterapeutce Annie Majewskiej, 
mogliśmy nauczyć się jak ćwiczyć w sposób ergono-
miczny dla naszych stawów. Teraz dzięki wiedzy na 
temat tych istotnych szczegółów, wiemy jak wspie-
rać swoje ciało i nie zaszkodzić sobie podczas na-
wet najtrudniejszych ćwiczeń. Cały blok warsztatów 
zakończył Dariusz Kosicki, prowadzący na co dzień 
zajęcia Nordic Walking w Rokietnicy. Darek zwró-
cił naszą uwagę na techniczne podstawy chodzenia 
z kijami, dzięki którym można uzyskać ogrom ko-
rzyści dla ciała przy niedużym wysiłku. Równolegle 
obok warsztatów chętne osoby mogły skorzystać 
z indywidualnego szkolenia z udzielania pierwszej 
pomocy dorosłym oraz dzieciom na profesjonal-
nych manekinach. Swoją wiedzą i doświadczeniem 
podzielili się nasi niezastąpieni Strażacy Ochotnicy 
z Rokietnicy. Dodatkowo na tematy zdrowia w uję-
ciu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, można było po-
rozmawiać z akupunkturzystką Agnieszką Gapińską. 
Natomiast dzięki Douli Monice, prowadzącej Instytut 
Rodzicielstwa dzieciaki mogły doznać sensorycznej 
uczty, a świeżo upieczeni rodzice spróbować swoich 
sił podczas instruktażu noszenia dzieci w chustach.

Dla osób, które podczas ćwiczeń chciały uzupeł-
nić zasoby energii, „Restauracja Pod Gruszą” przy-
gotowała smaczne i zdrowe menu. Można było po-
silić się pełnoziarnistym makaronem z warzywami, 
posmakować pysznej zupy z fenkuła lub skosztować 
kolorowych sałatek. Nie zabrakło także zdrowych de-
serów, dzięki fit odsłonie „Cukierni u Kamilka”. Mo-
gliśmy uraczyć się sałatkami owocowymi, deserami 
z chia lub tapioką, a także kolorowymi koktajlami 
z mongo czy szpinakiem. Mniam! Bardzo dziękuję za 
możliwość wynajęcia hali ROS oraz wsparcie w or-

ganizacji imprezy panu Jerzemu Maciejewskiemu. 
Pomimo, że ROSKWIT odbył się pod (bezpiecznym) 
daszkiem, my mogliśmy nacieszyć oczy wiosennymi 
kolorami. Już od samego wejścia, a także i w środ-
ku towarzyszyły nam piękne kompozycje kwiatowe 
przygotowane przez Ogrodnictwo Szymańscy z Sza-
motuł. Nie zabrakło też zielonych krzewów, dzięki 
uprzejmości Ogrody Psarskie – Centrum Ogrodnicze 
z Kiekrza. Ponadto można było zakupić przepiękne 
wyroby rękodzielnicze, wykonane przez Montow-
nię Pasji, Igliczankę czy Stowarzysznie Roktar. Nie 
zabrakło także jajek od szczęśliwych kurek od Pań-
stwa Czachor, rozmów na temat sezonowości wa-
rzyw i miodów z zaprzyjaźnionej pasieki. Wszystkie 
stoiska wyglądały ślicznie, w eko-odsłonie.

Osobom, którym nie udało się z nami spędzić 
tego inspirującego dnia, dzięki trzem wolonta-
riuszkom z Rokietnickiego Klubu Fotograficznego 
możemy podzielić się z Wami kilkoma odsłonami 
naszych wiosennych zmagań. Była także telewizja, 
krótka relacja dostępna jest tutaj: https://youtu.
be/hcQSqa0xl3k .

Wszystkim współorganizatorom oraz uczestni-
kom bardzo dziękuję za zaangażowanie. Mam na-
dzieję, że następnym razem będzie jeszcze bardziej 
inspirująco, świadomie, zdrowo i kolorowo. Do zo-
baczenia za rok albo wcześniej :)

Ewa Maternik 
główny organizator ROSKWITu 

właścicielka gabinetu Vivendum

Rokietnicki  
Klub Seniorów

Pierwsza grupa osób – członków Rokietnickie-
go Klubu Seniorów w dniach 2 i 3 kwietnia 2019r. 
uczestniczyła w bezpłatnym kursie komputerowym, 
który odbył się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Ro-
kietnicy. Organizatorem warsztatów pt. „Działajmy 
w sieciach społecznościowych” jest Centrum Sportu 
Szamotuły. W ramach współpracy międzygminnej 
również mieszkańcy gminy Rokietnica mogą wziąć 
udział w szkoleniach komputerowych. Bezpłatne 
warsztaty komputerowe obejmujące 24-godzinne 
szkolenie rozłożone na dwa dni kalendarzowe, pro-
wadzone przez wyspecjalizowaną kadrę obejmu-
ją podstawowe zagadnienia związane z treściami 
komputerowymi. Profesjonalizm oraz elastyczność 
w doborze tematów omawianych na warsztatach 

sprawiła iż wszyscy uczestnicy byli z kursu bardzo 
zadowoleni. Druga grupa seniorów uczestniczyć bę-
dzie w kolejnej edycji bezpłatnego kursu kompute-
rowego w dniach 7 i 8 maja 2019r. 

Kilkunastu członków  Rokietnickiego Klubu Senio-
rów w dniu 9 kwietnia 2019r. po raz pierwszy wzię-
ło udział w zorganizowanym wyjeździe na pływal-
nię do Tarnowskich Term. Zdecydowana większość 
uczestników w tym dniu była na pływalni w Tarno-
wie Podgórnym po raz pierwszy. Pobyt na pływal-
ni trwał 2 godziny.  Przedpołudniowy wyjazd jest 
tak zorganizowany aby seniorzy mieli możliwość 

uczestniczenia w dodatkowej atrakcji. Są to bezpłat-
ne ćwiczenia w wodzie prowadzone przez specjalist-
kę fitness. Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu 
Gminy w Rokietnicy osoby chętne będą uczestni-
czyły w cotygodniowych wyjazdach na pływalnię aż 
do późnej jesieni. W każdy wtorek z Rokietnicy po-
jedzie autokar, który zawiezie i przywiezie uczestni-
ków. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc w autokarze. 
Osoby, które chciałyby dołączyć do grupy seniorów 
– zapraszam (tel. 513 056 600).  

Bogusława Rzepka
Prezes  Rokietnickiego Klubu Seniorów

G

MINA ROKIETNIC
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Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica



28

Wciąż sadzimy na swoim!

Nie od dziś wiadomo, że sztandarowym celem 
naszej działalność jest dbałość o środowisko natu-
ralne. Wszystkie podejmowane przez PUK działa-
nia i aktywności, na czele z obowiązkami statuto-
wymi, wykonywane są w proekologicznym duchu. 
Wielu Mieszkańców naszej społeczności bardzo 
przeżyło wycinkę drzew w związku z remontem 
drogi powiatowej – ulicy Szamotulskiej w Rokietnicy. 
Nam też było przykro, serio… Spieszymy jednak z do-
brą informacją: akcja nowych nasadzeń trwa, wraz 
z Pracownikami Urzędu Gminy w Rokietnicy koordy-
nujemy ją i jest nam z tym bardzo dobrze. 

Rozpoczęliśmy od ulicy Agrestowej w Bytkowie. 
Tam posadziliśmy 35 lip. Zadbaliśmy też o przestrzeń 
publiczną przy placu zabaw w Sobocie. Od niedaw-
na oko cieszą 2 lipy. Wraz z dziećmi z Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Napachaniu porządkujemy 
teren wokół nowego budynku szkolnego w Napa-
chaniu. Jest coraz piękniej! Serce rośnie na widok 
zaangażowania i pracowitości tamtejszych wycho-
wanków. Docelowo przestrzeń wzbogacą 4 kaliny, 
500 dzikich róż, 5 głogów i 2 platany – to już trady-
cja przy obiektach oświatowych. W planach jest też 
dosadzenie 150 dereni w ciągu ulicy Trakt Napole-
oński oraz nasadzenie 50 dereni przy ulicy Akacjo-
wej na Osiedlu Parkowym. Ulica Lipowa zaś będzie 
piękniejsza o 44 sztuki grabów.

Z nastaniem wiosny porządkujemy również ulice: 
gminne oraz powiatowe. Nasza zamiatarka ma spo-
ro pracy, ale na szczęście aura nam sprzyja. Najważ-
niejsze, by nasza mała Ojczyzna była czysta, schlud-
na i bezpieczna.
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W „starym” Rostworowie trwają 
prace nad budową kanalizacji 
sanitarnej
Po zimowej przerwie ponownie ruszyły roboty w „starym” Rostworo-
wie. Do końca roku powstaną niemal 2 km sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz prawie 4 km rurociągu tłocznego, który połączy nową sieć bezpo-
średnio z oczyszczalnią ścieków w Bytkowie. Projekt zakłada również 
likwidację starej, niewydajnej już oczyszczalni ścieków w Żydowie.

Do końca marca br. w „starym” Rostworowie powstało w sumie 1200 m sieci grawi-
tacyjnej i rurociągu tłocznego oraz 21 przyłączy do granic posesji. Do tej pory zakoń-
czono prace w ul. Ogrodowej i częściowo w ul. Sobockiej (od ul. Ogrodowej do ostat-
niego zabudowania w stronę Soboty). Ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne 
większość robót prowadzona jest w kontrolowanym odwodnieniu. Podczas wykony-
wania prac koniecznym okazało się wykonanie części robót tzw. metodą bezwykopo-
wą, tj. przeciskami sterowanymi między innymi pod wjazdami do posesji. Oprócz tego 
Wykonawca – firma BUD-AN Sp. z o.o. z Kalisza, musiał się zmierzyć z kilkoma nagły-
mi przeszkodami, m.in. nieużywany betonowy zbiornik na trasie rurociągu tłocznego, 
czy wojskowe kable ułożone wzdłuż ul. Sobockiej. Niemniej, prace postępują zgod-
nie z harmonogramem i wkrótce obejmą ul. Różaną. Wyłączenie z użytkowania sta-
rej oczyszczalni ścieków w Żydowie planowane jest na okres letni.

Warto przypomnieć, że ofertowa wartość zadania to 1 851 219 zł netto. Przed-
sięwzięcie zostanie sfinansowane z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

O inwestycjach i procedurach przetargowych prowadzonych przez PUK można na 
bieżąco czytać na www.puk.com.pl. Zachęcamy do odwiedzin.

Przepraszamy również za wszelkie niedogodności powstałe w trakcie realizacji in-
westycji oraz dziękujemy za Państwa wyrozumiałość.
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Wielkanoc 
w Kobylnikach

Kwiecień to okres, kiedy poszczególne wioski na-
szej gminy biorą udział w wystawie

 “Stół Wielkanocny Pięknie Nakryty” związa-
na jest z nadchodzącymi Świętami Wielkiejnocy. 
W tym sympatycznym przedsięwzięciu 14.04.br. 
udział wzięły również Kobylniki. Do wystroju świe-
tlicy przyczynili się mieszkańcy z obu części naszego 
sołectwa. Panie przygotowały mnóstwo świątecz-
nych potraw, które przybrały nasz stół, a ręcznie 
wykonane stroiki podkreślały ich smak. Odwiedza-
jący goście mogli podziwiać nie tylko stół syto na-
kryty, ale także wystrój dookoła niego. A były tam: 
zajączki, baranki, kurki, kaczki no i oczywiście jajka 
o różnych rozmiarach i kolorach, wyczuwało się jak 
to na wsi zapach siana. Swojska atmosfera urzekła 
także odwiedzających nas członków komisji, któ-
ra nie kryła zaskoczenia z dekoracji nie tylko stołu 
i całej sali, ale unoszącego się charakterystycne-
go zapachu słomy. Radzie Sołeckiej oraz wszystkim 

zaangażowanym mieszkańcom naszego sołectwa 
składam najserdeczniejsze podziękowania za po-
moc w przygotowaniu wystawy. Na koniec pragnę 
zaznaczyć, że uhonorowaniem naszego wspólnego 

dzieła jakim był “Stół Wielkanocny Pięknie Nakry-
ty” była wspólna integracja, podczas której odbyła 
się degustacja przygotowanych pysznych potraw. 

Sołtys Kobylnik Beata Nowak 

Wieści z Krzyszkowa
W trosce o zdrowie

8 marca w świetlicy sołeckiej w Krzyszkowie od-
było się spotkanie z okazji „Międzynarodowego Dnia 
Kobiet”. W tym dniu w sposób szczególny zwrócono 
uwagę na istotę badań profilaktycznych. Mieszkan-
ka Krzyszkowa dr n. med. Justyna Bieda zapozna-
ła  przybyłych gości z badaniami profilaktycznymi, 
które zapewniają wczesne wykrycie wielu groźnych 
chorób we wczesnym stadium rozwoju. Dziękujemy 

bardzo za prelekcję i udzielone cenne wskazówki. 
Podczas spotkania był czas na rozmowy o zdrowiu 
i oczywiście czas na rozmowy o radościach i trud-
nościach dnia codziennego. Dziękuję paniom za licz-
ne przybycie oraz za przygotowanie domowych wy-
pieków. Dziękuję przedstawicielom Rady Sołeckiej, 
którzy tradycyjnie obdarowali panie pięknymi tuli-
panami. Temat „ w trosce o zdrowie” towarzyszył 
mieszkankom także podczas spotkania, gdzie po-
znaliśmy walory zdrowotne ziół. 

Tegoroczny stół wielkanocny przygotowany został, 
także w trosce o zdrowie najbliższych. Smak trady-
cyjnych wielkanocnych potraw znamy od dziecka. 

Te same tradycyjne potrawy można przygotować 
na różne sposoby w różnych wariantach - także we-
getariańskich. Podczas tegorocznej wystawy „Stół 
Wielkanocny Pięknie Nakryty” mieszkanki Krzysz-
kowa polecały potrawy wegetariańskie, które mogą 
gościć na wielkanocnym stole. Wielkanoc może być 
kolorowa i pełna witam. Taki też, był tegoroczny 
wielkanocny stół w Krzyszkowie. Dziękuję zaanga-
żowanym paniom za przygotowanie świątecznych 
potraw oraz za niepowtarzalną dekorację stołu wiel-
kanocnego. 

Sołtysowa
M. Chojnacka 
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Sołectwo Krzyszkowo
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Sołectwo Żydowo
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Sołectwo Żydowo

W dniu 30 marca w naszym Sołectwie odbyło 
się wiosenne sprzątanie. Mieszkańcy chętnie zaan-
gażowali się w akcję zorganizowaną przez Sołtysa 
i Radę Sołecką. Przyjemnie było popatrzeć jak czy-
sto zrobiło się wokół. Po pracy przyszedł czas na od-
poczynek i wspólne spędzenie czasu przy ognisku. 
Chciałabym podziękować każdemu kto pomagał przy 
wiosennych porządkach. Dbajmy o nasze środowi-
sko, a będzie żyło się nam przyjemnie. 

Stół Pięknie Nakryty 
W Niedzielę palmową odbył się pokaz Stołu Wiel-

kanocnego w Świetlicy Wiejskiej. Serdecznie dzię-
kuję Irenie, Annie, Marlenie, Ewie, Marii, Geni, Ho-
noracie, Jadzi, Krystynie, które chętnie wzięły się do 
pracy i poświęciły swój wolny czas. Miło było pra-
cować wspólnie w Ten szczególny czas przed Świę-
tami Wielkanocy. 

Sołtys Elżbieta Wencka 

Sołectwo Rokietnica

Seniorzy dzieciom. Odnowiony plac 
zabaw gotowy do rozpoczęcia sezonu

W dniach od 3.04 do 8.04.2019 r. zamknięty był 
plac zabaw w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej. Po-
wodem była konieczność renowacji urządzeń, słu-
żących naszym dzieciom.

W prace zaangażowała się jedna z dwóch grup 
uczestników kursu komputerowego dla seniorów, 
zorganizowanego przez CYFROWĄ WIELKOPOLSKĘ 
z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich. Uczest-
nicy kursu zdecydowali, by w ramach zaplanowa-
nych w projekcie zajęć animacyjnych zrobić coś prak-
tycznego. Postanowili swoją aktywność ofiarować 
dzieciom odmalowując plac zabaw i potem uwiecz-
niając prace na otrzymanych od fundacji tabletach. 

Prace ruszyły pełną parą 4.04.2019 r. W projekt 
zaangażowały się następujące panie: Cecylia Miku-
ła, Jadwiga Świergiel, Zofia Gontarz, Krystyna Grze-
gorczyk, Halina Fudala oraz Jadwiga Starzonek przy 

czynnym udziale sołtysa, Józefa Fudali - uczestnika 
kursu oraz pani Agnieszki Kowalskiej-Bojar - koordy-
natora szkolenia. Sołectwo zapewniło kitle ochron-
ne, farby i pędzle.

Natomiast w dniach od 6.04 do 8.04. panowie 
Józef Fudala, Zdzisław Szatkowski i Sylwester Gro-
lewski dokonali wymiany jednego zniszczonego ele-
mentu w urządzeniu do zabaw oraz rekultywacji 
i sprzątnięcia placu. Dodatkowo, członkowie rady 
sołeckiej umyli wszystkie tablice informacyjne znaj-
dujące się na terenie Rokietnicy.  

W imieniu sołtysa dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do odnowienia tak potrzebnego naj-
młodszym placu zabaw. Urządzenia cieszą oczy no-
wym blaskiem. Oby korzystanie z nich dało dzie-
ciom dużo radości.

H.F.
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Sołectwo Mrowino Cerekwica

Powiat Poznański Rodzinnie
Wycieczka turystyczna o takim tytule miała miej-

sce 23 marca 2019 r.
Celem jej było poznanie kultury i wiedzy związa-

nej z terenem Powiatu Poznańskiego i rejonu Wiel-

kopolskiego. Podczas tej wycieczki zwiedzaliśmy 
skansen Pana Zbyszka Koprasa w miejscowości Fiał-
kowo, gdzie znajdują się cenne zabytki samocho-
dowe, w tym kwiat polskiej motoryzacji Fiat 126p, 

motorowery i motocykle.
Następnie pojechaliśmy z miejscowości Dopiewo 

Koleją Metropolitalną do Nowego Tomyśla. Zwie-
dzaliśmy Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa. 
Poznaliśmy historię powstania Nowego Tomyśla 
i okolic, podziwialiśmy ogromny kosz wiklinowy 
w tym miasteczku. Dalej trasą przez Stary Tomyśl 
wróciliśmy do Powiatu Poznańskiego i zwiedzili-
śmy przepiękny pałac w Wąsowie. Pan przewod-
nik Przemysław Ogrodowczyk ciekawie opowiadał 
historię tego pałacu i Spichlerza . Dalej podczas tra-
sy poznaliśmy ciekawostki o miejscowościach: Opa-
lenica, Buk, Niepruszewo, Sierosław. Pogoda nam 
dopisała. Wycieczka ta zakończyła się wspólnym 
posiłkiem. Organizatorem tego wyjazdu było Sto-
warzyszenie LGD- Dolina Samy oraz Sołectwo Mro-
wino- Cerekwica. Wydarzenie to było współfinan-
sowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. 
Inicjatorem i pomysłodawcą całego wydarzenia był 
Radny Ryszard Lubka.

Ryszard Lubka 
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#LoveRun – Biegamy dla zwierząt
Dnia 31 marca na poznańskiej Malcie odbył się 

bieg charytatywny #LoveRun. Zorganizowało go pię-
cioro uczniów pierwszej klasy IX Liceum Ogólno-
kształcącego im. Karola Libelta w Poznaniu, w tym 
mieszkaniec Rokietnicy, w ramach Olimpiady Zwol-
nieni z Teorii.

Celem biegu było zebranie pieniędzy na pomoc 
Przytulisku dla zwierząt w Przyborówku. Koszt wpi-
sowego wynosił 30 zł i całość została przeznaczona 
na zwierzaki. Podczas biegu zebrano prawie 6 ty-
sięcy złotych, które Przytulisko przeznaczy na cen-
tralne ogrzewanie.

W biegu udział wzięło prawie 200 osób z prze-
działu wiekowego od kilku miesięcy do nawet 73 
lat. Nie zabrakło również uczestników, którzy przy-
szli pobiegać ze swoimi pupilami. Jedna Pani przy-
szła aż z trzema psami na raz!

Po biegu odbyło się wręczenie medali dla zwy-
cięzców kategorii damskiej oraz męskiej. Dostali 
oni unikatowe medale z numerem zajętego miej-
sca, kwiaty oraz prezenty od sponsorów. Następnie 
zostało przeprowadzone losowanie dodatkowych 

nagród dla reszty biegaczy. Kilkoro 
dzieci losowało numery uczestników, 
którzy dostali niezwykłe upominki. 
Nagrody trafiły do ponad 20 osób 
i tym miłym akcentem zakończył się bieg.

Zwolnieni z Teorii
Platforma edukacyjna Zwolnieni z Teorii powstała 

w 2013 roku, by dać każdemu młodemu człowieko-
wi możliwość darmowego nabywania kompeten-
cji przyszłości, takich jak: współpraca, komunika-
cja, czy przywództwo.

Platforma jest oparta o nowoczesną metodykę 
nauczania - Social Project Method- gdzie robiąc 
prawdziwy projekt społeczny, rozwija się praktycz-
ne kompetencje, niemożliwe do zdobycia tradycyj-
nymi metodami nauczania.

Początki
Od samego początku jasne było to, że chcą po-

magać zwierzętom. Jednak problem stanowił spo-
sób zebrania pieniędzy. Pierwszym pomysłem był 

koncert lecz zaproszenie znanych artystów, 
na których koncert ktoś chciałby przyjść by-
łoby bardzo trudne. Kolejnym pomysłem 
trafionym w punkt był bieg. W Poznaniu 
odbywa się wiele imprez biegowych, które 
są zawsze licznie oblegane. Można by po-
myśleć, że jest to konkurencja jednak nic 

bardziej mylnego. 200 osób jak na pierwszą edycję 
i bardzo ograniczone środki na rozgłos to napraw-
dę niesamowity wynik.

Kolejna edycja
Już za rok odbędzie się kolejna edycja biegu. Pla-

nowany jest na wiosnę, kiedy całe życie się budzi, 
a biegacze po zimowej przerwie wracają na trasy. 
Jest to idealny moment, aby zacząć uprawiać sport. 
W biegu mogą wziąć udział dzieci, osoby starsze, 
można przyjść z kijkami do nordic walking lub przyjść 
pokibicować rodzinie i znajomym. Liczymy, że za rok 
przyjdzie jeszcze więcej ludzi niż w tym, co będzie 
równoznaczne z przekazaniem schronisku jeszcze 
większej pomocy. Poznań jest miastem, w którym 
jest wiele osób chętnych do pomocy, którzy swój 
czas lubią spędzać aktywnie na przykład biegając.

Organizatorzy biegu

III Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski 
w Kulturystyce i Fitness PZKIFTS 
23-24.03.2109 Grodzisk Wielkopolski

W 2017 roku miała miejsce pierwsza edycja tej 
imprezy, którą reaktywowano po ponad 30 latach 
przerwy. W tym roku po raz trzeci grodziska hala 
widowiskowo – sportowa gościła zawodników z ca-
łej Polski. Warto tu w tym miejscu wspomnieć, że 
impreza ma charakter otwarty, więc mogą w brać 
udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzy-
szeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS z całej 
Polski. W zawodach wzięło udział ponad 200 zawod-
ników rywalizujących w 25 kategoriach.

Na tej imprezie nie mogło zabraknąć naszych za-
wodników – Magdaleny Gawron i Rafała Ostrow-
skiego, którzy po pomyślnie zaliczonych sobotnich 
weryfikacjach wystartowali w imprezie głównej 
w niedzielę 24 marca.  

Pierwszy na scenie pojawił się Rafał w katego-
rii kulturystyka mężczyzn do 75 kg, który po zacię-
tym boju nie dał najmniejszych szans swoim ry-
walom zdobywając złoto. Brawo! Przypomnijmy, 
że jest to pierwszy sezon startów tego sympatycz-

nego mieszkańca Kiekrza a już drugi triumf w tym 
roku. Kontynuując swą świetną passę i rewelacyjną 
formę Rafał w tym roku pojawi się jeszcze na kilku 
imprezach kulturystycznych w Polsce, między inny-
mi na Mistrzostwach Polski w Kielcach, Słodkiewicz 
Classic w Poznaniu i być może za granicą. Oczywi-
ście o tym fakcie będziemy Was drogich czytelni-
ków informować.

Magdalena wystartowała w najliczniejszej na tych 
mistrzostwach kategorii Bikini Fitness powyżej 169 
cm. Swą przygodę zakończyła na etapie półfinału. 
Brawo! To podobnie jak Rafał tegoroczna debiutant-
ka. Magda już przed tym występem podjęła decy-
zję, że w tym roku skupi się nad dalszym rozwojem 
swojej sylwetki by w przyszłym roku znów pojawić 
się na scenie. Trzymamy kciuki za przygotowania do 
kolejnego sezonu.
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Nowy sezon JUNIOR-CUP!!!
W Akademii Bilardowej w Rokietnicy rozpoczął 

się cykl turniejów bilardowych przeznaczonych dla 
wszystkich dzieci, które chcą w formie zabawy ze-
tknąć się z bilardem i mieć możliwość wygrania atrak-
cyjnych nagród. Organizatorami są Gmina Rokietnica 
i Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa 
z Radosławem Babicą na czele. Tak jak i przed ro-
kiem do całej zabawy przyłączyło się Towarzystwo 
Gimnastyczne Sokół Brody reprezentowane przez 
Wojciecha Piglę, które zapewni dodatkowe nagro-
dy dla najlepszych w końcowym rankingu. Rozgryw-
ki JUNIOR-CUP w sezonie 2019 zostały nieco zmo-
dyfikowane. Nowością jest podział uczestników na 
dwie grupy: początkującą i zaawansowaną. Wszyst-
ko po to aby ożywić rywalizację i przyczynić się do 
szybszego podnoszenia umiejętności młodych bi-
lardzistów. W pierwszej odsłonie cyklu JUNIOR-CUP 
2019 po blisko trzygodzinnej rywalizacji poznaliśmy 
triumfatorów obu grup:

Wyniki grupy zaawansowanej: 
I miejsce - Dominik Pflaum 

II miejsce - Mateusz Cholewiński
III miejsca - Miłosz Michałowski i Maksymilian Patan

Wyniki grupy początkującej: 
I miejsce - Oliwier Ziętkiewicz 
II miejsce - Wiktor Kaczmarek 

III miejsca - Kajetan Zawodny i Piotr Mosiniak
Gratulacje dla zwycięzców i dla każdego uczest-

nika za świetną zabawę przy stołach bilardowych. 
Wszyscy którym udało się wskoczyć na podium otrzy-
mali unikatowe trofea, a triumfatorzy każdej z grup 
dodatkowo wygrali kije bilardowe. Już teraz zapra-
szamy do udziału w JUNIOR-CUP II, który wstępnie 
zaplanowany jest na 19 maja.

Złoto i dwa brązy w pierwszym 
Junior-Tour!!!

Inauguracja ogólnopolskiego sezonu juniorskie-
go miała miejsce w klubie Frame w Łodzi, gdzie do 
dyspozycji były 22 stoły bilardowe. Na starcie poja-
wiło się 141 uczestników, a wśród nich siedmioro 
zawodników z Rokietnicy. W składzie Akademii Bi-
lardowej wystąpiło trzech zawodników mogących 
pochwalić się wieloma medalami z Mistrzostw Pol-
ski, czy nawet Europy, a pozostała czwórka zagra-
ła w roli debiutantów szukających doświadczenia 
i ewentualnie sprawienia ogromnej niespodzianki. 
Nasi etatowi medaliści ponownie spisali się na... 
medale! :) Zwyciężczynią w kategorii dziewcząt zo-
stała Zuzanna Błaszczak, a brązową medalistką Mi-
lena Malicka. Ciekawostką jest fakt, iż obie nasze 
zawodniczki odnotowały po jednej porażce. Milena 
przegrała minimalnie z Zuzą 3:2 w półfinale, a Zuza 
we wcześniejszej fazie turnieju, kiedy jeszcze była 
dopuszczalna jedna porażka, przegrała z... inną ko-
leżanką ze swojego klubu, z Julią Tarką i to również 
3:2. Wszystkie nasze zawodniczki mogą być zado-
wolone ze swoich startów. Zuza i Milena wskoczyły 
na podium, a Julia w swoim debiucie jako jedyna 
wygrała z triumfatorką imprezy. Wśród chłopców 
z Rokietnicy najlepiej zagrał mający największe do-
świadczenie Nikodem Jankowiak. Nasz srebrny me-
dalista Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów 
po pięciu wygranych meczach z rzędu zatrzymał 
się dopiero na półfinale, gdzie wynikiem 4:2 uległ 
zeszłorocznemu triumfatorowi całego cyklu Oska-
rowi Jamorskiemu(UKS Snikers Rękoraj). Z pozo-
stałych zawodników z Rokietnicy nieźle zaprezen-
tował się Eryk Świdniak, który zwyciężył w dwóch 
swoich pojedynkach i Mateusz Cholewiński, który 
wygrał jedno spotkanie. Obaj skończyli zawody na 
49.pozycji. Nieco gorzej poszło Miłoszowi Micha-
łowskiemu, który kilka tygodni wcześniej był dru-
gi na zawodach w Krotoszynie, a tym razem wrócił 
bez zwycięstwa. Medale Zuzy, Mileny i Nikode-

ma z optymizmem pozwalają patrzeć na zbliżają-
ce się Mistrzostwa Polski Juniorów. Na majowych 
zawodach w Kielcach pojawią się jeszcze Arkadiusz 
Brzękowski i Adam Stankiewicz, dla których będą 
to ostatnie MPJ. Cała piątka ma już po kilka medali 
z mistrzowskich imprez, więc i tym razem liczymy 
na kolejne. Gratulujemy dotychczasowych sukce-
sów i trzymamy kciuki za następne!!!

RLB XIV ADVATECH - Piotr Likowski 
triumfuje w Turnieju Finałowym!!!

Pierwsze mecze XIV edycji Rokietnickiej Ligi Bilar-
dowej ADVATECH rozegrano w sierpniu na 20 sto-
łach bilardowych ustawionych w hali Rokietnickiego 
Ośrodka Sportu. Następnie przez blisko 8 miesię-
cy w Akademii Bilardowej w Rokietnicy trwały roz-
grywki grupowe w ligach SUPER i PRO, po których 
dowiedzieliśmy się o trzech spadkowiczach z ligi 
SUPER i trzech awansujących bezpośrednio z ligi 
PRO. W obu ligach łącznie zagrało aż 30 zawodni-
ków. W lidze PRO zwyciężył Nikodem Jankowiak, 
drugi był Piotr Judkowiak, a trzeci Maciej Kutka. 
Nikodem, Piotr i Maciej bezpośrednio awansowali 
do ligi SUPER, natomiast Karol Bartkowiak, Robert 
Jachimowski i Michał Potysz spadli z ligi SUPER. Po 
rozgrywkach grupowych rozegraliśmy Turniej Fi-
nałowy RLB XIV ADVATECH, w którym zawodnicy 
zostali rozstawieni na podstawie pozycji zajętych 
w swoich ligach. Najwyżej rozstawionym graczem 
był Arkadiusz Brzękowski, który zwyciężył w SU-
PER RLB ADVATECH. Z numerem 2 wystąpił Piotr Li-
kowski, „trójką” był Marek Żuchowski, a „czwórką” 
Andrzej Barski. Na pierwszych trzech zawodników 
każdej z lig czekały piękne puchary, a dla pozosta-
łych uczestników RLB XIV ADVATECH przewidziane 
były statuetki. Dodatkowo w Turnieju Finałowym 
można było wygrać cenne nagrody w postaci dys-
ku twardego WD 1,5TB, słuchawek JBL i power-
banków Samsunga, a także kolejne piękne puchary. 
Wszystko dzięki firmie ADVATECH, która jest z nami 
od pierwszej edycji. Po całodniowych zmaganiach 
triumfatorem Turnieju Finałowego RLB XIV ADVA-
TECH okazał się Piotr Likowski, który w finale poko-
nał Arkadiusza Brzękowskiego. Trzecie lokaty zajęli 
Karol Siódmiak i Marek Żuchowski. Tuż za podium 
zameldowali się: Andrzej Barski, Leszek Adamek, Łu-
kasz Sikorski i Maksymilian Bartkowiak. Z większości 
meczów przeprowadziliśmy livestream. 

Zachęcamy do obejrzenia finału: 
https://www.facebook.com/389492661121964/

videos/568502550310035/ 
W kolejnej edycji planujemy małe zmiany, które 

uatrakcyjnią i zdyscyplinują rozgrywki. Wystartuje-
my 1 czerwca. Zapraszamy do udziału!

Uczestnicy JUNIOR-CUP I

Finaliści RLB XIV ADVATECHMedaliści ogólnopolskiego turnieju Junior-Tour
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Srebrny medal doceniony  
przez powiat poznański!!!

Drużyna Akademii Bilardowej Rokietnica w skła-
dzie: Arkadiusz Brzękowski, Adam Stankiewicz i Ni-
kodem Jankowiak otrzymała wyróżnienie od powia-
tu poznańskiego za srebrny medal Drużynowych 
Mistrzostw Polski Juniorów zdobyty przed rokiem. 
Nasz zespół już trzykrotnie zdobywał wicemistrzo-
stwo Polski, a za dwa tygodnie będzie miał szansę 
zdobyć czwarty drużynowy medal. Wierzymy, że 
i tym razem uda im się udowodnić swoją siłę i do-
datkowo ponownie dorzucić kilka medali indywi-
dualnych. Akademia Bilardowa Rokietnica w skła-
dzie na Mistrzostwach Polski Juniorów 2019 będzie 
miała jeszcze dwie bardzo utytułowane reprezen-
tantki. Obie mogą pochwalić się indywidualnym zło-
tym medalem w najważniejszej juniorskiej impre-
zie w Polsce, a mowa o Zuzannie Błaszczak(złoto 
w 2017) i Milenie Malickiej(złoto w 2016). O po-
czynaniach naszych zawodników będziemy infor-
mować na bieżąco, a teraz ogromnie gratulujemy 
sukcesów i trzymamy kciuki za kolejne!!! 

BUDMAR-CUP VII - Juniorzy 
w formie z Adamem na czele!!!

Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Polski 
Juniorów, w których bardzo liczymy na zawodników 
Akademii Bilardowej Rokietnica. Młodzi bilardziści 
z Rokietnicy ostatnio prezentują się bardzo dobrze, 
co potwierdzili w BUDMAR-CUP VII 8-bil. Zwycię-
żył Adam Stankiewicz pokonując w finale kapitana 
swojej drużyny Michała Potysza. Michał co prawda 
juniorem nie jest ale pozostałe dwa trzecie miejsca 
obsadzili: Arkadiusz Brzękowski i Nikodem Janko-
wiak. Adam, Arek i Nikodem 30 kwietnia ruszają na 
MPJ do Kielc. Przez 5 dni będą walczyć o medale 
i kwalifikacje na Mistrzostw Europy. Warto wspo-

mnieć o meczu półfinałowym BUDMAR-CUP VII, 
w którym spotkali się Adam i Arek. Zawodnicy ro-
zegrali 6 partii, w których ani razu nie pomylili się na 
wbiciu. Jedyne błędy to 3 nieudane rozbicia. Pierw-
sza czwórka BUDMAR-CUP VII otrzymała wyjątko-
we trofea oraz nagrody niespodzianki. Tuż za po-
dium znaleźli się: Andrzej Barski, Marek Strykowski, 
Marek Żuchowski i Maksymilian Bartkowiak. Maks 
reprezentuje TG Sokół Brody i jest kolejnym junio-
rem, który pojedzie na MPJ. Razem z chłopakami 
na MPJ pojadą nasze dwie Mistrzynie Polski, czyli 
Milena Malicka i Zuzanna Błaszczak. Obie dziewczy-
ny ostatnimi czasy również prezentują się wyśmie-
nicie. Zuza wygrała w Junior-tour w Łodzi, a Milena 
była tam trzecia. Kilka dni później Milena zwycięży-
ła w WMLB w Krotoszynie. Krótko mówiąc, forma 
jest. Następny BUDMAR-CUP odbędzie się 12 maja, 
a wyniki BUDMAR-CUP VII znajdziecie tutaj: https://
www.online-brackets.com/view/11675

WMLB II - Milena pierwsza, 
Julia trzecia, Mati piąty, a Eryk 
dziewiąty!!!

W środę 3 kwietnia 2019 r. w Krotoszynie ro-
zegrano drugą edycję Wielkopolskiej Młodzieżo-
wej Ligii Bilardowej. W rozgrywkach wzięli udział 
młodzi bilardziści z Wielkopolski i Dolnego Śląska. 
Z Akademii Bilardowej Rokietnica zagrało czterech 
zawodników. Miało być ich pięciu ale tuż przed wy-
jazdem rozchorował się Miłosz Michałowski, który 
przypomnijmy, iż w pierwszej edycji WMLB wsko-
czył na podium. Wtedy razem z nim na podium 
wskoczyły także nasze dziewczyny, Milena Malic-
ka i Julia Tarka. Nie inaczej było teraz, w kategorii 
dziewcząt zwyciężyła Milena, a Julia była trzecia. 
W kategorii chłopców blisko podium był Mateusz 
Cholewiński, który ostatecznie zajął piąte miejsce, 
a Eryk Świdniak był dziewiąty. Gratulujemy wspa-
niałych występów!!!

Radosław Babica piąty w Tallinie!!!
W stolicy Estonii odbyły się międzynarodowe za-

wody bilardowe zaliczane do rankingu światowe-
go Mosconi-Cup. W turnieju Datel Tallinn Open za-
grało 90 zawodników z kilkunastu państw. Wśród 
nich znalazło się dwóch Polaków, Radosław Babica 
z Akademii Bilardowej Rokietnica i Wiktor Zieliński 
z Hadesu Poznań. Po grach eliminacyjnych obaj Po-
lacy awansowali do fazy pucharowej, czyli do naj-
lepszej 32. Wiktor ostatecznie zakończył udział na 
17.pozycji, a Radek dotarł do ćwierćfinału, gdzie za-
trzymał go Alex Kazakis(Grecja). Zawodnik z Grecji 
ostatecznie zajął drugie miejsce, a zwyciężył Petri 
Makkonen(Finlandia). Na trzecich lokatach upla-
sowali się: Mark Grey(Wielka Brytania) i Damianos 
Giallourakis(Grecja). Piąte miejsca razem z Radkiem 
dzielili: Jayson Shaw(Szkocja), Imran Majid(Wielka 
Brytania) i Jani Siekkinen(Finlandia).

Arkadiusz Brzękowski 9. 
w historycznym Grand Prix Polski!

Zawodnicy Akademii Bilardowej Rokietnica wy-
stąpili w dwusetnym Grand Prix Polski. Na starcie 
tego historycznego turnieju pojawiło się ponad 100 
uczestników, a nas reprezentowali: Arkadiusz Brzę-
kowski, Adam Stankiewicz, Sebastian Brzękowski 
i Radosław Babica. Radek jest rekordzistą jeśli cho-
dzi o medale Grand Prix Polski, stawał na podium 
aż 64 razy!!! W fazie grupowej mecze rozgrywane 
były w dwóch miejscach, w Mrągowie i w Kętrzy-
nie, a faza pucharowa już tylko w Kętrzynie. Naj-
lepiej z naszych poradził sobie Arek, który dotarł 
do najlepszej 16-tki ostatecznie zajmując 9.lokatę. 
Rundę wcześniej odpadli Adam i Radek. Nieco go-
rzej poszło Sebastianowi, który nie wyszedł z grupy 
ale trzeba podkreślić, że miał bardzo silną grupę. 
Mimo tak mocnej grupy Sebastian odnotował jedno 
zwycięstwo i narobił strachu pozostałym graczom. 
Zwycięzcą turnieju okazał się triumfator QUAY Ro-
kietnica Open 2017 Sebastian Batkowski reprezen-
tujący klub Metal-Fach LP Sokółka. Drugie miejsce 
zajął Karol Skowerski z Nosanu Kielce, a na trzecim 
stopniu podium stanęli: Pijus Labutis(Litwa) i Kamil 
Sząszor(EnergyRE Arkadia Tczew).

Szkółka Bilardowa Radosława Babicy!
W Akademii Bilardowej w Rokietnicy działa „Szkół-

ka Bilardowa”, do której można zapisać się w każdej 
chwili. Dzieci ćwiczą pod okiem Radosława Babi-
cy - Mistrza Europy i wielokrotnego Mistrza Polski. 
Koszt szkółki to 60zł na miesiąc. Wszyscy uczniowe 
mają dostęp do stołów bilardowych codziennie od 
poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 18:00. 
Spokojnie można dopasować zajęcia w Akademii 
do innych już wcześniej zaplanowanych. Zazwyczaj 
program ćwiczeń wymaga uczestnictwa 2 razy w ty-
godniu ale nic nie stoi na przeszkodzie aby dzieci 
przychodziły do klubu codziennie i utrwalały swoje 
umiejętności. Nauka przeprowadzana jest w spo-
sób indywidualny, więc nie ma problemu aby do-
pisać się w każdej chwili. Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerem 618144085 lub bez-
pośrednio w Akademii Bilardowej przy ul. Łąkowej 
6 w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!!!

Srebrni medaliści Mistrzostw Polski Juniorów 2018

Pierwsza czwórka BUDMAR-CUP VII

Zawodnicy Akademii na Grand Prix Polski w Kętrzynie/Mrągowie
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SZYMON WIERZBICKI 
– utytułowany żeglarz z Rokietnicy
Tegoroczny zwycięzca Plebiscytu Sportowiec z klasą. 27-letni inżynier biome-
dyczny, który od 20 lat trenuje żeglarstwo odnosząc wysokie wyniki na tle świa-
towym, a do tego człowiek skromny, dla którego pasja jest sposobem na życie.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z żeglowaniem? Na 
czym zaczynałeś pływać, na czym pływasz obecnie? 
Dlaczego wybrałeś akurat 49er?

Przygodę z żeglarstwem rozpocząłem w wieku 
7 lat, gdy rodzice wysłali mnie na obóz żeglarski 
do Kiekrza. Był to dla mnie skok na głęboką wodę, 
gdyż trafiłem do grupy kilka lat ode mnie starszej, 
gdzie nie znałem nikogo. 

Pierwsze kroki stawiałem na łódce klasy Optimist. 
Jest to żaglówka, przez którą przechodził niemal 
każdy młody żeglarz. Następnie żeglowałem na łód-
kach dwuosobowych, gdzie wszystko opiera się na 
współpracy z partnerem. I tak krok po kroku zmie-
niałem żaglówki na większe, wiedząc że gdzieś na 
końcu drogi jest łódka na której pływam obecnie. 

Wybrałem 49era, gdyż jest to najszybsza i najbar-
dziej wymagająca pod względem fizycznym łódka 
olimpijska, gdzie w czołówce żegluje elita świato-
wego żeglarstwa. Są tam zawodnicy, którzy zwy-
ciężają w regatach okołoziemskich oraz najbardziej 
prestiżowych regatach na świecie - America’s Cup. 

Jakich miałeś trenerów? Komu z nich najwięcej za-
wdzięczasz?

Wszystkim trenerom zawdzięczam wiele. Każdy 
z nich prowadził mnie poprzez inny etap kariery, dla-
tego każdemu z nich jestem ogromnie wdzięczny 
za to, jak mnie ukierunkowali. Pierwsza była Ewa 
Kulesza, która nauczyła mnie podstaw i prowadziła 
od samego początku. Oswoiła mnie z obcą mi dys-
cypliną sportu, wychowała i nauczyła samodzielno-
ści. Następnie żeglowałem pod okiem Pana Gwi-
dona Łakomego, który prowadził mnie przez sześć 
lat. Bardzo dobrze wspominam ten okres, a suk-
cesy, które osiągnąłem pod okiem Pana Gwidona 
otworzyły mi furtkę do większego żeglarstwa. Aktu-
alnie moim trenerem jest Paweł Kacprowski, trener 

narodowej kadry olimpijskiej, olimpijczyk z Igrzysk 
Sydney 2000. Jest jednym z najbardziej doświad-
czonych trenerów na świecie.

Jakie są Twoje największe dotychczasowe sukcesy?
Największe sukcesy zdobywałem na 49erze. Wraz 

z Dominikiem Buksakiem jesteśmy aktualnymi wice-
mistrzami Europy w olimpijskiej klasie 49er. Ponad-
to zwyciężyliśmy w Pucharze Świata w 2018 roku.

O pasji. Jesteś z Wielkopolski. Tutaj nie bardzo jest 
gdzie żeglować. Nie myślałeś wtedy, żeby znaleźć 
pasję, którą będziesz mógł realizować na miejscu ? 

Podobnie jak wielu moich kolegów ze szkoły pod-
stawowej, karierę sportową rozpocząłem w grupie 
trampkarzy w Rokicie Rokietnica. Mam jeszcze film 
z prezentacją drużyny podczas festynu z 1999 roku. 
Jestem najmłodszy w tym gronie. Pewnie byłbym 
piłkarzem, gdyby nie Pan Roman Cegielski, ówcze-
sny komandor Żeglarskiego Ludowego Klubu Spor-
towego w Kiekrzu. Wprawne oko skauta zauważyło 
mnie biegającego po podwórzu i po rozmowie z ro-
dzicami zostałem wysłany na swój pierwszy obóz. 
Wtedy przekonałem się że w Jeziorze Kierskim wody 
mamy wystarczająco! Szczególnie dla początkują-
cych żeglarzy, którym otwarte akweny nie są do 
niczego potrzebne.

Jak rodzice zareagowali na Twoją pasję? Jaki mieli 
wpływ na Twoje decyzje? 

To rodzice wysłali mnie na pierwszy obóz, a przez 
pierwsze 9 lat umożliwiali mi rozwijanie się w tym 
kierunku. W początkowej fazie mieli decydują-
cy wpływ na to, jak dużo żegluję. To oni zawozili 
mnie na krajowe i międzynarodowe zawody, dbali 
o logistykę i finansowali całą tą przygodę. Oczywi-
ście poza żeglarstwem była szkoła, gdzie nie mo-

głem pozwolić sobie na żadne zaległości w związ-
ku z ciągłymi wyjazdami. 

Żeglujecie razem z Dominikiem Buksakiem - musi-
cie mieć do siebie ogromne zaufanie, jesteście jak 
widać zgranym zespołem, bo razem uzyskujecie 
wysokie wyniki. Jak dzielicie swoje zadania ?

Żeglujemy razem od 2015 roku, a nasze wyni-
ki są zasługą wspólnej i ciężkiej pracy. Zadania, za-
równo te na łódce jak i te na brzegu, mamy ściśle 
podzielone. Przykładowo, kiedy żeglujemy w wy-
ścigu, jedna z osób prowadzi łódkę tak, aby płynęła 
ona możliwie szybko. Natomiast druga osoba zbie-
ra informacje z trasy o tym, gdzie będzie sprzyjają-
cy wiatr i jak taktycznie pokonać rywali. 

Z zawodu jesteś inżynierem biomedycznym, czy 
planujesz wiązać przyszłość z tym kierunkiem? 

Tak, zdecydowanie. Ta nauka rozwija się jednak 
bardzo dynamicznie i część wiedzy, którą nabyłem 
na studiach jest już nieaktualna. Moja kariera wciąż 
trwa, dlatego poza pewnymi pomysłami związany-
mi z inżynierią biomedyczną, myślę tylko o żeglar-
stwie. Z technologią jestem za pan brat, dlatego 
wciąż w głowie mam nowe pomysły, które czasem 
wdrażamy do naszej dyscypliny. To z kolei daje nam 
pewną przewagę nad naszymi rywalami. 

Jak wyglądają wasze treningi?
To zależy od okresu w jakim się znajdujemy. Zimą 

dużo pracujemy na siłowni, a na wodzie treningi 
koncentrują się wokół wzorowego opanowania łód-
ki. Im bliżej sezonu, tym więcej czasu spędzamy na 
wodzie. Wówczas „przymierzamy się” z rywalami 
oraz dbamy o poprawę prędkości naszych jachtów. 
Na wodzie spędzamy nawet 5 godzin dziennie. Na-
stępnie tyle samo czasu trzeba poświęcić łódkom 
na brzegu. 

Wróciłeś z Majorki teraz będziecie walczyć o Puchar 
Świata w Genui – jak jesteście przygotowani ? Jaki 
jest system kwalifikacji, aby wystąpić na Igrzy-
skach Olimpijskich w Tokio?

Po solidnie przepracowanej zimie, mogę powie-
dzieć że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do 
sezonu. Genua jest nowym przystankiem Pucharu 
Świata. Regaty zastąpią Puchar Świata w Hyeres, 
w którym odnieśliśmy w zeszłym roku zwycięstwo. 

W tym i kolejnym roku walczymy o kwalifikację do 
Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020. Przed nami czte-
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ry imprezy, na których zdobywać będziemy punkty. 
Kraj może reprezentować tylko jedna załoga, dla-
tego kto lepiej wypadnie, ten będzie ścigać się w 
Japonii w przyszłym roku. 

Co dalej? Co po pucharze Świata w Genui ? 
Po Pucharze Świata przenosimy się do Weymo-

uth w Wielkiej Brytanii, gdzie odbędą się Mistrzo-
stwa Europy. Jest to dla nas jedna z dwóch najważ-
niejszych imprez w tym roku. To te regaty otworzą 
kwalifikację do Igrzysk Olimpijskich. 

Jakie masz plany na przyszłość? 
Nie wybiegam jeszcze poza 2020 rok, gdyż bę-

dzie to decydujący okres w mojej karierze sporto-
wej. Wszystkie bieżące działania są ukierunkowa-
ne na jeden cel - medal na Igrzyskach Olimpijskich. 
Co dalej? Tego jeszcze nie wiem.

Co najbardziej podoba Ci się w żeglarstwie?
Największym atutem jest brak ograniczeń i prze-

bywanie w naturalnym środowisku. Na wodzie mogę 
popłynąć dokąd chcę. Mam to szczęście, że dzięki 
żeglarstwu zobaczyłem spory kawałek świata. Do-
datkowo pociąga mnie rywalizacja, a sport wymusza 
zdrowy tryb życia. Żeglarstwo to wspaniali ludzie, 
których spotykam na regatach, a międzynarodowe 
znajomości pozostają na lata. 

Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem? 
Dużym wyzwaniem jest znalezienie balansu po-

między życiem prywatnym a karierą. Jestem poza 
domem około 260 dni w roku, co wiąże się z częstą 
nieobecnością podczas wielu wydarzeń rodzinnych 
i nie tylko. To jest ponura strona medalu, z którą jako 
zawodnicy ciągle się mierzymy. Gdy tylko wracam 
do kraju, spędzam z bliskimi możliwie dużo czasu. 

Jako mieszkaniec Rokietnicy jakie kluby reprezen-
towałeś?

Reprezentowałem Żeglarski Ludowy Klub Sporto-
wy w Kiekrzu. Od tego czasu wiele się w zmieniło, 
ja jednak pozostałem na Jeziorze Kierskim. Aktual-

nie reprezentuję barwy Organizacji Środowiskowej 
Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu. 

Słyszałam, że Twoja siostra Natalia również żeglu-
je. Czy to Ty pokazałeś jej pierwsze kroki?

Moja siostra - wielki talent. Rozpoczęła karierę 
krótko po mnie. Przechodziła tę samą drogę w kla-
sach młodzieżowych zjadając zęby na łódkach dwu-
osobowych. Zdobyła na jednej z nich Mistrzostwo 
Świata. Mieliśmy okazję razem żeglować na łódce 
olimpijskiej. Następnie rozdzieliliśmy się i każde z nas 
żeglowało w innej załodze. Natalia zakończyła ka-
rierę sportową i poświęciła się karierze naukowej. 
Dobrze jest mieć naukowca w rodzinie!

Czy zachęcałbyś młodzież do uprawiania tego typu 
sportu?

Zdecydowanie! Żeglarstwo oferuje ogromne moż-
liwości rozwoju. Jest to sport, który zrzesza w so-
bie wyjątkowych ludzi, uczy samodzielności i sta-
ranności. W żeglarstwie poza atletyczną postawą 
liczy się strategia rozgrywania wyścigów oraz prze-
myślane zagrywki taktyczne. Rozwój żeglarski prze-
kłada się na inne sfery życia, z których uczy wycho-
dzić obronną ręką. Szczególnie zachęcam rodziców, 
którzy poszukują sportowej alternatywy dla swo-
ich dzieci. Żeglarstwo to sport, który rzeźbi umysł. 

Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu, 
Rozmawiała Natalia Rybarz

Kolejne sukcesy naszych zawodników 
na turniejach Polskiej Unii Karate
International Karate Tournament 
WKF VII Grand Prix Tczewa 

W dniach 15-17.03.2019 w miejscowości Tczew 
odbyły się międzynarodowe zawody karate Inter-
national Karate Tournament WKF VII Grand Prix 
Tczewa. W zawodach startowało 634 zawodników 
reprezentujących 62 kluby z 7 państw ( Rosja, Fin-
landia, Anglia, Ukraina, Szwecja czy Łotwa ). Nasz 
klub i gminę Rokietnica reprezentowała 5 osobo-
wa ekipa zawodników wraz z trenerem Jarosławem 
Kucem. Zawodnicy świetnie się spisali . 

Dominik Suszka startujący w barwach klubu Ku-
zisport zdobył brązowy medal w konkurencji kumite 
indywidualne kadetów 14-15 lat -63 kg, 5 miejsce 
w konkurencji kata indywidualne kadetów 14-15 
lat oraz 7 miejsce w konkure3ncji kumite indywi-
dualne juniorów -68 kg.

Julia Suszka zajęła 9 miejsce w konkurencji kumite 

indywidualne dziewcząt 12-13 lat + 50 kg. 
Hanna Weber zajęła 5 miejsce w konkurencji kata 

indywidualne dziewcząt 9 lat. 
Ponadto w zawodach udział wzięli Paweł 

Grochowski i Michał Weber którzy po zaciętych 
walkach ostatecznie zajęli miejsce poza pierwszą 
dziesiątką. Zawody jak na taką rangę międzynaro-
dową był silnie obsadzony w konkurencjach ( oko-
ło 20-25 zawodników ). Pomimo tego nasi zawod-
nicy pokazali ambicje i wole walki co u większości 
zawodników jest na najwyższym poziomie. 

Budokan Astromal CUP Kumite 
Challenge Leszno

W sobotę 23.03.2019 odbył się wspaniały turniej 
karate WKF Budokan Astromal CUP Kumite Chal-
lenge w miejscowości Leszno. Zawody rozgrywa-
ne były w systemie ROUND ROBIN tj. startujący 

w poszczególnych konkurencjach będą rywalizo-
wać w grupach każdy z każdym. Do fazy finałowej 
awansują najlepsi z poszczególnych grup. W zależ-
ności od ilości zawodników (około 15-20) w konku-
rencji i ilości grup eliminacyjnych, rozgrywka finało-
wa może zostać przeprowadzona w systemie play 
off. To typowe zawody w konkurencji tylko kumite 
jakie mają być rozgrywane na Olimpiadzie w 2020 
roku. W zawodach tych udział wzięło około 239 za-
wodników z 26 klubów całej Polski (między inny-
mi z Gdańska, Łodzi, Wrocławia czy Bydgoszczy). 
Rokietnicę reprezentowało dwóch zawodników. 

Julia Suszka, która po stoczeniu 8 walk w konku-
rencji kumite indywidualne dziewcząt 12-13 lat + 
50 kg wywalczyła złoty medal. 

Dominik Suszka startujący w barwach klubu Ku-
zisport po stoczeniu 4 walk nie zakwalifikował się 
do fazy finałowej i ostatecznie zajął miejsce poza 
pierwszą dziesiątką. 

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów . 

 D.S. 
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„Kobieta zmienną jest”
Spektakl Kierskiego Klubu Seniora ASTER w Rokietnicy

Jak pokonać tremę przed występem na otwar-
tej scenie traktując dotąd uczestnictwo w warsz-
tatach teatralnych jako dobrą zabawę? Co zrobić, 
by przykuć uwagę widza i wzbudzić pożądaną re-
akcję? W jaki sposób modulować głosem, dobrać 
właściwy gest i jak najlepiej „wczuć się w rolę”? 
Oglądając spektakl „Kobieta zmienną jest”, przy-
gotowany przez Kierski Klub Seniora Aster, trud-
no było nawet wyobrazić sobie, że biorący w nim 
udział mogli mieć tego typu dylematy.

Ciekawie zaaranżowana scena, spójna scenogra-
fia i adekwatne do treści kostiumy, światło, dźwięk 
oraz budowana z komediową dramaturgią opowieść, 
już od pierwszego z trzech przedstawionych aktów 
kazała przypuszczać, że przygoda z teatrem kier-
skich seniorów to efekt pracy co najmniej kilku se-
zonów. W ich wykonaniu zobaczyliśmy letnią opo-
wieść o początkowo lekkim, typowo wakacyjnym 
klimacie. Takim, który może się kojarzyć z sanatoryj-
nym turnusem czy indywidualnym pobytem w jed-
nym z wielu kurortów. Byliśmy zatem świadkami 
koleżeńskiej znajomości z jednej strony Pań, z  dru-
giej - Panów. Niezobowiązujące spotkania podczas 
bulwarowych spacerów, kończące się przyjemnie 
w którejś z wielu kawiarenek oraz snute z lubością 
rozmowy i dykteryjki  są przestrzenią dla budowa-
nych z zamysłem postaw: wiernych zasadom, stałych 
w uczuciach, okrzepłych w poglądach w przypadku 
Pań i zawsze odrobinę bardziej frywolnych w przy-
padku Panów. Obie grupy zbliża ku sobie nieodpar-
ta pokusa spędzenia czasu nieco inaczej niż dotąd: 
z odrobiną emocji i miłego dreszczyku – prowadząca 
do zadzierzgnięcia nowej znajomości. Takiej, która 
mimo dość stanowczo deklarowanej stateczności 
i powściągliwości jest zwyczajną żonglerką ludzkich 
potrzeb – nierzadko skrywanych tylko na pokaz. 
Spektakl jest więc o zmienności. Ma, jak każda ko-
media, swoje nieoczekiwane zwroty akcji. Śmieje 
się z przywar i drobnych pokus. Finalnie jednak za-
wiera budującą pointę – w letniej opowieści o po-
szukiwaniu życiowego partnera, nad kalkulacjami 

i niewinnymi intrygami zwycięża bowiem prawdzi-
we uczucie. Potrzebne i ważne dla każdego – nieza-
leżnie od wieku i bagażu doświadczeń.

Przedstawienie Kierskiego Klubu Seniora Aster, 
oprócz danej widzom możliwości spędzenia miłe-
go, primaaprilisowego wieczoru, pokazało sposób 
na ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu. Bez 
dość stereotypowego, a tym samym nierzadko mi-
jającego się z prawdą szablonu. Był to bowiem po-
kaz pasji i zrealizowanych marzeń – często wbrew 
własnej niewierze w sens przełamywania przesą-
dów. Senior bowiem, to osoba nadal wrażliwa i zde-
terminowana, z szeregiem pomysłów, które trzeba 
i warto urzeczywistniać. I to na bardzo wielu płasz-
czyznach. Mówią, że najważniejsze jest chcieć. Jed-
nak nie mniej istotne jest także móc. Ten warunek, 
oprócz priorytetowej akceptacji, wymaga jednak 
stworzenia przychylnej przestrzeni oraz życzliwych, 
inspirujących i dopingujących do kolejnych pomy-
słów osób. 

D.P.

Przedstawienie „Kobieta zmienną jest” zosta-
ło przygotowane w ramach działających od kilku 
miesięcy warsztatów teatralnych stanowiących jed-
ną z propozycji zajęć prowadzonych przez Kierski 
Klub Seniora ASTER. Twórcą spektaklu, a zarazem 
instruktorem warsztatów, jest Ireneusz Lesicki. Wy-
stęp przed widownią w Rokietnicy był trzecim z ko-
lei przedstawieniem zrealizowanym przed większą 
publicznością. Nagrodzony gromkimi brawami na 
stojąco przez licznie zgromadzoną publiczność, Klub 
Aster przyjął zaproszenie do kolejnych odwiedzin 
w Rokietnicy. Odliczanie do następnej teatralnej 
premiery zostało zgodnie rozpoczęte.  
Obsada:
• MARIA – Iwona Boratyńska
• TADEUSZ – Henryk Olejnik
• AGATA – Małgorzata Osses
• ZYGMUNT- Ryszard Blaszka
• LUCYNA – Czesława Mączkowiak

• STEFAN- Henryk Kałek
• MARIOLA – Zofia Miarka
• ZENON – Aleksy Mączkowiak
• KRYSTYNA - Grażyna Laskowska
• KELNER – Michał Blaszka
• STRAGANIARKA – Janina Kałek
Scenariusz: 
• Anna Morkowska, Ireneusz Lesicki
Reżyseria:
• Ireneusz Lesicki
Asystentka reżysera:
• Iwona Boratyńska
Scenografia:
• Iwona Boratyńska, Ewa Suchanek
Nagłośnienie:
• Marek Górzyński
Zdjęcia:
• Damian Nowicki, Adam Michta
Video:
• Michalina Lesicka, Adam Michta, dostępne na na 

profilu Rokietnica Wokół Nas oraz na youtubie. 

Zdjęcia Adam Michta
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Kochani Czytelnicy!
W kalendarzu znów zago-
ścił maj. Mam nadzieję, że 
pamiętacie nasz PRZEPIS 
NA UDANY WEEKEND. Jeśli nie, to 
przypominamy: wystarczy przygo-
tować cztery „składniki”, wymieszać 
wszystko i gotowe!

Składnik nr 1: Weź KRZY-
ŻÓWKĘ na majówkę!

Jak na Zaczytaną Rokietnicę przy-
stało, nasza zabawa dotyczy oczywiście Rokietnicy, a moty-
wem przewodnim będzie tym razem literatura. Sprawdźcie czy znacie swoją 
małą ojczyznę w książkowej odsłonie. Powodzenia! Oto pytania:
1. Syn sołtysa z Napachania,  rektor Akademii Krakowskiej, pisarz teologicz-

ny, kaznodzieja nadworny Zygmunta Augusta;
2. Poznański Festiwal Kryminału, którego partnerem (jako STACJA SENSA-

CJA) jest również Biblioteka Gminna w Rokietnicy;
3. Miejscowość z sanktuarium, które niedawno obchodziło jubileusz 500-le-

cia. Na tę okoliczność przygotowano specjalną publikację poświęconą tu-
tejszemu kościołowi;

4. Nazwisko honorowego obywatela naszej gminy, który kierował szkołą 
w Krzyszkowie, przyczynił się do budowy szkoły w Rokietnicy (później był 
jej dyrektorem), a na emeryturze poświęcił się spisywaniu dziejów ma-
łej ojczyzny;

5. Jedna z miejscowości wchodzących w skład naszej gminy - główna boha-
terka książki Macieja Szewczyka;

6. Nazwisko podróżnika, mieszkańca Kobylnik, który zrealizował swoje ma-
rzenie, wybierając się autostopem do Tajlandii; o jego wyprawie mogli-
śmy czytać w „Rokickich Wiadomościach”;

7. Patroni naszego rokietnickiego gimnazjum, które w wyniku reformy edu-
kacji przechodzi właśnie do historii;

8. „Kryminalista” Wielkiego Kalibru, jego sława, jako twórcy powieści neo-mi-
licyjnej, wykracza daleko poza nasz fyrtel;

9. Miejscowość, w której Tytus Działyński (ojciec Jadwigi Zamoyskiej, patron-
ki rokietnickiego zespołu szkół) założył słynną bibliotekę;

10.  ……………. radio, znane dotąd z wiersza, zawitało właśnie do Rokietnicy, 
od września będzie tam gwarno niczym u Tuwima;

11. „………………………….. doliny Samy”, książka Łukasza Bernady, w której znaj-
dziemy opowieść o pochodzeniu nazwy Rokietnica;

12. „Upiory spacerują nad……………….”, któż zgadnie?
13. „…………………………… pana Kleksa” Jana Brzechwy, patrona SP w Rokietnicy;
14. „Szkoło! Szkoło! Gdy cię wspominam, …………………. w serce się wgryza...” 

pisał niegdyś Julin Tuwim. Jego słowa umieszczono w 2005 roku na pa-
miątkowej tablicy ufundowanej z okazji 100-stulecia Szkoły Podstawo-
wej w Mrowinie;

15. Polska poetka i nowelistka, patronuje naszej gminnej bibliotece.

Składnik nr 2: I PLANSZÓWKĘ spakuj też!
Jak zwykle trzy-

mam kciuki za ma-
jową pogodę, ale 
na wszelki wypa-
dek podpowiadam, 
że warto do pleca-
ka zapakować planszówkę. Poprzednim razem polecałam Wam gry edukacyj-
ne z historią w roli głównej. Dziś pora  na planszówki familijne, które mogą 
stanowić frajdę dla całej rodziny. Mają proste zasady, potrzeba w nich trochę 
szczęścia, w rezultacie zainteresują dziecko, nie zniechęcając przy okazji do-
rosłego. Na początek „Skubane kurczaki”, czyli planszówka, w którą z powo-
dzeniem może grać już pięciolatek. Niby zwyczajne memory, a potrafi zmo-
bilizować całą rodzinę. Dla nieco starszych graczy polecam fantastyczną grę 
w skojarzenia, czyli Dixit (+8) i zabawę w odkrywanie nowego lądu- CATAN (+10) 

P.S. Jeśli macie swoje sprawdzone familijne planszówki, to koniecznie po-
dzielcie się uwagami na ich temat (zaczytanarokietnica@interia.pl czeka!).

Składnik nr 3:  
Jeszcze KSIĄŻKĘ…

Podróżować można daleko 
i blisko. Jeśli podczas majowego 
weekendu wybierzecie ten drugi 
wariant, proponuję dla odmiany 
sięgnąć po książki o bardzo dalekich, nierzadko pionierskich, podróżach. Choć 
„Jajecznica Kolumba” i „Wyprawa Shackletona” to historie przygotowane z my-
ślą o młodych czytelnikach, myślę, że ze względu na brawurę bohaterów za-
interesują każdego, niezależnie od wieku. Jeśli nie chcecie podbierać książek 
dzieciom, polecam własne lektury, chociażby „Ekspedycję”- fascynującą opo-
wieść o pasji graniczącej z obsesją. 

Składnik nr 4: ...i PRZEKĄSKĘ.
Wiadomo, że dobry piknik nie może odbyć się bez pysznych przekąsek. Mnie 

maj kojarzy się z ciastem rabarbarowym, którym delektowałam się w dzie-
ciństwie. Bardzo chętnie spakowałabym taki pyszny placek do koszyka, gdy-
bym tylko potrafiła go przygotować. Jeśli znacie jakiś sprawdzony przepis dla 
wiecznie początkujących cukierników, to proszę o sygnał. Póki co w poszuki-
waniu smacznych przekąsek zerkam na blog COOKING BY MARTYNA http://
cookingbymartyna.pl/. Mam nadzieję, że wkrótce znajdą się tam jakieś cie-
kawe przepisy na piknikowe wiktuały. Jako ciekawostkę dodam, że jego au-
torka pracuje w bibliotece! 

Skoro mamy już wszystkie składniki to pozostaje już tylko WYKONANIE, a więc:
Wymieszajcie wszystkie składniki. 
Dla przypomnienia: 1) Weź krzyżówkę na majówkę! 2) I planszówkę spakuj też! 
3) Jeszcze książkę… 4) … i przekąskę. Będziesz świetnie bawić się! 

KONKURS nr 55
Wśród osób, które na adres zaczytanarokietnica@interia.pl do 30 maja na-

deślą HASŁO - rozwiązanie naszej krzyżówki rozlosujemy nagrody. Jednocześnie 
informujemy, że laureatką konkursu nr 53 została Marysia Nowicka. Gratulujemy!

P.S. Specjalna nagroda czeka na osobę, która przyśle… sprawdzony przepis 
na ciasto z rabarbarem.

Pozdrawiam serdecznie, Mariola Sudoł-Szczepaniak
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Integracyjny 
Klub Sportowy

Integracyjny Klub Sportowy 2017 Po-
znań to stowarzyszenie sportowe dwusek-
cyjne pełne pasji, miłości do sportu, chcące 
osiągać szczyty sportowe. Stowarzyszenie 
powstało w maju 2017 roku. 

Celem sekcji Koszykówki na Wózkach są rozgrywki ligowe oraz 
organizowanie i uczestniczenie w turniejach towarzyskich na terenie 
kraju i turniejach międzynarodowych. 

Jako że jesteśmy, jak nazwa wskazuje, integracyjnym klubem spor-
towym, naszą drugą ważną sekcją jest grupa najmłodszych adeptów 
Rugby w odmianie „TAG", która jeszcze przed oficjalnym zarejestrowa-
niem klubu osiągała sukcesy na arenie lokalnej i nie tylko. Sekcja Rugby 
współpracuje m.in. ze Szkołą Podstawową nr 61. 

Wszystkie zaplanowane działania są nie lada wyzwaniem ze wzglę-
du na to, że utrzymujemy się ze składek członkowskich. Zarząd oraz 
trenerzy działają w naszym klubie charytatywnie, a zebrane pieniądze 
przeznaczamy na sprawy organizacyjne klubu, takie jak obowiązkowe 
szkolenia, opłaty związane z działalnością klubu sportowego. Niestety 

brakuje nam funduszy na specjali-
styczne wózki do gry w koszykówkę. 
Podobnie jest z opłatami za halę i 
wyjazdami na sparingi.

Treningi odbywają się w ponie-
działki i piątki od 18.30 do 20.00 
w  Zespole Szkół Integracyjnych nr 
1 os. Stare Zegrze 1 w Poznaniu.

Koszykówka na Wózkach to nie 
tylko sport i aktywność ruchowa. To 
także rehabilitacja ruchowa, społecz-

na, psychospołeczna dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi 
różnego rodzaju. Staramy się poprzez takie działania wyciągać osoby 
z domów i zaktywizować je w społeczeństwie. Rugby „Tag” to świetna 
zabawa w ruchu, który dzisiejszym najmłodszym jest bardzo potrzebny 
ze względu na coraz to bardziej popularną „cyfrową” formę spędzania 
wolnego czasu, a przecież wiemy, że dla naszych najmłodszych pociech 
ruch to samo zdrowie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszym stowarzyszeniem. 
Jest możliwa na wiele sposobów - od wymiany barterowej, wsparcia 
finansowego w postaci sponsoringu lub wpłat na cele statutowe na-
szego stowarzyszenia.

Zapraszamy na nasz fanpage: 
facebook.com/ikspoznan

ZAPRASZAMY  
DO ZAMIESZCZANIA 

REKLAM
> Studio Kwadrat 
tel. 607 566 555 

mn@kreator.com.pl

PROFESJONALNE
STUDIO MODELOWANIA

SYLWETKI
                              W naszej ofercie:
Medycyna estetyczna:
- Liposukcja kawitacyjna
- Endermologia
- Lipolaser
Strefa fitness i wellness:
- Elektrostymulacja
- limfodrenaż
- Roll Shaper
- Vacu Shaper
- Swan Shaper
- Rower poziomy
- Platforma wibracyjna
- Bieżnia
- Sauna
 Zapraszamy! 

Chyby, ul. Szamotulska 47
tel: 884 211 155  f: Studio Figura Chyby
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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)

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę
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tel. 513 127 853  512 297 145
ul. SZAMOTULSKA 23  62-090 ROKIETNICA

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

Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek 
KARDIOLOG 
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29
Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

tel. 662 950 068
Terminy przyjęć:  15 maja 2019,  
  19 czerwca 2019, 17 lipca 2019, 14 sierpnia 2019
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

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

tel. 531-282-013

 

– 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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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

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

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

Lokal do wynajęcia

Cerekwica, ul. Szamotulska 28 
ok. 50 m2 cena 1100 zł netto

tel. 601 77 03 36

Płytkarz – profesjonalnie
tel. 660-070-232

łazienki - kuchnie - wg życzenia klienta

  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

Rolety, Żaluzje, Moskitiery, Markizy

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18

email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:

	Rolety pokojowe  	Markizy 
	Rolety zewnętrzne  	Moski-

tiery  	Rolety Rzymskie  	Maty 
bambusowe  	Żaluzje  	Bramy

Specjalna oferta dla klientów  
z Gminy ROKIETNICA 

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

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

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 
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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 •

 T
or

by
 n

a 
za

ku
py

 •
 T

or
eb

ki
 n

a 
pr

ez
en

ty
 •

 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


