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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

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

tel. 61 848 27 26 tel. kom. 601 57 35 53

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
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Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego pisma.

Drodzy Czytelnicy,
Podobno podczas I wojny światowej powstał 

kalendarz świąt nietypowych. Stworzyły go kra-
je Ententy: Anglia, Francja i Rosja. Miały one 
nadzieję, że służbiści żołnierze przeciwnego im 
Cesarstwa Niemieckiego będą świętowali tak 
długo i często, że zabraknie im czasu by walczyć 
na froncie.  Przeglądając kalendarz świąt niety-
powych możemy bardzo się zadziwić, bowiem 
powód do świętowania można znaleźć każde-
go niemal dnia. Z biegiem czasu utarło się, że 
kalendarz dziwnych świąt zawiera również ab-
surdalne daty i rocznice, które nigdy nie będą 
miały  szansy znaleźć się w oficjalnych kalen-
darzach. Nieustannie jednak dołączają do nie-
go nowe święta inspirowane przez różne gru-
py zawodowe, społeczności, które chcą zwrócić 
uwagę na ważne sprawy wokół nas. Nietypo-
wymi być może czasem dziwnymi świętami, 
mamy jako społeczeństwo możliwość zwró-
cenia uwagi na ważne wokół nas wydarzenia, 
zjawiska itp. 5 czerwca – obchodzimy Światowy 
Dzień Ochrony Środowiska, dzień niezwykle 
ważny myślę dla każdego z nas. Jest to najważ-
niejsza i najszerzej obchodzona inicjatywa na 
rzecz naszej planety. Podejmowane działania 
mają uświadamiać istniejące problemy i za-
chęcać decydentów do ich rozwiązywania i to 
nie tylko tego dnia!. Po raz pierwszy Świato-
wy Dzień Ochrony Środowiska obchodzono 
w 1972 roku. W ciągu kilkudziesięciu kolej-

nych lat charakter realizowanych w tym dniu 
inicjatyw wielokrotnie się zmieniał. Najważniej-
sze, że  wszystkim w sumie chodzi o to samo: 
o budowanie partnerstwa między żyjącymi na 
naszej planecie gatunkami.  O tym , że ochro-
na środowiska jest w dzisiejszych czasach nie-
zbędna wiedzą już przedszkolaki. Gdy słyszymy 
o ochronie przyrody i o tym co my możemy 
zrobić by chronić środowisko każdemu z nas 
nasuwają się na myśl takie hasła jak: segreguj 
odpady, oszczędzaj światło, oszczędzaj wodę, 
zabieraj na zakupy własne torby, używaj an-
typerspirantów w kulkach, nie dezodorantów 
w sprayu zawierających freony.  I tak można 
by długo wymieniać…

Człowiek zniszczył już wiele walorów przy-
rody i niestety robi to nadal. Myślę, że każdy 
z nas powinien postawić sobie pytanie: co ja 
mogę zrobić dla ochrony środowiska naturalne-
go? By chronić środowisko naturalne nie trze-
ba od nas wiele wysiłku, trzeba tylko wyrobić 
w sobie dobre nawyki i przyzwyczajenia. Jeśli 
my ich w sobie nie wyrobimy to w jakim śro-
dowisku będziemy żyć, będą musiały żyć nasze 
dzieci i kto je nauczy jak dbać o przyrodę i wła-
sne zdrowie? Chrońmy 
więc przyrodę wszyscy, 
wspólnymi siłami , bo to 
nasze dobro!

Teresa Wieczorek

Co? Gdzie? Kiedy?
	02.06. – Koncert Rokietnickiej Orkiestry 

Dętej – Skwerek Powstańców Wielkopol-
skich w Krzyszkowie, godz. 16:00. (nie-
dziela)

	09.06. – I Integracyjny Rajd Rowerowy 
„Łączy nas rower” - start godz. 10:00 , 
Cerekwica: zbiórka przed Klubem Sołeckim 
ul. Szamotulska 7. (niedziela)

	16.06. – Artystyczny Dzień Dziecka – start 
godz.15:00, Żydowo, teren przy świetlicy wiej-
skiej. (niedziela)

	23.06. – DZIEŃ TATY! Wszystkim Tatom 
składamy najlepsze życzenia.

	29.06. – Piknik Country, Krzyszkowo start 
godz.16:00

	30.06. – „Cerekwickie Trele” – start 
godz.14.00, Hala Rokietnickiego Ośrodka 
Sportu, Rokietnica ul. Szamotulska 29 (nie-
dziela)

	30.06. – Msza św. dziękczynno-błagalna z 
okazji 10 – lecia pracy duszpasterskiej w 
parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata, 
odprawi ks. proboszcz Tadeusz Lorek o 
godz. 18:00. (niedziela)

1 czerwca Dzień Dziecka
Z okazji wspaniałego święta życzymy Wszystkim  
Dzieciom samych pięknych, pełnych niespodzianek dni.  
Niech spełnią się Wasze marzenia, ślemy gorące życzenia.
Redakcja Rokickich Wiadomości

Drogie Dzieci!
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka składam najserdeczniejsze 
życzenia Wszystkim Dzieciom. Życzę samych radosnych, pełnych 
słońca i uśmiechu dni. Niech Wasze dzieciństwo będzie bajkowe 
i kolorowe, a każdy poranek niech będzie pełen niespodzianek.
W tym pięknym Dniu Wszystkim Dzieciom - i tym Małym i tym Dużym 
życzę żeby nigdy nie zatraciły w sobie dziecka i dziecięcego uroku.

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

W dniu 29 kwietnia 2019 r. odbyła się IX sesja 
Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 13 
Radnych. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady 
Gminy – Izabela Dziamska.

Radni rozpatrzyli 11 projektów i podjęli decyzje 
o przyjęciu Uchwał:
IX/70/2019 - w sprawie: ustalenia planu sieci szkół 

podstawowych i ich obwodów,  dla których Gmi-
na Rokietnica jest Organem prowadzącym.

 IX/71/2019 - w sprawie: miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w miejscowość 
Sobota, rej. ul. Poznańskiej i ul. Kasztanowej.

IX/72/2019 – w sprawie zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
 w miejscowości Mrowino dla działek nr 399 - 
401, 408 - 416 i części działki nr 699.

IX/73/2019 - w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz 
dla działek 90/25, 90/27 i 90/29.

IX/74/2019 - w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Napachanie re-
jon ul. Poznańskiej i ul. Tarnowskiej.

IX/75/ 2019 - w sprawie: przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru Sobota-Północ.

IX/76/2019 - w sprawie: przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Przybroda-Zachód, 
rejon ul. Kokoszczyńskiej i ul. Polnej.

IX/77/2019 - w sprawie: nabycia nieruchomości 
położonej w miejscowości  Rogierówko.

IX/78/2019 - w sprawie: nabycia nieruchomości 

położonych w miejscowości Cerekwica.
IX/79/2019 - w sprawie: zmian w budżecie Gminy 

Rokietnica na 2019 rok.
IX/80/2019 - w sprawie: zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2019-
2034.

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

Eksperci z ZUS w urzędzie  
Gminy Rokietnica

Już 3 czerwca br. (poniedziałek) w godzinach 12:30 
- 16:30 sala sesyjna (I piętro) w Urzędzie Gminy w Ro-
kietnicy dyżurować będą eksperci z I Oddziału ZUS 
w Poznaniu specjalizujący się w zakresie świadczeń 
emerytalno-rentowych.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z przyzna-
niem prawa do emerytury, renty ekspert będzie 
służył Państwu pomocą. 

Odpowie na pytania dotyczące kompletowania 
dokumentacji niezbędnej do ustalenia prawa i wy-
sokości świadczeń oraz na pytania dotyczące moż-
liwości przeliczenia emerytury. 

Zapraszamy do rozmowy.

XI Wielkopolski Konkurs 
Koszy Wielkanocnych – 
sprostowanie 

W artykule pt. XI Wielkopolski Konkurs Koszy 
Wielkanocnych rozstrzygnięty, który został opu-
blikowany na stronie 8 numeru 5/2019 Rokickich 
Wiadomości podano błędne nazwisko laureatki II 
miejsca w kategorii indywidualnej – dorośli. Była 
to Pani Krystyna Sochacka, a nie Sobkowiak. Ser-
decznie przepraszamy.

Katarzyna Sokulska 
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

Drogie Dzieci!
Z okazji Dnia Dziecka życzę 
Wszystkim samych słonecznych 
i pełnych przygód dni, dużo 
radości, sukcesów w szkole 
i aby uśmiech zawsze gościł 
na Waszych twarzach. 

Izabela Dziamska 
Przewodnicząca 
Rady Gminy Rokietnica

Z okazji Dnia Dziecka,
życzę Wszystkim Dzieciom,  
aby Wasze dzieciństwo  
było jak najlepsze  
i aby trwało jak najdłużej!

Piotr Hałas 
Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Rokietnica

1 czerwca – Dzień Dziecka
Życzę Wszystkim Dzieciom, 
tym małym i tym dużym, 
żeby nigdy nie zatraciły  
dziecka w sobie!

Ryszard Lubka 
Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Rokietnica

Z okazji Dnia Dziecka,
życzę dzieciom wszystkiego 
najlepszego, samych cudownych, 
pełnych słońca dni,
dużo zdrowia i radości oraz 
uśmiechu na co dzień.

Władysław Mielcarek 
Radny 
Rady Gminy Rokietnica
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6.05.2019 r. Wójt Gminy Rokietnica Bartosz De-
rech podpisał umowę z firmą budowlaną Metrolog 
Sp. z o.o. na budowę Szkoły Podstawowej w Cere-
kwicy. Koszt całkowity budowy wynosi 22 032 570, 
57 złotych, co stanowi największą jednoetapową 
inwestycję w Gminie Rokietnica. Planowany czas 
realizacji projektu został wyznaczony na 1 sierpnia 
2020 roku, by 1 września 2020 r. uczniowie mogli roz-
począć pierwszy nowy rok szkolny w tym obiekcie. 
Prace budowlane zostały rozpoczęte. Ich przebieg 
będzie nadzorowany na bieżąco przez pracowników 
Urzędu Gminy Rokietnica. O postępach będziemy 
informować na stronie internetowej www.rokiet-
nica.pl oraz profilu Rokietnica.pl na Facebooku.

Autorem projektu jest architekt Dominik Banaszak
Autorką zdjęcia z placu budowy jest: Zofia Gizińska

Szkoła w Cerekwicy
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Węzeł przesiadkowy Rokietnica  
– jak przebiega realizacja projektu

Umowa o dofinasowanie z funduszy unijnych pro-
jektu Węzła Przesiadkowego w Rokietnicy ma już 
nieco odległą datę. Podpisana 29 grudnia 2017 r. 
powinna wróżyć mocno zaawansowany postęp prac. 
Tymczasem w centrum Rokietnicy nadal mamy sta-
ry dworzec, na którym nadal, o tych samych go-
dzinach, na tych samych peronach zatrzymują się 
te same pociągi. Czekanie na „nowe” znacząco się 
więc wydłuża, choć z całą pewnością każdy korzy-
stający z placu przy starym dworcu lub mieszkający 
w jego pobliżu rad jest z już odczuwalnej korzyści 
– likwidacji w centrum Rokietnicy niebezpiecznej 
i bardzo uciążliwej bocznicy kolejowej z punktem 
przeładunkowym. 

Nowy dworzec na razie  
bez wyłonionego wykonawcy

Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu 
obejmującego budowę nowego dworca w Rokiet-
nicy, towarzyszących mu parkingów na ponad 150 
miejsc, niezbędną rozbudowę ul. Pocztowej, bu-
dowę zatok autobusowych oraz zagospodarowa-
nie dzisiejszej ul. Dworcowej, konieczne było roz-
poczęcie prac na linii kolejowej E-59 z Poznania do 
Szczecina przez PKP. Nie znając harmonogramu i za-
kresu robót trudno byłoby się „dopiąć” ze swoim za-
daniem. Niewyobrażalna bowiem byłaby sytuacja, 
gdyby przejęcie podziemne na perony nie wypadło 
tam, gdzie zaplanowane zostało dojście do niego 
od strony nowej hali dworca, czy gdyby nie uzgod-
nić przebiegu całej infrastruktury towarzyszącej na 
obszarze ważnym zarówno dla działania linii kole-
jowej jak i powstających przy niej obiektów węzła. 

Uzgodnione z PKP szczegóły, pozwoliły przygo-

tować niełatwy przetarg w formule „Zaprojektuj 
i wybuduj”. Oznacza ona, że wyłoniony wykonaw-
ca będzie zarówno odpowiedzialny za wykonanie 
projektu Węzła Przesiadkowego w Rokietnicy wraz 
z uzyskaniem całego kompletu koniecznych uzgod-
nień i ostatecznych decyzji, jak i za jego realizację. 
Urząd Gminy Rokietnica ogłosił go w dniu 30 stycz-
nia 2019 r. wyznaczając czas na przygotowanie ofert 
do 1 marca 2019 r. Ucieszyła ilość złożonych doku-
mentów – ofert bowiem było pięć, z czego aż trzy 
mieściły się w zaplanowanej kwocie 13 mln zł. Nie-
stety zamówienia publiczne to nierzadko labirynt, 

który wiążąc inwestora żmudną plątaniną przepi-
sów nie prowadzi do szybkiego i szczęśliwego fina-
łu. Kluczący w swych decyzjach oferenci w końcu 
nie podejmują się realizacji zadania, a całe postę-
powanie trzeba unieważnić.   

W dniu 26 kwietnia 2019 roku przetarg nieogra-
niczony na wykonanie „Węzła przesiadkowego Ro-
kietnica” został ogłoszony ponownie. 21 maja 2019 
r. otwarte zostały oferty. Spłynęło ich sześć, z tego 
aż 4 zmieściły się w kwocie zaplanowanej na reali-
zację inwestycji. W tej chwili trwa procedura za-
mówień publicznych związana z wyłonieniem wy-
konawcy. Mamy nadzieję, że tym razem finałem 
będzie podpisana umowa.  

Partnerzy projektu i ich zadania
Projekt „Węzła Przesiadkowego Rokietnica” to 

nie tylko dworzec. Jako zamierzenie komplemen-
tarne, uzależnione od uzyskania wskaźników ma-
jących wpływ na obszar funkcjonalny Metropolii 
Poznań, ma swoich partnerów. Są nimi Powiat Po-
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znański realizujący zadanie przebudowy ul. Sza-
motulskiej w Rokietnicy od ul. Kolejowej do skrzy-
żowania z ul. Pocztową, które stanie się rondem 
oraz nasza rodzima gminna spółka komunikacyjna 
ROKBUS, która buduje nową bazę transportową 
w Rostworowie i czeka na 4 nowe niskoemisyjne 
autobusy. Tu postępowania przetargowe wyłoniły 
wykonawców i zadania są już realizowane.

- Nowa ul. Szamotulska w Rokietnicy.
Początek budowy centralnej arterii miejscowo-

ści Rokietnica wzbudził kontrowersje. Wielu miesz-
kańców nie mogło pogodzić się bowiem z wycinką 
rosnących tu od wielu lat drzew. Gorąca debata za-
kończyła się chwilową przegraną. Usunięcia większo-
ści drzew niestety nie udało się uniknąć. Pozostały 
zapewnienia o rekompensacie w postaci nowych 
nasadzeń – w odpowiedniej ilości i jakości.

Przebieg zadania zdaje się napawać optymizmem, 
a organizacja ruchu jest póki co sprawna i czytelna. 
Firma Infrakom z Kościana po pracach przygotowaw-
czych, buduje kanalizację deszczową. Wykonano 
większość robót związanych z budową oświetlenia 
ulicznego. Rozpoczęły się prace brukarskie i wyko-
nanie konstrukcji drogi na poszerzeniach. Termin 
wykonania prac budowlanych został przewidziany 
na dzień 30.09.2019r.

- Nowa baza dla ROKBUSu  
(baza transportowa, budynek biurowy, 
zaplecze socjalne i warsztatowe)

Dotychczasowa lokalizacja i standard bazy spół-
ki ROKBUS przy ul Rolnej, w samym sercu sporego 
skupiska domów jednorodzinnych z drogami nie-
przystającymi do obsługi taboru transportowego, 
to najważniejsza rekomendacja dla podjęcia wy-
zwania budowy nowej siedziby. Udział w projekcie 
z szansą na finansowy zastrzyk unijnych środków 
oraz posiadana działka w Rostworowie były niezbęd-
nym początkiem. Kolejnym dobrym znakiem okaza-
ło się wyłonienie wykonawcy i podpisanie w dniu 
29 listopada 2018 r. umowy na realizację zadania. 
Do tej pory w planowanym budynku socjalno-biu-
rowym wykonano ściany konstrukcyjne parteru, 
zmontowano żelbetowy strop i rozpoczęto wzno-
szenie ścian piętra. Zbudowano także fundamenty 
i ściany przyziemia łącznika z budynkiem warsztato-
wym. Zakończono także prace fundamentowe pod 
budynek hali warsztatowej wraz ze ścianami przy-
ziemia oraz wykonano wstępne prace pod docelo-
wy kanał techniczny. Rozpoczęły się także pierwsze 
prace instalacyjne. Zakończenie prac budowlanych 
ma nastąpić 31 marca 2020r.

Przyjazd czterech nowych autobusów niskoemi-
syjnych nastąpi do 30 maja 2020 r. Gwarantuje to 

podpisana 19 października 2018 r umowa z firmą 
Solaris BUS & Coach S.A.

Zadanie zaprojektowania i budowy Węzła prze-
siadkowego Rokietnica jest projektem realizowa-
nym ze środków Unii Europejskiej w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020, który uzyskał dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.3 „Wspie-
ranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność 
miejska”, Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strate-
gii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ra-
mach ZIT dla MOF Poznania”.

• Dofinasowanie projektu z UE: 22 400 313,35zł
• Całkowita wartość projektu: 28 827 593,52zł
• Okres realizacji projektu: 03.03.2017 – 31.12.2021

• Lider Projektu: Gmina Rokietnica
• Partner w projekcie: Powiat Poznański 
• Uczestnik projektu: Zakład Usług Komunikacyj-

nych ROKBUS Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica 

W Gminie Rokietnica będzie 
realizowany projekt OZE.
UMWW zwiększył pulę środków na dofinansowanie

Dnia 12 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu środ-
ków finansowych dla projektów ocenionych pozy-
tywnie w ramach konkursu dla działania 3.1 „Wytwa-
rzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, 
Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawial-
nych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, popu-
larnie zwanego OZE. 

W konsekwencji podjęta została również decyzja 
o przyznaniu dofinansowania projektowi odnawial-
nych źródeł energii dla mieszkańców gmin: Rokiet-
nica, Puszczykowo, Suchy Las. To projekt partnerski, 
dlatego biorące w nim udział samorządy dokonują 
wszystkich koniecznych uzgodnień formalnych za 
pośrednictwem jego lidera, którym już na etapie 
składania wniosku została Gmina Suchy Las. 

Przypomnijmy, 31.08.2017 r. gminy: Rokietnica, 

Suchy Las i Puszczykowo złożyły wniosek o dofinan-
sowanie na instalacje do pozyskania energii z odna-
wialnych źródeł energii. Celem wspólnej inicjatywy 
jest zmniejszenie emisji CO₂, zwiększenie poziomu 
produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych. Dzięki wybudowaniu insta-
lacji OZE, obejmujących instalacje fotowoltaiczne 
i kolektory słoneczne, uda się osiągnąć wymierne 
korzyści w postaci poprawy jakości powietrza oraz 
redukcji dwutlenku węgla. Warto dodać, że zgod-
nie ze złożonymi przez mieszkańców wnioskami, 
na 351 deklaracji z trzech gmin, aż 154 pozwala 
na instalację OZE na domach mieszkańców Gmi-
ny Rokietnica.

Po podpisaniu przez Lidera Projektu – gminę Su-
chy Las umowy dofinansowania (w imieniu trzech 
gmin), zostanie przeprowadzona procedura prze-
targowa, w wyniku której wybrany wykonawca zre-

alizuje całą inwestycję.
Ważnym krokiem będzie podpisanie umów po-

między mieszkańcami a Gminą. Określone w nich 
zostaną warunki uczestnictwa w projekcie, w tym 
sposób przekazania przez mieszkańców wkładu wła-
snego. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie 
prosimy o niezwłoczne złożenie pisemnego zawia-
domienia w Urzędzie Gminy Rokietnica.

Rozpisanie przetargu na wyłonienie wykonawcy 
instalacji OZE na domach mieszkańców wszystkich 
trzech gmin planowane jest na połowę czerwca. 
Rozstrzygnięcie całej procedury o unijnych rygo-
rach – nie wcześniej niż pod koniec września bie-
żącego roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu za-
kończenia całego projektu na koniec maja 2020 r. 

Dalsze informacje będą przekazywane mieszkań-
com na bieżąco.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

• Dofinasowanie projektu z UE: 6 419 506,00 zł
• Całkowita wartość projektu: 8 217 531,96 zł
• Okres realizacji projektu: 01.03.2018 – 31.05.2020

• Lider Projektu: Gmina Suchy Las
• Partner w projekcie: Gmina Rokietnica, Gmina 

Puszczykowo

Fot.: budowa nowej bazy ROKBUSu w Rostworowie (zdjęcia A.Michta)
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Wizyta Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Rokietnica – Piotra Hałasa 
na terenach gminnych inwestycji

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Rokietnica

Piotr Hałas

BUDOWA KANALIZACJI ROSTWOROWO-ŻYDOWO

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CEREKWICY

ULICA POLNA, KRZYSZKOWO

BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W PRZYBRODZIE

BUDOWA ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ W ROSTWOROWIE

ULICA SZAMOTULSKA, ROKIETNICA
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W Mrowinie powstanie nowoczesna 
Stacja Uzdatniania Wody
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. rozpoczyna obecnie ważną i 
priorytetową inwestycję budowy Stacji Uzdatniania Wody w Mrowinie. Obiekt 
powstanie na terenie dawnego Zakładu Karnego. Prace przygotowawcze, polegające 
na oczyszczeniu terenu i wyburzeniu istniejących tam budynków zostały wykonane już 
w 2016 roku. 

Przedsięwzięcie, niezwykle istotne i potrzebne 
z punktu widzenia coraz silniejszych przyrostów 
ludności na terenie naszej wspólnoty, zostanie 
w całości sfinansowane ze środków pochodzą-
cych z kredytów inwestycyjnych, zaciągniętych 
przez Spółkę. Przewidywany koszt inwestycji to 
ok. 5 milionów złotych. Prace mają się zakończyć 
w 2020 roku.

Problem kurczących się zasobów wodnych jest 
jednym z najbardziej palących. Dotyczy on  ca-
łego Świata. Wielowiekowa, nieracjonalna go-
spodarka wodami doprowadziła nas jako miesz-
kańców Ziemi do momentu, w którym wszelkie 
działania zapobiegające katastrofie, muszą zostać 
podjęte w trybie natychmiastowym. Poza budze-
niem większej świadomości i edukacją, winny to 
być nade wszystko przemyślane inwestycje. Wy-
korzystanie najbardziej nowoczesnej, dostępnej 
technologii w celu wodnego „recyclingu” i ochro-
ny zasobów wodnych naszej planety, nie tylko jest 
priorytetem, ale jednym z nadrzędnych zadań na-
szej cywilizacji.

Mająca powstać w Mrowinie Stacja Uzdatniania 
Wody będzie wyposażona w układ odzysku wód 
popłucznych (wód powstałych w procesie oczysz-
czania), które w „tradycyjnym” systemie zrzucane 
są po prostu do cieków wodnych lub do sieci ka-
nalizacji sanitarnej, a więc mówiąc kolokwialnie 
- marnotrawione. SUW Mrowino będzie pierw-
szym tego typu obiektem na terenie gminy Rokiet-
nica. Odzysk popłuczyn to wyjątkowo efektywne 
i innowacyjne rozwiązanie, z powodzeniem za-
czynające funkcjonować w Polsce, a umożliwia-
jące kompleksowe zarządzanie gospodarką wód 
popłucznych, które zmniejsza ilości substancji od-
prowadzanych do środowiska. Minimalizacji ule-
ga też ubytek wody na stacji, co daje nie tylko wy-
mierne oszczędności w aspekcie finansowym, ale 
nade wszystko w maksymalnie efektywny sposób 
pomaga chronić wciąż kurczące się zasoby wód 
podziemnych.

SUW Mrowino będzie kompleksowym obiek-
tem, który w znacznym stopniu przyczyni się do 
zwiększenia możliwości dostawczych wody na te-
renie gminy Rokietnica. Jego dwa zbiorniki reten-
cyjne o łącznej pojemności 400 m3, poprzez ze-
staw pomp hydroforowych, zapewnią dostawę 
wody do gospodarstw domowych i zakładów pra-
cy w miejscowościach: Mrowino, Cerekwica, Przy-
broda, Dalekie i częściowo Rokietnica. Jednakże, 
dzięki systemowi sieci wodociągowych łączących 
poszczególne rejony zasilania pozostałych SUW
-ów, oddziaływanie Stacji będzie obejmowało całą 
Gminę. Maksymalna wydajność Stacji ma wynosić 
200 m3/h, a pobór wody surowej będzie następo-
wał z czterech nowych studni zlokalizowanych na 
terenie Stacji oraz trzech istniejących - do tej pory 
eksploatowanych. Jesteśmy przekonani, że ta nie-
zwykle potrzebna inwestycja zaspokoi potrzeby 
Mieszkańców gminy Rokietnica, a nam przynie-
sie impuls do dalszego, zrównoważonego rozwo-
ju, opartego o cenne doświadczenia i najnowsze 
technologie w zakresie uzdatniania wody.
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Szanowni Mieszkańcy,
przypominamy, że zgodnie z obowiązującą taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ro-

kietnica, zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją nr 
PO.RET.070.441.2.2018.ZG z dnia 14 maja 2018 roku, od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2020 r. obowiązują następujące stawki:

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  
od 1 czerwca 2019  do 31 maja 2020 roku

Oznaczenie  
grupy Opis taryfowej grupy odbiorców Cena brutto

[w zł/m³]

Stawka opłaty 
abonamentowej 

brutto 
[w zł/m-c]

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych  
na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich

G1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,87 6,60

G2 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,87 4,59

G3

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający 
z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie 
wodomierza lokalowego 

4,87 4,02

G4

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i 
rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego 

4,87 2,01

Woda przeznaczona do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji 
farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

G5 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,90 6,60

G6 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,90 4,59

Woda przeznaczona do pozostałych celów

G7 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,92 6,60

G8 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków 4,92 4,59

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
od 1 czerwca 2019  do 31 maja 2020 roku

Oznaczenie
grupy Opis taryfowej grupy odbiorców Cena brutto 

[ w zł/m³]

Stawka opłaty 
abonamentowej 

brutto 
[w zł/m-c]

Grupa 1 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 9,12 10,40

Grupa 2 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 9,12 8,39

Grupa 3
Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na 
podstawie wodomierza lokalowego 

9,12 2,01
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DZIEŃ SENIORA  w Sołectwie Rokietnica
Spotkanie z seniorami sołectwa Rokietnica odbyło 

się 27 kwietnia w budynku Szkoły Podstawowej przy 
ul. Noblistów. Zorganizowane zostało przez Sołtysa 
Józefa Fudala oraz Radę Sołecką. Na spotkanie przy-
było około 200 osób na ponad 700 zaproszonych.

Z władz Gminy w tej uroczystości uczestniczył 
pan Bartosz Derech, wójt gminy. Przybyli też ks. 
kanonik Tadeusz Lorek oraz przedstawiciele policji.

Po powitaniach seniorów i życzeniach zdrowia, 
optymizmu i życzliwości rozpoczęła się część arty-
styczna oraz konsumpcyjna.

Miłe dla ucha przeboje, wywołujące wspomnienia 
młodych lat, zaśpiewała Wiktoria Gawron. O dalszy 
przyjemny i zabawowy nastrój zadbał miejscowy 
muzyk, Michał Kubisiak. Oprawa muzyczna i wo-
kalna tego spotkania zachęciła wielu seniorów do 
tańca. Uśmiech na ich twarzach był bezcenny, co 
świadczy o tym, że takie spotkania są najlepszą te-
rapią na poprawę nastroju. 

W związku z przeniesieniem ks. Tadeusza Lorka 
do innej parafii, seniorzy wraz z sołtysem nie zapo-
mnieli o  podziękowaniach za jego 10 letnią posłu-
gę kapłańską w naszej parafii. 

Myślę, że dla seniorów było to mile spędzone so-
botnie przedpołudnie. W intencji zdrowia dla nich 
została odprawiona w niedzielę msza św. zamówio-
na przez Sołectwo.

Serdecznie dziękuję dyrekcji Szkoły Podstawo-
wejw Rokietnicy za udostępnienie auli na to spotka-
nie, a seniorom dziękuję, że mimo różnych obowiąz-
ków i problemów zdrowotnych, zechcieli osobiście 
uświetnić DZIEŃ SENIORA w naszym sołectwie. 

Sołtys Józef Fudala
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„Cerekwickie Trele”
Stowarzyszenie Emerytów Rencistów  

„Pod Kasztanem” - Cerekwica
serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy 

Rokietnica
na  przegląd zespołów  pod nazwą  

"Cerekwickie Trele",
który odbędzie się w Hali "ROS "  

30.06.2019 r. o godz.  14:00.
Wstęp wolny.

Bezpłatne wejściówki na „Cerekwickie Trele”  
będą do odbioru w:

-Stowarzyszeniu Emerytów Rencistów „Pod Kasztanem” - 
Cerekwica

-Gminnym Ośrodku Kultury, Rokietnica ul. Szamotulska 29

-Bibliotece Gminnej, ul. Szamotulska 29.

Szczegóły dotyczące przeglądu pn. „Cerekwickie Trele” 
udziela:

Prezes Stowarzyszenia Emerytów Rencistów  
„Pod Kasztanem” Pan Bogdan Nowaczyk  

– kontakt telefoniczny 600 198 912.

Zapraszamy na Mszę św. 
dziękczynno-błagalną, 
którą z okazji 10-lecia pracy 
duszpasterskiej w parafii 
pw. Chrystusa Króla 
Wszechświata 30 czerwca 
2019 roku o godz. 18:00 
odprawi ks. proboszcz 
Tadeusz Lorek.

Rada Duszpasterska
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Rokietnickie  
Archiwum  
Cyfrowe. 
To już rok.

Głównym celem Rokietnickiego Archiwum Cyfro-
wego jest digitalizowanie przekazanych nam bezcen-
nych dla naszej społeczności zbiorów, jakimi są do-
mowe archiwa, a później udostępnienie ich online.

W kwietniu 2018 roku stworzyliśmy profil „Rokiet-
nickie Archiwum Cyfrowe” na portalu społecznościo-
wym Facebook. Dzięki temu znaleźliśmy pierwszych 
respondentów, a pojawienie się RAC zostało odno-
towane w „Rokickich Wiadomościach”, co uwiary-
godniło nasze działania. 

Ponad pół roku później uruchomiliśmy portal 
www.archiwum-rokietnica.pl

Został on zaprezentowany publiczności 11 listo-
pada 2018 roku w rokietnickim kościele, podczas 
uroczystości z okazji Święta Niepodległości. W tym 
wydarzeniu brało udział blisko 500 osób. 

W ciągu roku zebraliśmy materiały od 41 rodzin 
z Rokietnicy i okolic. W naszych zbiorach są również 
broszury, księgi pamiątkowe i kroniki takich insty-
tucji jak szkoła, Kościół czy biblioteka. Równolegle 
prowadzimy też kilka projektów. 

„Powstańcy Wielkopolscy”. We współpracy z pa-
nią Danutą Potrawiak  i Marią Chojnacką, spisujemy 
biogramy i zbieramy materiały, aby utrwalić pamięć 
o Powstańcach Wielkopolskich, ówcześnie miesz-
kających na terenie naszej gminy.

„Katalog zabytków”. To projekt, który zakłada 
sfotografowanie i w miarę możliwości opisanie naj-
starszych budynków w naszej gminie. Poczynając 
od obiektów, które znalazły swoje miejsce w Gmin-
nej Ewidencji Zabytków, przez prywatne domy, a na 
zabudowaniach gospodarczych kończąc. Chcieliby-
śmy zdążyć zanim ulegną nieuchronnej sile zmian.

„Stare Kino”. W tym miejscu na naszym portalu 
prezentujemy filmy do których udało nam się do-
trzeć, a które powstały na terenie gminy Rokietni-
ca. Mamy już nagrania ze szkolnych przedstawień, 
ale też filmy wchodzące w skład Repozytorium Cy-
frowego Filmoteki Narodowej.

Ten rok pokazał jak duży potencjał drzemie w ro-
dzinnych albumach i jak wiele osób interesuje się 
historią naszego regionu. Kontaktują się z nami au-
torzy publikacji, kolekcjonerzy i badacze kultury. 
W efekcie współpracy powstają ciekawe artykuły 
i książki. W budowaniu Archiwum bardzo ważną 
rolę odgrywają seniorzy, którzy dzielą się swoimi 
wspomnieniami, rysując przed nami obraz minio-
nego świata. Istotną rolę odgrywa młodzież, która 
posługując się najnowszymi zdobyczami techniki, 
pomaga nam dotrzeć do analogowych jeszcze zbio-
rów swoich krewnych. Archiwum jest też łącznikiem 
między rdzennymi mieszkańcami, a ludnością na-
pływową. Dzięki temu łączymy pokolenia, uwrażli-
wiamy na drugiego człowieka, a jednocześnie stale 
wzbogacamy zbiory. Stworzyliśmy inicjatywę, w któ-
rą zaangażowani są bez podziałów mieszkańcy, po-
kolenia, władze i instytucje.

W zasobach Rokietnickiego Archiwum Cyfrowe-
go znajduje się obecnie ponad 1500 artefaktów, a w 
opracowaniu są kolejne. Funkcjonuje również stro-
na na Facebook, gdzie już ponad 1100 sympatyków 
uczestniczy w opisywaniu zdigitalizowanych zdjęć.

Z tego miejsca chciałabym serdecznie podzięko-
wać pani Marzenie Kurczewskiej, Agacie Sztos i Bar-

barze Sendyce, które służą swoją wiedzą i starają 
się odpowiedzieć na każde nasze pytanie. Są też 
osoby, które nie mają swojego profilu w mediach 
społecznościowych, ale bez wahania angażują się 
w prace nad rozbudową Archiwum, spiesząc z po-
mocą czy wyjaśnieniami. Do takich nieocenionych 
Przyjaciół Archiwum należą pani Dorota Statucka, 
Irena Jahns, Władysława Szymańska, Halina Bocian, 
Krystyna Anisimowicz, Krystyna Burzyńska, Urszula 
Kubiak i Czesława Olejniczak.

Moje osobiste podziękowania kieruję do pani 
Małgorzaty Waligóry, Małgorzaty Pawłowicz, Ire-
ny Margol, Genowefy Kowalik i pana Macieja Kor-
tusa. To osoby, które pozwoliły mi usiąść przy ich 
kuchennym stole zasypanym zdjęciami i snuły opo-
wieści oczarowując mnie zupełnie. Bardzo serdecz-
nie dziękuję. 

Dziękujemy Wam wszystkim, wszystkim razem 
i każdemu z osobna. Bez Was, nasze przedsięwzię-
cie nie miałoby szans powodzenia.

Zespół Rokietnickiego Archiwum Cyfrowego- 
Małgorzata Saternus, Marita Lipska  

i Adam Michta.
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Już za chwilę koniec roku szkolnego. Dzisiaj z tej 
okazji robimy dziesiątki zdjęć swoimi smartfonami 
i wrzucamy do mediów społecznościowych. W roku 
1953 zakończenie roku zostało upamiętnione jed-
nym zbiorowym zdjęciem, które wklejono do szkol-
nej kroniki i opatrzono takim oto wpisem:

„Zakończenie roku szkolnego 1952/53 odbyło się 
dnia 25 czerwca. Na program uroczystości złożyły 
się: rozdanie świadectw, przemówienie kier. szko-
ły i analiza pracy rocznej w szkole, przemówienie 
przedstawiciela Kom. Rodz. ZMP i uczniów, pożegna-
nie absolwentów, oraz część artystyczna. W godzi-

nach popołudniowych odbyła się zabawa dziecięca.
Na uroczystościach zakończenia roku szkolne-

go obecnych było 49 rodziców i starszego społe-
czeństwa.

W okresie wakacji dzieci szkolne brały czynny 
udział w lustracji pól ziemniaczanych i niszczeniu 
stonki.

Czworo dzieci było na koloniach letnich.”
Wycinki z „Kronika Szkoły Podstawowej w Ro-

kietnicy 1945-1978”.

Cała kronika dostępna jest na naszej stronie www.
archiwum-rokietnica.pl/ , w zakładce „Publikacje”.

Zespół RAC.

Zdjęcie z zakończenia roku szkolnego 1952/53. W tle szkoła w Krzyszkowie. Nauczyciele to Józef Gmerek (nr 82) i Franciszka Suchomska (nr 81). Niestety po-
zostałe osoby na zdjęciu pozostają dla nas anonimowe. Jeżeli ktoś z Państwa mógłby przybliżyć nam ich nazwiska, prosimy o kontakt : Adam - tel. 509 929 993, 
Marita - tel. 693 936 311, lub malgorzata@archiwum-rokietnica.pl 

Rokietnica, podwórze majątku, póżniej RSP..Rok 1941.
Od lewej stoją: Maria Wylegała (z d.Najderek), ??, Jadwiga Trawińska.

Przybroda, ul. Każmierska 15. Około 1930 roku.
Marianna, Maksymilian, Czesław i Stefan Kurczewscy przed domem w Przybrodzie. 
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Tydzień  
Bibliotek 2019

W dniach 8 -15 maja 2019 r. w Bibliotece Gmin-
nej w Rokietnicy obchodziliśmy XVI Ogólnopolski 
Tydzień Bibliotek pod hasłem  #biblioteka.

Z tej okazji w naszej Bibliotece zorganizowaliśmy 
ciekawe wydarzenia oraz akcje tematyczne. 

Czytelnicy, którzy nie zdążyli oddać na czas  wy-
pożyczonych zbiorów, w tym okresie mogli bez kon-
sekwencji zwrócić „przeterminowane”  książki czy 
audiobooki – dzięki abolicji dla zapominalskich.

Przez cały tydzień w naszej placówce można było 

także nabyć za symboliczną kwotę książki na zor-
ganizowanym z tej okazji Bibliotecznym Kierma-
szu Książki.

W Tygodniu Bibliotek zaprosiliśmy także dzieci 
oraz rodziców na ciekawe pokazy.

8 maja zorganizowaliśmy dla małych naukow-
ców niezwykły pokaz i warsztaty eksperymental-
ne. Pani Ania z firmy DNA Zabawy zaprezentowała 
bardzo ciekawe eksperymenty, które wykonywa-
ne były z pomocą małych naukowców. Niezwykłe 
ciecze, ciekawostki dotyczące stanów skupienia, to 
tylko niektóre zagadnienia jakie towarzyszyły nam 
w tym dniu. Dzieci wspólnie z Panią i rodzicami two-
rzyły slimy: glutki-ciągutki, które następnie zapako-
wane zabrały do domu. Było bardzo wesoło, kre-

atywnie i naukowo. Dziękujemy Wszystkim, którzy 
nas w tym dniu odwiedzili. Wielkie dzięki dla Pani 
Ani za jak zwykle fantastyczne zajęcia.

13 maja natomiast gościliśmy utalentowaną Jul-
kę. Julia Kucemba, finalistka 10 edycji programu 
Mam Talent, zdobywczyni medali Mistrzostw Świa-
ta w Sport Stackingu zaprezentowała niesamowity 
pokaz układania „szybkich kubków”. Nasz gość za-
ciekawił Wszystkich swoimi niezwykłymi umiejęt-
nościami. Każde dziecko pod okiem Julki próbowało 
swoich sił w układaniu kubeczków. Serdecznie dzię-
kujemy Julce i jej mamie za odwiedziny i zaprezen-
towanie niezwykłego talentu. Życzymy Julce dal-
szych sukcesów i rozwijania swoich pasji.

Już we wrześniu startuje projekt „Mała książka – 
wielki człowiek” w ponad 5200 bibliotekach w Polsce

Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, 
które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale 
mają też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Ba-
dania wykazują, że dzieci wychowywane pośród 
książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż 
rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą 
wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkret-
ny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają suk-
cesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.

Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika 
odgrywa biblioteka: uczy go samodzielności, podej-
mowania pierwszych własnych wyborów, rozwija 
myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. 
Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dziec-
kiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz 
przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypoży-
czoną książką. A wszystko to za darmo!

Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych do-

świadczeń w dzieciństwie były pierwsze wizyty w bi-
bliotece, dlatego przygotowaliśmy prawdziwą gratkę 
dla najmłodszych miłośników książek i ich rodziców 
w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka 
– wielki człowiek”. Od września 2019 r. w ponad 
5200 bibliotekach w całej Polsce będzie czekać na 
nich wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza 
na dobry czytelniczy start.

W wyprawce dzieci znajdą książkę, dostosowaną 
pod względem formy i treści do potrzeb przedszko-
laka i spełniającą najwyższe standardy w projekto-
waniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, 
a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę 
w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czy-
telnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem po-
twierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzi-
ce – przygotowana dla nich broszura informacyjna 
przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju 
ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynika-
jących z częstego odwiedzania biblioteki.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Peł-
na lista bibliotek biorących udział w projekcie po-
jawi się na stronie www-wielki-czlowiek.pl pod ko-
niec maja 2019 r.

Więcej informacji na stronie: www-wielki-cz-
lowiek.pl

„Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat”. J.Korczak

1 czerwca, to Dzień Wszystkich Dzieci
Niech każdy dzień w Waszym 
życiu będzie zawsze pełen radości 
i uśmiechu. Życzymy Wam wspaniałych 
przygód, spełnienia najskrytszych 
marzeń, zdrowia, wielu serdecznych 
przyjaciół, snów kolorowych, zabaw 
szalonych i nieustających wakacji.

Dyrekcja i Pacownicy 
Biblioteki Gminnej, Gminnego Ośrodka 

Kultury w Rokietnicy
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ARTYSTYCZNY 

Gminny Ośrodek Kultury                                                                      
oraz  Biblioteka Gminna w Rokietnicy                                                                       

serdecznie zapraszają na: 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 czerwca 2019r. [ niedziela ] 

Start godz. 15:00 

Świetlica wiejska w Żydowie - ul. Rostworowska 

 

W programie: 

- występy uczestniczek z Zespołu Taneczno-Wokalnego „FAMA” 

  - występy uczniów zajęć wokalnych Gok - u pod przewodnictwem instruktorek:  

          Anny Polowczyk, Marty Podulki oraz uczestników warsztatów perkusyjnych            

prowadzonych przez  Dominika Kozickiego. 

 

WSTĘP WOLNY!  

 

  Zapraszamy! 

 

D Z I E Ń 
DZIECKA 

Utalentowana  
wokalistka

Julia Gąska to kolejna utalentowana wokalist-
ka z Gminnego Ośrodka Kultury. Zdobyła II miej-
sce na 24 Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej i Młodzieżowej Wesołe Nutki , który odbył 
się 31.03.2019 w Garbach. Festiwal poprzedzony 
był eliminacjami.

Również II miejsce wyśpiewała sobie na Wielko-
polskim Konkursie Piosenki Poetyckiej „O poezję 
trzeba dbać” 23.03.2019 w Poznaniu.

Julia w ostatnim czasie zdobyła między innymi:
Nagrodę Specjalną na Ogólnopolskim Festiwa-

lu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Muzol, Zło-
ty Dyplom na III Wielkopolskim Konkursie Szkol-
nej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, I nagrodę 
w VI Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycz-
nej, I miejsce w VI Powiatowym Konkursie Piosenki 
Angielskiej, I miejsce oraz Nagrodę Specjalną w VII 

Regionalnym Przeglądzie Kolęd Pastorałek i Piose-
nek Świątecznych Obcojęzycznych, wyróżnienie za 
występ podczas przeglądu wokalistów Rozśpiewa-

na Gmina Tarnowo Podgórne. Jest też laureatką 
I miejsca w III Edycji Konkursu Sing Mit Mir - pio-
senka z przesłaniem.
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Przedszkole 
Bajeczka
Wieści z „Bajeczki”…
Góra Grosza

Jak co roku na terenie naszego przedszkola od-
była się zbiórka monet w ramach ogólnopolskiej 
akcji ,,Góra Grosza” organizowanej przez Towarzy-
stwo ,,Nasz Dom”.

Celem, na który zbierane są monety jest pomoc 
dzieciom, które wychowują się poza swoją rodzi-
ną – w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 
dziecka oraz innych formach opieki. Jednak najważ-
niejszym efektem akcji jest działanie wychowawcze 
– pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może 
niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla 
dobra potrzebujących.  Nasi dzielni przedszkolacy 
nie zawiedli również i tym razem. Każdy przyniósł 
tyle, ile mógł – w myśl zasady: jeden grosz znaczy 
niewiele, ale Góra Grosza zmienia wiele! W sumie 
udało nam się zebrać 1679 zł. Pierwsze miejsce z wy-
nikiem 221 zł zajęła grupa „Słoneczka”. Drugie miej-
sce w ilości zebranych groszaków uzyskała grupa  
„Minionki”. Grupa „Misie” zebrała 147 zł i tym sa-
mym zajęła trzecie miejsce w naszym przedszkol-
nym konkursie. Zwycięzcom serdecznie  gratulu-
jemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!!!

Agnieszka Matysiak, Hanna Augustyniak, 
Sylwia Statucka-Magdziak

Smerfy poznają zawody!
W grupie „Smerfy” w ostatnim czasie  zorgani-

zowane zostały spotkania z rodzicami pracującymi 
w różnych zawodach. Pierwsze zajęcia zorganizo-
wane przez mamę Łucji przybliżały pracę  farma-
ceuty. Dzieci segregowały leki, poznawały ich prze-
znaczenie i zasady używania. Pod czujnym okiem 
pani Barbary Longier samodzielnie wykonały maść. 

Spotkanie z mamą Wiktorii, panią Otylią Labacką 
posłużyło  dzieciom do wzbogacenia swoich wia-
domości i doświadczeń na temat pracy architekta. 
Dzieci miały tutaj okazję pobawić się w budowni-
czych dużego, kartonowego domu. Z wielkim zaan-
gażowaniem zajęły się jego przyozdabianiem. Ko-
lejną  atrakcją była wizyta taty Ulki, pana Michała 
Grupy, który to przedstawił dzieciom sposoby ko-
munikowania się ludzi  od zarania dziejów. Smer-
fy z dużą uwagą słuchały opowieści i oglądały róż-
ne aparaty telefoniczne. Smerfiki miały możliwość 
zabawy rekwizytami przyniesionymi przez  rodzica. 
Dziękujemy serdecznie naszym miłym gościom, bo 
to dzięki nim dzieci poznały korzyści płynące z pracy 
w różnych zawodach.

Agnieszka Matysiak, Małgorzata Spławska

Żabki i Biedronki  
w Akademii Bilardowej

Żabki i Biedronki korzystając z kwietniowej po-
gody wybrały się na pieszą wycieczkę do Akademii 
Bilardowej. Poznały podstawowe zasady gry w bi-
lard i miały okazję spróbować swoich sił w tej dys-
cyplinie. Dzieci podziwiały umiejętności i sztuczki 
wykonywane przez Mistrza. Zapoznały się z nowym 
słownictwem, które szybko zapamiętały. Dla wielu 
przedszkolaków na pewno nie będzie to ostatnia 
wizyta w Akademii, ponieważ bardzo pozytywnie 
wspominają miejsce, które wywarło ogromne wra-
żenie. Bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie grupy 

przedszkolnej i życzymy dalszych sukcesów! 
Joanna Tomalka

Pszczółki w Deli Parku
W kwietniu dzieci z Pszczółek i Elfów odwiedziły 

Deli Park w Rosnówku. Celem wizyty były warszta-
ty wielkanocne pt. „Moja własna palma” oraz zwie-
dzanie Deli Parku. Podczas warsztatów plastycznych 
dzieci samodzielnie wykonały palmę wielkanocną 
z przygotowanych materiałów: kolorowych wstąże-
czek, bibuły, papierowych zajączków i kurczaczków 
oraz tradycyjnego bukszpanu i gałązek bazi. Pracy 
twórczej towarzyszyły wesołe rozmowy i uśmiechy 
na twarzach dzieci. Następnie zwiedzaliśmy teren 
Deli Parku i podziwialiśmy ogrody świata, minia-
tury najpopularniejszych budowli świata, a także 
mini zoo. Z wycieczki wróciliśmy w wyśmienitych 
nastrojach! 

Izabela Olejniczak-Bysiewicz
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Wieści z Mrowina
Majowe święta narodowe są okazją do przypo-

mnienia i nauki wielu ważnych wiadomości na te-
mat naszego kraju. Przedszkolaki utrwaliły sobie 
przede wszystkim dwie ważne daty: 2  Maja Świę-
to Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 3 Maja Na-
rodowe Święto Konstytucji. Główną rolą tych świąt 
jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości 
i symbolach narodowych.

Panie przypomniały dzieciom legendę o powsta-
niu naszego kraju, ale także kilka faktów historycz-
nych związanych z początkami naszej ojczyzny. Dzieci 
przypomniały sobie symbole narodowe wykonując 
flagi, malując godło i śpiewając Mazurek Dąbrow-
skiego. Starsze przedszkolaki utrwaliły nazwę stolicy 
Polski, zaznaczały na mapie konturowej najdłuższą 
rzekę Wisłę oraz Bałtyk i góry. Poznały najważniej-

sze i najcenniejsze przyrodniczo i kulturowo krainy 
geograficzne Polski. 

Maj to także miesiąc przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Z tej okazji dzieci utrwaliły informacje 
o Polsce jako kraju członkowskim Unii Europejskiej, 
poznały hymn i flagę wspólnotową.

W połowie maja starsze przedszkolaki Biedronki 
i Mrówki wybrały się do kina Halszka na film kome-
diowy Praziomek, w którym to główny bohater wy-
rusza w dzikie ostępy Ameryki Północnej na listow-
ne zaproszenie pewnego tajemniczego obywatela, 
by odnaleźć i ujawnić brakujące ogniwo, czyli naj-
bliższego przodka człowieka zwanego także Wiel-

ką Stopą. Pobyt w kinie zawsze wiąże się z dużym 
przeżyciem i emocjami. Oprócz tych przeżyć dzie-
ci przypomniały sobie zasady kulturalnego zacho-
wania w miejscu publicznym, jak również zasady 
bezpieczeństwa podczas wycieczki. Wyjazdy takie 
uczą, bawią i integrują dzieci.

Dzięki uprzejmości pani Agnieszki Bocheńskiej 
odwiedziliśmy także gabinet weterynaryjny Pań-
stwa Karwowskich Wetka w Szamotułach. Mogliśmy 
zapoznać się z bardzo trudnym i odpowiedzialnym 
zawodem, jakim jest lekarz weterynarii. Wszyscy 
kochamy zwierzęta, ale nie zawsze wiemy jak im po-
móc. Tutaj dowiedzieliśmy się o chorobach zwierząt 
domowych, o ich leczeniu i zapobieganiu. Dowie-
dzieliśmy się co powinno nas niepokoić w zacho-
waniu naszych milusińskich, jak prawidłowo karmić 
i pielęgnować zwierzęta oraz o koniecznych szcze-
pieniach obowiązkowych i tych, które pozwolą za-
chować zdrowie naszym zwierzakom. Wielu z nas 
chciałoby zostać weterynarzem, ale czy komuś uda 
się spełnić to marzenie?

Maj upływa nam również na przygotowaniach do 
wyjątkowych świąt: Dnia Matki i Dnia Ojca oraz uro-
czystego zakończenia przedszkola przez najstarsze 
grupy, ale o tym w kolejnym numerze już za miesiąc…

Sylwia Ciborska

Przedszkole 
Mrowino 
-Napachanie

W przedszkolu w Napachaniu…
Kwiecień to miesiąc, w którym przedszko-

laki przygotowywały się do zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych. Owe Święta wywołują 
w każdym z nas wiosenny, radosny nastrój. 
Również w naszym przedszkolu nie zabra-
kło malowania jajeczek, wyklejania zającz-
ków oraz przygotowywania wielkanocnych 
ozdób, które swym kolorem wypełniły salę 
każdej z grup. Największą wielkanocną nie-
spodzianką był prezent od Zajączka(Rady Ro-
dziców)- przedszkolaki otrzymały skarbonki 
w postaci owieczek, które mogły pomalować farba-
mi według własnego pomysłu- ograniczała ich tyl-
ko wyobraźnia. Tym sposobem w grupie Leśnych 
Duszków, Żabek, Krasnali i Tropicieli powstały prze-
piękne, wielobarwne owieczki.

Leśne Duszki wspólnie z Paniami przygotowały 
tęczowe tulipany z papieru, które „zakwitły” w sali 
i wprowadziły powiew wiosennego przebudzenia. 
Żabki, Krasnale oraz Tropiciele posiały rzeżuchę oraz 
owies, aby wspólnie obserwować etapy wzrostu 
nasion. Ważnym elementem w każdej z grup, było 
dbanie o odpowiednie warunki dla nasion oraz ich 

podlewanie- dzieci uczyły się w ten sposób postawy 
proekologicznej oraz odpowiedzialności. 

Zbliżające się Święta, pozwoliły także na chwi-
le refleksji oraz pokazanie dzieciom, że trzeba być 
otwartym na potrzeby drugiego człowieka. W na-
szym przedszkolu została zorganizowana zbiórka 
słodyczy na rzecz Domu Dziecka w Szamotułach. 
Słodkie podarunki na pewno wywołały uśmiech na 
niejednej, dziecięcej twarzy. Jeszcze raz szczerze dzię-
kujemy za zaangażowanie rodziców oraz dzieci!

Kwiecień to także pora, aby pomyśleć o Naszej 
Planecie. Dzieci z grupy Żabek uczyły się jak prawi-

dłowo segregować odpady, czym 
jest recykling oraz dowiedziały 
się w jaki sposób można oszczę-
dzać wodę i energię. Rośnie nam 
spore grono przyjaciół przyrody!

Grupa Krasnoludków z ogrom-
ną radością odwiedziła naszą, 
szkolną bibliotekę oraz przesym-
patyczną Panią Elę, która pozwo-
liła przedszkolakom poznać tajni-
ki bibliotecznych półek. Pani Ela 
opowiedziała dzieciom o zasa-

dach panujących w bibliotece i zachęcała do wspól-
nego czytania z rodzicami. Pamiętajmy o tym, że 
czytanie dziecku to inwestycja w jego przyszłość, 
a dziecko które czyta- będzie dorosłym, który my-
śli. Naprawdę warto poświęcić na czytanie dziec-
ku chociaż 20 minut dziennie.

Magdalena Wilhelm
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Wycieczka do drukarni 
wielkoformatowej

24.04.2019 Przedszkolaki udali się do drukarni 
wieloformatowej It’s Wrap w Poznaniu. Mogliśmy 
zobaczyć, jak funkcjonuje drukarnia od środka. Po-
znaliśmy etapy powstania naklejek, zwiedziliśmy 
strefę druku. Podczas naszej wizyty w drukarni okle-
jany był samochód Lecha Poznań. Niespodziankę 
zrobił nam jeden z trenerów Klubu – Krystian No-
wicki, który poświęcił nam chwilę na rozmowę oraz 
każdemu wręczył niespodziankę.

Muzeum rogala
18.04.2019 r. Przedszkolaki wybrali się na wyciecz-

kę do Rogalowego Muzeum Poznania. Wysłuchali-
śmy gwary poznańskiej, poznaliśmy tajniki powsta-
nia rogali marcińskich oraz o godz. 12 oglądaliśmy 
pokaz trykających się koziołków. 

Straż pożarna
Maj to miesiąc strażaków, więc i nasze przedszko-

laki udały się do Remizy Strażackiej w Rokietnicy. 
Przedszkolaki mogły z bliska zobaczyć jak wygląda 
wóz strażacki od zewnątrz oraz od wewnątrz i wła-

snoręcznie uruchomić zabytkową syrenę alarmo-
wą. Naszym wspaniałym strażakom dziękujemy za 
miłe przyjęcie, cenną lekcję oraz życzymy tyle samo 
powrotów co wyjazdów. 

Gminna olimpiada IV żywiołów
Już poraz IV Pod patronatem Prezesa Fundacji 

Familijny Poznań odbyła się Familijna Olimpiada 
Czterech Żywiołów. Dzieci zaprezentowały różne 
doświadczenia. Gratulujemy wszystkim uczestni-
kom wiedzy. Dziękujemy przybyłym gościom. To 
było miłe spotkanie - zapraszamy za rok.

Konkurs recytatorski wierszy 
przyrodniczo-ekologicznych

W czwartek 25.04 w przedszkolu Logicus zorga-
nizowany został konkurs recytatorski wierszy przy-
rodniczo-ekologicznych. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy od-
wagi wystąpienia.

Przedszkole 
Logicus
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Mamy spore zaległości, dawno nas tu 
nie było, także nadrabiamy. Poczytaj-
cie, co się u nas działo na przełomie 
marca/kwietnia.

Dzień Kobiet 08.03
8 marca to wyjątkowy dzień w roku, swoje świę-

to obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże 
jak i te małe. Tego dnia nasze przedszkole zmieni-
ło się w „Ptysiowy salon piękności”. Ciocie wystę-
powały w roli fryzjerki oraz kosmetyczki. Paznok-
cie dziewczynek błyszczały we wszystkich kolorach, 
na włosach był róż i błękit, och.. Chłopcy zamie-
nili się w dżentelmenów, obdarowali dziewczynki 
koronami, dyplomami oraz głośno odśpiewali Sto 
lat. O ciociach również nie zapomnieli. Wszystkie 
kobietki (te małe i te duże) dziękują chłopcom za 
piękne życzenia i podarunki. 

Pierwszy Dzień Wiosny 21.03
Nasi podopieczni już od samego rana czuli wio-

snę. Na śniadanie zjedli przepyszne, kolorowe kanap-
ki, które sami sobie przygotowali. Następnie odbył 
się Quiz o wiośnie – przedszkolaki poradziły sobie 
śpiewająco. Kolejnym elementem dnia był barw-
ny korowód przedszkolaków, z kolorowymi kwiat-
kami okrążyliśmy Przedszkole i wróciliśmy na nasz 
ogród by przepędzić zimę. Aby tradycji stało się za-
dość, symbol zimy – słomianą Marzannę wszystkie 
przedszkolaki pożegnały.  Jesteśmy pewnie, że gło-
śno śpiewane piosenki usłyszała Pani Wiosna i na 
dobre u nas zagościła. WITAJ WIOSNO  

Ach, Pani Wiosno my mamy też swój przedszkol-
ny ogródek. Posadziliśmy w nim koperek i pietrusz-
kę i teraz czekamy aż ciocia Honorata będzie mogła 
używać ich do obiadków by były jeszcze zdrowsze. 

Teatr Krokodyl „ Przygody wróbelka 
Elemelka” 22.03

W piątkowy poranek 22 marca  Wróbelek Ele-
melek zaprosił naszych przedszkolaków na spo-
tkanie. Dzięki niezawodnemu Teatrowi Krokodyl 

nasi podopieczni mogli poznać przygody Elemel-
ka. W przedstawieniu wystąpił Strach na Wróble, 
który przygrywał na akordeonie oraz ww. wróbelek, 
który angażował wszystkie dzieci w czynnym udział 
w spektaklu. Dzieci podczas wystąpienia przypo-
mniały sobie jakie ptaki odlatują na zimę, z Polski 
do ciepłych krajów, a które pozostają. Jak zawsze 
aktorzy z Teatru Krokodyl stanęli na wysokości zada-
nia i rozbawiły naszych milusińskich do łez ale rów-
nież nakłonili do refleksji. Spektakl oceniamy na 5+

Teatr Animacji „Calineczka” 03.04
Calineczka-drobniutka dziewczynka- urodzona 

w pąku kwiatu, wędruje w poszukiwaniu swojego 
miejsca na ziemi. Podąża za głosem serca, za ma-
rzeniami. Nasi podopieczni mieli możliwość pozna-
nia tej wspaniałej  baśni wystawianej na deskach 
Teatru Animacji. W środę 3 kwietnia wybraliśmy 
się w podróż do krainy Calineczki i jej przyjaciół.. 
Spektakl zaangażował wszystkie nasze emocje od 
strachu do radości. Śpiew aktorów poruszył nie tyl-
ko dzieci, również opiekunów.  Dla nas dorosłych 
był to powrót do czasów dzieciństwa, a dla dzieci 
bardzo ważna lekcja, podczas której nauczyli się, 
że warto mieć marzenia i dążyć do ich spełnienia. 

Warsztaty z rodzicami 15.04-16.04
Święta Wielkanoce to czas radości, czekamy na 

nie z wytęsknieniem. Są to  święta rodzinne, pełne 
tradycji i zwyczajów przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie. Tuż przed przerwą wielkanocną i w na-
szym przedszkolu zagościła świąteczna atmosfera 
i aby poczuć ją jeszcze bardziej zaprosiliśmy Rodzi-
ców naszych podopiecznych na warsztaty. Dzieci 
wraz z rodzicami tworzyli kartki świąteczne, ozdoby 
oraz ozdabiali pisanki. Spotkanie to było doskonałą 
okazją dla Rodziców do zobaczenia jak pracują ich 
pociechy oraz miłego spędzenia czasu. Warsztaty 
przebiegły, jak zawsze, w miłej i serdecznej atmos-
ferze, umiliły przedszkolakom oczekiwanie na świę-
ta i wprowadziły w wielkanocny nastrój. Serdecz-
nie dziękujemy Rodzicom za tak liczną obecność 
i widzimy się już niebawem na Dniu Mamy i Taty 

Śniadanie Wielkanocne i wizyta 
Zajączka. 17.04.2019

W środę w naszym przedszkolu odbyło się uro-
czyste śniadanie wielkanocne. W Sali starszaków 

przygotowany został pięknie nakryty stół zastawio-
ny świątecznym jedzeniem. Zanim zasiedliśmy do 
stołu złożyliśmy sobie serdeczne życzenia. Dzieci 
z radością i ze smakiem próbowały wszystkich po-
traw. Następnie przedszkolaki wyruszyły na poszu-
kiwanie Zajączka, w tym roku nas zaskoczył, ponie-
waż upominki zostały schowane w przedszkolnym 
ogrodzie. Ach, co to była za radość jak udało się 
odnaleźć swój podarunek. 

Dzień Unii Europejskiej 09.05
9 maja przedszkolaki z Ptysia obchodziły Dzień 

Unii Europejskiej.  Dzień rozpoczęliśmy od zaśpie-
wania hymnu Unii „Ody do radości”. Następnie cio-
cie zabrały nas w „podróż” po wybranych krajach 
UE, pokazały nam gdzie dany kraj się znajduje, po-
znaliśmy ich flagi oraz mieliśmy możliwość posłu-
chania w jakim jeżyku mówią tamtejsi mieszkańcy. 
Głównym celem całego przedsięwzięcia było zapo-
znanie dzieci z symbolami oraz zwyczajami państw 
europejskich oraz kształtowanie wśród najmłod-
szych obywateli poczucia przynależności narodo-
wej i europejskiej. 

Przedszkole 
Ptyś
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W naszym żłobku dużo się dzieje…
W marcu skończyła się zima, w Polsce, aby uczcić 

ten dzień jest tradycja zwana „Topienie Marzan-
ny”. Słomianą kukłę symbolizującą zimę podpala 
się i wrzuca do wody. Nasze dzieci aby uczcić tra-
dycję przeszły chodnikami Rokietnicy z ,,Marzan-
ną’’ żegnając zimę. Głośno klaskały i śpiewały, aby 
chłodne dni już nas opuściły. Zostawiły swoją kukłę 
na placu zabaw, aby zabrała również chłód w nocy 
i odeszła. Następnego dnia już jej nie było ale... zo-
stawiła piękne słoneczko.

Potem dzieci myślały już o Świętach Wielkanoc-
nych. O tym co włożą do swojego koszyczka. Naszła 
nas ochota na babeczki, dlatego w Żłobku odbyły 
się Warsztaty Kulinarne, a w roli głównej nasi milu-
sińscy. Z zakasanymi rękawami dorzucali składniki 
do ciasta i z wielką pasją zajmowały się wymiesza-
niem wszystkich potrzebnych składników. Upieczo-
ne babeczki po wystygnięciu były ozdabiane róż-
nokolorowymi wzorami, to nic że ubrania również 
się pokolorowały, najważniejsza była radość dziec-
ka . Oczywiście każdy swoją babeczkę smacznie 
zjadł i wyraził swoją opinie gładząc się po brzuszku. 

Żłobek to miejsce do którego dzieci wchodzą 
z ogromną radością. Czekają na swoich przyja-
ciół, aby wspólnie zacząć zabawę. Przesiadywanie 

w domu oglądając bajki, nie ma porównania do eks-
perymentowania, robienia różnorodnych prac pla-
stycznych, sadzenia kwiatów, czy zwykła rozmowa 
z rówieśnikami. Rozwój dziecka bardzo wzrasta po 
pierwszych miesiącach w Żłobku. Wiadome jest to, 
że dzieci chorują, ale to trwa chwilę, gdy nabiorą od-

porności nic nie jest w stanie ich później zaskoczyć. 

TRWAJĄ ZAPISY NA WRZESIEŃ. Miejsca są ogra-
niczone, dlatego nie czekaj i zadzwoń, aby zapisać 
swoje dziecko. 

Kontakt: 505-146-740

Żłobek  
Myszka Miki
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Innowacyjne warsztaty u Brzechwy dla ojców!!!
08 czerwca Szkoła Podstawowa w Rokietnicy za-

prasza na innowacyjne wydarzenie dla mężczyzn. 
WarszaTaty „Bliżej - Pełna Łączność”, to ciekawe, 
nowatorsko zaplanowane warsztaty dla ojców, któ-
rzy chcą wzmocnić swoje ojcowskie umiejętności 
i stawać się bohaterami dla swoich dzieci.  

W czasie warsztatów uczestnik lepiej pozna swo-
je mocne i słabe strony; nauczy się wdrażać w życie 

cztery podstawy dobrego ojcostwa; uzyska od in-
nych ojców informację zwrotną; odkryje tajemni-
cę dobrego kontaktu z dzieckiem; pozna praktycz-
ne metody budowy planu działania. 

Więcej informacji i zapisy https://tato.net/wy-
darzenia/rokietnica/ lub przez dziennik Librus - 
Iwona Dobrzyńska

08.06.2019 (sobota) 9.00-18.00 koszt 25 zł (w 

cenie warsztaty, materiały dla uczestników, ciepły 
posiłek) SP w Rokietnicy.

SEI KEIN FROSCH 
VII edycja międzyszkolne-
go konkursu języka  
niemieckiego

8 maja w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy 
w Rokietnicy odbył się międzyszkolny konkurs ję-
zyka niemieckiego. Tegoroczna edycja zatytułowa-
na była: Sei kein Frosch i dotyczyła przysłów, idio-
mów i powiedzeń, które zawierają nazwy zwierząt. 
Organizacja konkursów międzyszkolnych to trady-
cja zapoczątkowana w Gimnazjum im. Noblistów 
w Rokietnicy i kontynuowana po przekształceniu 
gimnazjum w szkołę podstawową. Od 2015 roku 
międzyszkolny konkurs języka niemieckiego obję-
ty jest Honorowym Patronatem Wójta Gminy Ro-
kietnica, a gmina jest sponsorem głównym nagród. 
Od siedmiu lat przy organizacji konkursu współpra-
cujemy również z wydawnictwem Klett, które dba 
o promocję medialną tegoż wydarzenia. 

Konkurs cieszy się stałym zainteresowaniem na-
uczycieli oraz uczniów szkół ościennych. W tym roku 
do konkursu przystąpiło 5 szkół: 
• Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopol-

skich - Pniewy
• Szkoła Podstawowa nr 4 im. Unicef - Oborniki
• Szkoła Podstawowa im. ppłk Maksymiliana Cięż-

kiego - Baborowo
• Zespół Szkolno-Przedszkolny – Maniewo
• Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy – Ro-

kietnica.
Łącznie w konkursie uczestniczyło 20 uczniów. 

Wszyscy byli świetnie przygotowani, więc konieczna 
była dogrywka, która ostatecznie wyłoniła zwycięż-
czynię konkursu – Natalię Nowak uczennicę szkoły 

podstawowej w Baborowie. Drugie i trzecie miejsce 
zajęli uczniowie naszej szkoły – Marcin Jakubiak i Ju-
lia Gąska. Z uwagi na bardzo wysoki poziom przy-
gotowania młodzieży postanowiliśmy przyznać aż 3 
wyróżnienia dla Heleny Siemieniak ze szkoły podsta-
wowej w Pniewach, Kacpra Jarzębowskiego z Obor-
nik i Jakuba Bręka z Rokietnicy. Uczestnicy konkur-
su mieli okazję skorzystać ze świetnie wyposażonej 
bazy dydaktycznej naszej szkoły. Uczniowie rozwią-
zywali test wielokrotnego wyboru on-line i bezpo-
średnio po przesłaniu odpowiedzi uzyskiwali infor-
mację zwrotną o uzyskanym wyniku. 

Etap międzyszkolny konkursu poprzedziły elimi-
nacje, które odbyły się 7 maja. Pięcioro najlepszych 
uczniów zakwalifikowało się do kolejnego etapu. 
W potyczkach międzyszkolnych naszą szkołę repre-
zentowali: Marcin Jakubiak, Mateusz Schmidt, Ja-
kub Bręk, Julia Gąska i Sandra Antkowiak. Wszyscy 
są uczniami klas ósmych. 

Podczas gdy uczniowie zmagali się z zadaniami 
testowymi, dla opiekunów odbyło się szkolenie 
z zakresu wiedzy na temat funduszy unijnych pt.: 
„Program Erasmus+ - międzynarodowa wymiana 
dobrych praktyk”, przeprowadzone przez nauczy-
cieli naszej szkoły: Katarzynę Klimczak-Pękosz i Szy-
mona Rystera.

Nagrody ufundowane przez Gminę Rokietnica 
wspomogą uczniów w pogłębianiu wiedzy z zakre-
su języków obcych, przede wszystkim języka nie-
mieckiego. 

Kolejna odsłona konkursu za rok. Gratulujemy 
laureatom i dziękujemy nauczycielom za przygo-
towanie uczniów do konkursu. 

Zapraszamy ponownie do Rokietnicy.
Organizatorzy 

Katarzyna Trojan i Ewa Lepsza 

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Zespół Szkół  
Mrowino–Napachanie

Matematyka to niezła zabawa
Matematyka to niezła zabawa. Aby się o tym prze-

konać uczniowie klasy IV c wraz z opiekunami udali 
się do miejsca, w którym ona króluje. Odwiedzili-
śmy Centrum Edukacyjne ŁAMIGŁÓWKA w Suchym 
Lesie. Jego misją jest edukowanie dzieci i dorosłych 
w zakresie wiedzy matematycznej za pomocą nie-
konwencjonalnych, interaktywnych metod w at-

mosferze twórczej zabawy. Dowiedzieliśmy się jak 
dużo ma wspólnego matematyka ze sztuką. Może 
to dziwne, ale tak jest, np.  muzyka to pochodna 
matematyki. Bez matematyki nie nożna stworzyć in-
strumentów. Zobaczyliśmy,  jak ważne są proporcje 
w budowie np. skrzypiec. Uświadomiliśmy sobie, że 
matematykę odnajdujemy również w przyrodzie. Zo-
baczyliśmy, gdzie odnaleźć można symetrię osiową  
w tym co stworzyła natura i o co chodzi w geome-
trii plastra miodu. Przybliżyliśmy sobie pojęcie ciągu 
Fibonacciego w przyrodzie i wiemy jak był i jak jest 
on wykorzystywany przy tworzeniu logo znanych 

marek na świecie. Już nie są nam obce: Twierdze-
nie Pitagorasa, lustrzane odbicia, mozaiki i parkie-
taże. Mieliśmy okazję poznać wiele ciekawych gier, 
zabawek interaktywnych, modeli, programów mul-
timedialnych oraz doświadczyć matematyki przez 
zabawę. Zafascynowani  łamigłówkami logiczny-
mi i matematycznymi niechętnie opuszczaliśmy to 
miejsce. Podobała nam się kolorowa i wesoła for-
ma edukacji. Matematyka może być bardzo cieka-
wa i wcale nie jest nudna. 

Sylwia Kiejnich

Warsztaty „Nasze talenty 
i zainteresowania”

Cóż to talent? Jak go nazwać, jak go zdiagnozo-
wać? Nawiązując do wcześniejszych słów, w ostat-
nim czasie uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej 
w Napachaniu uczestniczyli w ciekawych warszta-

tach pt. „Nasze talenty i zainteresowania”. Zajęcia 
były prowadzone przez p. Tomasza Szuldę, których 
celem było rozwijanie umiejętności społecznych, 
umocnienie pewności siebie i wiary, że warto pró-
bować spełniać swoje marzenia. Uczniowie chęt-
nie uczestniczyli w warsztatach, byli aktywni i skłon-

ni do dyskusji. Podczas zajęć dzieci prezentowały 
swoje zainteresowania, ale też dowiedziały się, co 
interesuje ich kolegów. Warsztaty były wspaniałą 
lekcją kreatywności. 

Martyna Sawicka

Tydzień bibliotek
Wiele spotkań i wydarzeń za nami, ale My w Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu naj-
bardziej cieszymy się z nowej biblioteki. Udało się ! 
Teraz bibliotekę mamy zawsze po drodze i nie omi-
jamy jej, tylko do niej wchodzimy :)

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich or-
ganizuje w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek, bę-
dący programem promocji czytelnictwa i bibliotek. 

Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek 
w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększa-
nie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania 
książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrod-
ka  Metodycznego w Gorzowie Wlkp zaprosiła pla-
cówki do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji bi-
cia rekordów w czytaniu na przerwie. Wydarzenie 
odbyło się w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygo-

dnia Bibliotek. Nasza szkoła także przyłączyła się 
do akcji i stworzyła ciekawe wydarzenie czytelnicze.

Celem akcji była:
• promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
• integracja środowiska szkolnego i przedszkolnego
• zachęcanie uczniów do sięgania po książkę w każ-

dej sytuacji i w  każdym miejscu.
Elżbieta Skrzypczak
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II miejsce w Konkursie  
„Skrzydła Życia”

Z ogromną dumą i satysfakcją informujemy, ze 
Oliwia Marciniak zajęła drugie miejsce w konkur-
sie fotograficznym „Skrzydła życia” organizowanym 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
Komendę Miejską Policji w Poznaniu. Prace Oliwii 
zostały zgłoszone w ramach działalności szkolnego 
koła fotograficznego i jak co roku obrazowały trud-
ny temat - przemocy dotykającej tych najsłabszych, 
najbardziej bezbronnych. Oliwia z uroczystego wer-
nisażu przywiozła dyplom, imponującą statuetkę, 
wspaniałą nagrodę, zadowolenie z dobrze wykona-
nej pracy, ale także dominującą myśl, że najwięk-
sze zło, to tolerować krzywdę, która dzieje się obok 
nas. Nie bądźmy obojętni. 

Oliwii jeszcze raz, z całego serca gratulujemy !
Małgorzata Kolasa

fot. Renata Marciniak https://www.facebook.
com/pages/category/Artist/Studio-w-butelce-fo-
tografia-1817028441883105/

link do artykułu https://powiat.poznan.pl/skrzy-
dla-zycia-ocenione/

Pożegnanie maturzystów
 26 kwietnia pożegnaliśmy trzy klasy czwarte – 

technikum hotelarskie, informatyczne oraz klasę łą-
czoną – architektoniczno – hotelarską. Była to dłu-
go wyczekiwana i wzruszająca chwila, przepełniona 
miłymi słowami i wzruszającymi gestami. Smutek 
przeplatał się z radością, a łzy z uśmiechem.

 Z pewnością odczujemy brak wspaniałych arty-
stek, które z pełnym profesjonalizmem przygoto-
wywały szkolne uroczystości. Będzie nam brakowa-
ło także utalentowanego fotografa i tancerza oraz 
wszystkich tych twarzy, które zarażały pozytywną 
energią i uśmiechem.

 Jesteśmy dumni z kolejnego rocznika wspania-
łych młodych ludzi, który za chwilę przystąpią do 
egzaminu maturalnego, a później będą zdawać cią-
gły egzamin – z życia...

Powodzenia!
Agnieszka Olejniczak Gross

,,Majówka u Zamoyskich”
Kolejna edycja ,,Majówki u Zamoyskich” przycią-

gnęła wiele osób. Imprezie sprzyjała wyjątkowo sło-
neczna pogoda pozwalająca w pełni cieszyć się bo-
gatą ofertą atrakcji. Skierowana przede wszystkim 
do dzieci dała możliwość uczestniczenia w różnych 
formach gier i zabaw, licznych konkursach. Słodkie (i 
mniej słodkie) oferty kulinarne, miedzy innymi ciasta 

w szkolnej kawiarence, dodatko-
wo uatrakcyjniły pobyt. Na scenie 
wystąpił szkolny zespół muzyczny 
,,Piwnica u Zamoyskich” oraz Ro-
kietnicka Orkiestra Dęta. Odbył się 
również pokaz zumby ,,Cleo - łow-
cy gwiazd”. Dla amatorów sportu 
miały ofertę szkółka tenisa ziem-
nego Wimbledon (Centrum Teniso-
we z Soboty) oraz szkółka piłkarska 
Akademia Reisa. Poza tym atrak-
cję stanowiła prezentacja Wielko-
polskiej Grupy Miłośników Histo-
rii ,,Wiarus” oraz liczne stanowiska 
z rękodziełem.

Równolegle odbyły się ,,Drzwi 
otwarte”, w trakcie których ucznio-

wie ostatnich klas gimnazjum i podstawówki mogli 
zapoznać się z kierunkami kształcenia. Przygotowano 
liczne warsztaty przybliżające poszczególne zawo-
dy, min. pokaz barmański, pokaz robotyki, projek-
towania terenów zieleni. Klub Młodych Florystów 
przygotował pokaz wykonywania kompozycji kwia-
towych, min. bukietów ślubnych oraz przeprowa-
dził otwarte warsztaty dla uczestników Majówki. 

W zorganizowanie imprezy zaangażowana była 
Rada Rodziców, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pra-
cownicy oraz młodzież. 

Maria Matuszczak

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
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Komunikat 
AWD

Po 10 latach działalności Aka-
demia Wieku Dostojnego uległa 
przekształceniu w Stowarzysze-
nie Akademia Wieku Dostojne-
go im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy. Oryginalne 
logo pozostaje rozpoznawalną wizytówką w całym 
kraju. Akademia zwana AWD jest pierwszą i jedy-
ną o tej nazwie placówką wiejską utworzoną do 
kształcenia nieustannego słuchaczy wieku każdego.

Adresem siedziby jest Biblioteka Gminna im. Marii 
Konopnickiej, ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica.

Patronat Honorowy – Wójt Gminy Rokietnica
Patronat Medialny – Redakcja Rokickich Wia-

domości.
Współpraca - Biblioteka Gminna.

Skład zarządu :
- prezes Andrzej Deckert tel. 606 365 798
- vice prezes Hanna Wocko tel. 600 224 402
- vice prezes Iwona Zielińska tel. 609 055 694
- sekretarz Cecylia Mikuła tel. 503 799 333
- skarbnik Teresa Kluczewska  tel. 608 405 782

Komisja rewizyjna :
- Monika Balcerek
- Krystyna Jankowska
- Jadwiga Miller

Członkowie Honorowi :
- prof. Krystyna Pecold – Honorowy Rektor

Dostojna Rada Mędrców – Honorowy Senat w skła-
dzie:

- prof. Władysław Balicki
- prof. Halina Batura – Gabryel
- prof. Wojciech Cichy
- prof. Włodzimierz Fiszer
- prof. Daniel Makowiecki
- prof. Marian Krawczyński
- prof. Andrzej Obrębowski
- prof. Przemysław Pałka

Działalność
Wzorem uczelni akademickich uroczysta inau-

guracja roku w październiku rozpoczyna się seme-
strem zimowym. Semestr letni trwa od końca ferii 
szkolnych do końca czerwca. Przerwa wakacyjna 
w lipcu, sierpniu i wrześniu. Wyjątek – ćwiczenia 
„zdrowy kręgosłup” zaczynają się w pierwszy po-
niedziałek września.

Zapisy – deklaracje i wpłaty członkowskie do-
stępne są na zajęciach, można zapisywać się w Bi-
bliotece Gminnej. Składka członkowska wynosi 5 zł  
miesięcznie.

Nie pobiera się opłaty wpisowej, nie wymaga się 
legitymacji emeryta, lub rencisty.

Odpłatność za zajęcia – wykłady, pogadanki, spo-
tkania z ciekawymi osobami odbywają się w sa-
lach GOK lub Biblioteki są nieodpłatne, dostępne 
dla wszystkich, także nie będących członkami Sto-
warzyszenia AWD.

Ćwiczenia „zdrowy kręgosłup” są prowadzone 
przez mgr fizjoterapii Agnieszkę Łaszcz. Odbywają 
się w poniedziałki i czwartki, godz. 19.00 w świetli-
cy Ochotniczej Straży Pożarnej. Koszt za jedną go-
dzinę ćwiczeń – 7 zł. Na miejscu możliwość zapisu 
i uiszczenia opłaty. Pierwsze zajęcia gratis!

- Treningi „Nordic Walking” prowadzi 
Dariusz Kosicki – instruktor NW Polskie-
go Towarzystwa Nordic Walking. Zbiór-
ka w środy, godz. 18.30 przed Rokiet-
nickim Ośrodkiem Sportu – od strony 
ronda. Zajęcia są bezpłatne.

- Wycieczki o charakterze edukacyj-
no – krajoznawczym. Organizatorem 
jest Biblioteka Gminna przy współpracy 

z Akademią. To propozycja skierowana do wszyst-
kich, zaś w pierwszej kolejności dla seniorów.

- Inne propozycje. Jesteśmy otwarci na zgłasza-
ne propozycje, np. kursy językowe, komputerowe, 
biesiadne śpiewanie, brydż, szachy, zajęcia plastycz-
ne i inne. Prosimy zgłaszać propozycje telefonicz-
nie, w miarę możliwości lokalowych postaramy się 
je realizować.

- Dla wspólnego dobra naszych seniorów dekla-
rujemy współpracę z bratnimi stowarzyszeniami 
emerytów, by jak najwięcej już osób nieaktywnych 
zawodowo zachęcić do opuszczenia domowych pie-
leszy i wspólnie móc nacieszyć się urokami jesieni 
życia. Przebywanie w grupie, oraz aktywność fizycz-
na i intelektualna jest doskonałą receptą na długie 
życie w zdrowiu.

Andrzej Deckert

Kwietniowo-majowe 
wojaże seniorów

Nasza Biblioteka Gminna w ostatnim czasie za-
proponowała dwie wycieczki autokarowe. Wyciecz-
ki, wprawdzie adresowane dla wszystkich, były or-
ganizowane z myślą o seniorach.

27 kwiecień – wycieczka 
do Spreewaldu na tereny  
tzw. Wenecji Północy. 

To teren przygraniczny z Polską zamieszkiwany 
niegdyś licznie przez Serbo-Łużyczan. Dziś popula-
cja tych zachodnich Słowian liczy zaledwie 30 – 50 
tys. Kultywują jednak swój język i tradycje. Jedną 
z nich jest uprawa i przetwórstwo ogórków (niem. 
Gurken). Dla nas żadna ciekawostka, jednak Niem-
cy nie znają sposobów konserwacji ogórków, szcze-
gólnie kwaszenia.

 Wyjazd o 7.00 powrót o 21.00. Wyjechaliśmy 
o czasie, jednak jeszcze w Rokietnicy pojazd od-
mówił ostatecznie współpracy z kierowcą. Po kil-
kudziesięciu minutach zjawił się drugi i on już nas 
nie zawiódł. Mały incydent nie zmącił dobrych hu-
morów uczestników, z których ponad połowę sta-
nowili członkowie AWD.

Pani Kasia, nasz przewodnik podczas jazdy przy-
bliżyła nam historię i geografię tego unikalnego re-
gionu wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO. Dlaczego Wenecja Północy?. Otóż 
przez dziesiątki tysięcy lat rzeka Sprewa wyżłobiła 
w tym terenie liczne kanały o łącznej długości po-
nad 15 tys. km!. Dla porównania – nasza Wisła ma 
niewiele ponad tys. km.

Po dotarciu na miejsce autobus zaparkował 
w miasteczku Lubenau, tuż przy kanałach. Tam na 
nas czekały niczym w Wenecji, też pomalowane na 
czarno, choć większe, łodzie turystyczne napędzane 
ręcznie długim pagajem przez sternika, który umilał 
czas opowieściami w tutejszym dialekcie. Nieste-
ty, nawet znający j. niemiecki niewiele rozumieli. 
Podróż z przerwami na zwiedzanie kolejnych wy-
sepek zagospodarowanych dla potrzeb turystycz-
nych zajęła nam 3 godziny.

Po przerwie przeznaczonej na kawę lub obiad, 
zwiedzaliśmy doskonale prezentującą się posiadłość 
barona von Grafa z parkiem i licznymi zabudowa-
niami gospodarskimi. Całość robiła duże wrażenie, 
mimo, że mogliśmy podziwiać tylko z zewnątrz.

Trochę zmęczeni, lecz usatysfakcjonowani szczę-
śliwie powróciliśmy o zaplanowanej porze.

1. maja wycieczka do Chrzypska na 
Międzynarodowe Święto Tulipana.

Ta piękna wiosenna roślina jest kojarzona z Ho-
landią – krajem kwitnących tulipanów. W rzeczy-
wistości tulipan pochodzi z terenów Azji Mniejszej 
(Iran, Turcja). Do Europy docierał sukcesywnie przez 
kraje południa. Jego dzisiejszą popularność zawdzię-
czamy jednak holendrom.

Większość uczestników wycieczki do Spreewal-
du spotkało się znów, tym razem na wyjeździe do 
Chrzypska. Tam w dniach 1-3 maja odbywało się 
Międzynarodowe Święto Tulipana. Organizatorem 
był pan Bogdan Królik, właściciel największej w Pol-
sce hodowli tulipana. Może pochwalić się nowymi 



27czerwiec 2019

odmianami, które dedykuje znanym osobom. I tak 
mogliśmy podziwiać tulipany: Jan Paweł II, Jolanta 
i Aleksander Kwaśniewscy, Maria i Lech Kaczyńscy, 
Irena Szewińska.

1. maja o godz. 15.30 odbyły się symboliczne 
chrzciny nowej odmiany „prof. Jerzy Smorawiński”.

Dziesiątki hektarów kwiatów robią na zwiedza-
jących niezapomniane wrażenie. Dodatkowo każdy 
ze zwiedzających mógł własnoręcznie wykopać ro-
ślinę wraz z cebulką, lub poprosić o pomoc obsługę. 
Koszt to 1 lub 2 złote za roślinę. Korzystając z okazji 
przywieźliśmy do domu spore ilości tych pięknych 
kwiatów wzbogacając własne ogródki.

Pełni niezapomnianych wrażeń, po południu wró-
ciliśmy szczęśliwie.

Koszty pobytu członków Akademii Wieku Dostoj-
nego pokryło Stowarzyszenie AWD.

Do zobaczenia na kolejnej wycieczce do Sando-
mierza.

Andrzej Deckert.

Rokietnica  
żegna swego proboszcza.

Ksiądz Tadeusz Lorek przejmuje Parafię Borek.
Z wielkim smutkiem i rozczarowaniem przyjęli pa-

rafianie Kościoła Pod Wezwaniem Chrystusa Króla 
w Rokietnicy niespodziewaną wiadomość : w czerw-
cu opuszcza probostwo ich ukochany ksiądz kanonik 
Tadeusz Lorek. Ksiądz Tadeusz sprawował posługę 
duszpasterską w rokietnickiej parafii przez 10 lat.

Postać wyjątkowa. Serdeczny, uczynny, uśmiech-
nięty, bezpośredni, zawsze znajdował czas dla 
wszystkich. Inicjator powiększenia kościoła, bo pa-
rafia stale się rozrastała. Dziś zostawia nowy kościół 

prawie ukończony, a co najważniejsze – bez dłu-
gów. Proboszcz w miarę wolnego czasu włączał się 
w działalność na rzecz gminy, uczestnicząc w waż-
nych wydarzeniach.

Kapituła Odznaczenia „ROKIETNICKA WIERZBA”, 
doceniając wyjątkowy wkład księdza kanonika w roz-
wój naszego regionu, odznaczyła go statuetką hono-
rową „Rokietnicka Wierzba”. Niech ta pamiątka przy-
pomina Ci księże Tadeuszu wspólnie spędzony tu czas.

Żegnając księdza Tadeusza życzymy dużo zdro-
wia, opieki Bożej i owocnej posługi w nowej para-
fii. Będziemy musieli się przyzwyczaić, że już nie 
usłyszymy Twego jakże sympatycznego powiedze-
nia „Kochani” i „Aniołku”.

W imieniu laureatów Rokietnickiej Wierzby 
i Akademii Wieku Dostojnego

 Andrzej Deckert

Klub Seniora – Senior+ w Rokietnicy
16 maja 2019r. odbyło się inauguracyjne spotka-

nie Klubu Seniora - Senior+ w Rokietnicy. 
Dwudziestu seniorów z gminy Rokietnica spotkało 

się w sali użyczonej przez Bibliotekę Gminną, która 
będzie miejscem spotkań i siedzibą Klubu Seniora.

Spotkanie otworzył Rafał Michalski – Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy. W spotka-
niu uczestniczyli również: Hanna Smoczek - prezes 
Stowarzyszenia ASTER, Teresa Wieczorek – dyrek-
tor Biblioteki Gminnej, a także Agnieszka Mosiężna
-Wasyl i Alina Kaszub – pracownicy socjalni Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz Ireneusz Lesicki – organi-
zator spotkań w Klubie Seniora.

Pierwsze spotkanie przebiegło w miłej atmos-

ferze, przy kawie i ciastku. Seniorzy zapoznali się 
z zasadami uczestniczenia w klubie i planowaną 
tematyką spotkań. Omówione zostały różnorod-
ne formy aktywności oraz propozycje warsztato-
we na spotkaniach.

Wszyscy seniorzy mieli okazję opowiedzieć w kil-
ku słowach o sobie, o swoich zainteresowaniach 
i pasjach.

Mamy nadzieję i życzymy tego wszystkim, że z każ-
dym kolejnym spotkaniem seniorzy będą się coraz 
bardziej poznawać się i integrować. Wspólne zajęcia 
pozwolą na szeroką i wszechstronną aktywność, któ-
ra wyzwoli radość i zadowolenie, a przede wszystkim 
wpłynie na poprawę samopoczucia oraz zdrowia.

Na pierwszym spotkaniu dla seniorów zaśpie-
wała Amelia Kurantowicz, uczennica Szkoły Pod-
stawowej w Rokietnicy, która swój talent muzycz-
ny rozwija również w Gminnym Ośrodku Kultury.

Spotkania Klubu Seniora Senior+ w Rokietnicy 
odbywać się będą w czwartki w godzinach od 10 
do 13.00.

Więcej na temat Klubu można przeczytać na stro-
nie internetowej www.rokietnica.pl w zakładce 
Sekcja Seniora.

Ireneusz Lesicki
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Rokietnicki 
Klub Seniorów 
– wycieczka 
do Kórnika

W sobotę 18 maja 2019r. kilkudziesięciu człon-
ków Rokietnickiego Klubu Seniorów pojechało na 
wycieczkę do Kórnika. Zamek zachwycał nas swo-
ją okazałością. Zabytkowa rezydencja historycz-
nych rodów przez wieki zmieniała swoich właści-
cieli. Ród Górków, Działyńskich czy Czarnkowskich 
władał Zamkiem w Kórniku przez kolejne wieki. Sta-
wali się jego posiadaczami poprzez rodzinne koliga-
cje jak również akty sprzedaży. Ostatni właściciel, 
Władysław Zamoyski, krótko przed swoją śmiercią 
w 1924roku, przekazał Zamek wraz z całą posiadło-
ścią narodowi polskiemu.

Zamek usytuowany jest na podmokłym terenie. 
Otacza go fosa z wodą (co jest rzadkością w polskich 
zamkach – najczęściej fosy wokół zamków są suche). 
Dalej rozciąga się przepiękny ogród – Arboretum, 
z okazami roślin z całego świata. W pełni kwitnienia 
podziwialiśmy wielobarwne, rozrośnięte odmiany 
azalii i różaneczników. Kwitły jeszcze niektóre ma-
gnolie oraz lilaki (bzy) zachwycając nas swoją różno-
rodnością. Na terenie ogrodu znajduje się Instytut 
Dendrologii PAN, do którego wyjątkowo mieliśmy 
możliwość wejścia z racji odbywających się w ten 
weekend dni azalii i różaneczników – była to uczta 
dla naszych oczu – prawdziwy „raj na ziemi” – to 
trzeba widzieć, zamknąć oczy i zapamiętać.

W ramach zwiedzania Zamku oglądaliśmy także 
okazałe powozy, z których największy, dalekobież-

ny pełnił również funkcję sypialną.
Ostatni punkt programu to spacer po deptaku 

nad jeziorem, gdzie atrakcją była ławeczka Wisła-
wy Szymborskiej. Noblistka w Kórniku się urodziła 
lecz spędziła tam zaledwie dwa lata. Na jej ławecz-
ce mogliśmy przysiąść, zrobić pamiątkowe zdjęcia 
i cieszyć się słońcem, którego nam w dniu wyciecz-
ki nie brakowało. 

* * *
 Informacja: W każdy wtorek o godz. 900 z Ro-

kietnicy jedzie autokar, który zawozi mieszkańców 
na pływalnię do Tarnowskich Term. Jest jeszcze kil-

ka wolnych miejsc w autokarze. Osoby, które chcia-
łyby dołączyć do grupy seniorów – zapraszam (tel. 
513 056 600). 

Bogusława Rzepka
Prezes 

Rokietnickiego Klubu Seniorów

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica

Błękitna kropelka
Jedenastego maja 2019 r. przy hali ROS w Ro-

kietnicy odbyła się akcja poboru krwi w Rokietnicy. 
Akcja zorganizowana przez Klub HDK PCK Błękitna 
Kropelka udała się znakomicie bowiem:

- do oddania krwi zgłosiło się 59 chętnych;
- po badaniu lekarskim do oddania krwi zostało 

dopuszczonych 41 dawców;
- 6 osób zarejestrowało się jako potencjalni daw-

cy szpiku;
- ilość chętnych osób była tak duża, że gdyby nie 

konieczność powrotu autobusu do bazy to dawców 
byłoby znacznie więcej;

- w związku z dużym zainteresowaniem osób 
o wielkim sercu, które „pomaganie innym mają 
we krwi” jest już planowana kolejna akcja pobo-

ru krwi w Rokietnicy. Odbędzie się ona 7 września 
br. podczas największej corocznej imprezy pt. Ro-
kietnica zaprasza Wielkopolan na Rumpuć. Warto 
zapisać sobie tę datę w kalendarzu.

Szczególne podziękowania dla wszystkich oddają-
cym krew oraz zaangażowanym w organizację akcji!

Tomasz Skupio
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Podopieczni ROKTARu na wyjazdowym 
treningu samodzielności w Darłówku

W dniach od 6 do 10 maja br. grupa podopiecz-
nych Stowarzyszenia ROKTAR wraz z terapeutami 
i wolontariuszami, po raz czwarty brała udział za-
daniu: „Wyjazdowy trening samodzielności”, które 
było współfinansowane przez Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu. W tym roku był to najdłuższy, bo aż 5 
dniowy wyjazd i najbardziej oddalony od miejsca za-
mieszkania podopiecznych Stowarzyszenia. Zadanie 
zostało realizowane w Ośrodku Wypoczynkowym 

DIUNA w Darłówku. Celem wyjazdu była przede 
wszystkim rekreacja i integracja społeczna, a także 
ćwiczenie umiejętności i sprawności z zakresu sa-
moobsługi w życiu codziennym. Podczas wyjazdu 
uczestnicy zadania mieli swoje codzienne obowiąz-
ki takie jak  pobudka o wskazanej godzinie, ubranie 
się odpowiednio do pogody, ścielenie łóżka, sprzą-
tanie w swoim pokoju, przyjmowanie leków o odpo-
wiedniej porze, ćwiczenie samodzielności podczas 

przygotowania i spożywania posiłków oraz poran-
nej i wieczornej toalety. Ponadto uczestnicy uczyli 
się zagospodarować swój czas wolny, który chęt-
nie wykorzystywali na integrację i rozmowy przy 
kawie, wspólne gry edukacyjne i różne formy ak-
tywnego wypoczynku takie jak: spacery brzegiem 
morza, gra w piłkę na plaży przy zachodzie słońca. 
Na uczestników zadania czekały dodatkowe  atrak-
cje: wejście na latarnię morską, rejs tramwajem 
wodnym do Darłowa i spacer po Darłowie, które 
zostały sfinansowane przez Stowarzyszenie. Pod-
opieczni Stowarzyszenia chętnie spędzali wspólnie 
czas, wspierali się i pomagali sobie nawzajem. Pod-
czas wyjazdu mogliśmy zaobserwować jak z dnia na 
dzień uczestnicy zadania nabierali samodzielności, 
pewności siebie i odwagi podczas przygotowywa-
nia posiłków w stołówce, poruszania się po ośrod-
ku czy miejscowości. Widzimy i wiemy, że jest to 
dobrze wykorzystany czas, bardzo potrzebny na-
szym podopiecznym. 

Zadanie było współfinansowane przez Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu i ze środków własnych Sto-
warzyszenia.

 Elżbieta Kram
Stowarzyszenie ROKTAR



30

Wieści z Krzyszkowa

Pomnik Przyrody 
w Krzyszkowie

Uchwałą Rady Gminy w Rokietnicy, ustanowiono pierwszy w Krzyszkowie 
„Pomnik Przyrody”  Przedmiotem ochrony jest dąb szypułkowy o obwodzie 
pierśnicy 340 cm. Wysokość drzewa: 18-20 m. Wysokość do pierwszego ko-
naru: 4-5 m. Drzewo spełnia przyjęte powszechnie standardy minimalnego 
rozmiaru obwodu dla swojego gatunku. Cechuje je dobry stan zdrowotny, co 
sprzyja zasadności jego ochrony. Drzewo wyróżnia się z krajobrazu ul. Obor-
nickiej i pozostałej zieleni na terenie wsi. Ze wspomnień najstarszych miesz-
kańców dowiedziałam się, że drzewo zostało posadzone przez pana Stanisła-
wa Szaroletę ponad 100 lat temu. Informacje te, potwierdza także najbliższa 
rodzina pana Stanisława. Od imienia gospodarza, który dokonał nasadzenia 
drzewa Dąb Szypułkowy nazwano „Stanisław”. Rozłożysty dąb rośnie przy uli-
cy Obornickiej. Ustanowienie pierwszego pomnika przyrody na terenie miej-
scowości ma wymiar edukacyjny i kulturowy dla społeczności lokalnej. Stano-
wi szczególną wartość przyrodniczo – historyczną dla mieszkańców najstarszej 
wsi Gminy Rokietnica. 

Mieszkańcy Krzyszkowa w trosce o piękno najbliższego otoczenia wykona-
li prace porządkowe na placu zabaw, skwerze i rondzie. Odchwaszczono, za-
grabiono teren, a także usunięto suche liście. Dokonano nasadzeń roślinno-
ści w donicach kwiatowych. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom, którzy 
w czynie społecznym zadbali o ład i porządek na terenie wsi. 

 ɶ 2 czerwca godz.16.00 - Rodzinne popołudnie 
w Krzyszkowie

 ɶ 29 czerwca godz.16.00 - Festyn Rodzinny.  
Zapraszamy do Krzyszkowa!

Sołtyska – Maria Chojnacka

w Krzyszkowie

29 czerwca 2019
rozpoczynamy: godz. 16:00

ZAPRASZAMY

KONCERT
 
GODZINA 19:30

G A N G  M A R C E L A

P i k n i k
C o u n t r y

ORGANIZATORZY
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Bieg Wiosny – relacja 
„Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, 

trochę lata”. O trafności tego przysłowia mogli się 
przekonać uczestnicy Biegu Wiosny. O ile dni po-
przedzające bieg pozwoliły przyzwyczaić się do nie-
malże letniej pogody, o tyle poranek biegowy powitał 
wszystkich chłodem. Niska temperatura i pochmur-
ne niebo nie odstraszyły jednak najwytrwalszych 
zawodników, którzy w pozytywnych nastrojach sta-
wili się na starcie. O prawidłową rozgrzewkę za-
dbał Rosfit, który w dwóch wejściach przygotował 
zawodników do biegu. Zawody, jak zwykle z wiel-
kim entuzjazmem, rozpoczęły maluchy. Następnie 
wystartowali zawodnicy w biegu rodzinnym, w któ-
rym wzięli udział zarówno dorośli, jak i dzieci. Wal-
ka o podium rozpoczęła się wraz ze startem biegu 
głównego i nordic walking. 

BIEG WIOSNY - WYNIKI
📌 BIEG GŁÓWNY:

- kategoria dziewcząt do lat 16: 
I miejsce – Ewa Stachowiak (jedyna reprezen-
tantka tej kategorii) 
- kategoria chłopców do lat 16: 
I miejsce – Wiktor Jankowiak (jedyny reprezen-
tant tej kategorii) 
- kategoria kobiety OPEN: 
I miejsce – Joanna Domań 
II miejsce – Paulina Borowska-Najderek 
III miejsce – Anna Bajon 
- kategoria mężczyźni OPEN: 
I miejsce – Przemysław Kucharski 
II miejsce – Michał Bartoszak 
III miejsce – Konrad Sioma 
Najmłodszy zawodnik: Wiktor Jankowiak 
Najstarszy zawodnik: Mariusz Kamiński 
Pełne wyniki biegu głównego: https://foxter
-sport.pl/uploads/results/item_1158.pdf

📌 NORDIC WALKING KOBIETY:

I miejsce – Dąbrówka Kasprowiak 
II miejsce – Eliza Ciszewska 
III miejsce – Bożena Kłaniecka 
📌 NORDIC WALKING MĘŻCZYŹNI:

I miejsce – Dariusz Kosicki 
II miejsce – Sławomir Krzyżaniak 
III miejsce – Michał Blaszka

Gratulujemy zwycięzcom!

Podziękowania należą się wszystkim, którzy za-
angażowali się w organizację imprezy. Są to:
• – Pan Michał Sokołowski – Właściciel „Przystani 

Rowerowej” w Pawłowicach
• druhowie OSP z Mrowina, Napachania, Przybro-

dy i Rokietnicy
• funkcjonariusze policji
• Renata Chlebowska
• dziewczyny z Biura Biegu
• Pan Ryszard Lubka, Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy Rokietnica

• Rokietnicki Klub Fotograficzny
• Rokietnicki Ośrodek Sportu– ROSfit
• Budowa i utrzymanie dróg Ewa Antczak
• Pan Adam Nosal
• Pan Zdzisław Szatkowski
• Sylwia Andrzejewska
• Michał Klaus i ekipa – nagłośnienie
• RokietnicaTV
• opieka medyczna
• FOXTER – pomiar czasu

ORGANIZATOR: 
Urząd Gminy w Rokietnicy 

PATRONAT HONOROWY: 
1. Starosta Poznański 
2. Wójt Gminy Rokietnica 

PATRONAT MEDIALNY: 
1. „Rokickie Wiadomości” 
2. „Nasz Głos Poznański” 

Katarzyna Sokulska 
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

Autor zdjęć: Adam Michta
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Mistrzowie Polski  
z Rokietnicy!!! 
Aż 8 medali na MPJ!!!

Takiego występu w Mistrzostwach Polski Juniorów 
Akademia Bilardowa Rokietnica jeszcze nie miała. 
Przez 5 dni codziennie zdobywaliśmy jakieś meda-
le :) Już pierwszego dnia zaczęło się wyśmienicie. 
Nasz zespół w składzie: Arkadiusz Brzękowski, Adam 
Stankiewicz i Nikodem Jankowiak zdobył tytuł Dru-
żynowego Mistrza Polski Juniorów!!! :) W historii 
trzykrotnie drużynowo zdobywaliśmy srebro, a złota 
jeszcze nigdy nie mieliśmy, tym bardziej ten sukces 
jest wyjątkowy :) W kolejnych dniach za każdym ra-
zem na podium meldował się Adam, który zdobył 
aż 4 medale indywidualne, 2 x srebro i 2 x brąz!!! 
W kategorii chłopców na podium wskoczył jeszcze 
Arek zdobywając brąz w 14/1. Wśród dziewcząt 
świetnie zaprezentowała się Milena Malicka, która 
w swoich dwóch startach wywalczyła dwa medale 
i co najważniejsze, jeden koloru złotego!!! Milena 

została Mistrzy-
nią Polski w 8-bil 
i zdobyła brąz 
w 9-bil!!! Medali 
mogło być i wię-
cej, bo Arek dwu-
krotnie otarł się 
o podium zajmu-
jąc piąte lokaty 
i tak samo Niko-
dem raz był pią-
ty, a dwukrotnie 

na siódmych miejscach swoje występy zakoń-
czyła Zuzanna Błaszczak, dla której z powodów 
zdrowotnych występ był wielką niewiadomą. 
Reasumując, aż 8 medali i w tym dwa złote, to 
niesamowity dorobek naszych młodych zawodni-
ków, którzy odnotowali najlepszy występ w histo-
rii!!! PIĘKNIE!!! :) Gratulacje dla zawodników, ro-
dziców, trenerów i opiekunów!!! :) DZIĘKUJEMY!!! 
:) Dziękujemy również Gminie Rokietnica, Staro-
stwu Powiatowemu i Wielkopolskiemu Stowarzy-
szeniu Sportowemu za finansowanie jakże ważne-
go dla nas startu.

Julia i Antek zwyciężają  
w drugim JUNIOR-CUP!!!

Młodzi bilardziści chcący nawiązać do sukcesów 
swoich starszych kolegów z Akademii Bilardowej 
w Rokietnicy drugi raz w tym sezonie skrzyżowali kije 
w ramach rozgrywek JUNIOR-CUP. Tak jak w pierw-
szym turnieju uczestnicy zostali podzieleni na dwie 
grupy: zaawansowaną (9-bil) i początkującą (8-bil). 
Swój debiut w grupie zaawansowanej odnotował 
Oliwier Ziętkiewicz triumfator pierwszego turnie-
ju grupy początkującej. Oliwier tym razem zawody 
ukończył na piątym miejscu tak jak zwycięzca pierw-
szego turnieju i faworyt całej imprezy, czyli Dominik 
Pflaum. Obok nich na piątym miejscu wylądował 
także Patryk Łozowicki. Na trzecim stopniu podium 
uplasowali się Julia Tarka i Maksymilian Patan, a w 
finale spotkali się Julia Babica i Mateusz Cholewiń-
ski. Po bardzo zaciętym pojedynku, wynikiem 2:1 
zwyciężyła Julia. W grupie początkującej triumfo-
wał Antoni Szymański debiutujący w tegorocznych 
rozgrywkach. Drugie miejsce zajął Kajetan Zawodny, 
a trzeci byli Piotr Mosiniak i Wiktor Kaczmarek. Tuż 
za podium uplasowali się Anna Kolecka i Jakub Gra-
jewski. Pierwsza czwórka każdej kategorii otrzyma-
ła dyplomy i statuetki, a zwycięzcy dodatkowo kije 
bilardowe. Przypomnijmy, iż JUNIOR-CUP, to cykl 
turniejów bilardowych przeznaczonych dla wszyst-
kich dzieci, które chcą w formie zabawy zetknąć 
się z bilardem i mieć możliwość wygrania atrakcyj-
nych 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. Kolejne 
zawody odbędą się w ramach największej impre-
zy bilardowej w Polsce, czyli „QUAY Wakacje z Bi-
lardem – Rokietnica 2019” zaplanowanej na 17-25 
sierpnia. Zapraszamy do udziału!!!  

Wyniki JUNIOR-CUP II:

Uczestnicy JUNIOR-CUP II
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Grupa zaawansowana: 
I miejsce – Julia Babica 
II miejsce - Mateusz Cholewiński 
III miejsca – Julia Tarka i Maksymilian Patan
Grupa początkująca: 
I miejsce – Antoni Szymański 
II miejsce – Kajetan Zawodny 
III miejsca - Wiktor Kaczmarek i Piotr Mosiniak

Yahor zwycięża  
i zgarnia czapeczkę i makaron!!!

Sezon BUDMAR-CUP Grand Prix Rokietnicy w Po-
ol-Bilard 2018/2019 zbliża się do ostatecznych roz-
strzygnięć. Mimo to, na starcie ósmej eliminacji po-
jawiło się kilku nowych zawodników. Stali bywalcy 
oczywiście walczyli o jak największą liczbę punk-
tów aby umocnić się na podium rankingu, bądź wy-
walczyć cenne punkty dające awans do BUDMAR 
MASTERS, gdyż tu i tu przewidziane są bardzo cen-
ne nagrody. W poszczególnych eliminacjach, czy-
li w każdym BUDMAR-CUP na zwycięzców zawsze 
czekają puchary i medale ufundowane przez fir-
mę BUDMAR, a także nagrody niespodzianki. Tym 
razem dodatkowe nagrody zostały przywiezione 
przez Radosława Babicę z ostatnich turniejów za-
granicznych, a były to czapeczki z US Open rozgry-
wanego w Las Vegas i... makarony spaghetti z Pu-
charu Europy we Włoszech :) Nagrody bardzo się 
spodobały uczestnikom, co jeszcze bardziej zwięk-
szyło rywalizację. Dodatkowo w trakcie zawodów 
uroczyście pogratulowaliśmy naszym młodym bi-
lardzistom świetnego występu na Mistrzostwach 
Polski Juniorów i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. 
Przypomnijmy, iż zdobyli 8 medali, a w tym 2 zło-
te!!! Jeszcze raz GRATULUJEMY!!! :) Przejdźmy jed-
nak do wyników BUDMAR-CUP VIII, gdzie pierw-
szy raz w historii zwyciężył zawodnik z zagranicy! 
Był to Yahor Mikheyenka z Białorusi, który na co 
dzień reprezentuje barwy Zakręconej Bili z Pozna-
nia. Yahor z radością odebrał puchar, medal, cza-
peczkę i 1,5kg makaronu spaghetti! :) Gratuluje-
my!!! Drugie miejsce zajął Arkadiusz Brzękowski, 
a na trzecich lokatach uplasowali się Michał Po-
tysz i Marek Strykowski. Tuż za podium zameldo-
wali się Piotr Kolecki, Andrzej Barski, Adam Stan-
kiewicz i Daniel Wieszczeczyński. Wszystkie wyniki 
dostępne są tutaj:

https : //w w w.on l ine-brackets .com/
view/12232?lang=pl

Zachęcamy też do obejrzenia finału:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .

c o m / 3 8 9 4 9 2 6 6 1 1 2 1 9 6 4 / v i d e -
os/1071583486360477/

W celu lepszego obrazu rankingu wszystkim za-
wodnikom odjęliśmy już najgorszy rezultat. Następ-
ne zawody odbędą się 16 czerwca, na które gorą-
co zapraszamy!!!

Najlepsza 20-tka rankingu BUD-
MAR-CUP po siedmiu turniejach:

Suma

1 Arkadiusz Brzękowski 128

2 Michał Potysz 118

3 Andrzej Barski 108

4 Nikodem Jankowiak 104

5 Marek Strykowski 90

 Maksymilian Bartkowiak 90

 Adam Stankiewicz 90

8 Rafał Łozowicki 82

9 Piotr Judkowiak 81

10 Robert Jachimowski 78

11 Leszek Adamek 76

12 Bartosz Wawrzyniak 74

13 Piotr Kolecki 68

14 Mateusz Cholewiński 65

15 Sebastian Brzękowski 64

16 Daniel Wieszczeczyński 62

17 Miłosz Michałowski 60

 Łukasz Sikorski 60

19 Julia Tarka 59

20 Mikołaj Stęsik 54

 Eryk Świdniak 54

Nowy triumfator  
BrizZon Snooker Open!!!

Wojciech Sroczyński, Radosław Babica i Wiktor 
Zieliński

22 000 zł, to łączna pula nagród w całym cyklu 

otwartych turniejów snookerowych BrizZon Sno-
oker 2019! Dzieli się ona na 8 turniejów BrizZon 
Snooker Open plus 6 000 zł na grudniowy turniej 
BrizZon Masters, w którym zagra najlepszych 16 za-
wodników z rankingu. Warto wspomnieć, iż w koń-
cowym rankingu uwzględniane są tylko 3 najlep-
sze rezultaty z 8 możliwych, czyli wystarczy zagrać 
w 3 turniejach aby mieć zaliczone wszystkie starty. 
W każdym z turniejów pierwszych 8 osób z rankingu 
jest rozstawionych i grę rozpoczyna już od fazy pu-
charowej. Pozostali grają w grupach 4-osobowych, 
gdzie mają zagwarantowane rozegranie 3 spotkań do 
minimum 2 wygranych frejmów. Mecze w grupach 
rozgrywane są jeden po drugim, czyli nie ma długie-
go czekania na swoją kolej. Dodatkowo z każdego 
turnieju przeprowadzana jest transmisja wideo na 
żywo z komentarzem. Nagrody, format rozgrywek 
i coraz lepsza oprawa zawodów z pewnością przy-
ciągają uwagę. Może nie w jakimś oszałamiającym 
tempie ale z turnieju na turniej frekwencja rośnie. 
W trzeciej odsłonie BrizZon Snooker Open zagrało 
23 zawodników, gdzie z rozgrywek grupowych do 
fazy pucharowej awansowali: Adrian Borowiec, Pa-
weł Deckert (grupa A), Arkadiusz Giernalczyk, Se-
bastian Brzękowski (grupa B), Mateusz Robiński, 
Sebastian Wawrzyniak(grupa C), Remigiusz Wyrzy-
kiewicz i Wojciech Sroczyński (Grupa D). Ten ostatni 
debiutował w cyklu i od razu zwyciężył pokonując 
w niesamowicie emocjonującym finale triumfato-
ra poprzednich dwóch edycji Wiktora Zielińskiego. 
Finał z równie emocjonującym komentarzem Ar-
kadiusza Brzękowskiego można obejrzeć tutaj: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=HUg59-L9uZA

Na trzecich miejscach uplasowali się Radosław 
Babica i Arkadiusz Giernalczyk. Nowy triumfator 
BrizZon Snooker Open odebrał również puchar za 
najwyższy break turnieju. Wojtek zrobił 70 punktów 
i dorzucił do tego kilka brejków 30+. Odnotowaliśmy 
też dwa inne brejki 50+ Adama Stankiewicza i Wikto-
ra Zielińskiego oraz dwa 40+ Remigiusza Wyrzykiewi-
cza i Adriana Borowca. Ciągle czekamy na pierwszą 
„setkę” w cyklu BrizZon Snooker Open, która miej-
my nadzieję pojawi się już w kolejnej edycji zapla-
nowanej na 22-23 czerwca. Zapraszamy do udziału. 
Regulamin całego cyklu dostępny jest tutaj:

http://snooker.brizzon.com/regulamin.html

Od lewej: Radosław Babica, Arkadiusz Brzękowski, Yahor Mikheyenka i Michał Potysz
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QUAY Wakacje z Bilardem  
- Rokietnica 2019!!!

W dniach 17-25 sierpnia w Rokietnicy odbędzie 
się największa impreza bilardowa w Polsce. Przez 9 
dni przy stołach bilardowych codziennie będą odby-
wały się turnieje i zabawy w ramach „QUAY Wakacje 
z Bilardem – Rokietnica 2019”. Będzie można zagrać 
w Turniejach o Puchar Wójta, inauguracji sezonu 
BUDMAR-CUP, eliminacjach do Mistrzostw Polski 
Amatorów, czy wziąć udział w Wakcjach z Bilardem 
dla dzieci i dorosłych. Punktem kulminacyjnym im-
prezy będzie trzecia edycja niesamowicie rozwija-
jącego się Międzynarodowego Turnieju Bilardowe-
go QUAY Rokietnica Open z pulą nagród 75 000zł!!! 
Zapraszamy do udziału!!! Wszelkie informacje pod 
numerem telefonu: 601 635 887.

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!!!

Wakacje z Bilardem  
dla dzieci do lat 15:
• I turnus – 15-19 lipiec
• II turnus – 19-22 sierpień

Rafał Ostrowski mistrzem Polski 
w kulturystyce mężczyzn

Tegoroczne Mistrzostwa Polski w Kulturystyce i Fitness odbyły się w dniach 12 - 14 kwiet-
nia w Kielcach. W zawodach walczyło ponad 300 zawodników, którzy rywalizowali w po-
nad 40 różnych kategoriach. 

W imprezie wystartował mieszkaniec Kiekrza – Rafał Ostrowski. Przypomnijmy, że Rafał 
w tym roku zdobył już dwa złote trofea na Debiutach Kulturystycznych w Gdańsku oraz na 
Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski w Grodzisku Wielkopolskim.

„Ostry” tak jak poprzednio wystartował w kategorii Kulturystyka mężczyzn do 70 kg. 
„Bardzo wysoki poziom i wiele niespodzianek” - tak  na stronie internetowej mistrzostw 
napisał organizator.

 Rafał potwierdzając te słowa po raz kolejny nie dał najmniejszych szans swoim rywa-
lom zdobywając już trzecie złoto w tym roku i tym samym tytuł Mistrza Polski. Ta impreza 
tylko potwierdziła niebywała formę mieszkańca naszej gminy. Ciężka, systematyczna praca 
i mnóstwo wyrzeczeń zaprowadziło go na sam szczyt rywalizacji kulturystycznej. 

Zapewne to nie koniec niespodzianek przygotowanych przez kulturystę z Kiekrza. O wszyst-
kich startach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Rafałowi GRATULUJEMY i życzymy kolejnych sukcesów.
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VII Regionalny Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych
Dnia 15 maja br., pomimo niesprzyjającej po-

gody, rozpoczęliśmy skoro świt przygotowania do 
VII Regionalnego Turnieju Bocce Olimpiad Specjal-
nych, który współorganizowaliśmy już po raz trze-
ci. W rywalizacji wzięło udział 57 zawodników z 10 
Klubów Olimpiad Specjalnych, Oddziału Regional-
nego Wielkopolskie – Poznań: Amikus – Poznań, 
Elfy – Grodzisk Wielkopolski,  Herkules – Szamotu-
ły, Kornelówka – Gębice, Krzemień – Poznań, Olim-
pijczyk – Trzcianka, Otwarte Drzwi – Poznań, Orły 
Zygmunta – Kłecko, Szóstka - Leszno, Roktar – Ro-
kietnica. Turniej, po raz kolejny, odbył się w Rokiet-
nicy, na boisku sportowym przy ul. Szamotulskiej. 
Uroczysta ceremonia otwarcia Turnieju rozpoczęła 
się od wprowadzenia zawodników na płytę boiska 
przez przedstawicieli Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego z Tarnowa Podgórnego. W części artystycz-
nej wystąpiła Amelia Kurantowicz, mieszkanka gmi-
ny Rokietnica, która zaśpiewała utwór „Dobrego 
Dnia” oraz Krzysztof Sadek, uczestnik WTZ, jed-
nocześnie zawodnik Klubu Olimpiad Specjalnych 
Roktar, który wykonał utwór „Zagramy jeszcze raz”.  
Turniej oficjalnie otworzył Wójt Gminy Rokietnica 
p. Bartosz Derech, życząc zawodnikom samych suk-
cesów podczas meczów. W tym roku deszczowa po-
goda uniemożliwiła wystrzał z armaty, który w ubie-
głych latach hucznie otwierał  Regionalny Turniej 
Bocce Olimpiad Specjalnych. Po oficjalnym otwar-
ciu Turnieju zawodnicy podzieleni na 15 grup, 3 – 4 
osobowych,  rozpoczęli mecze na 7 boiskach. Nasz 
Klub reprezentowało 5 zawodniczek, które ostatecz-
nie zajęły następujące miejsca w swoich grupach: 

Monika Kram i Marta Kubiak – miejsce 4, Urszula 
Galińska – brązowy medal, Jagoda Janiszewska – 
srebrny medal, a na najwyższym stopniu podium 
stanęła Kinga Stefańska, która debiutowała jako za-
wodniczka naszego Klubu Olimpiad Specjalnych.

Turniej odbył się przy wsparciu: Urzędu Miasta 
Poznania, Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Urzędu Gminy w Rokietni-
cy, Sołectwa Rokietnica. Dziękujemy wolontariu-
szom i ich opiekunom ze Szkoły Podstawowej im. 

Jana Brzechwy w Rokietnicy, za pomoc w przygo-
towaniu boisk i za sędziowanie meczów w Turnieju 
i wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej im. Inte-
gracji Europejskiej z Tarnowa Podgórnego, za wpro-
wadzenie zawodników na płytę boiska i opiekę nad 
zawodnikami. Wasze wsparcie było dla nas waż-
ne i potrzebne.

Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli 
w przygotowaniu i podczas trwania Turnieju za 
zrozumienie i okazana pomoc!!!
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Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski 
w Karate WKF – 2019 – Mosina

Niedziela 24.03.2019 była bardzo udanym dniem 
dla karateków UKS Błyskawica Rokietnica. Nasi za-
wodnicy wystartowali w bardzo prestiżowych za-
wodach. Były to Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski 
w Karate WKF w Mosinie, które zgromadziły około 
475 zawodników z 39 klubów Wielkopolski , a także 
z Dolnego Śląska, Pomorza i województwa Kujawsko
-Pomorskiego. Jak zwykle zmagania stały na wyso-
kim poziomie, a zawodnicy nie mieli łatwego startu 
( około 15-20 zawodników w konkurencji ). Świetny 

dorobek 15 medali w tym 3 złotych, 5 srebrnych i 7 
brązowych w tak silnie obsadzonych Mistrzostwach 
jest dla nas i trenera Jarosława Kuca wielkim suk-
cesem. Pokazuje, że to co robimy na treningu daje 
stały rozwój indywidualny i dużo radości. 

Mistrzami Wielkopolski zostali- Viktor Jachal-
ski w konkurencji kumite chłopców 10 lat -30 kg, 
Stanisław Laskowski w konkurencji kata żółte pasy 
chłopców 12-13 lat, Szymon Śniegocki w konkuren-
cji kata chłopców 10 lat. Wicemistrzami Wielkopol-

ski zostali-Antoni Kobusiński w konkurencji kumite 
chłopców 9 lat + 30 kg, Leon Laskowski w konku-
rencji kata białe pasy chłopców 7 lat, Julia Susz-
ka w konkurencji kumite dziewcząt 12-13 lat open 
i kumite dziewcząt 12-13 lat + 50 kg, oraz nasza 
drużyna Błyskawica 1 w składzie ( Bartosz Prusak, 
Szymon Śniegocki, Michał Weber ) w konkuren-
cji kata drużynowym chłopców 9-11 lat. Brązowe 
medale wywalczyli – Julia Bartecka w konkurencji 
kata i kumite dziewcząt 10 lat -35 kg, Helena La-
skowska w konkurencji kata żółte pasy dziewczęta 
9 lat, Bartosz Prusak w konkurencji kata chłopców 
10 lat, Hanna Weber w konkurencji kata żółte pasy 
dziewczęta 9 lat, Michał Weber w konkurencji kata 
chłopców 11 lat, oraz nasza druga drużyna Błyska-
wica 2 w składzie ( Paweł Grochowski, Maciej Kie-
loch, Kacper Skąpski ) w konkurencji kata drużyno-
we chłopców 14-15 lat. 

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.  D.S. 

35 lat triathlonu w Polsce. Kiekrz 1984-2019
W 1984 roku Ogólnopolską Spartakiadę Mło-

dzieży organizował Zarząd Wojewódzki Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu. Po 
raz pierwszy do programu Spartakiady wciągnięty 
został triathlon. Na miejsce zawodów wyznaczono 
podpoznański Kiekrz. Zawody odbyły się 14 lipca 
1984 roku, a wzięło w nich udział 137 zawodników, 
w tym 3 kobiety. Uczestnicy triathlonu mieli do po-
konania 1500 m pływania, 50 km jazdy na rowe-
rze i 20 km biegu. Zdecydowanym faworytem kla-
syfikacji generalnej był Jan Olesiński, olimpijczyk 
z Moskwy i mistrz świata w pięcioboju nowocze-
snym. Wygrał on zawody z czasem 3 godz. 19 min 
15 sekund. Drugie miejsce, ze stratą 15 minut, za-
jął Stanisław Zajfert. 

Przygotowanie triathlonu przeszło przez lata 
wielką metamorfozę. Każdy organizator stara się, 
aby zawody odbywały się na jak najwyższym po-

ziomie, a jedyną przeszkodą, jaką będzie można 
napotkać jest walka z własnymi słabościami. Tak 
będzie i tym razem!

Po 35 latach triathlon wraca do Kiekrza. 14 lipca 
2019 r. zawodnicy staną na starcie i będą mieli moż-
liwość sprawdzić się w tej wszechstronnej dyscypli-
nie. Już teraz zapraszamy do zaplanowania swojego 
udziału i zgłoszenia się poprzez formularz. 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod ad-
resem:

https://www.triathlonkiekrz.pl/register
W zawodach przewidziano:

• Dystans historyczny: 1500 m – pływanie, 50 km 
– jazda na rowerze, 20 km – bieg

• Pierwsze kroki w triathlonie: 400 m – pływanie, 
10 km – jazda na rowerze, 4 km – bieg

• Duathlon dla dzieci: 100 – 1600 m – jazda na ro-
werze, 100 – 400 m – bieg.
W programie imprezy zaplanowano briefing 

z uczestnikami i organizatorami pierwszego triathlo-
nu w Polsce oraz koncert.

Więcej informacji o triathlonie w Kiekrzu oraz 
harmonogram imprezy można znaleźć na stronie: 
https://www.triathlonkiekrz.pl/ 

Organizator: Vector Sp. z o.o.
Producent imprezy: Runport Sp. z o.o.
Sponsorzy i partnerzy: Miasto Poznań – Patronat 

Honorowy Prezydenta Miasta Poznania,
Gmina Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Gmina 

Kaźmierz, Polski Związek Triathlonu.
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Ogród w kwiatach drzew i krzewów
Ważnym elementem kompozycji każdego ogrodu 

są barwy. To dzięki nim powstaje określony obraz 
ogrodu, jego nastrój. Są również silnym bodźcem 
działającym na nasz zmysł wzroku. Barwy wpły-
wają na emocje, mogą uspokajać lub pobudzać. 
W kompozycji ogrodu ożywiają przestrzeń. Domi-
nują w niej różne odcienie zieleni, inne barwy naj-
częściej wprowadzamy przez rośliny zielne o deko-
racyjnych kwiatach.

Barwne płaszczyzny w ogrodzie tworzą kwietniki 
sezonowe oraz rabaty bylinowe. Wymagają jednak 
sporo uwagi i zabiegów pielęgnacyjnych. Nie musi-
my rezygnować z barw w ogrodzie jeżeli mamy zbyt 
mało czasu lub nie lubimy tego typu rozwiązań. Se-
zonowo kolorystyczne plamy mogą tworzyć krzewy 
lub niewielkie drzewa o dekoracyjnych kwiatach. 
Możemy tak je dobrać, by od bardzo wczesnej wio-
sny do późnego lata były kwitnące akcenty. Jest to 
doskonały sposób na ożywienie ogrodu, w którym 
dominują rośliny zimozielone, zwłaszcza iglaste.

Krzewy i niewielkie drzewa o dekoracyjnych kwia-

tach wnoszą do przestrzeni ogrodu bogatą gamę 
kolorów i form kwiatów. Ponieważ coraz więcej ro-
ślin dostępnych jest z uprawy w pojemnikach mo-
żemy dosadzać je również w okresie sezonu. Dzięki 
temu możemy przyjrzeć się im w pełni kwitnienia. 
Zdjęcie w katalogu nie zawsze w pełni oddaje efekt 
kwiatów, czasem w  bezpośrednim kontakcie ich 
wyląd rozczarowuje.

Są krzewy ,,pierwszego planu” o efektownej bu-
dowie, z reguły dużych kwiatów – te eksponujemy 
najczęściej jako solitery (rośliny rosnące pojedyn-
czo) lub w niewielkich grupach. Często blisko ścież-
ki, okien lub miejsca wypoczynkowego/tarasu. Ga-
tunki ,,drugiego planu” najczęściej obficie kwitną, 
ale mają mniej okazałe kwiaty. Najlepiej będą wy-
glądały w pewnej odległości od miejsca z jakiego 
będą oglądane.  W tym wypadku ważna jest pla-
ma barwy, a więc sadzimy je w grupach. I wreszcie 
rośliny ,,trzeciego planu”, tła, o mniej efektownym, 
krótkotrwałym kwitnieniu. Nadają się jako wypeł-
niacze odleglejszych zakątków, tworzą tło dla bar-

dziej efektownych roślin.
Podejście niektórych  projektantów operujących 

bardzo wąskim zestawem gatunków powtarzanych 
w kolejnych projektach prowadzi w efekcie do mo-
notonni przydomowych ogrodów. Podobnie inspi-
racje czerpane z gazet, mediów zawężają dobór ga-
tunków. Obecnie w ogrodach najczęściej wysadzane 
są różaneczniki, magnolie, róże wielkokwiatowe. 
Przez powtarzalność zestawów stosownych roślin 
ogrody nie odróżniają się od siebie, nie mają indywi-
dualnego charakteru. O wielu gatunkach zapomina 
się, inne nie mają szans na ,,przebicie się”, czasem 
rezygnuje się z roślin ponieważ kojarzą się ze stary-
mi wiejskimi ogrodami – nie są ,,modną nowinką”.

Zanim zdecydujemy się na wybór rośliny można 
poszukać pomysłu na ciekawe rośliny odwiedzając 
ogrody botaniczne, ogrody przykładowe, targi roślin. 
Bardzo dobrą okazją jest trzecia edycja ,,Weeken-
du Otwartych Ogrodów” w Poznaniu ( 8-9.06.br). 

Ze względu na z reguły małe rozmiary ogrodu 
przydomowego należy z rozmysłem wybrać kilka 
gatunków, tak, by kwitły po sobie, uzupełniały się 
czasem dekoracyjności. Dzięki temu zawsze będzie 
barwny element przyciągający uwagę kwiatami ( 
a równocześnie nie walczą o uwagę z innymi kwit-
nącymi w tym samym czasie).

Propozycje ciekawych gatunków (w kolejności 
zakwitania): oczar, migdałek, złotlin, azalie, tama-
ryszek, kaliny, żarnowiec, wiśnie, jabłonie, pigwo-
wiec, mahonia, judaszowiec, złotokap, dereń kousa, 
piwonia krzewiasta, jaśminowiec, żylistek, bzy, pię-
ciornik, budleja. Część gatunków ma nie tylko pięk-
ne kwiaty, również efektowne  owoce. 

Maria Matuszczak
 Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich 

w Rokietnicy
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Kochani Czytelnicy,
W kalendarzu czerwiec, który nieodłącznie ko-

jarzy się z Dniem Dziecka. Zgodnie z obietnicą po-
stanowiłam dziś oddać głos młodym czytelnikom, 
którzy opowiedzą Wam, jaką rolę w Ich życiu od-
grywają książki. Poznajcie Anię, Karola, Zosię, Mag-
dę, Olgę, Krzysia i Kajetana!  

Ania Wysoczańska, czyli bardzo 
pogodna „Niezgodna”

Kiedy przeczytałam list, który Ania przysłała do 
naszej redakcji, pomyślałam, że wystarczyłby za cały 
czerwcowy artykuł. Posłuchajcie. „Mam na imię 
Ania. Bardzo lubię czytać książki. Mam to po ta-
cie:). Najbardziej interesują mnie książki przygo-
dowe, wszędzie tam, gdzie dzieje się jakaś akcja. 
Mogę Wam zaproponować serię „Magiczne drze-
wo” Andrzeja Maleszki, albo ostatnio Pani od an-
gielskiego poleciła mi trylogię „Niezgodna” Veroniki 
Roth. Jestem Jej bardzo wdzięczna, bo to najlepsze 
książki, jakie do tej pory czytałam. Żeby zachęcić do 
przeczytania, mogę tylko powiedzieć, że to świat, 
w którym każdy z nas może odnaleźć siebie. Mama 
mówi, że ja chyba jestem niezgodna, bo mam cechy 
wszystkich frakcji. W książkach lubię to, że można 
sobie coś wyobrazić tak, jak się chce. Oprócz czyta-
nia lubię szyć, co akurat podoba się mojej mamie, bo 
daje mi ręczniki do obszycia. Z pomocą Pani z kur-
su uszyłam sobie torebkę a teraz szyję fartuch. Jest 
wiele różnych fajnych rzeczy, które lubię robić np. 
jazda na rowerze, na rolkach, hulajnodze, słuchać 
muzyki, budować z klocków lego, rysować, kiedyś 
nawet dostałam złoty medal za grę w piłkę nożną, 
ale to dawne czasy :). Zachęcam wszystkich do czy-

tania, bo jak napisała Wisława Szymborska (nasza 
noblistka) „Czytanie książek to najpiękniejsza zaba-
wa, jaką ludzkość sobie wymyśliła”.

Zosia Derwich i jej  
„Cudowny chłopak”

Po kim Zosia odziedziczyła zamiłowanie do ksią-
żek, to dokładnie nie wiadomo, jedno jest pew-
ne, że cała rodzina wspiera tę pasję. Kiedy była 
mała dorośli czytali Jej na głos, teraz kupują książ-
ki, wożą do bibliotek i umożliwiają udział w spo-
tkaniach z autorami. Pani Ela z biblioteki szkolnej 
też stara się pomóc, ale to niełatwe zadanie, bo 
książki, które proponuje Zosia ma już zazwyczaj 
w swojej domowej biblioteczce (a jeśli nie Ona to 
pewnie ciocia). Pytanie o ulubioną książkę? Trud-
no powiedzieć, ale są takie, po które sięgnęłam już 
kilka razy i to chyba się jeszcze nie koniec. Chociaż-
by „Dzieci z Bullerbyn”, „Pan Smrodek” i „Cudowny 
chłopak”. Lektury? Miziołki niekoniecznie, ale już 
Narnia jak najbardziej! Kiedyś zapamiętale kolek-
cjonowała słynne „Biuro detektywistyczne Lassego 
i Mai” (pewnie niedługo seria trafi do bibliotecz-
ki brata), potem „Dziennik cwaniaczka”. Teraz, ze 
względu na zainteresowania, często sięga po książ-
ki historyczne (seria „Zdarzyło się w Polsce” i „Ale 
historia!”), a ostatnio trafiła na „Jajecznicę Kolum-
ba”, czyli rzecz o słynnych odkryciach. Jest harcerką, 
udziela się w szkolnym wolontariacie, uczestniczy 
w różnych kółkach, konkursach, więc skąd jeszcze 
bierze czas na czytanie? Czyta „mocno wieczoro-
wą porą”, bo jak twierdzi Czytanie nocą jest super! 
Jeśli akurat nie czyta, to ogląda telewizję, rozwią-
zuje krzyżówki albo piecze coś pysznego i tylko od 
czasu do czasu, z przyzwyczajenia albo przekory, 
oznajmia wszystkim dookoła Nudzi mi się!

Magda Niklewska  
wyrusza do Narnii

Najpierw Magda wysłała do nas krótki list, w któ-
rym rekomendowała swoje ulubione książki. Zna-
lazły się wśród nich: „W.I.T.C.H”., seria „Zaopiekuj 
się mną”, „Opowieści z Narnii”, „Aurelia Księżnicz-
ka Amazonka”, „Zosia i jej zoo”, „Klinika pod Boli-
łapką”. Od razu zaznaczyła, że to nie jest zamknię-
ta lista, bo tak naprawdę lubi wszystkie książki. 
Potem do akcji wkroczył tata, który wyjaśnił nam 
na czym polega pasja córki. Posłuchajcie: Magda 

„od zawsze” przejawiała zainteresowanie książką. 
Jak miała roczek to z rzeczy, które są przygotowa-
ne dla dziecka podczas uroczystości urodzinowych 
w pierwszej kolejności chwyciła książkę i tak to się 
zaczęło. Nie znając jeszcze liter chętnie sięgała po 
książki i oglądała obrazki. Widząc to, czytaliśmy Jej 
w domu w wolnym czasie, w samochodzie, do snu 
... A gdy my byliśmy w pracy dużą rolę w rozwijaniu 
Jej pasji odgrywała opiekunka Agnieszka, która też 
kocha literaturę. W szkole, kiedy nauczyła się liter, 
zaczęła sama sięgać po książki. Pierwszą Jej serią 
stały się książki z cyklu: „Zaopiekuj się mną”. Wy-
pożyczała je z biblioteki szkolnej, kupowaliśmy Jej 
też sami książki na kiermaszach, w księgarniach, a z 
czasem zapisała się do biblioteki gminnej. Po lek-
cjach Magda zostaje w świetlicy, ale zamiast tam 
woli przebywać w bibliotece szkolnej. Potrafi sobie 
wypożyczyć książkę i „na miejscu” ją przeczytać. Tam 
też szuka nowych serii i nowych inspiracji. Ostatnio 
na prezent komunijny dostała kartę podarunkową 
do Książnicy w Poznaniu i nie może się doczekać, 
kiedy pojedzie wybrać sobie książki. Poza tym Jej 
zainteresowania to sport, taniec i śpiew. Uczęszcza 
na zajęcia pozalekcyjne: lekkoatletykę oraz zumbę. 
Występowała również na kilku koncertach w Key 
School, gdzie śpiewała na scenie.”

Karol Antkowiak udowadnia, 
że książki mogą być tak samo 
fascynujące, jak piłka nożna, 
zwłaszcza jeśli się sięgnie po 
„Najfutbolniejszych”.

Karola nie miałam jeszcze okazji spotkać osobi-
ście, ale korespondencyjnie znamy się od dawna, bo 
ze swoją zaczytaną rodziną regularnie bierze udział 
w konkursach, które od pięciu lat publikuję w „Ro-
kickich Wiadomościach”. Kiedyś byli nawet boha-
terami artykułu, a mama zdobyła zaszczytne mia-
no „Czytelnika Roku”. Ze względu na ograniczenia 
dotyczące długości artykułu, nie będę wymieniać 
wszystkich książek, po które Karol sięgnął w ostat-
nich latach, bo było ich naprawdę sporo. Ostatnio 
zgłębia tajemnice „Najfutbolniejszych”. Dlaczego? 
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Seria książek Roberto Santiago łączy dwie pasje Ka-
rola: czytanie i piłkę nożną. Właśnie czyta dziewiątą 
część, czyli „Tajemnicę deszczu meteorytów” (choć 
istnieje prawdopodobieństwo, że sięgnął już po „Ta-
jemnicę Skarbu Piratów”). Pierwszy tom dostał od 
chrzestnej, w następne zaopatrywała go mama. Kto 
dostarcza Karolowi kolejnych inspiracji do czytania? 
To złożony (i doprowadzony niemalże do perfek-
cji) system. Babcia kupuje książki historyczne (bo 
Karol rozważa karierę nauczyciela historii), ciocia, 
która ma syna starszego od Karola, jest na bieżąco 
z tym, co czyta młodzież, i wreszcie mama - prze-
gląda nowości i śledzi nagrody literackie. Nieśmia-
ło dodam, że na końcu tego łańcuszka jestem jesz-
cze ja, bo mama, czyli pani Iza zawsze wnikliwie 
czyta artykuły w „Rokickich Wiadomościach”. Jak 
na przyszłego nauczyciela przystało, Karol uważa, 
że lektury szkolne są fajne. Kiedy ma czas na czy-
tanie?  Czas mam wtedy, kiedy chcę. Nic dodać, 
nic ująć, prawda?

Olga Jankowiak  
i „Magiczne Drzewo”

Olga, podobnie jak Karol, to moja „książkowa 
znajoma” z rubryki „Zaczytana Rokietnica”. Pierw-
szy raz o Jej pasji usłyszałam trzy lata temu, kiedy 
mama Olgi przysłała zdjęcie córki z Wojciechem Wi-
dłakiem, autorem  „Pana Kuleczki”, wykonane pod-
czas Poznańskich Targów Książki. Teraz też oddam 
głos mamie: Olga zaczęła czytać mając 5 lat. Na po-
czątku uwielbiała Pana Kuleczkę, historie o Martyn-
ce czy  książki o zwierzętach. Obecnie lubi komiksy 
(np. „Nieumarły Las” Wajraka czy serię o Kaczorze 
Donaldzie), wciągnęła Ją seria „Magiczne Drzewo”, 
a na wakacje czekają już Harry Potter oraz Narnia. 
Ponieważ zamiłowanie Olgi do czytania jest zna-
ne w rodzinie, często dostaje książki w prezencie. 
Lubi także wspólne wyprawy do biblioteki i zawsze 
przynosimy stamtąd kilka czytelniczych nowinek. W  
„Kuźni Talentów”, szkole, do której uczęszcza Olga, 
przez cały rok organizowane są akcje zachęcające 
dzieci i młodzież do czytania. Na początku roku było 
„czytanie na metry”, teraz akcja „wędrująca książ-
ka”. Często koledzy lub koleżanki podsuwają nowe, 
ciekawe książki. Olga lubi czytać, bo jak sama mówi, 
to rozwija fantazję, ma poczucie, że sama staje się 
bohaterem i przeżywa różne przygody. Poza czyta-
niem Olga lubi konie, taniec, rysowanie, programo-
wanie i wspinanie się na drzewa. Prawda, że trzeba 
mieć fantazję, żeby pogodzić tyle zainteresowań? 

Krzyś Szczepaniak: Ech, gdyby 
w szkole zamiast „Mitologii” był 
„Percy Jackson”, to przeczytałbym 
z pięć tomów, albo i więcej… 

Ponoć czytanie rozwija wyobraźnię, ale chyba nie 
do końca w przypadku Krzysia, który nijak nie potrafi 
sobie wyobrazić, jak można żyć bez książek. Szkoła 
to co innego. Gdyby jej nie było, miałby więcej cza-
su na czytanie, sport albo grę na konsoli. Czyta na 
okrągło. Czasem nawet tym swoim czytaniem wy-
prowadza z równowagi mamę, a to nie lada sztuka, 
biorąc pod uwagę, że mama też nieustannie czyta 
(albo dla odmiany pisze o książkach). Do perfekcji 
opanował techniki: Już naprawdę kończę, Jeszcze 
tylko jedna strona, Zaraz gaszę światło i takie tam. 
Zresztą konfiskata lampki/latarki to jeszcze nie ko-
niec świata. Od czego są audiobooki? Dzięki nim 
można poznać przygody Hucka Finna, Tomka Wil-
mowskiego albo Pana Samochodzika.  Do samo-
dzielnej lektury Krzyś wybiera zazwyczaj fantasty-
kę Riordana, Rowling i Sandersona. Zaczytuje się 
też w komiksach. Sięga zarówno po te stare Papcia 
Chmiela, Janusza Christy, jak i nowsze, chociażby 
Samojlika i Wajraka czy Marzeny Sowy. Kiedy Krzyś 
musi się uczyć, to dziwnym trafem zawsze w Jego 
ręce trafia „Dziennik cwaniaczka”, Ariol, n-ty Do-
mek na piętrze albo kolejny tom przygód Jędrka. 
Oj, mamo przecież wiesz, że to się bardzo szybko 
czyta. Tylko chwilę i zaraz biorę się do lekcji. Nie 
muszę dodawać, że w tym przypadku mamy zu-
pełnie inne rozumienie słowa ‘zaraz’. Skoro znów 
o szkole mowa… Gdyby Krzyś mógł zaproponować 
lekturę szkolną, z pewnością byłby to Percy Jack-
son. Dlaczego? Bo jest świetny! Lepszy od „Mito-
logii” Jana Parandowskiego? Mamo! Co to za py-
tanie! No to już nie pytam.

Kajetan Zawodny  
kontra Bractwo Gwiazdy Wieczornej

Dla Kajetana czytanie jest stanem naturalnym. 
Czytam często. Czytam w każdej wolnej chwili, czy-
li takiej kiedy nie jestem w szkole, na bilardzie, nie 
gram w piłkę lub na konsoli. Wcale mnie to nie dziwi, 
zwłaszcza kiedy dowiaduję się, że zarówno rodzice, 
jak i babcia Kajetana są molami książkowymi. Na 
wszystkie moje pytania udziela bardzo konkretnych 
odpowiedzi. W jaki sposób zainteresował się książ-
kami? Po prostu zacząłem czytać i mi się to spodoba-
ło. Nie ma ulubionej książki. Łatwiej przychodzi Mu 
wskazać ulubione gatunki: kryminały  (np. „Przygody 
Sherlocka Holmesa”, Arthur Conan Doyle) i książki 
fantastyczne (np. „Bohaterowie Magicznego Drze-
wa. Porwanie” Andrzeja Maleszki).  Kajetan chętnie 

sięga też po książki o sporcie i sportowcach, choć 
akurat bohater „Trollhunters. Łowcy trolli”, ostatniej 
książki, którą przeczytał, za lekcjami WF specjalnie 
nie przepadał. Obecnie czyta „Miasteczko Perfect” 
Heleny Duggan. Skąd bierze nowe książki i pomysły 
na czytanie? Tu też sprawa jest oczywista. Po pro-
stu kupuję lub wypożyczam w szkolnej bibliotece. 
Aktualnie mam wypożyczone cztery książki. Kieruje 
się rekomendacjami zamieszczanymi w prasie lub 
w Internecie oraz opiniami kolegów. O „Miastecz-
ku Perfect” dowiedziałem się z gazety, a „Bohate-
rów Magicznego Drzewa” przeczytałem pod wpły-
wem lektury szkolnej, poza tym polecał mi tę książkę 
jeden z kolegów - wyjaśnia. Na pytanie o lektury 
szkolne odpowiada dyplomatycznie: „Niektóre mi 
się podobają, a inne nie. Do tych pierwszych zalicza 
„Mikołajka”, do drugich między innymi „Akademię 
pana Kleksa”. Jeśli chodzi o sympatię do Mikołajka 
to jest nas dwoje, z opinią o książce pana Jana po-
lemizowałabym, ale to już całkiem inna historia…  

Cóż, oto już wszyscy moi dzisiejsi bohaterowie. 
Dodam tylko, że praca nad niniejszym artykułem 
była dla mnie czystą przyjemnością i to bynajmniej 
nie dlatego, że większość pracy wykonali sami czy-
telnicy i ich najbliżsi. Całej siódemce gratuluję pasji 
i życzę jeszcze wielu wspaniałych książek. Tymcza-
sem cieszę się, że spotkałam kilkoro młodych za-
czytanych ludzi, w których mogłam odnaleźć sie-
bie sprzed lat. Pozdrawiam serdecznie,  
  Mariola Sudoł-Szczepaniak

Konkurs nr 56
W kalendarzu czerwiec, a jak czerwiec to oczy-

wiście Dzień Dziecka. Skoro bohaterami artykułu 
są młodzi czytelnicy, nasz konkurs również będzie 
dotyczył czytających dzieci… tyle, że tych znanych 
z literatury. Prosimy o 3 tytuły książek, których 
głównymi bohaterami są dzieci lubiące czytać.

Na odpowiedzi macie czas do końca czerwca. 
Można je wysyłać na adres: zaczytanarokietni-
ca@interia.pl lub zostawić w Bibliotece w Ro-
kietnicy z dopiskiem: „ZACZYTANA ROKIETNI-
CA. Konkurs nr 56”. Na autorów prawidłowych 
odpowiedzi czekają nagrody-niespodzianki. Jak 
zwykle konkurs przeznaczony jest do wszystkich 
czytelników „Rokickich Wiadomości”, niezależ-
nie od wieku. Wyniki ogłosimy na profilu fb ZA-
CZYTANA ROKIETNICA oraz w sierpniowym nu-
merze naszego pisma. Jednocześnie miło nam 
poinformować, że laureatką konkursu nr 54 zo-
stała Emilia Poborska. Gratulujemy!
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Integracyjny Klub Sportowy
Integracyjny Klub Sportowy 2017 Poznań 

to stowarzyszenie sportowe dwusekcyjne peł-
ne 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 uczest-
niczenie w turniejach towarzyskich na terenie 
kraju i turniejach międzynarodowych. 

Jako że jesteśmy, jak nazwa wskazuje, in-
tegracyjnym klubem sportowym, naszą drugą 
ważną sekcją jest grupa najmłodszych adep-
tów Rugby w odmianie „TAG", która jeszcze 
przed oficjalnym zarejestrowaniem 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 względu na to, że utrzy-
mujemy się ze składek członkowskich. Zarząd 
oraz trenerzy działają w naszym klubie cha-
rytatywnie, a zebrane pieniądze przeznacza-
my na sprawy organizacyjne klubu, takie jak 
obowiązkowe szkolenia, opłaty związane z 
działalnością klubu sportowego. Niestety bra-
kuje nam funduszy na specjalistyczne wózki do 
gry w koszykówkę. Podobnie jest z opłatami 
za halę i wyjazdami na sparingi.

Treningi odbywają się w poniedziałki 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, społeczna, 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 zaba-

wa w ruchu, który dzisiejszym najmłodszym 
jest bardzo potrzebny ze względu na coraz 
to bardziej popularną „cyfrową” formę spę-
dzania 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 naszego stowa-
rzyszenia.

Zapraszamy na nasz fanpage: 
facebook.com/ikspoznan

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
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PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

tel. 660 588 196 Szafonierka & Brafitting Rokietnica

Świadczymy usługi brafittingu  
– profesjonalne dopasowanie  
biustonosza

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

Zapraszamy wszystkich,  
którzy cenią sobie dobrą jakość  
oraz komfort snu

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

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18

email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:

	Rolety pokojowe 	Markizy 
	Rolety zewnętrzne 	Moski-

tiery 	Rolety Rzymskie 	Maty 
bambusowe 	Żaluzje 	Bramy

Specjalna oferta dla klientów  
z Gminy ROKIETNICA 

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

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

USŁUGI SZKLARSKIE 
Od pomiaru do montażu

lustra • szkło malowane  
• drzwi i ścianki  szklane  

• kabiny prysznicowe • balustrady  
• inne wyroby ze szkła

NA WYMIAR

ZAPRASZAMY
www.staglass.pl

510 338 238 

Wysogotowo 
ul. Wierzbowa 162
62-081 Przeźmierowo
biuro@metalmex.com.pl
tel.: 61 868 22 78 
tel.: 506 403 483

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

Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

Kiedy w gniazdku prądu brak 

kiedy pralkę trafi szlag 

może w końcu się budujesz

ELEKTRYKA potrzebujesz?

tel. 531-282-013
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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

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

Płytkarz – profesjonalnie tel. 660-070-232

ł a z i e n k i  -  k u c h n i e  -  w g  ż y c z e n i a  k l i e n t a

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

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Zapraszamy do nowej lokalizacji
Sprawdź nasze ubezpieczenia samochodu, domu, 
podróży oraz firmy.
Umów się z agentem PZU
Paweł Chałupka 
Pocztowa 4, Rokietnica 62-090 
tel. 732 881 888, pchalupka@agentpzu.pl

  Szukam pracy 

Szukam pracy, dorywczej, stałej, na 
weekendy, inne formy zatrudnie-
nia... ukończone studia, wieloletnie 
doświadczenie związane m.in. z 
techniką, inżynierią, produkcją, 
zarządzaniem, prowadzeniem lokalu 
gastronomicznego i pubu, z branżą 
reklamową oraz eventami i targami... 
prawo jazdy kat. B, j. angielski, i 
„inne” atuty... tel. 662 076 862

Ogłoszenia 
drobne

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

  Dam pracę 

Przyjmę osobę na stanowisko kasjer/
sprzedawca do sklepu „WARZYW-
NIAK” w Mrowinie. Mile widziane 
doświadczenie. Kontakt :785 532 502

  Różne 

Sprzedam sypialnię swarzędzką - 
ciemna, nie zniszczona, jak nowa. 
Cena: 500 zł. Tel. 607 749 451

REKLAMY: Tel. 607 566 555 mn@kreator.com.pl
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Wo r e c z k i  z  s i a t e c z k i  na warzywa i owoce •
 W

orki z grubego lnu na chleb • Etui na sztućce • Worki na sprzęt sportowy • Plecako-work
i •

 T
or

by
 n
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ku
py

 •
 T

or
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 •

 F a
r t u c h y  k u c h e n n e Szycia Szal

szyciaszal@gmail.comszyciaszal

Praktyczne
Ekologiczne

Estetyczne

Hand-Made
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Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim klimacie. Dom położony w połu-
dniowo-zachodniej części kołobrzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących 
się w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać się z pominięciem zatłoczo-
nego centrum miasta. Budynek dwupiętrowy. Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, 
WC, umywalka), dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów kuchennych. Pokoje 
2-5 osobowe (15 do 25 m2) z TV, stolikiem, szafą. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill. 

Morze!  Plaża!  Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

Blisko turystycznych i kolarskich tras rowero-
wych we wszystkich kierunkach: nad morze, do 
eko-parku, na łąki poza miasto. Z autobusami 
komunikacji miejskiej do śródmieścia – przystanek 
widoczny z okna, zaledwie o 20 m. 

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

Poradnia  
dietetyczna
dietetyk mgr inż. Natalia Klapińska

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

Zdrowo i skutecznie www.dietalia.com.pl

604 515 221


