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Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim klimacie.
Dom położony w południowo-zachodniej części kołobrzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciąg-
nących się w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać się z pominięciem zatłoczonego 
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. 

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

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

PROTEZY ZĘBOWE

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77  tel. 518-268-039 (po 14:00)

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  ZĘBY: WYSOKA ESTETYKA i TWARDOŚĆ

Pracownia czynna:  
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00

PRACOWNIA PROTETYCZNA

SALON PIELĘGNACJI
I SKLEP Z ARTYKUŁAMI

DLA PSA I KOTA
strzyżenie, trymowanie, kąpiel, 

wyczesywanie, pielęgnacja  
oczu i uszu, obcinanie pazurków, 

kosmetyczne usuwanie kamienia nazębnego 
ubranka    smycze    kosmetyki    karmy i inne

Tel. 600 33 64 33 Rokietnica 
 Cyprysowa 8D/11

www.pupilownia.pl PUPILOWNIA

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

Komercyjnie poradnie: chirurgii ogólnej i chirurgii 
naczyniowej, endokrynologiczna, urologiczna, 
proktologiczna, ginekologiczna, dermatologiczna, 
neurologiczna i zdrowia psychicznego

Punkt pobrań do badań laboratoryjnych – 
od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 11.00

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

i komercyjnie

REKLAMA 0010391698

ODCHÓW I SPRZEDAŻ
KUR NIOSEK 

  Gąsawy, ul. Działkowa 21, 
64-500 Szamotuły 

 693 867 626  

   www.kurypl.pl

KORA 
SOSNOWA

ZIEMIA 
TRAWNIKOWA
tel. 661 977 269

P O G O T O W I E 
TECHNICZNE
– udrażnianie kanalizacji – wymiana – udrażnianie kanalizacji – wymiana 

zaworów – wymiana baterii  zaworów – wymiana baterii  
– montaż pralki,  – montaż pralki,  

zmywarki, syfonów  zmywarki, syfonów  
– wypompowywanie  – wypompowywanie  

wody z piwnic,  wody z piwnic,  
mieszkań, garaży  mieszkań, garaży  

– wymiana silikonu,  – wymiana silikonu,  
regulacja okien,  regulacja okien,  

drzwi PCV-ALUdrzwi PCV-ALU

 575 391 291
24h24h

 

 

 

 

TEL: 575 181 293 
WWW.OLMAT-MEBLE.PL 

→→ MEBLE KUCHENNE 
NA WYMIAR 

→→ SZAFY Z DRZWIAMI 
PRZESUWNYMI 
→→ GARDEROBY 

→→ MEBLE DO PRZEDPOKOJU 
→→ MEBLE DO SALONU 

KOMPLEKSOWE 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

•  NOWE INSTALACJE
•  MODERNIZACJE

•  AWARIE
•  FIBARO, SOMFY
•  DORADZTWO

•  DOZÓR, POMIARY

 790 361 261
WWW.TKTEL.PL

TK EL
automatics
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► Warsztaty wakacyjne w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rokietnicy – lipiec 2022

4-6 lipca – Maszynowe cuda – warsztaty kra-
wieckie w godz. 10:00-13:00 (uczestnicy w wie-
ku 9+; koszt: 270 zł/3 dni zajęć)

6-8 lipca – Mały naukowiec na wakacjach – 
warsztaty eksperymentalne w godz. 10:00-13:00 
(uczestnicy w wieku 7-10 lat; koszt: 180 zł/3 dni 
zajęć)

13-15 lipca – Wakacyjne warsztaty jogi dla 
dzieci z elementami zabaw ruchowych w godz. 
10:00-12:00 (uczestnicy w wieku 9+; koszt: 120 
zł/3 dni zajęć)

18-20 lipca – Ceramiczne zwierza-
ki i kwiatowe dekoracje – warszta-
ty garncarskie w godz. 11:00-13:00 
(uczestnicy w wieku 7+; koszt: 90 
zł/3 dni zajęć)

25-27 lipca – Wakacyjne warsztaty 
gitarowe w godz. 10:00-13:00 (uczest-
nicy w wieku 8+; koszt: 120 zł/3 dni 
zajęć) / warsztaty plastyczne w godz. 
10:00-12:00 (uczestnicy w wieku 8+; 
koszt: 60 zł/3 dni zajęć)

25-29 lipca – Taniec – moja pasja! 
– warsztaty taneczne w godz. 10:00-
13:00 (uczestnicy w wieku 8+; koszt: 
160 zł/5 dni zajęć)

ZAPISY: Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Rokietnicy, ul. Szamotulska 29, 
Rokietnica; tel.: 697 888 348

*w przypadku zbyt małej liczby zapi-
sanych uczestników warsztaty mogą zo-
stać odwołane
► 1 lipca – Letni Koncert Cleo 

(na Polanie Rumpuciowej u zbie-
gu ulic Trakt Napoleoński i Szkol-

na, organizator: Gminny Ośrodek Kultury)
► 9 lipca – kino plenerowe (na Polanie 

Rumpuciowej u zbiegu ulic Trakt Napoleoń-
ski i Szkolna, organizator: Gminny Ośrodek 
Kultury)
► 21 lipca – Akcja Poboru Krwi przed halą 

Rokietnickiego Ośrodka Sportu – organizator 
Klub HDK PCK Błękitna Kropelka w Biedrusku, Ro-
kietnicki Ośrodek Sportu; wsparcie – Tomasz Sku-
pio Radny Gminy Rokietnica
► Akademia Bilardowa w Rokietnicy – 

Wakacje z bilardem dla dzieci do 16 r. ż.
W dniach 11 lipca – 26 sierpnia odbędą się 3 

pięciodniowe turnusy; koszt: 199 zł/os. Zapisy tel.: 
601 635 887; 618 144 085.
► Wakacje 2022 w Centrum Tenisowym 

Sobota – letnie półkolonie na sportowo dla 
dzieci od 5 roku życia

W dniach 27 czerwca – 26 sierpnia 2022 r. od-
będzie się 9 turnusów. Zapisy tel.: 519 352 790; 
koszt: 599 zł/dziecko; 575 zł/za kolejne dziecko 
z rodzeństwa

ul. Poznańska 43, Sobota; www.teraztenis.pl

► Rokbus – sobotnie wyjazdy nad morze 
(start: godz. 5:00, Rokietnica, ROS; wyjazd: 
18:30; powrót do Rokietnicy ok. godz. 23:00; 
koszt: 85zł/os.; Zapisy: rokbus@rokbus.com.pl 
lub tel.: 61 102 50 90)

 » 2 lipca – Ustronie Morskie
 » 16 lipca – Łazy
 » 30 lipca – Gąski
 » 6 sierpnia – Dąbki
 » 13 sierpnia – Kołobrzeg
 » 27 sierpnia – Unieście

Zwiedzaj Wielkopolskę – wycieczka jednodnio-
wa: 23 lipca 2022 r. 

Plan zwiedzania: Pobiedziska, Duszno, Żnin, 
Wenecja, Ostrów Lednicki, Gniezno, Lubostroń
Koszt: 80zł/os. + bilety wstępu; zapisy: 61 102 50 90

Drodzy 
Czytelnicy,
20 czerwca Rada Gminy Rokietnica udzie-
liła Wójtowi Bartoszowi Derechowi abso-
lutorium i wotum zaufania. Zachęcam do 
przeczytania krótkiego podsumowania na 
str. 5. Niejako przedłużeniem tego tema-
tu są artykuły na stronach 5-9, opisują-
ce inwestycje realizowane obecnie w na-
szej gminie.

Od dłuższego czasu pogoda dopisuje, 
więc wszystkie zaplanowane wydarzenia 
plenerowe, na które zapraszaliśmy miesiąc 
temu, odbyły się bez przeszkód. A było ich 
bardzo wiele, m.in. liczne obchody Dnia 
dziecka, gry terenowe, wyjazdy z Rokbu-
sem, czy też wycieczki seniorów. 

Tymczasem… wakacje, znowu są waka-
cje! Długo wyczekiwane zwłaszcza przez 
uczniów. Rozpoczną się dużym wydarze-
niem – Letnim Koncertem Cleo, który od-
będzie się już 1 lipca. Wszystkich zaintere-
sowanych zapraszamy także na warsztaty 
do Gminnego Ośrodka Kultury i innych pla-

cówek w naszej gminie, oferujących półko-
lonie, spotkania, wyjazdy, gry i zabawy dla 
najmłodszych i dorosłych. 

Bez względu na to, jaką formę wypo-
czynku wakacyjnego wybierzecie, życzę 
Wam czasu radosnego i pełnego wesołych 
przygód oraz szczęśliwego powrotu. Niech 
beztroskie wakacje i urlopy przyniosą za-
służony odpoczynek.

Zapraszam do lektury,
Agnieszka Kępa 

Redaktorka Prowadząca 
UG Rokietnica

Wydawca: 
Biblioteka Gminna im.M.Konopnickiej

Adres:  ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica 
tel. 61 814 52 12

www.rokickiewiadomosci.com.pl
Redaktor naczelny: Teresa Wieczorek 

Zespół redakcyjny: Agnieszka Kępa (Redaktor 
prowadząca), Katarzyna Sokulska, Iwona Zielińska
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Honorowi Członkowie Zespołu: Ryszard Lubka
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Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
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tel.: 607 566 555, email: mn@kreator.com.pl
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prosimy dostarczyć do 16.05.2022 r.

Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego czasopisma.

AKCJA
LATO
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Konsultacje społeczne 
dotyczące zniesienia nazwy: 
Huby w odniesieniu do 
części wsi Pawłowice

Urzędowe nazwy miejscowości i ich 
części oraz obiektów fizjograficznych 
są ustalane, zmieniane lub znoszone 

na wniosek rady gminy, na której obszarze 
jest położona dana miejscowość lub obiekt 
fizjograficzny. Jak stanowi art. 8 ust. 2 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 

nazwach miejscowości i obiektów fizjogra-
ficznych „(...) w przypadku wniosku doty-
czącego nazwy miejscowości zamieszka-
nej rada gminy jest obowiązana uprzednio 
przeprowadzić w tej sprawie konsultacje 
z mieszkańcami tej miejscowości, w try-
bie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym.” Zgodnie z informacjami prze-
kazanymi przez Głównego Geodetę Kraju, 
nazwa: Huby w odniesieniu do części wsi 
Pawłowice widnieje w „Urzędowym wy-
kazie nazw miejscowości i ich części” oraz 
rejestrze TERYT (identyfikator: 1008096), 

natomiast nie udało się ustalić jej lokaliza-
cji przestrzennej. Wobec powyższego Wójt 
Gminy Rokietnica postanowił przeprowa-
dzić konsultacje społeczne z mieszkańcami 
wsi Pawłowice dotyczące zniesienia ww. 
nazwy. Konsultacje rozpoczną się w dniu 
4 lipca 2022 r. i zakończą się w dniu 8 lipca 
2022 r. Odbędą się w formie elektronicznej 
za pośrednictwem platformy internetowej 
Gminy Rokietnica pod adresem: https://
konsultacje.rokietnica.pl/. Przeznaczo-
ne są dla pełnoletnich mieszkańców wsi 
Pawłowice.

Zapraszamy do udziału!

Z prac Rady Gminy

30 maja 2022 r. odbyła się LIII se-
sja Rady Gminy Rokietnica. Po-
siedzenie otworzyła i prowa-

dziła Przewodnicząca Rady pani Izabela 
Dziamska. Podczas sesji przyjęto nastę-
pujące Uchwały:
LIII/444/2022 w sprawie zmiany Uchwa-
ły Nr XLIX/451/2014 Rady Gminy Rokietnica 
z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie określe-
nia przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy Rokietnica, warunków i zasad korzy-
stania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za 
korzystanie z tych przystanków
ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)
LIII/445/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXIX/252/2020 z dnia 26 października 2020 
roku w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Poznańskiemu
ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)
LIII/446/2022 w sprawie ustalenia wysoko-
ści ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ra-
towników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy 
uczestniczyli w działaniach ratowniczych, ak-
cjach ratowniczych szkoleniach lub ćwiczeniach
ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)
LIII/447/2022 w sprawie wniesienia do Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Bytkowie jako aport rzeczowy nieru-
chomości położonej w miejscowości Kiekrz
ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)
LIII/448/2022 w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Rokietnica na 2022 rok
ZA (12), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (3)
LIII/449/2022 w sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica 
na lata 2022 – 2036
ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)
LIII/450/2022 w sprawie rozpatrzenia wnio-
sku kierowanego przez grupę mieszkańców

ZA (12), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)

W dniu 20 czerwca odbyły się dwie 
sesje. Oba posiedzenia otworzy-
ła i prowadziła Przewodnicząca 

Rady pani Izabela Dziamska. Podczas LIV 
sesji ze względu na pogrzeb byłego Radnego 
RG Rokietnica o godz. 14:00 Przewodniczą-
ca ogłosiła przerwę, by Radni mogli uczest-
niczyć w pogrzebie. Rada Gminy wznowiła 
obrady o godz. 15:30. 

Podjęto uchwały:
LIV/451/2022 w sprawie: udzielenia wotum 
zaufania Wójtowi Gminy Rokietnica
ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)
LIV/452/2022 w sprawie: zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu Gminy Rokietni-
ca za rok 2021
ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
LIV/453/2022 w sprawie: udzielenia absolu-
torium Wójtowi Gminy Rokietnica z tytułu wy-
konania budżetu Gminy za rok 2021
ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)

Ze względu na przerwę w obradach LIV 
sesji, LV sesja RG Rokietnica rozpoczęła się 
z opóźnieniem, o godz. 18:00.

Podjęto uchwały:
LV/454/2022 w sprawie: powierzenia spółce 
Zakładowi Usług Komunikacyjnych ROKBUS 
Sp. z o. o. z siedzibą w Rostworowie zadania 
publicznego w zakresie zarządzania obiektem 
użyteczności publicznej lokalnego transportu 
zbiorowego – stanowiącym Węzeł Przesiadko-
wy Rokietnica
ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)
LV/455/2022 w sprawie: zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Rokietnica
ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)
LV/456/2022 - w sprawie: zawarcia umów 

dzierżawy na kolejny okres
ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)
LV/457/2022 w sprawie: uchylenia Uchwa-
ły Nr XLV/385/2021 Rady Gminy Rokietnica 
z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie: pod-
wyższenia kapitału zakładowego Rokietnickie-
go Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy i do-
konania zmian w akcie założycielskim Spółki
ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2) 
LV/458/2022 w sprawie zmiany Statutu Gmi-
ny Rokietnica
ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)
LV/459/2022 w sprawie: zmian w budżecie 
Gminy Rokietnica na 2022 rok
ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)
LV/460/2022 w sprawie: zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2036
ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)
LV/461/2022 - w sprawie: ustalenia wysoko-
ści ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ra-
towników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy 
uczestniczyli w działaniach ratowniczych, ak-
cjach ratowniczych szkoleniach lub ćwiczeniach
ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), 
BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)

Wyniki imienne, dotyczące poszczegól-
nych głosowań, oraz uchwały w pełnym 
brzmieniu dostępne są na stronie http://
rokietnica.esesja.pl/.
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Społeczne inicjatywy 
w Sołectwie Żydowo-
Rostworowo

W ostatnim czasie mieszkańcy Ro-
stworowa podjęli się realizacji 
trzech inicjatyw społecznych, 

które za pośrednictwem tego tekstu chciał-
bym Państwu przybliżyć. Są to:

1. budowa chodnika łączącego bloki 
Wspólnoty Mieszkaniowej w Rostwo-
rowie ul. Sobocka 3 i 5 z głównym 
chodnikiem budowanym z Funduszu 
Sołeckiego. Podziękowania należą się 
Prezesowi Wspólnoty Marcinowi Ga-
pikowi, Panom Tomaszowi, Rafałowi, 
Leszkowi Czechowskim, Grzegorzowi 
Tarce, Wiesławowi i Eugeniuszowi Jur-
ga, Romanowi Wasiewiczowi, Andrze-
jowi Radzikowi, Sławkowi Piechockie-

mu i dwóm Panom, którzy podjęli się 
realizacji tego zadania. Urzędowi Gmi-
ny Rokietnica za pozytywne uzgodnie-
nia związane z budową tego łącznika 
dziękujemy w tym miejscu bardzo ser-
decznie.

2. Zamontowanie i odnowienie tablicy 
ogłoszeń w nowym, bardziej widocz-
nym miejscu przy ul. Sobockiej.

3. Renowacja i spora przebudowa figu-
ry Matki Boskiej, stojącej na rozwidle-

Pomimo początkowego lęku, jaki zaraz 
na początku budził rok 2021, z per-
spektywy porównania wszystkich na-

szych sprawozdań, był to dla nas bardzo do-
bry rok. Można go podsumować w dwóch 
punktach. Po pierwsze pod względem finan-
sowym osiągnęliśmy świetny wynik, na co 
w dużym stopniu miało wpływ pozyskanie 
środków z Unii Europejskiej: otrzymaliśmy 
refundację za wydatki w projekcie, w ra-
mach którego powstały odnawialne źró-
dła energii na 154 domach w naszej gmi-
nie. Otrzymaliśmy też częściowo zaliczki ze 
środków unijnych na budowę Węzła prze-
siadkowego Rokietnica. Dzięki temu mogli-
śmy sobie nawet pozwolić na zmniejszenie 
zadłużenia gminy, co w kontekście rosną-
cych w tej chwili kosztów kredytów, rosną-

cego wskaźnika WIBOR, od którego jeste-
śmy również jako gmina uzależnieni, ma 
bardzo duże znaczenie.

Drugim punktem są inwestycje drogowe. 
Ich realizacja spowodowała, że rok 2021 był 
rekordowym. Udało się przede wszystkim 
wykonać wiele w zakresie dróg lokalnych, 
kładąc na nich, mówiąc kolokwialnie, na-
kładki asfaltowe. Łącznie zrealizowaliśmy 
inwestycje za ponad 9,5 miliona zł, w tym 
z własnych środków przeprowadziliśmy 
budowę ulicy Wierzbowej między Rokiet-
nicą a Bytkowem, która pod względem ska-
li jest druga w historii gminy po budowie 
Traktu Napoleońskiego.

Podsumowanie jest dobre, ale wiado-
mo, że choć formalnie absolutorium jest 
udzielone mojej osobie, to w rzeczywisto-

ści jest to praca całej społeczności gminy. 
Dlatego dziękuję wszystkim zaangażowa-
nym. Oczywiście dziękuję mieszkańcom, 
zwłaszcza za cierpliwość, ponieważ wia-
domo, że inwestycje drogowe wiążą się 
z uciążliwościami. Dziękuję najbliższym 
współpracownikom, mojemu zastępcy 
Arkadiuszowi Klapińskiemu, Sekretarzo-
wi Gminy Danucie Potrawiak, Skarbniko-
wi Gminy Katarzynie Paulus, Radzie Gminy 
Rokietnica, wszystkim pracownikom urzę-
du, placówkom oświatowym, jednostkom 
pomocniczym, instytucjom, gminnym spół-
kom, ponieważ wszyscy włożyli dużo pracy 
i poświęcenia, żeby ten rok właśnie w ten 
sposób zamknąć.

Wójt Gminy Rokietnica
Bartosz Derech

Zarezerwuj on-line wizytę w urzędzie

Zapraszamy do skorzystania z możli-
wości rezerwacji wizyt w Urzędzie 
Gminy Rokietnica: https://rokiet-

nica.ustaltermin.pl.
Odbywa się to w kilku prostych krokach:
1) wybór tematu wizyty (usługi zostały 

uporządkowane alfabetycznie w oparciu 
o zakresy tematyczne) 

2) wybór terminu
3) wybór godziny
4) podanie danych kontaktowych i ak-

ceptacja regulaminu świadczenia usługi

Rezerwacja będzie skuteczna po jej po-
twierdzeniu poprzez kliknięcie stosowne-
go przycisku w wiadomości, która wpły-
nie na podany przez Państwa adres e-mail; 
w ten sam sposób można anulować wizytę.

Rezerwacje można wykonywać również 
telefonicznie (61 8960-601) lub bezpo-
średnio w Biurze Obsługi Interesanta 
(Urząd Gminy Rokietnica, bud. C) – doty-
czy to także sytuacji, w której nie znajdą 
Państwo intersującej sprawy w udostęp-
nionym katalogu usług. 

Mieszkańcy umówieni wcześniej na wizy-
tę będą obsługiwani w pierwszej kolejności.
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Ponad 3 km nowych odcinków ulic 
z asfaltową nawierzchnią
Po rozstrzygniętym przetargu i podpisaniu umowy ruszyła budowa kolejnych 
odcinków ulic w Mrowinie, Kiekrzu, Cerekwicy, Rokietnicy i Rogierówku. Łączna 
długość nowych dróg z asfaltową nawierzchnią wyniesie ponad 3 km. Finał 
budowy już na koniec tegorocznych wakacji.

Mrowino
Pierwszy z realizowanych odcinków 

o łącznej długości 610 m to ulica Połu-
dniowa (od ul. Poznańskiej do ul. Kwiato-
wej) i ul. Kwiatowa w Mrowinie. Obecny 
standard drogi gruntowej już zastąpiła na-
wierzchnia z betonu asfaltowego położona 
na podbudowie z kruszywa. Szerokość uli-
cy Południowej to 5,2 m, zaś ul. Kwiatowej 
– 4 m.  Inwestycja pozwoli m.in. skomuni-
kować dojazd do przedszkola znajdującego 
się przy ul. Południowej w Mrowinie, a cały 
odcinek umożliwi połączenie dróg w tej 
części Mrowina w spójny system (od drogi 

wojewódzkiej 184 przez ul. Południową, 
Kwiatową do ul. Kopernika i Ogrodowej 
i dalej np. drogi powiatowej z Mrowina do 
Rokietnicy).

 
Kiekrz

Kolejny odcinek o długości 570 m po-
wstanie na ul. Szkutniczej w Kiekrzu. Cała 
ulica zyska nową nawierzchnię asfaltową, 
łącznie z odcinkiem, który do tej pory był 
umocniony płytami betonowymi. Po ich 
zdemontowaniu, jednolita nawierzchnia 
na odpowiedniej podbudowie będzie mia-
ła szerokość 4 m.

Oprócz ul. Szkutniczej, w Kiekrzu zmo-
dernizowana zostanie także ul. Żeglarska. 
Począwszy od skrzyżowania z ul. Kierską, 

ul. Południowa w Mrowinie z już wykonaną 
nawierzchnią asfaltową

niu dróg do Soboty, Żydowa, Krzyszkowa 
i Rokietnicy. Należy tu podkreślić, że re-
nowacja została wykonana przez panią 
konserwator z uprawnieniami 
w tym zakresie. A sam cokół, na 
którym stoi figura wraz z chod-
nikiem i ogrodzeniem, wykona-
li Panowie Eugeniusz, Wiesław 
Jurga, Andrzej Radzik, Leszek 
Czechowski i Adam Mazurczak. 
O teren zielony wokół figury za-
dbały Panie z Rostworowa. Nad 
całością czuwała Pani Elżbieta 
Czechowska.

Wielkie podziękowania dla 
sponsorów i mieszkańców Ro-
stworowa i nie tylko, bo bez 
tego wsparcia finansowego nie 
byłoby możliwe wykonanie tak 
wielkiego zadania. Z ciekawostek 

historycznych, prawdopodobnie nazwa Ro-
stworowo pochodzi od starosłowiańskiej 
nazwy „Matka Boska Roztworna”. Lud wiej-

ski Najświętszą Panienkę nazywał Matką 
Boską Roztworną, gdyż otwierała i budzi-
ła ziemię na nowe plony. 25 marca przypa-
da święto Zwiastowania Najświętszej Ma-
ryi Panny. „W tradycji i polskich ludowych 
wierzeniach religijnych czczona była ona 
jako patronka i kreatorka wszelkiego, bu-
dzącego się na wiosnę życia.”1

Podziękowania należą się w tym miejscu 
mieszkańcom całego Sołectwa Żydowo-Ro-
stworowo, na czele z Panią Sołtys Elżbietą 
Wencką, którzy podjęli na Zebraniu Wiej-
skim uchwałę o budowie chodnika w Ro-
stworowie przy ul. Sobockiej.

Ten chodnik w Rostworowie przy ul. So-
bockiej, jak i figura na wjeździe podnoszą 
estetykę i bezpieczeństwo w całej miejsco-
wości. Bardzo się cieszę, że mogłem do tych 
czynów dołożyć małą cegiełkę. Te działa-
nia społeczne na rzecz naszej małej Ojczy-

zny są miłe dla oka i pokazują, 
że razem można wiele. Jeszcze 
raz wszystkim wykonawcom 
i darczyńcom dziękuję.

Piotr Hałas 
Wiceprzewodni-

czący Rady  
Gminy  

Rokietnica

1) B. Ogrodowska, Polskie obrzę-
dy i zwyczaje doroczne, Warszawa 
2010, s. 124.    
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400 m drogi zyska nawierzchnię bitumiczną 
o szerokości 3 m w takiej samej technolo-
gii, jak pozostałe realizowane odcinki dróg. 

Cerekwica
Z kolei w Cerekwicy nowy odcinek drogi 

asfaltowej zyskała ul. Sosnowa od ul. Żwi-
rowej do ul. Wiązowej. 400 m długości i od 
4 do 4,5 m szerokości w standardzie ta-
kim, jak na pozostałych ulicach (podbudo-
wa z kruszywa i asfalt) to parametry, które 
umożliwią mieszkańcom tej części Cere-
kwicy uporządkowany przejazd. 

Rokietnica
Na ul. Słonecznej, od ul. Kolejowej do koń-

czącego ją wjazdu z betonowej kostki bru-
kowej, umocnienie nawierzchni polegać bę-
dzie na wykonaniu nakładki bitumicznej 
z betonu asfaltowego na długości 295 m. 
Nowa ulica będzie miała szerokość 4,50 m.

Rogierówko
Najdłuższą zmodernizowaną drogą bę-

dzie ul. Kościuszki w Rogierówku. Jej dłu-
gość wyniesie 790 m. Standard drogi grun-
towej zostanie zastąpiony nawierzchnią 
z betonu asfaltowego o szerokości 4 m na 
podbudowie, jak w przypadku pozostałych 

ulic, z kruszywa łamanego.  
 Na wszystkich wykonanych odcinkach 

dróg skrzyżowania zostaną odpowiednio 
wyprofilowane tak, by wykonywanie skrę-
tu mogło odbywać się po wyasfaltowanym 
łuku. Dodatkowo odcinki dróg przylega-
jące do realizowanych fragmentów (tzw. 
wyploty) zostaną umocnione kruszywem 
i asfaltem na długości 15 m i szerokości 4 
m, umożliwiając bezpieczny i płynny zjazd. 
Pobocza wzmocni i uporządkuje ułożone 
kruszywo.  

Oprac.: Referat Inwestycji  
i Infrastruktury UG Rokietnica

Ul. Szkutnicza w Kiekrzu – stan obecny, przed modernizacją

ul. Sosnowa w Cerekwicy – stan przed i po zakończeniu modernizacji

Słoneczna w Rokietnicy – stan obecny

ul. Kościuszki w Rogierówku – stan obecny
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Kanalizacja 
na ul. Sarniej 
wykonana 
w mgnieniu oka!

Wykonawca firma BUD-AN sp. 
z o.o. z siedzibą 62-800 Kalisz, 
ul. Śródmiejska 15 po wykonaniu 

kanalizacji w Rogierówku w ul. Kościusz-
ki i Orzechowej (marzec 2022) niezwłocz-
nie przystąpił do prac budowlanych przy 
inwestycji kanalizacyjnej na ulicy Sarniej 
w Kiekrzu, a 31.05.2022 r. z powodzeniem 
prace już zakończył!

Zadaniem przedsięwzięcia jest uregu-
lowanie gospodarki ściekowej na ul. Sar-
niej. W ramach inwestycji powstał rurociąg 
grawitacyjny o średnicy 200 mm i długo-
ści 1175 m, który został włączony do ist-
niejącej studni kanalizacji sanitarnej w uli-
cy Kościuszki. Wykonano również 80 szt. 
przyłączy do granic posesji znajdujących 
się wzdłuż przedmiotowej ulicy.

Inwestycja w kwocie 1 034 000 zł netto 
została sfinansowana pożyczką częściowo 
umarzalną pozyskaną z WFOŚiGW w Po-
znaniu. 

Od miesiąca sierpnia br. mieszkańcy 
powyższej lokalizacji w celu podłącze-
nia budynku do kanalizacji sanitarnej 
mogą się zgłaszać: osobiście do naszej 
siedziby w Bytkowie ul. Topolowa 6, te-
lefonicznie pod nr tel.: 61 8145 743 lub 
e-mailowo: info@puk.com.pl.  

Kolej na 
ul. Letniskową 
w Cerekwicy!

Ten sam Wykonawca pod koniec maja 
br. rozpoczął prace budowlane przy sieci 
kanalizacji sanitarnej w Cerekwicy ul. Let-
niskowa. Powstanie tam rurociąg grawita-
cyjny PVC 200 mm o długości 1044 m, jed-
na przepompownia ścieków oraz rurociąg 
tłoczny PE 125 mm o długości 802 m, któ-
ry zostanie wpięty do istniejącego kana-
łu grawitacyjnego w ul. Okrężnej. Zostanie 
wykonanych również 77 szt. przyłączy do 
granic posesji w ul. Letniskowej.

Równolegle przy prowadzeniu prac zwią-
zanych z kanalizacją Wykonawca wymienia 
istniejącą ze starych rur PCV bardzo awaryj-
ną sieć wodociągową. Zostanie ona zastą-
piona rurociągiem PE 110 PN10 o średnicy 

110 mm. Łączna długość przebudowanego 
odcinka wyniesie 869,00 m. 

Zgodnie z umową termin zakończenia 
prac przypada na 31.12.2022 r., jednak 
przy takim tempie robót Wykonawca naj-
prawdopodobniej skróci ten termin nawet 
o 3-4 miesiące!

Kanalizacja w kwocie 1 283 000 zł netto 
będzie sfinansowana pożyczką częściowo 
umarzalną pozyskaną z WFOŚiGW w Po-
znaniu, przebudowa wodociągu w kwo-
cie 417 000 zł netto ze środków własnych 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. 
z o.o. w Bytkowie. 

O postępach naszych inwestycji na bieżą-
co będziemy informować na naszym Face-
book oraz stronie internetowej www.puk.
com.pl. Zachęcamy do śledzenia naszych 
postów.

Anna Kącka 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

NOWY PSZOK!

Od dłuższego czasu relacjonujemy 
działania i bieżące postępy związa-
ne z inwestycją modernizacji PUNK-

TU SELETYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KO-
MUNALNYCH. 

Inwestycję wykonuje firma Exalo Drilling 
S.A. z siedzibą w Pile w kwocie ok. 1,86 mln 
złotych netto, z czego 50% zostanie dofi-
nansowane z bezzwrotnej dotacji (środki 
krajowe), a 50% pokryte pożyczką z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dotychczasowy punkt był zdecydowanie 
zbyt mały, nieadekwatny do rosnącej liczby 
mieszkańców na terenie Gminy Rokietni-
ca, przez co nie było możliwości odpowied-
nego sposobu magazynowania odpadów.

Zadaniem realizacji projektu rozbudowy 
PSZOK było przede wszystkim:
• zapobieganie powstawaniu odpadów
• zapewnienie odpowiednej infrastruktu-

ry dla magazynowania odpadów

• stworzenie sprawnego i kompleksowe-
go systemu funkcjonowania i porusza-
nia się po terenie PSZOK

• zabezpieczenie odpadów przed warun-
kami atmosferycznymi

• stworzenie punktu drobnych napraw dla 
zmniejszenia ilości odpadów

• zwiększenie komfortu mieszkańców pod-
czas rozładunku odpadów

Jaki wpływ na środowisko  
ma nasz nowy PSZOK? 

Najważniejsze to przede wszystkim 
zmniejszenie składowania odpadów o 10%, 
tj. o ok. 1000 ton na rok oraz możliwości 
osiągnięcia poziomu 55% odpadów komu-
nalnych do ponownego użycia i recyklingu 
dla Gminy Rokietnica.

Również bardzo ważnym aspektem w ra-
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cjonalnym gospodarowaniu odpadami jest 
zwiększanie świadomości ekologicznej, któ-
ra jest niezastąpiona, aby móc właściwie 
prowadzić segregację i ograniczyć produk-

cję odpadów. Dlatego Nowy PSZOK to nie 
tylko miejsce do oddania problemowych 
odpadów, ale także miejsce edukacyjne, 
gdzie dla samorządowców, dzieci, odwie-

dzających będą prowadzone pogadanki, 
prelekcje jak należy postępować z odpa-
dami. Wspomóc w tym ma infrastruktura 
nowego PSZOKu, tj. ścieżka i altana eduka-
cyjna z tablicami informacyjnymi. Nowy 
PSZOK pokaże, że lepiej coś naprawić niż 
wyrzucać. 

Już niebawem światło dzienne ujrzą na-
sze ulotki informacyjne dotyczące nowego 
PSZOKu. Zapraszamy do obserwowania nas 
na Facebooku i śledzenia naszej strony in-
ternetowej www.puk.com.pl.

Anna Kącka 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Odpadowe ABC

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
właściciel nieruchomości jest obowią-
zany złożyć nową deklarację w ter-

minie do 10. dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, 
w tym: narodziny dziecka, wyprowadzka, 
przeprowadzka itd. Opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w zmienio-
nej wysokości uiszcza się za miesiąc, w któ-
rym nastąpiła zmiana. W przypadku zgonu 
mieszkańca, czas na dokonanie zmiany de-
klaracji został wydłużony do 6 miesięcy.

Szczególnie istotne jest, aby pamię-
tać o zgłoszeniu do „systemu śmieciowe-
go” dzieci, nad którymi opieka generuje 
ogromne ilości odpadów w postaci zuży-
tych pieluch, środków czystości czy opako-
wań po artykułach spożywczych.

Wójt Gminy zobowiązany jest do prze-
prowadzania stosownych kontroli. Jed-
nak, aby mieszkańcy nie byli narażeni na 
konieczność regulowania zaległych opłat  
za odpady, zaleca się bezzwłoczne doko-
nywanie zmiany deklaracji pod kątem licz-
by osób zamieszkujących nieruchomość.

Sam meldunek dziecka nie zwalnia z obo-
wiązku złożenia nowej deklaracji odpadowej.  
Z chwilą zamieszkania w nieruchomości, 
narodzone dziecko powinno zostać ujęte 

w deklaracji. Przypominamy tym rodzicom, 
którzy nie zgłosili swoich dzieci, o dopil-
nowaniu tego obowiązku. Konsekwencją 
niezgłoszenia wszystkich osób zamiesz-
kujących na posesji może być konieczność 
uiszczenia zaległej opłaty śmieciowej na-
wet do 5 lat wstecz.

Dodatkowo Urząd Gminy 
w Rokietnicy przypomina:
• W naszej gminie obowiązuje system roz-

liczeniowy opłaty za śmieci – od osoby. 
Liczba osób zameldowanych na danej 
posesji nie ma znaczenia. Ważne jest,  
ile osób zamieszkuje daną nieruchomość. 

• Urodziło Ci się dziecko, zmarł domow-
nik? – koniecznie zgłoś ten fakt do sys-
temu śmieciowego. To Twój obowiązek 
wynikający z przepisów prawa. Dziec-
ko to też osoba zamieszkująca i produ-
kująca odpady. 

• Wyprowadzasz się z terenu naszej gminy? 
– koniecznie zgłoś ten fakt do systemu 
śmieciowego. W przeciwnym wypadku 
na Twoim koncie w systemie będą groma-
dzić się zaległości w opłatach za śmieci. 

• Zmieniasz miejsce zamieszkania w ob-
rębie naszej gminy? – koniecznie zgłoś 
ten fakt do systemu śmieciowego. Trze-
ba „wyzerować” starą deklarację i zło-
żyć nową. 

• Nie oddawaj wraz z odpadami komu-
nalnymi śmieci pochodzących z Twojej 
działalności gospodarczej. Na takie śmie-
ci trzeba mieć oddzielną umowę. 

• Segreguj odpady rzetelnie – właściwy 
poziom odzysku surowców pozwoli na 
uniknięcie kary finansowej dla miesz-
kańca i dla gminy. W przypadku kar 
za nie osiągnięcie poziomu recyklingu 
przez gminę w danym roku, naliczone 
zostają grzywny, których uregulowanie 
może skutkować podniesieniem opłat za 
odpady. W przypadku braku prawidło-
wej segregacji przez mieszkańca, zgod-
nie z przepisami, będzie naliczana opła-
ta w wysokości 52 zł / osoba /miesiąc 
(czyli dwukrotność obecnie obowiązu-
jącej stawki).

• Płać za odbiór odpadów na bieżąco, unik-
niesz dodatkowych kosztów związanych 
z egzekucją należności.  

• Ukrywasz faktyczną liczbę osób? – na ra-
zie płacą za Ciebie inni, ale to nie będzie 
trwać wiecznie. System kontroli, badanie 
zużycia wody oraz informacje od miesz-
kańców pozwalają Gminie łatwo uszczel-
niać system i prawidłowo oceniać licz-
bę osób zamieszkujących daną posesję. 

Referat Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Rokietnica

Mój sposób 
na deszczówkę

Zapraszamy mieszkańców Gminy Ro-
kietnica do wzięcia udziału w konkur-
sie „Mój sposób na deszczówkę”. Aby 

wziąć w nim udział, należy wysłać zdjęcie 
prezentujące wykorzystanie wody opado-
wej wraz z opisem instalacji na adres pro-
mocja@rokietnica.pl. Prace oceniane będą 
w dwóch kategoriach: pomysłowość i efek-
tywność. Na zgłoszenia czekamy do 31 lip-
ca br. Regulamin konkursu dostępny jest na 
stronie www.rokietnica.pl. 
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Tradycyjne 
spotkanie 
sadownicze w R-SGD 
Przybroda

2 czerwca 2022 roku na terenie R-SGD 
Przybroda Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu, po raz kolejny od-

było się spotkanie wielkopolskich sadow-
ników. Frekwencja dopisała pomimo, że 
konferencję zorganizowano w czasie wy-
magającego sezonu ochrony sadów. Jedną 
z przyczyn wyboru terminu był ważny i ak-
tualny temat zrównoważonej produkcji z za-
stosowaniem biologicznych środków ochro-
ny roślin. Organizatorem spotkania, obok 
Rolniczo – Sadowniczego Gospodarstwa 
Doświadczalnego Przybroda, było Koło Sa-
downików kierowane przez Karolinę Dęb-
ską-Zeidler, działające przy Wielkopolskim 
Związku Ogrodniczym.

Konferencja rozpoczęła się w sadzie prak-
tycznym pokazem urządzeń zamgławiają-
cych, stanowiących ochronę upraw przed 
przymrozkami oraz prezentacją prepara-
tów do mycia i dezynfekcji komór chłodni-
czych przeprowadzonymi przez dystrybu-
tora – firmę AGRO TRADE Sp. z o.o.

Następnie w sali konferencyjnej pałacu 
odbył się wykład pt.: „Rolnictwo regene-
racyjne na przykładzie pól uprawnych 

i sadu firmy Top Farms Wielkopolska Sp. 
z o. o.”, który w bardzo ciekawy sposób wy-
głosili prezes Paweł Kaczmarek oraz kie-
rownik sadu Piotr Kłos z Top Farms Wiel-
kopolska Sp. z o. o.

Kolejny prelegent dr inż. Mirosław Ko-
rzeniowski ze Stowarzyszenia AGROEKO-
TON zaprezentował aktualny temat: „Zie-
lony Ład i Krajowy Plan Strategiczny od 
2023 roku. Czy sadownik skorzysta na 
najnowszych zmianach”, który przybliżył 
zagadnienia i projekty bezpośrednio zwią-
zane z czekającymi nas zmianami.

Po krótkiej przerwie, w kolejnej części 
spotkania swoje produkty biologiczne, wy-
niki i zalety ich zastosowań zaprezentowa-
li przedstawiciele czołowych firm z bran-
ży sadowniczej.

Pan mgr inż. Krzysztof Łęgocki z firmy ICB 
Pharma Sp. j. przedstawił temat: „Techno-
logie ICB Pharma w produkcji owoców 
bez pozostałości środków ochrony roślin 
w dobie zielonego ładu”. Następny wy-
kład nawiązujący do motywu przewodnie-
go konferencji „Technologie biologicznej 
ochrony drzew i krzewów owocowych” 
zaprezentował mgr inż. Mateusz Popielec 
z firmy Symbioz Sp. z o. o.

Ponadto przybliżono kolejne dwa tematy 
bezpośrednio związane z ekologiczną pro-
dukcją sadowniczą: „Biologiczna ochrona 
wg Bioagris” zaprezentowaną przez mgr 
inż. Szymona Kamińskiego z firmy BioAgris 

Sp. z o. o. oraz „Jak zrównoważyć ekono-
miczne podejście do nawożenia, wysoką 
jakość owoców i dbałość o glebę” wygło-
szony przez mgr inż. Bartłomieja Drzazgę 
z firmy Timac Agro Polska Sp. z o. o.

Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem 
wysłuchali wszystkich prelegentów, kon-
ferencja przebiegła w miłej atmosferze, 
a poruszone tematy potwierdziły potrze-
bę propagowania zrównoważonej produk-
cji z zastosowaniem biologicznych środków 
ochrony roślin wśród sadowników i kon-
sumentów.

Filip Mazur
Dyrektor Rolniczo-Sadowniczego 

Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda

Zwrot podatku 
akcyzowego dla 
producentów rolnych

Urząd Gminy Rokietnica przypomina, 
że w terminie od 1 sierpnia 2022 

r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć 
stosowny wniosek do Wójta Gminy Ro-
kietnica o zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej. Do 
sierpniowego wniosku należy dołączyć 
faktury VAT (lub ich kopie) potwierdza-
jące zakup oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej w okresie 
od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. 

Więcej nt. zwrotu podatku akcyzowe-
go znajduje się na stronie Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.gov.pl/
rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego. 

W celu usprawnienia złożenia wnio-
sku w tut. Urzędzie prosimy o telefonicz-
ną rezerwację wizyty pod numerem te-
lefonu: 61 896 06 22. 

Dorota Dolata
Referat Działalności Gospodarczej  

i Mienia Komunalnego UG Rokietnica
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Czas na RUMPUĆ!

Już w kwietniu 2022 r. ukończony i za-
twierdzony został projekt zagospoda-
rowania zielenią Polany Rumpuciowej. 

Wszyscy zgodnie mówili, iż teren ten powi-
nien mieć charakter bardziej parkowy, ale 
nie może na nim zabraknąć miejsca na co-
roczne imprezy plenerowe oraz inne atrak-
cje dla mieszkańców. I tak powstał projekt, 
który uwzględnia na terenie Polany stwo-
rzenie w przyszłości dużego placu zabaw, 
pump tracku, miejsca na street workout 
oraz placu na małą gastronomię. Całość 
ma wtapiać się w zieleń, którą w głównej 
mierze mają stanowić duże drzewa, ale nie 
zapomnieliśmy także o krzewach, trawach 
czy bylinach. 

Sadzenie drzew rozpoczęło się na Pola-
nie Rumpuciowej już w latach ubiegłych 
i w tym także chcemy zwiększyć ich liczbę 
o ok. 40 szt. Udało się już na ten cel pozy-
skać fundusze z Urzędu Marszłkowskiego, 
które będą wykorzystywane jesienią. Drze-
wa sadzone mają być tak, aby na środku 
polany pozostawić przestrzeń na impre-
zy plenerowe, które już nieodzownie będą 
kojarzone z tym miejscem, ale też tak, aby 
z lotu ptaka tworzyły kształt serca. Mamy 
nadzieję, że na taki efekt nie trzeba będzie 
długo czekać.

Od strony ul. Trakt Napoleoński nasadzo-
ne zostaną wysokie trawy ozdobne, śnie-
guliczka o malowniczych owocach oraz 
kwitnąca na różowo bergenia. Rośliny te 
świetnie radzą sobie w przestrzeni miej-
skiej i mają docelowo stanowić trójpozio-
mową kompozycję, która częściowo odetnie 
park od ruchliwej ulicy. Nasadzenia z tych 
roślin planowane są już na jesień tego roku.

Również teren wokół targowiska zostanie 
otoczony zielenią. Na skarpie od strony sta-
cji benzynowej pojawią się pięknie kwitnące 
kaliny, ogniki, których owoce będą wyróż-
niać się na tle rosnących już w tym miejscu 
drzew oraz trawy ozdobne, które nadadzą 
całości bardziej „zwiewny charakter”. Po 
drugiej stronie, rabaty ozdobią forsycje, któ-
re są słynne ze swoich żółtych kwiatów, su-
chodrzew, tworzący piękne i zwarte kępy 
niskich krzewów oraz rozchodniki, dla któ-

rych nie straszne są czasowe susze podczas 
ich długiego kwitnienia.

Za targowiskiem będzie przestrzeń na 
małą gastronomię oraz miejsce na leżaki 
czy stoły piknikowe. Teren mają otaczać 
liczne drzewa, w tym obsypane kwieciem 
na wiosnę wiśnie i grusze ozdobne, maje-
statyczne dęby czy zapomniane, ale jakże 
piękne wierzby płaczące. W sąsiedztwie uli-
cy Szkolnej zaprojektowano derenia o ja-
dalnych, bardzo słodkich owocach, wyso-
kie miskanty oraz tawuły, które kwitnąc, 
nadadzą temu miejscu dużo uroku.

Kawałek dalej swoje miejsce znajdzie 
street workout, czyli siłownia zewnętrz-
na, polegająca na wykorzystywaniu specjal-
nie wykonywanych do tego celu elementów 
opartych głównie o kalistenikę (trening po-
legający na ćwiczeniach z wykorzystaniem 
własnej masy ciała).

Po drugiej stronie Polany Rumpuciowej, 
nieopodal istniejącego już skate parku, za-
projektowano miejsce na duży plac zabaw, 
który otoczony zostanie barwnymi tawuła-
mi przeplatanymi z długo kwitnącą jeżów-

ką oraz płożącą irgą, dopełniającą całości 
kompozycji. Obecnie zbierane są projekty 
na wygląd samych elementów placu zabaw.

Z drugiej strony skate parku powstanie 
pumptrack, czyli specjalnie przygotowany 
tor łączący jazdę rowerem i wszechstron-
ny trening. Zbudowany on będzie z szyb-
kich zakrętów i muld, co wyrabia u użyt-
kowników zmysł równowagi oraz kondycję. 
Projekt pumptracku został już ukończony 
i zatwierdzony, a jego realizacja planowa-
na jest na jesień 2022 r.

Miejsce istniejącej altany grillowej ob-
sadzone zostanie głównie wierzbą w od-
mianie krzaczastej z uwagi na podmokły 
typ gruntu w tym rejonie. Znajdą tu jesz-
cze miejsce trawy ozdobne czy zimozielo-
na bergenia.

W planach jest także stworzenie na Pola-
nie Rumpuciowej podziemnego zbiornika 
retencyjnego, który będzie zbierał namiar 
wody opadowej z pobliskich terenów, a któ-
ry będzie można wykorzystać w przyszło-
ści do nawadniania powstającego parku.

Całość ma stanowić miejsce relaksu 
i odpoczynku dla mieszkańców Gminy 
Rokietnica, z zielenią, która poza walorami 
estetycznymi powinna być łatwa w obsłudze 
i przystosowana do warunków miejskich. 
Część prac związanych z zagospodarowa-
niem terenów zielonych ruszy jeszcze w tym 
roku, a część rozłożona jest na lata następne.

Aleksandra Sulejewska
Referat Ochrony Środowiska

UG Rokietnica
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Piknik na sportowo

W sobotę 28 maja na Polanie Rum-
puciowej odbył się piknik sporto-
wo-rekreacyjny zorganizowany 

przez Stowarzyszenie ROXKIJE Rokietnica. 
Głównym punktem programu było odsło-
nięcie tablicy promującej zdrowy styl życia 
– Nordic Walking – nową formę rekreacji 
zdobywającą coraz większą rzeszę fanów. 
Tablica powstała dzięki współfinansowaniu 
ze środków Gminy Rokietnica. Odsłonięcia 
dokonali przedstawiciele naszej gminy Pan 
Bartosz Derech – Wójt Gminy Rokietnica, 
Pani Izabela Dziamska – Przewodnicząca 
Rady Gminy, Pan Piotr Hałas – radny oraz 
zaproszeni goście Panie Irena Baranowska 
– mistrzyni konkurencji rzutowych oraz He-
lena Brzozowska – instruktor Nordic Wal-
king. Podczas pikniku można było posłu-
chać interesującego wywiadu z Panią Ireną 
Baranowską, utytułowaną wieloma meda-
lami w rzucie dyskiem, oszczepem, młotem 
i wieloboju rzutowym. Najmłodsi mieli oka-
zję wziąć udział w specjalnie przygotowa-
nych grach i zabawach, konkursach z na-
grodami. Jedną z ulubionych atrakcji było 
malowanie twarzy. Dorośli z kolei mogli sko-
rzystać z instruktażu prawidłowej techniki 
Nordic Walking, bezpłatnej analizy składu 
ciała, która polegała na dokładnym pomia-
rze tkanki tłuszczowej i mięśniowej, a tak-
że zawartości w organizmie wody i innych 
elementów. Poprzez analizę składu ciała, 
można było uzyskać dogłębny obraz tego, 
czego sami nie jesteśmy w stanie ocenić go-
łym okiem, a co może okazać się kluczowe 
w leczeniu wszelkich możliwych przypadło-

ści. Ponadto można było porozmawiać na 
temat zdrowego odżywania z zaproszonymi 
specjalistami zajmującymi się tą tematyką.

Pogoda dopisała brakiem opadów, co 
umożliwiło zorganizowanie imprezy ple-
nerowej.

Dziękujemy bardzo wszystkim za uczest-
nictwo, a sponsorom za pomoc w przygoto-
waniu pikniku: Gmina Rokietnica, HartRok, 
JuicePlus-Marta Nowacka, Juupi! Helena 
Pukszta, Stihl, OSP Napachanie, ZPU Gaj 
S.C., Sołectwo Krzyszkowo, Polisa Expert 
Rokietnica.

Stowarzyszenie ROXKIJE Rokietnica 
zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia 
Nordic Walking. Spotykamy się w niedzie-
le o godz. 10.00 w Sobocie ul. Gajówka (na 
przeciwko cmentarza) oraz w środy o godz. 
18.30 na Polanie Rumpuciowej przy tabli-
cy Nordic Walking.

Więcej informacji można znaleźć pod ad-
resem www.roxkije.pl lub na Fb (ROXKIJE).

Sukces Damiana 
Szczepańskiego

Dnia 5.05.2022 r. w Pilźnie (Czechy) 
odbyły się Mistrzostwa Europy 
w Trójboju Siłowym. Reprezentant 

Klubu Sportowego Kobra Kościan, mieszka-
niec Gminy Rokietnica Damian Szczepański 
uzyskał II miejsce w kategorii wagowej 93 
kg Juniorzy do  lat 23, co przyczyniło się do 
obrony tytułu Vice Mistrza Europy w Trój-
boju Siłowym z zeszłego roku. Uzyskał ko-

lejno wyniki: przysiad 330 kg, wyciskanie 
sztangi leżąc 230 kg, martwy ciąg 265 kg. 
Razem 825 kg. Walkę o tytuł Mistrza Eu-
ropy przegrał zaledwie o 5 kg. Zawodnik 
Kobry Kościan zapracował sobie również 
na uzyskanie II miejsca w kategorii OPEN 
w Trójboju Siłowym. Jego wyniki rokują na 
dużo więcej. Życzymy Damianowi determi-
nacji w dążeniu do wysoko wyznaczonych 
celów i wielu sukcesów w jego karierze 
sportowej. Obecnie zawodnik przygotowu-
je się do Mistrzostw Świata, które odbędą 
się 26.08 – 4.09.2022 r. w Turcji. 

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica



13Rokickie Wiadomości  lipiec 2022

W życiu nie zawsze wygrywają najmądrzejsi, najpiękniejsi i najbardziej przebojowi.
 Wygrywają ci, którzy postanawiają wygrać.

Historyczny sukces sportowy Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Rokietnicy

Szkoła Podstawowa w Rokietnicy 
zdobyła tytuł najbardziej uspor-
towionej szkoły w powiecie po-

znańskim w roku szkolnym 2021/2022!
Młodzi sportowcy wykazali się olbrzy-

mią wszechstronnością oraz wielkim du-
chem walki o zwycięstwa w wielu dyscy-
plinach sportowych. Na ten sukces złożyła 
się praca Uczniów, Nauczycieli w-f, Dyrekcji 
SP w Rokietnicy, UG i Gminnej Jednostki 
Oświatowej. Rywalizowaliśmy z sukcesami 
w następujących dyscyplinach sportowych: 
sztafetowe biegi przełajowe, unihokej, 
pływanie, piłka nożna, futsal oraz orlik, 
siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, 
drużynowe biegi przełajowe.

Przybliżę schemat rywalizacji w mistrzo-
stwach powiatu. Gminę może reprezento-
wać tylko jedna szkoła, która zwyciężyła 
rywalizację wewnątrzgminną. Zwycięska 
szkoła mogła wystartować w półfinale po-
wiatu i w przypadku zwycięstwa awanso-
wała do finału powiatu, następnym etapem 
jest rejon wojewódzki wschód lub część za-

chodnia, finał wojewódzki aż do finału ogól-
nopolskiego.
Oficjalne wyniki rywalizacji Igrzysk 
Dzieci (klasy IV-VI):
• I miejsce SP Rokietnica 425 pkt
• II miejsce SP 2 Puszczykowo 402,5 pkt
• III miejsce SP Lusowo 401,5 pkt
• IV miejsce SP Kamionki 388 pkt
• V miejsce SP 2 Plewiska 375 pkt
• VI miejsce SP 1 Puszczykowo 372,5 pkt
W kategorii Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej (klasy VII-VIII):
• I miejsce SP Lusowo 435 pkt
• II miejsce SP 2 Puszczykowo 410 pkt
• III miejsce SP Rokietnica 388,5 pkt
• IV miejsce SP 1 Puszczykowo 359,5 pkt
• V miejsce SP Kamionki 358 pkt
• VI miejsce SP 1 Mosina 286 pkt
Zespół WF SP Rokietnica:

Małgorzata Janowska Jandy (przewod-
nicząca), Renata Chlebowska, Agata Bro-
nikowska, Marta Hanasko, Małgorzata 
Wardowicz, Mateusz Bronikowski, Piotr 
Trybuś, Tomasz Pochłopień, Bartosz Du-

dek, Aleksander Dłużewski, Piotr Paupa, 
Paweł Dankowski.

Dziękujemy przede wszystkim młodym 
sportowcom, którzy potrafili walczyć na 
zawodach i nadrabiać zaległości szkolne: 
Nikodem Pospiech, Jakub Rowiński, Olaf 
Groszewski, Michał Bażega, Franciszek Ku-
rantowicz, Mikołaj Garstecki, Szymon Sta-
chowiak, Robert Ostrowski, Jakub Wardo-
wicz, Tomasz Makowski, Karol Nowaczyk, 
Miłosz Kliber, Wojciech Jenek, Mateusz Mor-
tus, Aleksander Zagrodnik, Aleksander Bo-
jarski, Piotr Kiedrowski, Zofia Antoniewicz, 
Maja Stańko, Lidia Jenek, Zofia Sioma, Elż-
bieta Zysnarska, Eryk Świdniak, Szymon 
Biegański, Adrian Biały, Franciszek Ragan, 
Kacper Anioła, Kacper Mierzyński, Jakub 
Fudala, Jakub Kledecki, Ksawery Woźnia-
kowski, Jan Schiller, Jakub Mackiewicz, Fran-
ciszek Śniegowski, Maksymilian Gburczyk, 
Tymoteusz Garstka, Dunets Yevhen, Jere-
miasz Nowak, Julia Myślińska, Zuzanna Gar-
bicz, Pola Żebrowska, Zuzanna Kowalewska, 
Adam Mikuła, Franciszek Podlecki, Anna 
Sibielska, Magdalena Lewandowska, Justy-
na Pielach, Jeremiasz Nowak, Kacper Mie-
rzyński, Jakub Protasewicz, Oskar Masta-
lerz, Kacper Mastalerz, Adam Gawelski, 
Borys Bawerczyk, Franciszek Ragan, Bar-
tek Wasylak, Borys Kaźmierczak, Aleksan-
der Bręk, Antoni Ragan, Helena Strykow-
ska, Olga Bajerlein, Sara Pioch, Jeremiasz 
Konieczny, Antoni Lis, Michał Weber, Iwo 
Bortnowski,  Gabriel Kołodziejski, Gabriel 
Kukwa, Mateusz Matysiak, Dawid Pawłow-
ski, Franciszek Strzelczyk, Mikolaj Wisniew-
ski, Daria Nowak, Nadia Nowak, Julia Babica.

Dziękujemy Dyrektorom SP Rokietnica: 
paniom Karolinie Nawrockiej i Wiolecie Cy-
merys. Dziękujemy za wsparcie finanso-
we na pokrycie kosztów transportu – UG 
w Rokietnicy. Dziękujemy za wsparcie pa-
niom Beacie Fudali i Małgorzacie Pachali 
z Gminnej Jednostki Oświatowej.

Organizator Sportu Szkolnego SZS 
Wielkopolska na terenie Gminy Rokietnica 

Paweł Dankowski
fot. Starostwo Powiatowe w Poznaniu

„To właśnie sport uczy tak potrzebnej nam 
w życiu tolerancji na dyskomfort. Patrząc na 

swoich uczniów, myślę czasem, że może każdy 
powinien uprawiać jakiś sport?” Jacek Szulski
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Złoto i srebro 
do Rogierówka 

28.05.2022 r. na Stadionie Miej-
skim w Toruniu rozegrano 30. 
Mistrzostwa Polski Masters 

w wielobojach. W zawodach uczestniczy-
ła rekordowa liczba – 168 osób, w tym 38 
zawodniczek.

Reprezentujący klub RKL Kusy Rokiet-
nica małżonkowie Aleksandra i Zdzisław 
Podsiadło wystąpili w swojej ulubionej kon-
kurencji 3-boju sprinterskim, startując ko-
lejno w biegach na 60 m, następnie 100 m 
i na koniec w sprincie na 200 m.

Mimo fatalnej pogody (deszcz i grad), ma-
stersi z Rogierówka odnieśli sukces, sięga-
jąc w swoich kategoriach wiekowych po 
kolejne tytuły.

Złoty medal i tytuł mistrzyni w kat. K65 
wywalczyła Aleksandra, natomiast wice-

mistrzostwo i srebrny medal w kat. M70 
przypadł małżonkowi Zdzisławowi.

Miejmy nadzieję, że nadchodzące 32. Mi-
strzostwa Polski Masters odbędą się w bla-
sku słońca.

Z.P.

Ogólnopolski Mityng GWDY.  
Piła, 21.05.2022 r. 

Rewelacyjnie spisała się trójka naszych 
zawodników podczas mityngu lekkoatle-
tycznego w Pile. Mimo brzydkiej pogody 
(chłodno i wietrznie) we wszystkich pię-
ciu konkurencjach, w których startowali, 
pobili rekordy życiowe. W kategorii U – 14 
w czterech konkurencjach zdobyli cztery 
medale, w tym: 3 złote i 1 srebrny. 

Dwa złote medale zdobyła Wikto-
ria Woźniak ur. 2010 r. w biegu na 100 
m –13,68 s oraz w skoku w dal 4,55 m.                                                                                                
Złoty medal zdobył również Aleksander 
Bręk ur. 2010 r. w biegu na dystansie 300 
m – 44,02, a na 100 m srebrny wynikiem 
13,15 s.

W kategorii U – 16 Dominik Browarczyk 
przebiegł 600 m w czasie 2:04,25, popra-
wiając swój rekord życiowy.

Gratulacje dla zawodników.
Współfinansowanie: Gmina Rokietnica

MITYNG OKRĘGOWY W LEKKIEJ 
ATLETYCE – Żerków, 28.05.2022 r.

Bardzo dobry wynik uzyskał Aleksander 
Bręk [ur. 2010 r.] podczas Mityngu Okręgo-
wego w Żerkowie. Przebiegł 100 m w cza-
sie 13,18 s.

Gratulacje.
Współfinansowanie: Gmina Rokietnica

WIELKOPOLSKIE CZWARTKI 
LEKKOATLETYCZNE 2022

Szamotuły, 19.05.2022 r. 

Wyniki naszych zawodników:
Rocznik 2008: Dominik Browarczyk – 

300 m: 52,06 s.
Rocznik 2010: Martyna Fudala – 60 m: 

9,40 s, w dal: 3,43 m; Aleksander Bręk – 
60 m: 8,07 s, 300 m: 47,29 s; Franciszek 
Pawlaczyk – 60 m: 11,02 s, w dal: 3,73 m

Rocznik 2013: Karolina Anders – 60 m: 
12,61 s, w dal: 2,53 m

Rocznik 2014: Zofia Postaremczak – 60 
m: 11,26 s, w dal: 2,44 m; Julian Perz – 60 
m: 12,08 s, w dal: 2,85 m

ROCZNIK 2015: Zofia Anders – 60 m: 
14,19 s, w dal: 2,00 m

Szamotuły, 26.05.2022 r.
Wyniki naszych zawodników:
Rocznik 2008: Dominik Browarczyk – 

300 m: 53,52 s
Rocznik 2009: Szymon  Stachowiak – 

60 m: 8,89 s, w dal: 4,49 m
Rocznik 2010: Wiktoria Woźniak – 60 

m: 8,52 s, w dal: 4,35 m; Martyna Fudala – 
60 m: 9,69 s, w dal: 3,50 m; Magdalena Ni-
klewska – 60 m: 9,69 s, w dal: 3,96 m; Alek-
sander Bręk – 60 m: 8,25 s, 300 m: 45,76 
m; Franciszek Pawlaczyk – 60 m: 9,59 s, 
w dal: 3,40 m

Rocznik 2011: Franciszek Podlecki – 
w dal: 3,18 m, 300 m: 62,73 s

Rocznik 2012: Daria Browarczyk – 60 
m: 10,73 s, w dal: 2,85 m

II FINAŁ CZWARTKÓW LEKKOATLE-
TYCZNYCH W SZAMOTUŁACH

Memoriał Bohdana Zielińskiego

Przy niezłej pogodzie, w obecności za-
proszonych gości, w tym: p. Michała Zie-
lińskiego – Wojewody Wielkopolskiego, p. 
Tomasza Wiktora – Dyrektora Departamen-
tu Sportu i Turystyki przy Urzędzie Mar-
szałkowskim w Poznaniu, władz  Samorzą-
dowych Powiatu Szamotulskiego na czele 
z p. Beatą Hanyżak – Starostą, zorganizo-
wano na stadionie Powiatowego Centrum 
Lekkoatletycznego II Finał Czwartków Lek-
koatletycznych.

Bardzo dobrze w tych zawodach wy-
padli reprezentanci Rokietnickiego Klu-
bu Lekkoatletycznego KUSY Rokietnica. 
Wiktoria Woźniak, startująca w rocz-
niku 2010, wygrała dwie konkurencje 
[60 m – 8,58 s i skok w dal – 4,34 m].                                                                     
Otrzymała również puchar dla najlepszej 
zawodniczki zawodów. 

Aleksander Bręk [2010] zwyciężył zde-
cydowanie w biegu na dystansie 300 m – 
45,73 s. 

FINAŁ WOJEWÓDZKI CZWARTKÓW 
LEKKOATLETYCZNYCH – BUDZYŃ, 
9.06.2022 r.

3 medale dla zawodników RKL KUSY 
Rokietnica.

Z dwoma medalami złotymi i jednym 
srebrnym wróciła 5-osobowa reprezenta-
cja Rokietnickiego Klubu Lekkoatletycznego 
z Finału Wojewódzkiego Czwartków Lek-
koatletycznych, który rozegrany został na 
nowo wyremontowanym stadionie w Bu-
dzyniu.

Złote medale zdobyli: Wiktoria 
Woźniak [2010 r.] w skoku w dal 
– 4,42 m i Aleksander Bręk [2010 
r.] 300 m – 43,74 s.

Srebrny: Wiktoria Woźniak 
w biegu na 60 m – 8,23 s (w eli-
minacjach przebiegła ten dystans 
w czasie – 8,16 s).

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Mamy medal Mistrzostw Polski UKS!

Podczas Mistrzostw Polski Uczniowskich 
Klubów Sportowych w Bilard rozgrywa-
nych w Krotoszynie niesamowicie spisała 
się drużyna juniorów młodszych Akademii 
Bilardowej Rokietnica. W drużynowych roz-
grywkach wystąpiliśmy w składzie Mateusz 
Cholewiński, Eryk Świdniak i Franciszek 
Nowaczyk i... sensacyjnie wskoczyliśmy na 
podium! Nasi „Trzej Muszkieterowie” pod 
okiem Dawida Cholewińskiego spisali się 
rewelacyjnie, zdobywając brązowy medal 
podczas Mistrzostw Polski UKS! Brawo, bra-
wo, brawo! Dzień po zdobyciu brązowego 
medalu wystartowały rozgrywki indywi-
dualne. Tutaj świetnie zaprezentowała się 
Julia Babica, która była dosłownie o włos 
od medalu! Julia w meczu o medal uległa 
minimalnie kadrowiczce Otylii Basińskiej, 
zajmując ostatecznie piąte miejsce. Mateusz 
Cholewiński zameldował się na 9. lokacie, 
a Eryk Świdniak był 17. Franek z powodów 
osobistych niestety nie mógł wystartować 
w rozgrywkach indywidualnych. Jeszcze raz 
gratulujemy całej naszej ekipie, spisaliście 
się naprawdę rewelacyjnie! Dziękujemy też 
naszym opiekunom i fotoreporterom Moni-
ce Świdniak i Dawidowi Cholewińskiemu, 
Wy również spisaliście się rewelacyjnie!

Antonina, Franek i Dominik 
zwyciężają w JUNIOR-CUP!

Za nami trzecia odsłona JUNIOR-CUP – 
cyklu turniejów bilardowych dla dzieci or-
ganizowanych wspólnie z Gminą Rokietnica 
i Stowarzyszeniem Wielkopolska Akademia 
Bilardowa. Zawody rozegraliśmy w trzech 
kategoriach w zależności od poziomu za-
awansowania. W pierwszym turnieju ry-
walizowały dzieci z grupy początkującej, 
w drugim z grupy średnio-zaawansowanej, 
a w trzecim zaawansowani. Na najlepszą 
czwórkę każdej kategorii czekały statuetki 
ufundowane przez Gminę Rokietnica oraz 

dodatkowe nagrody ponownie ufundowa-
ne przez tatę Adama Michalskiego, jednego 
z uczestników naszych turniejów. Wśród 
początkujących zwyciężyła Antonina Cy-
bulska, druga była Antonina Babica, trze-
cia Gabriela Wieczorek, a czwarta Helena 
Konieczna. W kategorii średnio-zaawanso-
wanych zwyciężył Franciszek Nowaczyk, 
który w finale pokonał Antoniego Szymań-
skiego. Na dwóch trzecich lokatach upla-
sowało się dwóch Wiktorów Wieczorków. 
O pierwszą czwórkę otarli się Anna Kolec-
ka i Marek Podgórski oraz Maciej Melcer 
i Aleksander Cybulski. W turnieju zaawan-
sowanych młodych bilardzistów, który za-
kończył trzecią odsłonę cyklu JUNIOR-CUP 
2022, wystartowało 10 uczestników. Młodzi 
zawodnicy zostali podzieleni na dwie gru-
py, w których grali systemem „każdy z każ-
dym” w odmianę 9-bil do 3 wygranych par-
tii. Po dwóch najlepszych z każdej z grup 
awansowało dalej. W pierwszym półfinale 
spotkali się Wiktor Kaczmarek z Adamem 
Michalskim, a w drugim Dominik Pflaum 
z Patrykiem Łozowickim. Po bardzo inte-
resujących pojedynkach w finale zameldo-
wali się Adam i Dominik. Tutaj drugi raz 
z rzędu zwyciężył Dominik Pflaum! Gra-
tulacje dla Dominika i wszystkich medali-
stów, ale także dla tych, którzy tym razem 
rozgrywki zakończyli na fazie grupowej, 
a byli to: Julia Babica, Julia Raźniakiewicz, 
Eryk Świdniak, Adrian Tomaszewski, Oskar 
Siemiński i Mateusz Cholewiński. Kolejna 
odsłona cyklu JUNIOR-CUP zaplanowana 
jest na 16 lipca. Zapraszamy do udziału.

50 zawodników w RLB XIX ADVATECH!

Niesamowite, jak rozrasta nam się Ro-
kietnicka Liga Bilardowa ADVATECH! W XIX 
edycji wystąpi aż 50 uczestników podzie-
lonych na 4 grupy!

Terminarz rozgrywek dostępny na stro-
nie Online Brackets.

Adam zwycięża w BUDMAR-CUP IV!
Na starcie BUDMAR-CUP Grand Prix Ro-

kietnicy w Pool-Bilard kolejny raz mieliśmy 
maksymalną liczbę uczestników! Można by 
rzec, że tym razem zagrało nawet więcej! 
Grupy poranne przesunęliśmy z godziny 
10:00 na 9:00 i stworzyliśmy dwa dodat-
kowe miejsca. Mamy nadzieję, że nie ina-
czej będzie w następnej odsłonie, na którą 
już teraz zapraszamy, BUDMAR-CUP V pla-
nujemy na SOBOTĘ 2 lipca. Teraz przejdź-
my do tego, co działo się w ostatnim BU-
DMAR-CUP. W bardzo silnie obsadzonych 
zawodach zwyciężył Adam Stankiewicz, 
który w finale spotkał się z Sebastianem 
Kwiatkowskim z Zielonej Góry. Na trzecim 
stopniu podium pojawili się Szymon Duda 
i młodziutka, aż trudno uwierzyć, że już peł-
noletnia, brązowa medalistka ostatnich Mi-
strzostw Polski Juniorek Julia Tarka. Ogrom-
ne gratulacje dla wszystkich medalistów! 
Pierwsza czwórka otrzymała cenne nagrody 
oraz piękne puchary i medale ufundowane 
przez firmę Budmar – Centrum Klinkieru 
i Dachówek. Na piątych miejscach uplaso-
wali się: młodziutki Wiktor Kaczmarek, nie-
co starszy, ale ciągle junior Piotr Świtała, 
doświadczony Andrzej Barski oraz nieobli-
czalny Yahor Mikheyenka. Wszystkie wy-
niki znajdziecie tutaj: https://www.onli-
ne-brackets.com/view/19549

Od lewej: Mateusz 
Cholewiński, Franciszek 
Nowaczyk i Eryk Świdniak

Radosław Babica i uczestnicy JUNIOR-CUP III

Od lewej: Radosław Babica, Szymon Duda, Adam Stankiewicz i Sebastian Kwiatkowski



16

Sukcesy naszych 
wychowanków

Zakończenie roku szkolnego staje się 
faktem, a nasi wychowankowie odno-
szą sukcesy na arenach siatkarskich. 

Głównie w rozgrywkach szkolnych.
Zaczniemy od Rokietnicy, gdzie zarówno 

chłopcy, jak i dziew-
czyny w Igrzyskach 
Dzieci wywalczy-
li medal w powie-
cie poznańskim. 
Chłopcy pod wo-
dzą trenera Piotra 
wywalczyli w Mosi-
nie tytuł Mistrzów 
Powiatu – Niko-
dem Pospiech, Mi-
łosz Kliber, Dawid 
Pawłowski, Mate-
usz Matysiak, Iwo 

Bortnowski, Franciszek Strzelczyk, Abra-
ham Diallo, Gabriel Kukwa. Skład zespołu 
uzupełnili Franek Kurantowicz, Jakub Ro-
wiński oraz Szymon Stachowiak. Zwycię-
stwo było bezapelacyjne.

Dziewczyny natomiast mogły się cieszyć 
z brązowych medali wywalczonych na tur-
nieju w Kostrzynie w Igrzyskach Dzieci. Ten 
sukces jest szczególny, gdyż większość za-
wodniczek była rocznikowo młodsza od 

naszych przeciwników, więc liczymy na 
jeszcze lepszy wynik za rok. Wystąpiły 
w składzie: Daria Nowak, Nadia Nowak, 
Olga Rybczyńska, Anastazja Fudala, Pa-
trycja Pielach, Wiktoria Woźniak, Liliana 
Hajdukiewicz, Hanna Jeżewicz, Zofia Ko-
curek, Wiktoria Stawicka, Hanna Weber, 
Martyna Zawadzka.

Gratulacje dla wszystkich medalistów.
Kolejne sukcesy to III miejsce Nikodema 

Pospiecha w Mistrzostwach Wlkp w katego-
rii czwórek z IUKS Jedynka Poznań. Niewiele 
zabrakło do awansu na Mistrzostwa Polski.

Paweł Czapka z Nikodemem Wiśniew-
skim zostali Mistrzami Wlkp. w siatkówce 
plażowej juniorów i zajęli II miejsce w Li-
cealiadzie w finale wojewódzkim, Olga Kę-
dziora zdobyła brązowy medal Licealiady 
w siatkówce plażowej w finale wojewódz-
kim. Agata Zwierzyńska zajęła I miejsce w fi-
nale wojewódzkim Licealiady w siatków-
ce halowej.

Było tego sporo. To kilka najważniejszych.

Działalność UKS Lider Rokietnica wspiera 
Gmina Rokietnica i firma Kingspan.

Zarząd 

Otwarta  
scena 

na „Rumpuciu”

Coroczna gminna impreza „Rokiet-
nica zaprasza Wielkopolan na rum-
puć” zbliża się wielkimi krokami. 

Po dwuletniej przerwie spowodowa-
nej pandemią chcemy, aby był to „nor-
malny” Rumpuć – taki bez obostrzeń sa-
nitarnych, za to ze stoiskami sołeckimi 
i partnerskimi, wesołym miasteczkiem 
i całodniowymi atrakcjami na scenie. Jak 
co roku pojawią się na niej lokalni artyści 
uczęszczający do Gminnego Ośrodka Kul-
tury czy związani z Rokietnicką Orkiestrą 
Dętą. Jesteśmy jednak przekonani, że na-
sza gmina kryje w sobie talenty, których 
rumpuciowa scena jeszcze nie widzia-
ła. Dlatego też ogłaszamy otwartą scenę.

Masz wyjątkowy talent, którym chcesz 
się pochwalić 3 września na dużej sce-
nie? Wyślij na adres promocja@rokietni-
ca.pl krótki film/nagranie z prezentacją 
zaplanowaną na „Rumpuć”. Na zgłosze-
nia czekamy do 17 lipca br.

b i a l e  t ł o

t r a n s p a r e n t n y

c z a r n o - b i a ł y
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Tajemnica 
walizki odkryta 

21 maja 2022 r. drużyny 
zdeterminowane do 
udziału w Rodzinnej 

Grze Terenowej „Tajemnicza wa-
lizka” pojawiły się na starcie tra-
sy. Pogoda ich nie rozpieszczała, 
dlatego udział wzięli ci najtward-
si uczestnicy. Mieli do pokonania 
około 10 kilometrów ulicami, dro-
gami gruntowymi i przez las. Jed-
nak gra nie polegała wyłącznie na przepra-
wie rowerowej, ale na wykonaniu zadań na 

punktach kontrolnych: przejście wyzna-
czonej odległości slalomem w alkogoglach 
czy zebranie grzybów po omacku z jedynie 
głosowymi wskazówkami, to tylko niektó-
re z nich. Dzielni podróżnicy doskonale po-
radzili sobie ze wszystkim i w ten sposób 
drużyny pojawiły się na mecie z komple-
tem części układanki. Po ich złożeniu, przy-
chodził czas na wytężenie umysłów i roz-
wiązanie zadań matematycznych – po tym 
możemy oświadczyć, że nasza gmina ma-
tematykami stoi! Rozwiązania pozwoliły 
na otwarcie tytułowej „tajemniczej waliz-
ki”, w której wnętrzu czekało kolejne wy-
zwanie – test wiedzy o Węźle przesiadko-

wym Rokietnica. Informacje na temat węzła, 
np. ile będzie tam miejsc parkingowych dla 
samochodów, a ile miejsc postojowych dla 
rowerów, animatorzy przekazywali uczest-
nikom na punktach kontrolnych. Ile nasi 
rowerzyści zapamiętali? Wystarczy powie-
dzieć, że nie mieli kłopotów z odpowiedze-
niem na wiele (nie zawsze łatwych!) pytań.

Na koniec wszystkie drużyny otrzyma-
ły nagrody. Mamy nadzieję, że korzystając 
z upominków, będą wspominać dobrą za-
bawę.

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji

UG Rokietnica

Kosmiczna 
misja 
ukończona

Ni e z w y k ł e -
g o  s p o t k a -
nia z obcymi 

mogli doświadczyć 
uczestnicy Rodzin-
nej Gry Terenowej 
„Kosmiczna Misja”. 4 
czerwca w wyznaczonych na terenie Gmi-
ny Rokietnica miejscach animatorzy ocze-

kiwali na uczestników gry, poruszających 
się na rowerach. Trasa wynosiła ok. 11 km. 
Drużyny stawiły się licznie, w gotowości 
do podjęcia wyzwania.

Na każdym z wyznaczonych punktów 
kontrolnych drużyna musiała wykonać 
proste zadanie, po którego pomyślnym 
rozwiązaniu kosmici przekazywali rów-
nież wiedzę dotyczącą sposobu na uratowa-
nie naszej planety. Uczestnicy dowiedzieli 
się, że każdy z nas ma wpływ na ochro-
nę Ziemi. Te z pozoru nieistotne działania 

w ujęciu jednostkowym nie robią wrażenia, 
jednak w szerszym mają moc. Segregować 
śmieci, tworzyć z nich coś nowego, oszczę-
dzać wodę, dbać o czyste powietrze, sza-
nować naturę i korzystać ze zrównoważo-
nego transportu może każdy z nas. W tym 
ostatnim może pomóc powstający Węzeł 
przesiadkowy Rokietnica, którego otwar-
cie nastąpi już wkrótce.

Katarzyna Sokulska 
Referat Organizacyjny i Promocji

UG Rokietnica

Rodzinne Gry Terenowe „Tajemnicza walizka” i „Kosmiczna Misja” zostały zorganizowane w ramach projektu 
pn. „Węzeł przesiadkowy Rokietnica” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 
3 „Energia”, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 
3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”.
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Co w trawie piszczy – II edycja 
Łąki Kwietnej w Kiekrzu

Myślę, że zalety wysiewu łąki kwietnej są wszystkim bardzo 
dobrze znane. Tworząc ją, wspieramy przede wszystkim 
dzikich zapylaczy, odtwarzamy siedliska przyrody, zwięk-

szamy retencję wód opadowych, oczyszczamy wodę oraz glebę, 
zapobiegamy suszy. Rośliny łąkowe zmniejszają zanieczyszczenia 
powietrza, obniżają temperaturę. I co bardzo ważne: łąka spra-
wia, że czujemy się dobrze, przebywając w jej pobliżu.

29 maja w Kiekrzu, u zbiegu ulic Kierskiej i Zacisznej miesz-
kańcy gminy Rokietnica wysiali swoją drugą już łąkę kwietną. 
Na początku trzeba było uporządkować i uprawić grunt, potem 
wsiać wcześniej pozyskane nasiona. Kolejnym etapem było za-
grabienie łąki, w co włączyli się rodzice i władze gminy Rokietni-
ca. Następnie przy pomocy kolorowych baniek dzieci „udeptały” 
zagrabione nasiona. Na koniec trzeba było łąkę podlać. Tu z po-
mocą przyjechali strażacy z OSP Rokietnica. Dzięki ich uprzejmo-
ści dzieci miały możliwość nie tylko zadbać o łąkę, ale również 
zwiedzić wóz strażacki. 

Czas na pikniku umilali nam zaproszeni goście – siewca Bogu-
sław oraz pszczelarz Zdzisław. Dzieci dowiedziały się, jakie nasiona 
można wysiewać, co w trawie „piszczy”, poznały historię ziemnia-
ka oraz miały możliwość posmakowania różnych gatunków miodu 
i pyłku kwietnego. Gry, zabawy, lody, wata cukrowa – to tylko nie-
liczne atrakcje, które w tym dniu czekały na najmłodszych.   

Dzieci, jak i dorośli wykonali w tym dniu naprawdę kawał do-
brej roboty. Napracowali się, a jak wiadomo, każdą pracę trzeba 
nagrodzić. Na zakończenie wysiewu II edycji Łąki Kwietnej każdy 
z przybyłych mieszkańców otrzymał kwiatek i sadzonkę warzy-

wa do samodzielnego wysadzenia na własnym ogródku. Wśród 
nich były między innymi piękne pelargonie od Małgorzaty i Da-
miana Ostrowskich, sadzonki pomidorów, kalarepy, pora, sele-
rów, patisonów, cukinii od Magdaleny Musiał i Andrzeja Deckerta. 

Grunt, na którym łąka powstaje, jest gruntem prywatnym, ale 
dzięki uprzejmości Pani Róży, już drugi rok z rzędu mamy możli-
wość wysiewu i wspólnego zadbania o środowisko – za co dzię-
kujemy z całego serca.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim 
jest: nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi...”

i właśnie za to, czym podzielili się z nami nasi przyjaciele:  Go-
spodarstwo Rolne Tomasz i Monika Serafinowscy, Fargo Chroni-
my Rośliny, Gospodarstwo Rolne Norbert Dziamski, Sołtys Kie-
krz-Pawłowice Marzenna Mruk, Małgorzata i Damian Ostrowscy 
Kwiaciarnia Zakątek Kiekrz, Gospodarstwo Rolne Magdalena Mu-
siał, Andrzej Deckert, Zdzisław Smól, Bogusław Rzyski, Firma Kom-
plet Polska Sp. z o.o, Anna Schabowska, Grażyna Schabowska, JOSP 
Rokietnica, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o. o. – ser-
decznie dziękuję.

Izabela Dziamska – Radna Gminy Rokietnica

Dzień Dziecka sołectw Kiekrz-Pawłowice i Starzyny-Rogierówko

Jaki powinien być Dzień Dziecka? Co 
przygotować? Czym zaskoczyć w tym 
roku naszych milusińskich? To właśnie 

te pytania zadawały sobie Panie Sołtys Ma-
rzenna Mruk i Monika Paczkowska przed 
organizacją Dnia Dziecka. Dwa spotkania, 
szybka burza mózgów i jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki, z pomocą przyszły 
Rady Sołeckie oraz radni Izabela Dziam-
ska, Tomasz Skupio i Agata Czerniejewska.

4 czerwca, w sobotnie słoneczne przed-
południe w Kiekrzu, na placu zabaw „Soko-
ła” przy ul. Kierskiej odbył się Dzień Dziecka 

sołectw Kiekrz-Pawłowice i Starzyny-Ro-
gierówko. Pogoda dopisała, więc dzieci i ro-
dzice bawili się do późnego popołudnia. 
Ognisko z kiełbaskami, zabawy, konkur-
sy z nagrodami, malowanie twarzy, lody, 
dmuchany zamek i strefa gastronomiczna 
z domowymi wypiekami, pyszną zupą po-
midorową, owocami i zimnymi napojami 
– to tylko część niespodzianek, które cze-
kały na gości. Atrakcji, jakie zostały przy-
gotowane, było tak dużo, że ciężko było 
się zdecydować, w których wziąć udział. 
Dużą popularnością wśród dzieci cieszy-

ły się przejażdżki na kucyku, zwiedzanie 
wozów OSP Rokietnica i Napachanie oraz 
kącik ze świeżo smażonymi przez Pana Ja-
kuba, naleśnikami. Chętni mogli spróbować 
swoich sił we wbijaniu gwoździ na czas, 
wyścigu w drewnianych nartach czy rzu-
cie woreczkiem do celu. Nie zabrakło także 
tradycyjnego przeciągania liny.  Czas umilił 
nam również występ Rokiciaków oraz re-
prezentacja cheerladerek i gimnastyki ar-
tystycznej ze Studia Flow.

To w końcu jaki powinien być ten ide-
alny Dzień Dziecka? Pełen wrażeń, emo-
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Dzień dziecka 
w Przybrodzie

Po dłuższej przerwie spowodowa-
nej pandemią wróciliśmy do stałego 
planu imprez w sołectwie Przybro-

da. Dnia 28.05.2022 roku odbył się Dzień 
dziecka, którego Patronem Honorowym 
był Wójt Gminy Rokietnica. Podczas im-
prezy na dzieci oraz ich rodziców czeka-
ło wiele atrakcji. Uroczystość swoją obec-
nością uświetnił Pan Wójt Bartosz Derech 
oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ry-
szard Lubka, którzy obdarowali bawiące się 
dzieci rogiem obfitości w postaci słodyczy. 

Po emocjonujących zabawach dzieci mia-
ły także możliwość obejrzenia z bliska sa-
mochodów wyścigowych. Śmiałkowie na-

tomiast mogli przejechać się z przybyłymi 
rajdowcami. Zwieńczeniem imprezy było 
ognisko z kiełbaskami. Dzieci otrzymały 
również paczki, które przygotowało dla 
nich sołectwo.

Z tego miejsca pragnę serdecznie podzię-

kować wszystkim firmom, które zechcia-
ły nas wesprzeć. Dziękuję również Paniom 
z miejscowości Przybroda za przygotowa-
nie pysznych ciast, którymi delektowały się 
dzieci oraz ich rodziny. 

Sołtys Przybrody Ryszard Jankowiak

cji, uśmiechu, dobrej zabawy i słodkości! 
I taki właśnie był! Było tak pięknie, że już 
nie możemy się doczekać kolejnego. Nasi 
milusińscy, do zobaczenia za rok!

Oczywiście gdyby nie zaangażowanie 
wielu osób, wsparcie finansowe oraz rze-
czowe przy organizacji, to ten dzień nie był-
by taki idealny i za to chcemy serdecznie 
podziękować: Radom Sołeckim Sołectwa 
Kiekrz-Pawłowice i Sołectwa Starzyny-Ro-
gierówko, Annie Wojdyło, Mariuszowi Kra-
jewskiemu, Norbertowi Dziamskiemu, Mar-
kowi Kędzierskiemu, Annie Kabacińskiej, 
Grażynie Schabowskiej, PBS w Rokietnicy, 
PUK-owi w Rokietnicy, ROKBUS-owi, EL-

TECH-POZ sp. z o.o., Piekarni Piotr Łakomy, 
Kołu Łowieckiemu „Lis”, Tomaszowi Świ-
derskiemu, Pawłowi Kellnerowi, Henrykowi 
Maziarzowi, firmie Kingspan, Krystianowi 
Paczkowskiemu, Magdalenie Andrzejew-
skiej i Rokiciakom, Natalii i Hannie Kozieł, 
Sebastianowi Łeszykowi, Michałowi Soko-
łowskiemu, Restauracji pod Gruszą, Aptece 
Kierskiej, Restauracji McDonalds, Micha-
łowi i Joannie Nowak, Monice i Adamowi 
Paczkowskim, Zofii Paczkowskiej-Szponar, 
Aptece Vitasalus, firmie „Elii” Elżbieta Fur-
maniak, firmom Print System, TOMPŁYT To-
masz Dunajski, Wulkanizacji Tadeusz Kwa-
śny, Danucie Kurantowicz, firmom Variant 

Maria Stachowiak, Jack Trans Jacek Łucki, 
Stolarni Krzysztof Miłek, Dominika Bilska 
Studio FLOW, Piotrowi Jeziorek, Zbignie-
wowi Sokołowskiemu, Katarzynie Mruk, 
Ryszardzie Łeszyk, Renacie Suszce, Marcie 
Śmigielskiej, Elżbiecie Wieczorek, Justynie 
Jeziorek, Kindze Chmura, Jakubowi Ignyś, 
Andrzejowi Blaszka i wszystkim mieszkań-
com, którzy pomogli w jakikolwiek sposób, 
a nie zostali wymienieni. 

Izabela Dziamska 
Radna Gminy Rokietnica

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Dzień Dziecka 
w Krzyszkowie

12 czerwca w Krzyszkowie obcho-
dzono najpiękniejsze święto na 
ziemi – „Dzień Dziecka”. Piękna 

słoneczna pogoda, proponowana moc atrak-
cji oraz długo oczekiwany czas na wzno-
wienie spotkań plenerowych zachęcały, aby 
to niedzielne popołudnie spędzić w gro-
nie najbliższych. Podczas tego spotkania 
nie zabrakło też władz gminy. Gościliśmy 
Wójta Bartosza Derecha oraz Przewodni-
czącą Rady Gminy Izabelę Dziamską. Wy-
jątkowym gościem tego dnia był Mateusz 
Krojenka uczestnik programu MasterChef, 
który podczas warsztatów kulinarnych roz-
wijał zdolności drzemiące w młodych adep-
tach sztuki kulinarnej. Warsztaty stały się 
wyjątkową okazją do eksperymentowania 
z naturalnymi składnikami używanymi na 
co dzień w kuchni. Dały też możliwość przy-
gotowania własnego kreatywnego dania. 
Oj działo się, działo… 

Wielu pozytywnych wrażeń dostarczył 
także kącik malowania buziek. Z magicz-
nego miejsca wychodziły księżniczki, kotki 
i super bohaterowie znani z animowanych 
bajek. Moc atrakcji zapewnił dmuchany plac 
zabaw. Dużym zainteresowaniem cieszył 
się kącik plastyczny. Mogliśmy tam podzi-
wiać zdolności manualne najmłodszych. 
A wszystko to działo się w towarzystwie 
animatorek, które przy dźwiękach muzy-
ki zapraszały dzieci do magicznego świa-
ta baniek mydlanych, zachęcając jedno-
cześnie do wspólnej zabawy. Dodatkową 
energię najmłodsi otrzymali w słodkim ką-
ciku, gdzie obdarowani zostali wypiekami 
z cukierni „U Kamilka” i „Pod Strzechą”. Moż-

na było także skosztować wyśmienitej kieł-
baski z ogniska. Mocnych wrażeń dostar-
czył przejazd bryczką. Długo oczekiwane 
spotkanie dostarczyło zapewne wszystkim 
wielu pozytywnych wrażeń. Niedzielne po-
południe w gorącej atmosferze trwało do 
pierwszych kropel deszczu. 

Dziękuję za przybycie wszystkim uczest-
nikom zabawy. Dziękuję za to, że byliście.        
W sposób szczególny pragnę podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, 
aby to niedzielne popołudnie było magicz-
ne i wyjątkowe dla wszystkich dzieci. 

Sołtyska Maria Chojnacka

Kultywowanie tradycji 
w Krzyszkowie

Maj w Kościele jest miesiącem po-
święconym czci Matki Bożej. Nabo-
żeństwa odprawiane są w majowe 

wieczory w kościołach, przy przydrożnych 
kapliczkach i figurach. Od kilku pokoleń tra-
dycja ta kultywowana jest każdego roku 
w Krzyszkowie. W piękne majowe wieczo-
ry rozbrzmiewa modlitwa i śpiew ku czci 
Matki Bożej przy figurze na rozdrożu ulic 
Głównej i Obornickiej. Dziękuję za obecność, 
za modlitwę i kultywowanie tej Krzyszkow-
skiej tradycji. Zadawalający jest fakt, że do-
łączyli młodzi ludzie, którzy zapewne tra-
dycję przekażą kolejnym pokoleniom. 

Sołtyska  
Maria Chojnacka
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Kolorowy Dzień Dziecka

5 czerwca 2022 r. odbył się Dzień Dziec-
ka zorganizowany przez Gminny Ośro-
dek Kultury oraz sklep Chata Polska 

w Rokietnicy.

Dla dzieci przygotowano: zjeżdżalnię – 
dmuchańca, duże bańki, malowanie buziek, 
konkursy i  zabawy z Juupi!, stanowisko 
z alpakami, dużego dinozaura gotowego 

do zdjęć 😀. Na miejscu czekały na dzie-
ci także drobne niespodzianki od sklepu, 
stanowiska z popcornem, watą cukrową, 
zabawkami i akcesoriami promocyjnymi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
udział w tym wydarzeniu 🙂.

GOK Rokietnica

Magiczny  
Dzień Dziecka 

2 czerwca 2022 r. odbył się nie-
zwykły Dzień Dziecka z Bi-
blioteką. Zaprosiliśmy dzieci 

na pokaz magii z iluzjonistą Luc-
ky Lukiem.

Było to niesamowite spotka-
nie przepełnione tajemniczymi 
zagadkami, które trudno nawet 
wyjaśnić...

Dziękujemy naszemu magicz-
nemu Gościowi oraz wszystkim 
uczestnikom za wspólną zabawę. 

Biblioteka Gminna w Rokietnicy
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Zakochaj się  
w folklorze

Nowy pomysł, nowy pomysł! Słysza-
łaś? – mówi Paulina. O czym? – py-
tam. O tym, że wśród dolin, wzgórz 

i pod pierzyną bezlitośnie niebieskiego nie-
ba, kryje się perełka ludowa – Zalipie. Znaj-
dziesz tam życzliwość, zapach bzu i inspi-
rację do beztroskiego stylu życia. I jak tu 
nie ulec magii sielanki – myślę. To co – je-
dziemy? Tak – zdecydowanie jest to nasze 
następne must see.

Ta wieś Zalipie się zowie.
Palec na mapie wskazuje, że wiele rado-

ści kryje mała wieś, w województwie ma-
łopolskim, 30 km od Tarnowa. Najłatwiej, 
choć trzeba przejechać spory kawałek Pol-
ski, można dotrzeć tam samochodem. Żeby 
dostać się do Zalipia, można wybrać dwie 
trasy – przez Wrocław lub przez Łódź. Cie-
kawostką jest to, że kiedy będziecie zbli-
żać się do granicy woj. świętokrzyskiego 
i woj. małopolskiego, to we wsi Opatowiec 
skończy Wam się droga (tak, nie spraw-
dziłam tego i byłam zaskoczona – ale jak 
to? I co teraz? – krążyło w mojej głowie). 
Bez obaw, czeka Was rzeczna przeprawa 
promowa u ujścia Dunajca do Wisły, którą 
prowadzi sędziwy lecz dziarski eks-mary-
narz. 10-minutowa rozmowa uprzyjemnia 
przeprawę na drugą stronę rzeki. Podróż 
takim turystycznym tempem (czytaj – kil-
ka stopów na sielskie widoki i kawę) zaj-
mie Wam około 9 godzin, a jeśli planuje-
cie przejazd przez Wrocław oraz Kraków, 
to nawet i ze dwa tygodnie ;).

A gdyby tak…
Wieczorem przyjmuje nas w „Gościnie 

u Babci” Pani Maria, lokalna guru od przy-
rody. Wyjaśnia z nami pokrótce co i gdzie 

jest i możemy oddać się w objęcia Morfe-
usza. Wstajemy rano i co widzą nasze oczy? 
Przepiękny słoneczny październik zapukał 
do naszych drewnianych drzwi. Drewno 
i starodawna wiejska zabudowa ze strze-
chą są w Zalipiu od dawna. A gdyby tak za-
szyć się tu na dłużej? Słuchać, jak o świcie 
ptaki zrywają się do lotu, jak mgła czaruje 
rosę na polach, jak liście winogron splatają 
werandę, na której kiedyś siedziała babcia 
Alina, dumając nad sprawami doczesnymi. 
Może ukryć się za lipą, która wita domow-
ników każdego dnia? Może?

„Chaty jak kwiaty”
To, co warto wiedzieć o wsi Zalipie, to po 

pierwsze, jeśli pojedziecie tam na weekend 
i tylko tam, i najdzie Was ochota na kremów-
kę, to nadrobicie chwilę, ale idę o zakład, że 
skoczycie na kremówkę do Wadowic. I war-
to! My podczas powrotu pokusiłyśmy się 
o to szaleństwo i kremówka papieska zo-
stała spałaszowana. Po drugie – zaskoczyło 
nas to, że mamy dużo wspólnego z Japoń-
czykami. Oni też lubują się w folklorze i są 
najchętniej odwiedzającą Zalipie narodo-
wością. Po trzecie – Zalipie, choć nie każdy 
jeszcze o tym wie, znajduje się na Szlaku 

Architektury Drewnianej i słynie ze sztuki. 
Wieś urzeka serca malunkami na chałupach, 
we wnętrzach izb, na studniach i płotach. 
Wymalowane są tu też: dom parafialny, re-
miza, Dom Kultury i świetlica.

Malowane ręcznie kwiaty, motywy folk-
loru to idea mieszkanek zamieszkujących 
Zalipie w XIX wieku. Zanim zdobienia osią-
gnęły obecny wygląd, przechodziły ponad 
stuletnią metamorfozę. Zalipiankom nie po-
dobało się to, że ich chaty, z racji braku ko-
mina, bardzo szybko okrywały się sadzą, 
kurzem i dymem. Pewnego dnia, kiedy to 
bielono chałupy wapnem, jedna z Zalipia-
nek pomalowała piec wapnem w przypo-
minające kwiaty wzory. Inne gospodynie 
podpatrzyły ten pomysł i aby ożywić swo-
je domostwa, poszły w jej ślady. Malowa-
no końskim włosiem, gałązkami, źdźbłami 
zbóż. Z czasem białe wapno zastąpiły kolo-
rowe farby, które nadały domom żywy ko-
loryt i ludową dynamikę. Co jeszcze nas za-
ciekawiło, to fakt, że każdy wzór na chacie 
jest unikalny. Nie ma dwóch identycznych 
ręcznie malowanych wzorów.

Tradycja malowania domów utrzymała 
się po II wojnie światowej do dziś dzięki lo-
kalnym malarkom i zdolnym gospodyniom. 
Jedną z wybitnych malarek była Felicja Cu-
ryłowa, która jako pierwsza zaczęła malo-
wać chaty z zewnątrz. Obecnie, jej zagroda 
jest muzeum i udostępniono ją turystom 
i podróżnikom. W izbach można spotkać 
wyszywane serwetki, zdobione stroje, ce-
ramikę. Zachwyt budzą folkowe zdobienia, 
regionalne powiślańskie stroje. Dzięki tym 
eksponatom poczujecie klimat dawnych lat. 
Budynek jest ozdobiony bogatymi, mister-
nie wymalowanymi motywami kwiatowy-
mi, a jego wnętrza, tak jak wspomniałam, 
skupiają zdobione eksponaty. Obok domu 
Pani Felicji znajduje się chata Pani Stefanii 
Łączyńskiej, znanej w Zalipiu poetki i ma-
larki. Trzeci budynek, który udostępniony 
jest zwiedzającym, to tzw. chata biedniac-
ka. Zdecydowanie różni się ona od pozo-
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Kopciuszek

Dnia 27 maja 2022 odbyła się premie-
ra przedstawienia pt. „Kopciuszek” 
J. Brzechwy, którą miałem przyjem-

ność realizować. Trema, emocje i wielka 

radość towarzyszące temu wydarzeniu, 
były bardzo ważne dla aktorów i wszyst-
kich twórców. A byli nimi SENIORZY KLUBU 
ASTER, którzy od kilku tygodni angażowali 
się w proces tworzenia tego przestawienia. 
Był to czas twórczy, ale przede wszystkim, 
dyskretny proces terapeutyczny, który jesz-

cze bardziej zintegrował grupę, wyzwolił 
wiele pozytywnych interakcji, ale głównie 
aktywizował intelektualnie i fizycznie, miał 
w sobie wiele elementów dobrej zabawy, 
rozbudził kreatywność i pogłębił wiedzę 
o magii teatru. 

Z całego serca dziękuję i gratuluję Se-

stałych dwóch chat. Jest mniej zdobiona, 
nie ma podłogi tylko klepisko. Jej ściany 
zostały zabielone wapnem, a jej jedynymi 
ozdobami są drobne kwiaty na zewnątrz 
budynku. W dwóch izbach chaty biedniac-
kiej mieszkali domownicy wraz z bydłem. 
Wszystkie te budynki tworzą skansen, któ-
ry należy do tarnowskiego Muzeum Etno-
graficznego. W kasie nabędziecie bilety za 
5 PLN i możecie kupić dedykowane temu 
miejscu pamiątki. Przewodnicy, którzy opie-
kują się skansenem i oprowadzają po tym 
miejscu, chętnie zapoznają Was z historią. 
Na to nigdy nie jest za późno!

O czym jeszcze warto wiedzieć
Zalipie jest jedną z najbardziej insta-

gramowych wsi w Polsce. Zdobnictwo je 
charakteryzujące jest typowe dla regionu 
między Wisłą a Dunajcem tzw. Powiśla Dą-
browskiego. Uchodzi za jedyną taką ma-
lowaną wieś w naszym kraju. Wyraziste, 
kwiatowe i ludowe motywy goszczą obec-
nie na około czterdziestu domach.

Miłośników sztuki folklorystycznej Zali-
pie zaprasza na coroczny konkurs „Malo-
wana Chata”, który ma na celu utrzymanie 
oraz rozwój tradycji zdobienia domów, po-
mieszczeń gospodarczych motywami kwia-
towymi. Odbywa się on w weekend po Bo-
żym Ciele od 1948 roku i został okrzyknięty 
najstarszym takim festiwalem sztuki ludo-
wej w Polsce. Podczas tego konkursu swo-
im talentem może wykazać się każdy bez 
względu na płeć i wiek. Niekiedy nawet całe 
pokolenia stają w szranki i walczą o nagro-
dę główną. Wydarzeniu towarzyszą festiwa-

le, festyny, wystawy i warsztaty. Inne pra-
ce w duchu sztuki ludowej, a także dzieła 
lokalnych artystek prezentuje Dom Mala-
rek, do którego Zalipie również zaprasza.

Przydane wskazówki
Jeśli planujecie pobyt w Zalipiu, to tra-

sa po miejscach z duszą, która obejmuje 
kilka zabytków, zajmie Wam wolnym kro-
kiem około 4 godzin, jeśli zechcecie zwie-
dzić malowane Zagrody, Dom Malarek oraz 
Kościół (trasa liczy ok. 5 km). Dla miłośni-
ków rowerowych wypraw Zalipie znajduje 
się na mapie Wiślańskiej Trasy Rowerowej 
i jeśli chcecie zwiedzić przy okazji Kraków 
oraz północno-wschodnią Małopolskę, to 
zbadanie i zaplanowanie takiej trasy będzie 
niesamowitym doznaniem. Proponowana 
trasa rowerowa to: Kraków, Niepołomice, 

Wola Batorska, Ispinia, Uście Solne, Kopa-
cze Wielkie, Wietrzychowice, Zalipie, Otfi-
nów, Biskupice Radłowskie, Ostrów, Bogu-
miłowice. Nie wspomnę o innych atrakcjach 
Małopolski, które można wpleść w wyciecz-
kę: Kopalnia Soli w Wieliczce, ujarzmienie 
Smoka Wawelskiego w Krakowie, upojenie 
się zadumą w Opactwie w Tyńcu. Dla naj-
młodszych ciekawym przeżyciem może być 
odwiedzenie Jaskini Wierzchowskiej, gdzie 
smacznie śpią nietoperze, czy przeprawie-
nie się Dunajcem w Pieninach.

Ja jestem trzy razy na tak. Teraz Wasza 
kolej! OK?

Tylko nie zapomnijcie, proszę, o tej wa-
dowickiej kremówce :).

Pozdrawiam, 
Czapka w Podróży
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Seniorzy na wycieczce 

Dnia 10 czerwca 2022 roku, Seniorzy 
z Klubu Senior+ działającego przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Ro-

kietnicy oraz Klubu Seniora Aster wyruszyli 
do malowniczego Puszczykowa, gdzie zwie-
dzili Muzeum Arkadego Fiedlera.

Wycieczka była bardzo udana, a pogoda 
i humory dopisały. 

Wszystkim życzymy udanych wakacji! 
Ireneusz Lesicki 

Koordynator Klubu Senior+ w Rokietnicy 
oraz Klubu Seniora Aster 

niorom oraz młodym wolontariuszom, za 
twórczy czas oraz sukces artystyczny i or-
ganizacyjny. 

Bardzo dziękuję publiczności i zaproszo-
nym gościom, którzy ciepło przyjęli przy-
gotowaną sztukę.

Dziękuję również Adamowi Michcie i Da-
mianowi Nowickiemu, za udokumentowa-
nie tego wydarzenia. 

Ireneusz Lesicki
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Wiosna w tym roku dla członków 
Rokietnickiego Klubu Seniorów była czasem 
miłych spotkań i ciekawych wyjazdów.

28 maja szerokie grono seniorów 
i zaproszonych gości spotkało 
się w Witoldzinie na „Majówce 

na sportowo i ludowo”. Ludowym akcentem 
spotkania był występ zespołu folklorystycz-
nego „Lusowiacy”. Piękne stroje i ludowe 
przyśpiewki prezentowane przez ponad 
20-osobowy zespół wywarły na oglądają-
cych duże wrażenie. Aktywnie spędzony 
wieczór przy muzyce na żywo oraz dobra 
kuchnia Gospodarstwa Agroturystycznego 
sprawiły, że uczestnicy spędzony wieczór 
mile wspominają do dzisiaj.

W czerwcu zrealizowaliśmy wyjazd 
w Bieszczady. Mimo nienajlep-
szych prognoz pogoda nam do-

pisała i mogliśmy podziwiać piękno biesz-
czadzkich krajobrazów. Jednym z głównych 
punktów programu było górskie podejście 
do schroniska, by z innej perspektywy po-
dziwiać piękne widoki. W programie wy-
cieczki, oprócz zwiedzania, nie brakowało 
atrakcji. Mieliśmy ekstremalny przejazd kil-

kuosobowymi jeepami po wąwozach i le-
śnych ostępach. Pływaliśmy stateczkiem 
po Zalewie Solińskim. Wozami konnymi 
pojechaliśmy na biesiadę przy ognisku.  
Wcześniej zwiedzaliśmy Kazimierz Gór-
ny i Sandomierz. W ostatnim dniu w dro-
dze powrotnej zatrzymaliśmy się w Pała-
cu w Łańcucie.

Czerwcowe spotkanie naszego klu-
bu miało integracyjny charak-
ter. W holu Szkoły Podstawo-

wej w Rokietnicy spotkali się członkowie 
Akademii Wieku Dostojnego oraz Rokiet-
nickiego Klubu Seniorów, a także zaintere-
sowani mieszkańcy. Gościem był Pan prof. 
Piotr Sałustowicz, który zaprezentował cie-
kawy wykład pt. „Zrozumieć innego. Kolek-
cjoner w świecie naiwnych”. 

Informacja:
W dniach 16-17 września 2022 r. Rokiet-

nicki Klub Seniorów planuje zorganizowa-
nie wycieczki do Torunia i Bydgoszczy.

Zbieramy zapisy osób chętnych:
502 534 395 Wanda Koralewska
513 056 600 Bogusława Rzepka

www.rokietnicasenior.pl
f: rokietnickiklubseniora  

Bogusława Rzepka
Prezes Rokietnickiego Klubu Seniorów
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Spotkanie Seniorów 
na Świętej Górze 
w Gostyniu

Po dwuletniej przerwie spowodowa-
nej pandemią COVID-19 odbyło się 
XIX Świętogórskie Spotkanie Senio-

rów, w którym udział wzięło Stowarzysze-
nie Emerytów i Rencistów „Pod kasztanem” 
z Cerekwicy.

Uroczystą mszę św. odprawił ks. biskup 
Jan Kiciński. Po liturgii zwrócił się do wier-
nych: - Na pytanie wiernych, co jest pięk-
nego w jesieni życia, odpowiedź jest pro-
sta – mówił biskup wrocławski – Z każdej 
rzeczy można się dwa razy cieszyć. W ba-
zylice do mszy św. towarzyszył Zespół Śpie-
waczy „Razem raźniej” z Długich Starych 
z powiatu leszczyńskiego. Tłumy wiernych 
zajmowały dosłownie każde wolne miejsce 
w świątyni. Po zakończeniu mszy św. se-
niorzy udali się do ogrodów klasztornych, 

gdzie rozpoczęła się zabawa, biesiadowa-
nie i występy zespołów śpiewaczych z całej 
Wielkopolski. Było 21 chórów i zespołów 
m.in. z Chojna, Borku, Żmigrodu, Włosza-
kowic, Gołanic, Kobylina, Piasków, Skoków, 
Wrześni, Swarzędza...

Zespół z Cerekwicy niestety nie wystąpił 
z uwagi na brak instruktora, który by go po-
prowadził. W przerwie między występami 
na seniorów czekały stoiska z kiełbaskami, 
ciastami, lodami i napojami. Na scenie ołta-
rza letniego w ogrodach przyklasztornych 
występowały zespoły i nie trzeba było cze-
kać, by goście ruszyli do tańca. Pogoda do-
pisała, a po tak długiej przerwie była okazja 
do wspólnej modlitwy, rozmów i integra-
cji wszystkich, którzy przyjechali na Świę-
tą Górę w Gostyniu. Do zobaczenia w przy-
szłym roku!

Ryszard Olejniczak

„Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych”

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

V Śp. Mirosława Skrzypczaka

i z żalem pożegnaliśmy naszego kolegę 
radnego VI i VII kadencji Rady Gminy 

Rokietnica.
Człowieka wielkiego serca, oddanego 

sprawom lokalnej społeczności.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy 
współczucia.

Elżbieta Brzeźniak, Agata Czerniejewska, 
Kazimierz Fryś,

Zbigniew Muszyński, Joanna Nowak,  
Adam Pioch, Bogusława Rzepka
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Poznański Czerwiec… w Mrowinie
Niedawno obchodziliśmy 66. rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956 r.  
Tak się składa, że epizod tych wydarzeń miał miejsce w naszej gminie. 
A konkretniej w mrowińskim więzieniu.

W dniu 28 czerwca 1956 r. stan osa-
dzonych w Mrowinie wynosił 
171 więźniów, nadzorowanych 

przez 36 funkcjonariuszy, w tym 8 dele-
gowanych z innych zakładów. Tego dnia, 
jak co dzień, większość osadzonych od go-
dzin porannych wykonywała prace polowe.

Tymczasem w Poznaniu wybuchły pro-
testy (pierwszy w okresie PRL bunt robot-
niczy), które ostatecznie przeobraziły się 
w chaotyczne walki, ostatecznie krwawo 
stłumione przez wojsko i milicję. W czasie 
zajść protestującym udało się w szczegól-
ności zdobyć i podpalić gmach więzienia 
(dziś aresztu śledczego) przy ulicy Młyń-
skiej, a także uwolnić 257 osadzonych.

Informacje o sytuacji w Poznaniu dotar-
ły do Mrowina już około godz. 9:00, kie-
dy to naczelnik poznańskiego więzienia 
zawiadomił kierownika działu ochrony 
w Mrowinie – podinspektora Jana Lesiń-
skiego – o sytuacji w mieście. Po otrzyma-
niu tych informacji, zastępujący w tym cza-
sie przebywającego na urlopie naczelnika 

mrowińskiego zakładu, podinspektor An-
drzej Sieradzki przekazał ją konwojującym 
więźniów strażnikom, nakazując wzmożo-
ną czujność, ograniczenie więźniom moż-
liwości kontaktu z osobami postronnymi 
oraz nieinformowanie ich o wydarzeniach 
mających miejsce w Poznaniu. 

Choć napad i rozbicie poznańskiego wię-
zienia przez protestujący tłum nastąpiły 
już po godz. 11:00, to bardziej szczegó-
łowe informacje na ten temat dotarły do 
kierownictwa mrowińskiego zakładu do-
piero około godz. 16:00 za sprawą więź-
niów powracających z Poznania z badań 
lekarskich, na które ich tam w tym dniu 
skierowano. Uzyskane w ten sposób infor-
macje podinspektor Sieradzki przekazał 
naczelnikowi zakładu – inspektorowi Ka-
zimierzowi Kędzierskiemu. Obydwaj uda-
li się na przystanek kolejowy w Mrowinie, 
w celu uzyskania połączenia telefoniczne-
go z Centralnym Zarządem Więziennictwa 
w Warszawie i otrzymania stamtąd dalszych 
instrukcji. W międzyczasie do Mrowina do-
tarły wiadomości o tym, że uzbrojona gru-

pa z Poznania rozbiła posterunek milicji 
w Rokietnicy i zmierza w stronę więzienia 
w Mrowinie. Była to jedna z kilku podob-
nych, spontanicznie zorganizowanych for-
macji, rozbrajających posterunki milicyjne 
w celu pozyskania broni i amunicji dla osób 
ostrzeliwujących Wojewódzki Urząd Bez-
pieczeństwa w Poznaniu. Członkowie gru-
py w liczbie siedmiu, którym przewodził 
Stanisław Gorzelańczyk, dysponowali ka-
rabinkiem automatycznym MP-43, karabi-
nem oraz pistoletem TT. Po przybyciu około 
godz. 18:00 do Mrowina i sterroryzowaniu 
bronią strażnika stojącego na bramie wię-
zienia, napastnicy zażądali od naczelnika 
wydania broni i amunicji, które następnie 
pobrali ze zbrojowni i dyżurki bramowego.

Wobec zgłoszonego żądania niezwłocz-
nego wypuszczenia więźniów, naczelnik Kę-
dzierski nakazał sprowadzenie osadzonych 
z prac polowych i zebranie ich na podwó-
rzu. Zgromadzonych kierownictwo więzie-
nia poinformowało o sytuacji w Poznaniu 
i nakłaniało ich do pozostania w zakładzie 
do czasu wyjaśnienia sytuacji. Jednocze-
śnie przekazano więźniom, że jeśli któryś 
z nich zechce zakład opuścić, to nie będą 
mu w tym zakresie czynione przeszkody. 
Z tej możliwości skorzystało łącznie 17 osa-
dzonych (wszyscy oni zostali do 6 lipca uję-
ci lub też powrócili do zakładu dobrowol-
nie). Po tym, jak około godz. 20:30 nadany 
został komunikat radiowy o opanowaniu 
sytuacji w Poznaniu, więźniowie rozeszli 
się do swoich cel, a brama więzienia zo-
stała zamknięta.

Jak się wydaje, najdalej idące konsekwen-
cje związane z wydarzeniami czerwcowy-
mi dotknęły funkcjonariuszy zakładu. In-
spektora Kędzierskiego oraz podinspektora 
Sieradzkiego najpierw zawieszono w czyn-
nościach, a następnie, odpowiednio, 31 
sierpnia i 31 grudnia 1956 r. wydalono ze 
służby. Podobny los spotkał także Jana Le-
sińskiego, który w trakcie najazdu na wię-
zienie pełnił funkcję kierownika jego działu 
ochrony. Funkcjonariusze byli też przejścio-
wo aresztowani.

Podobny los spotkał Gorzelańczyka, 
przywódcę grupy, która na więzienie na-
padła. Spędził on w areszcie blisko 4 mie-
siące, zwolniony ostatecznie w paździer-
niku 1956 r.

*  *  *
A może ktoś z Państwa zna jakieś historie 

związane z mrowińskim więzieniem? Może 
nawet z wydarzeniami Poznańskiego Czerw-
ca? Poszukuję wszelkich informacji, relacji, 
zdjęć do książki (archiwum@maciejszew-
czyk.com). 

Maciej A. Szewczyk

Obraz Jerzego Janowskiego przedstawiający bramę więzienną niedługo przed jej rozebraniem.
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Poznajemy zawody
W dniu 16 maja mieliśmy w przedszko-

lu najprawdziwszy zakład krawiecki. Pani 
Krawcowa, która nas odwiedziła, pokazała 
nam wszystkie niezbędne narzędzia w swo-
jej codziennej pracy. Pozwoliła nam ubrać 
manekina, pokazała, jak ze zwykłego ma-
teriału można zrobić ciekawą kreację. Na-
stępnie zabraliśmy się za szycie – kto miał 
swoje bluzeczki, rozpoczął pracę od odcię-
cia rękawów. Przeszywanie i sterowanie 
prędkością szycia było prawdziwą frajdą.

Przy okazji nauczyliśmy się, że niepo-
trzebne rzeczy można ponownie wyko-
rzystać i to w bardzo praktyczny sposób, 
wykonując tym samym kolejne zadanie 
z projektu „Ekokulturalne przedszkole”.

Dziękujemy „Usługi Krawieckie Prestiż” 
i Pani Beacie Kosickiej za poświęcony czas 
oraz bardzo ciekawe zajęcia.

Sprintem do Maratonu…
Już od najmłodszych lat uczymy dzieci, że 

aktywność fizyczna jest podstawą naszego 
zdrowia i dobrego samopoczucia. Dlatego 
też wzięliśmy udział w VIII Ogólnopolskiej 
Akcji „Sprintem do Maratonu”. Organiza-
cja biegu odbyła się w Szkole Podstawowej 
w Cerekwicy, gdzie każdy uczestnik otrzy-
mał swój numer startowy, a następnie wy-
konaliśmy obowiązkową rozgrzewkę. Mali 
sportowcy z wielkim zaangażowaniem po-
konali wyznaczoną odległość. Wszystkim 

uczestnikom gratulujemy! 
Nauczyciele Przedszkola w Mrowinie

Festyn Rodzinny
Dnia 4 czerwca odbył się uroczysty Fe-

styn Rodzinny w Przedszkolu w Mrowinie. 
Wspólnie z całą przedszkolną społeczno-
ścią podziwialiśmy skrupulatnie przygoto-
wane przedstawienia w wykonaniu dzieci 
z okazji dnia mamy i taty, które to wycisnę-
ły niejedną łzę wzruszenia. Czas również 
umilały nam występy taneczne pod czuj-
nym okiem pani Anny Talarowskiej, jed-
nakże głównym punktem programu było 
znakomite przedstawienie Grona Pedago-
gicznego oraz obsługi przedszkola pt. „Jak 
mama i tata się poznali i się w sobie za-
kochali”. Był to pierwszy festyn po długiej 
przerwie, lecz mamy nadzieję, że będzie-
my mieli okazję częściej spotykać się w ta-
kich okolicznościach. 

Rada Rodziców 
Wydarzenie zostało objęte Honorowym 

Patronatem 
Wójta Gminy 

Rokietnica.

Przedszkole 
Mrowino
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Przedszkole 
Leśna Chatka

Przedszkole 
Bajeczka

Biblioteka to mądrości rzeka, dorosłego 
i mądrego wiedzą urzeka. Nasze przedszko-
laki wybrały się do Biblioteki Gminnej w Ro-
kietnicy mieszczącej się w hali ROS. Miały 
okazję obejrzeć nie tylko pokaźny księgo-
zbiór przeznaczony specjalnie dla nich, ale 
również zapoznały się ze sposobem wypo-
życzania książek. Dowiedziały się, jaka jest 
różnica między biblioteką a księgarnią, jak 
należy się w niej zachowywać i jak chro-
nić książki przed zniszczeniem. Serdecz-
nie dziękujemy Paniom bibliotekarkom za 
miłe przyjęcie.

Przedszkole „Bajeczka” w Rokietnicy 
zaprosiło nas na przedszkolną olimpiadę 
matematyczną. Dzieci podjęły wyzwanie 
i rywalizowały ze sobą, by zdobyć jak naj-
większą ilość punktów. Przedszkolaki od-

powiadały na pytania, dodawały, odejmo-
wały, korzystały z tablicy multimedialnej. 
Uczestnikom gratulujemy odwagi i życzy-
my powodzenia w następnych konkursach!

Nasze najstarsze grupy wybrały się do 
Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi 
w Cerekwicy oraz Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Rokietnicy. Dzieci zapo-
znały się z wyglądem placówek, miały oka-
zję zobaczyć, jak wyglądają lekcje w szko-
le. Przedszkolaki obejrzały klasy i spotkały 

swoich starszych kolegów z przedszkola. 
Gdy miną wakacje, wrócą tam w innej roli, 
staną się pierwszoklasistami. Niektórzy 
z nich już z niecierpliwością na to czekają.

Dzieci uwielbiają zwierzątka domowe. 
Dzięki uprzejmości dwóch mam – p. Anny 
i p. Halszki, dzieci miały okazję zobaczyć 
świnki morskie i chomika. Dowiedziały się, 
jak należy je karmić i dbać o nie. Zobaczyły, 
jak kąpie się świnki morskie. Czyściutkie 
zwierzątka skosztowały jedzenia przygoto-
wanego przez opiekunów. Dziękujemy fu-
trzanym przyjaciołom za odwiedziny i już 
teraz zapraszamy ich ponownie.

Po raz kolejny odwiedził nas teatrzyk 
„Kurtynka”. Tym razem dzieci obejrzały 
przedstawienie o pszczołach. Wspólnie 
z aktorami dzieci miały za zadanie ura-
tować owady. Przedszkolaki dowiedziały 
się również, jak działa reklama i jaką moc 
mają media społecznościowe. To właśnie 
współpraca pomogła w ocaleniu zwierząt, 
co zostało nagrodzone gromkimi brawami.

Magdalena Sokulska

„Bajeczkowe wieści...”
„Wesołe nutki” – festiwal piosenki 
dziecięcej

6 czerwca 2022 r. w naszym przedszkolu 
odbył się festiwal piosenki „Wesołe nutki”. 
Uczestnicy wspaniale zaprezentowali przygo-
towane piosenki. Nie zabrakło na scenie emo-
cji towarzyszących małym artystom. Na szczę-

ście mimo tremy wszystkie dzieci cudownie 
zaśpiewały. Za wyjątkowy występ wyróżnie-
nie otrzymała Laura Nawrot z grupy „Misie”. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i pa-

miątkowe dyplomy. Dziękujemy za wspaniałą 
zabawę i zachęcamy do uczestnictwa w ko-
lejnych edycjach festiwalu!

Agnieszka Zakrzewicz-Podlecka
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Nasze przedszkolaki z wizytą 
w Bibliotece

 W maju w związku z realizacją tematy-
ki kompleksowej „Nasze ulubione książ-
ki” grupa „Motylki” z naszego przedszkola 
odwiedziła Gminną Bibliotekę w Rokiet-
nicy. Podczas wycieczki przedszkolaki 
przede wszystkim zapoznały się z zasada-
mi kulturalnego zachowania w bibliotece, 
z zasadami wypożyczania książek, z pracą 
bibliotekarza oraz rozbudziły swoje zain-
teresowania czytelnicze. Dla wielu z nich 
była to zapewne pierwsza wizyta w „domu 
książek”, ale na pewno nie ostatnia. Panie bi-
bliotekarki zachęcały dzieci do korzystania 

ze zbiorów bibliotecznych, a dzieci zapew-
niały, że wrócą tu z rodzicami. Dzieci zwie-
dziły placówkę, miały możliwość przejścia 
między regałami, przeglądały książki znaj-
dujące się na półkach. Szczególnie zainte-
resował ich dział dla dzieci, a także książki 
o dinozaurach, kosmosie. Duże wrażenie na 
naszych przedszkolakach zrobiła książka 
przedstawiona w formie teatrzyku. Spotka-
nia odbyły się w miłej, pełnej uśmiechów 
i wrażeń atmosferze. Słowa podziękowa-
nia kierujemy do wszystkich pracowników 
biblioteki, którzy jak zawsze zadbali o cie-
kawe zajęcia biblioteczne, wprowadzające 

dzieci w piękny świat książek i bajek.
 Agnieszka Tomczak

Świetlik z ENEI
Grupę Kotki odwiedził Świetlik. Przekazał 

mnóstwo ciekawych informacji o prądzie – 
skąd pochodzi, jak do nas dociera, do czego 
służy. Oczywiście przestrzegł dzieci przed 
różnymi niebezpieczeństwami, utwierdził 
w przekonaniu, że z urządzeń elektrycz-
nych korzystają tylko dorośli. Na zakończe-
nie spotkania dzieci otrzymały pamiątko-
we, ekologiczne piórniki. Dziękujemy Tacie 
Frania za poświęcony czas.

Koniec maja i początek czerwca w na-
szym przedszkolu to czas interesujących 
wycieczek i obfitości przeróżnych atrakcji. 

20 maja miał miejsce festyn rodzinny. 
Przedszkolaki wspólnie śpiewały wesołe 
piosenki, zajadały się owocami, pysznymi 
ciastami, popcornem i watą cukrową, a ka-
lorie ochoczo gubiły na placu zabaw.  

Przygotowania do Dnia Mamy i Taty 
przerwała wycieczka do Traperskiej Osa-
dy Bolechówko. Grupa Przyrodników i Ma-
tematyków, w towarzystwie przewodnika, 
spenetrowała dużo interesujących miejsc. 
Zabawa była świetna!

W następnych dniach na przedszkolnym 
placu zabaw pojawiły się dwie alpaki o imio-
nach: Ali Baba i Kiki. Dzieci je głaskały, cze-

sały, karmiły, a przy tym świetnie się bawiły. 
Pod koniec pierwszej połowy czerwca 

grupa Odkrywców została zaproszona na 
Olimpiadę Sportową do Szkoły Podstawo-
wej w Napachaniu. Bardzo dziarsko repre-
zentowała nasze przedszkole. Gratulujemy 
sportowych sukcesów! 

W następne dni działo się równie dużo 
– nadszedł czas wycieczek. 

Pierwsi wyjechali Podróżnicy do Ma-
nufaktury Czekolady w Poznaniu. Dzień 

później dwie grupy (Przyrodnicy i Mate-
matycy) oglądały przedstawienie w teatrze 
animacji pt. „Misja Poznań – Gdzie są kozioł-
ki”. Tego samego dnia grupa Ekologów po-
jechała do Deli Parku. Przedszkolaki wróci-
ły zmęczone, ale bardzo zadowolone. Jedni 
doznali atrakcji kulinarnych, a drudzy kul-
turalnych. Ekolodzy zaś, aktywnie spędzi-
li czas na świeżym powietrzu, kreatywnie 
bawiąc się w okolicy Rosnówka. 

Przedszkole 
Logicus
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Przedszkole 
Napachanie
Cała Polska Czyta Dzieciom

W maju nasze przedszkole włączyło się 
do kampanii społecznej pt.: „Cała Polska 
czyta dzieciom”, której celem jest kształ-
towanie nawyku czytania wśród dzieci. Do 
akcji zaproszeni zostali rodzice przedszko-
laków, pani Dyrektor oraz uczniowie szko-
ły, którzy z dużym zaangażowaniem czyta-
li bajki naszym milusińskim.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy poświęcili swój czas i odwiedzili nasze 
przedszkole.

„Zabawa sztuką” – sprawozdanie 
z udziału w projekcie 

W nawiązaniu do tematu rocznego pla-
nu pracy przedszkola „Przedszkolak twór-
cą i artystą”, nasza placówka wzięła udział 
w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym 
pt. „Zabawa sztuką”, realizując przez cały 
rok następujące zadania:

1. „Obrazy malowane na mleku” wyko-
nała grupa Krasnoludki,

2. „Drzewo życia” – obchody Dnia Drze-
wa oraz wykonanie dzieła zainspirowane-
go obrazem Gustava Klimta z użyciem da-

rów jesieni – grupa Leśne Duszki,
3. „Festiwal twórczości”, czyli obchody 

Międzynarodowego Dnia Kropki (wszyst-
kie grupy), 

4. „Matematyka w obrazach” – odkrywa-
nie cyfr na obrazie „Od 0 do 9” Tropiciele,

5. „Sztuka ekspresyjna” poprzez ruch, ta-
niec, śpiew: Zumba, Zespół Pieśni i Tańca 
Chludowianie, Klub Małego Muzyka, wy-
stępy artystyczne dzieci (wszystkie grupy).

Udział w projekcie przybliżył dzieciom 
świat sztuki, pozwolił na rozwój kreatyw-
ności, a przede wszystkim sprawił im wie-
le radości.

Międzyprzedszkolna Olimpiada 
Sportowa

8 czerwca w Napachaniu było wielkie za-
mieszanie, bo zjechały tam najlepsze przed-
szkolne zespoły sportowe. Wszyscy walczyli 
o atrakcyjne nagrody, prestiż i o najważniej-
sze, czyli Przechodni Puchar Wójta Gminy 
Rokietnica. W rozgrywkach wzięło udział 
5 reprezentacji: mali sportowcy z Przed-
szkola w Mrowinie, Przedszkola „Bajeczka”, 
Przedszkola „Logicus”, Przedszkola „Leśna 
Chatka” oraz gospodarze – czyli przedszko-
laki z Napachania. Rywalizacja była napraw-
dę zacięta, ale wszystko odbywało się w du-
chu fair play. Nagrody wręczał dzieciom Pan 
Wójt Bartosz Derech.

Miejsce pierwsze zdobyło Przedszkole 

w Mrowinie i to jemu przypadnie zaszczyt 
organizacji przyszłorocznej olimpiady. Dru-
gie miejsce zdobyło Przedszkole Bajeczka 
w Rokietnicy, a trzecie Publiczne Przedszko-
le Logicus w Rokietnicy. Gratulujemy miej-
sca na podium! Wszystkim zespołom dzię-
kujemy za wspaniałe zawody! 

Podziękowania należą się również 
uczniom naszej szkoły, którzy zaangażo-
wali się w organizację tego wydarzenia. 
Dziękujemy, że możemy na Was liczyć!

Wychowawcy

I Powiatowy Turniej Szachowy  
Dwie Wieże

Za nami ważny debiut. 11 czerwca 2022 r. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napacha-
niu  pierwszy raz był organizatorem turnie-
ju szachowego na szczeblu powiatowym, 
nad którym patronat objął Starosta Poznań-
ski Pan Jan Grabkowski. Do naszej szkoły 
zjechało 40 młodych szachistów z 14 szkół 
powiatu poznańskiego, by w duchu fair play 

rywalizować o najlepszego gracza 64 pól. 
Na uroczystym otwarciu gościliśmy Wójta 
Gminy Rokietnica Pana Bartosza Derecha, 
Przewodniczącą Rady Gminy Panią Izabelę 
Dziamską, Przewodniczącego Rady Rodzi-
ców Pana Przemysława Nykę oraz licznie 
zgromadzonych rodziców, nauczycieli i ki-

Szkoła Podstawowa  
w Napachaniu
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biców. Zawodnicy przez blisko 5 godzin wy-
tężali umysły, by wybrać najkorzystniejszą 
strategię do osiągnięcia zwycięstwa. Osta-
tecznie na podium stanęli:

1 miejsce Ksawery Adamski Szkoła Pod-
stawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwo-
naku,

2 miejsce Franciszek Nowicki Szkoła Pod-
stawowa Nr 1 im. bł. Edmunda Bojanow-
skiego w Luboniu,

3 miejsce Antoni Śledziński ZSP w Owiń-
skach.

Puchary, dyplomy oraz atrakcyjne nagro-
dy wręczyła dyrektor szkoły Pani Małgo-
rzata Łopatka. 

Dziękujemy wszystkim, którzy mieli swój 
udział w dzisiejszym przedsięwzięciu: Sta-
roście Poznańskiemu Janowi Grabkowskie-
mu, Wójtowi Bartoszowi Derechowi, Prze-
wodniczącej Rady Gminy Izabeli Dziamskiej, 
Radzie Rodziców, Samorządowi Uczniow-
skiemu, nauczycielom, pracownikom, rodzi-
com i uczestnikom. Szczególne podzięko-
wania kierujemy do „Karczmy u Tomasza” 
oraz Cukierni „U Kamilka” A. Lisiak Rokiet-
nica za ufundowanie pysznego poczęstunku. 

Mamy nadzieję, że turniej szachowy 
w Napachaniu na stałe wpisze się w nasz 
szkolny kalendarz i już teraz zapraszamy 
na II Powiatowy Turniej Szachowy „Dwie 
Wieże” w przyszłym roku.

Lidia Trybuś, Robert Górny

Projekt językowy klas ósmych
Uczniowie klas ósmych podsumowa-

li swoją dziewięciomiesięczną pracę nad 
projektem językowym. Podzieleni w gru-
py 5- i 6-osobowe projektowali dwie wy-
cieczki: do kraju, w którym językiem urzę-
dowym jest język angielski oraz wycieczkę 
do kraju z językiem hiszpańskim jako głów-
nym. Mogliśmy zobaczyć łącznie 14 pre-
zentacji, uczniowie w oparciu o dane zna-
lezione w sieci opracowywali wycieczki, 
których koszt musiał zamknąć się w usta-
lonym z góry budżecie, zaplanować po-
dróż, zakwaterowanie, stworzyć listę atrak-
cji. Prezentacje były produktem finalnym 
projektu, który poprzedzony został etapem 
planowania wyjazdu, obliczeniem wydat-
ków, stworzeniem mapy podróży, broszury 
i ostatecznie finałowej prezentacji. Obser-
watorami wystąpień były wszystkie zespo-
ły, klasy VII, klasa VI, nauczyciele oraz panie 
dyrektor. Po prezentacjach odbyło się ano-
nimowe głosowanie na najbardziej atrak-
cyjne wyjazdy. Rozstrzygnięcie konkursu 
poznamy już wkrótce. 

Sylwia Paczkowska
red. Sylwia Kiejnich

Kolejne piłkarskie sukcesy
Z wielką przyjemnością informujemy, że 

Oliwier Woźniak, uczeń kl.4a, w połowie 
czerwca wygrał wraz ze swoją drużyną Le-
cha Poznań U11 Międzynarodowy Turniej 

Piłki Nożnej – 11.06-12.06 Raddatz Immo-
bilien Cup 16 – Nationenturnier der Extra-
klasse, pokonując przez dwa dni 40 drużyn. 

Finał z Bayer Leverkusen zakończył się 
wynikiem 2:1.

Turniej odbył się w miejscowości Lehre 
w Niemczech.

Franek Olszewski, uczeń klasy 3a wraz 
z drużyną Akademia Piłkarska Reissa Po-
znań 2012, w dniach 11-12.06.2022 r. za-
jął pierwsze miejsce w turnieju Bielik Cup 
U-10 w Krakowie. 

W dwudniowym turnieju finałowym 
wzięło udział aż 18 drużyn, w tym m.in. 
Wisła Kraków, Jaguar Gdańsk, Cracovia.

Serdecznie gratulujemy spektakularne-
go zwycięstwa całym drużynom, a Oliwie-
rowi i Frankowi życzymy kolejnych piłkar-
skich sukcesów.

koleżanki i koledzy

Apele majowe
Aby upamiętnić wydarzenia, które są 

istotne dla naszego narodu, klasy z „Edu-
kacji Wczesnoszkolnej” zebrały się na 
„Apelach Majowych” na naszym dzie-
dzińcu szkolnym. Uczniowie z klas: 3d, 
3e, 3c oraz 2g wystąpiły z krótkim pro-
gramem artystycznym. Była recytacja 

wierszy majowych, a melodie „Mazurka 
Dąbrowskiego” i „Mazurka 3 Maja” roz-
brzmiały wkoło i wprowadziły nas w pa-
triotyczny nastrój.

Agnieszka Matysiak i Katarzyna Zawieja

Nasi przyjaciele strażacy
Uczniowie dowiedzieli się, że praca stra-

żaka jest ciężka i trudna, czasami  bardzo  
niebezpieczna. Poznali jego zadania i obo-
wiązki oraz dowiedzieli się, jakie predys-
pozycje powinien posiadać kandydat na 

strażaka. Strażacy zademonstrowali, w jaki 
sposób udzielają innym pomocy w na-
głych wypadkach oraz przypomnieli nu-
mery alarmowe. Uczniowie zobaczyli, jak 
wygląda strój strażaka gotowego do akcji, 
sprzęt ratowniczy i gaśniczy wykorzysty-
wany do ratowania ludzkiego życia. Bardzo 
dziękujemy tacie jednej z uczennic klasy 
3g Panu Maciejowi T. za poświęcony czas 
i ciekawe zajęcia. Jesteśmy pełni podzi-
wu i doceniamy Pana ciężką i odpowie-
dzialną pracę.

Szkoła Podstawowa  
w Rokietnicy
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Nadanie imienia
W sobotę 11 czerwca odbyła się bardzo 

ważna uroczystość w naszej szkole – nada-
nie imienia. Był to dzień, do którego przy-
gotowywaliśmy się przez cały rok szkolny. 
Starannie dobieraliśmy propozycję imion 
i pokonywaliśmy dalsze etapy tego proce-
su. Ostatecznie w wyniku głosowania na-
sza szkoła otrzymała imię Przyjaciół Zie-
mi. Na miejsce przybyli zaproszeni goście, 
nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracow-
nicy szkoły. Były przemówienia, gratulacje, 
a także występy uczniów. Uroczystego od-
słonięcia nowej tablicy na Szkole Podsta-
wowej im. Przyjaciół Ziemi w Cerekwicy 
dokonali: Pani Izabela Dziamska, Przewod-
nicząca Rady Gminy Rokietnica, Pani Boże-
na Chwaliszewska z Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu, Pan Bartosz Derech, Wójt Gmi-
ny Rokietnica, Pan Ryszard Lubka, Radny 
Gminy Rokietnica oraz Pan Maciej Ciesiel-
ski, Dyrektor ZSP Cerekwica.

Po oficjalnej uroczystości odbyła się gra, 
w której każdy uczestnik mógł sprawdzić, 
czy jest Przyjacielem Ziemi. Zabawa pole-
gała na tym, aby odwiedzić 10 stanowisk 
i wykonać odpowiednie zadania. Każde 
stanowisko dotyczyło 1 zasady np. Jestem 
Przyjacielem Ziemi, bo szanuję ludzi, opie-
kuję się zwierzętami, nie marnuję jedzenia, 
segreguję śmieci itp. Za każde wykonanie 
zadanie uczestnik otrzymał naklejkę. Po 
uzyskaniu wszystkich naklejek każdy otrzy-
mał Certyfikat Przyjaciela Ziemi. Zabawa 
była wspaniała!

Dziękujemy wszystkim bardzo serdecz-
nie za okazane wsparcie, pomoc i obecność 
w tym ważnym dla nas dniu.

Fotorelację z uroczystości możecie obej-
rzeć na Facebooku na profilu naszej szko-
ły. Zapraszamy!

Odjazdowy uczeń
Stolica Wielkopolski ma swój Rowero-

wy Poznań, a nasza szkoła akcję ODJAZ-

DOWY UCZEŃ. Dziś te dwie inicjatywy, za 
sprawą Pani Marty, miały szansę się po-
znać i jesteśmy przekonani, że to będzie 
dłuższa znajomość.

Pani Marta Sztafarek jest regionalną koor-
dynatorką projektu „Rowerowa Szkoła Ak-
tywności Obywatelskiej” i odwiedziła nas 
w ramach „Fabryki Ekologów”. Przeprowa-
dziła prelekcje na temat korzyści płynących 
z jeżdżenia rowerem i zajęcia praktyczne 
dla czwartoklasistów oraz pięknie wpisa-
ła się do szkolnej Księgi pamiątkowej. Na-
stępnie nasza prelegentka... wsiadła na ro-
wer i ruszyła w stronę Poznania.

Pani Marcie dziękujemy za spotkanie, cen-
ne wskazówki oraz wszystkie miłe słowa 
pod adresem Przybrodzkiej.

Akcja Odjazdowy Uczeń w naszej szkole 
trwała do 15 czerwca. Podczas niej można 
było uzyskać pieczątkę do specjalnie przy-
gotowanej legitymacji za przyjazd do szko-
ły rowerem lub hulajnogą.

Plac zabaw
Na terenie naszej szkoły jest już przete-

stowany i gotowy do użytku plac zabaw! 
Dziękujemy Wszystkim, którzy dorzucili 
swoją cegiełkę, aby na Przybrodzkiej mógł 
powstać plac zabaw. Mamy nadzieję, że 

z czasem wyposażymy go w kolejne urzą-
dzenia, ale już teraz zapraszamy do zabawy. 

Plac jest ogólnodostępny. W dni szkolne 
do godz. 17:00, czyli do zamknięcia świetli-
cy, będzie służył uczniom szkoły, a po 17:00 
i w czasie wolnym od nauki wszystkim dzie-
ciom. Oczywiście, korzystając z placu, na-
leży pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, 
przestrzeganiu regulaminu i tym, że podob-
nie jak cały teren obok szkoły także to miej-
sce jest objęte monitoringiem. 

Dobrej zabawy!

Spotkanie autorskie  
z p. Łukaszem Wierzbickim

9 czerwca zaprosiliśmy do naszej szko-
ły p.Łukasza Wierzbickiego, autora książek 
m.in. „Afryka Kazika”, „Dziadek i niedźwia-
dek”, „Ocean to pikuś”. P. Wierzbicki z wiel-
kim zapałem i bardzo ciekawie opowiadał 
o swoich przygodach i o przygodach bo-
haterów książek, które napisał. Nie zabra-
kło również żartów i śmiesznych anegdot. 
Uczniowie uważnie słuchali opowieści i za-
dawali pytania. Na koniec każdy otrzymał 
ulotkę z autografem i dedykację do przy-
niesionych książek. To było niesamowite 
spotkanie!

oprac. Raisa Mrotek

Szkoła Podstawowa  
w Cerekwicy

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
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Drzwi otwarte
W sobotę, 14 maja 2022 r. w Zespo-

le Szkół im. J. i W. Zamoyskich odbyła się 
kolejna edycja Drzwi Otwartych. Tego 
dnia szkoła gościła uczniów klas ósmych 
okolicznych szkół podstawowych oraz ich 
rodziców. Młodzi goście przybyli, by poznać 
ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny, 
która zakłada kontynuację istniejących 
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kierunków tj.: technikum informatyki, 
technikum reklamy, technikum architektury 
krajobrazu, technikum hotelarstwa, 
branżowej szkoły I stopnia oraz utworzenie 
liceum ogólnokształcącego o profilu 
matematyczno-językowo-geograficznym.

Zebrani obejrzeli szkołę, stanowiska 
zawodowe przygotowane przez uczniów 
i nauczycieli, mieli też możliwość porozma-
wiania z uczniami. Wszystkie miejsca wypo-
sażone w nowoczesne pomoce dydaktycz-
ne oraz szkolny park w wiosennej szacie 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 

Przypominamy, że od 16 maja 2022 r. 
można składać wnioski o przyjęcie do klas 
pierwszych na rok szkolny 2022/2023 
i zachęcamy do śledzenia aktualności z życia 
szkoły na stronie internetowej oraz fb. 

Małgorzata Kolasa

Kurs Baristyczny
Odbył się kolejny kurs baristy I stopnia 

dla młodzieży klas Technikum Hotelarstwa.
Zakres szkolenia obejmował informację 

na temat kawy, sprzętu baristy, przygoto-
wania espresso, napojów kawowych z mle-
kiem – latte, cappuccino, latte machiato, pie-
nienia mleka, wykorzystywania dodatków 
do kaw – czekolady, lodów, bitej śmietany 
i sosów, nauka latte art czyli sztuka „ryso-
wania na kawie” oraz poznanie dobrych 
praktyk higienicznych i produkcyjnych wy-
korzystywanych przez system zarządzania 
HACCP w pracy baristy. A.Z.

Studenckie Radio Afera
Piątego dnia zajęć organizowanych przez 

laboratoria nowych technologii i mediów na 
Politechnice Poznańskiej mieliśmy okazję 
odwiedzić Studenckie Radio Afera. Pan To-
masz Dworek, który kierował przez kilka lat 
pracą zespołu radia, zapoznał nas z ponad 
pięćdziesięcioletnią historią Afery, zasada-
mi funkcjonowania oraz organizacją działal-
ności. Zwrócił naszą uwagę na to, że praca 
w tym miejscu to przede wszystkim wolon-
tariat, a pasja może mieć większą wartość 
niż pieniądze. To tutaj debiutowali dzien-
nikarze, którzy zatrudnieni są teraz w roz-

głośniach całego kraju. Dzięki uprzejmości 
pana Tomasza oraz ekipy Radia Afera mie-
liśmy okazję obserwować realizację audy-
cji na żywo oraz odwiedzić studio nagra-
niowe wyposażone w nowoczesny sprzęt 
do rejestracji dźwięku.  

To było niesamowite wrażenie zobaczyć 
twarze ludzi oraz znaleźć się w miejscu, 
które do tej pory mogliśmy jedynie sobie 
wyobrażać.

Dziękujemy. Małgorzata Kolasa

Współpraca z założycielem 
i prezesem firmy GARTE

Wraz z mijającym rokiem szkolnym 2021-
22 kończymy również pierwszy cykl spo-
tkań edukacyjnych z Panem Bartoszem 
Byczkowskim, założycielem i prezesem 
firmy GARTE. Zajęcia objęły wiele zagad-
nień z dziedziny projektowania, pielęgnacji 
i wykonywania terenów zieleni. Uczniowie 
technikum architektury krajobrazu najmi-

lej wspominają zajęcia w terenie, gdzie mo-
gli zaobserwować czynności związane z sa-
dzeniem dużych drzew. Za taką możliwość 
serdecznie dziękujemy!

Sukces naszego ucznia:  
Macieja Przystańskiego

Z radością pragniemy się podzielić infor-
macją o sukcesie naszego ucznia: Macieja 
Przystańskiego z zespołu klasowego 1TR. 
Maciej w dniu 6 czerwca 2022 r. uczest-
niczył w ścisłym finale V Ogólnopolskiej 
Olimpiady Pedagogicznej pod opieką wy-
chowawcy internatu Macieja Gronowskie-
go. Olimpiada została objęta honorowym 
patronatem przez Pana Ministra Edukacji 
i Nauki. Sukces jest tym większy, że w Olim-
piadzie brało udział ponad stu uczniów z ca-
łej Polski. W ścisłym finale nasz uczeń był 
jedynym reprezentantem powiatu poznań-
skiego. Serdecznie gratulujemy!
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Poczuć ogród wszystkimi zmysłami

Każdy ogród charakteryzuje się specy-
ficznymi wrażeniami, jakie wywołu-
je, ma swój niepowtarzalny nastrój. 

Tworzy go wiele elementów, które, oddzia-
łując na nasze zmysły – wzroku, węchu, 
smaku, dotyku, słuchu, budzą emocje, po-
zytywne lub negatywne. Na niektóre z nich 
nie mamy wpływu, nie zależą od nas tylko 
od sił natury. Inne możemy kształtować, do-
bierać zgodnie z naszymi upodobaniami. 
Wprowadzać w taki sposób, aby wywoły-
wały określone wrażenie. Ich połączenie 
budzi określone uczucia, buduje nasz ob-
raz miejsca, określa jego nastrój. Ponieważ 
ogród przydomowy – ,,ogród za oknem”, to 
część przestrzeni, w której przebywamy na 
co dzień, warto tworzyć go w przemyślany 
sposób, by stał się przestrzenią przyjazną, 
spełniającą oczekiwania użytkowników.

Właściwie o każdym ogrodzie można po-
wiedzieć, że jest ogrodem sensorycznym. 
W ogrodach terapeutycznych wykorzystu-
je się to celowo, wzmacniając oddziaływa-
nie na poszczególne zmysły. W podobny 
sposób można wzbogacić w bodźce ogród 
przydomowy. Z pewnością wpłynie korzyst-
nie na użytkowników ogrodu, równocze-
śnie pozwoli stworzyć niepowtarzalny na-
strój miejsca.

Analizując bodźce dostępne w naszym 
ogrodzie, można określić elementy, jakie 
należałoby wprowadzić, aby poszerzyć ich 
zakres. Równocześnie zastanowić się, kto 
korzysta z ogrodu, jakie ma potrzeby. To 
pozwoli dopasować elementy sensoryczne 
ogrodu do potrzeb, np. osób szukających 
uspokojenia, będących pod wpływem stre-
su, depresji, dzieci z nadaktywnością lub 
osób starszych, z demencją.

W wizualnym odbiorze ogrodu przede 
wszystkim zwracamy uwagę na barwę. Ko-
jarzy się z określonymi uczuciami, wpływa 
na naszą psychikę. Pozwala kreować na-
strój, tworzyć złudzenia optyczne w prze-
strzeni. Chłodne barwy, zwłaszcza niebie-
skie odcienie, tworzą wrażenie obniżenia 

temperatury otoczenia, a ciepłe – ocieple-
nia. Mocne kontrasty barw (np. barw do-
pełniających na kole barw fioletowy – żółty, 
pomarańczowy – niebieski) działają pobu-
dzająco, a jasne barwy (żółte, pastelowe) 
są wyraźniej widoczne dla osób słabowi-
dzących. Miejsca w ogrodzie sprzyjające 
spokojnemu wypoczynkowi wypełniamy 
odcieniami zieleni, barwą niebieską, nie-
biesko – szarą oraz barwami tworzącymi 
spokojne harmonijne połączenia, np. barwy 
sąsiadujące na kole barw niebieski – fiole-
towy. W miejscach aktywnego wypoczynku 
preferuje się mocne kontrasty dopełniają-
ce, wyraziste mocne ciepłe barwy. Rośliny 
najlepiej wprowadzać w dużych grupach, 
czytelnych plamach, na tle płaszczyzn traw-
ników, grup krzewów, ścian żywopłotów. 

Kolejne bodźce wzrokowe tworzą formy 
roślin, ich pokroje, zróżnicowanie wysoko-
ści, wyraziste kształty kwiatów, liści, owo-
ców. Często w takich połączeniach opieramy 
się na kontraście. Dzięki wzrokowi odczu-
wamy przestrzeń ogrodu, jego rozmiary. 
Poprzez odpowiednią kompozycję prze-
strzeni możemy tworzyć złudzenia optycz-
ne – poszerzyć ją lub zwęzić, wydłużyć lub 
skrócić, naprowadzić wzrok na konkretny 
punkt lub odwrócić od niego uwagę. W ta-
kich kompozycyjnych ,,sztuczkach” w ma-
łych ogrodach przydatne są m.in. lustra lub 
podobnie oddziałujące gładkie lśniące po-
wierzchnie, umieszczone na murach. Od-
bicia budują wrażenie powiększenia prze-
strzeni, dodają jej głębi.  To mogą być także 
gładkie tafle szkła, pleksi, metalu.  Dobry 
efekt uzyskamy, gdy stanowią zakończe-
nie ścieżki. 

Z postrzeganiem barw wiąże się światło. 
Gra światła i cienia ożywia przestrzeń ogro-
du, pozwala budować jego nastrój. Światło 
,,wydobywa” barwy, cień (niedobór świa-
tła) przytłacza, ,,gasi” wiele barw. Zależnie 
od oświetlenia możemy tę samą barwę od-
bierać w odmienny sposób. Dlatego należy 
poobserwować przestrzeń ogrodu, to jak 

obszary oświetlone i zacienione rozkładają 
się w ciągu dnia, kolejnych pór roku, zmian 
pogody. To, jak światło zmienia ogród, jest 
czymś fascynującym. Przy pomocy sztucz-
nego światła można kreować nowy obraz 
ogrodu po zmroku. Oświetlenie jego wy-
branych części, podświetlenie poszczegól-
nych roślin stwarza nowe wrażenie – łagod-
ne lub dramatyczne (ostry kontrast stref 
ciemnych i jasnych, oświetlonych). Zależ-
nie od umiejscowienia źródła światła zy-
skujemy odmienne efekty. 

Dźwięki w ogrodzie to przede wszyst-
kim odgłosy przyrody wywoływane przez 
wiatr, wodę, zwierzęta. Niestety często są 
zagłuszane przez odgłosy ,,cywilizacji”. Na-
turalne odgłosy wiążą się przede wszyst-
kim z roślinami, to m.in. szelesty liści na 
wietrze. Wyschnięte trawy oraz wiele owo-
ców, zwłaszcza suchych, zimą wydaje sze-
leszczące, grzechoczące odgłosy. Natural-
ne dźwięki to oczywiście również odgłosy 
zwierząt, przede wszystkim owadów, pta-
ków. Wiele gatunków przyciągniemy do 
ogrodu poprzez dobór roślin, zapewnia-
jąc pokarm i miejsce do życia. Uspokaja-
jący dźwięk wprowadza do ogrodu woda, 
np. jako niewielka kaskada, kamień omy-
wany spokojnie spływającą wodą. Charak-
terystyczne odgłosy wprowadzą umiesz-
czane na drzewach dzwonki wietrzne, 
które brzmią różnie zależnie od materia-
łów: metaliczny brzęk rurek, klekot drew-
na, dźwięczne odgłosy muszli. 

Czasem trzeba ,,wyciszyć” ogród z dźwię-
ków, hałasów otoczenia, zwłaszcza, gdy po 
sąsiedzku przebiega ruchliwa ulica albo jest 
jakiś hałaśliwy obiekt. Odpowiednio do-
brane ogrodzenie, gęsty pas drzew i krze-
wów dają dobrą izolację dźwiękową. Można 
wzmocnić to rozwiązanie wałem ziemnym 
na granicy, obsadzonym krzewami i niewiel-
kimi drzewami. Podobną funkcję mogą speł-
nić trejaże obrośnięte pnączami. Na miejsca 
zabaw dla dzieci nadpobudliwych korzystne 
są strefy ciszy wyizolowane gęstymi krze-
wami, dodatkowym ogrodzeniem z paneli 
lub gabionów wypełnionych kamieniami. 
To również dobry sposób na stworzenie 
miejsca spokojnego relaksu w sąsiedztwie 
hałaśliwych obiektów. 

c.d.n.
Maria Matuszczak
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LOKGAZ

sp. z o.o.

Lusówko, ul. Jankowicka 7a

Tel. 61 8147 419, 508 229 552

biuro@lokgaz.pl, www.lokgaz.pl

 Oferujemy:

Prace projektowe:

- projekty wewnłtrznej instalacji gazowej

- projekty organizacji ruchu

- projekty sieci oraz przy�ączy

   wodnych i kanalizacyjnych

Prace budowlane:

- sieci wodociągowe

- przy�ącza wody

- przy�ącza kanalizacyjne

- instalacje gazowe

Co u nas znajdziesz?
- piękne róże produkowane przez naszą szkółkę w formie 
krzewów i drzewek
- duży wybór okazałych bylin, traw, krzewów i drzew liściastych 
- chwile relaksu - spacer w zawsze zielonym „ogrodzie” 
z mnóstwem pachnących kwiatów i kolorowych motyli
- fachową i miłą obsługę gotową, by doradzić

Szamotulska 51, 62-081 Chyby  pn. - pt. 8:00-18:00, sb 9:00 - 14:00  tel: 793 407 488

punkt sprzedaży roślin ozdobnych

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek 
KARDIOLOG 
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29
Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

tel. 662 950 068
Najbliższe terminy przyjęć:    

20 lipca, 17 sierpnia, 28 września
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

Automatyka bram
Dostawa, serwis,  
naprawa, części

Bramy ogrodzeniowe
Wykonanie, montaż,  

serwis, naprawa

Bramy garażowe
Automatyzacja, serwis, 

naprawa, usuwanie awarii

tel.: 663 316 539
e-mail: madexvogt@gmail.com

www.ogrodzenie-poznan.pl

Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

ZAPRASZAMY 
DO ZAMIESZCZANIA 

REKLAM
tel. 607 566 555  

mn@kreator.com.pl
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+48 605 320 413,  ul. Zachodnia 3, TP
www.bankietowastrzelnica.pl

WESELA • IMPREZY RODZINNE
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PON-PT	 9-19
SOB-NIEDZ	 9-15

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

Rolety, Żaluzje, Moskitiery, Markizy

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18

email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:

 Rolety pokojowe  Markizy 
 Rolety zewnętrzne  Moski-

tiery  Rolety Rzymskie  Maty 
bambusowe  Żaluzje  Bramy

Specjalna oferta dla klientów  
z Gminy ROKIETNICA 

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

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 tel. 502 320 647 

61 8145 42661 8145 426

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 12 zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

ELEKTRYK
przyłącza, instalacje,  

pomiary, montaż osprzętu
Cerekwica ul. Swojska 13 

tel. 602 506 152, 609 535 710 
e-mail: diegmar.tp@gmail.com

Ogłoszenia 
drobne
SZUKAM PRACY

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

DAM PRACĘ

Poszukiwany pracownik! Zadania: • patro-
lowanie obiektu w wyznaczonych godzinach, 
• awizowanie gości, • zbieranie śmieci 
na terenie posesji, • obsługa trawników, 

MALOWANIE
czysto | szybko | solidnie

N I S K I E   C E N Y
604-345-047

G a b i n e t  G a b i n e t  
„STACJA  „STACJA  

PIELĘGNACJA”PIELĘGNACJA”
ul. Pocztowa 1, Rokietnicaul. Pocztowa 1, Rokietnica

KOSMET YK A   PODOLOGIA 
MAKIJAŻ PERMANENTNY

ZAPISY: tel.  530 855 979 ZAPISY: tel.  530 855 979 
FB: Stacja pielęgnacja RokietnicaFB: Stacja pielęgnacja Rokietnica

78 40 50 400

podłogi
układanie
cyklinowanie

schody

meble
ZABUDOWY

KUCHNIE

TARASY

usługi
stolarskie

• robienie zakupów, • wyjazdy do miasta 
samochodem służbowym. Wymagania: • 
chęci do prac porządkowych, • prawo jazdy 
kat. B, • służba 12h, w zależności od potrzeb 
dzienna lub nocna. Lokalizacja: pomiędzy 
Kiekrzem a Smochowicami. Zgłaszanie 
chętnych osób pod nr telefonu: 664 445 067.

Zatrudnimy portiera-pracownika gospodar-
czego, dobre warunki pracy, praca również 
w godzinach nocnych możliwe zatrudnie-
nie na pół etatu. Oferty proszę przesyłać 
na adres: Cybina, ul. Dąbrowskiego 566, 
60-451 Poznań, Tel 061 8403-043, e-mail: 
cybina@cybina.pl
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Zamiatanie mechaniczne ulic, chodników i placów u Odśnieżanie oraz 
posypywanie chodników i placów u Usługi: kosą spalinową, kosiarką 

ciągnikową bijakową, piłą spalinową, rębakiem u Wywóz nieczystości 
płynnych u Dowóz wody pitnej w ilości do 6 m3.

Cennik usług dostępny jest na stronie internetowej: www.puk.com.pl 
w zakładce  „dla Klienta” lub pod numerem 61 814 57 43. 

Oferta dla firm i osób  
indywidualnych z terenu  

Gminy Rokietnica

            

 SKŁAD OPAŁU                                  
WARGOWO  II     81                                                                                    
Tel. 530-130-159  ANDRZEJ LIPKA 
                               Oferujemy  

- węgiel najwyższej jakości z Polskich Kopalni,                       
(dowóz GRATIS powyżej 1 tony do 25 km) 
 
    ( dowóz Gratis powyżej 1 tony do 25 km ) 

 

 

- drewno kominkowe, 

- transport drogowy do 25 t, 

- usługi rolnicze 

www.lipka-wegiel-wargowo.pl                                        
UCZCIWY  SPRZEDAWCA TO ZAWSZE ZADOWOLONY KLIENT!                                     

 

SKŁAD OPAŁU                                  
WARGOWO  II  81                                                   

Tel. 530-130-159  ANDRZEJ LIPKA 

tel. 600 741 592 rejestracja@rosmed-online.pl

Rosmed Sp. z o.o.  ul. Szamotulska 29, Rokietnica

przychodnia lekarza rodzinnego
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 08:00-18:00

Szanowni Państwo, zapraszamy do korzystania z usług w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej, NFZ • Lekarz rodzinny, Pediatra, 
badania laboratoryjne • Świadczenia specjalistyczne komercyjne 

• Rehabilitacja i Fizjoterapia

WALCZYMY O ŻYCIE 
TRWA ZBIÓRKA NA OPERACJĘ SERCA

Filip urodził się z niezwykle poważną wadą 
serca. I choć we wrześniu będzie świętować 

4. urodziny - wycierpiał już więcej, 
niż niejeden dorosły...

 
Musimy zrobić wszystko, aby mu pomóc! 

Filip Wejman
PRZELEW TRADYCYJNY:
66 2490 1028 3587 1000 0020 7142
TYTUŁEM:
Darowizna Filip Wejman 0207142

DOŁĄCZ DO

LICYTACJI 

https://www.facebook.com/
groups/licytacjedlafilipa


