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Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim kli-
macie. Dom położony w południowo-zachodniej części koło-
brzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących się 
w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać 
się z pominięciem zatłoczonego centrum miasta.

Morze! Plaża! 
Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywal-
ka), dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów ku-
chennych. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill. 
Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we wszyst-
kich kierunkach: nad morze, do eko-parku, poza miasto. 

 

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

TB NIERUCHOMOŒCI
Tomasz Bojanowski

Biuro Obrotu Nieruchomoœciami

Sprzeda¿ i Wynajem:
-Domów

-Mieszkañ
-Dzia³ek

-Lokali Us³ugowych

ul. Rolna 39, lok.12
62-090 Rokietnica

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

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Sprzeda¿ projektów domów jednorodzinnych

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZCZANIA REKLAM
• Studio Kwadrat 

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

MALOWANIE
20 lat doświadczenia
604 345 047

z kuponem rabat

20% 

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

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

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę
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Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego 
pisma.

Wakacje trwają…  
można nawet powiedzieć,  
że przekroczyły już półmetek,  
ale nie smućcie się!  
Przed nami jeszcze sierpień.

Półmetek wakacji to również dobry moment na podsumowanie naszych wakacyjnych pla-
nów, tego co udało się nam zrobić dotychczas zrealizować oraz zaznaczenie tematów o któ-
rych jeszcze nadal pamiętamy. Póki co, wakacje jeszcze trwają! I choć czasem pogoda mocno 
krzyżuje nam wakacyjne plany korzystajmy z naszego czasu wolnego bezpiecznie. Ponieważ 
tak naprawdę nigdzie nie znajdziemy przepisu na idealne rodzinne wakacje, dlatego planując 
nasze wyjazdy pomyślmy przede wszystkim, żeby było atrakcyjnie i miło. Cieszmy się, że ten 
czas możemy wspólnie spędzić z rodziną, bo nie zawsze mamy na to czas…

Drodzy Czytelnicy, już niebawem, 2 września 2017 roku szykuje się wyśmienita zabawa 
„Rokietnicki Rumpuć”!  Aby jednak wszystko zostało zapięte na 
ostatni guzik myślę, że nie może Was na niej zabraknąć. Już dzisiaj 
zarezerwujcie sobie wolny dzień. Zabierzcie ze sobą rodziny, przy-
jaciół, znajomych… i przybywajcie, a z pewnością nie pożałujecie 
swojej decyzji! Gwarantuję niezapomniane wrażenia! Do zobacze-
nia na miejscu!

Pozdrawiam wakacyjnie Wszystkich Czytelników,
Teresa Wieczorek

ZUS udziela porad. Skorzystaj z okazji.
Mieszkańcu! Starasz się o przyznanie świadczenia, jakie w związku 
z tym należy przedłożyć dokumenty, komu przysługuje prawo do 
przeliczenia i podwyższenia świadczenia, jakie przysługują dodatki 
do świadczeń i kto może się o nie ubiegać itp. 

Pracownicy ZUS udzielą eksperckich porad z zakresu emerytur 
wszystkim osobom, które  ukończyły lub w najbliższym czasie ukoń-
czą:

 » 60 lat kobiety
 » 65 lat mężczyźni

i chcą skorzystać z przejścia na emeryturę w tym roku w związku 
z obniżeniem wieku emerytalnego.

Na te i inne pytania z zakresu emerytur i rent odpowiedzą w ponie-
działek 18 września br. eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, w 
godzinach od 13.00. do 17.00. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

Magdalena Sobiak
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
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Informacja na temat wniosku o dokapitalizowanie 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka 
z o.o. w Bytkowie informuje, że wystąpiła do jedy-
nego wspólnika, tj. Gminy Rokietnica, z wnioskiem 
o dokapitalizowanie w kwocie 500.000 zł w związku 
z nieprzewidzianymi wcześniej wydatkami związany-
mi z koniecznością wymiany odcinka sieci wodocią-
gowej cementowo-azbestowej w miejscowości Żydo-
wo, pokrycia kosztów częstszego wywozu w okresie 
wiosenno-letnim osadów z oczyszczalni ścieków 
w Bytkowie oraz planowanym rozpoczęciem bu-
dowy sieci kanalizacji w Przybrodzie. Z uwagi na 
panujące warunki pogodowe, Spółka zanotowa-
ła też istotnie niższe od zaplanowanych wpływy ze 
sprzedaży wody. Ponadto Spółka kończy inwesty-
cję budowy odcinka sieci wraz z przyłączami na ul. 

Głównej w Krzyszkowie. Inwestycja ta, na kwotę 
prawie 250 tysięcy złotych, nie była zaplanowana 
do realizacji w roku bieżącym, a konieczna w związ-
ku z budową drogi. Zadanie to zostało zrealizowa-
ne ze środków Przedsiębiorstwa.

Jednocześnie Spółka informuje, że w roku bieżą-
cym realizuje inwestycje infrastrukturalne o war-
tości prawie 10 milionów złotych, z czego dofina-
sowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 2,7 
mln złotych, a umorzenie ostatnich rat z tytułu za-
ciągniętych pożyczek w Narodowym i Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej prawie 1 mln złotych. Tak znaczne zainwe-
stowanie w środki trwałe z pewnością wpłynie na 
zwiększone koszty amortyzacji, podatków i opłat za 

urządzenia umieszczone w pasie drogowym. Wpły-
nie to także na wzrost kosztów obsługi kredytów 
i pożyczek w latach przyszłych. Wymagać to będzie 
dalszego wzmocnienia finansowego firmy. Zarówno 
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych, jak i przed-
stawicielowi jedynego wspólnika – Wójtowi Gmi-
ny Rokietnica, zależy na utrzymaniu dynamicznego 
wzrostu inwestycji w infrastrukturę i poprawie życia 
mieszkańców oczekujących na sieć kanalizacyjną.

Podkreślić też należy, że Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Bytkowie przejęło w całości zada-
nie własne Gminy w zakresie budowy sieci wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych. Znacznie odciążyło to 
budżet Gminy, jednak oczywiste jest, że wymaga to 
okresowego wsparcia ze strony właściciela.

Z prac  
Rady Gminy
XLI sesja  
Rady Gminy Rokietnica

W dniu 20 lipca 2017 r. odbyła się XLI sesja nad-
zwyczajna Rady Gminy Rokietnica, w której uczest-
niczyło 14 radnych. Obrady sesji nadzwyczajnej pro-
wadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące 
uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Pra-
wo lokalne”> „Uchwały Rady Gminy”: http://bip.
rokietnica.pl/public/?id=47033]:
XLI/393/2017 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokry-
cie deficytu budżetowego w związku z realizacją 
przedsięwzięcia pn. „Zakup specjalnego samo-
chodu pożarniczego typu ciężkiego – terenowe-
go wraz z wyposażeniem dla JOSP Rokietnica 
- 11 głosami „za”; 1 głosem ,,wstrzymującym 
się’’, 2 głosami ,,przeciw’’

XLI/394/2017 w sprawie: nabycia nieruchomo-
ści położonych w miejscowości Krzyszkowo - 
13 głosami „za”;

XLI/395/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gmi-
ny Rokietnica na 2017 rok - 12 głosami „za”; 1 
głosem ,,przeciw’’

XLI/396/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017 
– 2027 - 12 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”;

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: Maciej Mi-
kuła – Stowarzyszenie Rokietnica24.pl zaapelował 
w imieniu mieszkańców o uprzątnięcie ul. Pawło-
wickiej w Bytkowie, która została zanieczyszczona 
ziemią wywożoną na działkę gminną oraz popro-
sił o usunięcie pojemników na odzież zlokalizowa-
nych przy ul. Sportowej w Rokietnicy. Sołtys Anna 
Niesiobęcka również poruszyła kwestię zabrudzo-

nej ul. Pawłowickiej oraz zasugerowała, że budżet 
sołecki jest zbyt mały, aby postawić stoisko na ,,pla-
cu rumpuciowym’’.

Aneta Dolacińska
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Dialog i współpraca  
zamiast konfrontacji

Przebieg 41. Sesji Rady Gminy Rokietnica prze-
szedł już do historii. Pokazał jednak, że najważniejsza 
dyskusja na najbliższy czas musi dotyczyć współpra-
cy. Jej osią powinna stać się sama definicja. Wolna 
od prób zwarcia, rewanżu, konfrontacji spraw i szu-
kania konfliktu interesów. Czas celów i zadań nie 
potrzebuje negatywnych emocji i tracenia energii 
na zbędne batalie. To bowiem czas ludzi odpowie-
dzialnych, mądrych, odważnych i wolnych od uprze-
dzeń. Takich, którzy potrafią podjąć niełatwe wy-
zwania i szukają najlepszych rozwiązań.

W ich realizacji nie ma komfortu braku ryzyka. 
Sztuką jest ich analiza i kompetentna minimaliza-
cja. W takich sytuacjach na plan dalszy musi zejść 
cała mniej istotna otoczka.

Rada Gminy obraduje na sesjach. Mają swój usta-
lony porządek przyjęty w rocznym planie pracy. Stan-
dardowo odbywają się raz w miesiącu. W każdej 
chwili jednak, jeśli wymaga tego życie, radni mogą 
spotkać się dodatkowo. I nie ma w tym względzie 
żadnych zakazów. Wręcz przeciwnie – jest w tym 
poczucie wziętego na barki obowiązku. 

Gmina Rokietnica na czas szansy na unijne dofi-
nansowania przygotowywała się solidnie. Nie za-
ciągane od dwóch lat kredyty pozwoliły tak przy-
gotować budżet, by w chwili otwarcia konkursów, 
móc po nie sięgnąć. Nie jest to łatwe. Kryteria są 
bowiem wymagające. Uczą jednak pokory, ważnej 
umiejętności przewidywania i pozwalają się roz-
wijać. W ciągu ostatniego roku w Urzędzie Gminy 
zrobiliśmy wszystko, by przygotować się do 8 du-
żych zadań. Trzy dotyczą oświaty: rozbudowy gim-
nazjum w Rokietnicy, z którego będzie korzystać 
od 1 września także podstawówka, dodatkowych 
zajęć dla uczniów, kolejnego zastrzyku dla Przed-
szkola „Bajeczka”. Następny - to ogromny projekt 
budowy węzła w Rokietnicy. Dzięki niemu jest szan-
sa na nowy dworzec z parkingami, zajezdnią, pero-
nami dla autobusów, tzw. społeczną przestrzenią, 
nową bazę dla ROKBUS-u, nowe autobusy i wreszcie 
cały ciąg komunikacyjny nowych dróg powiatowych 
w centrum Rokietnicy z rondem (ul. Szamotulska/
ul. Pocztowa) oraz systemem chodników i ścieżek. 

Następne dwa projekty dedykowane są poprawie 
jakości obsługi w Urzędzie Gminy. Umożliwią rozwój 
usług elektronicznych, założenie punktu potwier-
dzania profilu zaufanego, pozwolą zakupić nowy 
sprzęt komputerowy, uruchomić sprawne konsul-
tacje, obsługę sesji, elektroniczne biuro interesan-
ta, przeszkolić i podnieść kompetencje urzędników.

Celem sięgnięcia do kolejnych dwóch konkursów 
jest termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej (SP Napachanie, SP Rokietnica, Świetli-
ca wiejska w Żydowie) i Odnawialne Źródła Ener-
gii. Te ostatnie – dedykowane mieszkańcom, któ-
rzy składając deklarację udziału w Gminie, mają 
możliwość, dzięki jej „pośrednictwu”, zainstalować 
na swoim domu panel słoneczny, fotowoltaikę czy 
węglowy piec wymienić na ten opalany biomasą.  

Wszystkie wymienione projekty to szansa na ok. 
30 mln środków unijnych dla Gminy.

Ogłoszenia o konkursach, dające sygnał do roz-
poczęcia prac i przede wszystkim dokładnie pre-
cyzujące to, co do złożenia wniosku trzeba przy-
gotować, są tym momentem, w którym trzeba się 
szczególnie zmobilizować. Bo poza każdym innym 
ważnym szczegółem, to czas ma tu rolę decydują-
cą. Na złożenie dokumentacji jest ściśle określona 
data, której przekroczenie oznacza dyskwalifikację. 

Wiele jest spraw, oczywiście uregulowanych 
prawnie, które możemy przygotować sami. Jed-
nak na zaciągnięcie zobowiązań, umieszczenie za-
dania w wieloletnim planie finansowym, zarezer-
wowanie niezbędnych środków na wkład własny, 
czy przy otrzymanym dofinasowaniu - właściwe 
„rozpisanie” wszystkiego na budżetowe detale, 
swoją zgodę musi wyrazić Rada Gminy. Stąd mimo 
przyjętego z rocznym wyprzedzeniem planu, któ-
ry wielu wydawać się może nienaruszalną „święto-
ścią”, mimo ogłoszonej przerwy wakacyjnej w ob-
radach – należy się zwyczajnie spotkać. I to temu 
celowi służy tryb nadzwyczajny zwoływania posie-
dzenia Rady.

Jego istotą jest krótszy wymagany czas na ana-
lizę materiałów sesyjnych (do 24 godzin przed se-
sją) oraz uproszczony porządek obrad – ograniczo-
ny tylko do merytorycznej dyskusji nad materiałami 
i samej procedury głosowania.

Intencją zwołania nadzwyczajnej sesji w drugiej 
dekadzie lipca była konieczność dokonania zmian 
w budżecie tak, by możliwe stało się złożenie wnio-
sków na termomodernizację szkół i świetlicy w Ży-
dowie, OZE dla mieszkańców (oba projekty z 85% 
dofinansowaniem) oraz wystąpienie o umarzalną 
w 40% pożyczkę do WFOŚ w Poznaniu na zakup no-
wego samochodu bojowego dla JOSP w Rokietnicy. 
Koniecznym było również podniesienie kapitału za-
kładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
w Rokietnicy, zwiększenie planu dotacji celowych 
(zawiadomienia wojewody) oraz  dokonanie prze-
sunięć umożliwiających realizację zadań bieżących 
przez Urząd Gminy. Jak to w życiu – spójną okazała 
się również uchwała, która pozwoli na dokonanie 
zakupu gruntów pod poszerzenie dróg w Krzyszko-
wie, w tym jednego, przy właśnie rozpoczynającej 
się budowie. Dlaczego zatem jej nie wprowadzić. 
Tryb nadzwyczajny przecież nie powinien być tu 
żadną przeszkodą.

O wszystkich zagadnieniach koniecznych do pod-
jęcia (poza tematem poszerzenia drogi w Krzysz-
kowie)  radni zostali uprzedzeni 13 lipca. To wy-
łącznie od decyzji Przewodniczącego zależało, jaki 
zostanie wybrany tryb. I dodatkowo – w przypad-
ku tego nadzwyczajnego – zaproponowana została 
robocza dyskusja nad materiałami w ramach Komi-
sji Wspólnej tak, by radni mieli możliwość odbycia 
merytorycznej dyskusji, zadania pytań, zgłoszenia 
wątpliwości. Przewodniczący, którego kompetencją 
jest zwołanie takiej komisji uznał, że nie ma takiej 
potrzeby. Oceniając przesłane tematy stwierdził, 
że całość jest możliwa do przepracowania podczas 
samej sesji nadzwyczajnej.

Mimo trzygodzinnej dyskusji nad zagadnieniem 
podwyższenia kapitału zakładowego dla spółki PUK, 
która finalizując z rocznym wyprzedzeniem kanaliza-
cję w Krzyszkowie, jako dodatkowe realizuje w tym 
roku zadanie wymiany wodociągowych rur azbesto-
wych w Żydowie oraz systematyczne wywożenie 
osadów z oczyszczalni zapobiegające powstawaniu 
odorów, przeważyła negatywna większość (7 głosów 
„przeciw”, 5 „za”, 2 „wstrzymujące się”). Tłumaczo-
na zbyt krótkim czasem na analizę dyskusja, zakoń-
czyła się wnioskiem formalnym o „zdjęcie” 500 tys. 
dla PUK-u i gruntownym przebudowaniem budżetu. 
Temat dokapitalizowania spółki PUK, która tak jak 
budżet, jest przecież w całości własnością Gminy, 
odłożono na później. Najlepiej na koniec sierpnia. 
Tymczasem decyzja o podjęciu budowy kanalizacji 
w kolejnej miejscowości gminy - Przybrodzie musi 
zapaść już. Przewodniczący Komisji Finansów zgło-
sił radnym propozycję podjęcia tematu na komisji 
tematycznej – w środę 26 lipca 2017r. 

Całość zmian w budżecie, po wykreśleniu pozy-
cji związanej z kwotą 500 tys. na rzecz PUK, została 
przegłosowana 12 głosami „za” przy 1 głosie „prze-
ciw”. Wśród nich była też pozycja, która umożliwiła 
zwrot do PFRON kwoty 300 tys. rekompensującej 
Gminie dochody utracone z tytułu zwolnień zakła-
dów pracy chronionej z podatku. Kwota ta została 
przekazana do gminnego budżetu w roku 2016 na 
podstawie złożonego przez Urząd wniosku, wyma-
gającego ponownego przesłania na początku roku 
następnego. Tymczasem zakład pracy chronionej, 
który został zwolniony z podatku, przestał spełniać 
wymogi potrzebne tego typu firmie w 2017 r. Zatem 
nie podlegał już zwolnieniu, a tym samym Gmina 
nie miała podstaw do składania wniosku o kolejną 
rekompensatę od PFRON. Pracownik więc wnio-
sku nie złożył. Potraktował też analogicznie sytu-
ację w odniesieniu do roku poprzedniego. Błąd fi-
nalnie polegał na niedotrzymaniu terminu. Zyskaną 
w roku 2016 kwotę rekompensaty trzeba było zwró-
cić z powrotem do PFRON. 

Mimo czynnego żalu co do niezłożenia wnio-
sku w terminie i rozmów w tej sprawie w siedzibie 
PFRON w Warszawie, złożenia pisma o przywrócenie 
terminu umożliwiającego potwierdzenie prawa do 
rekompensaty, PFRON wydał postanowienie o od-
mowie wszczęcia w tym zakresie postępowania ad-
ministracyjnego. Przesłane przez Urząd Gminy na 
to postanowienie zażalenie, skierowano ponownie 
do Prezesa PFRON. Cały czas czeka na rozpatrzenie. 

O zagadnieniu zwrotu rekompensaty do PFRON 
radni zostali szczegółowo powiadomieni podczas 
obrad Komisji Wspólnej w dniu 14 czerwca 2017r. 
Reakcja była bardzo rzeczowa. Zrozumienie błę-
du, o technicznym podłożu, skutkującym zwrotem 
otrzymanej kwoty rekompensaty – bardzo ludzkie. 
Wszystkie związane z tym dalsze operacje finanso-
we zostały zawarte w zarządzeniach dostępnych 
w prowadzonym przez Urząd BIP. Zmiana na sesji 
nadzwyczajnej tylko je porządkowała.

Zatem mówienie na bazie obrad sesji przez ze-
branych widzów o zwrocie środków do PFRON jako 
o wytropieniu „afery finansowej” nazwać należy 
szukaniem sensacji i pomówieniem bardzo dale-
kim od zasad i przyzwoitości.

Danuta Potrawiak 
Sekretarz Gminy Rokietnica
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Z prac  
Rady Gminy
XL sesja  
Rady Gminy Rokietnica

W dniu 20 czerwca 2017 r. odbyła się XL sesja 
Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 12 
radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący 
Rady Gminy – Adam Pioch.

W trakcie debaty komendant Mirosław Gogołek 
przedstawił prezentację dotyczącą bezpieczeństwa 
w Gminie; dyrektor Teresa Wieczorek przedstawiła 
ofertę Gminnego Ośrodka Kultury.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące 
uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Pra-
wo lokalne”>”Uchwały Rady Gminy”: http://bip.
rokietnica.pl/public/?id=47033]:
XL/380/2017 w sprawie: uchwalenia Gminnego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 
lata 2017-2020 - 12 głosami „za”;

XL/381/2017 w sprawie: aktualizacji opisu gra-
nic jednomandatowych okręgów wyborczych 
utworzonych na terenie Gminy Rokietnica - 12 
głosami „za”;

XL/382/2017 w sprawie: aktualizacji opisu gra-
nic stałych obwodów głosowania utworzonych 
na terenie Gminy Rokietnica - 12 głosami „za”;

XL/383/2017 w sprawie: stwierdzenia wygaśnię-
cia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 
4 - 11 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”;

XL/384/2017 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 
XLVII/411/2014 z 31 marca 2014 roku w spra-
wie zwolnienia z podatku od nieruchomości z ty-
tułu realizacji nowych inwestycji na terenie gmi-
ny Rokietnica w ramach pomocy de minimis - 12 
głosami „za”;

XL/385/2017 w sprawie: nabycia nieruchomości 
położonych w miejscowościach Kobylniki i Mro-
wino - 12 głosami „za”;

XL/386/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na prze-

niesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa wła-
sności do działki nr 127/140 położonej w miejsco-
wości Cerekwica, będącej rozliczeniem ustalonej 
opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nierucho-
mości - 12 głosami „za”;

XL/387/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na prze-
niesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa wła-
sności do działki nr 22/26 położonej w miejsco-
wości Starzyny, będącej rozliczeniem ustalonej 
opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nierucho-
mości - 11 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”;

XL/388/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gmi-
ny Rokietnica na 2017 rok - 11 głosami „za” i 1 
„wstrzymującym się”;

XL/389/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017-
2027 - 10 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi się”;

XL/390/2017 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 
XLIX/451/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 
26 maja 2014 roku w sprawie określenia przy-
stanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ro-
kietnica, warunków i zasad korzystania z nich 
oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych 
przystanków - 12 głosami „za”;

XL/391/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica 
[ul. Chabrowa] - 12 głosami „za”;

XL/392/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica 
[ul. Gminna] - 12 głosami „za”.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: radny Włady-
sław Radny Mielcarek zapytał, ilu nauczycieli straci 
pracę w związku z reformą szkolnictwa; radna Elż-
bieta Brzeźniak zapytała, ilu nauczycielom zapropo-
nowano zmianę warunków pracy; radny Władysław 
Mielcarek wniósł o wprowadzenie do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej wydatków na sporządzenie do-
kumentacji dla ulic Jodłowa, Daglezjowa i Jaśmino-
wa; radny Michał Cieciora zwrócił się z prośbą o in-
terwencję w sprawie stanu nawierzchni ul. Leśnej; 
radna Joanna Nowak wyraziła krytyczne uwagi co 
do trwałości i jakości tabliczek z nazwami ulic; rad-
na Elżbieta Brzeźniak zgłosiła wystąpienie pomyłki 
w skierowaniu korespondencji ze strony Urzędu - 
przesyłka została wysłana do innego stowarzysze-

nia, niż powinna; radny Krzysztof Zielonka zgłosił 
zasadność zamontowania odblasków na wysepkach 
na ul. Kierskiej; radny Zbigniew Muszyński poruszył 
kwestię drogi Krzyszkowo-Rostworowo; Przewodni-
czący Rady zgłosił konieczność uzupełnienia potęż-
nej dziury, jaka powstała na ul. Porzeczkowej; sołtys 
Anna Niesiobęcka zgłosiła, iż w roku bieżącym ani 
razu nie wykoszono poboczy dróg powiatowych na 
terenie sołectwa; mieszkanka powiedziała, że pre-
zes ROKBUSU do tej pory nie przedstawił danych fi-
nansowych spółki; mieszkanka krytycznie odniosła 
się do zasobu informacji udostępnionych jako biu-
letyny informacji publicznej spółek; mieszkanka za-
rzuciła, iż nie są upubliczniane informacje o zakresie 
tematycznym posiedzeń komisji Rady; mieszkaniec 
zwrócił się o rozważenie pomysłu montażu tzw. po-
duszek berlińskich przed przejściami dla pieszych; 
radni pozytywnie zaopiniowali wniosek Wójta do-
tyczący zakupu wozu bojowego dla OSP Rokietnica.

Wybory uzupełniające do 
Rady Gminy Rokietnica

W związku z podjęciem przez Radę Gminy 
Rokietnica Uchwały Nr XL/383/2017 w spra-
wie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rad-
nego w okręgu wyborczym nr 4,  Wojewoda 
Wielkopolski zarządził przeprowadzenie wybo-
rów uzupełniających.  Głosowanie odbędzie się 
w dn. 1 października 2017 r. (w godzinach: 7-21) 
w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Rokietnicy. 

W głosowaniu mogą wziąć udział wybor-
cy z okręgu nr 4 w Rokietnicy, w skład które-
go wchodzą ulice: Chabrowa, Dworcowa, Gmin-
na, Golęcińska, Łanowa, Magazynowa, Makowa, 
Pocztowa, Podgórna, Rolna, Serwisowa, Spichrzo-
wa, Szamotulska numery 1-29, Wspólna, Zaci-
sze, Zakątek.

Więcej informacji na temat wyborów uzupeł-
niających (BIP>zakładka w prawym menu: „Wy-
bory i referenda”):

http://bip.rokietnica.pl/public/?id=171634

W naszym urzędzie zapłacisz kartą płatniczą
Wnioskując o dowód osobisty, wydanie zaświad-

czenia, czy składając inny dokument wymagający 
opłaty skarbowej, nie trzeba iść wcześniej do banku. 
Nie trzeba też przynosić potwierdzenia dokonania 
przelewu elektronicznie. Wystarczy przyjść z kartą 
płatniczą i przy pomocy zainstalowanego w Biurze 
Obsługi Interesanta terminala dokonać transakcji 
bezgotówkowo. Każdy nasz klient sprawnie złoży 
wniosek. Będzie mógł także zapłacić swój podatek, 
opłatę śmieciową czy inną należność.

To udogodnienie zostało wdrożone w UG Rokiet-
nica jako przygotowanie do projektu popularyzowa-
nia usług elektronicznych w ramach pozyskanych 
środków unijnych z WRPO 2014 - 2020. Pierwsze 
działania dla naszych klientów zaczniemy realizo-
wać od września. Już teraz, w ramach czynionych 
przygotowań, dzięki rządowemu programowi, mo-
gliśmy wprowadzić płatności bezgotówkowe kartą 

płatniczą. Co ważne – cała operacja nie wymaga po-
niesienia żadnych dodatkowych kosztów. Ani przez 
urząd, ani przez naszych klientów. 

Program upowszechniania płatności bezgotówko-
wych w jednostkach administracji publicznej został 
przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Krajową 
Izbą Rozliczeniową S.A. Celem tego przedsięwzię-
cia jest opracowanie i wdrożenie modelu akcepta-
cji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem 
terminali POS i użyciem WebPOS Paybynet. Chęt-
ny urząd musi tylko do niego przystąpić.  

Najważniejsze korzyści to:
• wygoda klientów,
• sprawniejsza obsługa i usprawnienie prac całe-

go urzędu,
• mniejsze koszty i oszczędność czasu,
• bezpieczeństwo transakcji. 

Jak podaje Ministerstwo Rozwoju na podstawie 

przygotowanych do programu danych, popularność 
płatności bezgotówkowych wśród Polaków stale ro-
śnie. Przykładem jest wzrost udziału płatności bez-
gotówkowych w ogólnej liczbie płatności detalicz-
nych w porównaniu z gotówką. 10 lat temu było 
to 2%, teraz udział ten szacuje się na ponad 20%.

Obecnie w portfelach Polaków znajduje się po-
nad 35 mln kart płatniczych. Liczba transakcji wy-
raźnie wzrasta. W 2015 r. przeprowadzono ponad 
2,5 miliarda transakcji bezgotówkowych z użyciem 
kart płatniczych. Rosnąca popularność kart wyni-
ka także z dynamicznego wzrostu liczby termina-
li płatniczych. Jeszcze w 2010 r. w Polsce było ich 
252 tys., pięć lat później liczba ta wynosiła już 465 
tys., co oznacza wzrost o ponad 84%.

Cieszymy się, że do grona chętnych urzędów od 
dziś każdy nasz klient będzie mógł dopisać swój ro-
dzimy: Urząd Gminy w Rokietnicy.

Danuta Potrawiak 
Sekretarz Gminy Rokietnica
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Raport z inwestycji 
gminnych

Dobiegają końca prace przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Gimnazjum 
im. Noblistów w Rokietnicy”. Trwają ostatnie roboty wykończeniowe (montaż 
mebli, okładzin wewnętrznych, uruchamianie instalacji wewnętrznych). Pro-
wadzone są także prace polegające na zagospodarowaniu terenu wokół bu-
dynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej, która będzie wytwarzać energię 
elektryczną na potrzeby funkcjonowania budynku szkoły.

––––––––––
Zbliża się zakończenie przebudowy ul. Łanowej w Rokietnicy wraz z wlotem 

skrzyżowania ul. Zacisze. W ramach inwestycji wykonano już odwodnienie dro-
gi (kanalizacja deszczowa, pompownia wód deszczowych i studnie wpustowe) 
oraz montaż sieci oświetlenia ulicznego. Obecnie trwają ostatnie roboty bru-
karskie. Informujemy, że oczekujemy na wykonanie złącza kablowo-pomia-
rowego na potrzeby zasilenia pompowni wód deszczowych oraz oświetlenia 
ulicznego. Przedmiotowe instalacje związane z funkcjonowaniem drogi zosta-
ną uruchomione niezwłocznie po wykonaniu przyłącza i zabudowie liczników 
przez ENEA Operator Sp. z o.o.

––––––––––
Wkrótce zakończy się przebudowa nawierzchni ul. Pawłowickiej w Pawłowi-

cach. W ramach zadania wykonano już jezdnię z betonu asfaltowego o szeroko-
ści 5,50m, na odcinku o długości około 980m (od końca istniejącej nawierzch-

ni bitumicznej do ul. Piaskowej). Obecnie prowadzone są roboty związane 
z umocnieniem poboczy i porządkowaniem terenu.

––––––––––
Trwa rozbudowa ul. Towarowej i ul. Przemysłowej w Mrowinie. Zakończo-

no odhumusowanie. Obecnie wykonawca przygotowuje podłoże pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni. Informujemy, że w związku z koniecznością jed-
noczesnego prowadzenia robót oraz zapewnienia ciągłego dojazdu do obiek-
tów zlokalizowanych przy przebudowanej drodze, został wprowadzony ruch 
wahadłowy. Za utrudnienia przepraszamy.

––––––––––
W sierpniu planowane jest rozpoczęcie kolejnych inwestycji gminnych, m.in. 

planowana jest modernizacja nawierzchni ul. Ptasiej w Kiekrzu, przebudowa 
pasa drogowego ul. Obornickiej w Bytkowie od ul. Porzeczkowej do ul. Paw-
łowickiej, a także przebudowa ulicy Głównej w Krzyszkowie na odcinku od to-
rów kolejowych do ul. Obornickiej.

Rokietnica, ul. Łanowa

Pawłowice, ul. Pawłowicka

Mrowino, ul. Przemysłowa

Mrowino, ul. Towarowa
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Umowa na dofinansowanie nowej części 
Gimnazjum podpisana. Finisz budowy szkoły 
z pierwszą instalacją OZE na gminnych budynkach

W dniu 7.07.2017 r. Wójt Gminy Rokietnica Bar-
tosz Derech podpisał z Dyrektorem Departamentu 
Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskiego w Pozna-
niu umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Roz-
budowa gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy 
nr RPWP.09.03.03-30-0083/16-00 w ramach: Osi 
Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludz-
kiego”, Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój in-

frastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddzia-
łania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury 
edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Ten ważny formalny akcent to dodatkowy mo-
tywator dla i tak mocno już zaawansowanej inwe-
stycyjnie budowy. Choć całkowite, tzw. rzeczowe, 
zakończenie realizacji projektu planowane jest na 
31.08.2017 r., stopień postępu prac jest bardzo za-

dawalający. Widać to nie tylko dzięki pięknej tar-
czy już działającego zegara (czas sterowany kom-
puterowo), ale kolejnym, ciekawym elementom 
każdej nowej części bryły budynku i zagospodaro-
wywanej wokół niego przestrzeni. Od strony dzie-
dzińca o „noblowskiej” tradycji placówki przypomi-
nają wyryte na szerokim gzymsie daty wręczenia 
tych prestiżowych nagród Polakom. Choć gimna-
zjum zniosło prawo oświatowe – jego patroni mu-
sieli przecież pozostać.  

Także wnętrza coraz bardziej przypominają archi-
tektoniczne rozwiązania i aranżacje. Są już uczniow-
skie szafki na przestronnych korytarzach, cześć me-
bli z pracowni tematycznych, ciekawie zestawione 
wykładziny, klatki schodowe w designerskiej szacie 
żółci i czerni. Nowe ławki, krzesła, sprzęt IT, zgod-
nie z podpisanymi umowami, dotrą do gimnazjum 
do połowy sierpnia. 

O tym, że to budynek nowoczesny, technologicz-
nie innowacyjny, zbudowany według zasad uniwer-
salnego projektowania promowanych przez unijne 
kryteria, oszczędny i dodatkowy przyjazny środowi-
sku, świadczy instalacja fotowoltaiczna zamontowa-
na na rowerowej wiacie „przypiętej” do frontowej 
elewacji gimnazjum. Jej moc to 30 Kw. Będzie za-
tem w ok. 70%, ekologicznie, pokrywać zapotrze-
bowanie szkoły na energię.

Całkowita Wartość projektu wynosi 13 545 477,15 
PLN, w tym dofinansowanie w kwocie 3 999 360,43 
PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego. 

Danuta Potrawiak, Anna Garbicz
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Podpisaliśmy umowę  
na dofinansowanie zajęć dla uczniów i nauczycieli

„MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY – kompleksowy 
program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. No-
blistów w Rokietnicy” to tzw. miękki projekt kom-
plementarny czyli taki, którego realizacja umożli-
wia skorzystanie z dofinansowania na rozbudowę 
szkoły. Mówiąc inaczej – nie udałoby się uzyskać 
unijnych pieniędzy na powiększenie bazy oświato-
wej w Rokietnicy bez złożenia wniosku na wsparcie 
procesu nauczania.

Wprawdzie po zmianach w prawie oświatowym 
zdezawuowały się nieco docelowe założenia, bo 
nowe skrzydło rokietnickiego gimnazjum za dwa 
lata nie będzie już służyć gimnazjalistom, ale nie 
o nazwy przecież do końca chodzi. Ważne jest to, 
że oba unijne projekty pozwolą odetchnąć gminnej 
oświacie. I to nie byle jaką piersią. Taką, która trud-
ny adaptacyjny okres nowych rozwiązań w oświacie, 
przynajmniej od strony zaplecza, zamieni w przy-
jemność. Nowy budynek przy ul. Trakt Napoleoński 
robi wrażenie. Jego wnętrze zostanie uzupełnione 
nie tylko ciekawym designem, ale i nowoczesnym 
sprzętem. W tym IT, oświetleniem, nagłośnieniem, 
meblami. To właśnie tam realizowany będzie projekt 
wspierający proces nauczania. Dzięki ciekawym, in-
nowacyjnym zajęciom, także pozalekcyjnym, opar-
tym w dużej mierze na eksperymencie, pomocy dla 
uczniów z dysfunkcjami i dla tych szczególnie uzdol-
nionych, programowi stypendialnemu, kursom dla 
nauczycieli, zakupionym pomocom naukowym, ła-
twiej będzie dwóm rocznikom gimnazjalistów i ich 
opiekunom pokonać trudy okresu przejściowego. 
Ciekawość świata zabiorą przecież ze sobą. Gdzie-
kolwiek i jakkolwiek przyjdzie im dalej uczestniczyć 
w procesie kształcenia.

Umowa na dofinansowanie kompleksowego 
wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów 
w Rokietnicy została podpisana przez Wójta Gmi-
ny Rokietnica Bartosza Derecha z Dyrektorem Depar-
tamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu w dniu 01.06.2017r. 

Pełna nazwa projektu w ramach Osi Prioryte-
towej 8: Edukacja, Działanie 8.1: Ograniczenie 
i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu na-
uki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do eduka-
cji przedszkolnej i szkolonej, Poddziałanie 8.1.2: 
Kształcenie ogólne - projekty konkursowe Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 brzmi: „MŁODZI NOBLIŚCI Z RO-
KIETNICY – kompleksowy program wsparcia edu-
kacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy”  
nr RPWP.08.01.02-30-0193/16-00.

Całkowita Wartość projektu wynosi 387 340,00 
PLN; 

w tym dofinansowanie:
• 85% wydatków kwalifikowalnych ze środków eu-

ropejskich w kwocie 329 239,00 PLN 
• 10% wydatków kwalifikowalnych ze środków do-

tacji celowej w kwocie 38 716,81 PLN 
Wkład własny beneficjenta czyli Gminy Rokiet-

nica wynosi 19 384,19 PLN, co stanowi nie mniej 
niż 5 % wydatków kwalifikowalnych. 

Planowane rozpoczęcie  realizacji Projek-
tu: 1.09.2017 r. Natomiast jego zakończenie - 
31.08.2018 r.

Anna Garbicz, Danuta Potrawiak
UG Rokietnica
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Nowe centrum Rokietnicy – 
podsumowanie Geodyskusji

W dniach 15.05 – 11.06.2017 r. mieszkańcy gmi-
ny Rokietnica mieli możliwość wzięcia udziału w ko-
lejnym etapie konsultacji społecznych dotyczących 
kierunków zagospodarowania przestrzennego cen-
trum miejscowości Rokietnica. 

Po Geoankiecie przeprowadzonej na przełomie 
2015 i 2016 roku mieszkańcy zostali zaproszeni do 
udziału w Geodyskusji przygotowanej przez zespół 
naukowców z Centrum Badań Metropolitalnych 
UAM. Geodyskusja to internetowa forma konsul-
tacji, umożliwiająca wszystkim zainteresowanym za-
poznanie się z propozycjami projektantów, oznacza-
nie i komentowanie konkretnych rozwiązań, a także 
wyrażenie swojej opinii w formie dyskusji, w tym 
formułowania zapytań do projektantów. Łącznie 
portal Geodyskusji odwiedziło 365 użytkowników, 
z czego 66 osób zalogowało się, korzystając tym 
samym z możliwości komentowania prezentowa-
nych propozycji. Ponad połowa uczestników Geo-
dyskusji (57,5%) uczestniczyła także w poprzednim 
etapie internetowych konsultacji społecznych po-

święconych zagospodarowaniu centrum Rokietnicy 
– Geoankiecie. Zgodnie z tendencjami dotyczącymi 
aktywności poszczególnych grup wieku w konsul-
tacjach internetowych, najwięcej osób biorących 
udział w Geodyskusji było w wieku od 25 do 39 
lat – stanowili oni 55,5% wszystkich uczestników.

Tak jak w poprzednim etapie, konsultacje spo-
łeczne poświęcone zagospodarowaniu centrum Ro-
kietnicy dotyczyły jednocześnie trzech miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego opraco-
wywanych dla tego obszaru. Uczestnicy szczególną 
uwagę zwracali na proponowaną intensywność za-
gospodarowania terenu, kierunki zagospodarowa-
nia przestrzeni publicznych oraz propozycje rozwią-
zań w zakresie infrastruktury drogowej, szczególnie 
w kontekście bezpieczeństwa, miejsc parkingowych 
oraz dróg rowerowych. Zdaniem uczestników kon-
sultacji propozycja projektu planu miejscowego za-
kłada zbyt wysoką zabudowę, wątpliwości wzbudził 
także problem zapewnienia wystarczającej liczby 
miejsc parkingowych i bezpieczeństwa na drogach. 

Zdaniem osób, które wzięły udział w Geodyskusji, 
projekty planów miejscowych powinny określać 
przebieg i utworzenie dróg rowerowych, a także 
zakładać większą powierzchnię terenu pokrytego 
roślinnością. Uwaga uczestników konsultacji sku-
piła się także na możliwości utworzenia zbiornika 
wodnego dla celów rekreacyjnych w południowej 
części obszaru. Tematy najchętniej poruszane w Ge-
odyskusji są odzwierciedleniem głosów, jakie po-
jawiały się już na etapie geoankiety oraz spotkań 
organizowanych przez Urząd Gminy. 

Wyniki Geodyskusji stanowią materiał do dal-
szych prac planistycznych, choć co trzeba zazna-
czyć, nie mają formy ustawowej i należy je trakto-
wać jako kolejny materiał pomocniczy dla władz 
gminy i projektantów. Następnym, ustawowym eta-
pem procedury planistycznej, będzie opiniowanie 
i uzgadnianie projektów oraz wyłożenie projektów 
planów do publicznego wglądu. Wtedy też możli-
we będzie zgłaszanie formalnych uwag. Zgodnie 
z procedurą planistyczną wszelkie wnioski związa-
ne z terenem, dla którego przygotowywane są pro-
jekty MPZP, należało składać na piśmie w siedzibie 
Urzędu Gminy Rokietnica.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia ogłoszeń na 
temat kolejnych etapów procedury opracowania 
planów miejscowych.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone 
przez Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach 
projektu „Geoportal wspierający partycypację spo-
łeczną w planowaniu przestrzennym” współfinan-
sowanym przez Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju w ramach Programu Badań Stosowanych III 
(PBS3/A9/39/2015).
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Tradycyjnie nie zabraknie stałych punktów pro-
gramu, ale pojawią się również nowości.

Tegoroczny JUBILEUSZOWY RUMPUĆ w dzie-
sięciu punktach to:
I. dobra zabawa dla każdego
II. stoiska sołeckie zaskakujące pomysłowością 

i oryginalnością
III. lokalne talenty artystyczne chcące się zapre-

zentować szerszej publiczności
IV. wesołe miasteczko z atrakcjami nie tylko dla 

najmłodszych
V. lokalni restauratorzy, którzy zadowolą nawet 

najbardziej wymagające podniebienia
VI. placówki oświatowe w międzyszkolnej sce-

nicznej rywalizacji
VII. loteria fantowa z nagrodami 
VIII. zabawa taneczna w rytm największych radio-

wych przebojów – tegoroczna  NOWOŚĆ ®
IX. koncert gwiazdy wieczoru – KOMBII
X. RUMPUĆ – tegoroczny jubilat, stały bohater 

całego zamieszania

2 września Rokietnica po raz DZIESIĄTY  
zaprasza Wielkopolan na RUMPUĆ

Plac u zbiegu ulic Szkolnej i Trakt Napoleoński • Start godz. 12.00
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Wakacyjne Warsztaty Edukacyjne 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokietnicy

Przez pierwsze trzy tygodnie lipca GOK w Rokietni-
cy tętnił życiem. W tym czasie odbywały się właśnie 
WAKACYJNE WARSZTATY EDUKACYJNE 2017. Każdy 
tydzień warsztatów obfitował w mnóstw ciekawych 
zajęć. Dzieci brały udział między innymi w warsz-

tatach: garncarskich, plastycznych, pszczelarskich, 
kulinarnych, tanecznych, eksperymentalnych, spor-
towych, elektronicznych i wielu innych…. :) Każdy 
tydzień zajęć kończył się wspólną wycieczką  dzie-
ci w ciekawe miejsca. Naszym zajęciom codzien-

nie towarzyszył dobry humor i  pozytywna energia!
Serdecznie dziękujemy Panu Jerzemu Maciejew-

skiemu za udostępnienie hali sportowej dla uczest-
ników naszych warsztatów animacyjno-sportowych.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana 
Zdzisława Smóla za bardzo ciekawą lekcję o ży-
ciu pszczelego ula oraz dla Moniki Sowińskiej – 
Sopot za ciekawe warsztaty kreatywności dla na-
szych dzieci.
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GRUPY ZABAWOWE
Drodzy rodzice – zapraszamy od września do 

uczestnictwa w sensoryczno-integracyjnych gru-
pach zabawowych.

Zajęcia odbywają się w środy w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Rokietnicy ul. Szamotulska 29 w go-
dzinach:

10.15 - 11.30 – dzieci od urodzenia do 18 mie-
sięcy

12.00 - 13.30 – dzieci od 18 miesięcy do 3 lat.
Spotkania Grup Zabawowych wspierają har-

monijny rozwój małego dziecka oraz są okazją do 
wspólnych zabaw z dzieckiem w gronie innych ma-
łych dzieci i ich opiekunów.

Podczas spotkań dzieci:
• w bezpiecznym towarzystwie swoich rodziców 

mają okazję do poznawania innych dzieci i świa-
ta „poza domem”, dzieci bardzo szybko znajdu-
ją relacje społeczne, mają możliwość obserwa-

cji innych dzieci i dorosłych,
• rozwijają więź z rodzicem w innym środowisku 

niż to, w którym funkcjonują na co dzień,
• uczą się świata wszystkimi zmysłami: obserwu-

ją nowe otoczenie, słuchają nowych dźwięków, 
dotykają nieznanych wcześniej materiałów, czu-
ją nowe zapachy,

• intensywnie rozwijają się ruchowo podczas 
wspólnych zabaw,

• rozwijają mowę podczas zajęć - śpiewamy te 
same piosenki a to pomaga w rozwoju mowy.

Podczas spotkań dorośli:
• będąc w grupie z innymi dorosłymi mogą uczyć 

się od siebie wzajemnie, wymieniać się informa-
cjami i doświadczeniami,

• uczestnicząc w zajęciach odkrywają reakcje swo-
jego dziecka w nowym miejscu,

• aktywnie współtworzą program zajęć i wspól-
nie organizują dzieciom inspirującą i bezpiecz-
ną przestrzeń.

Plan pracy podczas grup:
Czas trwania 1 - 1,5 h

1. 0 : 10 Rozmowy wprowadzające.
2. 0 : 10 Witanie dzieci i dorosłych.
3. 0 : 15 Wspólne zabawy z dziećmi i wspólne pio-

senki. 
4. 0 : 15 Zabawa sensoryczna.
5. 0 : 10 - 0 : 20 Rozmowy zamykające, ewentu-

alnie posiłek dla dzieci i dorosłych (zależy od 
warunków).

6. 0 : 05 Pożegnanie. 
Plan jest ramowy i zależy od energii w grupie, 

aktywności dzieci. Poszczególne pozycje można 
skracać lub wydłużać. 

Plan jest elastyczny, w trakcie zabawy obserwu-
jemy reakcje dzieci i pod nie modyfikujemy grupę. 

Zapisy: 
• email: msopot@wp.pl 
• tel. 728979688 
• FB Instytut Rodzicielstwa.
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FAMA

W tym roku „FAMA” dostała nominację do wzię-
cia udziału na Międzynarodowym Festiwalu Talen-
tów w Rzymie.

„Le Strade Della musica” to propagowanie sztuki 
i kultury różnych środowisk muzycznych, tanecznych, 
wokalnych i aktorskich. W festiwalu brały udział 
soliści, zespoły wokalne, zespoły taneczne, teatry 
i chóry z całej Europy. Zespół jak i Gminę Rokietnica 
w wiecznym mieście Rzym, reprezentowała grupa 
14 osób. Dziewczyny podczas wyjazdu ciężko pra-
cowały, inspirowały, integrowały z innymi artysta-
mi, zdobywały cenną wiedzą, zwiedzały przepięk-
ne miasto Rzym, ale co najważniejsze – była to dla 
nich wspaniała przygoda i zabawa!

Zespół przywiózł ze sobą również sukcesy!
• FAMA (1 MIEJSCE) w kategorii „TANIEC I PIOSEN-

KA”, kat. wiekowa -grupy średnie.
• FAMA DANCE (2 MIEJSCE) w kategorii „ETIUDA 

ART DANCE”, kat. wiekowa- grupy starsze. 
• JULIA RZEPKA (1 MIEJSCE) w kategorii „SOLO WO-

KAL”, kat. wiekowa 15-17 lat .

• MAJA OLSZOWIEC (2 MIEJSCE) w kategorii „SOLO 
WOKAL”, kat. wiekowa 13-15 lat.

• OLIWIA JANOWICZ (3 MIEJSCE) w kategorii „SOLO 
WOKAL”, kat. wiekowa 10-12 lat .

• JULIA ZIEMBIEWICZ (3 MIEJSCE) w kategorii 
„SOLO WOKAL”, kat. wiekowa 13-15 lat. 

Dominika B.
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II Zjazd Młodych Gwiazd z udziałem 
Amelki Kuranowicz i Hani Sztachańskiej

Zjazd Młodych Gwiazd to ogólnopolski konkurs 
wokalny, który ma za zadanie promować wśród 
młodych adeptów sztuki wokalnej historię pol-
skiej piosenki, najlepsze wzorce tekstowo-muzycz-
no-wokalne oraz wymianę doświadczeń opieku-
nów i wykonawców.

Wspomniany Zjazd odbył się w Szczecinie 
w dniach 7-9 lipca br. . Warto tutaj zaznaczyć, że 
w konkursie mogą wystąpić jedynie laureaci festi-
wali międzynarodowych i ogólnopolskich. W tym 
roku młodzi, w tym Amelka i Hania zmierzyli się 
z repertuarem Motyla Polskiej Piosenki - Ireny Ja-
rockiej. Któż z nas nie zna przebojów takich, jak 
„Nie wrócą te lata”, „Gondolierzy znad Wisły”, czy 
też „Odpływają kawiarenki”?

Wokalistów oceniało jury w składzie: Maria Sza-
błowska, Dorota Zamolska, Krystyna Piotrowska, 
Krzysztof Dzikowski, Rafał Podraza i Andrzej Kuryło

Wyłoniona przez komisję artystyczną Złota Dzie-
siątka walczyła w konkursie o Nagrodę im. Heleny 

Majdaniec oraz o nagrody dodatkowe :
• Nagrodę Dziennikarzy,
• Nagrodę Publiczności, 
• Nagrodę ZAKR-u,
• Nagrodę Fundacji im. Krzysztofa Dzikowskiego,
• Reprezentację Polski na festiwalu zagranicznym.

8 lipca publiczność w studio TVP Szczecin na ul. 
Niedziałkowskiego wysłuchała tzw. Złotej Dziesiątki, 
wśród której znalazły się Amelka i Hania. (Festiwal 
Zjazd Młodych Gwiazd transmitowany był w tym 
samym dniu przez TVP ROZRYWKA).

Hania na konkursie otrzymała nagrodę, która 
zawsze jest najbliższa sercu każdego artysty czyli 
Nagrodę Publiczności. Piosenka „Bądź mym anio-
łem” (sł. Katarzyna Jamróz, muz. Seweryn Krajew-
ski) w wykonaniu Hani najbardziej spodobała się 
szczecińskiej widowni.

Pisząc o tym wydarzeniu warto wspomnieć, że 
Szczecin to kolebka polskiego bigbitu. To tutaj swoje 

kariery zaczynali: Czesław Niemen, Kasia Sobczyk, 
Halina Frąckowiak, Helena Majdaniec i wielu innych.

Polska piosenka z lat 70. i 80. XX wieku jest nie-
powtarzalna i wyjątkowa. Irena Jarocka była jedną 
z największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. 
Warto więc Jej repertuar ocalać od zapomnienia

Specjalnie na festiwal ze Stanów Zjednoczonych 
przyleciał mąż Ireny Jarockiej - Michał Sobolew-
ski. „Po to są piosenki, żeby nie tylko były znane 
przez pokolenie kiedy powstawały, ale żeby były 
również przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
Żeby młodzież nie tyle tylko słuchała, ale żeby ro-
zumiała o czym śpiewano, jakie wartości te pio-
senki przekazują” - powiedział Michał Sobolewski.

TW
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Przedszkole  
4 Pory Roku

Nadeszły w końcu upragnione i wyczekiwane 
przez nas wakacje. Nie wszyscy wyjechali w lipcu 
z rodzicami, ale w naszym przedszkolu też można 
było wyczuć ten niezwykły wakacyjny nastrój. Dni 
zaczęły wyglądać inaczej – nie było już takich zajęć, 
jak zwykle, więcej czasu mogliśmy poświęcić na za-
bawę w sali i na świeżym powietrzu. Ciocie codzien-
nie robiły z nami  prace plastyczne, wymyślały cie-

kawe gry i zabawy. Nadal odbywały się zajęcia z jogi 
i piłki nożnej, więc każdy dzień był pełen atrakcji.

Lipiec był u nas czasem podsumowań. Ten rok był 
dla nas szczególny i niezwykle ważny, bo pierwszy 
rok funkcjonowaliśmy jako przedszkole publiczne. 

Był to dla nas swoisty sprawdzian – jak sobie po-
radzimy w nowych okolicznościach, z nowymi za-
sadami funkcjonowania, z wieloma nowymi dzieć-
mi, z nowymi grupami, nauczycielami i personelem 
pomocniczym. Okazało się, że poszło nam bardzo 

Co nowego w Żłobku Myszki Miki?

Praktycznie – WSZYSTKO! Rozbudowujemy się, 
intensywnie przygotujemy się na wrzesień i nowy 
rok szkolny, rekrutacja trwa. Jednak na razie naj-

bardziej cieszymy się zmianami, które już nastą-
piły. Podczas przerwy wakacyjnej odbywającej się 
przez pierwsze dwa tygodnie lipca została całkowi-
cie odmieniona nasza placówka. Dzieci po powrocie 
z wakacji przeżyły prawdziwy szok a nowe zabawki 
i sprzęty nabrały jeszcze większego blasku w tych 
małych, bawiących się rączkach. Widok tych szczę-
śliwych buziek cieszy nas najbardziej J

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby, aby ich 
dzieci dołączyły do naszej żłobkowej rodziny, miej-
sca na wrzesień jeszcze są. My czekamy z otwarty-
mi ramionami J 

„Dzień rodziny” w Niepublicznym 
Żłobku Myszki Miki

Końcówka miesiąca czerwiec to gorący okres nie 
tylko w Szkołach Podstawowych czy Przedszkolach. 
W Naszym żłobku również tak jest. Zakończenie roku 
szkolnego poprzedzone jest licznymi przygotowa-
niami. Wszystko po to, aby dumnie rozpocząć waka-
cje i odpowiednio zakończyć cały rok ciężkiej pracy 
ze strony dzieci. Dnia 30 czerwca odbył się nasz co-
roczny mini festyn na zakończenie roku szkolnego, 
organizowany dla całych rodzin dzieci uczęszczają-
cych do placówki. W tym dniu żłobek jest czynny do 
godziny 13, natomiast o godzinie 16 spotykamy się 
na agroturystyce „Wesoła Zagroda” w Witoldzinie. 
W tym ważnym dniu bierze udział nie tylko nasza 
placówka znajdująca się w Rokietnicy ale również 
druga placówka Niepublicznego Żłobka Myszki Miki 
ze Strzeszyna przez co mamy niesamowitą okazję 
do integracji i poznania nowych ludzi. Co roku roz-
poczynamy od części oficjalnej podczas której ro-
dziny mają okazję przyglądać się przedstawieniu 
przygotowanemu przez opiekunów. Po przedsta-
wieniu przychodzi czas na wręczenie dyplomów, te-
czek wypełnionych pracami plastycznymi dzieci, ar-
kuszy obserwacyjnych a także opinii opiekunów na 
temat dzieci i ich rozwoju oraz drobnych prezentów 
dla rodziców i dzieci. Zakończenie części oficjalnej 
jest jednocześnie początkiem niesamowitej zabawy! 

Wówczas wszyscy goście mogą przejść na świeże 
powietrze i korzystać z uroków agroturystyki oraz 
innych atrakcji przygotowanych dla dzieci i nie tyl-
ko. W tym roku pogoda była kapryśna. Na szczęście 
popadało tylko chwilkę ale i wtedy nie było mowy 
o nudzie! Wróciliśmy do pomieszczenia i zaczęły 
się tańce- hulańce oraz zabawy z chustą animacyj-
ną. Podczas festynu był czas na pieczenie kiełba-
sek nad ogniskiem, przejazdy bryczką, podziwia-

nie zwierząt, szalone zabawy na trampolinie, duże 
bańki mydlane, malowanie buziek oraz dmuchanie 
balonów a następnie tworzenie z nich zwierzątek 
i czego tylko dusza zapragnie! Pomimo pogody ni-
kogo nie opuszczał dobry humor. 

Dziękujemy wszystkim obecnym na naszym „Dniu 
rodziny” za wspólną zabawę, miłe towarzystwo oraz 
chęć udziału w naszych atrakcjach i do zobaczenia 
za rok na kolejnym dniu rodziny! 
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Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka w jed-
nym, czyli barwny piknik przygotowany przez rodzi-
ców i ciocie z Przedszkola Leśna Chatka w Mrowi-
nie. Impreza odbyła się 1 czerwca 2017r. na terenie 
firmy Kares. Były śpiewy, tańce i występy na cześć 
Mamy i Taty. Przy słonecznej pogodzie dzieci spędza-
ły czas na szalonej zabawie z dmuchańcami. Wspól-
nie z rodzicami piekliśmy kiełbaski i raczyliśmy się 
przysmakami. Trzeba przyznać, że frekwencja dopi-
sała – większość rodziców znalazła czas, aby mimo 
takiej pory wyrwać się z pracy i spędzić czas ze swo-
imi pociechami. Wszystkim uczestnikom udzielił się 
wesoły klimat i ochoczo włączyli się do zabawy.

Serdecznie dziękujemy Państwu Dominice i Rado-
sławowi K. za przygotowanie i udostępnienie fan-
tastycznego terenu.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za wspaniałą 
zabawę i przygotowany poczęstunek. 

9 czerwca 2017r. odbyły się warsztaty naukowe 
pt. „Układ pokarmowy – gdzie podziewa się kanap-
ka ?”. Dzieci poprzez zabawę poznawały budowę 
układu pokarmowego człowieka. Badając własne 
ciało próbowały wydedukować co dzieje się z je-
dzeniem po włożeniu do ust. Mali naukowcy z Le-
śnej Chatki wnikliwie przeprowadzali eksperymen-
ty pokazujące w jaki sposób nasze ciało przetwarza 
‚kanapkę’ w ‚kupkę’.

13 czerwca 2017r. do Leśnej Chatki zawitał Pan 
Lupa wraz z przyjaciółmi. Ostatnie w tym roku przed-
szkolnym przedstawienie pt. „Kontrabasowy kon-
trabas” pokazało dzieciom pełen wewnętrznych 
sprzeczności instrument – KONTRABAS. Przyjaciel 
Pana Lupy choć pochodzi z rodziny instrumentów 
smyczkowych uwielbiał jazzowe improwizacje i nie 
chciał grać smyczkiem. Łagodny, romantyczny i sza-
lony instrument zachwycił Sowy i Leśne Skrzaty. 
Gromkimi brawami pożegnaliśmy na okres wakacji 
muzyków z Agencji Artystycznej Bonsai.

20 czerwca 2017r. uroczyście celebrowaliśmy 
w Leśnej Chatce początek astronomicznego lata ! 
Najdłuższy dzień w roku postanowiliśmy spędzić 
w przedszkolnym ogrodzie. Nasze zaproszenie do 
wspólnej zabawy przyjęła Pani Basia animatorka. 
Sowy i Leśne Skrzaty zachwycone bawiły się Kin 
Ballem. Do wesołej zabawy piłką dołączyła chusta 
animacyjna. W dalszej części dnia drużyny Przed-
szkolaków rywalizowały na torze przeszkód. Najwięk-

szą euforię wśród dzieci wywołały eksperymenty 
z wodą i tubo tubami. Fontanna z rury PCV stano-
wiła zwieńczenie dnia i zabawy.

23 czerwca 2017r. w Klubie Sołeckim Mrowino 
– Cerekwica uroczyście zakończyliśmy rok przed-
szkolny 2016/2017. Mądre Sówki i Leśne Skrzaty za-
prezentowały występ artystyczny. Wszystkie dzieci 
pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tań-
czyły. W przygotowanie uroczystości dzieci włożyły 
wiele pracy, a zaproszeni rodzice i ciocie docenili 
ich gromkimi brawami. Na zakończenie uroczystości 
wszyscy otrzymali słodki upominek od Pani Dyrektor.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za ten wspania-
ły rok, rodzicom za zaangażowanie i każdą chwilę, 
kiedy mogliśmy wspólnie myśleć o Naszych Sowach 

i Leśnych Skrzatach.
30 czerwca 2017r. Leśną Chatkę odwiedził Pan 

sierżant Bartosz K.. Pan Policjant chętnie opowiadał 
Przedszkolakom o swojej pracy, o zasadach obowią-
zujących w ruchu drogowym, a szczególnie o tym, 
jak należy przewozić dzieci w samochodzie i jakie 
skutki niesie za sobą jazda bez fotelika. Dzielnico-
wy przed wakacjami wspólnie ze wszystkimi dzieć-
mi powtórzył i usystematyzował zasady dotyczące 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpiecznej 
zabawy. Pan sierżant przypomniał także o numerach 
alarmowych i o tym, kiedy należy z nich korzystać.

Bardzo dziękujemy Panu sierżantowi Bartoszowi 
K. za poświęcony czas i ogromne zaangażowanie.

Przedszkole  
Leśna Chatka

dobrze. W tym roku w naszym przedszkolu zostało 
utworzone sześć grup dla 104 dzieci w wieku 2,5-6 
lat. Zostało zakupione wiele nowych mebli, pomocy 
edukacyjnych i zabawek. Ogród przedszkolny został 
tak rozbudowany, by sprostać potrzebom rozwojo-
wym dzieci – powstał nowy wielki plac zabaw z po-
chylnią, huśtawką, ścianką wspinaczkową i zjeżdżal-
nią, zostały dobudowane bujaki i piaskownica oraz 
domek do zabaw. W ciągu roku odbyło się u nas aż 
46 imprez, między innymi: cztery baliki, dni: Chłop-
ca, Kobiet, Przedszkolaka, Rodziny, Kota, Psa, Plu-
szowego Misia, Książki, cztery kolorowe dni: biały, 
pomarańczowy, niebieski i zielony ( w czasie trwa-
nia każdego dnia bohaterem był inny kolor: mieli-

śmy ubrania w tym kolorze, jedliśmy potrawy tego 
koloru i robiliśmy prace plastyczne tej barwy itp.). 
Odbyły się u nas wycieczki, zarówno po okolicy (do 
sadu, sklepu, biblioteki, piekarni, weterynarza, fry-
zjera, kawiarni, na dworzec PKP), jak i poza Rokiet-
nicę (do gospodarstwa agroturystycznego w Witol-
dzinie, do kina, teatru, muzeum, fabryki bombek, 
nowego zoo, ogrodu botanicznego i do wielu in-
nych ciekawych miejsc).

Uczestniczyliśmy w akcji Bookcrossing, „Cała Pol-
ska Czyta Dzieciom” oraz w akcjach charytatywnych: 
zbieraliśmy dary dla schroniska, dla Domu Dziecka 
w Szamotułach, nakrętki dla chorego chłopca. Za-
praszaliśmy do naszego przedszkola przedstawicie-

li wielu zawodów: policjanta, strażaków, tłumacza, 
botanika, pracownika poczty i innych.

Cały rok był pełen konkursów, imprez, ekspery-
mentów, spotkań oraz koncertów Zielonej Nutki.

Włożyliśmy mnóstwo wysiłku w to, by uczyć się 
nowych rzeczy, bo bycie przedszkolakiem, to nie 
tylko zabawa, ale też ciężka praca. Teraz nadszedł 
dla nas czas na odpoczynek z rodzicami. Zobaczy-
my się ponownie we wrześniu, opaleni, wypoczęci 
i stęsknieni za kolegami, ciociami i przedszkolem. 
A teraz życzymy Wam wszystkim – przedszkolaki 
i mieszkańcy Rokietnicy- wspaniałych wakacji, peł-
nych odpoczynku i miłych chwil w gronie najbliż-
szych i przyjaciół.
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Co słychać w Mrowinie?

Rozśpiewane Przedszkole 
w Mrowinie

Miniony rok szkolny w przedszkolu trwał pod ha-
słem: „KONKURSU NA NAJBARDZIEJ ROZŚPIEWA-
NĄ GRUPĘ”, zorganizowanym przez dyrektora ZSP 
w Napachaniu. Konkurs objął całe przedszkole, za-
równo oddziały w Mrowinie jak i Napachaniu. Skła-
dał się aż z pięciu etapów. 

Każda z grupa przygotowywała jedną piosenkę 
w poszczególnych konkurencjach: „Piosenka je-
sienna”, „Piosenka świąteczna/zimowa”, „Piosen-
ka o uczuciach, przyjaźni”, „Piosenka wiosenna”, 
„Piosenka letnia/ wakacyjna”.

Dzieci rozpoczęły intensywną pracę, a jej efekty 
zaskoczyły komisję i samych nauczycieli. W ciągu 
kolejnych spotkań mieliśmy okazję zobaczyć i usły-
szeć występy: „Dziecięcego chóru” – pod kierow-
nictwem pani Lucyny Maćkowiak, „Tańczących ra-
perów” występujących z panią Anią Talarowska, 
czy „Śpiewające kredki” pani Arlety Łech. Wystę-
py oceniała komisja w składzie: pani Dyrektor - Mał-
gorzata Łopatka jako przewodnicząca, pani Lidia 
Trybuś – wiceprzewodnicząca i ktoś z nauczycie-
li szkolnych jako dodatkowy członek. Prezentowa-
ne piosenki oceniane były według następujących 
kryteriów: dobór repertuaru, poziom zespołowego 
warsztatu wykonawczego, znajomość słów piosen-
ki, opracowanie muzyczne, zaangażowanie dzieci 
oraz ogólny wyraz artystyczny.

Mimo określonych kryteriów, dokonanie wybo-
ru nie było proste. Dzieci w swoje występy włożyły 
mnóstwo pracy i serca. Nie zabrakło też kolorowych 
kostiumów i wyjątkowych dekoracji. Po pięciu eta-
pach okazało się, że zwyciężyli najmłodsi. W placów-
ce w Mrowinie najlepsza okazała się grupa Pszczółek, 
a w Napachaniu Żabek. Dzieci ujęły komisję pozio-
mem wykonywanych piosenek oraz poziomem trud-
ności wybranego repertuaru.  Ich entuzjazm i rozbu-
dzone umiejętności artystyczne stały się powodem 
do dumy i sprawiły, że „KONKURS NA NAJBARDZIEJ 
ROZŚPIEWANĄ GRUPĘ” wpisał się w kalendarz wy-
darzeń przedszkolnych na kolejne lata. 

Olipmiada w wiejskim stylu!
„Bez względu na to, czy możesz coś zrobić,  

czy tylko marzysz o tym - zacznij.
W śmiałości jest geniusz, potęga i magia”.

/Goethe/
8.06.2017 Przedszkole w Mrowinie było gospoda-

rzem OLIMPIADY SPORTOWEJ 6- LATKÓW. W zma-
ganiach uczestniczyły dzieci z Przedszkola Bajeczka, 
Logicus, Szkoły Podstawowej w Rokietnicy oraz dzie-
ci z Przedszkola w Napachaniu i Mrowinie. Olimpia-
da odbyła się na boisku przy placu zabaw Karamba. 
Drużyny reprezentujące swoje przedszkola walczy-
ły w duchu sportowym, pamiętając o przestrzega-
niu zasad fair-play.

Cała Olimpiada miała charakter wiejski - wszyst-
kie zadania wymagały nie tylko dokładności, ale też 
siły oraz prędkości. Zawodnicy musieli biec przez 
słomiany most, dźwigać wodę, nosić ziarno, poko-
nać labirynt rolnika, biegać z łopatą i w kaloszach, 
toczyć oponę, skakać w workach oraz rzucać pyr-
ką do celu. 

Wszystkie dzieci zaprezentowały wysoki poziom 
wysportowania. Nie obyło się zatem bez dogrywki. 
Ostatecznie dzieci z przedszkola w Mrowinie obro-
niły tytuł najbardziej wysportowanego przedszkola 
i utrzymały Puchar Wójta Gminy Rokietnica. Zwień-
czeniem zabawy sportowej było wręczenie nagród 
i medali . I miejsce Przedszkole w Mrowinie, II miej-
sce Szkoła Podstawowa w Rokietnicy, III miejsce 
Przedszkole z Napachania.

Wszystkie przedszkolaki, goście i wychowawcy 
mogli w „Wiejskiej Zagrodzie” ugasić pragnienie, 
zjeść bułeczkę i chlebek z domowym smalcem oraz 
jabłka ufundowane przez Wójta Gminy Rokietnica.

Dziękujemy za pomoc wszystkim zaangażowa-
nym nauczycielom, rodzicom i uczniom z klasy VI 
Szkoły Podstawowej w Mrowinie.

Wychowawczynie  
z Przedszkola w Mrowinie

Co słychać w Napachaniu?
Piknik z okazji Dnia Dziecka

Zakończeniem obchodów Dnia Dziecka w naszym 
przedszkolu był zorganizowany 02.06.2017 piknik, 
który odbył się w ogrodzie przedszkolnym. Po roz-

łożeniu kocy na trawie na wszystkie dzieci czekały 
lody ufundowane przez Radę Rodziców. Oczywiście 
nie zabrakło też dobrej zabawy. Wszystkie dzieci 
w tym dniu były radosne i szczęśliwe.

Olimpiada Sportowa
8 czerwca odbyła się Olimpiada Sportowa zorga-

nizowana przez Przedszkole Mrowinie. Udział w niej 
wzięły dzieci z Przedszkola w Napachaniu, Mrowi-
nie oraz w Rokietnicy. Celem Olimpiady było akty-
wizowanie dzieci, przekonanie ich do sportu, „za-
szczepienie” w nich sportowego ducha rywalizacji 
w myśl zasady fair play. Dzieci rywalizowały w prze-
różnych konkurencjach sportowych. W ogrodzie 
przedszkolnym panował prawdziwy duch rywaliza-
cji i wszyscy dobrze się bawili. Rówieśników głośno 
dopingowali kibice z innych grup. Nasze przedszkole 
reprezentowała grupa Leśne Duszki, która w osta-
teczności zajęła III miejsce. Dzieci mogły poczuć się 
jak prawdziwi sportowcy. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy sportowego ducha.

Festyn Rodzinny
10 czerwca w Napachaniu odbył się Festyn Ro-

dzinny zorganizowany przez Radę Rodziców. Spe-
cjalnie dla rodziców dzieci z Przedszkola w Napa-
chaniu i Mrowinie przygotowały występy z okazji 
Dnia Mamy i Taty. Na Festynie nie zabrakło również 
atrakcji dla samych dzieci. Był dmuchany zamek ze 
zjeżdżalnią, dmuchany domek z kulkami, popcorn, 
wata cukrowa i mnóstwo innych słodkości były po-
wodem do radości dla niejednego malucha.

Przedszkole  
Mrowino-
Napachanie
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Leśne Duszki żegnają przedszkole
Francuski pisarz Wiktor Hugo powiedział: „Życie 

składa się z przywitań i pożegnań”. 20 czerwca Le-
śne Duszki rozpoczęły uroczystość związaną z poże-
gnaniem przedszkola. Dzieci kończąc swój pierwszy 
etap edukacji i wkraczając w życie szkolne, dum-
nie prezentowały wszystko to, czego nauczyły się 
w przedszkolu. Były wiersze, piosenki, tańce, chwi-
le wspomnień, podziękowania dla Dyrekcji, swoich 
pań wychowawczyń oraz dla rodziców. Uroczystość 
nie mogła odbyć się również bez życzeń skierowa-
nych do samych przedszkolaków. Wszystkie panie 
oraz Dyrekcja życzyły dzieciom, aby w dalszej edu-
kacji nadal towarzyszył im: uśmiech, dobra zaba-
wa, zadowolenie nawet z małych sukcesów. Aby 
pamiętały, że to czego nauczyły się w przedszko-
lu, to pierwszy bagaż doświadczeń na całe życie: 
pierwsza książka, pierwsze zabawy z rówieśnikami, 
pierwsza ocena ich pracy. Wszystko to, to niezatar-
te wspomnienia ich dzieciństwa, ważne a może na-
wet najważniejsze.

Powitanie Lata
21 czerwca 2017 roku po pięknej zielonej wiośnie 

przyszło do nas długo oczekiwane lato. Ta pora roku 
dzieciom kojarzy się z wakacjami, wypoczynkiem, 
lodami oraz kąpielami w jeziorze, morzu, własnym 
basenie i słonecznymi dniami. Dlatego wszyscy cie-
szą się z nadejścia lata. W tym dniu wszystkie grupy 
przywitały długo oczekiwane Lato , które przynio-
sło ze sobą wakacje, oczywiście przy tej okazji nie 
mogło zabraknąć rozmów na temat bezpieczeń-
stwa podczas letniego wypoczynku.

Miłych wakacji
Z okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczę-

cia wakacji składamy wszystkim Rodzicom i Przed-
szkolakom serdeczne podziękowania za całoroczną 
współpracę i szczere życzenia udanego wypoczynku. 
Życzymy bezpiecznych podróży, słonecznej pogo-
dy i niezapomnianych wrażeń przeżytych podczas 
wszystkich niezwykłych wakacyjnych przygód. Ży-
czymy, byśmy wszyscy mogli się we wrześniu spo-
tkać w przedszkolu zdrowi, szczęśliwi, wypoczęci 
i pełni zapału do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Dyrekcja oraz wychowawcy Przedszkola 
w Napachaniu i Mrowinie

Żegnamy zerówki
„... Powiedział mi kiedyś mój tata

I miał, jak się zdaje, rację,
Że największym

Wynalazcą wszechświata
Był ten, Co wynalazł wakacje...”

L.J. Kern

14.06.2017 dzieci z grupy Mrówek z Przedszkola 
w Mrowinie w uroczysty sposób zakończyły eduka-
cję przedszkolną. Uroczystość ta miała wyjątkowy 
charakter. Dzieci z radością witały nadchodzące wa-
kacje a z dumą i przejęciem żegnały się z przedszko-
lem. Dla większości dzieci był to bowiem czteroletni 
czas wspólnych zabaw i nauki. Absolwentów żegna-
ła cała społeczność przedszkolna, dziękując im za 
wspólnie spędzony czas i życząc sukcesów w szkole. 
Nasi wychowankowie w jakże dojrzały sposób za-
prezentowali swoje zdobyte umiejętności wyrażone 
w wierszach, piosenkach i tańcach. Uwieńczeniem 

uroczystości był taniec z układem choreograficznym 
do marsza Radeckiego oraz wręczenie przez panią 
dyrektor Małgorzatę Łopatkę dyplomów ukończe-
nia przedszkola. Natomiast rodzicom, szczególnie 
zaangażowanym w życie przedszkola nadano tytuł 
„Przyjaciela Przedszkola”. Wszystkim, ale to wszyst-
kim, za pomocną dłoń podaną, za uśmiech, radość 
i dobre serce. Za to wszystko- DZIĘKUJEMY!!

Noc Świętojańska – czyli nocowanie 
w przedszkolu w Mrowinie

Noc Kupały przypada na najkrótsza noc roku z 23 
na 24 czerwca i właśnie w tym dniu chętne dzieci 
z różnych grup wiekowych zdecydowały się spędzić 
noc w swoim ukochanym przedszkolu. Żeby trady-
cji stało się zadość, przedszkolaki najpierw poznały 
bliżej zwyczaje i obyczaje związane z Nocą Święto-
jańską . Dzieci obejrzały prezentację multimedial-
ną i wysłuchały opowieści Pani Marty pt.”Kwiat pa-
proci”. Następnie zrobione wcześniej przez każdą 
grupę wianki zostały puszczone na wodę, jako do-
bra wróżba na naszą grupową i przedszkolną przy-
szłość. Wielką niespodzianką była kolacja, na któ-
rej królowa pizza, zasponsorowana przez rodziców 
Amelki, państwa Agnieszkę i Przemysława Mikla-
siewiczów. Po kolacji wszystkie dzieci przebrały się 
w piżamy, zajęły miejsca na leżakach i materacach 
obok swoich koleżanek i kolegów, by wspólnie obej-

rzeć bajkę pt.”Zaplątani” o przygodach Roszpunki. 
Noc przebiegła spokojnie. Wszystkie dzieci były 

dzielne i nikt nawet przez chwilę nie zapragnął wra-
cać do domu. Mamy nadzieję, że takie niezwykłe 
chwile pozostaną w sercach dzieci na długo i będą 
miłym wspomnieniem.

 Serdecznie dziękujemy tatusiowi Amelki za pysz-
ną pizzę oraz mamusiom za pomoc w przygoto-
waniu śniadania. 
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Podsumowanie XXVIII edycji  
międzynarodowego konkursu matematycznego  
MATEMATYKA BEZ GRANIC (JUNIOR) 2016/2017

W dniu 19 czerwca 2017 r  w Szkole Podstawo-
wej nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej w Poznaniu od-
było się podsumowanie XXVIII edycji międzynaro-
dowego konkursu matematycznego MATEMATYKA 
BEZ GRANIC (JUNIOR) 2016/2017.

Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zain-
teresowania matematyką poprzez pokazanie jej 
zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na 
wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywa-
niu zadań oraz na rozwijanie twórczej aktywności 
uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy 
w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje 
on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy 
oraz porównanie jej z wiedzą rówieśników z Euro-
py, a także zachęca do pokonywania barier języko-

wych w nawiązywaniu kontaktów z uczniami z kra-
jów Unii Europejskiej.

Honorowy patronat nad konkursem objęli w tym 
roku:
• Marszałek Województwa Wielkopolskiego pan 

Marek Woźniak,
• Wójt Gminy Rokietnica pan Bartosz Derech,
• Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Konkurs ten wzbudził duże zainteresowanie wśród 
młodzieży szkolnej i nauczycieli matematyki. W bie-
żącej XXVIII edycji (2016/2017) Międzynarodowego 
Konkursu „MBG” w Polsce, której finał w katego-
rii szkół podstawowych (Junior) odbył się 9 marca 
2017 roku, w szkołach objętych konkursem, uczest-
niczyło 458 klas – 9 602 uczniów ze 154 szkół pod-

stawowych.
W Regionie Wielkopolskim w kategorii Junior 

uczestniczyło 26 klas – 526 uczniów z 9 szkół, w tym 
12 klas piątych oraz 14 klas szóstych.

Miło nam poinformować, że w kategorii klas V:
• III miejsce zajęła klasa 5 b ze Szkoły Podstawo-

wej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy pod opieką 
p. Anety Matysiak-Gicala

• II miejsce zajęła klasa 5c ze Szkoły Podstawo-
wej nr 21 w Poznaniu pod opieką p. Jolanty Ku-
rzawy-Zeidler

• I miejsce zajęła klasa 5a ze Szkoły Podstawowej 
nr 21 w Poznaniu pod opieką p. Alicji Bednar-
czyk-Fertyk
W kategorii klas VI:

• III miejsce zajęła klasa 6e ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Rokietnicy 

• II miejsce zajęła klasa 6c ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Rokietnicy pod opieką p. 
Katarzyny Proniewicz

• I miejsce zajęła klasa 6a ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Rokietnicy pod opieką p. 
Aleksandry Okpisz

Wszystkie wyróżnione klasy otrzymały nagrody 
ufundowane przez Kuratorium Oświaty, Wójta Gmi-
ny Rokietnica, Urząd Marszałkowski i firmę P.P.H.U. 
„MAXI” Aneta Degórska-Kończak, za co sponsorom 
serdecznie dziękujemy.

Całe wydarzenie prowadził Franciszek Lis z klasy 
6a, a prelekcje na temat statystyki wygłosiła Nata-
lia Czulińska z 5b.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udzia-
łu w konkursie za rok.

Jolanta Kurzawa-Zeidler
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Podopieczni 
Stowarzyszenia ROKTAR 
na wyjazdowym 
treningu samodzielności 
w Zaniemyślu

W dniach od 12 do 14 czerwca br. grupa pod-
opiecznych Stowarzyszenia ROKTAR wraz z tera-
peutami brała udział w zadaniu „Wyjazdowy tre-
ning samodzielności” – sposób na ograniczenie 
skutków niepełnosprawności i zapobieganie wy-
kluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościa-
mi, które było współfinansowane przez Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu. Zadanie było realizowa-
ne w Ośrodku „Bojanowe Gniazdo” w Zaniemy-
ślu. Wyjazd ten zakładał doskonalenie umiejętno-
ści życia codziennego, niezbędnych w przyszłym, 
samodzielnym życiu uczestników zadania. Do co-
dziennych obowiązków uczestników wyjazdu na-
leżało: pobudka o wskazanej godzinie, ubranie się 
odpowiednio do pogody, ścielenie łóżka, sprząta-
nie w swoim pokoju, przyjmowanie leków o odpo-

wiedniej porze, ćwiczenie samodzielności podczas 
przygotowania i spożywania posiłków oraz poran-
nej i wieczornej toalety. Ponadto uczestnicy uczy-
li się zagospodarować swój czas wolny. Ośrodek, 
w którym mieszkaliśmy jest położony nad Jeziorem 
Raczyńskim z Wyspą Edwarda, na którą w ramach 
czasu wolnego przepłynęliśmy promem. Realizu-
jąc trening komunikacyjny pojechaliśmy autobu-
sem podmiejskim do Kórnika, aby zwiedzić pięk-
ne Arboretum. Uczestnicy chętnie skorzystali: ze 
organizowanej wieczornej dyskoteki, ogniska, gier 
i zabaw na świeżym powietrzu. Podczas wyjazdu 
nie zabrakło też czasu na spotkania i rozmowy przy 
wspólnej kawie i słodkościach. Podopieczni Stowa-

rzyszenia chętnie spędzali wspólnie czas, wspierali 
się i pomagali sobie nawzajem.

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

Elżbieta Kram
Stowarzyszenie ROKTAR
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Raport Napachanie
W ciągu ostatniego miesiąca powstało 5,5 km sie-

ci kanalizacyjnej. Wykonywany jest już ostatni od-
cinek kolektora kanalizacji podciśnieniowej w ulicy 
Rokietnickiej. Zakończenie prac przewidziane jest 
na końca roku, gdyż wykonawca z pewnością do-
trzyma terminu umowy.

Szkółka w Rostworowie
W połowie lipca rozpoczął się jeden z ostatnich 

etapów przygotowawczych do nasadzeń w szkółce 
w Rostworowie. Przede wszystkim wycięto drzewa, 
głównie topole, które w przyszłości mogłyby spra-
wić nie lada kłopot w utrzymaniu porządku na te-
renie szkółki. Wkrótce zostanie nawieziona war-
stwa ziemi, więc będzie można sadzić rośliny, które 
w przyszłości zostaną nasadzone w kompozycjach 
na terenie gminy.

Ż. S.

EKO-KLASY
EKO-KLASA W NAPACHANIU

Miesiąc czerwiec to czas podsumowań ekologicz-
nych zajęć, warsztatów w terenie i wyjazdów eduka-
cyjnych. Od września do czerwca dzieci zapoznawały 
się z różnymi tematami ekologicznymi: obserwacją 
pogody i działaniem stacji meteorologicznych, ko-
niecznością ochrony środowiska naturalnego przed 
zniszczeniem, potrzebą segregacji odpadów i recy-
klingiem. Rolą i znaczeniem drzew w przyrodzie, 
zanieczyszczeniem i ochroną wód. Poznały zasady 
działania wysypisk i oczyszczalni ścieków. Ucznio-
wie uczyli się też zasad racjonalnego odżywiania się 
i dobrych nawyków żywieniowych. To był też czas 
pomocy ptakom w okresie zimy i obserwacja bu-
dzącej się do życia przyrody wiosną. W tych ekolo-
gicznych poczynaniach i zdobywaniu wiadomości 
towarzyszyło nam Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych w Bytkowie, które objęło patronatem na-
szą klasę. Pracownicy przeprowadzili w naszej kla-
sie lekcje ekologiczne o: „Segregacji odpadów”, „ 
Ekologicznym powietrzu” i „Lekcję o klimacie.” To 
wspólne warsztaty w terenie podczas zwiedzania 

Centrum Zagospodarowania Odpadami w Czempi-
niu i Oczyszczalni Ścieków w Bytkowie. Razem z pra-
cownikami PUK-u wybraliśmy się też na wyciecz-
kę do Nadleśnictwa w Konstantynowie. Jako klasa 
ekologiczna wspólnie pamiętaliśmy o obchodach 
Dnia Ziemi, który świętowaliśmy w naszej szkole 
pod hasłem „Kolorowe dni ekologiczne.” Głównym 
jego celem było włączenie uczniów do działań na 
rzecz ochrony środowiska i zachęcanie do pogłę-
biania wiedzy na temat problemów ekologicznych. 
To udział w konkursach: „Oszczędzaj naturę, zbieraj 
nakrętki i makulaturę”, „Drugie życie odpadów”– 
czyli co można zrobić z odpadów wtórnych?” Fun-

datorem nagród i wyjazdów było Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych w Bytkowie. Na zakończenie 
nauki w klasie pierwszej pracownicy firmy wręczyli 
dzieciom i wychowawcy dyplom ukończenia Pierw-
szej EKOklasy w Dolinie Samy, pluszowego mikro-
ba oraz EKOnotesy potrzebne do zapisywania wa-
kacyjnych spostrzeżeń przyrodniczych. 

Uczniowie klasy I w Napachaniu, wychowawczy-
ni i rodzice serdecznie dziękują p. Prezesowi Bog-
danowi Małeckiemu i pracownikom Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych w Bytkowie za współpracę 
w roku szkolnym 2016/2017. 

Natomiast wszystkich miłośni-
ków ekologii zostawiamy z naszym 
wakacyjnym przesłaniem:

Ekologia i ochrona środowiska 
to (...) nie tylko wielki przemysł, ko-
palnie i huty. To także Twoje i moje 
codzienne gesty, to Twoja i moja 
kuchnia, łazienka, garaż, ogród. To 
wybór przez Ciebie i przeze mnie 
środków komunikacji, sposobu 
spędzania wolnego czasu i taka 
ochrona środowiska zaczyna się 
najbliżej: w tym pokoju, mieszka-
niu, domu. (Eryk Mistewicz)
wych. Anna Olejniczak-Cichocka

14.07.2017 r.

Budowa hali garażowo-magazynowej w PUK
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UWAGA! UWAGA!
Ogłaszamy konkurs 

plastyczny pt. 
"Wakacyjna przyroda"! 

Zapraszamy wszystkich uczniów szkó ł 
podstawowych z terenu Gminy Rokietnica! 

Obserwuj otaczającą Cię na wakacjach 
przyrodę i wykonaj projekt graficzny 
planu lekcji na rok szkolny 2017/2018! 
Liczy się kreatywność i oryginalność ! 

Czekają atrakcyjne nagrody, między innymi 
druk zwycięskich prac! 

Więcej informacji i regulamin: 
www.puk.com.pl

Konkurs trwa do 18 sierpnia 2017 r. 
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RSGD Przybroda
W dniu 20 czerwca 2017 roku, Uniwersytet Przy-

rodniczy w Poznaniu, Rolniczo-Sadownicze Gospo-
darstwo Doświadczalne Przybroda wraz z firmą KWS 
Polska Sp. z o. o., zorganizowały spotkanie polowe 
prezentujące nowości odmianowe rzepaku oraz zbóż 
KWS, połączone z prezentacją poletek doświadczal-
nych wysianych, chronionych i prowadzonych na polu 
R-SGD Przybroda. W imprezie uczestniczyła również 
firma Polmais – Autoryzowany Dystrybutor KWS.

Spotkanie podczas pięknej pogody, podobnie jak 
w roku poprzednim, rozpoczęło się w parku R-SGD 
Przybroda, gdzie gospodarz gospodarstwa i orga-
nizatorzy przywitali zaproszonych gości. Następnie 
wszyscy uczestnicy, w pierwszej kolejności, udali 
się na poletka doświadczalne rzepaku, na których 
Kamil Kolan – Product Manager ds. rzepaku KWS 
Polska dokładnie scharakteryzował prezentowa-
ne odmiany i nowości oraz przedstawił nawożenie 
i ochronę plantacji. Następnie wszyscy przejechali 
do drugiej lokalizacji poletek doświadczalnych na 
terenie R-SGD Przybroda, gdzie Rafał Prętkowski – 

Doradca Agrotechniczny KWS Zboża, przedstawił 
i opisał kolekcję nowości odmianowych; żyta hy-
brydowego, jęczmienia i pszenżyta ozimego oraz 
pszenicy ozimej.

Zakończenie spotkania, tradycyjnie, odbyło się 
w parku Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Do-
świadczalnego Przybroda, gdzie podczas smacznego 
lunchu, w miłej atmosferze oraz pięknych okoliczno-
ściach przyrody zaproszeni goście, pracownicy KWS 
Polska Sp. z o. o., oraz dystrybutorzy nasion wymie-
niali się swoimi uwagami oraz doświadczeniami.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem”
W dniu 29 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie Eme-

rytów Rencistów „Pod Kasztanem”, zorganizowało 
w Restauracji „Przystań” spotkanie zespołów wo-
kalnych pod nazwą „Cerekwickie Trele”, pod patro-
natem Wójta Gminy Rokietnica.

Gościliśmy zespoły: „Goślinianka” (Murowana 
Goślina), „Chrzanianka” (Chrzan), „Kaźmierzanka” 
(Kaźmierz), „Olszyna” (Swarzędz), „Dębowy Liść” 
(Suchy Las), „Babie Lato” (Żerków), „Pod Kaszta-
nem” (Cerekwica). Warunki lokalowe nie pozwoli-
ły zaprosić więcej zespołów.

Wystąpiły również podopieczne Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury Pani Teresy Wieczorek, które 

zaprezentowały w swoim repertuarze duże możliwo-
ści wokalne: Wiktoria Gawron i Amelia Kurantowicz.

Trzymamy kciuki i życzymy dalszych sukcesów.
Zespoły zaśpiewały po trzy piosenki. Swoją obec-

nością zaszczycili nas Wójt Gminy Rokietnica Bar-
tosz Derach, v-ce wójt Arkadiusz Klapiński, Radny 
Gminy Ryszard Lubka oraz Wójt Gminy Kaźmierz 
Zenon Gałka., Dyrektor Ośrodka Kultury pani Tere-
sa Wieczorek, pani sołtys Róża Lubka, która wraz 
z Rada Sołecką, i radnym Ryszardem Lubka spon-
sorowali zapinki.

Dziękujemy pani Sekretarz Gminy Rokietnica 
Danucie Potrawiak wraz z działem promocji za ak-

tywne włączenie się w organizację spotkania.
Na zakończenie każdy zespół otrzymał statuet-

kę, oraz dyplom ufundowany przez Wójta Gminy 
Rokietnica. 

Od organizatorów wszyscy uczestnicy otrzyma-
li upominek.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za bardzo miłą 
atmosferę, oraz Restauracji „Przystań” panu Roma-
nowi Kałużnemu za udostępnienie lokalu i smacz-
ny posiłek.

Spotkanie zakończyła wspólna zabawa, wraz z ży-
czeniem spotkania się za rok.

BN.
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Kolejny raz Sołectwo Rokietnica zorganizowało 
wycieczkę – tym razem do Chorwacji, Bośni i Her-
cegowiny.

Wyruszyliśmy 3 czerwca w dobrych humorach 
w daleką podróż, przed nami pierwszego dnia 1000 
km. Pogoda dopisywała od początku do końca. 
Pierwsze zwiedzanie to miejscowość Graz w Au-
strii z piękną starówką, po której spacer po dale-
kiej podróży był dobrym przerywnikiem, ponieważ 
przed nami dalsza droga na nocleg w Kroprivnicy już 
w Chorwacji.  Następnego dnia jeszcze 700 km do 
Neum, jednak po drodze przepiękne Jeziora Plitvic-
kie. Na terenie Parku Narodowego Jezior Plitwickich 
znajduje się 16 jezior krasowych i ponad 90 wodo-
spadów. Woda w tutejszych jeziorach ma niezwy-
kle turkusowy kolor. Jest to zasługą znajdującego 
się w wodzie węglanu wapnia. Wokół jezior rośnie 
soczyście zielona roślinność i różnego rodzaju lasy. 
Zbocza jezior są strome, ale dla turystów przygoto-
wano specjalne ścieżki spacerowe, kładki i pomo-
sty.  Jeziora położone są na różnych wysokościach, 
więc pomiędzy nimi utworzyły się naturalne, ma-
lownicze wodospady. Ścieżki również przebiega-
ją w różnych miejscach. Można więc fotografować 
jeziora i wodospady bezpośrednio z perspektywy 
wody, jak i z góry, skąd całość wygląda zupełnie ina-
czej. Będąc w Chorwacji starajcie się odwiedzić to 
miejsce, naprawdę warto. 

Po dniu pełnym wrażeń docieramy na miejsce 
docelowe do miejscowości Neum w Bośni i Herce-
gowinie. Hotel spełnił nasze oczekiwania, w bardzo 
dobrych warunkach mogliśmy wreszcie wypocząć. 
Kolejnego dnia to wymarzony wypoczynek, pogo-
da dopisywała 30 stopni  , można było skorzystać 
z morskiej i słonecznej kąpieli. Do morza prowadzi-
ło 140 schodów, które każdy raz trzeba było poko-
nać , aby zejść na plażę, która bardzo różni się od 
naszych przepięknych piaszczystych plaż. Bez od-
powiedniego obuwia nie można spacerować, po-
nieważ plaża to kamienie takie jak u nas wysypuje 

się w ogrodach. Dla nas nie było jednak żadnych 
przeszkód , ponieważ temperatura wody zaprasza-
ła do kąpieli. Po całodziennym odpoczynku wszyscy 
spotkali się na wieczorku integracyjnym przy mu-
zyce i miejscowej rakii. 

Kolejny dzień to znowu wypoczynek, popłynęli-
śmy łodziami rzeką Małą Neretvą do gospodarstwa 
agroturystycznego, gdzie gościł nas  Jozo i często-
wał regionalnymi potrawami, a do tańca przygry-
wał Dragan racząc nas muzyką chorwacką. 

Następnego dnia wyruszyliśmy do Medugorije 
i Mostaru. Wiele osób skorzystało z okazji i poszli 
na Górę Objawień, była to ciężka droga po dużych 
kamieniach w górę w 30 stopniowej temperaturze, 
ale co się nie robi aby pokonać własne słabości.

Mostar to następne orientalne miasto wpisane 
na listę UNESCO, położone nad rzeką Neretvą, do 
której to  co odważniejsi  młodzieńcy do dnia dzi-

siejszego skaczą z ogromnego starego mostu. Od-
wiedziliśmy również Meczet Mehmeda Paszy i Dom 
Turecki, w którym to naszych dwóch uczestników 
wycieczki przebrało się w stare stroje tureckie, aby-
śmy mogli poczuć klimat tego domu.

Następnego dnia wyjeżdżamy do Dubrownika 
i jeszcze większy upał tego dnia, miasto którego 
nie można ominąć będąc w tym rejonie. Dubrow-
nik zwany Perłą Adriatyku, miasto założone 1300 
lat temu przez greckich uciekinierów z Epidaurus. 
Znakomicie zachowana starówka jest unikalna ze 
względu na wykładane marmurem place. 

Wieczorem zwieńczenie naszej podróży wyru-
szamy w rejs stateczkiem po Adriatyku, przy mu-
zyce wypływamy w morze, aby oglądać  przepięk-
ne krajobrazy i zachód słońca. 

 Jest to już ostatni dzień w Neum, następnego 
wyruszamy w drogę powrotną. Po drodze zwiedza-
my Split, najpiękniejsze miasto w Dalmacji. Najstar-
sze znaleziska pochodzą z połowy paleolityku. Stare 
miasto posiada najlepiej zachowany zespół architek-
toniczny z III i IV w.n.e. Pałac Dioklecjana z katedrą 
i Świątynią Jowisza robi wrażenie. Mieliśmy okazję 
oglądać zmianę warty żołnierzy cesarskich z wystą-
pieniem Cesarza w formie przedstawienia poka-
zującego jak odbywało się to w tamtych czasach.

Dzień kończymy w Ludbregu, gdzie znajduje się 
środek świata. Piękne małe miasteczko z rynkiem 
i swoistym klimatem, a ogromne lawendy przy ho-
telu przyciągały swym zapachem. 

Zostało już 1000 km do Rokietnicy, ale nie tak 
od razu, ponieważ po drodze spacer po Baden zna-
nym uzdrowisku z pięknym starym miastem oraz 
parkiem zdrojowym. W późnych godzinach noc-
nych 11 czerwca wróciliśmy do domu, zmęczeni 
ale pełni miłych wrażeń.

Dziękuję wszystkim uczestnikom wycieczki za miłą 
i serdeczną atmosferę, dobre słowa i zapraszam na 
kolejne wyjazdy.

Wanda Koralewska

Bajkowa 
Chorwacja
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Dzień Dziecka w sołectwach  
Kiekrz-Pawłowice i Starzyny-Rogierówko

DZIEŃ DZIECKA – na całym świecie 1 czerwca 
dzieci obchodzą swoje święto. Przypomnijmy, że 
święto dziecka zostało ustanowione w 1954 roku 
przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. W tym szczególnym dniu warto za-
dbać, aby święto najmłodszych było czasem spę-
dzonym w rodzinnym gronie podczas wspólnej za-
bawy na różnego rodzaju piknikach, festynach oraz 
imprezach organizowanych dla dzieci . W Kiekrzu 
,,DZIEŃ DZIECKA’’ został zorganizowany w niedziele 
04.06.2017r. od godziny 14 do 18 na terenie Zgro-
madzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Główny-
mi organizatorami były sołectwa: KIEKRZ – PAWŁO-
WICE, STARZYNY – ROGIERÓWKO oraz wspomniane 

siostry z miejscowego DOMU SAMOTNEJ MATKI im. 
św. S. Faustyny. Przy wielkim wsparciu wielu osób 
które społecznie poświęciły swój wolny czas, oraz 
hojnych sponsorów udało się zadbać o dobrą za-
bawę. Było wiele konkursów, zabaw, gier, pokazów 
była wata cukrowa, różnego rodzaju zimne lody, 
pieczenie kiełbasek na patyku przy ognisku, przy-
jechała policja, ale nie dla tego że było za głośno – 
a było, były też dwa wozy straży pożarnej, można 
było pojeździć na koniu, pozjeżdżać lub poskakać 
na dmuchanych zamkach. Wielką atrakcją cieszy-
ła się możliwość wyjścia na scenę i zaprezentowa-
nia dowolnej piosenki, wierszyka lub po prostu wy-
powiedzenia kilku słów przez mikrofon. Można się 

było dowiedzieć o działających na naszym terenie 
klubach sportowych, obejrzeć pokazy, umówić się 
na trening a jak się spodoba to do nich zapisać. 
W trakcie trwania festynu podczas konkursów, ani-
macji i zabawy była profesjonalna oprawa muzycz-
na. Odwiedził nas gość honorowy w postaci wójta, 
który złożył wszystkim dzieciom życzenia. Można by 
wiele pisać, tyle się działo ale nie o to chodzi w tym 
wszystkim – najważniejsze żeby dzieci były szczę-
śliwe. Czy nam udało się to osiągnąć ? to pytanie 
a raczej odpowiedź na nie pozostawiam Państwu 
oraz dzieciom. Na koniec chciałbym podziękować 
wszystkim za pomoc w organizacji Dnia Dziecka oraz 
wymienić sponsorów którzy przyczynili się do tego 
że mogliśmy tak Chojnie obdarować wszystkie dzieci. 
Apteka Vita - Salus w Kiekrzu, Czekoladowa Chwila, 
sklep ,,Domino”, hurtownia zabawek ,,Darkor”, Ap-
teka ,,Kierska”, Poznański Bank Spółdzielczy w Ro-
kietnicy, ,,Rokbus”, Hurtownia ,,Kwadro”, Restaura-
cja ,,Doku Sushi Bar”, Krystian Paczkowski, Transport 
ciężarowy – H. Maziarz, Restauracja ,,Pod Gruszą”, 
PUK Rokietnica, Frito Lays, Kingspan Environmental 
sp. z o. o., BHS Skleo instalacyjny w Kiekrzu, MW 
Gastro Sp. z o. o., Makro, Paweł Kellner, Wojciech 
Kubiak, Eurocash Cash and Carry – Poznań ul. Strze-
szyńska, Lech Tom – hurtownia lodów i mrożonek 
oddział Poznań, British American Tabaco, Zelandia, 
Bud – Rem - Print Sp. z o. o. Paweł Mielcarek, Seba-
stian Łyszyk, Piekarnia ,,Adda” Rogożno, Forte Swe-
den Sp z o. o., D.J. firma Stef – Pro – Sant, 

Przemysław KSOBICH

Sołectwo Mrowino-Cerekwica

Sołeckie Wieści 
z ostatniej chwili!

W dniach 8-9.07.2017 r. na terenie Klubu Sołec-
kiego i w jego otoczeniu odbyła się Giełda „SKARBY 
GARAŻOWE – sprzedam, kupię, wymienię”. Giełda, 
szczególnie w niedzielę, cieszyła się ogromnym zain-
teresowaniem. Można było faktycznie kupić, sprze-
dać, nawiązać ciekawe kontakty, wysłuchać opinii 
ekspertów, poznać prawdę o posiadanych przed-
miotach. Jak ciepłe bułeczki można było sprzedać:

- drewniane koła do wozu,
- każdą ilość młynków do kawy,
- stare radioodbiorniki,
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- części samochodowe do klasyków,
Najmłodsi uczestnicy – dzieci – wymieniały swo-

je zabawki. Pogoda nam dopisała. 

Dzień 14.07.2017 r. – flagowy pojazd naszej spółki 
gminnej ROKBUS – podjeżdża na parking przy Szko-
le Podstawowej, gdzie w obecności P. Sołtys Róża 
Lubka i Radnego Ryszard Lubka – 40 dzieci udaje 
się na wycieczkę wakacyjną do Wolsztyna. Oczywi-
ście zwiedzamy starą parowozownie, muzeum ko-
lejnictwa, możemy wejść do ciuchci dorzucić wę-
gla do paleniska oraz wysłuchać bardzo ciekawych 
opowieści od przewodnika. W drodze powrotnej 
zmieniamy trasę i w miejscowości Pniewy cumu-
jemy naszym pojazdem przy Mc Dolnald.

Bez wizyty w tym miejscu taka wycieczka nie mo-
głaby się zakończyć.

Nasze sołeckie „Bajtle”, zmęczone ale zadowo-
lone dotarły do domu.

Dzień 17.07.2017 r. godz. 18:00 Klub Sołecki Mro-
wino-Cerekwica. Na zaproszenie P. Sołtys spotykają 
się w naszym Klubie rodzice dzieci szkolnych i przed-
szkolnych. Jest to spotkanie informacyjne dotyczące 
aktualnego stanu koncepcji i ewentualnego projektu 
budowy nowej Szkoły Podstawowej w Cerekwicy.

Zarówno rodzice, Pan Wójt jak i nasi samorządow-
cy jasno i wyraźnie wskazują „POWSTANIE NOWEJ 
SZKOŁY W CEREKWICY JEST NIEODZOWNE” . Musi 
się to oczywiście zmaterializować jak najszybciej. 
Pani Dyr. Małgorzata Łopatka poinformowała ze-
branych, o porozumieniu z P. Sołtys i Radą Sołecką 
w przedmiocie uruchomienia w lokalu Klubu jed-
nego oddziału przedszkolnego na rok 2017/2018. 

Pani Sołtys natomiast poinformowała zebranych 
o zaawansowaniu prac związanych z zadaniem re-
mont zabytkowych figur w Mrowinie i Cerekwicy. 

GAi  
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Współpraca: ZS im. Zamoyskich, UG Rokietnica, GOK, Biblioteka Gminna
Organizator: Sołectwo Rokietnica

ROKIETNICKIE DOŻYNKI PARAFIALNE

26 sierpnia
godz. 15

teren parkowy przy Zespole Szkół im. Zamoyskich 

patronat honorowy: WÓJT GMINY ROKIETNICA

Animacje dla najmłodszych -
GOK, Biblioteka Gminna, CTS

Zawody strzeleckie o 3 puchary
Dorośli, Dzieci, Młodzież

- Bractwo Kurkowe z Tarnowa Podg.

Obrzęd dożynkowy -
Zespół “Chludowianie”

Atrakcje i degustacje

Koncert Orkiestry Dętej
Zespół Parafialny “Słoneczka”

Prezentacja wieńców

Uroczysta Msza Św.
dożynkowa w plenerze
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SPRAWOZDANIE
21.05.2017 w hali Rokietnickiego Ośrodka Sportu 

odbył się finał Mistrzostw Wielkopolski Rozgrywek 
Kinder+Sport w mini siatkówce chłopców. Patro-
nat nad rozgrywkami objął Wójt Gminy Rokietni-
ca Bartosz Derech.

Po całym cyklu turniejów eliminacyjnych w bata-
lii finałowej spotkało się 8 zespołów czwórek (rocz-
nik 2004), 12 zespołów trójek (rocznik 2005) oraz 
12 zespołów dwójek (rocznik 2006). Wśród zespo-
łów nasza czwórka UKS Lider Rokietnica – P. Czap-
ka, J. Szelągiewicz, N. Wiśniewski, M. Koczorowski, 
B. Janiszewski, K. Kałmucki oraz J. Wasyl i K. Hauk 
grający w zespole Jedynki Poznań 2.

Po całodziennych zmaganiach i rozegraniu ok. 
100 meczy wyłoniono mistrzów w poszczególnych 
kategoriach. Najlepsze zespoły zostały nagrodzo-
ne upominkami od sponsora głównego, otrzyma-

li medale i puchary, a wszyscy uczestnicy pamiąt-
kowe dyplomy.

Klasyfikacja końcowa
Czwórki
1. Piast Krotoszyn
2. Energetyk Poznań
3. Jedynka Poznań
4. UKS Lider Rokietnica
Trójki
1. Polon Krotoszyn
2. MUKS Grześki Kalisz
3. SP 15 Poznań
4. IUKS Jedynka Poznań 2
Dwójki
1. IUKS Jedynka Poznań 1
2. IUKS Jedynka Poznań 2
3. Polon Krotoszyn 2
4. MKS Jarocin 1

Dwa najlepsze zespoły z każdej kategorii wywal-
czyły awans do finału w Zabrzu.

P. Paupa  

Kolejne sukcesy Rokietnickich karateków 
w Grand Prix Pleszewa

W dniu 27.06.2017 odbył  się Central Poland Open 
Grand Prix karate WKF ,międzynarodowy  turniej ka-
rate w Pleszewie . W tym cyklicznym turnieju wzię-
ło udział ponad 400 zawodników z 56 klubów z 10 
państw , w tym kluby z Litwy, Ukrainy, Czech, Rumu-

ni, Algierii, Indii, Egiptu, Turcji, i Nepalu. Klub UKS Bły-
skawica reprezentowało 5 zawodników w składzie: 
Kacper Skąpski, Michał Weber, Paweł Grochowski, 
Dominik Suszka i Julia Suszka. Tym razem nasi za-
wodnicy pomimo bardzo wysokiego poziomu kla-

sowali się w ścisłej czołówce poza podium meda-
lowym. Dominik Suszka zajął 7 miejsce w kategorii  
kata U16 i 5 miejsce w kategorii kata U18, Kacper 
Skąpski zajął 7 miejsce w kategorii kata U14. Nie-
wątpliwie należy dodać, że w tej międzynarodowej 
rywalizacji była duża frekwencja w kategoriach wie-
kowych ( od 10 do 15 zawodników ). Mimo nie za-
kwalifikowania się do strefy medalowej mieli okazje 
nabyć doświadczenie podczas startu z zawodnika-
mi z czołówki Polski. 

Następnego dnia 28.06.2017 w tej samej miej-
scowości odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików karate WKF . W imprezie tej wzięło 
udział blisko 100 zawodników reprezentujących 20 
klubów z województwa wielkopolskiego, kujawsko
-pomorskiego i lubuskiego. W tej prestiżowej impre-
zie udział biorą zawodniczki i zawodnicy w przedziale 
wiekowym 12-13 lat, jak również zawodnicy klubu 
UKS Błyskawica Rokietnica. Skromna dwuosobowa 
reprezentacja przywiozła 1 brązowy krążek. Julia 
Suszka wywalczyła brązowy medal w konkurencji 
kumite, a Kacper Skąpski zajął 5 miejsce w katego-
rii kata. Miejmy nadzieję ,że starty w takich turnie-
jach  zaowocują na przyszłość, a ten brązowy me-
dal i piąte miejsce będą motywatorem do jeszcze 
cięższej pracy na treningu.   

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

D.S.
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Rokietnica stolicą polskiego bilarda!!!
Pula nagród 20 000 zł, 18 stołów bilardowych 

w hali sportowej, 131 zawodników, transmisja na 
żywo w Internecie, świetna atmosfera - to w ogrom-
nym skrócie opis fantastycznego Międzynarodowe-
go Turnieju Bilardowego QUAY Rokietnica Open. 
Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardo-
wa wspólnie z Gminą Rokietnica stanęli na wysoko-
ści zadania organizacji wspaniałej imprezy w pięk-
nej hali sportowej Rokietnickiego Ośrodka Sportu. 
Wszystko za sprawą udanej współpracy ze sponso-
rami oraz nieocenionej pomocy ze strony klubo-
wiczów Akademii Bilardowej w Rokietnicy prowa-
dzonej przez Radosława Babicę. Główny sponsor 
imprezy, firma Quay, to także od ponad trzech lat 
sponsor indywidualny Radka. Ich współpraca roz-
wija się na różnych frontach, od finansowania za-
granicznych startów, do organizacji szkoleń, poka-
zów i imprez sportowych. Pierwsza edycja QUAY 
Rokietnica Open, to początek międzynarodowych 
turniejów. Radek wspólnie z prezesem poznańskiej 
firmy Zbigniewem Przybylskim już zapraszają na ko-
lejną edycję Quay Rokietnica Open, w której zapo-
wiadają jeszcze wyższą pulę nagród i jeszcze wię-
cej atrakcji. Docelowo w planach jest organizacja 
profesjonalnego cyklu „Quay Open” z wielką pulą 
nagród rozgrywanego w najlepszych warunkach. 
Tym razem zawodnicy mieli do dyspozycji nowiut-
ki sprzęt najwyższej światowej klasy w postaci 8 
stołów RASSON Victory II i 10 stołów Tournament 
Champion Sport wyposażonych w świeżo rozpako-
wane bile Cyclop. Wszystko dostarczyła Firma Euro
-Tech, która również zadbała o serwis sprzętu bilar-
dowego, co cieszyło się wielkim powodzeniem. Nie 
sposób nie wspomnieć o świetnych warunkach dla 
kibiców. Fani sportu bilardowego z łatwością mogli 

oglądać wszystkie pojedynki zasiadając na trybu-
nach. Przez dwa dni turnieju hala była wypełniona 
sympatykami tego pięknego sportu, a transmisja na 
żywo w internecie pozwoliła śledzić wyniki nawet 
z najdalszych zakątków świata. Dopisała również 
frekwencja, przy której mogliśmy być pewni wy-
sokiego poziomu sportowego. Na starcie pojawili 
się wszyscy najlepsi Polscy zawodnicy, a także kilku 
z zagranicy. Historycznym zwycięzcą pierwszej edycji 
QUAY Rokietnica Open został Sebastian Batkowski 
reprezentujący klub LP Metal-Fach Sokółka. W finale 
po dramatycznej walce pokonał Mateusza Śniegoc-
kiego z Konsalnetu Warszawa. Sebastian w decy-
dującym meczu przegrywał już 5:8 aby ostatecz-
nie zwyciężyć 9:8! Zwycięzca turnieju w półfinale 
również wykazał się stalowymi nerwami, gdzie grał 
z reprezentującym Rokietnicę Radosławem Babicą. 
Do wyłonienia zwycięzcy tego pojedynku także po-
trzebowaliśmy rozegrania maksymalnej liczby partii. 
Obok Radka na trzecim stopniu podium uplasował 

się jeszcze Mieszko Fortuński z klubu ERG Bieruń 
Folie. Za zwycięstwo Sebastian zainkasował 5 ty-
sięcy złotych. Sprawdził się także format rozgrywek 
zawierający Turniej Drugiej Szansy w 8-bil, w któ-
rym zagrali przegrani z pierwszego dnia zawodów. 
Zwyciężył go Karol Skowerski(Nosan Kielce), który 
po Turnieju Głównym QUAY Rokietnica Open 9-bil 
wyjechałby do domu z 33.lokatą i pustymi rękami. 
Format rozgrywek umożliwił mu dalszą rywalizację, 
szlifowanie formy i podreperowanie budżetu, bo 
w nagrodę otrzymał 2 tysiące złotych. Karol w fina-
le Turnieju Drugiej Szansy pokonał Huberta Łopo-
tkę(Savicki Zebra Opole). Na trzecich lokatach zna-
leźli się Piotr Ostrowski(Lipiński Dachy Tomaszów 
Mazowiecki), a także Damian Adamus(Papa Gusto 
Opole), któremu zarząd SWAB serdecznie dzięku-
je za przekazanie zdobytej nagrody finansowej na 
rzecz działalności stowarzyszenia. Podczas ceremo-
nii wręczania nagród najlepsi zawodnicy otrzymali 
okazałe puchary oraz talony na szycie na miarę od 
producenta koszul firmy Bukowianka S.A. Dodat-
kowo organizatorzy skierowali specjalne podzię-
kowania sponsorowi głównemu firmie QUAY oraz 
sponsorom strategicznym firmom Budmar, Adva-
tech, Euro-Tech i Gmerek Family, bez których nie 
było by tak wspaniałej imprezy. Śmiało można po-
kusić się o stwierdzenie, iż przez dwa dni Rokietni-
ca była stolicą polskiego bilarda.

Wyniki Turnieju Głównego QUAY Rokietnica 
Open: http://online-brackets.com/view/2964
Wyniki Turnieju Drugiej Szansy QUAY Rokietnica 
Open: http://online-brackets.com/view/3501

Galerie zdjęć będę dostępne wkrótce na face-
book Akademia Bilardowa Rokietnica. W najbliż-
szym czasie pojawią się także na YouTube wszyst-
kie transmitowane mecze oraz ceremonia otwarcia 
i wręczania nagród dostarczone przez TvSports.pl.
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Stowarzyszenie Rokietnica Biega 
Wiosenne rozbiegania za nami. Krótka relacja 

z wybranych naszych biegowych wycieczek i wy-
czynów.

Biegi im. Dominiki 
Nie mogło nas zabraknąć i tradycyjnie „pomarań-

czowi” stanowiliśmy największą grupę biegaczy zjed-
noczoną pod jedną egidą. W kwietniowym pierw-
szym biegu im. Dominiki na podium OPEN kobiet 
stanęła Agnieszka Zakrzewicz-Podlecka (I miejsce), 

Sabina Ociepa (II miejsce), Danuta Stachowiak (III 
miejsce). W kategorii OPEN mężczyzn na podium 
powiewającą flagę Stowarzyszenia reprezentował 
Przemysław Kucharski (I miejsce). Nie zabrakło rów-
nież miejsca na podium dla naszej młodszej gene-
racji -  Mikołaj Just zajął I miejsce w kategorii wie-
kowej do lat 16.

W drugim biegu zorganizowanym w dniu 27 maja 
nasi biegacze w nieco przerzedzonym składzie wal-
czyli w pocie czoła w kurzu i gorącu o podium. Walka 

zakończyła się I miejscem w kategorii OPEN kobiet 
- Sabina Ociepa, I miejscem w kategorii OPEN męż-
czyzn - Darek Okoń, III miejscem - Konrad Sioma, 
I miejscem w kategorii dziewczyn do lat 16 - Ewa 
Stachowiak oraz nagrodą dla najstarszego biegacza 
Sławomira Jarczyńskiego (chociaż tu najstarszy to 
tylko z nazwy, bo wygląd przeczy temu).

Starty w zawodach nie zdominowały naszego ka-
lendarza, pozostało w nim miejsce na wspólne wy-
biegania połączone z przyjemną konwersacją oraz 
konsumpcją własnych wyrobów. Biegaliśmy po Wiel-
kopolskim Parku Narodowym (trasa ok. 22 km, repli-
ka biegu Forest Run) oraz po Dziewiczej Górze (trasa 
łączna ok. 16 km z paroma podbiegami).

Spotkanie z Marcinem Fehlau
W gościnnie udostępnionej sali ROS-u spotkali-

śmy się z Marcinem Fehlau, doświadczonym bie-
gaczem i lekkoatletą z wieloma medalowymi osią-
gnięciami w biegach o różnych dystansach (od 1000 
m do maratonu), który podzielił się z nami swoimi 
metodami treningowymi. 

Jeśli chcecie przyłączyć się do naszej grupy, za-
praszamy do kontaktu pod adresem mailowym ro-
kietnicabiega@gmail.com.

Nasz Fun Page na Facebook’u: www. https://
www.facebook.com/rokietnicabiega/

Sabina Ociepa
Fot. Damian Nowicki, Adam Michta
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Turniej im. Marcina 
Matysiaka  
po raz szósty

Trudno wyobrazić sobie wrzesień w Gminie Ro-
kietnica bez tradycyjnych już imprez. Jedną z nich 
jest Turniej im. Marcina Matysiaka. Wydarzenie upa-
miętniające fana i amatora piłki nożnej, który za-
grał swój ostatni mecz sześć lat temu, ma nie tylko 
sportowy charakter. To również okazja do wspól-
nej zabawy i przypominania sobie o tym, co w ży-
ciu najważniejsze – rodzinie i bliskich, którym war-
to poświęcać każdą wolną chwilę. 

Skoro jednak jest to turniej, to nie może na nim 
zabraknąć sportowej rywalizacji. Pomimo, iż biorą 
w nim udział amatorzy, umiejętności zawodników 
niejednokrotnie przypominają zdolności zawodow-
ców. Każdej drużynie zależy na tym, aby zdobyć ty-

tuł mistrza, a wraz z nim puchar przechodni. Nie 
ma tu jednak mowy o wygranej za wszelką cenę 
z użyciem niedozwolonych chwytów. Wszystko bo-
wiem odbywa się w duchu fair play oraz dobrej za-
bawy. W turnieju chętnie biorą udział zarówno do-
świadczeni, jak i młodzi zawodnicy, którzy dopiero 
rozpoczynają swoją piłkarską przygodę. Od kilku 
lat niewątpliwą atrakcję stanowi również rywali-
zacja kobiet. Trudno ją dziś nazwać pokazową, po-
nieważ panie gwarantują równie dużą dawkę emo-
cji, co panowie.  

Rzesze uczestników i widzów ściąga co roku do 
Napachania wyjątkowa atmosfera wydarzenia. Nie-
wątpliwie jest to zasługa rodziny i przyjaciół Marci-
na, którzy dbają o dobre samopoczucie gości oraz 
wyjątkowość każdej kolejnej edycji. Domowe wy-
pieki i inne potrawy przyrządzone specjalnie na tę 
okazję, aktywności sportowe i artystyczne oraz po-
kazy talentów to tylko niektóre z przygotowywa-
nych atrakcji. Tak zorganizowane wydarzenie nie-
wątpliwie sprosta wymaganiom zarówno dużych, 
jak i małych. 

Kolejny, VI Turniej Piłkarski  
im. Marcina Matysiaka  

już 16 września 2017 roku. 
Zapraszamy na Boisko Orlik 

w Napachaniu. 
Więcej informacji na www.rokietnica.pl  

oraz fb rokietnica.pl. 
Zapisy drużyn, informacje regulaminowe, szczegó-

ły „piłkarskie”:  Andrzej Żebrowski tel.: 500 200 378. 
Organizacja imprezy: katarzyna.sokulska@ro-

kietnica.pl; kinga.owsian@rokietnica.pl; krysty-
na.matysiak@rokietnica.pl
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Tegoroczne biegowe grand prix zbliża się do koń-
ca. Po Biegu Wiosny i Biegu dla Mamy przyszedł 
czas na Bieg Finałowy. Podobnie jak w roku ubie-
głym wystartujemy spod hali Rokietnickiego Ośrodka 
Sportu, tam również zostanie zlokalizowana meta. 
Jak zawsze dystanse będą dostosowane do wieku 
i możliwości uczestników tak, aby każdy chętny mógł 
wziąć udział w interesującym go biegu.

Organizacji tegorocznego finału podjęła się LGD 
Dolina Samy we współpracy z Urzędem Gminy w Ro-
kietnicy. Na to wydarzenie udało się uzyskać dofi-
nansowanie z Powiatu Poznańskiego na realizację 
zadania publicznego w zakresie ochrony i promo-
cji zdrowia. Spodziewajcie się więc wielu atrakcji. 
Tym bardziej, że nasi partnerzy to oczywiście tak-
że Rokietnicki Ośrodek Sportu i ROSfit oraz Przed-
szkole LOGICUS.

W ramach Biegu Finałowego odbędzie się:
• Bieg rodzinny dla tych, dla których uzyskany czas 

nie ma znaczenia (R);
• Bieg malucha dla najmłodszych zawodników (M); 
• Bieg główny dla bardziej wytrawnych zawodni-

ków, z profesjonalnym pomiarem czasu oraz po-
działem na 4 kategorie (A, B, C, D);

• Nordic walking dla amatorów aktywnych space-
rów z podziałem na dwie kategorie: PANIE (NWK) 
oraz PANOWIE (NWM).

Zachęcamy do zgłoszeń za pośrednictwem for-
mularza elektronicznego, który dostępny będzie 
od 23 sierpnia na www.rokietnica.pl. 

Tradycyjnie, odpowiednio wcześniej, w UG Ro-
kietnica będzie można odebrać pakiety startowe. 

 
Na wszystkich uczestników czekać będzie po-

siłek regeneracyjny, a na najmłodszych animacje.
Dodatkowo: 

• nagrodzimy 3 najlepszych biegaczy w każdej 
z kategorii biegu głównego oraz w kategorii 
nordic walking;

• wylosujemy i nagrodzimy 3 rodziny spośród tych, 
które wzięły udział w każdym z trzech biegów;

• wylosujemy i nagrodzimy 3 biegaczy, którzy bra-
li udział w każdym z trzech biegów;

• medal otrzyma każdy zawodnik, niezależnie od 
tego, w jakim biegu weźmie udział.

Organizatorzy: Urząd Gminy w Rokietnicy, Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy

Patronat Honorowy: Wójt Gminy Rokietnica, 
Starosta Poznański, Polska Federacja Nordic Walking

Patronat medialny: Radio Poznań, Nasz Głos 
Poznański, Rokickie Wiadomości

Partnerzy: Rokietnicki Ośrodek Sportu, RosFit, 
Przedszkole Logicus

Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy pn. „Fi-
nał IX Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach 
im. Dominiki” współfinansowane jest ze środków 
Powiatu Poznańskiego.

Finał Grand Prix Rokietnicy w biegach im. Dominiki

Bieg Finałowy już 23 września!

Bieg Finałowy
23 września 2017 roku, godz. 10.00

START/META – Hala 
Rokietnickiego Ośrodka Sportu, 

ul. Szamotulska 29
Biuro Biegu czynne  

od 8.45 do 9.30

Formularz zgłoszeniowy w formie elektronicz-
nej, regulamin oraz więcej informacji dostępne 
będą na www.rokietnica.pl oraz profilu na fb 
Rokietnica.pl.

Zapraszamy i do zobaczenia! 
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Pod patronatem Gmin Rokietnica,  
Suchy Las i Powiatu Poznańskiego

KOŚCIÓŁ W SOBOCIE MA 500 LAT
Obchody Jubileuszu oraz obszerna, 
okolicznościowa publikacja na finał  

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Sobocie 
powstała prawdopodobnie w XIII wieku. Pierwsze-
go proboszcza wymienia dokument z 1367 r. Atuty 
parafii to zatem bogata historia. Ale także ciekawy 
dzień dzisiejszy - pisany przez wiernych, pielgrzy-
mów, przyjaciół, sympatyków, bliższych i dalszych 
sąsiadów. W tym miejscu czuje się zapał i pasję: tą 
duszpasterską, duchowo i społecznie zaangażowaną, 
wzbogacaną troską o kulturę, połączoną z pieczoło-
witą gospodarnością i bardzo aktywną. Tak ze strony 
starszych, jak i młodzieży. Tych, których obowiązki 

wiążą z parafią bezpośrednio, jak i wolontariuszy. 
Urokliwy, kubaturowo niewielki kościół w Sobo-

cie, położony zgodnie z dawną sztuką na górującym 
nad okolicą wzniesieniu, obchodzi w tym roku 500 
jubileusz. Dokładnie 650 lat mija też od daty po-
jawienia się wzmianki o Sobocie w źródłach pisa-
nych. Trudno o bardziej zacną okazję do tego, by 
zabiegać o jej szczególne upamiętnienie.

Ks. Krzysztof Andrzejewski - proboszcz parafii 
i jednocześnie kustosz Sanktuarium Pani Pięknej 
Miłości, jak zwykło się tytułować wizerunek Matki 
Boskiej umiejscowiony centralnie w ołtarzu świą-
tyni, stając na czele Komitetu 500-lecia kościoła 
w Sobocie, scentralizował spontaniczne dotąd idee 
i pomysły na historyczne obchody. Oprócz wyjątko-
wych odwiedzin wizerunków: Matki Bożej Fatim-
skiej, Matki Bożej Jasnogórskiej, przyjęcia w parafii 
relikwii św. Hiacynty i św. Franciszka, misji parafial-
nych i rekolekcji, poświęcenia obelisku upamiętnia-
jącego fundatorów kościoła pochowanych na pobli-
skim cmentarzu, niezwykłego odpustu parafialnego, 
okolicznościowej pielgrzymki parafialnej do Fatimy 
i wreszcie październikowej mszy jubileuszowej po-
łączonej z festynem parafialnym, świadectwem Ju-
bileuszu będzie specjalnie na tą wyjątkową okazję 
przygotowywana książka: „1517 - 2017 Dzieje ko-
ścioła w Sobocie”.

„1517-2017 Dzieje kościoła 
w Sobocie” – publikacja wydana 
przez Parafię Rzymskokatolicką 
pw. NMP w Sobocie

Autorem publikacji, przygotowywanej w ramach 
zadania publicznego dofinansowanego z budże-

tu Powiatu Poznańskiego oraz Gmin 
Rokietnica i Suchy Las, jest  Marian 
Bajer z Golęczewa. Nauczyciel histo-
rii i języka polskiego w Zespole Szkół 

im. Ojca Mariana Żelaska w Chludo-
wie, członek Stowarzyszenia Golęcze-

wian, współorganizował znaczące przedsię-
wzięcia o zasięgu gminnym i ponadgminnym (250. 
Rocznica Urodzin Wojciecha Bogusławskiego w Su-
chym Lesie i Glinnie, obchody jubileuszu Golęcze-
wa (wspólnie z golęczewską filią Szkoły Podstawo-
wej w Chludowie). Pan Marian opracował także 
kilka publikacji poświęconych przeszłości i teraź-
niejszości gminy Suchy Las i okolicy („Bibliografia 
o Krainie miedzy Wartą a Samicą”, „Wojciech Bo-
gusławski in memoriam”, „Jubileusz 2005. Golęcze-
wo’, „Edukacja dla Demokracji. 20 lat demokracji 
w gminie Suchy Las”).  

Opiekunem merytorycznym i jednocześnie prze-
wodniczącą Komitetu Obchodów Jubileuszu 500-le-
cia kościoła w Sobocie jest  prof. dr hab. Anna Pio-
trowicz - profesor zwyczajny w Instytucie Filologii 
Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, kierownik Zakładu Frazeologii i Kultury Ję-
zyka Polskiego.

Książka będzie zawierała krótkie dzieje kościo-
łów, szczególnie murowanego, późnogotyckiego  
z lat 1510-1517, opis remontów i renowacji obec-
nego kościoła, krótką historię sobockiej parafii od 
XIII wieku. Jej ważną częścią będzie także prezen-
tacja opisowa i fotograficzna kościelnych zabytków 
ruchomych i wyposażenia świątyni. Przedstawie-
ni zostaną również proboszczowie od 1367 roku 
oraz  sylwetki biograficzne niektórych księży. Skró-
towo zaprezentowane zostanie także życie religijne 
społeczności parafialnej. Całości dopełnią ciekawe 
rysunki, wiele fotografii, mapy, słowniczek trudnych 
wyrazów oraz bibliografia. Przewidywany czas uka-
zania się książki, która będzie miała ok. 200 stron, 
to dzień odpustu w Sobocie, 10 września 2017 r. 

Popularyzacja publikacji
Egzemplarze publikacji zostaną przesłane do bi-

blioteki gminnej w Rokietnicy i Suchym Lesie oraz 
bibliotek we wszystkich placówkach oświatowych 
Gmin Rokietnica i Suchy Las. Dodatkowo dostar-
czona zostanie do parafii działających na terenie 
obu gmin oraz Kurii Metropolitarnej w Poznaniu. 

Rzecz jasna książka udostępniana będzie rów-
nież w Sanktuarium w Sobocie - dla parafian, piel-
grzymów, gości uroczystości jubileuszowych oraz 
tych, którzy będą chcieli do niej sięgnąć po ich za-
kończeniu. 

Jej promocja będzie prowadzona bezpośrednio 
podczas odpustu parafialnego w Sanktuarium w So-
bocie oraz podczas uroczystych obchodów Jubile-
uszu 500-lecia w dniu 8 października 2017 r.

Już dziś gorąco zapraszamy do lektury.

KALENDARIUM OBCHODÓW 
500-lecia: 

4 lutego – uroczyste powitanie w parafii kopii fi-
gury Matki Bożej Fatimskiej z okazji 100-lecia obja-
wień w Fatimie, połączone z zainicjowaniem Mszy 
Św. Fatimskich w pierwsze soboty miesiąca;

5-6 sierpnia – nawiedzenie parafii przez kopię 
obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej; 

2-8 sierpnia – misje parafialne połączone z re-
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kolekcjami jako przygotowanie do odpustu para-
fialnego;

8 września godz. 19.00 – Msza św. na cmenta-
rzu parafialnym. Uroczystość poświęcenia obeliska 
upamiętniającego fundatorów kościoła w Sobocie 
spoczywających na cmentarzu;

10 września godz. 12.00 – Suma odpusto-
wa: główna uroczystość upamiętniająca jubile-
usz 500-lecia kościoła w Sobocie;

23-30 września – parafialna pielgrzymka dzięk-
czynna do Fatimy;

8 października godz. 11.00 – Msza św. i para-
fialny festyn rodzinny. 

Komitet 500-lecia kościoła w Sobocie:
• Prof. zw. dr hab. Anna Piotrowicz z Golęczewa 

– przewodnicząca
• Marian Jakobsze z Soboty – wiceprzewodniczący

Patronat honorowy wójtowie z gmin: Rokietnicy –  
Bartosz Derech i Suchego Lasu – Grzegorz Wojtera.

Autor logotypu Jubileuszu: Andrzej Piotrowicz
Już teraz na uroczystości związane z rocznicą 

serdecznie zapraszają organizatorzy i patroni Ju-
bileuszu.

WARTO WIEDZIEĆ
SANKTUARIUM MARYJNE PW. NARODZENIA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W SOBOCIE 
To najstarszy obiekt sakralny na terenie gminy 

Rokietnica. Sama parafia została erygowana praw-
dopodobnie w XIII wieku, a jej pierwszy proboszcz 
jest wymieniony w dokumencie z 1367 roku. Pier-
wotny kościół był drewniany. Obecnie istniejący ko-
ściół późnogotycki, murowany, jednonawowy, zo-
stał wzniesiony w latach 1510-1517 jako fundacja 
właściciela wsi Jana Sobockiego, miejscowego pro-
boszcza i kanonika katedralnego. Remont świąty-
ni, której groziło zawalenie, przeprowadził w roku 
1780 Ksawery Moraczewski, kanonik kaliski, do któ-
rego wieś w tym czasie należała. W roku 1894 pro-
boszcz Maksymilian Baraniecki odnowił i upiększył 
kościół. W czasie II wojny światowej świątynia zo-
stała ograbiona przez okupanta niemieckiego i za-
mieniona w magazyn. Po wyzwoleniu kościół wy-
remontowano.

W ołtarzu głównym świątyni znajduje się ła-
skami słynący obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
w srebrnej sukience (według lokalnej tradycji zwa-
nej Panią Sobocką), pochodzący najprawdopodob-
niej według szacunków konserwatorów z 1594 r. Do 
cennych zabytków należy także monstrancja wie-
życzkowa, prawdopodobnie z 1550 r., kielich z oko-
ło 1600 r. oraz pacyfikał z czwartej ćwierci XVI w. 
W prezbiterium na ścianach umieszczone są XVI
-wieczne płyty nagrobkowe rodziny Sobockich. Do 
dawnej kruchty prowadzą zabytkowe żelazne drzwi 
z wieku XVIII. Do rejestru zabytków włączona zo-
stała także dzwonnica oraz kamienny mur z bramą 
i furtą z II poł. XVIII w.

Kościół parafialny w Sobocie jest miejscem szcze-
gólnym w północnej części powiatu poznańskiego, 
ponieważ jest to jedyne sanktuarium w tym rejo-
nie, w którym czci się Najświętszą Maryję Pannę. 

Jego ważnym atutem są również organy. To dzie-
ło poznańskiego organmistrza Józefa Gryszkiewi-
cza. Zostały wybudowane w 1894 r. jako opus 90-te 
w stylu neogotyckim. Organy były w stanie agonal-
nym, zainfekowane przez drewnojady. W 2009 r. 

w końcu zamilkły. Osłabienie całej drewnianej kon-
strukcji instrumentu było na tyle poważne, że ist-
niało ryzyko, iż ten runie. Dzięki pozyskanym środ-
kom z powiatu poznańskiego na rzecz renowacji 
zabytku oraz dzięki ofiarności parafian rozpoczę-
to pod nadzorem konserwatora zabytków remont. 
Zdemontowano cały instrument, pozostawiając je-
dynie szafę, którą odrobaczono, wzmocniono i za-
konserwowano. Odświeżone zostały i przywrócone 
dawne polichromie, pozłocono poszczególne części 
szafy instrumentu. Zakonserwowana i wzmocnio-
na została także podłoga drewnianego chóru. Zre-
konstruowano część piszczałek cynowych znajdu-
jących się w prospekcie, które to podczas I Wojny 
Światowej zostały zarekwirowane na potrzeby dzia-
łań wojennych, a następnie zastąpione – ze szkodą 
dla instrumentu – piszczałkami wykonanymi z cyn-
ku. Sumaryczny koszt wszystkich prac wykonanych 
w 2009 roku to 150 000 zł, z czego 81 800 zł to pie-
niądze uzyskane z dotacji powiatu poznańskiego, 
reszta to środki własne parafii.

Oprac.: D.P.

Bliźnięta.
Gdyby matki Polki zaczęły rodzić bliźnięta  
zostałby rozwiązany problem demograficzny.

Określenie bliźnięta, bliźniaki należy do grupy 
wyrazów wieloznacznych, takich, jak na przykład 
zamek ( może być królewski, lub błyskawiczny).

Bliźnięta kojarzą się nam ze znakiem zodiaku 
(łac. Gemini), także z dziećmi urodzonymi z cią-
ży bliźniaczej, zaś bliźniaki z formą budownictwa 
dwurodzinnego.

Bliźnięta jako znak zodiaku
Patronką bliźniąt jest planeta Merkury. To trze-

ci w kolejności roku znak zodiaku. Według znaku, 
urodzeni w dniach 22.V – 22.VI (23.V – 21.VI) mają 
zdolności artystyczne.

Słynne bliźnięta w historii to : Platon, Piotr I. Wiel-

ki., Aleksander hr. Fredro, Aleksander Puszkin, Ry-
szard Wagner, Maria Konopnicka, Marlin Monroe, 
John Kennedy, Krzysztof Zanussi.

Bliźnięta wg wiedzy astrologicznej mają niczym 
dr Jekl i Mr. Hayd dwie dusze. W życiu nie są bez-
interesowni. Mają tysiące szalonych pomysłów i z 
uporem próbuję je realizować. Posiadają wyjątko-
wą zdolność do intryg. Są niesłowni i niepunktu-
alni. Uważane są za osoby tolerancyjne, potrafią 
śmiać się także i z siebie.
W rzeczywistości nie zawsze wszystko się sprawdza.

Kto chce, niech w to wierzy.

c.d. na następnej stronie Ü

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Autostopem do Azji…
Cześć, czołem! Ostatnio pisałem, jak wpadłem na 

pomysł, żeby wybrać się autostopem do Azji. Sam 
pomysł to dopiero fajny początek czegoś, co może 
się wydarzyć, ale jak wiadomo, wcale nie musi… 
Na tamtym etapie chodziło głównie o PODJĘCIE 
decyzji, natomiast teraz o coś znacznie trudniej-
szego, bo o TRZYMANIE się jej w trakcie realizacji. 
Trwanie w postanowieniu jest kluczowe, zwłaszcza, 
kiedy człowiek zabiera się za przygotowania do tak 
wielkiej wyprawy i to właśnie o swoich przygoto-
waniach, będę tym razem pisał. Ten artykuł będzie 
przydatny zwłaszcza dla tych, którzy myślą o podob-
nej podróży, ale są w tej samej sytuacji, jak ja kie-
dyś, czyli nie bardzo wiedzą od czego zacząć. Wła-
ściwie podobny schemat pojawia się we wszystkich 
dziedzinach życia, dlatego jestem przekonany, że 
każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. 

Był 10 kwietnia, kiedy po podjęciu decyzji o wy-
jeździe przyleciałem do domu. Generalnie odczu-
wałem duży zapał, ale nie miałem pojęcia jak się za 
to zabrać. W tamtym momencie nie dysponowa-
łem praktycznie niczym, ani wiedzą, ani doświad-
czeniem, a już tym bardziej jakimkolwiek sprzętem, 
który w dodatku mógłbym określić, jako sprawdzo-
ny. No taka sytuacja… Już wtedy musiałem się na-
stawić, że droga do realizacji tej podróży będzie 
bardzo długa. Myślę, że jedną z najlepszych rzeczy, 
jaką mogłem zrobić, to skupić się na tym, co mam. 
A miałem kolegę - „Puchacza”, z bardzo dużym do-
świadczeniem, no w końcu przejechał całą Azję i Au-
stralię autostopem. Takich osób, które zrobiły już 
coś podobnego jest dużo więcej i zwykle chętnie 
się tym dzielą. Mój kolega prowadził bloga, gdzie 
podobnie jak ja, szczegółowo opisywał każdy dzień 
z wyprawy. Dla mnie było to najlepsze miejsce, żeby 

zacząć zbierać informację. Dzięki temu wiedziałem, 
czego mogę się spodziewać w poszczególnych kra-
jach oraz co warto tam zobaczyć, a przede wszyst-
kim, jak wygląda takie życie i że nie zawsze jest ko-
lorowo. Potem, skontaktowałem się z nim, żeby 
zapytać o szczegóły i tak powstała moja pierwsza 
lista rzeczy, które musiałem zrobić lub kupić przed 
wyjazdem. Do ogarnięcia była cała masa spraw m. 
in. szczepienia, karty bankomatowe, ubezpieczenie, 
wszystkie kwestie wizowe itp. Natomiast, jeśli cho-
dzi o sprzęt, to musiał on spełniać trzy najważniej-
sze warunki, czyli być tani, lekki i dobry. Tutaj po 
raz kolejny, przydały się rady mojego kolegi, ale i tak 
mnóstwo czasu spędziłem, przeglądając różne fora 
internetowe. Chcąc być pewnym nowego sprzętu 
oraz siebie samego, wyjechałem na tydzień auto-
stopem na Węgry. Dzięki temu zweryfikowałem co 
się nadaje, a co nie, a także czy ja się nadaje… no 
i tutaj pojawił się zgrzyt. W tej zaledwie tygodnio-
wej podróży, miało miejsce kilka wydarzeń, które 
nieco podkopały moją pewność i przekonanie, że 
dam radę w następnej, dużo dłuższej wyprawie. Był 
lipiec, zatem nad przygotowaniami spędziłem już 3 
miesiące i miałem prawie wszystko, co było mi po-
trzeba, ale akurat pojawiły się emocje i wątpliwo-
ści. Taki schemat pojawia się właśnie wtedy, kiedy 
stoję przed jakimś większym zadaniem, czy prze-
szkodą. Po tygodniu nieustannego bicia się z my-
ślami, wypisałem na kartce wszystkie za i przeciw. 
Okazało się, że wiele rzeczy mocno wyolbrzymia-
łem, dlatego podjąłem ostateczną decyzję i powie-
działem: „jadę!” W ten właśnie sposób, 8 sierpnia, 
wyjechałem z Poznania w rytm piosenki Red Hot 
Chili Peppers – Can’t Stop.

Z dzisiejszej perspektywy, chyba raczej nie pole-

całbym rzucanie się od razu na tak głębokie wody. 
Natomiast z drugiej strony, jeżeli takie coś się już 
uda, to jakie bariery stałyby przed dużo większy-
mi wyzwaniami?

A za miesiąc, w następnym artykule będę rela-
cjonował to, co wydarzyło się w pierwszym odwie-
dzanym przeze mnie kraju, czyli w ogarniętej woj-
ną Ukrainie. 

cdn.
Hubert Krupka

kontakt.hubertkrupka@gmail.com

Bliźnięta – dzieci urodzone 
w wyniku ciąży mnogiej

W wyniku ciąży kobieta rodzi na ogół jedno dziec-
ko. Ciąża bliźniacza przypada raz na około 80 przy-
padków porodów. To około 1,3 % wszystkich ciąż 
człowieka. Ciąża mnoga nie jest typowa wśród ludzi. 
Także samice zwierząt (konie krowy, owce, sarny, 
jelenie) w zasadzie rodzą też tylko jedno młode. Tak 
samo jak i u człowieka zdarza się dość często ciąża 
mnoga – bliźnięta, lub nawet trojaczki.

Bliźnięta mają na ogół mniejszą masę urodze-
niową, jednak szybko uzupełniają braki w masie 
ciała, intelektualnie rozwijają się prawidłowo i ni-
czym nie ustępują w tym zakresie innym dzieciom .

Medycyna segreguje bliźniaki na : bliźnięta jed-
nojajowe, dwujajowe (dwojaczki), bliźnięta lustrza-
ne i syjamskie.

Bliźnięta jednojajowe  
(naturalne klony)

Powstają w wyniku podziału jednej komórki jajo-
wej, którą zapłodnił jeden plemnik. Bliźnięta są za-
wsze tej samej płci (albo chłopcy , albo dziewczynki). 
Ponieważ posiadają ten sam (identyczny) materiał 
genetyczny są na ogól podobne do siebie jak dwie 
krople wody. Są idealnymi dawcami organów do 
przeszczepów, ponieważ nie zachodzi zjawisko od-
rzucenia przeszczepionego organu. Jednak posia-
dają odrębne linie papilarne. Przyczyna podziału 

zygoty nie jest do końca rozpoznana. Prawdopodob-
nie za ciążę bliźniaczą odpowiedzialna jest matka. 
Prawdopodobieństwo urodzenia bliźniąt jednoja-
jowych wynosi ok. 3-4 % . Zdarza się, że następuje 
ponowny podział zygot bliźniaczych. Wtedy rodzą 
się czworaczki, tej samej płci i też są trudne do roz-
różnienia nawet przez rodziców. 

Bliźnięta dwujajowe (dizygotyczne).
Tak w medycynie nazywa się dzieci urodzone z cią-

ży heterozygotycznej. Są wynikiem jednoczesnego 
zapłodnienia dwóch komórek jajowych przez dwa 
plemniki. Ich materiał genetyczny jest różny. Mogą 
różnić się płcią i wyglądem. Medycyna zna przy-
padki ciąży bliźniąt dwujajowych, gdy dzieci mia-
ły różnych ojców.

Są to niezwykle rzadkie przypadki. W Polsce za-
notowano jeden takowy przypadek.

Bliźnięta lustrzane (ok. 2% 
wszystkich bliźniąt jednojajowych)

W wyniku zapłodnienia komórki jajowej nastę-
puje podział zygoty. Jeśli on wystąpi po 10 dniach, 
w płodzie mogą wystąpić zmiany. Wynikiem tego 
jest tzw. lustrzane odbicie. Otóż w jednym z płodów 
narządy wewnętrzne są umieszczone po przeciwnej 
stronie (serce po prawej, wątroba po lewej). Oba 
bliźniaki rozwijają się prawidłowo, lustrzane odbi-
cie nie stanowi zagrożenia dla życia.

Bliźnięta syjamskie
Inaczej bliźnięta zrośnięte, to patologia ciąży bliź-

niaczej jednojajowej. Przypadek bliźniąt syjamskich 
(zrośniętych) jest wynikiem zbyt późnego, lub nie-
całkowitego podziału zygoty po upływie 14 dni od 
zapłodnienia. Im później, tym większe komplikacje. 
Współczesna medycyna podejmuje się skutecznej 
operacji rozdzielenia bliźniąt syjamskich. Jednak 
zdarza się dość często, że w wyniku zabiegu jed-
no z bliźniąt umiera.

Bliźnięta, określenie wieloznaczne.
Określenie może oznaczać ludzi i ich cechy cha-

rakterologiczne na podstawie znaku zodiaku. Część 
z nas zafascynowana astrologią czyta to i chce wie-
rzyć w horoskopy.

Bliźnięta to również dzieci urodzone w wyniku 
ciąży mnogiej. To około raz na 80 porodów. Gdyby 
matki Polki zaczęły rodzić wyłącznie bliźniaki, zo-
stałby rozwiązany problem demograficzny. Bliźnię-
ta często rodzą się w wyniku terapii hormonalnej.

Bliźnięta. To dzieci niczym nie różniące się od 
innych. Jednak bliźnięta, szczególnie jednojajowe 
są szczególne. Wyróżnia ich szczególna więź i zdol-
ność empatii. Często jednak posiadają skrajnie róż-
ne osobowości i całkiem odrębne cechy psychiczne. 
Zawsze, na ogół starszy bliźniak jest osobą wiodą-
cą, młodszy, być może o koło kilka minut, jest mu 
posłuszny.  adeck.
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O szacunku człowieka 
do naturalnego 
środowiska.

„życie zgodnie z naturą jest życiem moralnym” 
 (Seneka Młodszy)

Okres wakacyjno – wczasowy sprzyja wyjazdom 
na łono natury. Póki co, w naszym kraju jest gdzie 
wyjeżdżać, by w ciszy i spokoju celebrować kon-
takt współczesnego człowieka z pierwotną, dziką 
naturą. Zazdroszczą nam tego licznie odwiedzają-
cy Polskę turyści z krajów „cywilizowanych” tzn. 
krajów , gdzie typowym krajobrazem są dymiące 
kominy, zurbanizowane środowisko pokryte beto-
nem i asfaltem. 

Obecny stan naszego środowiska to wynik szcze-
gólnej troski leśników i myśliwych o utrzymanie rów-
nowagi i ochronę naturalnego środowiska. Podzi-
wiajmy zatem nasz narodowy skarb, korzystajmy 
z jego zasobów w sposób niezakłócający ich miesz-
kańcom, dla których jest ich domem.

Zbierając grzyby nie niszczmy innych gatunków 
uważanych za niejadalne, lub trujące. One są waż-
ne w ogólnym ekosystemie. Już małe dzieci wie-
dzą, że w lesie, na łąkach należy zachowywać się 
cicho, by nie płoszyć mieszkańców tych środowisk. 

Czego szczególnie nie należy robić:
- dotykać, brać do ręki młode ptaszki. One do-

piero uczą się fruwać i na pewno dadzą sobie radę. 
Chyba, że są ranne.

- dotykać i zabierać młode sarenki, które spo-
kojnie leżą ukryte w trawach. Jest to normalne zja-
wisko. Matka zostawia swe młode nawet na kilka 
godzin. Spokojnie – znajdzie je i nakarmi. Gdy bę-
dziemy je dotykać, zostawiamy swój zapach i mat-
ka może nie podejść do malucha. Gdy kózka chodzi, 
piszczy, może być sygnałem, że coś nie tak. Jeśli po 
kilku godzinach nie pojawi się matka,wtedy nale-
ży interweniować. Można zgłaszać u Straży Gmin-
nej, u leśników, lub myśliwych.

Prawo zabrania hodowanie dzikich zwierząt 
w domu. Zezwolenia wydaje Starostwo Powiato-
we. Najczęściej sierotki (bo prawdopodobnie matka 
zginęła) trafiają do specjalnych ośrodków adopcyj-
nych, lub wolontariuszy. Po podchowaniu zwierząt-
ka zwraca się im wolność. Często bywa, że mimo 
zwróconej wolności ocalałe zwierzęta nadal utrzy-
mują więzi ze swymi opiekunami. Takich przypad-
ków jest wiele. Poniżej podaję jeden z wielu.

Zwrócona naturze.
Cześć. Jestem roczną, rączą sarenką. Prawda, 

że śliczną? Nazywam się... a, w zasadzie nie mam 
swego imienia. Gdy miałam 2 lub 3 dni (nie pamię-
tam) dobrzy ludzie znaleźli mnie ledwie żywą, leżą-
cą przy drodze. Z główki sączyła się krewka, wete-
rynarz stwierdził padaczkę pourazową, a złamana 
żuchwa ruszała się we wszystkie strony. Wszystko 
bardzo mnie bolało. Ci dobrzy ludzie zanieśli mnie 
do nowego pana, który jest leśnikiem, a co ważne, 
także myśliwym. Szybko znalazłam się u pana dok-
tora od zwierząt, który choć nie dawał większych 
nadziei na przeżycie zajął się troskliwie moimi ra-
nami. Nowy pan zabrał mnie do domu, uszykował 
miękkie legowisko i co dwie godziny karmił mnie 

mleczkiem za pomocą strzykawki zakończonej wen-
tylkiem. Miał sporo pracy, zaś w nocy budziłam go 
donośnym piskiem domagając się kolejnej porcji.

Tak mijały kolejne szczęśliwe dni. Żuchwa się ład-
nie zrosła, a ja miałam coraz większy apetyt. Te-
raz otrzymywałam solidną porcję mleka z kaszką, 
którą wypijałam smoczkiem z butelki niczym ludz-
kie niemowlę. Gdy się wykurowałam, mój opiekun 
zrobił specjalne ogrodzenie z daszkiem i przytul-
nym legowiskiem. Opiekunów miałam coraz wię-
cej. Zaczynam jadać owoce , ziemniaki, nasionka 
zbóż, uwielbiam rośliny zielone, kwiaty. Cała ro-
dzina mego pana, mnie dokarmiała. Mój opiekun 
coraz częściej zabierał mnie na spacery po polach 
i zagajnikach. Poznawałam nowe otoczenie. Fajnie 
było, lecz bezpiecznie czułam się w jego obecności 
i w swej zagrodzie. 

W domu były i inne zwierzątka. Zaprzyjaźniłam 
się z pieskami i kotkami domowymi. Uwielbiałam 
wspólne zabawy. Tak szczęśliwie mijały kolejne dni, 
tygodnie i miesiące. Pod koniec lata mój pan posta-
nowił otworzyć kojec. Mogłam swobodzie wychodzić 
na pola i do pobliskich zagajników. Jednak wolałam 
wracać do swego azylu, tam było bezpiecznie i cze-
kała jak zawsze butla ze smakowitym mleczkiem.

Podczas spacerów poznałam nowego kolegę – 
młodego liska, z nim również się zaprzyjaźniłam. 
Lisek też przychodził do domu bo wiedział, że tam 
dostanie jeść. Zdarzało mu posilać się z kotkami ze 

wspólnej miski.
Nastała jesień. Od matki natury dostałam nową, 

zimową sukienkę. Prowadzę już bardziej samodziel-
ne życie. W lesie mam już nowe koleżanki – saren-
ki. Jednak, gdy tylko usłyszę wołanie swego przy-
jaciela, przychodzę natychmiast. Nasze powitanie 
jest zawsze czułe i serdeczne. Jeszcze w grudniu 
domagałam się swej porcji mleka z kaszką. Nadal 
chętnie wchodzę do domu, bo tam są smakowite 
roślinki doniczkowe, które uwielbiam.

Tylko nie wiem dlaczego pani domu jest z tego 
powodu niezadowolona. 

Szczęśliwie minęła zima, nastała wiosna. Już od 
kilku miesięcy nie mieszkam w swej zagrodzie. Je-
stem jednak zawsze w pobliżu domu. Przychodzę 
do swych przyjaciół : piesków i kotków, zawsze znaj-
dą się jakieś smakołyki. Od paru miesięcy nie wi-
duję mego przyjaciela liska. Może coś mu się sta-
ło?. Przychodząc, zawsze czule witam się ze swym 
panem. Tylko jemu pozwalam się dotykać, pogła-
skać, przytulić. Osoby obce toleruję z odległości 
3-4 metrów. Nie pozwalam na czułości. Zaczynam 
zmieniać swą zimową, popielatą sukienkę na letnią, 
rudą. Mój opiekun ciągle sprawdza, czy nie mam 
kleszczy. Systematycznie opryskuje mnie prepara-
tami przeciwko pasożytom. Mija maj, czerwiec, na-
staje lipiec. To pora godowa. Prawdopodobnie za 
rok będę szczęśliwą mamą. Póki co, jestem szczęśli-
wą, dziką sarenką. Pamiętam, że swe życie zawdzię-
czam dobrym ludziom, jednak już nie pozwalam na 
zbytnią poufałość. Wyjątkiem jest mój pan, traktu-
ję go jak swą mamę, której nawet nie pamiętam.

Jestem wdzięczna ludziom za to, że zwrócili mnie 
naturze.

PS. Opowieść oparta na faktach. Opiekunem sa-
renki jest mój przyjaciel Bogdan. Z zawodu leśnik, 
z wyboru myśliwy. W przeszłości wychował i zwrócił 
naturze na zasadzie wolontariatu kilka saren, dzi-
ków, zajączków. Wśród wychowanków był bocian, 
jastrząb, dzika gęś. Artykuł dedykuję w pierwszej 
kolejności przeciwnikom myśliwych, którzy zmani-
pulowani przez ekoterrorystów święcie wierzą, że 
ręce myśliwych tylko krwią ociekają...

Z ostatniej chwili. Do przedszkola adaptacyjne-
go pana Bogdana trafiła następna sierotka – też 
sarenka.
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Kochani Czytelnicy,
Pamiętacie wakacyjny konkurs, w którym pytałam 

o receptę na udany wypoczynek według Koszmar-
nego Karolka? Do wyboru były dwa warianty rozwią-
zania. Odpowiedź mogła dokładnie odzwierciedlać 
marzenia niesfornego bohatera Franceski Simon 
albo mogliście puścić wodze fantazji i zapropono-
wać Karolkowi (i przy okazji wszystkim Czytelnikom 
„RW”) alternatywne, choć równie idealne, wakacje. 
Spisaliście się na medal! Dziękuję za wszystkie od-
powiedzi, zarówno te „Karolkowe”, jak i osobiste.

 Wprawdzie w momencie oddawania poniższego 
artykułu do druku i zamknięcia bieżącego numeru 
„Rokickich Wiadomości” nie upłynął jeszcze termin 
nadsyłania odpowiedzi, więc nie mogłam ostatecz-
nie podsumować konkursu, ale i tak chciałabym się 
podzielić jedną z otrzymanych recept. Jeśli zostało 
Wam jeszcze trochę wakacji, to może warto się za-
inspirować… Oddajmy głos Paulince, naszej 8-letniej 
Czytelniczce. Oto Jej „Przepis na idealne wakacje”: 

„Do lipca i sierpnia trzeba wrzucić dużo radości 
i czasu spędzonego z rodziną, trochę wyjazdów i dłu-
giego spania. Musi być ciepło i gorąco, ze szczyp-
tą wiatru. Wszystko wymieszać. Dodać trampoli-
nę, moje zabawki i śmiech. Wakacje są najlepsze 
w towarzystwie rodziny i koleżanek. Smacznego!”

Myślę, że sam Koszmarny Karolek mógłby takiego 
przepisu pozazdrościć. Prawda? Nie byłabym jed-
nak sobą, gdybym w ramach „zabawek” nie dorzu-

ciła książki, a więc dziś kilka 
słów o takich właśnie „zaba-
wiających lekturach”. Prze-
gląd jak zwykle subiektywny 
i z powodzeniem przetesto-

wany na czytelnikach w róż-
nym wieku.  Zapraszam!

� Na początek 
słynny Herve 

Tullet, o którym już kie-
dyś wspominałam. Jego 

książki obrazkowe intry-
gują czytelników w każ-

dym wieku i inspirują in-
nych autorów. Kultowe kropki 
„Naciśnij mnie” doczekały się 
już nawet „wersji 2.0”. „Klik-
nij mnie” to prawdziwa grat-
ka dla wielbicieli elektronicz-
nych gadżetów.

� Przed nami jeszcze 
trochę wakacji. Jed-

ni podróżują, inni już wrócili 
i spędzają czas na podwórkach. Proponuję książki, 
które usatysfakcjonują wszystkich. Bruliony pełne 
zabaw, do których dorośli wrócą z sentymentem 
(Państwa-Miasta, Statki, Wisielec), a dzieciakom 
zapewnią doskonałą rozrywkę w rodzinnym gronie.

� Kolejna grupa to książki (nie-książki?), któ-
rych fanką chyba nigdy tak do końca nie 

będę. Mimo, że mają ogromną rzeszę zwolenni-
ków, to dla osób z głęboko zakorzenionym przeko-
naniem, że nie wolno zaginać rogów, plamić, etc., 
są nieco zbyt „ekstrawaganckie”. Ponadto zawarte 
w nich zadania balansują czasem na granicy dobre-
go smaku. Gwoli sprawiedliwości dodam jednak, 
że pozwalają naprawdę kreatywnie spędzić czas 
i wielu dzieciakom, które boją się czytania, poma-
gają „odczarować” książkę.

� Mam nadzieję, że powyższe propozycje 
przekonają Was choć trochę do czytania, 

jeśli nie, to mam w zanadrzu jesz-
cze kilkadziesiąt argumentów na 
korzyść tej formy spędzania wol-
nego czasu. Wystarczy tylko zaj-
rzeć do „Książki, dzięki której po-
kochasz czytanie. Nawet, jeśli nie 
lubisz czytać” autorstwa Francoize 
Boucher. Dobra zabawa gwaran-
towana! Spójrzcie sami.

� Gdybyście jednak na-
dal nie byli przekonani, 

że warto czytać, to podpowiem, 
że odpowiednio dobrana lektura 
może być czasem bardzo poży-
teczną inspiracją… Dowód? Książ-
ki Davide’a Cali, pełne „niewiary-
godnie wiarygodnych” wymówek 
na okoliczność kryzysowych sytu-
acji w szkole. Ponoć sprawdzają 
się świetnie w wyprawce pierw-
szaka, moim zdaniem wzruszą 
również nieco starszych czytel-
ników, szczególnie takich, którzy 

zawsze byli na bakier z odrabianiem lekcji i punk-
tualnością. Pamiętajcie o tym, zwłaszcza, że wrze-
sień tuż, tuż.

� Ktoś powie: „Wyrosłem już z tych wszyst-
kich zabawek”. Żaden kłopot! Jest jeszcze 

przecież „Książka do zrobienia”… (kategoria +15, 
inf. wydawnicza). Spróbuj swoich sił jako autor i ilu-
strator. Kto wie, może pójdziesz w ślady Oli Cieślak 
i zdobędziesz kiedyś prestiżową nagrodę Bologna 
Ragazzi Award, nazywaną Noblem literatury dzie-
cięcej? Bardzo Ci tego życzę.

Pozdrawiam serdecznie,  
Mariola Sudoł-Szczepaniak

Konkurs nr 36.
Jedną z głównych bohaterek naszego sierp-

niowego artykułu była „Książka, dzięki której 
pokochasz czytanie. Nawet, jeśli nie lubisz czy-
tać”, która podaje 50 powodów, dlaczego war-
to czytać. W dodatku zostały one w bardzo za-
bawny sposób zilustrowane.

Prosimy Was, żebyście w ślad za Francoize 
Boucher – autorką wspomnianej książki wymy-
ślili 51. argument na rzecz czytania a następnie 
przekonująco go zobrazowali. 

Na odpowiedzi macie czas do połowy wrze-
śnia. Prace, wykonane dowolną techniką, może-
cie zostawić w bibliotece gminnej albo przysłać 
na adres zaczytanarokietnica@interia.pl (w po-
staci zdjęcia), oczywiście z dopiskiem: „ZACZY-
TANA ROKIETNICA. Konkurs nr 36”. Na autorów 
najciekawszych odpowiedzi czekają nagrody-nie-
spodzianki. Jak zwykle konkurs przeznaczony jest 
dla wszystkich czytelników „Rokickich Wiadomo-
ści”, niezależnie od wieku. Wyniki ogłosimy na 
profilu fb ZACZYTANA ROKIETNICA oraz w paź-
dziernikowym numerze naszego pisma. Jedno-
cześnie miło nam poinformować, że laureatka-
mi konkursu nr 34 zostały: p. Iwona Wiśniewska 
i p. Dorota Tomala. Gratulujemy!
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Porady prawne

Od kilku lat jestem ponownie mężatką i razem z 
mężem wychowujemy mojego synka z pierwsze-
go małżeństwa. Rodzony ojciec nie interesuje się 
dzieckiem i nie płaci alimentów. Syn niedługo idzie 
do szkoły i mój aktualny mąż chciałby dać synkowi 
swoje nazwisko, żeby inne dzieci mu nie dokuczały. 
Czy możemy zmienić nazwisko mojego dziecka? 

Szanowna Pani,
z treści Pani pytania, choć nie pada to wprost, 

wnioskuję, że obecnie dziecko nosi nazwisko swo-
jego biologicznego ojca. Jeżeli tak, to rozumiem, 
że dziecko urodziło się w trakcie trwania Pani 
poprzedniego małżeństwa albo ojciec dziecka 
je uznał i nadano mu jego nazwisko.

W takim przypadku sprawa ma się następu-
jąco. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuń-
czym1, jeżeli matka małoletniego dziecka zawar-
ła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem 
tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed 
kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed 
konsulem zgodne oświadczenia, że dziecko będzie 
nosiło takie samo nazwisko jakie nosiłoby, gdyby 
było wspólnym dzieckiem małżonków. Uprasz-
czając, matka dziecka wraz z obecnym mężem 
może złożyć oświadczenie, że dziecko będzie no-
siło takie samo nazwisko jak cała rodzina. Jeże-
li w chwili zmiany dziecko ma przynajmniej 13 
lat, musi samodzielnie wyrazić zgodę na zmianę. 

Taka zmiana będzie możliwa tylko wówczas, 
jeśli dziecko nosi nazwisko matki albo nosi na-
zwisko ojca w wyniku nadania mu tego nazwi-
ska przez sąd. 

Jeżeli zaś dziecko nosi nazwisko swojego bio-
logicznego ojca, a ojciec ten nie ma ograniczonej 
władzy rodzicielskiej, nie jest jej pozbawiony lub 

1 Art. 90 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku kodeks 
rodzinny i opiekuńczy (tj. 9.03.2017 roku, Dz. U. z 2017, 
poz. 682),

nie jest tak, że nie żyje, zmiana nazwiska, zgod-
nie z kodeksem rodzinnym może nastąpić tylko 
za zgodą ojca dziecka.

Jeżeli ojciec dziecka nie wyraża zgody na 
zmianę nazwiska małoletniego lub jeżeli nie 
ma z nim żadnego kontaktu, można spróbować 
złożyć wniosek do sądu o wyrażenie zgody na 
zmianę nazwiska dziecka2 na nazwisko obecne-
go męża matki. Taka zgoda będzie później pod-
stawą do złożenia wniosku do urzędu o zmianę 
nazwiska dziecka.

Ta kwestia uregulowana jest w ustawie o zmia-
nie imienia i nazwiska. Art. 8 tej ustawy reguluje 
dokładnie kwestię zmian nazwisk dzieci. Prze-
pisy te stanowią pewną furtkę w sytuacji, gdy 
rodzice dziecka nie mogą dojść do porozumie-
nia albo inne okoliczności powodują, że matka 
dziecka zostaje w tej kwestii w sytuacji patowej.

Życzę powodzenia!
Tatiana Kiełb-Szewczyk

Radca prawny

2 Art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 17 października 2008 roku 
o zmianie imienia i nazwiska (tj. z dnia 9.12.2015 r., 
Dz.U. z 2016 roku, poz. 10).

Moja córka ma 16 lat i okazało się, że jest w ciąży. 
Koniecznie chce wziąć ślub z ojcem swojego dziec-
ka. Ja się na to nie zgadzam, ale ona twierdzi, że 
nie potrzebuje mojej zgody. Czy to prawda?

Szanowna Pani,
zgodnie z ogólnymi przepisami prawa, pełno-

letnią jest ta osoba, która ukończyła 18 lat. Tak 
przedstawia sprawę kodeks cywilny1 w art. 10 
§1. Zasada ogólna jest zatem taka, że jedynie oso-
by po 18-tych urodzinach uzyskują pełną zdol-
ność do czynności prawnych czyli same mogą 
o sobie decydować w każdej sprawie.

Również art. 10 kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego2 podaje, że osoba niemająca ukończo-
nych lat osiemnastu,  nie może zawrzeć małżeń-

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny, 
tj. z dnia 9.02.2017 r. Dz.U. z 2017 roku, poz. 459.

2 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku kodeks rodzinny i 
opiekuńczy, tj. z dnia 9.03.2017 r. Dz. U. z 2017 poz. 
682.

stwa. Przyjmuje się zatem, że zwykle ślub biorą 
osoby dorosłe.

Mimo powyższego ustawodawca przewidział 
wyjątek od tej reguły, dając możliwość zawarcia 
związku małżeńskiego również osobom niepeł-
noletnim, ale tylko z ważnych powodów. Kodeks 
nie określa, co może być tym ważnym powodem 
pozostawiając ocenę sądowi. Aby małoletnia ko-
bieta, która ukończyła 16 lat, mogła zawrzeć zwią-
zek małżeński musi sama zwrócić się do sądu 
rodzinnego o wyrażenie zgody na ślub. Z oko-
liczności sprawy powinno wynikać, że zawar-
cie takiego małżeństwa będzie zgodne z dobrem 
założonej rodziny. Trudno przewidzieć konkret-
nie, jaka byłaby decyzja sądu w przypadku Pani 
córki, jednak można sobie wyobrazić, że ciąża 
oraz wola córki zawarcia związku małżeńskiego 
z ojcem dziecka będzie tą okolicznością, o któ-
rej mówi kodeks. Sąd prawdopodobnie oceni, 
że skoro dziewczyna, mimo, że nieletnia zaszła 
w ciążę to dobrem jej, dziecka i partnera córki 

będzie założenie rodziny.
Córka ma prawo sama złożyć wniosek do 

sądu o wyrażenie zgody na zawarcie małżeń-
stwa i nie potrzebuje do tego zgody żadne-
go z rodziców.

Dodatkowo jeszcze podpowiem, że zgodnie 
z kolei  z art. 10 § 2 kodeksu cywilnego, jeżeli 
córka uzyska zgodę sądu na ślub, to z momen-
tem zamążpójścia formalnie stanie się pełnoletnia 
mimo, że jeszcze będzie przed osiemnastką. Sta-
nie się zatem w świetle prawa dorosłą osobą i to 
nieodwołalnie. Oznacza to, że nawet późniejsze 
unieważnienie zawartego wcześniej małżeństwa, 
jeżeli miałoby to miejsce nawet przed 18-tymi 
urodzinami córki, nie spowoduje, że ponownie 
stanie się ona niepełnoletnia. Od dnia zawarcia 
związku małżeńskiego kobieta bez względu na 
wiek staje się dorosła.

Z poważaniem
Tatiana Kiełb-Szewczyk

radca prawny

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym – Rewir Dzielnicowych w Rokietnicy – ul. Rolna 20, 62-090 Rokietnica, fax 61 841 34 05

DYŻUR CAŁODOBOWY: DYŻURNY KOMISARIATU POLICJI W TARNOWIE PODGÓRNYM; TEL. 61 8414 860 LUB 997
Informację o dniach i godzinach pełnionych służb przez dzielnicowych udziela dyżurny komisariatu Policji.

Policja w Rokietnicy  997 telefon alarmowy

Kierownik  
Rewiru Dzielnicowych:  
asp. TOMASZ KLONOWSKI
tel. 61 841 34 02 
kom.: 519-064-725

Dzielnicowy:  
mł. asp. TOMASZ KRÓL

Dzielnicowy:  
sierż. sztab. ADAM DOROSZ

Dzielnicowy: 
st. sierż. BARTOSZ KARZYCKI

Rejon nr 734W
tel. 61 841 34 00 kom. 786-936-074
Miejscowości: ROKIETNICA, 
KRZYSZKOWO, ROS TWOROWO

Rejon nr 735W 
tel. 61 841 34 01 kom. 519-064-681
Miejscowości: KIEKRZ, PAWŁOWICE, 
STARZYNY, SOBOTA, BYTKOWO, ŻYDOWO

Rejon nr 736W  
tel. 61 841 34 01 kom. 519-064-607 
Miejscowości: MROWINO, CEREKWICA, PRZYBRODA, 
DALEKIE, NAPACHANIE, KOBYLNIKI, ROGIERÓWKO
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Powiat Poznański zaprasza dzieci na bezpłatne 
szczepienia przeciwko pneumokokom
To już kolejny rok, kiedy na terenie powiatu poznańskiego prowadzona jest ak-
cja szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym. Tegoroczna edycja to 
szansa dla ok. 1200 maluchów na uzyskanie najskuteczniejszej ochrony przed 
bakteriami wywołującymi takie choroby jak zapalenie płuc, zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych czy sepsa. Program w całości finansowany jest z budżetu 
powiatu poznańskiego. 

- W tym roku na programy związane z bezpłat-
nymi szczepieniami przeznaczamy blisko 760 tysię-
cy złotych. Nasze działania związane z profilakty-
ką zdrowotną kierujemy zarówno do najmłodszych 
mieszkańców powiatu, jak i nieco starszych. Oprócz 
programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych, 
we wrześniu planujemy uruchomić szczepienia prze-
ciwko grypie u osób powyżej 50. roku życia – mówi 
Jan Grabkowski, starosta poznański. 

Od 2017r. szczepienia przeciwko pneumokokom 
wpisane zostały do obowiązkowego Programu Szcze-
pień Ochronnych, jednak nie obejmują dzieci uro-
dzonych przed 31 grudnia 2016r., dlatego inicjatywa 
powiatu poznańskiego stanowi doskonałe uzupeł-
nienie programu ministerialnego. 

Z akcji bezpłatnych szczepień skorzystać mogą 
wszystkie dzieci urodzone w latach 2009-2015, któ-
re zameldowane są w gminach powiatu i ukończyły 
2 lata. Program realizowany będzie tylko do końca 
grudnia br. (lub do wyczerpania zapasów) w kilku-
nastu placówkach medycznych na terenie powiatu, 
zaś decydującą jest kolejność zgłoszeń. W celu za-
szczepienia dziecka należy skontaktować się z wy-
branym lekarzem pediatrą. 

- Nasze programu profilaktyczne są bez wątpie-
nia ogromnym wsparciem dla rodziców, nie zawsze 
bowiem domowy budżet pozwala na taki wydatek. 
Szacunkowy koszt dawki to ok. 300 zł, dlatego bar-
dzo zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu 
poznańskiego do skorzystania z tej bezpłatnej moż-
liwości – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. 

Realizatorem i koordynatorem programu jest 

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Edictum”. 
Szczegółowe informacje nt. akcji można uzyskać 
pod numerem telefonu (61) 847 04 54 lub osobi-
ście w siedzibie EDICTUM przy ul. Mickiewicza 31, 
I piętro, pok. 120.

Dlaczego pneumokoki  
są tak groźne?

Pneumokoki to jedne z najbardziej niebezpiecz-
nych bakterii zagrażających zdrowiu i życiu przede 
wszystkim małych dzieci. Stanowią najczęstszą przy-
czynę bakteryjnego zakażenia układu oddechowe-
go, które przebiega w formie ostrego zapalenia ucha 
środkowego, zapalenia zatok bądź przewlekłego za-
palenia oskrzeli. Częstą konsekwencją zakażenia jest 
inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP) obja-
wiająca się ciężkim zapaleniem płuc z bakteriemią, 
sepsą lub zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. 
Następstwem IChP może by zarówno zapalenie sta-
wów, wsierdzia lub otrzewnej, jak i niewydolność 
wielonarządowa (zaburzenia oddychania i krąże-
nia), która w aż 15-25% przypadków niestety pro-
wadzi do śmierci. U wielu chorych stwierdza się 
również powikłania neurologiczne (wodogłowie, 
zaburzenia słuchu, padaczka, niedowłady nerwów 
czaszkowych, niedowłady/porażenia spastyczne). 
Wcześniejsze zaszczepienie przeciwko pneumoko-
kom daje możliwość wyeliminowania najbardziej 
zjadliwych bakterii, skutecznie zmniejszając liczbę 
zachorowań i jednocześnie redukując liczbę powi-
kłań i zgonów.

Komu najbardziej zagrażają?
Bakterie pneumokokowe najczęściej atakują or-

ganizmy słabe, które nie posiadają jeszcze dosta-
tecznie wykształconego układu odpornościowego. 
W grupie największego ryzyka znajdują się przede 
wszystkim maluchy w wieku od 2 do 5 lat, które na 
co dzień przebywają w większych skupiskach w żłob-
ku czy przedszkolu. Szacuje się, że w Polsce mały-
mi nosicielami tej bakterii jest od 80 do 98% dzieci, 
samo nosicielstwo jednak nie gwarantuje zachoro-
wania, może natomiast przyczynić się do dalszego 
infekowania kolejnych jednostek. Warto zauważyć, 
że to właśnie pneumokoki stanowią jedną z głów-
nych przyczyn umieralności wśród najmłodszych, 
dlatego zapewnienie dziecku odpowiedniej ochro-
ny zawczasu może uchronić je przed zakażeniem.

Przypomnijmy, że Starostwo Powiatowe w Po-
znaniu na rok 2017 planuje realizację następują-
cych programów polityki zdrowotnej:
• „Program polityki zdrowotnej w zakresie profi-

laktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkie-
go HPV” - w trakcie realizacji;
Program ten realizuje priorytety zdrowotne takie 

jak: zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej 
umieralności z powodu nowotworów złośliwych 
szyjki macicy i obejmuje wykonanie cyklu szczepień 
(3 dawki) przeciwko wirusowi brodawczaka ludz-
kiego (HPV) u dziewcząt urodzonych w: 2003 roku 
oraz 2002 roku, które nie skorzystały z ww. szcze-
pień w ramach programu realizowanego w 2016 
roku finansowanego z budżetu powiatu, zameldo-
wanych w gminach powiatu poznańskiego, posiada-
jących pisemną zgodę rodziców/opiekunów praw-
nych na szczepienie, 

Na realizację Programu powiat przeznaczył środ-
ki finansowe w wysokości 270.000 zł. 

• „Program profilaktyki zakażeń pneumokoko-
wych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” 
- w trakcie realizacji; który obejmuje wykona-
nie szczepień przeciwko zakażeniom pneumo-
kokowym u dzieci urodzonych w latach 2009-
2015 mających na dzień wykonania szczepienia 
ukończone 24 miesiące życia, zameldowanych 
na terenie powiatu poznańskiego, za wyjątkiem 
dzieci, które są objęte programem obowiązko-
wych szczepień ochronnych przeciwko zakaże-
niom pneumokokowym na podstawie obowią-
zujących przepisów prawa. 
Na realizację Programu powiat przeznaczył środ-

ki finansowe w wysokości 350.000 zł. 

• „Profilaktyczny program szczepień przeciwko 
grypie dla mieszkańców powiatu poznańskie-
go” – planowany na drugą połowę 2017 r., który 
będzie obejmował wykonanie szczepień przeciw-
ko grypie u osób po 50 roku życia tj. urodzonych 
nie później niż 31 grudnia 1967 r., zameldowa-
nych na terenie powiatu poznańskiego,
Na realizację Programu powiat zaplanował środ-

ki finansowe w wysokości 140.000 zł. 

Kontakt:
Ewelina Janik

Gabinet Starosty 
Tel. 61/8410779

ewelina.janik@powiat.poznan.pl 
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„Planeta Smaku” 
w Rokietnicy

Z artykułów publikowanych na łamach Rokickich 
Wiadomości mieliście już Państwo okazję dowie-
dzieć się że w nowym budynku biblioteki gminnej, 
a dokładnie na parterze będzie również przestrzeń 
o charakterze komercyjnym. Jeden z lokali zajmie 
gastronomia. Czas najwyższy uchylić rąbka tajem-
nicy. Tutaj pojawia się nazwa „Paleta Smaku”. Co 
kryje się pod tą  nazwą? Można śmiało powiedzieć, 
że po części proza życia każdego z nas. Ilekroć wpa-
damy do naszej „Rokietnicy” spóźnieni po pracy 
i z planami na późne popołudnie.. fryzjer, siłow-
nia, dzieciaki na zajęcia dodatkowe „….ale jeszcze 
obiad”. Znamy to wszyscy. Paleta Smaku jako śred-
nich rozmiarów lokal ma dostarczyć wachlarz po-
traw dla całej rodziny. Dodatkowo dostępnych na-
tychmiast do spożycia na miejscu w nowoczesnej 
industrialnej przestrzeni lub na wynos w odpowied-
nich opakowaniach. Zmienne menu składać się ma 
z klasyków kuchni zarówno polskiej jak i światowej 
w możliwie nowoczesnym wydaniu. Pod pojęciem 
„zmienne” kryje się idea rotacji smaków na pale-
cie ponieważ nasze kubki smakowe szybko się przy-
zwyczajają domagając się nowych doznań. Ale to 
tylko „rąbek tajemnicy” bo paleta smaku to tylko 
mniejsza część dużo większej koncepcji. Ale o tym 
już wkrótce. Tym czasem zespół „Palety Smaków” 
zaprasza do stoiska promocyjnego na Rumpuciu 
gdzie będziemy chcieli Państwa ugościć, poznać i  
porozmawiać.

Sławomir Idaszak

Co słychać w ROSie….
Jak zwykle okres wakacyjny wykorzystywany jest 

na drobne naprawy i malowanie zabrudzonych ścian 
w szatniach, korytarzach i w klubie ROSFiT. Klub 
działa normalnie, jednak z ograniczonym czasem 
otwarcia w soboty i niedziele (9.oo – 15.oo). Waka-
cje to również czas urlopów (ja już zapomniałem te 
wspaniałe obrazy podwodnych raf i kolorowych ry-
bek), które nasi pracownicy wykorzystują w pełnym 
zakresie, wypoczywają, ładują akumulatory… Czyli 
przygotowania do nowego sezonu w pełni. Sezon 
zaczynamy od oficjalnego otwarcia roku szkolnego 
2017/2018, potem czyn-
ny udział w RUMPUCIU, 
a dalej już tylko wydarze-
nia kulturalne i sportowe.

Przypominam, że 14 
października (sobota) 
o godzinie 18.oo będzie-
my świadkami wspania-
łego wydarzenia muzycz-
nego jakim jest koncert 
QUEENN Symfonicznie. 
Bilety są już w sprzeda-
ży w portierni ROS, a tak-
że na www.bilety24.pl 
i www.biletynakaba-
rety.pl 

A propos kabaretów, to w tym roku będziemy 
gościć dwa. Ponownie wystąpi u nas Kabaret NEO- 
NÓWKA z nowym programem „Kazik sam w domu” 
. To przedstawienie planowane jest na 21 paździer-
nika (również sobota). A w listopadzie gościć bę-
dziemy (pierwszy raz w hali ROS) znany, nie tyl-
ko z odcinkowego serialu UCHO PREZESA kabaret 
Moralnego Niepokoju. Rok zakończymy jak zwy-
kle ROSgwiazdką z Rokickimi Wierzbami i wspa-
niałym koncertem rockowo – akustycznym zespo-
łu De Mono.

A w międzyczasie mury pną się do góry…. Gdy 
dotrze do Państwa to wydanie RW, budynek nowo 
powstającej gminnej biblioteki wraz częścią handlo-
wo-usługową będzie miał zakończony I pierwszy naj-
ważniejszy etap tj. roboty zbrojeniowe i murarskie. 
Wprawdzie pogoda nie sprzyjała ostatnio budow-
lańcom, ale dużych opóźnień nie ma.

W sierpniu natomiast przekazujemy plac budo-
wy wykonawcy inwestycji „ Budowa remizy dla OSP 
Rokietnica”. 

Tym, którzy zaplanowani urlopy w sierpniu ży-
czę udanych i bezpiecznych wakacji, a tym którzy 
już są po urlopach życzę cierpliwości, w końcu za 
rok też będą wakacje…

 Jerzy Maciejewski
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Młodzież rządzi w BUDMAR-
CUP X, a doświadczenie zwycięża 
w rankingu!!!

Podium BUDMAR-CUP X, od lewej: Arek Brzękowski, 
Adam Stankiewicz i Michał Potysz 

W ostatniej eliminacji BUDMAR-CUP sezonu 
2016/2017, w której decydowały się losy najlep-
szych miejsc w rankingu dających awans do BUD-
MAR MASTERS wystartowało 19 uczestników. Triumf 
w ogólnym rankingu po 10 turniejach eliminacyjnych 
zapewnił sobie Andrzej Barski, któremu w ostatniej 
eliminacji potrzebny był tylko udział. Drugie miejsce 
rankingu BUDMAR-CUP padło łupem Macieja Wa-
chowiaka, a na trzecie miejsce, po dobrym starcie 
w ostatniej eliminacji i szybkim odpadnięciu rywa-
li wyprzedzających go o kilka punktów, wskoczył Mi-
chał Potysz. Michał w X turnieju turnieju zajął trzecie 
miejsce, które dzielił razem z Karolem Siódmiakiem. 
Jednak trzeba podkreślić, że tego dnia na stołach 
bilardowych dominowała młodzież. W finale spo-
tkali się Adam Stankiewicz i Arek Brzękowski, me-
daliści ostatnich Mistrzostw Polski Juniorów. Adam 
reprezentuje Falquon Hades Poznań, a Arek naszą 
Akademię. Obaj zawodnicy wspólnie trenują pod 
okiem Piotra Kudlika, więc niejednokrotnie grali już 
razem. Tym razem lepszy okazał się Adam, dla któ-
rego było to pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach 
BUDMAR-CUP. Pierwsza czwórka otrzymała pucha-
ry i medale ufundowane przez firmę BUDMAR. Na-
grody za Ranking BUDMAR-CUP zostaną wręczone 
osobiście przez właścicieli firmy BUDMAR podczas 
wrześniowego turnieju BUDMAR MASTERS podsu-
mowującego sezon 2016/2017. Dokładną datę po-
damy w ciągu dwóch tygodni. Ogromne gratulacje 
zarówno dla najlepszych sezonu 2016/2017 jak i X 
eliminacji BUDMAR-CUP!!!

Ranking BUDMAR-CUP  
po ośmiu turniejach:

Poz. Imię i nazwisko PKT
BUDMAR 
MASTERS 

(Rozstawienie)
1 Andrzej Barski 140 nr 1
2 Maciej Wachowiak 132 nr 2
3 Michał Potysz 126 nr 3
4 Daniel Wieszczeczyński 124 nr 4
5 Robert Jachimowski 122 nr 5
6 Leszek Adamek 106 nr 6
7 Piotr Judkowiak 106 nr 7
8 Dawid Jachimowski 102 nr 8
 Marek Strykowski 102 nr 9
10 Adam Stankiewicz 101 nr 10
11 Karol Siódmiak 100 nr 11
12 Kacper Specyał 97 nr 12
13 Arek Brzękowski 96 nr 13
14 Piotr Likowski 90 Rezerwowy nr 1
15 Krzysztof Kaczmarek 88 Rezerwowy nr 2
16 Agnieszka Kolecka 87 nr 14
17 Piotr Kolecki 84 nr 15 - Dzika 

Karta 
18 Piotr Kaczmarek 82 Rezerwowy nr 3
19 Sebastian Brzękowski 82 nr 16 - Dzika 

Karta 
20 Sebastian Przeniczka 80
21 Andrzej Sykała 76
22 Jacek Kiwertz 64
23 Tomasz Sobolewski 50
24 Oskar Jachimowski 48
25 Łukasz Sikorski 38
26 Wiesław Knobloch 35
27 Karol Bartkowiak 33
28 Michał Wyrwas 32
29 Milena Malicka 30
30 Michał Judkowiak 29
31 Jędrzej Klaman 28
 Radosław Lorych 28

33 Bartosz Wawrzyniak 24
34 Łukasz Pacocha 16
 Wiesław Trzeciak 16

36 Maks Bartkowiak 15
 Zuzanna Błaszczak 15

38 Filip Górski 14
 Cezary Gratkowski 14

40 Jarosław Kapuściński 14
 Jacek Przybylski 12

42 Wojciech Hujda 12
 Łukasz Judkowiak 10
 Konrad Kubasiewicz 8
 Marek Antkowiak 8

BUDMAR-CUP IX – pierwsza 
drużyna na fali!!!

Przedostatnia odsłona BUDMAR-CUP sezonu 
2016/2017 kończyła ponad dwutygodniowy ma-
raton zawodów bilardowych w Rokietnicy. 10 czerw-
ca rozegraliśmy 5.kolejkę Polskiej Ligi Bilardowej, 11 

czerwca graliśmy eliminacje do Mistrzostw Polski 
Amatorów, 17-18 czerwca, a właściwie 15-19 czerw-
ca uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Turnieju 
QUAY Rokietnica Open. 24 czerwca odbyła się 6.ko-
lejka PLB, no i 25 czerwca IX odsłona BUDMAR-CUP, 
gdzie zjawiło się 24 graczy, dla których Stowarzy-
szenie Wielkopolska Akademia Bilardowa zorgani-
zowało grilla w podziękowaniu za wspaniałą, nieza-
stąpioną pomoc przy organizacji QUAY Rokietnica 
Open. Bez klubowiczów Akademii Bilardowej ten 
turniej na pewno nie odbyłby się w tak perfekcyjnych 
warunkach. Jeszcze raz DZIĘKUJEMY!!! Nad grillem 
oczywiście bezbłędnie czuwał Andrzej „Makłowicz” 
Sykała, a na deser tradycyjnie czekały przepyszne 
słodkości przygotowane przez „Szefową” Izę. W tak 
pysznej atmosferze najlepiej poradzili sobie zawod-
nicy pierwszej drużyny Akademii, którzy niesieni falą 
zwycięstwa w PLB zajęli trzy z czterech miejsc na 
podium. Zwyciężył Michał Potysz, który w ogrom-
nie emocjonującym finale(szczególnie decydująca 
partia) pokonał 4:3 Arka Brzękowskiego. Na trze-
cim stopniu podium uplasował się lider rankingu 
Andrzej Barski, a obok niego znalazł się Karol Siód-
miak z klubu Falquon Hades Poznań. Piąte miejsca 
zajęli: Leszek Adamek, Robert Jachimowski, Piotr 
Likowski i Cezary Gratkowski.

Arek i Radek na podium Pardubice 
STABEDO Open!!!

W dniach 6-9.07 w Czechach odbył się między-
narodowy turniej Pardubice STABEDO Open 2017. 
Turniej został podzielony na trzy części. Zawody ju-
niorów, kobiet i open. Nasi zawodnicy Arkadiusz 
Brzękowski i Krzysztof Kaczmarek wystartowali 
w turnieju juniorskim gdzie zapisało się 55 uczest-
ników.  Oboje bez większych problemów awansowa-
li do fazy pucharowej. Arek wygrał wszystkie swoje 
mecze w grupie i awansował z pierwszego miej-
sca. Krzysztof po jednej porażce awansował z dru-
giego miejsca. W pierwszej rundzie fazy pucharo-
wej Krzysztof przegrał po zaciętym pojedynku 5:4 
i ostatecznie zajął 17 miejsce. Arek miał w pierw-
szej rundzie wolny los i po kolejnych dwóch wygra-
nych dotarł do półfinału. Tutaj trafił na Kamila Szą-
szora, któremu uległ 5:2 i ostatecznie zajął bardzo 
dobre trzecie miejsce. Pogromca Arka wygrał cały 
turniej. W przerwach między meczami mogliśmy 
zwiedzić słynne miejsca w Pardubicach takie jak 
Zamek, Chatka Piernikowa, czy hipodrom Pardu-
bice znany z gonitwy Wielkiej Pardubickiej. Lubią-
cy dalsze wycieczki wybrali się w Karkonosze i zdo-

Arek, Michał i Andrzej
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byli największy ich szczyt, czyli Śnieżkę. W turnieju 
Open wystartowało ponad 200 zawodników, wśród 
nich obaj juniorzy z Rokietnicy oraz dodatkowo Se-
bastian Brzękowski i Radosław Babica. Arek, Krzysz-
tof i Radek gładko awansowali do fazy pucharowej. 
Sztuka ta nie udała się Sebastianowi. Juniorzy za-
kończyli swój udział na drugiej rundzie pucharowej 
zajmując 17.miejsce. Bardzo dobry występ zanoto-
wał Radek, który dopiero w finale uległ Tomaszowi 
Kapłanowi 6:2 zajmując ostatecznie drugie miejsce. 
Turniej rozgrywany był na 16 stołach bilardowych 
Diamond ustawionych w hali TIPSport Arena, w któ-
rej w sezonie hokejowym wszystkie swoje mecze 
gra drużyna Dynamo Pardubice. 

Aktualne tabele RLB XII ADVATECH!

Aktualne tabele XII edycji Rokietnickiej Ligi Bilar-
dowej ADVATECH można śledzić na żywo pod na-
stępującymi linkami:
• SUPER RLB ADVATECH (8-bil i 10-bil): 

http://online-brackets.com/view/1836
• SUPER RLB ADVATECH (9-bil i 14/1):  

http://online-brackets.com/view/1837
• PRO RLB ADVATECH (8-bil, 9-bil, 14/1): 

http://online-brackets.com/view/1838

Mogło być zupełnie inaczej...!!!
W 6. kolejce II Polskiej Ligi Bilardowej zostały ro-

zegrane derby Rokietnicy. Dwa zespoły Akademii 
Bilardowej zgotowały nam widowisko godne stoli-
cy polskiego bilarda. Szczególnie za sprawą pierw-
szej części meczu, gdzie wszystko wskazywało, że 
drugi zespół gładko zwycięży 3:0. Maciej Wacho-
wiak prowadził z Andrzejem Barskim 9:6, debel Da-
niel Wieszczeczyński, Robert Jachimowski wygry-
wał z Markiem Strykowskim i Arkiem Brzękowskim 
aż 9:5, a Kacper Specyał prowadził z Michałem Po-
tyszem 7:5. Oba zespoły miały o co walczyć. Wy-
nik 3:0 dla drugiej drużyny mógł znacznie oddalić 
pierwszy zespół od baraży o I PLB ale jednocze-
śnie mógł dać nadzieje drugiej drużynie na walkę 
o I PLB. Ostatecznie pierwszy zespół wzniósł się na 
wyżyny swoich możliwości i odrobił straty z nawiąz-
ką w każdym z trzech meczów. Wyniki 10:9, 10:9 
i 10:8 same mówią za siebie, mogło być zupełnie ina-
czej... W rewanżowych meczach pierwsza drużyna 
niesiona triumfem z poprzednich pojedynków nie 

dała szans drugiemu zespołowi i utrzymała się na 
autostradzie do awansu do baraży o I PLB. W dru-
gim meczu punktowali: Krzysztof Kaczmarek poko-
nując Daniela, Marek wygrywając z Dawidem Jachi-
mowskim i debel Michał i Arek pokonując Macieja 
i Kacpra. Tabele i wyniki dostępne na stronach Pol-
skiego Związku Bilardowego:

http://bilard-sport.pl/liga/terminarz_2liga.
php?grupa=3

Szkółka Bilardowa  
Radosława Babicy!

W Akademii Bilardowej w Rokietnicy działa „Szkół-
ka Bilardowa”, do której można zapisać się w każdej 
chwili. Dzieci ćwiczą pod okiem Radosława Babicy, 
który jest aktualnym Mistrzem Europy. Koszt szkółki 
to 40 zł na miesiąc. Wszyscy uczniowe mają dostęp 
do stołów bilardowych codziennie od poniedział-
ku do piątku w godz. od 16:00 do 18:00. Spokojnie 
można dopasować zajęcia w Akademii do innych 
już wcześniej zaplanowanych. Zazwyczaj program 
ćwiczeń wymaga uczestnictwa 2 razy w tygodniu 
ale nic nie stoi na przeszkodzie aby dzieci przycho-
dziły do klubu codziennie i utrwalały swoje umie-
jętności. Nauka przeprowadzana jest w sposób in-
dywidualny, więc nie ma problemu aby dopisać 
się w każdej chwili. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem 618144085 lub bezpo-
średnio w Akademii Bilardowej przy ul. Łąkowej 6 
w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!!!

WAKACJE Z BILARDEM  
– 2 turnusy!!! 

Obie drużyny Akademii.
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Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek 
KARDIOLOG 
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29
Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

tel. 662 950 068
Terminy przyjęć:  9 sierpnia, 
  20 września, 18 października
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

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

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

KAZBET®

Kostki brukowe
produkcja i układanie
Kaźmierz, ul. Nowowiejska 11
tel. 291 77 80, 601 77 10 43  www.kazbet.pl

Rok zał. 1979
A. i P. Balcerzak

PROMOCJA

KONTAKT:
TECH-BUD, ul. Tarnowska 45/47, 62-090 Napachanie

tel./fax: 61-814-27-68
604-288-704  604-288-703  602-638-779

biuro@tech-bud.poznan.pl

POKRYCIA DACHOWE

OFERTA:
 u Styropian laminowany  
„Styropapa”

 u Styropian spadkowy
 u Kliny styropianowe
 u Papy termozgrzewalne i tradycyjne
 u Kleje montażowe

AKCESORIA DACHOWE:
 u Kominki, kielichy przyścienne, rynny
 u Blachy powlekane kolor
 u Blachy ocynkowane

SYSTEM DOCIEPLEŃ:
 u Styropian [SUPER CENA!]
 u Kleje do styropianu i siatki
 u Narożniki z siatką i bez
 u Siatka podtynkowa
 u Kołki do montażu styropianu + zaślepki

>>> TRANSPORT <<<

Pracownia Geotechniki 
GEOTEST

n badania podłoża gruntowego 
i opracowania geotechnicznych 

warunków posadowienia n ustalenie 
przyczyn zawilgocenia n opracowanie 
metod wzmacniania słabych podłoży

Tel. 602 124 820
www.geotest.poznan.pl

Koszenie 
trawników 
i działek

tel. 781-929-150

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 

61 8145 426

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
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PROTEZY ZĘBOWE

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

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

Pracownia czynna:  
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00

PRACOWNIA PROTETYCZNA

Kiekrz, ul. Kierska 5 (vis-a-vis Apteki Kierskiej)
godziny otwarcia: pon-sob od 8.00 do 18.00

SPRZEDAŻ  
DRZEW

I KRZEWÓW  
OZDOBNYCH

Zakładanie  
i pielęgnacja ogrodów

torf, kora, ziemia
tel. 661 977 269

tel. 505 703 678

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

Budowa domów pod klucz
klinkier • płoty klinkierowe  

• płytki • malowanie  
• szpachlowanie • kostka 
brukowa • usługi koparką

te l :  886 -016-056

OSUSZANIE  
BUDYNKÓW

drenaże, izolacje 
iniekcja krystaliczna 

wentylacja
tel. 609-270-132

Sprzątanie domów i biur, 
mycie okien,  

zarządzanie najmem
736 239 222

biuro@clean-fresh.pl

SKUP ZŁOMU
ul. SZKOLNA 15

NAJWYŻSZE 
CENY

DOJEŻDZAMY  
PO ZŁOM  

DO KLIENTA

SKŁAD OPAŁU
tel. 513 207 117
tel. 506 223 132

Ogłoszenia 
drobne
  Dam pracę 

Firma reklamowa poszukuje pracownika 
do aplikacji folii (witryny sklepowe, pojaz-
dy) i prostych prac montażowych. Praca 
dorywcza. Tel.: 781 377 122 (prosimy o 
kontakt po godz. 17).

Ewa Szpot Sp. z o.o. zatrudni: • kasje-
ra(kę) – pomoc księgową; • pracownika 
gospodarczego; • osoby do sprzątania 
biur i salonów samochodowych. Mile 
widziane osoby niepełnosprawne. CV 
proszę przesyłać na adres: h.marszal@
szpot.pl, tel. 61 652 44 18

Agencja ochrony zatrudni osoby z 
orzeczeniem o niepełnosprawności 
do ochrony obiektu przemysłowego w 
Rogierówku. Kontakt 531 533 200 lub 
517 574 235

PON-PT 9-20
SOB-NIEDZ 10-14
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Dorota Dziedzic  &  Agnieszka Napieralska 
zapraszają na: 

 

„SŁODKOŚCI DLA DZIECIĘCEJ RADOŚCI” 
 

 

Gwiazdy 
Zumby 



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

48 sierpień-wrzesień 2017

Poradnia  
dietetyczna
dietetyk mgr inż. Natalia Klapińska

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

Zdrowo i skutecznie www.dietalia.com.pl

604 515 221

tel. 530 130 159   Lipka Andrzej 
www.lipka-wegiel-wargowo.pl

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81

POLSKI
WĘGIEL

 » DREWNO LIŚCIASTE 
(AKACJA, BUK, 
DĄB, JESION, WIĄZ, 
BRZOZA),  SOSNA, 
GAŁĘZIÓWKA

DOWÓZ GRATIS 
pow. 1 tony  

do 25 km

Najwyższa  jakość

RATY

OFERUJEMY:
 » ORZECH 30 KJ
 » KOSTKA 28 KJ
 » KOSTKA 26 KJ
 » MIAŁ 29 KJ
 » MIAŁ 23 KJ
 » GROSZEK 30 KJ
 » WĘGIEL 
BRUNATNY

 » KOKS
 » EKO GROSZEK 24 KJ
 » EKO GROSZEK 26 KJ
 » EKO GROSZEK 28 KJ

Małgorzata Karpiczak-Ostrowska Kiekrz ul. Ostra 3 601-624-653, 8-482-125

Zapraszamy od poniedziałku do soboty od 8.00 do 21.00, w niedziele  
od 10.00 do 15.00. Na terenie Gminy Rokietnica dowóz kwiatów gratis!

Kwiaciarnia „Zakątek”

szeroki wybór kwiatów ciętych i doniczkowych, donic oraz wiele innych ciekawych upominków

Należymy do 
międzynarodowej sieci  

Poczty Kwiatowej

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

Komercyjnie poradnie: endokrynologiczna, 
urologiczna, proktologiczna, ginekologiczna, 
neurologiczna i zdrowia psychicznego

Punkt pobrań do badań laboratoryjnych
od pon. do piątku 7.00-9.00, w soboty 7.00-10.00

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

i komercyjnie

BEZPOŚREDNIO  
Z POLSKICH KOPALŃ!

KWK MARCEL, KWK PIAST, KWK JANKOWICE, 
KWK CHWAŁOWICE, KWK BOBREKCertyfikowana sprzedaż

PROMOCJA!

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

katalogi

ulotki

strony www

opracowanie 
graficzne,  

skład, druk

czasopisma

itp.


