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Zamiatanie mechaniczne ulic, chodników i placów u Odśnieżanie oraz 
posypywanie chodników i placów u Usługi: kosą spalinową, kosiarką 

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

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

Oferta dla firm i osób  
indywidualnych z terenu  

Gminy Rokietnica

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

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

Dzień rabatu w Latice!
20.10.2017 wszystkie usługi -30%  

podając hasło: „Latika 30%”.
Zapraszamy!

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Latika
Cerekwica • ul. Szamotulska 7 • tel. 510-410-422

Rokietnica, Szamotulska 33

Angielski

niemiecki

HiszpAński

FrAncuski

Włoski

rosyjski

polski
dla obcokrajowców

TłumAczeniA

kursy dlA Firm

601 147 777

kursy dlA  
dzieci i dorosłycH

leTnie i zimoWe 
półkolonie językoWe

WArszTATy leTnie

konWersAcje  
z nATive speAkerem

mulTimediAlne  
pomoce  

dydAkTyczne10
lat

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



3październik 2017

Rokickie Wiadomości
Wydawca: Biblioteka Gminna im.M.Konopnickiej
Adres: ul.Pocztowa 8, 62-090 Rokietnica, tel. 61 814 52 12
 www.rokickiewiadomosci.com.pl
Redaktor naczelny: Teresa Wieczorek 
Zespół redakcyjny: 
Kinga Owsian, Mariola Sudoł-Szczepaniak
Administrator strony, serwis informacyjny,  
fotografia: Adam Michta
Honorowi Członkowie Zespołu: Ryszard Lubka
Współpraca:  Radosław Babica, Maria Chojnacka, Urszu-
la Cichańska, Anna Cybulska, Agata Czerniejewska, Andrzej 
Deckert, Danuta Dobak, Dorota Filipiak, Karolina Fryś, Józef 
Fudala, Bogna Grochulska, Piotr Hałas, Monika Hofman, 
Weronika Jaroszewska, Wojciech Kaczmarek, Przemysław 
Kiejnich, Sylwia Kiejnich, Agnieszka Kożuchowska, Agniesz-
ka Kram, Elżbieta Kram, Ewa Lepsza, Bożena Lisiak, Róża 
Lubka, Ryszard Lubka, Jerzy Maciejewski, Maria Matuszczak, 
Agnieszka Matysiak, Joanna Nowak, Sabina Ociepa-Mendel, 
Izabela Olejniczak-Bysiewicz, Anna Olejniczak-Cichocka, Li-
dia Przybysz, Małgorzata Przynoga, Karolina Rynowiecka
-Rozmiarek, Bogusława Rzepka, Mirosław Skrzypczak, Oli-
wia Słomińska, Mirosława Stachowiak, Magdalena Statucka, 
Żaneta Struś, Mariola Sudoł-Szczepaniak, Hanna Szczep-
kowska, Arkadiusz Szymczak, Joanna Tomalka, Agnieszka 
Tomczak, Magdalena Tomkowiak, Teresa Wieczorek, Emilia 
Zdzierela, Krzysztof Zielonka, Agnieszka Złotnicka.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótu i opracowywania 
materiałów.
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
Skład, reklamy: Studio KWADRAT
tel.: 607 566 555, email: mn@kreator.com.pl
Nakład: 4700 egzemplarzy
Numer zamknięto: 21.09.2017 r.
Propozycje artykułów: 
Teresa Wieczorek, Biblioteka Gminna 
e-mail: redakcja@rokickiewiadomosci.com.pl
Materiały do numeru 11/2017 prosimy dostarczyć do 
16.10.2017 r.
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego 
pisma.

Co? Gdzie? Kiedy?
	14.10.	 Koncert Queen Symfonicznie	–	Rokietnicki	Ośrodek	Sportu,	ul.	Szamotulska	

29,	godz.	18.00	(sobota)
	15.10.	 Jesienne Wietrzenie Szaf	–	Rokietnicki	Ośrodek	Sportu,	ul.	Szamotulska	29,	

godz.	10.30-15.00	(niedziela)
	16.10.	 Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii Wieku Dostojnego	po raz 

Dziesiąty!	–	Rokietnicki	Ośrodek	Sportu,	Sala	GOK,	ul.	Szamotulska	29
		 godz.	19.00	-	wykład	 inauguracyjny	–	Hipertensja chorobą cywilizacyjną 

XXI wieku.	(poniedziałek)
	21.10.	 Kabaret Neo-Nówka. „Kazik sam w domu”	–	Rokietnicki	Ośrodek	Sportu,	ul.	

Szamotulska	29,		godz.	16.30	(sobota)
	22.10.	 Spotkanie autorskie z Andrzejem Pasławskim	 pt. „Wilno - barok na 7 

wzgórzach”.	Rokietnicki	Ośrodek	Sportu,	Sala	GOK,	ul.	Szamotulska	29,	godz.	
13.00		(niedziela)

Za nami czas wakacyjnej beztroski.  
Rok szkolny się zaczął...
Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Po ponad dwumiesięcznej 
przerwie skończyły się wakacje, przyszedł czas na powrót do szkoły.

Pierwszy dzień w szkole jest zawsze okazją do wspomnień i ponownego spotkania z kolegami oraz 
koleżankami. Początek roku szkolnego jest też momentem, w którym uczniowie zazwyczaj wyznaczają 
sobie cele, które będą chcieli zrealizować w roku szkolnym, określają ambitne plany i zamierzenia, roz-
poczynają nowe przedsięwzięcia.

Dlatego Drodzy uczniowie, Wszystkim życzę powodzenia w nauce i poznawaniu świata! Mam nadzie-
ję, że nadchodzący rok szkolny wzbogaci Waszą wiedzę i umiejętności. Rozwijajcie własną kreatywność, 
swoje zainteresowania naukowe i artystyczne. Niech nie zabraknie Wam 
także serdecznych przyjaźni, które być może przetrwają do końca świata 
i jeszcze jeden dzień dłużej...

Nauczycielom życzę wytrwałości i powodzenia w kształtowaniu charak-
terów oraz rozwijaniu umiejętności uczniów.

Rodzicom życzę spokojnego roku szkolnego, dobrej współpracy z nauczy-
cielami oraz zadowolenia z osiągnięć swoich dzieci.

Teresa Wieczorek
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Szanowni  Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
pragnę złożyć wszystkim nauczycielom 
i pracownikom oświaty najlepsze życzenia.
Składam serdeczne podziękowania 
za codzienny trud wkładany  
w wychowanie, nauczanie oraz osobiste 
zaangażowanie w rozwój oświaty.
Jednocześnie życzę pogody ducha  
i pomyślności w życiu osobistym
oraz samych radosnych chwil w całym roku szkolnym.

Bartosz Derech 
Wójt Gminy Rokietnica
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Z prac  
Rady Gminy
XLII Sesja Nadzwyczajna 
Rady Gminy Rokietnica

Dnia 16 sierpnia 2017 roku odbyła się (zwoła-
na na wniosek Wójta Bartosza Derecha) XLII se-
sja Rady Gminy Rokietnica, którą prowadził Adam 
Pioch - Przewodniczący Rady Gminy. 

W obradach uczestniczyło 13 radnych. 
Rada Gminy Rokietnica w głosowaniu jawnym 

przyjęła uchwałę [wszystkie uchwały dostępne są 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakład-
ce „Prawo lokalne”>”Uchwały Rady Gminy”: http://
bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]: 
XLII/397/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gmi-

ny Rokietnica na 2017 rok - 13 głosami „za”. 
Podjęcie tej uchwały było konieczne celem prze-

sunięcia w budżecie środków z przeznaczeniem na 
sfinansowanie kosztów odbudowy systemu melio-
racyjnego na osiedlu Topolowym w miejscowości 
Bytkowo. Zadaniem systemu będzie odprowadze-
nie wód gruntowych z najniższego miejsca, które 
powodują zalania i podtopienia posesji.

• Radny Ryszard Lubka przedstawił sytuację pod-
topień w sołectwie Mrowino-Cerekwica.

• Radna Bogusława Rzepka poruszyła problem 
niedrożnych studzienek kanalizacyjnych, co rów-
nież ma wpływ na zalewanie posesji.

Biuro Rady Gminy Rokietnica 
K. Matysiak

XLIII sesja 
Rady Gminy Rokietnica

Dnia 28 sierpnia 2017r. odbyła się XLIII sesja 
Rady Gminy Rokietnica, którą prowadził Adam 
Pioch - Przewodniczący Rady Gminy. W obradach 
uczestniczyło 12 radnych. 

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: 
Radny Ryszard Lubka – złożył interpelację w spra-
wie organizacji infrastruktury drogowej i ruchu na 
ul. Zbożowej w Mrowinie; Radna Joanna Nowak 
zadała pytanie odnośnie jakości wody (żółtawe 
zabarwienie); Radna Bogusława Rzepka ponowiła 
prośbę o usunięcie pojemników na odzież używa-
ną usytuowanych przy ul. Sportowej w Rokietnicy. 

Rada Gminy Rokietnica w głosowaniu jawnym 
przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwa-
ły dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej zakładce „Prawo lokalne”>”Uchwały Rady 
Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]: 
XLIII/398/2017 w sprawie: miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Kobylniki, rejon ulicy Żurawiej - 12 głosami „za”;

XLIII/399/2017 w sprawie: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejsco-
wości Rostworowo, rej. ul. Rokietnickiej, ul. Po-
godnej i ul. Promyk - 11 głosami „za”, 1 „wstrzy-
mującym się”;

XLIII/400/2017 w sprawie: zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowości Cerekwica, rejon ul. Topolowej i ul. Je-
sionowej - 12 głosami „za”;

XLIII/401/2017 w sprawie: zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowości Kiekrz, dla działek nr 91/27 i 91/28 - 11 
głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”;

XLIII/402/2017 w sprawie: nabycia nieruchomo-
ści położonej w miejscowości Krzyszkowo - 11 
głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”;

XLIII/403/2017 w sprawie: zawarcia umowy dzier-
żawy na kolejny okres - 12 głosami „za”;

XLIII/404/2017 w sprawie: podwyższenia kapita-
łu zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych Sp. z o.o. w Bytkowie i dokonania zmian 
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w akcie założycielskim Spółki - 9 głosami „za”, 1 
„przeciw” i 2 „wstrzymującymi się”;

XLIII/405/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gmi-
ny Rokietnica na 2017 rok - 10 głosami „za” i 2 
„wstrzymującymi się”;

XLIII/406/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017-
2027 - 10 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi się”;

XLIII/407/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na 
przystąpienie Gminy Rokietnica do partnerstwa 
w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Od-
nawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: 
Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020 - 12 głosami „za”.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: radny Wła-
dysław Mielcarek w nawiązaniu do wcześniej złożo-
nej interpelacji w sprawie udzielenia pomocy dzie-
ciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu 
zapytał, jakie kroki podjęto odnośnie wsparcia tej 

inicjatywy; radny Kazimierz Fryś zapytał: na jakim 
etapie jest budowa szkoły w Cerekwicy i moder-
nizacja Szkoły Podstawowej w Napachaniu oraz 
budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Przybrody do 
Cerekwicy, radny poruszył również kwestię uregu-
lowania własności terenu rekreacyjno-sportowego 
w Przybrodzie; radna Sylwia Kiejnich monitowała 
o naprawę oświetlenia w Kobylnikach „Dużych”; 
radny Ryszard Lubka zwrócił się z prośbą o inter-
wencję w sprawie podtopień (powstałych na skutek 
intensywnych opadów) w rejonie ulic Ogrodowej 
i Bramowej w Mrowinie; Radny Krzysztof Zielonka 
zgłosił konieczność oczyszczenia odblasków na ul. 
Kierskiej w Kiekrzu oraz zamontowanie dwóch koszy 
na śmieci przy przystanku autobusowym i przy ul. 
Ostrej; Mieszkanka Kobylnik poruszyła kwestię przy-
wrócenia przystanku autobusowego w Kobylnikach 
przy drodze wojewódzkiej oraz kwestię gospodar-
ki wodnej w związku z zalaniem jej nieruchomości; 

Mieszkaniec Rokietnicy poinformował, że udzieli od-
powiedzi odnośnie sprostowania artykułu „Z gminy 
wyparowało 300 tysięcy złotych. Wójtowi zabrakło 
pieniędzy na wypłaty dla pracowników” zamiesz-
czonego w czasopiśmie Kurier Gminny Nr 7/2017. 
Andrzej Deckert, współzałożyciel Akademii Wieku 
Dostojnego, wypowiedział się pozytywnie odnośnie 
funkcjonowania Gminy Rokietnica i zaprosił na uro-
czystą Inaugurację kolejnego roku akademickiego 
2017-2018 w dniu 16 października br.

  
Biuro Rady Gminy

K. Matysiak

Przypominamy, że sesje Rady Gminy mają otwar-
ty charakter. Każdy mieszkaniec może więc w nich 
uczestniczyć osobiście i bez zbędnego pośrednic-
twa zgłosić swoje uwagi.

Trwa akcja społeczna 
„KOPERTA ŻYCIA”

Kampania ta rozpoczęła 
się 1 lipca br. Wtedy to też 
w kilku miejscach na tere-
nie Gminy Rokietnica poja-
wiły się zestawy zawierające 
kartę informacyjną wraz z koper-
tą oraz dwoma naklejkami, które należy przykleić 
na lodówkę, gdzie zestaw będzie przechowywany 
oraz w widocznym miejscu przy wejściu do domu.

Przypominamy, że zestawy zawierające „KOPER-
TĘ ŻYCIA” można nieodpłatnie otrzymać w nastę-
pujących miejscach:

- Urząd Gminy Rokietnica
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- placówki podstawowej opieki zdrowotnej 
- Biblioteka Gminna w Rokietnicy
- Gminny Ośrodek Kultury
Przypominamy również, że na oficjalnej stronie 

Urzędu Gminy Rokietnica powstała specjalna za-
kładka: SEKCJA SENIORA www.rokietnica.pl/sek-
cja-seniora. Pojawiać się w niej będą opisy różnych 
kampanii społecznych, projektów i akcji skierowa-
nych do osób starszych. Zachęcamy do kontaktu 
wszystkich, którzy organizują inicjatywy na rzecz ak-
tywizacji środowiska seniorów. Informacje o pomy-
słach, akcjach, przedsięwzięciach prosimy wysyłać 
na adres: urzad@rokietnica.pl z dopiskiem SENIOR.

Referat Organizacyjny i Promocji
UG Rokietnica

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy

Zawnioskuj o świadczenia na nowy okres
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy przy-

pomina o konieczności składania wniosków o usta-
lenie prawa do świadczeń z systemu wsparcia rodzin 
w nowym okresie 2017/2018. Są to następujące 
rodzaje świadczeń:

Świadczenia Rodzinne. Jeśli prawidłowo wypeł-
niony wniosek złożymy do 31 sierpnia 2017 r., wy-
płata świadczeń za miesiąc listopad 2017 r. nastąpi 
do 30 listopada 2017 r. Jeśli prawidłowo wypełnio-
ny wniosek złożymy od 1 września do 31 paździer-
nika 2017r., wypłata za miesiące listopad i grudzień 
2017 r. nastąpi do 31 grudnia 2017 r. Jeśli prawidło-
wo złożony wniosek złożymy od 1 listopada 2017 
r. do 31 grudnia 2017 r., wypłata przysługujących 
od miesiąca złożenia wniosku nastąpi do 28 lute-
go 2018 r. Należy jednak pamiętać, że w przypadku 
złożenia wniosku później niż w listopadzie 2017 r. 
prawo do świadczeń rodzinnych zostanie ustalone 
od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za 
wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego 
okresu zasiłkowego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
świadczenie wychowawcze w ramach programu Ro-
dzina 500+. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek 
złożymy do 31 sierpnia 2017 r. wypłata świadczeń za 
miesiąc październik 2017 r. nastąpi do 31 paździer-
nika 2017 r.  Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek 
złożymy od 1 do 30 września 2017 r., wypłata za 
miesiące październik i listopad 2017 r. nastąpi do 

30 listopada 2017 r. Jeśli pra-
widłowo wypełniony wniosek 
złożymy od 1 do 31 paździer-
nika 2017 r., wypłata za miesią-
ce przypadające od październi-
ka do grudnia 2017 r. nastąpi do 31 grudnia 2017 
r. W przypadku złożenia wniosku od 1 do 30 listo-
pada 2017 r. za miesiące przypadające od listopa-
da 2017 r. do stycznia 2018 r. nastąpi do 31 stycz-
nia 2018 r. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek 
złożymy od 1 do 31 grudnia 2017 r., wypłata przy-
sługujących świadczeń od miesiąca złożenia wnio-
sku nastąpi do dnia 28 lutego 2018 r. Należy jed-
nak pamiętać, że w przypadku złożenia wniosków 
dotyczących wymienionych świadczeń później niż 
w październiku 2017 r. prawo do świadczenia wycho-
wawczego (500+) i świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego zostanie ustalona od miesiąca złożenia 
wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące 
w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Wnioski w formie papierowej przyjmowane są 
w punkcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietni-
cy przy ul. Szkolnej 3A. Tam też otrzymamy formu-
larze wniosków oraz konieczne informacje.

Wnioski można składać również za pośrednic-
twem platformy ePUAP na skrzynkę OPS: /OPS_
Rokietnica/SkrytkaESP.

Rafał Michalski – kierownik Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Rokietnicy
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Sprawozdanie z realizacji inwestycji

Ul. Tarnowska w Mrowinie 
z kompromisowym rozwiązaniem 
skrzyżowania  

Na podstawie ustaleń z wykonawcą kanalizacji 
sanitarnej w Mrowinie firmą ForBud, w miesiącu 
lipcu, po zrealizowaniu robót kanalizacyjnych, zosta-
ła odtworzona i miejscowo poszerzona nawierzch-
nia asfaltowa ul. Tarnowskiej na odcinku od drogi 
wojewódzkiej do zjazdu w ul. Błotną.  

Pierwotnie Urząd Gminy w Rokietnicy jako zarząd-
ca drogi zaproponował przebudowę wlotów skrzy-
żowania ulic Tarnowska/Błotna. Jednak po spotka-
niu z mieszkańcami tych ulic, którzy wyrazili swoje 
obawy o przejezdność szczególnie dla coraz więk-
szych sprzętów rolniczych, pozostawiono dotych-
czasową funkcjonalność skrzyżowania w układzie 
tzw. „Y”.  Należy podkreślić, że wbrew sugestiom 
niektórych mieszkańców, iż droga jest budowana 

według woli wybranych, za całość zadania jest odpo-
wiedzialny Referat Inwestycji i Infrastruktury Urzę-
du Gminy w Rokietnicy. Negocjacje z wykonawcą 
robót dotyczące zakresu prac, jak i propozycja do-
datkowego uspokojenia ruchu na skrzyżowaniu były 
nadzorowane osobiście przez Arkadiusza Klapiń-
skiego - Zastępcę Wójta. To także wyłącznie Urząd 
Gminy w Rokietnicy, wsłuchując się w uwagi miesz-
kańców, wypracował finalne rozwiązanie godzące 
wszystkie zainteresowane strony. 

Jako dopełnienie prac w miesiącu sierpniu uło-
żone zostały oporniki wokół krzyża odnowionego 
w ubiegłym roku przez mieszkańców. Mając świa-
domość tempa zabudowy tzw. „Hubów Tarnow-
skich”, Urząd Gminy w Rokietnicy rozpoczął również 

działania zmierzające do przygotowania dokumen-
tacji projektowej na budowę lamp na nieoświetlo-
nej części ulicy.

Referat Inwestycji i Infrastruktury

Raport 
z gminnych 
inwestycji
Ul. Łanowa  
w Rokietnicy

Zakończono roboty drogowe na ul. Łanowej w Ro-
kietnicy wraz z wlotem skrzyżowania ul. Zaci-

sze. Za kwotę 990 150,00 zł brutto wykonano 
jezdnię o nawierzchni z betonowej kost-

ki brukowej i szerokości 5,00m wraz 
z jednostronnym chodnikiem (ul. Łano-
wa) oraz pieszo-jezdnię o nawierzchni 

z betonowej kostki brukowej szer. 5,00m 
(wlot ul. Zacisze – długość około 12m, licząc 

od krawędzi jezdni ul. Łanowej). Wykonano także 

odwodnienie drogi (budowa sieci kanalizacji desz-
czowej, pompowni ścieków deszczowych i studni 
wpustowych) oraz oświetlenie uliczne. Informujemy, 
że oświetlenie uliczne oraz pompownia wód desz-
czowych zostanie uruchomiona niezwłocznie po za-
budowie liczników przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Pawłowicka w Pawłowicach
Zakończono I etap przebudowy nawierzchni ul. 

Pawłowickiej w Pawłowicach. W ramach inwestycji 

Pawłowice, ul. PawłowickaRokietnica, ul. Łanowa



7październik 2017

opiewającej na kwotę 1 204 170,00 zł brutto wy-
konano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 
5,50m, na odcinku o długości około 980m (od koń-
ca istniejącej nawierzchni bitumicznej do ul. Piasko-
wej) oraz remont istniejących przepustów.

Ul. Towarowa  
i Przemysłowa w Mrowinie

Trwa rozbudowa ul. Towarowej i ul. Przemysło-
wej w Mrowinie. Zakończono prace odwodnienio-
we drogi. Trwa przebudowa zjazdów na posesje. Pas 
drogowy jest obecnie przygotowywany do ułożenia 
warstw bitumicznych. Informujemy, że w związku 
z koniecznością jednoczesnego prowadzenia robót 
oraz zapewnienia ciągłego dojazdu do obiektów 
zlokalizowanych przy przebudowanej drodze, na-
dal obowiązuje ruch wahadłowy. Za utrudnienia 
przepraszamy.

Ul. Ptasia w Kiekrzu

Rozpoczęto zadanie inwestycyjne polegające 
na modernizacji nawierzchni ul. Ptasiej w Kiekrzu. 
Obecnie wykonawca przygotowuje podłoże pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. W ramach in-
westycji wykonano już odwodnienie drogi  (sieć ka-
nalizacji deszczowej i studnie wpustowe). Rozpo-

częto układanie krawężników. W dalszym etapie 
przewidziano wybudowanie jezdni o nawierzchni 
bitumicznej i szerokości 5,50 m, a także wykona-
nie oświetlenia ulicznego. 

Referat Inwestycji  
i Infrastruktury

Mrowino, ul. Towarowa

Mrowino, ul. Towarowa

Niezapomniane Święto:  
Dzień Edukacji Narodowej 
popularnie zwany Dniem Nauczyciela

Szkolny dzwonek, wieczny pośpiech i zgiełk przerw 
pomiędzy lekcjami - to nieodłączni towarzysze pe-
dagogów. Jednak jest jeden dzień w roku, kiedy 
każdy nauczyciel może oderwać się od codziennej 
rutyny to Dzień Edukacji Narodowej popularnie 
zwany Dniem Nauczyciela.

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany 
Dniem Nauczyciela jest polskim świętem pań-
stwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zosta-
ło ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy usta-
wy — Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. 
U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114) pod nazwą Dnia Na-
uczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane 
na Dzień Edukacji Narodowej (Dz. U. z 1982 r. Nr 
3, poz. 19 z poźn. zm.).

Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji 
Narodowej, która była pierwszym ministerstwem 
oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została 

powołana z inicjatywy króla pol-
skiego Stanisława Augusta Ponia-
towskiego na mocy uchwały Sejmu 
Rozbiorowego z dnia 14 paździer-
nika 1773 r.

Historia Dnia Nauczyciela w Polsce 
ma swoje początki w 1957 r. Podczas Światowej 
Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie  ustalono, 
że 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem 
Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Ustawa 
z dnia 27 kwietnia 1972 r. zwana Kartą praw i obo-
wiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczy-
ciela, obchodzony w rocznicę powołania Komisji 
Edukacji Narodowej. W 1982 r. Kartę praw i obo-
wiązków nauczyciela zastępuje Karta Nauczyciela 
zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Naro-
dowej oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uzna-
je się za święto wszystkich pracowników oświaty.

W tak ważnym dniu w roku szkol-
nym, w dniu święta wszystkich nauczy-

cieli, chcielibyśmy złożyć naj-
serdeczniejsze życzenia: 

dużo zdrowia, 
cierpliwości, 
wytrwałości, 
sukcesów za-

wodowych 
oraz zadowole-
nia z uczniów! 

Redakcja  
Rokickich Wiadomości

INFORMACJA
Zgodnie z Zarządzeniem NR 24/2017 Wójta 

Gminy Rokietnica z dnia 22 września 2017 roku 
w sprawie zmiany rozkładu Czasu pracy w Urzę-
dzie Gminy Rokietnica, w dniu 27 października   
2017 roku, Urząd Gminy w Rokietnicy będzie 
czynny w godzinach od 7.30-11.00. 

Wójt Gminy Rokietnica
Bartosz Derech
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Rokietnica pokazała #klasę
Tylko 12 miesięcy trwała budowa nowego skrzy-

dła gimnazjum przy ul. Trakt Napoleoński w Rokiet-
nicy. 1 września 2017 odbyło się jej oficjalne otwar-
cie. Oprócz zaproszonych gości: posłów, senatorów, 
władz województwa, powiatu, przedsiębiorców, sto-
warzyszeń, mediów, mógł w nim wziąć udział każ-
dy rodzic, uczeń, mieszkaniec. Zgodnie z przyjętą 
formułą: przyjdź, zobacz, oceń -  wnętrza szkoły zo-
stały otwarte i udostępnione wszystkim chętnym.   

Szkoła o ciekawej architektonicznej bryle została 
zaprojektowana dla 300 uczniów. W sumie, razem 
z dotychczas działającym obiektem gimnazjum, bę-
dzie to zatem placówka, w której przygotowano 580 
miejsc. Budynek przy Trakcie Napoleońskim 55 w Ro-
kietnicy od 1 września działa już jako szkoła  pod-
stawowa. Obok starszych roczników podstawówki, 
dokończą w niej naukę dwa gimnazjalne poziomy. 

Uczniom zostanie oddanych 12 nowych, przestron-
nych sal lekcyjnych, wyposażonych w dodatkowe 
zaplecza. Jest wśród nich pracownia komputerowa 
z 28 stanowiskami, nad którą patronat objęła firma 
INEA S.A. Przygotowano także pracownie tematycz-
ne: fizyczną, chemiczną i geograficzną. Wszystkie 
wyposażono w 84” monitory dotykowe, sterowa-
ne za pomocą pisaka i palca oraz z nauczycielskie-
go pulpitu. Obecnie to rolą nauczycieli będzie, aby, 
przy znacznie okrojonej po reformie prawa oświa-
towego podstawie programowej, ten nowoczesny 
potencjał właściwie wykorzystać.  

Atutem szkoły jest otwartość. Wychodząca na 
przyjazny dziedziniec oszklona świetlica zachęca cie-
kawą aranżacją wnętrza, sprzętem multimedialnym 
i pozostałym wyposażeniem. To zarówno miejsce 
na przygotowanie się do zajęć, udział w dodatko-

wych projektach, spotkaniach czy szkolnych even-
tach, jak i regenerację sił. Ciekawy design to także 
wyróżnik korytarzy, łączników czy wydawałoby się 
z założenia typowych pomieszczeń – np. węzłów sa-
nitarnych. To tu znajdują się m.in elementy graffiti. 
Każde z pomieszczeń tworzy spójny system identy-
fikacyjny. Zastosowane piktogramy, hasła, wyróżni-
ki i kolory ułatwiają orientację, nadają wnętrzom 
styl i młodzieżowy klimat. 

W obiekcie zadbano także o komfort pracy. - Za-
równo nauczycieli, dla których przygotowano pokój 
nauczycielski z wyodrębnionym pomieszczeniem dla 
cichej pracy, wspomniane klasowe zaplecza, pomo-
ce i narzędzia IT, jak i pracowników administracyj-
nych. W szkole działa nowoczesny system alarmo-
wy i radiowęzeł.

O tym, że to budynek nowoczesny, technolo-
gicznie innowacyjny, zbudowany według zasad 
uniwersalnego projektowania, oszczędny i dodat-
kowo przyjazny środowisku (rozwiązania pasywne, 
wykorzystanie tzw. wody szarej), świadczy imponu-
jąca instalacja fotowoltaiczna zamontowana na ro-
werowej wiacie „przypiętej” do frontowej elewacji 
szkoły. Jej moc to 30 Kwp. Będzie zatem w ok. 70%, 
ekologicznie, pokrywać zapotrzebowanie obiektu 
na energię.

Projekt „Rozbudowa gimnazjum im. Noblistów 
w Rokietnicy” zrealizowano w  ramach Osi Priory-
tetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, 
Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury 
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edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „In-
westowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogól-
nokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Całkowita Wartość projektu wynosi 13 545 
477,15 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie 3 
999 360,43 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego.

W niełatwym unijnym konkursie z ograniczoną 
pulą zaledwie 68 mln środków oraz limitowanym 
maksymalnym poziomem dofinansowania do 4 mln 
zł na projekt, wniosek złożony przez Gminę Rokiet-
nica uzyskał 22 na 23 możliwe punkty, zajmując na 
liście rankingowej Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 9 miejsce. Najwyższe 
w powiecie poznańskim.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Nowe skrzydło szkoły w Rokietnicy otwarte 
Miało to być gimnazjum, ale – z racji reformy 

edukacji – budynki należą do rokietnickiej szko-
ły podstawowej. Wyjątkowej szkoły, bo nowocze-
snej i przestrzennej. Ku wielkiej radości uczniów 
i nauczycieli, którzy przyglądali się postępom prac 
budowlanych przez miniony rok, szkołę ogłoszono 
otwartą. Uczniowie i nauczyciele z zainteresowa-
niem spoglądali na postępy budowy. Jej inicjatorzy 
– włodarze gminy – czujnie sprawdzali, czy prace 
przebiegły właściwie i w odpowiednich terminach. 
Wszystkie prace budowlane ukończono pomyślnie.

Uroczystego otwarcia dokonano 1 września 
2017 r. i choć to nie ustawowy początek roku, szkoła 
odtworzyła swe podwoje dla uczniów, nauczycieli 
i mieszkańców. W ten sposób mogliśmy zaspokoić 
swoją ciekawość. Gospodarze, jakimi poczuli się 
tego dnia dyrekcja i nauczyciele, powitali gości ar-
tystycznymi popisami swoich talentów, a ucznio-

wie weszli w rolę przewodników. 
Odwiedzający… nie kryli zachwytu. „Jest to wy-

jątkowa szkoła”, „Nie ma szkoły w tak nowoczesnym 
stylu… tak zmodernizowanej…”. „Szkoła na mia-
rę XXI w.” – pobrzmiewały głosy odwiedzających. 
Wszyscy, którzy tego dnia mieli możliwość odwie-
dzenia tej placówki, nie kryli podziwu. Przeszklone 
sale, ogrzewanie podłogowe, ekologiczne rozwią-
zania, nowoczesna technologia, przestronna świe-
tlica, nowoczesne meble, kolorystyka, komfort… -  
o tym najczęściej mówiono po zwiedzaniu szkoły. 

Uczniowie klas piątych, szóstych, siódmych i gim-
nazjaliści już 4 września mieli możliwość zasiąść 
w nowych szkolnych ławach. Nasi uczniowie są 
wymagający… A jednak nie kryją zachwytu i ra-
dości, że mogą uczyć się w takim miejscu. Nowe 
skrzydło ma 12 przestronnych, doskonale wypo-
sażonych sal. Wraz z dawnym budynkiem gimna-

zjum jest oświatową wizytówką gminy.

PODZIĘKOWANIA za realizację przedsięwzięcia 
składamy na ręce:
• Sz. P. Bartosza Derecha – WÓJTA GMINY RO-

KIETNICA
• Sz. P. Wojciecha Błaszaka – ARCHITEKTA SZKOŁY
• GŁÓWNEGO WYKONAWCY – Przedstawicielo-

wi Firmy TERMBAU POLSKA z Piły
• Sz. P. Jacka Welmana – DYREKTORA GIMNAZJUM 

IM. NOBLISTÓW W ROKIETNICY J
DZIĘKUJEMY
Za wrażliwość na potrzeby dzieci i młodzieży na-

szej gminy, wsparcie idei budowy szkoły oraz kon-
sekwencję i determinację w realizacji zamierzeń 
inwestycyjnych, ogromne zaangażowanie w pra-
cę na rzecz budowy nowej szkoły podstawowej 
w Rokietnicy.

nauczyciele i uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 

w Rokietnicy
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W Rokietnicy Posterunek Policji zastąpił 
działający dotąd Rewir Dzielnicowych

W uchwalonej w 2014 r. Strategii Rozwoju Gmi-
ny Rokietnica, wytyczającej cele i zadania do roku 
2020, istotny punkt stanowi zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Zważywszy 
tempo, w jakim w gminie, a zwłaszcza w centralnej 
Rokietnicy, rośnie ich liczba oraz ewoluują potrze-
by i zagrożenia, jest to oczywiste. Za suchymi da-
nymi statystycznymi kryją się konkrety. W przypad-
ku zagrożeń zdecydowanie lepiej móc je omawiać 
na niskich liczbach. Tylko wtedy bowiem świadczą 
o zadowoleniu i zaufaniu.  

Poprzedzająca przyjęcie dokumentu Strategii ana-
liza mocnych i słabych stron jednoznacznie wska-
zała, że obok stanu infrastruktury (drogi, chodniki, 
oświetlenie, monitoring) o bezpieczeństwie decy-
dują dobrze działające służby. Dlatego mieszkańcy, 

biorący w sposób tak zaangażowany udział w pisa-
niu strategii, zauważyli złe skutki zlikwidowania Ko-
misariatu Policji w Rokietnicy. Ta niefortunna decy-
zja,  mająca swe źródło w przeprowadzonej ustawą 
w 1999 r. zmianie zasad działania Policji, odbierana 
była nie tylko jako degradacja organizacyjna. Rewir 
to wszak nie Komisariat – tym bardziej, że dowódz-
two umiejscowione zostało poza gminą: w Tarnowie 
Podgórnym. Najważniejszym skutkiem tej decyzji 
stało się jednak to, że nad bezpieczeństwem miesz-
kańców czuwało mniej policjantów, związanych za-
daniowo z szerokim obszarem aż trzech gmin: Tar-
nowa Podgórnego, Rokietnicy i Dopiewa.

Analizując powody, które wzmocniły efekt syste-
matycznie podejmowanych rozmów o powrót do 
dawnych rozwiązań, nie chciałoby się odwoływać 
do policyjnych statystyk. Chlubne przecież nie jest 
to, że aby na ulicach mogło być więcej patroli poli-
cji, najpierw należy wykazać, że wzrosła liczba wy-

padków, kradzieży, aktów wandalizmu czy innych 
przestępstw. Niestety jednak ostatnie lata pokaza-
ły, a raczej poprzez skutecznie działających system 
wymiany informacji uwypukliły, że wraz ze społecz-
nym rozwojem rosną też zagrożenia. Nikt także nie 
wątpi, że obok sprawnego przebiegu dochodzenia, 
gromadzenia dowodów i ścigania winnych, zagro-
żenia neutralizuje skuteczna prewencja. 

Dla ustalenia tej oczywistości nie trzeba być człon-
kiem jakiejkolwiek opcji. Potrafi ją zdefiniować każ-
dy. Dlatego informując o powstaniu w Rokietnicy 
Posterunku Policji, który zastąpił działający tu do-
tąd Rewir Dzielnicowych, należy o tym pamiętać.  

Oficjalnie otwarty w dniu 20 września 2017 r., 
w wyremontowanej siedzibie Rewiru na ul. Rolnej, 
będzie docelowo miejscem pracy dla 9 policjantów, 
w tym Kierownika. To w porównaniu do stanu sprzed 
tej zmiany, aż o 5 etatów policyjnych więcej. Sukce-
sem zatem należy nazwać nie sam moment prze-
cięcia wstęgi, ale to, że przełoży się ona na zwielo-
krotnienie współczynnika poczucia bezpieczeństwa. 
Zapewne wszyscy chcemy mieć nadzieję, że w rów-
nie zacnej skali. Danuta Potrawiak

Gmina Rokietnica ze swojego budżetu przekazała 
na działanie posterunku Policji w roku 2017 nastę-
pujące wsparcie: wkład finansowy umożliwiający 
zakup nowego, dodatkowego radiowozu (42 500zł) 
oraz zakup garażu dla radiowozu i zakup brakują-
cych elementów wyposażenia Posterunku (52 500zł). 

Nadal prowadzone są rozmowy, których celem 
jest powołanie w Rokietnicy Komisariatu Policji, co 
poza zmianą organizacyjną, oznacza dodatkowe 
etaty i środki na powstanie nowej siedziby, zgod-
nej z policyjnymi standardami. 

Þ Zaangażowanie dla wzmocnienia potencjału 
Policji w Rokietnicy wykazał poseł RP Bartłomiej 
Wróblewski (na zdjęciu poniżej). 

Þ Za dotychczasową współpracę Wójtowi Bartoszo-
wi Derechowi podziękował p.o. Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka. 
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Minął okres wakacji, a więc czas, w którym mo-
gliśmy przygotować się do nowego sezonu sporto-
wego i wydarzeń kulturalnych. Jednak najważniej-
sza dla nas była i jest budowa biblioteki gminnej 
wraz z częścią handlowo-usługową. Wyznaczone 
terminy przekazania pomieszczeń Najemcom zbli-
żają się nieubłaganie. Dla przypomnienia będą to 
ROSSMANN, Bank PBS Oddział w Rokietnicy i re-
stauracja PALETA SMAKU. Zgodnie z ustaleniami lo-
kale chcemy przekazać do końca października, tak 
aby Najemcy zdążyli je wykończyć i wyposażyć. Np. 
ROSSMANN planuje otworzyć sklep już na począt-
ku grudnia, tak żeby przed końcem roku zlikwido-
wać pawilon na parkingu. Do końca roku chcemy 
również dokończyć adaptację pomieszczeń biblio-
teki i wyposażyć ją we wszystkie niezbędne meble.

Na pierwszym piętrze obok biblioteki zaprojek-
towane były pomieszczenia dla biura Zarządu ROSu 
(ok 67 metrów kwadratowych). Biorąc jednak pod 
uwagę możliwość wygenerowania dodatkowych 
przychodów Zarząd podjął decyzję o wynajęciu po-
mieszczeń na kancelarię notarialną. Tym samym 
100% powierzchni zostało wynajętych. A my po-
zostajemy w dotychczasowym miejscu.

W październiku rozpoczną się również prace przy 
budowie remizy dla OSP Rokietnica. Plac budowy 
przekazany został już Wykonawcy, uzgodnione zo-
stały sprawy przyłączy energetycznych, gazowych 
i wodnych. O postępie robót będę mieszkańców 
Gminy informował na bieżąco.

W październiku (14.10 godz 18.00) czeka nas nie-
bywałe wydarzenie kulturalne jakim będzie koncert 
QUEEN Symfonicznie . Niezwykłe koncerty łączące 
nieśmiertelną muzykę zespołu QUEEN z symfonicz-
nymi aranżacjami w wykonaniu orkiestry Alla Vienna 
i 20-osobowego chóru Vivid Singers już od ponad 5 
lat zachwycają fanów twórczości legendarnej gru-
py. To dwugodzinny spektakl podzielony na dwie 
części, z najwspanialszymi kompozycjami Queen. 
Finał występu uświetni także występ solisty - śpie-
wającego aktora - wcielającego się w rolę Freddie-
go Mercury’ego. Zespół wystąpi z najnowszym pro-
gramem, do którego włączono m.in “One Vision”, 
“Under Pressure” oraz wyjątkową kompozycję “Bar-

celona”, którą Freddie Mercury nagrał wraz z hisz-
pańską śpiewaczką operową Montserrat Caballe. 
Dla nas taki koncert nabiera szczególnego wyrazu, 
bowiem nasza Rokietnicka Hala staje obok wszyst-
kich polskich filharmonii i największych  obiektów 
kulturalnych w kraju. A co nas czeka to najlepiej 
oddaje oficjalny videoklip zespołu. https://www.
youtube.com/watch?v=JzuW_4W1MSw  

Bilety można kupić w hali ROS lub na www.ku-
pbilecik.pl, www.bieltyna.pl, www.bilety24.pl 

Dzień po koncercie (15.10. godz 10.30) wraca-
my na ziemię i już drugi raz w tym roku organizuje-
my tym razem Jesienne wietrzenie szaf. Wstęp dla 
sprzedających 20 zł, a kupujący mają wstęp wolny.

W październiku (21.10. godz. 16.30) nie zabraknie 
również rozrywki. W tym dniu zawita do nas kolej-
ny raz bardzo lubiany kabaret Neo-Nówka. „Kazik 
sam w domu” to najnowszy program wrocławskiego 
Kabaretu Neo-Nówka. Tym razem mistrzowie cię-

tej riposty zabierają widzów w realistyczny świat 
codziennych obowiązków domowych. W tym pro-
gramie, jak sam tytuł sugeruje, Neo-Nówka bierze 
na warsztat świat mężczyzn. Jest to niekonwencjo-
nalna instrukcja obsługi współczesnego mężczyzny 
z której dowiemy się jak radzić sobie z facetem, jak 
facet sobie nie radzi i jak sobie z tym poradzić. Ele-
mentem spinającym cały program jest zgrabnie po-
prowadzona fabuła archetypowej polskiej rodziny. 
W programie nie zabraknie autorskich piosenek, 
które są stałym elementem koncertów i niewątpli-
wym atutem Neo-Nówki. Sami artyści nowy pro-
gram streszczają jednym zdaniem: „Każdy jest Ka-
zikiem swego losu”. 

Program jest zaskakujący, śmieszny i prawdziwy. 
Neo-Nówka nie zwalnia tempa i nie obniża lotów. 
Mistrzostwo w każdym calu!

A w listopadzie… Ale to już w następnym wyda-
niu Rokickich Wiadomości. 

Co słychać w ROSie….?
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Trudne lato. Podtopienia ulic, ogrodów 
i piwnic przez ulewy i stan urządzeń 
melioracyjnych

Praktyka podawania danych o wielkości opadów, 
które tego lata szczodrze wypełniły wakacyjny ka-
lendarz, stała się częstym sposobem na komento-
wanie związanych z nimi uciążliwości. Na pogodę 
z całą pewnością nie ma mocnych, jednak nie za-
wsze tylko ona może być odpowiedzią na powsta-
łe pod jej wpływem szkody. I w drugą stronę – nie 
wolno o podtopionej piwnicy czy ogródku mówić 
w wymiarze tragedii. To nieetyczne nadużycie wo-
bec tych, których pogodowe anomalia pozbawiły 
domostw, a nawet zabrały im najbliższych.

Sierpniowe nawałnice ze zdwojoną siłą pokaza-
ły jednak to, co na naszym terenie widoczne było 
już kilkakrotnie wcześniej – skutki zabudowy na te-
renach do tego nieprzygotowanych. Choćby z ra-
cji wcześniejszego przeznaczenia. Przykładem jest 

otwarcie gruntów rolnych na zabudowę miesz-
kaniową. Niestety nie u każdego dewelopera czy 
inwestora indywidualnego załącza ono poprawne 
działania. U jednych wynika to z niewiedzy. U dru-
gich – z niefrasobliwości i wygodnej praktyki prze-
rzucania odpowiedzialności na cudze barki. Jest też 
trudna konieczność przeciągania rozwiązań w cza-
sie. Z powodu wagi i ciężaru innych zadań, braku 
koniecznych środków, zależności instytucjonalnej 
i często wynikającej hierarchizacji priorytetów. 

Trudna sytuacja, w wielu wypadkach o znamionach 
kryzysowej, ma obligatoryjne następstwa – dotknię-
ci nią ludzie oczekują pomocy. Nie da się jej udzielić 
bez gotowości podjęcia szybkich i skutecznych de-
cyzji. Często będących następstwem napięć, z któ-
rymi, choć to niełatwe, trzeba umieć się zmierzyć.

W gminie Rokietnica najtrudniejsza sytuacja wy-
stąpiła na Osiedlu Topolowym w Bytkowie. Poprze-
rastany i wielu miejscach przerwany budową do-
mów system melioracyjny nie był w stanie udźwignąć 
intensywnych opadów. Nie dały rady poradzić im 
drogi gruntowe, których tutaj większość. Zalane uli-
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ce, ogrody, podtopione piwnice, awarie kanalizacji, 
dały się we znaki wielu mieszkańcom. 

Bez doraźnej pomocy zastępów ochotniczych 
straży pożarnych o przezwyciężeniu skutków ulew 
trudno byłoby mówić. Wielogodzinne pompowania 
nadmiaru gromadzącej się wody pozwoliły dotrzeć 
do domów, przywróciły działanie kanalizacji, przy-
spieszyły opadanie wody. Nie zniwelowały jednak 
przyczyn, które dawały się dotkliwie we znaki przy 
każdych kolejnych opadach. Dlatego po kryzyso-
wych naradach w terenie, rozmowach z mieszkań-
cami i konsultacjach z właściwymi służbami, została 
przez wójta Bartosza Derecha zlecona w trybie pil-
nym analiza stanu urządzeń melioracyjnych na Os. 
Topolowym. Poznański Związek Spółek Wodnych 
wskazał, że bez niezwłocznego ich remontu sytu-
acja z podtapianiem posesji będzie się powtarzać. 
Urządzenia bowiem w wielu miejscach zarosły, zo-
stały przerwane bądź zniszczone, nie spełniając zu-
pełnie swego zadania. Podjęta decyzja o remoncie 
i odtworzeniu sieci melioracyjnej na najtrudniej-
szym odcinku od ul. Porzeczkowej, wraz z odbu-
dową studni rewizyjnych, wymagała zabezpiecze-
nia środków w budżecie. Potrzebnych praktycznie 
od zaraz było 80 000 zł. Ich uruchomienie mogła 
zapewnić tylko uchwała Rady Gminy.  Stąd Wójt, 
nie czekając na planowe posiedzenie, wystąpił do 
Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji w trybie 

nadzwyczajnym tak, by Poznańskie Spółki Wodne 
mogły jak najszybciej rozpocząć prace. Prognozy 
bowiem nie były optymistyczne, zapowiadając ko-
lejne opady. 

Pozytywne skutki decyzji widoczne były bardzo 
szybko. Przeprowadzona do ul. Pawłowickiej sieć me-
lioracyjna odbierać zaczęła imponujące ilości wody, 
które dzięki zbudowanej w jej ciągu sieci kanaliza-
cji deszczowej, przejąć mógł rów poniżej dawnego 
pola golfowego. Wiadomym jednak było, że sytu-
ację na Oś Topolowym może poprawić tylko kom-
pleksowo poprowadzona inwestycja. Już w waka-
cje została przedstawiona przygotowana w Urzędzie 
koncepcja budowy najbardziej newralgicznych od-
cinków dróg osiedlowych i towarzyszącej jej kanali-
zacji deszczowej. Wszystko wpięte oczywiście w już 
dziś ważny dla tego terenu odcinek ul. Pawłowic-
kiej i Porzeczkowej. Urząd skonsultował ją z miesz-
kańcami Bytkowa. Konkretne kwoty, oparte o przy-
gotowany kosztorys, zostaną  wpisane przez Wójta 
do projektu budżetu na 2018 rok. 

Niezwykle ważny dla tego obszaru jest także pro-
blem drożności rowów wzdłuż ul. Obornickiej. Zale-
gająca w nich woda opadowa ciągle uniemożliwia 
obniżenie poziomu wód gruntowych na przyległych 
terenach. To nadal nieuregulowany temat, który 
musi zostać rozwiązany przez Zarząd Dróg Powia-
towych przed planowaną jeszcze w tym roku inwe-

stycją gminną budowy chodnika wzdłuż ul. Obor-
nickiej: od ul. Porzeczkowej do ul. Pawłowickiej.

Sierpniowe nawałnice były dotkliwe także dla 
wielu innych miejsc. Trudna sytuacja na ul. Szafir-
kowej w Rokietnicy na szczęście będzie już histo-
rią. Wykonany we wrześniu odcinek odwodnienia 
pozwoli mieszkańcom spokojniej obserwować po-
godowe komunikaty. 

Trudna sytuacja w okresie letnim wystąpiła także 
na Os. Parkowym i Kalinowym. Pomogły pompowa-
nia. W centrum Rokietnicy o pomoc zabiegali miesz-
kańcy Chabrowej i Makowej. Do dziś woda zalega 
na polach rolniczych przy ul. Tarnowskiej w Mrowi-
nie. Rosnące tu wzdłuż drogi kolejne domy mieszkal-
ne każą się domyślać przyczyn. Poszukiwania prze-
rwanego odcinka sieci melioracyjnej i skierowanie 
wody do niedalekiego rowu nadal trwają. 

Oprac.: Danuta Potrawiak

Bilans ulew i podtopień w Gminie 
Rokietnica. Strażacy w dniach 10  
– 12.08.2017 pracowali 115 godzin 

Na Os. Topolowym w Bytkowie i ul. Chabrowej 
w Rokietnicy interweniowali strażacy z następują-
cych jednostek:
• JOSP Rokietnica – OGÓŁEM 30 godz.
• OSP Mrowino - OGÓŁEM 49 godz.
• OSP Przybroda – OGÓŁEM 36 godz. tylko ul. Cha-

browa w Rokietnicy.
Ogółem praca w/w jednostek OSP to 115 godz.
SPRZĘT. W działaniach ratowniczych wykorzy-

stano:
• pompy szlamowe KOSHIN 3 szt. 
• Pompy spalinowe Flora 2 szt., Niagara 2 szt., PO5 

8M8 1 szt. 
• Trzy linie do przepompowywania wody po ok. 

360 m każda. 
Wymienione pompy przepracowały ogółem po 

około 30 do 50 godzin każda. W sumie 5 pojaz-
dów należących do OSP przejechało około 100 km. 
Z osiedla Topolowego wypompowano ogółem ok. 
5 000 000 l wody, a z ul. Chabrowej ok. 1 000 000 l.

Dodatkowo druhowie OSP w podanym okresie 
uczestniczyli w 19 interwencjach na terenie gminy.

Druhowie dziękują mieszkańcom ul. Chabrowej 
w Rokietnicy za bezcenną w sytuacjach kryzysowych 
życzliwość. Adam Nosal UG Rokietnica

ul. SzafirkowaFragment przerwanego drenu

Budowa studni rewizyjnej przy ul. Porzeczkowej
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W Rokietnicy rodzinnie dziękowano 
na parafialnych dożynkach

Trudny pogodowo rok utrudnił żniwa. Przerywane 
ulewami trwały dłużej, wymagały sporego wysiłku 
i organizacyjnego trudu. Mimo trwania prac polo-
wych jeszcze w sobotę - 26 sierpnia 2017, w dzień 
zaplanowany na dożynkowe uroczystości, były mimo 
wszystko łatwiejsze niż w wielu innych miejscach. 

W Rokietnicy podczas mszy świętej, której prze-

wodniczył proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla 
Wszechświata ks. kanonik Tadeusz Lorek, przede 
wszystkim dziękowano za ocalenie od kataklizmów. 
Obiecano troskę i szacunek dla zebranych plonów 
i ich gospodarne dzielenie. 

W pięknej scenerii parku i pałacu na terenie 
Zespołu Szkół im. Zamoyskich tradycyjny obrzęd 

dożynkowy przeprowadził Zespół Pieśni i Tańca 
„Chludowianie”. Delegacjom wieńcowym sołectw 
Krzyszkowa, Napachania-Dalekiego i Rokietnicy prze-
wodniczyli z dorodnym bochnem chleba Starościna 
– Ewa Nowak i Starosta – Tadeusz Sadek. Zgodnie 
z przyjętym zwyczajem, przekazany gospodarzowi 
– wójtowi Gminy Rokietnica Bartoszowi Derecho-
wi, został podzielony między zebranych.

A było ich sporo. Przybyli rodzinnie, by po czę-
ści oficjalnej oddać się ucztowaniu i zabawie. - Jak 
w dobrze zorganizowanej zagrodzie. Był więc po-
częstunek ciastem, chlebem, kawą, herbatą, owoca-
mi i grochówką. Dla dzieci zorganizowano animacje 
i gry sportowe. Wielkim powodzeniem cieszyła się 
strzelnica Bractwa Kurkowego. Nagrodą były pucha-
ry w trzech kategoriach: Dzieci, Młodzież i Dorośli.

Ofertę dla ciała uzupełniła uczta dla ducha – 
koncert Rokietnickiej Orkiestry Dętej, wokalistek 
GOK-u i solistek parafialnego zespołu „Boże Sło-
neczka” uzupełnił to letnie, pełne pogody i życz-
liwości spotkanie.

W trakcie dożynkowych uroczystości nie zapo-
mniano także o poszkodowanych w nawałnicach. 
Do puszek CARITAS zebrano 600,00 zł.

D.P. 
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PODZIĘKOWANIE
W imieniu organizatorów Rokietnickich Dożynek 

Parafialnych – Parafii pw. Chrystusa Króla Wszech-
świata w Rokietnicy i Sołectwa Rokietnica serdecz-
nie dziękuję Wszystkim, dzięki którym odbyło się 
tegoroczne ŚWIĘTO PLONÓW.

» Dziękuję BOGU za pogodę, księżom Tadeuszo-
wi Lorkowi i Łukaszowi Majchrzakowi oraz służbie 
liturgicznej za uroczystą mszę św. dziękczynną i wy-
głoszoną homilię.

» Dziękuję Bartoszowi Derechowi, wójtowi gmi-
ny, za patronat, Starostwu Powiatowemu za możli-
wość zorganizowania dożynek na terenie podlega-
jącej zarządowi powiatu szkoły, obecnym radnym 
zaś za przyjęcie zaproszenia.

» Dziękuję Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Za-
moyskich w Rokietnicy Panu Wojtkowi Kaczmar-
kowi – za gościnę i jak zwykle nieocenioną i pro-
fesjonalną pomoc.

» Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy:  Danu-
cie Potrawiak,  Kindze Owsian,  Katarzynie Sokul-
skiej  i panu Arkadiuszowi Chołżynskiemu.

» Dziękuję Teresie Wieczorek, dyrektorowi 

GOK-u, pani Barbarze Miecznik, Michałowi So-
kołowskiemu, i firmie „Nana” za przygotowane 
atrakcje dla dzieci.

» Dziękuję wszystkim sponsorom: 
Bogdanowi Małeckiemu, Marianowi Szymańskie-

mu i Jerzemu Maciejewskiemu – prezesom gmin-
nych spółek, Michałowi Krzyżaniakowi, Józefowi 
Gawronowi, Piotrowi Łakomemu, Arturowi Lisia-
kowi, Jackowi Janickiemu, Tadeuszowi Sadkowi, 
państwu  Ewie i Jarosławowi Nowakom, Helenie 
Pukszta ze sklepu JUUPI, firmie STRAUSS CAFE ze 
Swadzimia oraz PZU.

» Dziękuję Bractwu Kurkowemu z Tarnowa Pod-
górnego: pani Magdalenie Mazankiewicz i Zbignie-
wowi Kubiakowi, którzy, organizując zawody strze-
leckie w trakcie Dożynek, umożliwili mieszkańcom 
sprawdzenie motta „ĆWICZ OKO I DŁONIE W OJ-
CZYZNY OBRONIE” oraz Państwu z Centrum Teni-
sowego w Sobocie za sportowe aktywności.

» Dziękuję panu Zbigniewowi Staroście i Rokiet-
nickiej Orkiestrze Dętej z wokalistkami za muzycz-
ne uświetnienie uroczystości oraz przedstawiciel-
kom BOŻYCH SŁONECZEK: Julii Gąska, Ani i Marysi 
Gicala za występy wokalne.

» Za wystrój terenu i obsługę stoisk z poczęstun-

kiem dziękuję paniom: Krystynie Matysiak, Wan-
dzie Koralewskiej, Hannie Wocko, Małgorzacie Szy-
mańskiej, Jolancie Sadek, Bogusławie Jankowiak, 
Marysi  Gicala, Monice i Jadwidze Czachor, Barba-
rze Klocek, Faustynie Bajerlein, Małgorzacie No-
sal, Marii Mruk, Halinie i Monice Fudala, Beacie 
Matysiak i Monice Byczyk.

» Za nieodzowną pomoc logistyczną i transpor-
tową dziękuję panom: Romanowi Gorajowi, Ka-
rolowi Nadolnemu, Zdzisławowi Szatkowskiemu, 
Sylwestrowi Grolewskiemu,  Arturowi Łojko,  Sła-
womirowi i Krystianowi Fudala, Karolowi Maty-
siak, Leszkowi Demkow, Tomaszowi Wolskiemu 
i Zbigniewowi Kuligowskiemu, Wojciechowi Ste-
fańskiemu i Sławkowi Szlachcikowskiemu.

» Dziękuję naszym dzielnym STRAŻAKOM, któ-
rzy czuwali nad bezpieczeństwem na terenie par-
ku oraz Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych za 
zadbanie o czystość, porządek i dostarczenie wody.

Dziękuję  WSZYSTKIM Mieszkańcom i Gościom 
spoza gminy przybyłym na uroczystość. Jeżeli kogoś 
pominąłem – bardzo przepraszam. Życzę wszyst-
kim doczekania w zdrowiu następnych dożynek. 

Sołtys Józef Fudala

18-letnia mieszkanka Rokietnicy wygrała staż 
w poznańskiej restauracji A Nóż Widelec

Agata to 18-letnia mieszkanka Rokietni-
cy, której największą pasją jest gotowanie, 
dlatego marzy, by swoją przyszłość związać 
właśnie z gastronomią. Pierwsze zawodo-
we doświadczenie zdobywała w znanej po-
znańskiej restauracji A Nóż Widelec dzięki wy-
granej w programie Szef dla Młodych Talentów.

Pasja do gotowania w Agacie już w dzieciństwie 
zaszczepiła mama, dlatego szkoła gastronomicz-
na była dla dziewczyny oczywistym wyborem. Jak 
sama mówi: właśnie w tym sprawdzam się najle-
piej. Tak samo twierdzi jej rodzina, która uwielbia 
przygotowywane przez Agatę dania, szczególnie jej 
popisowe spaghetti.

18-letnia pasjonatka gotowania nie miała jednak 
okazji spróbować swoich sił w pracy w restauracji. 
Dopiero dzięki programowi Szef dla Młodych  Ta-
lentów wygrała staż w restauracji A Nóż Widelec 
w Poznaniu, w której szefem kuchni jest Michał Ku-
ter. Wraz ze swoimi kolegami wzięła udział w Mik-
serze Kulinarnym– bezpłatnym spotkaniu eduka-

cyjnym dla uczniów szkół gastronomicznych, 
które MAKRO Polska organizuje co miesiąc 
w ramach programu Szef dla Młodych Ta-
lentów. Uważnie słuchała prelekcji Ernesta 

Jagodzińskiego, przyglądała się pokazowi ku-
linarnemu Michała Kutra i prezentacjom produk-
tów, a na koniec rozwiązła quiz. I uzyskała najlep-
szy wynik! 

Wygrany staż w restauracji A Nóż Widelec to dla 
niej możliwość zdobycia pierwszego zawodowe-
go doświadczenia i poznania profesjonalnej kuch-
ni od kulis. Mogłam zobaczyć, jak pracują profe-
sjonaliści, pomagać im i uczyć się od nich. Ten staż 
to dla mnie zupełnie nowe i niezwykle cenne do-
świadczenie oraz pierwszy krok w karierze kucha-
rza. – mówi Agata.

W przyszłości Agata chciałaby mieć własny dom 
z ogródkiem, gdzie mogłaby hodować warzywa i zio-
ła, które następnie wykorzystywałaby w kuchni do 
przygotowywania naturalnych i zdrowych potraw.  
Agata marzy o pracy w zgranym zespole – takim, 

jak w A Nóż Widelec – z którym wspólnie mogłaby 
tworzyć nowe smaki. Nie wyobrażam sobie siebie 
w innym miejscu, niż kuchnia. Wierzę, że moja przy-
szłość wiąże się właśnie z branżą gastronomiczną.

Szef dla Młodych Talentów to program edukacyj-
ny skierowany do uczniów szkół gastronomicznych 
i młodych kucharzy. Pierwsza edycja programu za-
kończyła się sukcesem: w dziewięciu spotkaniach 
z najlepszymi szefami kuchni i ekspertami ze świata 
gastronomii wzięło udział prawie 1100 uczestników 
z całej Polski. Spośród nich piętnastu najlepszych 
zdobyło staże w znanych polskich restauracjach. 
Partnerami pierwszej edycji programu są: Gault & 
Millau Polska, Provincja Kruszwica i ChemaN. Już 
od września br. startuje kolejna edycja programu, 
rozszerzona m.in. o książkę „Mix Wiedzy Kulinar-
nej”. Więcej informacji: www.szefdlamlodych.pl, 
www.facebook.com/szefdlamlodychtalentow.

Joanna Purzycka 
PR and Internal Communication Specialist 

PR and Communications 
MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
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Dycha za DYCHĘ  
– RAZEM ugotowaliśmy X RUMPUĆ 
Dziękujemy WSZYSTKIM 
za obecność.

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że tegoroczna 
edycja imprezy była wyjątkowa. Nie tylko przez ob-
chodzony jubileusz, ale również warunki pogodo-
we, które zdecydowanie nie ułatwiały zadania. Po 
ulewnym piątkowym deszczu trwającym do póź-
nej nocy, już od wczesnych godzin porannych wal-
czyliśmy o to, aby impreza mogła się udać. I choć 
nie wszyscy w to wierzyli, nasz wielogodzinny so-
botni trud nie był daremny. Najcenniejszą nagro-
dą, oprócz sprzyjającej sobotniej pogody, była zaś 
rekordowa frekwencja rzeszy Mieszkańców i Gości 
spoza Gminy. Za ogromny, solidarny wysiłek wło-
żony w przygotowanie placu serdecznie dziękuje-

my: strażakom jednostek OSP Gminy Rokietnica, 
Panu Romanowi Gorajowi i pracownikom Przed-
siębiorstwa „Rumcyk”, pracownikom Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych w Bytkowie, pracownikom 
Rokietnickiego Ośrodka Sportu, pracownikom Urzę-
du Gminy w Rokietnicy i licznym życzliwym przyja-
ciołom-wolontariuszom. 

Impreza rozpoczęła się w samo południe. Jak za-
wsze na placu przy ul. Szkolnej i Trakt Napoleoński 
nie brakowało atrakcji zarówno dla dorosłych, jak 
i dzieci. Były stoiska sołeckie, gastronomiczne i han-
dlowe. Przez cały dzień na scenie pojawiali się pio-
senkarze, tancerze, kabareciarze, muzycy, aktorzy 
i inni artyści prezentujący swoje wyjątkowe umie-
jętności. Rozmaite zabawy, konkursy i inne aktyw-

ności podgrzewały atmosferę. Wieczorny koncert 
Kombii był godny jubileuszu. „Pokolenie”, „Awinion” 
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czy „Gdzie jesteś dziś” to tylko niektóre z utwo-
rów, które można było usłyszeć podczas występu 
zespołu. Jednak nie był to ostatni punkt progra-
mu. Tegoroczna nowość, zabawa taneczna z prze-
bojami muzyki rozrywkowej, również spotkała się 
z zainteresowaniem uczestników. 

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym organiza-
cja imprezy była możliwa. A są to:

SPONSOR GŁÓWNY: 
• Drukarnia Poli Druk Poznań
• SPONSORZY STRATEGICZNI: 
• „Delikatesy 34” z Rokietnicy
• Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Rokietnicy
• Restauracja „Pod Gruszą” z Rokietnicy

SPONSORZY PREMIUM:
• CCL Label
• Chronos Development
• Kingspan Environmental
• MG PERFEKT
• POL-CAR
• Lidl Polska
• Duni Sales Poland Sp. z o.o
• Rolniczo – Sadownicze Gospodarstwo Doświad-

czalne z Przybrody
• Piekarnia PIEKPOL Sp. j. z Poznania
• Przedsiębiorstwo „RUMCYK” Roman Goraj z Ro-

kietnicy
• ARIEL Sp. j. z Poznania
• ProData – fundator nagród w konkursie foto-

graficznym
• Bukowianka S.A.
• Centrum Tenisowe Sobota
• Akademia Piłkarska Reissa
• 44 sc, Poznań
• Hurtownia Odzieży SHARK z Poznania
• Przychodnia Lekarza Rodzinnego „CONSULTO-

RIO” w Rokietnicy
• Welco Br. Skład Drewna z Rokietnicy
• Piekarnia Piotr Łakomy z Rokietnicy
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

z Rokietnicy
• Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o.
• Gminny Ośrodek Kultury
• Zakład Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. 

z o.o. z Rokietnicy

SPONSOR BIZNES  
i pomoc organizacyjna:
• Maduxx Serwis z Rokietnicy, ul. Rolna 39 – fun-

dator nagrody głównej w loterii fantowej zwią-
zanej z głosowaniem publiczności na „Najpięk-
niejsze stoisko sołeckie”

• Starostwo Powiatowe w Poznaniu
• Rafał Sierżant, Instalatorstwo Elektryczno-Ener-

getyczne, Rokietnica i pan Leszek Ćwikałowski
• Gminne Stowarzyszenie Rokietnica 2000
• Ośrodek Szkolenia Kierowców, Małgorzata i An-

drzej Żebrowscy, Cerekwica
• Clipper Sp. z o.o. z Chludowa
• LINK Anna i Jakub Sobczak, Rokietnica 
• Sklep „Anatol” z Rokietnicy
• Kwiaciarnia „Zakątek”, Małgorzata Karpiczak – 

Ostrowska, Kiekrz
• Księgarnia „Literka”, Maria Woźniak, Rokietnica
• Domex Waldemar Miecznik
• Cukiernia „U Kamilka”, Artur Lisiak, Rokietnica

• Cafe Naturiana z Rokietnicy
• Restauracja „Biesiadna”, Piotr Grabiak, Cerekwica 
• Akademia Bilardowa z Rokietnicy
• Grochówka z Napachania Edyta Śmiatacz
• Kebap Suchy Las
• Restauracja „Paleta Smaku”
• Bistro Kurczak z Rokietnicy
• Przedszkole „Bajeczka” z Rokietnicy
• Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy z Rokiet-

nicy
• Zespół Szkolno – Przedszkolny z Napachania
• Gimnazjaliści
• Biblioteka Gminna im. Marii Konopnickiej w Ro-

kietnicy
• Klub ROSFIT

• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin „ROKTAR”

• Rokietnicka Orkiestra Dęta 
• Drużyna Szpiku
• Wielkopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, Poznań
• Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Poznań
• Ośrodek Sportu i Rekreacji, Tarnowo Podgórne
• Pan Marian Jakobsze
• PZU
• Wszyscy Sympatycy i Przyjaciele Rokietnickie-

go Rumpucia

PATRONI HONOROWI:
• Wojewoda Wielkopolski 
• Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
• Starosta Poznański 
• Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
• Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Po-

znaniu 
• Wójt Gminy Rokietnica 

PATRONI MEDIALNI:
• Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu
• Radio Poznań S.A. Rozgłośnia Polskiego Radia 

w Poznaniu
• Telewizja WTK
• Portal epoznań
• Nasz Głos Poznański
• Powiatowa 17.
• „Rokickie Wiadomości”

Dziękujemy również wszystkim, którzy zechcie-
li uczestniczyć w tym wydarzeniu. Do zobaczenia 
za rok! 

Referat Organizacyjny i Promocji 
UG Rokietnica

„Posadź na swoim” na Rumpuciu

Już czwarty raz Referat Ochrony Środowiska 
przygotował dla Was rumpuciowe stoisko. Tym 
razem w myśl naszego hasła przewodniego „Po-
sadź na swoim” mieliśmy do rozdania 300 sadzo-
nek krzewów liściastych i iglastych oraz 500 toreb 
ekologicznych. W przeciągu 3 godzin z naszego zie-
lono-żółtego stoiska pod rozłożystą akacją został 
tylko sam namiot, kilka stołów i krzesła. Aby otrzy-
mać krzew, należało w oryginalny sposób napi-

sać na papierowym liściu, za 
co lubimy Rumpuć. Inwencja 
twórcza uczestników imprezy 
była ogromna! Kochacie Rum-
puć przede wszystkim za wspa-
niałą atmosferę, pyszną zupę i mnóstwo atrak-
cji. Dziękujemy, że kolejny raz bawiliście się razem 
z nami J

Referat Ochrony Środowiska
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Historia i genealogia  
są fundamentem tożsamości

Odpust w Sobocie wpisany  
w 500-letni Jubileusz świątyni

Uroczystości w dzień urodzin Najświętszej Marii 
Panny, zwane zwyczajowo odpustem, są w soboc-
kiej parafii prawdziwym świętem. Tutejsze sanktu-
arium matki Bożej Sobockiej – Pani Pięknej Miłości 
w ten dzień pokazuje, że przekazywana w opisach 
świątyni informacja o związanym z tym miejscem 
ruchu pielgrzymkowym, jest faktem. Rzesze wier-
nych przybywających w pierwszej dekadzie wrze-
śnia do Soboty na maryjne święto jest imponująca, 
tak jak kierunki, z których tu trafiają. Obok okolic, 
będących co roku świadkiem pieszych wypraw mo-
dlitewnych (Kiekrz, Żydowo, Rokietnica, Chludowo, 
Morasko, Suchy Las), na odpuście, poza parafiana-
mi z Soboty, Pawłowic, Bytkowa, Złotkowa, części 
Złotnik i Golęczewa, spotkać można pielgrzymów 
z Poznania, w tym szczególnie z Podolan, Obornik 
czy Szamotuł. Gościnność Sobockiej Pani i jej pa-
rafialnych opiekunów nie ma bowiem sobie rów-
nych – jesteśmy jedyną parafią, która w ten dzień 
do swego stołu zaprasza wszystkich bez wyjąt-
ku - mówił podczas sumy odpustowej w dzień 10 
września ks. Krzysztof Andrzejewski, charyzmatycz-
ny kustosz sanktuarium i proboszcz Sobockiej pa-
rafii. Poza wymiarem materialnym, tym wizualnie 
uzewnętrznionym w niezliczonych wypiekach, na-
pojach i ciepłej stawie z kuchni polowej, słowa te 
mają swój o wiele głębszy sens. Bo z Soboty nikt, 

kto oczywiście tego chce, nie odjeżdża głodny tak-
że w sensie duchowym. I nie chodzi tu o zdawko-
we słowa wsparcia, wypowiadane często po to, by 
wybrzmiały. Z ambony Sanktuarium mówi się NA-
PRAWDĘ. Nierzadko językiem twardym i wymaga-
jącym. Jak słowa o służbie dla drugiego człowieka 
wszystkich, którzy bez względu na stan, przyjęli na 

siebie to zdanie. Zarówno w wymiarze kościoła, jak 
i władzy świeckiej. Ale i na płaszczyźnie międzyludz-
kiej – codziennie weryfikowanej przez koleje życia.  

Wrześniowa niedziela w Sobocie była jednym 
z głównych filarów niezwykłego tegorocznego ju-
bileuszu 500-lecia tutejszej świątyni. Wiele było na 
to dowodów – od flag, butonów, koszulek i bane-
rów z okolicznościowym logo, przez pieczołowicie 
odnowione staraniem parafii i jej proboszcza wnę-
trze kościoła, po zorganizowane misje święte. Dla 
każdego, kto obserwuje scenariusz wyjątkowych 
obchodów, nie ma jednak wątpliwości, że ich naj-
ważniejszym elementem jest modlitewne skupie-
nie. Pozwalające odnaleźć sens wiary, wytrwałości, 
poświęcenia, służby mimo zmieniających się oko-
liczności i upływających lat. To one bowiem, swą 
wymowną jubileuszową liczbą, mówią najdobit-
niej: o dziedzictwie pokoleń, sile tradycji, trwało-
ści więzi, sile zasad. Jak znacząca pointa ks. Krzysz-
tofa – Witam Was i dziękuję za obecność już nie po 
raz 500, ale 501. 

Danuta Potrawiak   

Jubileusz 500-lecia kościoła w Sobocie został obję-
ty Patronatem Honorowym Wójta Gminy Rokietnica
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Przedszkole  
Ptyś

Żłobek  
Myszka Miki
Myszka Miki poznaje świat!

Miesiąc sierpień w Niepublicznym Żłobku Mysz-
ki Miki stał pod znakiem dużych maszyn! Do nasze-
go żłobka zawitała najpierw duża koparka, a jakiś 
czas później równie duży traktor. Dzieciaczki były 
zachwycone bo na każdym spacerze czy wyjściu na 
dwór liczą się tylko właśnie te dwa pojazdy. Malusz-
ki i starszaki miały niepowtarzalną okazję zasiąść za 
kierownicą tych maszyn, porównać swoją wysokość 
z wielkością koła itp. Miło wspominamy te wizyty. 
Dzieci były bardzo odważne i chętnie skorzystały ze 

wszystkich zaplanowanych atrakcji. Dziękujemy raz 
jeszcze Panom za chęć podarowania dzieciom pięk-
nych chwil z ich ulubionymi „gigantami” J

Wrzesień natomiast rozpoczęliśmy od adaptacji. 
Kiedy nowe dzieci poczuły się dobrze w naszym mu-
rach postanowiliśmy powiadomić o tym ich rodziny. 
Zrobiliśmy to bardzo tradycyjnie bo listownie. Naj-
pierw wykonaliśmy piękne kartki, na których odci-
snęliśmy swoje dłonie (jako podpis) i napisaliśmy 
jak cudownie bawimy się w żłobku. Po wykonaniu 
kartek trzeba było zanieść je na pocztę. Poprosiliśmy 
rodziców o dostarczenie zaadresowanych kopert 
i ruszyliśmy w drogę! Na pocztę poszliśmy pieszo 
trzymając naszego „Gustawa gąsienice”, który rów-
nież chciał zobaczyć jak wygląda poczta i jak należy 
wysyłać listy do najbliższych. Wszystkie nasze kartki 

wylądowały w skrzynce pocztowej i już są w drodze 
do naszych adresatów. Wszystkim szczęśliwym od-
biorcom listów życzymy miłej lektury i jeszcze wie-
lu takich pamiątek od pociech! J 

Niepubliczny Żłobek Myszki Miki  
w Rokietnicy

Lato to przede wszystkim czasem  beztroski, jed-
nak i okresem, w którym życie przedszkolaka zosta-
je wywrócone do góry nogami. Pojawiają się nowe 
znajomości, atrakcje ale i zagrożenia. Ciocie z Ptysia 
starały się jak najlepiej przygotować ich do wakacji,  

dzieci przypomniały sobie numery alarmowe oraz 
jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych a to 
wszystko po to aby każdy z nas wrócił cały i zdrowy.

Lipiec i sierpień, w naszym przedszkolu to czas 
odpoczynku i zbierania sił na nowy rok przedszkolny. 
Mimo tego staramy się uatrakcyjnić dzieciom po-
byt w przedszkolu. W lipcu dzieci miały możliwość 
pogłębienia wiedzy na temat sąsiadów Polski. Od-
byliśmy podróż po wszystkich sąsiadujących z nami 
krajach. Poznaliśmy ich zwyczaje, zwroty grzecz-
nościowe oraz usłyszeliśmy ciekawostki o każdym 

z nich. Miesiąc sierpień upłynął nam pod hasłem 
„Kinowe wakacje”. Jedna z naszych klas zamieniła 
się w prawdziwą salę kinową, w której co piątek wy-
świetlaliśmy największe bajkowe hity. Dzieci jak to 
w kinie, same mogły wybrać miejsce oraz repertuar.

Pierwszy dzwonek zabrzmiał w szkole dopiero 
04.09, my również przedłużyliśmy przedszkolakom 
wakacje. Spotkanie z przedszkolem poprzedził ba-
lik. 31 sierpnia uroczyście pożegnaliśmy wakacje, 
było dużo śmiechu i zabaw, a na koniec słodki po-
częstunek. Wakacje – widzimy się za rok!

Drodzy rodzice, jeśli szukacie bezpiecznego i przy-
jaznego miejsca dla swoich dzieci zapraszamy do 
punktu opieki dziennej przy przedszkolu Ptyś przy 
ul. Kasztanowej w Kiekrzu. Przyjmujemy dzieci od 
1roku do 2,5 lat.  Zapraszamy!
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Przedszkole  
Bajeczka
Bajeczka na rupuciowej scenie.

Już dziesięć lat pierwsza sobota września zarezer-
wowana  jest dla  rokietnickiego rumpucia. Pracowni-
cy Bajeczki  dokładają swoją cegiełkę do wyśmienitej 
zupy obierając  owoce i cebulę. Nauczyciele aktywi-
zują dzieci, rodziców i siebie wzajemnie, aby nasze 
występy przyciągnęły znaczną widownię. W trak-
cie takich uroczystości widać wspaniałą współpra-
cę pracowników przedszkola z rodzicami i dziećmi. 
Bardzo dziękuję wszystkim za wielkie zaangażowa-
nie. Wspaniałym  dzieciom, Rodzicom  i Pracowni-
kom bardzo dziękuję.

Emilia Świst
dyrektor Przedszkola Bajeczka w Rokietnicy
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SUPERKLASA z Rokietnicy zwiedziła Warszawę
23 czerwca 2017 r. najlepsza klasa ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w 
Rokietnicy, w nagrodę za doskonałe wyniki w nauce, zwiedziła Warszawę.

Był to trzeci, doroczny wyjazd SUPERKLASY, zor-
ganizowany przez Stowarzyszenie Rokietnica24.pl 
pod patronatem honorowym pana Adama Piocha, 
Przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica.

Wizyta w Sejmie
Wyruszyliśmy z Rokietnicy o 6.00 rano komforto-

wym autobusem będącym na wyposażeniu kadry 
oficerskiej Wojska Polskiego. Około 10.45 dotarli-
śmy do budynku Sejmu RP, który mogliśmy zwiedzić 
dzięki uprzejmości posła Bartłomieja Wróblewskie-
go. Dzieci zwiedziły Salę Posiedzeń, Salę Kolumnową 
oraz miejsce, z którego media relacjonują obrady 
Sejmu. Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć ruszyli-
śmy dalej.

Centrum Nauki Kopernik
Na wizytę w tym miejscu dzieci czekały z niecier-

pliwością. Centrum Nauki Kopernik to kompleks bu-
dynków zbudowanych ze stali i szkła, które skrywają 
ponad 450 eksponatów oraz pracowni dostępnych 
dla dzieci i dorosłych.

Wyjątkowość tego miejsca polega na tym, że 
w przeciwieństwie do innych tego typu obiektów 
każdy eksponat można, a nawet należy dotknąć, 
aby go ożywić i poznać jego działanie. Nierzadko 
zdarzało się, że elementy ekspozycji zaczynały pra-
widłowo działać dopiero wtedy, kiedy dzieci same 
stawały się uczestnikami i przedmiotem ekspery-
mentów. Centrum Nauki Kopernik to miejsce atrak-
cyjne dla osób w każdym przedziale wiekowym. 
Dorośli cieszyli się na widok dzieci, które podczas 
eksperymentów fizycznych doskonale się bawiły, a i 
same dzieci trudno było oderwać od eksponatów.

Nie inaczej było, kiedy byliśmy zmuszeni przerwać 
dzieciom zabawę, aby o 14.30 zjeść zaplanowany 
w restauracji obiad. Tam nasi mali odkrywcy, podczas 
wspólnego posiłku z wypiekami na twarzy wymie-
niali się swoimi pierwszymi wrażeniami z wyjazdu.

Muzeum Powstania Warszawskiego
Po obiedzie wyruszyliśmy do miejsca, które choć 

raz w życiu, powinien odwiedzić każdy Polak i Polka: 
Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest to muzeum 
upamiętniające zryw Armii Krajowej i mieszkańców 

Warszawy przeciw hitlerowskiemu okupantowi. Eks-
pozycje muzealne, podobnie jak w Centrum Nauki 
Kopernik są multimedialne i łatwe do przyswoje-
nia. Ogromne wrażenie zrobił na dzieciach, pod-
wieszony do sufitu brytyjski samolot – Liberator, 
który w 1944 roku zrzucał ładunki z pomocą dla 
walczącej Warszawy. Na miejscu dzieci dowiedzia-
ły się także, skąd się wziął znak „Polski Walczącej”, 
a także kim byli Cichociemni.

Powrót i niezwykłe rozdanie 
świadectw

W drogę powrotną do Rokietnicy wyruszyliśmy 
o 18.30 i po drodze za namową dzieci, z oporami 
zgodziliśmy się na ich wizytę w McDonaldzie. Do 
Rokietnicy dotarliśmy nieco po 23.00 i tu czekała 
na nas niespodzianka przygotowana przez panie 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Rokietnicy czyli wieczorne rozdanie świadectw. 
W imieniu swoim i rodziców dziękuję paniom Dy-
rektor Karolinie Nawrockiej i Lucynie Bigos za tak 
miły gest.

Podziękowania za wielkie serca i pracę organiczną
Zmęczeni, ale szczęśliwi, ślemy specjalne podzięko-
wania za tegoroczne wsparcie wyjazdu SUPER KLASY:
• Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 

gen. broni Leszkowi Surawskiemu;
• Komendantowi 14 Wojskowego Oddziału Go-

spodarczego w Poznaniu, ppłk Markowi Paw-
łowskiemu;

• Zastępcy Komendanta 14 Wojskowego Oddzia-
łu Gospodarczego w Poznaniu, ppłk Grzegorzo-
wi Pytlakowi;

• Członkom Stowarzyszenia Rokietnica24.pl
• Przewodniczącemu Rady Rodziców, Januszowi 

Nowickiemu;
• Wychowawcom: pani Ewie Woltman i Bożenie 

Domżał.
Nasz wyjazd wsparli Radni Gminy Rokietnica:

• Joanna Nowak,
• Elżbieta Brzeźniak,
• Agata Czerniejewska,
• Kazimierz Fryś,
• Władysław Mielcarek,
• Zbigniew Muszyński,
• Adam Pioch,
• Bogusława Rzepka,
• Krzysztof Zielonka
• oraz Mirosław Skrzypczak

Dziękujemy za pomoc osób prywatnych i firm:
• pani Kazimierze Skrzypczak,
• Markowi Wasiakowi,
• firmie NOWIRE Doradztwo Informatyczne /www.

nowire.pl/
• oraz firmie sprzętowej PHU SIMNAT Jolanta Do-

lacińska z Cerekwicy /www.simnat.pl/
Maciej Mikuła, koordynator projektu  

„Superklasa w Warszawie”

Prymusi z Rokietnicy w Sejmie RP

Wizyta dzieci z Rokietnicy 
w Centrum Nauki Kopernik
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Inauguracja roku szkolnego 2017/18  
w Szkole Podstawowej w Rokietnicy

 4 września w hali ROS odbyło się uroczyste rozpo-
częcie roku szkolnego 2017/2018. Po odśpiewaniu 
hymnu państwowego głos zabrał Wójt Pan Bartosz 

Derech, który życzył Dyrekcji Szkoły, pracownikom, 
a przede wszystkim uczniom, mimo wielu organiza-
cyjnych zmian, dobrego, pracowitego, ale i pełne-

go radości nowego roku szkolnego. Przy tej szcze-
gólnej okazji podziękował również Panu Jackowi 
Welmanowi za wieloletnie pełnienie funkcji Dyrek-
tora Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy. Na-
stępnie, jak zawsze ciepłymi słowami, zwróciła się 
do uczniów Pani Dyrektor Karolina Nawrocka, za-
pewniając o życzliwości i wszechstronnej pomocy 
ze strony wszystkich pracowników szkoły. W tym 
roku nasze połączone z gimnazjum oddziały liczą 
już przeszło 1200 uczniów! 

1 września udało się, dzięki ogromnemu wysił-
kowi i zaangażowaniu w realizację projektu wielu 
osób, otworzyć nowy, piękny, wspaniale wyposa-
żony budynek szkoły. Nauka w nim będzie z pew-
nością znacznie łatwiejsza i przyjemniejsza. 

 Z okazji pierwszego dzwonka wszystkim uczniom, 
tym starszym i tym najmłodszym, życzymy oczywi-
ście jak najlepszych ocen w nowym roku szkolnym, 
ale przede wszystkim radości płynącej z nauki i od-
krywania swoich pasji oraz talentów. 

 Wspaniałe uroczystości przygotowały panie: Da-
nuta Dobak- dla najmłodszych naszych podopiecz-
nych oraz Hanna Szczepkowska dla starszych klas 
od 4-7 i klas gimnazjalnych. 

Fot.i tekst Beata Suchecka

Uroczysta Inauguracja  
Roku Szkolnego 2017/2018

4 września uczniowie Zespołu Szkół im. Jadwi-
gi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy uroczy-
stym apelem rozpoczęli nowy rok szkolny. Po Mszy 
Świętej  młodzież i nauczyciele tradycyjnie spotkali 
się przed pałacem. Dyrektor szkoły Wojciech Kacz-
marek serdecznie powitał obecnych.

Krótki program nawiązujący do rocznicy wybu-
chu II Wojny Światowej zaprezentowało koło recy-
tatorskie. Druga część programu artystycznego na-
wiązywała do rozpoczynającego się roku szkolnego. 
Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego było wy-
jątkową chwilą dla dużej grupy pierwszoklasistów 
z technikum i szkoły branżowej.

Rewelacyjny nabór i wyniki 
egzaminów zewnętrznych w Zespole 
Szkół im. J. i W. Zamoyskich

  Za nami czas wakacji, został zakończony nabór 
i ogłoszone wyniki egzaminów zewnętrznych. Nasza 
szkoła w naborze na rok szkolny 2017/2018 przyję-
ła do technikum w Rokietnicy 70 kandydatów, a do 
branżowej szkoły I stopnia 24. W  technikum w Po-

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
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znaniu rozpoczęło 38 nowych uczniów. W sumie 
swoją edukację rozpoczęło 132. W Rokietnicy zo-
stał uruchomiony nowy kierunek kształcenia jakim 
jest technik organizacji reklamy. Cały Zespół Szkół 
,,Zamoyskich” liczy obecnie 355 uczniów uczących 
się w 19 oddziałach klasowych. W internacie za-
mieszkuje 49 wychowanków. Wynik doskonały bio-
rąc pod uwagę fakt, że wiele szkół ma niedobory 
i co za tym idzie problemy kadrowe. Tak wspaniały 
wynik jest efektem wielu wspólnych przedsięwzięć 
Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Młodzieży 
uczęszczającej do naszej szkoły.  Działań nie tylko 
dydaktyczno-wychowawczych, ale również promo-
cyjnych. Wspomnę chociażby nasz kiermasz bożo-
narodzeniowy, wieczór poezji z okazji 8-marca, kon-
kurs Avatarek w którym wzięło udział ponad 1000 
gimnazjalistów, a także duże przedsięwzięcie jakim 
jest coroczna Rodzinna Majówka u Zamoyskich.

   Wyniki egzaminów zewnętrznych opublikowa-
ne w czerwcu 2017r.  przez Okręgową Komisję Egza-
minacyjną najpierw z matury, a później w sierpniu 
z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodo-
we również są powodem do zadowolenia i potwier-
dzają bardzo wysoką jakość kształcenia w Zespo-
le Szkół ,,Zamoyskich”. Pozwolę sobie przedstawić 
kilka danych:

egzaminy pisemne i ustne z j. polskiego zda-
ło 100%, z j. angielskiego nasi absolwenci zdali 
w 100%, natomiast z matematyki zdawalność wynio-
sła 78%, gdzie dla technikum wskaźnik ten wyniósł 

70%. Przystępujący, którzy nie uzyskali wymagane-
go progu zachowali prawo do poprawki w miesią-
cu sierpniu. Czekamy na wyniki mając nadzieję, że 
wynik ostateczny będzie wyższy.

  W egzaminach potwierdzających kwalifikacje za-
wodowe nasi uczniowie w stosunku do okręgu któ-
ry obejmuje województwa: lubuskie, wielkopolskie 
i zachodniopomorskie uzyskali następujące wyniki:

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji zda-
ło 95%, okręg 85,9%

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usłu-
gi hotelarskie zdało 92%, okręg 87,3%

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów oso-
bistych oraz urządzeń peryferyjnych zdało 92%, 
okręg 77%

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputero-
wych i administrowanie sieciami zdało 88%, okręg 
70,6%

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz 
danych oraz administrowanie bazami zdało 53%, 
okręg 42,7%

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja ro-
ślinnych obiektów architektury krajobrazu zdało 
76%, okręg 68,5%

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz 
konserwacją obiektów małej architektury krajobra-
zu zdało 70%, okręg 63%.

  Gratuluję wszystkim, którzy zdali! Dziękuje ko-
leżankom i kolegom za zrozumienie, zaangażowa-
nie i ogromną pracę, jaką wykonali. Mam nadzie-
ję, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa 
i oby tak dalej!

Wojciech Kaczmarek
Dyrektor Zespołu Szkół w Rokietnicy

Projekty unijne w Zespole Szkół 
im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy 
w ramach ZIT

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy 
bierze udział w dwóch projektach w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) mają-
cych przyczynić się do rozwoju infrastruktury placó-
wek kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze 
Funkcjonalnym miasta Poznania.

1. projekt „Gotowi do pracy – rozwój infrastruk-
tury placówek kształcenia zawodowego, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Poznański” po-
lega na wyposażeniu 5 szkół ponadgimnazjalnych 
z terenu Powiatu Poznańskiego w nowoczesny sprzęt 
i pomoce dydaktyczne do nauki zawodu. Dofinan-

sowanie projektu z UE: 4 427 213,81 zł
W ramach projektu w ZS w Rokietnicy zostaną 

wyposażone następujące pracownie tematyczne: 
hotelarska, komunikacji w języku obcym, sprzeda-
ży usług reklamowych, multimedialna, plastycz-
no-techniczna, lokalnych sieci komputerowych 
i sieciowych systemów operacyjnych, aplikacji in-
ternetowych, projektowania architektury krajobra-
zu, warsztat szkolny i rysunku technicznego. Łączna 
kwota dofinansowania pracowni w ZS w Rokietni-
cy: 885 979,00 PLN

2. projekt „Gotowi do pracy - poprawa zdolno-
ści do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia 
zawodowego, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Poznański”  zakłada poprawę jakości 
nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia 
zawodowego dla 392 uczniów, w tym 139 uczennic, 
z obszaru Powiatu Poznańskiego w placówkach Po-
wiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie za-
wodowe do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dofi-
nansowanie projektu z UE: 1 768 876,18 zł

W ramach projektu w ZS w Rokietnicy zostaną 
przeprowadzone następujące kursy i szkolenia dla 
uczniów:

kurs baristyczny, barmański, kelnerski dla kierun-
ku technik hotelarstwa,

kurs przygotowania i testowania kabli światło-
wodowych, uprawnień SEP oraz obsługi urządzeń 
sieciowych np. firmy CISCO dla kierunku technik 
informatyk,

kurs obsługi pilarek spalinowych, nawadniania, 
rekultywacji terenów zdegradowanych, projekto-
wania oraz arborystyki dla technika architektury 
krajobrazu,

szkolenie umiejętności interpersonalnych.
Projekt zakłada także organizację płatnych staży 

u pracodawców dla 96 uczniów oraz zapewnia 36 
miejsc na szkoleniach, kursach i studiach podyplo-
mowych dla kadry pedagogicznej ZS w Rokietnicy. 
Łączna kwota dofinansowania szkoleń dla uczniów 
i nauczycieli: 466 950,0 PLN.

Mamy nadzieję, że realizacja obu projektów w ZS 
w Rokietnicy przyczyni się do podniesienia efektyw-
ności nauczania i poprawy warunków kształcenia 
oraz wzrostu szans edukacyjnych naszych uczniów.

Monika Hofman
koordynator ds. projektów unijnych

w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich
 w Rokietnicy
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Naszym priorytetem  
jest ochrona środowiska

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie zazwy-
czaj kojarzone jest wyłącznie z zaopatrzeniem w wodę oraz odbio-
rem ścieków i odpadów komunalnych. To oczywiście lwia część naszej 
działalności, z którą jednak wiąże się szereg zadań i obowiązków do-
datkowych. Stały rozwój infrastruktury, jej utrzymanie i eksploatacja 
wymaga zaangażowania i współpracy wielu osób. Dlatego funkcjonu-
jące w Spółce działy ściśle ze sobą kooperują, by jak najlepiej wypeł-
niać naszą misję realizacji zadań użyteczności publicznej w ramach 
gospodarki komunalnej zgodnie z proekologicznymi standardami. 

Każdy z działów: Obsługi Klienta, Eksploatacji SUW i Sieci Wodo-
ciągowej, Utrzymania Porządku i Konserwacji Zieleni, Dział Odbioru 
Odpadów Komunalnych, Dział Wykonawstwa Inwestycyjnego, Dział 
Innowacyjno – Inwestycyjny oraz Dział Oczyszczalni, Przepompowni 
Ścieków i Kanalizacji adaptuje proekologiczne standardy do założeń 
i specyfiki swojego funkcjonowania. Złożoność procesów i zadań re-
alizowanych w poszczególnych komórkach zainspirowała nas do stwo-
rzenia cyklu artykułów, w których postaramy się przybliżyć Państwu 
to, czym na co dzień się zajmujemy, wypełniając naszą misję. Serię 
otwieramy charakterystyką Działu Utrzymania Porządku i Konser-
wacji Zieleni – stosunkowo młodej komórki, której praca bezpośred-
nio przekłada się na estetykę i bezpieczeństwo naszego otoczenia.

Skwery, pasy i pobocza dróg gminnych, chodniki, wiaty przystan-
kowe, place zabaw – to elementy wspólnej przestrzeni, które wy-
magają wielu zabiegów porządkowych i konserwacyjnych. Dlatego 
Dział Utrzymania Porządku i Konserwacji Zieleni PUK, w zależności 
od pory roku, dokłada wszelkich starań, by były czyste i bezpieczne 
dla dobra całej lokalnej społeczności. Mamy obowiązki sezonowe, 
takie jak koszenie, wykaszanie, zamiatanie ulic. Usuwamy chwasty 
z przestrzeni przy chodnikach, skwerach, wiatach przystankowych. 
Gdy zaistnieje potrzeba jesteśmy gotowi walczyć z niebezpieczną flo-
rą. J Naszym zadaniem okołorocznym jest dbałość o pojemniki przy 
wiatach przystankowych i ich otoczenie. Śmietniki przyuliczne opróż-
niamy dwa razy w tygodniu, niestety śmieci zalegających poza kosza-
mi wciąż jest całe mnóstwo, co bardzo nas martwi. Wszak o wspól-
ną przestrzeń powinniśmy troszczyć się razem… Przykre są dla nas 
również akcje likwidacji dzikich wysypisk, których pojawia się coraz 
więcej. Pilnujemy też, by Milusińscy mogli odpoczywać i bawić się 
na czystych, ale nade wszystko bezpiecznych placach zabaw. Jesienią 
grabimy i usuwamy opadające z przyulicznych drzew liście. Przycina-
my gałęzie, robimy opryski na rosnących drzewach i krzewach oraz 
dokonujemy kolejnych nasadzeń. Zimą wyjeżdżamy piaskarką i płu-
giem. Naszą główną motywacją są Mieszkańcy Gminy Rokietnica, 
ich oczekiwania i potrzeby. Jesteśmy w stałym kontakcie z Sołtysami 
poszczególnych Sołectw. Czekamy na sygnały z zewnątrz i wciąż się 
udoskonalamy, zarówno sprzętowo, jak i kadrowo, by kompleksowo 
wykonywać nasze obowiązki. Jesteśmy wdzięczni zarówno za słowa 
wsparcia, sugestie i pytania, jak i konstruktywną dyskusję, z której 
wyciągamy wnioski, by pracować jeszcze efektywniej.

Odpowiedzialność za wspólnotę i świadomość potrzeby dbało-
ści o otoczenie kształtowana jest od najmłodszych lat. Dlatego też 
Dział Utrzymania Porządku i Konserwacji Zieleni w roku szkolnym 
2016/2017 zrealizował plan edukacji ekologicznej w najmłodszych 
klasach szkół podstawowych. Do starszych dzieci kierujemy propozy-
cje udziału w konkursach i akcjach promujących proekologiczny tryb 
życia. Staramy się pobudzić ekologiczną ciekawość i świadomość wśród doro-
słych. Zapraszamy do współpracy ciekawych, charyzmatycznych ludzi, dla któ-
rych proekologiczne wartości są ważne i potrzebne. Wychodzimy z założenia, 
że najlepszą nauką jest pozytywne naśladownictwo. Nasze działania z założe-
nia nastawione są na obecność wszędzie tam, gdzie potrzebne są fachowość 

i wiedza. Jesteśmy obecni wśród Mieszkańców podczas akcji, imprez i wyda-
rzeń, które są dla nas okazją, by zaprezentować, iż życie w zgodzie z proeko-
logicznymi standardami nie jest wcale trudne, a korzyści są wieloaspektowe. 
Jesteśmy zwolennikami konstruktywnej praktyki i zachęcamy do korzystania 
z bazy naszych doświadczeń.
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Postępy inwestycyjne PUKu – zadanie „Poprawa 
gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracjach na terenie 
Gminy Rokietnica”, realizowane dzięki dotacjom z EU 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
„Sieć kanalizacji sanitarnej wraz 
z wytykami w miejscowości Napa-
chanie, gm. Rokietnica”

Na placu budowy postępy widoczne gołym okiem. 
Roboty sieciowe zostały zakończone. Na miejscu 
są też wszystkie zawory podciśnieniowe. Aktualnie 
główne prace polegają na montażu skrzynek elek-
trycznych i uzbrojeniu studni. Powoli rozpoczyna 
się też proces ostatecznego odtwarzania stanu na-
wierzchni ulic. Całość prac ma się zgodnie z harmo-
nogramem zakończyć na koniec 2017 roku. Wówczas 
też zaistnieje możliwość przyłączenia się do sieci.

„Modernizacja systemu transportu 
ścieków - budowa kolektora tłocz-
nego ścieków Zmysłowo - Bytkowo, 
gm. Rokietnica”

Przedmiotem projektu jest budowa  pompowni 
ścieków w miejscowości Mrowino wraz z rurocią-
giem tłocznym, transportującym ścieki do oczysz-
czalni ścieków w miejscowości Bytkowo. Wartość 
kosztorysowa zadania wynosiła 2 710 125,68 
zł brutto. Inwestycja będzie realizowana przez 
wybraną w drodze postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego firmę KANWOD, Wodo-

ciągi, kanalizacja, budownictwo, Wiesław Tarczyński 
z ceną 2 737 245,08 zł brutto i okresem gwarancji 60 
miesięcy. Umowę podpisano 5 września br. Wszyst-
kie prace mają się zakończyć do dnia 29 grudnia br.

Z końcem września zostanie też ogłoszony prze-
targ nieograniczony na budowę „Sieci kanalizacji 
sanitarnej na os. Spokojnym w miejscowości Ro-
kietnica” oraz „Sieci wodociągowej na os. Spokoj-
nym w miejscowości Rokietnica”.

Nie spoczywamy na laurach.  
Przybroda zostanie skanalizowana.

Naszym priorytetem jest dbałość o środowisko 
naturalne, ale też o komfort i wysoką jakość życia 
Mieszkańców Gminy Rokietnica. Dokładamy wszel-
kich starań, by skanalizować 100% powierzchni 
gminy oraz zaopatrywać jej Mieszkańców w wodę 
w sposób zgodny z najwyższymi standardami. Rozpo-
czynamy zatem kolejne inwestycje w ramach zadań:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wy-
tykami w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica” 
oraz „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Mrowiń-
ska w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica”.

Przedmiotem projektu pn. „Budowa sieci kana-
lizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości 

Przybroda, gm. Rokietnica” jest budowa sieci kana-
lizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z wytykami do 
posesji, rurociągów tłocznych oraz przepompowni 
ścieków w miejscowości Przybroda. W ramach ni-
niejszego zadania wykonane zostaną 4 nowe pom-
pownie ścieków. 

Zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej 
ul. Mrowińska w miejscowości Przybroda, gm. Ro-
kietnica” polegać będzie na włączeniu sieci wodo-
ciągowej w ulicy Mrowińskiej w miejscowości Przy-
broda z jednej strony do sieci wodociągowej w ulicy 
Kokoszczyńskiej, natomiast z drugiej do ulicy Za To-
rami w miejscowości Przybroda. Na sieci w ulicy 

Mrowińskiej ze względu na jej specyfikę zaprojek-
towano 4 hydranty podziemne o średnicy 80 mm. 
Długość projektowanej sieci w ulicy Mrowińskiej 
to 530,30 m.

Prace w ramach powyższych zadań zrealizuje 
firma FUR-BUD Joanna Furmaniak – Misiak, Ka-
rol Misiak Spółka Cywilna. Ich wartość umowna 
to 2 997 970,00 zł brutto.  W ramach budowy sie-
ci kanalizacyjnej Spółka wystąpiła o pożyczkę do 
WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 2 291 700,00 zł 
netto. Na pozostałą część, tj. przebudowę sieci wo-
dociągowej Przedsiębiorstwo będzie musiało zabez-
pieczyć własne środki w wysokości prawie 150 tys. 
zł netto. Okres gwarancyjny wyniesie 60 miesięcy. 
Zgodnie z założonym harmonogramem wszystkie 
prace mają się zakończyć w terminie do 31 paź-
dziernika 2018 roku.

Przedsiębiorstwo	Usług	Komunalnych		
Sp.	z	o.o.	w	Bytkowie	

oferuje sprzedaż ROZRZUTNIKA
	

Stan	techniczny	pojazdu:	do	remontu
Na	rozrzutniku	widoczna	korozja.	Rozrzutnik	w	

przedsiębiorstwie	służył	jako	piaskarka.		
Kolor:	czerwony

Cena	wywoławcza	przedmiotu	sprzedaży:		
2	000,00	zł.	brutto

Szczegóły	oferty	dostępne		
na	stronie	www.puk.com.pl	

Osoby	upoważnione	do	kontaktów		
z	wykonawcami	w	sprawach	technicznych:	

Monika	Kluczewska	tel.605-500-325	
Osoby	upoważnione	do	kontaktów		

z	wykonawcami	w	sprawach	formalnych:	
Monika	Chołody	tel.	695-001-599

Z	poważaniem
Prezes	Zarządu	Bogdan	Małecki

Konkurs Plastyczny pt. „Wakacyjna przyroda”
18 sierpnia zakończyliśmy Konkurs Plastyczny pt. 

„Wakacyjna Przyroda”. Nie było łatwo wybrać zwy-
cięzców... :) Jednak po burzliwej dyskusji udało się:

* w I kategorii klas 0-3:
I miejsce: Basia Ku-
rzaj, klasa 0, Rokiet-
nica Ü
II miejsce: Julia 
Chmielnik, „LAS”, kla-
sa 1, Rokietnica
III miejsce: Jakub 
Chmielnik, „RYBY”, 
klasa 3, Rokietnica

* w II kategorii 
klas 4-6:

I miejsce: Julia Gąska, klasa 6, Rokietnica Ü
II miejsce: Weronika Kasprzak, „PIESKOWA SKA-

ŁA”, klasa 4, Rokietnica.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w kon-
kursie i piękne prace. :) Podczas uroczystości rozpo-
częcia roku szkolnego 2017/2018 Laureaci otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz dru-
ki zwycięskich prac. Liczymy, że spotkamy się po-
nownie przy okazji kolejnych konkursów. Wspólnie 
nauczymy się jak szanować środowisko i siebie na-
wzajem. J Kto jest z nami??
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RUMPUĆ 2017
Ani słota, ani błota nie 
były w stanie zepsuć… 
DYCHY RUMPUCIA!

2 września 2017 roku na dłuuuugo pozostanie 
w naszej pamięci. :) Przygotowania - ciężkie i ner-
wowe, bo aura była wyjątkowo niełaskawa. Jed-
nak nie zabrakło zdecydowania, wytrwałości, cięż-
kiej pracy, a nade wszystko cudownej WSPÓŁPRACY 
wielu, wielu, wielu osób, firm i instytucji. Dzięki 
temu wysiłkowi dokonaliśmy tego!! Zrobiliśmy DY-
CHĘ RUMPUCIA! :) 

Dziękujemy absolutnie wszystkim, którzy mieli 
w tym choć najmniejszy udział. I dziękujemy Wam, 
Mieszkańcy Gminy Rokietnica oraz Goście, bo to 
Wasza obecność i pokładane w nas zaufanie naj-

bardziej mobilizowały i dawały siłę do tytanicznego 
wysiłku. Rokietnica.pl >>> BRAWO WY!! Podziwia-
my, gratulujemy i mocno Was ściskamy. :)

PUK dziękuje wszystkim, którzy odwiedzili na-
sze stoisko i zechcieli skorzystać z przygotowanych 

atrakcji. Nasza ścieżka edukacyjna, przyrodnicze kino 
plenerowe, mnóstwo informacji i cennych wskazó-
wek - to wszystko dla Was!! Cieszymy się bardzo, 
że tak wielu z Was chce razem z nami być EKO. :) 
Do zobaczenia na kolejnych imprezach!

Z myślą o WAS…
Żyjemy w trudnych czasach, pełnych stresu, go-

nitwy za pieniędzmi, gier komputerowych, migają-
cych ekranów. W dobie Internetu i telefonów, portali 
społecznościowych brakuje nam rozmów, spotkań, 
mamy zbyt mało czasu na codzienne życie. Wszystkie 
te czynniki mogą spowodować problemy w naszym 
funkcjonowaniu, z którymi sami sobie nie poradzi-
my. Pracownia rozwoju i psychoedukacji Mental, któ-
ra rozpocznie swoją działalność na początku wrze-
śnia w naszej gminie postara się to zmienić i dać 
mieszkańcom kompleksową opiekę i terapię dla 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych w dziedzinach,  
tj: psychologia, pedagogika, psychoterapia, logope-
dia, dietetyka.  Nieograniczona wyobraźnia, wrodzo-
na spontaniczność oraz zaufanie dzieci są punktem 
wyjścia do rozwoju dojrzałej osobowości. Czasami 
w obliczu trudnych sytuacji jak problemy szkolne, 
rozstanie rodziców, utrata ważnej osoby, przemoc, 
czy doświadczenie traumatyczne, mogą pojawić się 
zachowania regresywne, agresywne, stany lękowe, 
wycofanie, problemy z koncentracją i zapamięty-
waniem, a także inne trudności psychologiczne, za-
równo w domu, jak i szkole. Jeżeli niepokoją Cię za-
chowania Twojego dziecka to warto odwiedzić takie 
miejsce. Psycholog pomoże wam zrozumieć sytu-
ację, zaplanuje proces terapii lub interwencję. Po-
może dziecku odzyskać poczucie bezpieczeństwa 
i zaufania do świata. Doradzi jak zrozumieć siebie, 
swoje emocje, myśli i zachowania. Zdiagnozuje pro-

blemy szkolne, określi ryzyka specyficznych trud-
ności w uczeniu się i problemy wychowawcze. Po-
moc zaoferujemy również tym dorosłym, którzy 
przechodzą kryzysy życiowe, mają problemy mał-
żeńskie, wychowawcze albo rodzinne. 

W zakresie poradnictwa pedagogicznego porad-
nia przeprowadzi terapię dysleksji, trening koncen-
tracji uwagi, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla 
dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zaję-
cia dydaktyczno- wyrównawcze w zakresie edukacji 
wczesnoszkolnej - pomoc w odrabianiu zadań do-
mowych i kształtowaniu umiejętności wymaganych 
na I etapie edukacji wczesnoszkolnej (m.in. w nauce 
pisania, czytania oraz w rozwiązywaniu zadań ma-
tematycznych), wsparcie rodziców w rozwiązywa-
niu problemów wychowawczych,  diagnozowanie 
potrzeb edukacyjnych dziecka oraz przyczyn niepo-
wodzeń szkolnych, analizę opinii z poradni psycho-
logiczno- pedagogicznej, określenie form pomocy 
dziecku w celu przezwyciężania trudności, terapię 

dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną; oraz 
dla dzieci z autyzmem;

Dietetyk pomoże osobom zdrowym, które chcia-
łyby pozbyć się niewielkiej nadwagi lub otyłości oraz 
które cierpią na otyłość i pragną zredukować masę 
ciała. Udzieli także porad osobom z chorobami, m.in. 
układu krążenia, cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, 
zaburzeniami gospodarki cholesterolowej, zabu-
rzeniami endokrynologicznymi oraz osobom, któ-
re pragną zmienić swój styl życia. 

Pomoc także znajdą tu uczniowie z całej gmi-
ny, którzy potrzebują korepetycji z poszczególnych 
przedmiotów, takich jak: matematyka, język polski, 
chemia czy fizyka. W ofercie znajdą się zajęcia in-
dywidualne, w parach lub grupach 3 - osobowych 
dla szkół podstawowych I-III i IV-VII, gimnazjum oraz 
szkół ponadgimnazjalnych. Nauczyciele przygotują 
do kartkówek, sprawdzianów, egzaminów, konkur-
sów, testów gimnazjalnych oraz matury na pozio-
mie podstawowym oraz rozszerzonym. Propozycja 
obejmuje również zajęcia rozszerzające i utrwala-
jące wiadomości oraz umiejętności zdobyte pod-
czas zajęć lekcyjnych.

Aby skutecznie pomóc, specjaliści, psycholodzy 
i pedagodzy z poradni w razie potrzeby współdzia-
łają tworząc dla każdej osoby indywidualne i skore-
lowane ze sobą programy terapeutyczne. Zaprosze-
nie dotyczy dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

www.mental-rokietnica.pl
kontakt@mental-rokietnica
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Stowarzyszenie Emerytów Rencistów 
„Pod Kasztanem”

W tym roku 22-28 sierpnia  na  odpoczynek nasi 
członkowie stowarzyszenia wybrali Mazury. Za bazę 
wybraliśmy Ruciana Nida. Po drodze  zwiedzamy 
Zamek  Krzyżacki w Nidzicy. Pierwszy dzień rozpo-
czynamy od odwiedzin w leśniczówce Pranie, gdzie 
poznajemy historię życia i twórczości poety Konstan-
tego  Ildefonsa Gałczyńskiego. Płyniemy łodziami 
sztakerów w rezerwacie rzeki Krutyń. Z Krutyni je-
dziemy do Gałkowa zwiedzamy dom Aleksandra 
Potockiego i mamy możliwość widzieć właściciel-
kę p. Potocką.  W Wojnowie zwiedzamy Klasztor 
Staroobrzędowców poznajemy symbolikę znacze-
nia krzyża -  zwyczaje Staroobrzędowców. Mazur-
skie sanktuarium maryjne Święta Lipka. Podziwia-
my organy i ruchome figurki św. Słuchamy koncertu 
organowego, oraz poznajemy historię sanktuarium 
związane z lipą i budową bazyliki. W Reszlu  podzi-
wiamy niezwykle urokliwe miasteczko z zamkiem 
biskupów warmińskich. Mrągowo zwiedzamy am-

fiteatr, promenade, ratusz.  Kolejny dzień to rejs 
statkiem z Ruciane Nida do Mikołajek, płyniemy 
jeziorami Guzianka Mała, Guzianka Duża i jezioro 
Bełdawa,  przez śluzę Guzianka wpływamy na je-
zioro  Mikołajki. Po zwiedzeniu Mikołajek udajemy 
się do Galindii. Galindia to Mazurski Eden- siedlisko 
nad jeziorem Bełdany. Życie historyczne plemie-
nia Galindów poznajemy w zabawny i wyjątkowy 
sposób biorąc w  tym bezpośredni udział (wybie-
rając wodza i jego 4 żony, szamanke, oraz konia), 
śmiechu i zabawnych sytuacji było bez liku. Z ko-
lei Wilczy Szaniec Hitlera w Gierłoży zrobił na nas  
przygnębiające wrażenie swoją militarną potęgą, 
którą znamy z naszej historii. Muzeum Mazurskie 
w Owczarni to prywatne muzeum z chatą z peł-
nym wyposażeniem. 

Właściciel wprowadził nas w barwną opowieść 
o historii i zwyczajach mazurskich prezentując sprzęt 
domowy używany przez ówczesne gospodynie do-

mowe. Wysłuchaliśmy koncertu (utwory wykonane 
na fisharmonii). Muzeum pożegnaliśmy poczęstun-
kiem przez gospodarzy, kawą i ciastem własnego  
wypieku. Spróbowaliśmy też regionalnego piwa. W  
Giżycku zwiedzamy twierdze Boyen, most obroto-
wy (rok budowy 1848), który waży 100 ton, otwie-
rany i zamykany ręcznie, marine nad jeziorem Nie-
gocin, zabytkową wieżę ciśnień. 

W drodze powrotnej zatrzymujemy się w Lidzbar-
ku, zwiedzamy Muzeum Pożarnictwa, poznajemy 
rozwój sprzętu pożarniczego od sikawek ręcznych 
do czasów powojennych. Urocza starówka Lidzbar-
ka to XVII w. zabudowa z kamienicami z tamtego 
okresu, trójkątnymi rynkami, zabytkowym kościo-
łem św. Wojciecha.

Dziękuję uczestnikom wycieczki za wytrwałość 
w zwiedzaniu, za wieczorne spotkania, humor, dow-
cip, który towarzyszył nam na każdym kroku, naszym 
akordeonistom kol. Heniowi i Edkowi zawsze chęt-
nych  do grania. A mogliśmy to wszystko przeżyć dzię-
ki dotacji z Urzędu Gminy, za co bardzo dziękujemy.

To było tylko i aż 7 dni,  pełnych wrażeń.
NB

Główna Nagroda  
Gminnego Stowarzyszenia Rokietnica 2000 
RUMPUĆ – Sołeckie Potyczki 2017

Jak co roku, Gminne Stowarzyszenie Rokietni-
ca 2000, ufundowało główną nagrodę i pozostałe 
upominki w konkursie „Sołeckie Potyczki”. Człon-
kowie Stowarzyszenia dziękują wszystkim Sołtysom 
gm. Rokietnica za duże, osobiste zaangażowanie na 
rzecz mieszkańców naszej Gminy i za wspaniałą, 
z humorem rywalizację o główną nagrodę, którą 
był rower w kolorze jasno zielonym z białym, du-
żym koszykiem na zakupy. Zdobywcą nagrody zo-
stało Sołectwo Bytkowo-Sobota. Nagrodę wręczył 

osobiście Prezes Stowarzyszenia Piotr Hałas wraz 
z Panem Wójtem Bartoszem Derechem.

W tym miejscu serdecznie dziękuję koledze ze 
Stowarzyszenia, Tomaszowie Wierzbickiemu za po-
moc przy przygotowaniu nagród konkursowych. Jak 
są nagrody to muszą być również sponsorzy, dla któ-
rych liczy się szczególnie społeczna praca, a są to:

Marek Korytowski-Firma Jubilerska, Bożena Ko-
towicz-Firma MERKURY, Hofman i Szymański-Re-
nowacja Starych Samochodów, Włodzimierz Czyż 

i Roman Słuszczak-S&C, Danuta i Bogdan Błaszczyk 
SHARK, Roman Cegielski WWR-RECYCLING, Kata-
rzyna i Roman Goraj „RUMCYK”

Natalia Klapińska Poradnia Dietetyczna, Anna 
i Adam Goraj Firma Usługowa, Stefan Kaczmarek 
„KARES”, Piotr Łakomy-Piekarnia Rokietnica, Pano-
wie Grzegorz Przybecki, Michał Wieland, Marian 
Szymański, Tomasz Skupio i Andrzej 
Nowakowski.

W tym miejscu serdecznie 
dziękuję członkom Stowarzy-
szenia, Sponsorom, a przede 
wszystkim Sołtysom za ich oso-
bisty wysiłek na rzecz 
swoich Sołectw.

Radny i Sołtys  
Piotr Hałas
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Wolontariuszki 
z ROKTAR-u w ramach 
unijnego projektu 
pracują w Urzędzie Gminy 
w Rokietnicy

W pokonywanu niepełnosprawności ważna jest 
świadomość bycia potrzebnym. Gdzie zdobyć nie-
zbędne w tym celu kompetencje i praktykę? Oprócz 
udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej niezbęd-
ny jest kontakt z konkretnym stanowiskiem pracy. 
Urząd Gminy w Rokietnicy zawarł porozumienie 
o współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin ROKTAR. Przez ponad mie-
siąc dwie wolontariuszki – uczestniczki WTZ przy 
ROKTARZE, będą poznawały pracę w Referacie Or-

ganizacyjnym i Promocji, wykonując także samo-
dzielne zadania. Do tej pory należały do nich m.in. 
wsparcie organizacji „biura” do zorganizowania te-
gorocznego „RUMPUCIA”, a także Biegu Finałowe-
go. Pomoc i zaangażowanie wolontariuszek w przy-
gotowania okazały się nieocenione. 

Porozumienie o wolontariacie zostało zawarte 
przez Gminę Rokietnica w ramach realizowanego 
przez Stowarzyszenie ROKTAR projektu „Wielko-
polskie Centrum Ekonomii Solidarnej” współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7 Włącze-

nie społeczne, Działanie 7.3 Ekonomia społeczna, 
Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna – projek-
ty konkursowe.

Danuta Potrawiak 
Sekretarz Gminy Rokietnica

ROKTAR  
w Krainie Tysiąca Jezior…

Jak co roku, Stowarzyszenie zorganizowało kilku-
dniowy wyjazd dla swoich członków. W tym roku, 
pod koniec sierpnia, mieliśmy możliwość pozna-
wać przez sześć dni Warmię i Mazury. W drodze do 
Olsztyna, gdzie mieszkaliśmy nad Jeziorem Trackim, 
zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdz-
kiej i spróbowaliśmy wody z Cudownego Źródeł-
ka. Kolejnego dnia wczesnym rankiem pojechali-
śmy autokarem do Buczyńca, gdzie wyruszyliśmy 
w rejs statkiem po Kanale Elblądzkim. Podczas rej-
su poznaliśmy historię żeglugi po tym Kanale i mo-
gliśmy podziwiać piękną przyrodę,  zwierzęta, ptac-
two mieszkające nad Jeziorem Druzno. 

Po ponad czterogodzinnym rejsie dotarliśmy do 
Elbląga, a następnie przejechaliśmy do Olsztyna. Na-
stępnego ranka pojechaliśmy do Mikołajek – żeglar-
skiej stolicy Polski, gdzie mogliśmy zobaczyć przepięk-
ne żaglówki i żaglowce. Następnie przejechaliśmy 
do Łuknajna, gdzie weszliśmy na dwie wieże wido-
kowe i podziwialiśmy przepiękne panoramy:  Jezio-
ra Łuknajno i Jeziora Śniardwy. Tego dnia byliśmy 

również w Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii 
Polskiej Akademii Nauk w Kosewie Górnym, gdzie 
mieliśmy możliwość nie tylko poznać życie zwierząt 
jeleniowatych, ale również spacerować wśród jeleni 
szlachetnych czy danieli. Kolejnego dnia zwiedzaliśmy 
Olsztyn, jego Stary Rynek, Zamek, Muzeum Warmii 
i Mazur oraz Katedrę. Byliśmy również na seansie 
w olsztyńskim Planetarium. W przedostatni dzień 
naszej przygody na Mazurach byliśmy w Mazuro-
landii i Parku Miniatur Warmii i Mazur k. Kętrzyna, 

gdzie mieliśmy okazję zobaczyć miniatury najpięk-
niejszych zabytków tego regionu, poznać historię II 
wojny światowej oraz czasów średniowiecza. Na-
stępnie samochodem militarnym przejechaliśmy do 
Gierłoży, gdzie zwiedzaliśmy Wilczy Szaniec. Po po-
wrocie do Mazurolandii mieliśmy możliwość przymie-
rzyć stroje wojskowe i postrzelać z łuku. W drodze 
powrotnej do Olsztyna zatrzymaliśmy się w Sank-
tuarium Maryjne w Świętej Lipce, gdzie wysłuchali-
śmy pięknego koncertu organowego. Kończąc naszą 
przygodę na Warmii i Mazurach, w drodze powrotnej 
do domu, zwiedziliśmy Park Etnograficzny w Olsz-
tynku. Pomimo, że plan wyjazdu był bardzo wypeł-
niony, nie zabrakło czasu na wspólną popołudnio-
wą aktywność fizyczną – spacery i kąpiel w Jeziorze 
Trackim. Był również czas na odpoczynek, przejażdż-
ki wozem konnym i integrację przy ognisku. Żal było 
wyjeżdżać. Wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń. 
Ciągle mamy w pamięci niezapomniane widoki z Kra-
iny Tysiąca Jezior. 

Wycieczka została dofinansowana w ramach re-
alizowanych projektów ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
„Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo 
Podgórne”, „Projekt współfinansowany ze środków 
Gminy Rokietnica” i środków własnych Stowarzy-
szenia uzyskanych z 1% . 

Elżbieta Kram
Stowarzyszenie ROKTAR
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Akademia Wieku Dostojnego
16. październik, 2017 rok. Godzina 19.00, 
sala GOK. Inauguracja Roku  
Akademickiego w Akademii  
Wieku Dostojnego po raz Dziesiąty!

Jubileuszową inaugurację otworzy J.M. Rektor Uniwersytetu Medyczne-
go im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Tykarski.

Na tę uroczystość zapraszają: założyciele Akademii, władze Gminy Rokietni-
ca, Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Gminna i Rokietnicka Orkiestra Dęta. 
W programie :

– wykład inauguracyjny – Hipertensja chorobą cywilizacyjną XXI wieku.
– koncert w wykonaniu Rokietnickiej Orkiestry Dętej
– część towarzyska przy kawie i cieście.

Akademia Wieku Dostojnego im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy to pierw-
sza w kraju wiejska placówka kształcenia ustawicznego skierowana do słu-
chaczy wieku każdego. Do udziału w zajęciach zaprasza wszystkich chętnych. 
Wystarczy tylko przyjść. Udział w wykładach jest ogólnie dostępny i bezpłat-
ny. Choć propozycja jest skierowana przede wszystkim dla osób już nieak-
tywnych zawodowo, to zapraszamy wszystkich (bez względu na wiek)  chęt-
nych do poszerzania swych horyzontów umysłowych.

Tematyka wykładu jest nieprzypadkowa. Hipertensja (choroba nadciśnie-
niowa) wraz z innymi chorobami serca jest odpowiedzialna za śmierć ok. 50% 
wszystkich Polaków. Prof. Andrzej Tykarski jest wybitnym specjalistą od le-
czenia właśnie nadciśnienia tętniczego.

Zapraszam zatem wszystkich, nie tylko tych, co zmagają się z tą chorobą, lecz 
również potencjalnych pacjentów  do wysłuchania wykładu inauguracyjnego.

Komunikaty
• Ćwiczenia „zdrowy kręgosłup” – odbywają się w poniedziałki i czwartki, 

godz. 19.00 w sali GOK. Zajęcia prowadzi mgr fizjoterapii Agnieszka Łaszcz. 
Sprawy organizacyjne załatwiane są na miejscu. Koszt zajęć 7 zł. Dla osób co 
„po raz pierwszy” pierwsze ćwiczenia gratis! Należy zabrać ze sobą matę fit-
ness, lub kocyk i dobry nastrój.

• Treningi Nordic Walking – zajęcia odbywają się w środy, godz. 18.30. 
Zbiórka przy ROS ie obok ronda. Zajęcia w ramach wolontariatu prowadzi in-
struktor Polskiej Federacji Nordic Walking Dariusz Kosicki.

• Zajęcia komputerowe – dla początkujących i zaawansowanych. Zajęcia 
będą odbywały się w Szkole Podstawowej w Rokietnicy. Termin jest w trak-
cie ustalania. Kontakt tel. 606 365 798

• Kursy językowe – zapraszamy studentów, uczniów, którzy na zasadach 
wolontariatu poprowadziliby lektoraty z języków dla naszych słuchaczy.

Tytuł zaczerpnięty z filmu Walta Disneya „Kró-
lewna Śnieżka” opartego na baśni braci Grimm 
o tym samym tytule. Autorem  muzyki jest Frank 
Churchill (1938r)

„Piosenkę mam tylko jedną” (w tekście jest – 
serce mam tylko jedno) śpiewał między innymi 
Aleksander Żabczyński i Mieczysław Fogg.

Serce od wieków było kojarzone jako siedlisko 
duszy, oraz miłości. Chirurdzy dokonywali licznych 
operacji, lecz trzymali się zasady : nie dotykać domu 
duszy. Theodor Billroth – niemiecki chirurg z XIX w. 
powiedział, że nie poda ręki chirurgowi, który skal-
pelem choć dotknie serca.

Z lektury anatomii człowieka. Nerki są dwie, są 
dwa płaty płuc, mamy dwoje oczu, uszu, dwie koń-
czyny górne i dolne. Bez jednej z tych części można 
żyć. Serce mamy tylko jedno. Bez niego jednak nie 
sposób żyć. Pracuje nieustannie od chwili narodzin, 
aż po kres życia. Zaprojektowane do pracy ciągłej 
nawet 120 – 140 lat!. To szczególny organ. Rodzaj 
pompy zalewowo – tłoczącej nie mającej odpowied-
nika w urządzeniach mechanicznych.

Serce jest najważniejszą częścią zamkniętego ukła-
du krwionośnego, układu, w którym krąży krew. To 
właśnie serce dzięki zastawkom i komorom wymusza 
systematyczny przepływ krwi w całym organizmie 
dostarczając produkty niezbędne do procesów życio-
wych i odbierając pozostałości po procesie metabo-
lizmu. Ustanie akcji serca powyżej 4 minut powodu-
je nieodwracalne skutki w funkcjonowaniu układu 
nerwowego, w konsekwencji nieuchronną śmierć.

Zjawisko krążenia krwi, dziś dla nas tak oczywi-
ste, odkrył i udokumentował dopiero w XVII w. Wi-
liam Harrey. Krew w żyłach płynie zawsze w kierun-
ku serca, w tętnicach – odwrotnie. Krew żylna jest 
ciemnoczerwona, zaś krew tętnicza, wzbogacona 
w tlen ma kolor zdecydowanie jaśniejszy.

Układ krwionośny składa się z : serca, tętnic, żył 
i kapilarów (naczyń włosowatych) i krwi. Krew jako 
tkanka składa się z osocza, erytrocytów (krwinek 
czerwonych), leukocytów (krwinek białych), trom-
bocytów (płytek krwi). Krew jest dostarczana do 
serca żyłami, zaś wypływa tętnicami. Ciśnienie po-

trzebne do dostarczania świeżej krwi (utlenowanej) 
jest powodowane pracą serca, także pulsowaniem 
tętnic wspomaganych własną mięśniówką. Żyły nie 
mają takich możliwości, choć procesowi cofania się 
krwi zapobiegają specjalne zastawki.

Generalnie – w tętnicach płynie krew wzbogacona 
w tlen, zaś w żyłach krew bez tlenu i z zawartością 
produktów przemiany materii ( do wątroby i nerek).

Naczynia tętnicze i żylne są ściśle powiązane z sie-
cią naczyń włosowatych zwanymi kapilarami. Cał-
kowita długość układu krążenia jest zależna od 
długości ciała i wynosi ok. 100 kilometrów!!!. To 
długość 2,5 razy większa od obwodu równika!!!.

Serce, jest najważniejszą częścią układu krwio-
nośnego. Ten niewielki narząd o masie około 300g, 
zbudowany z mięśni jest w stanie przetoczyć ok. 350 
litrów krwi przez jedną godzinę. Serce sportowca 
jest znacznie sprawniejsze. Jego masa na skutek 
treningu ulega znacznemu zwiększeniu, większe są 
komory i przedsionki, zatem możliwości przetacza-
nia krwi szczególnie u biegaczy narciarskich i wio-
ślarzy są zdecydowanie większe. Powiększone tzw. 
serce sportowca jest bardziej wydolne przy obni-
żonym rytmie serca .

 Serce przeciętnego człowieka kurczy się ok. 70 
razy na minutę. Serce wytrenowane (szczególnie dłu-
godystansowca, biegacza narciarskiego, wioślarza) 
„uderza” w rytmie znacznie wolniejszym  40 – 60 
razy na minutę. Jest większe, bardziej wydolne, ma 
więcej odpoczynku pomiędzy kolejnymi skurczami.

A jeszcze w połowie XX wieku powiększone ser-
ce uznawano za patologię!     

Znany szwedzki fizjolog P.O. Astrand już w poło-
wie XX wieku powiedział :„Ruch będzie lekiem nr 
1. XXI wieku”. Dziś w dobie postępu technologicz-
nego, automatyzacji, wysiłek mięśniowy ma coraz 
mniejsze znaczenie. Stwarza to realne zagrożenie 
dla prawidłowego funkcjonowania układu krąże-
nia, dla pracy serca.

Siedzący tryb pracy i związana z tym nieaktywność  
ruchowa stwarza realne zagrożenia dla pracy serca.

 Jednym z realnych zagrożeń jest hipertensja, czy-
li nadciśnienie tętnicze.

Według realnych szacunków, w Polsce ok. 80% 
ludzi po 60 -tce cierpi na nadciśnienie tętnicze. To 
poważna choroba, która nieleczona prowadzi do 
przedwczesnej śmierci.

Kto chciałby dowiedzieć się więcej – zapraszam 
w imieniu Akademii Wieku Dostojnego na wykład 
o Hipertensji. 

16. październik (poniedziałek), godz. 19.00 Sala 
GOK. X. Uroczysta Inauguracja Roku Akademickie-
go Akademii Wieku Dostojnego im. Marii Konop-
nickiej w Rokietnicy.

Spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy 
wszystkich chętnych, wiek bez znaczenia.

Humor tematyczny
Przed laty, na egzaminie z anatomii, profesor 

„starszej daty” zadaje studentce pytanie : proszę 
opisać narząd miłości.

Który wpierw, męski czy kobiecy – pyta student-
ka. Obojętnie. Po zakończeniu odpowiedzi profe-
sor wpadł w chwilę zadumy. No cóż : czasy się 
zmieniają, bo za moich czasów to serce było or-
ganem miłości…

adeck.

Na zdrowie

Serce  
mam tylko jedno
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Sołectwo Rokietnica postawiło na integrację 
Mottem przewodnim stoiska Rokietnicy na te-

gorocznym Rumpuciu była integracja. Temat oka-
zał się trafiony w „dziesiątkę”. Nie tylko ze wzglę-
du na zbieżność z jubileuszowym hasłem imprezy, 
ale i towarzyszący jej klimat. To, że mimo bardzo 
niesprzyjającej pogody żadnym złym siłom nie uda-
ło się „Rumpucia” odwołać i zakłócić, jest bowiem 
zdecydowanie efektem połączenia sił wielu życzli-
wych sobie osób. 

Ponieważ od lat staramy się mówić i zjednywać 
mieszkańców do idei integracji, w sposób szczególny 
zaś z niepełnosprawnymi zmuszonymi na co dzień 
pokonywać wiele barier, chcieliśmy pokazać, jak 
wiele jest okazji do tego, aby podejmować w tym 
kierunku różnorakie działania. Efekt zależy tylko od 
dobrej woli i wspólnych chęci. Chciałbym serdecz-

nie podziękować wszystkim, którzy podjęli to ha-
sło i aktywnie włączyli się w organizację „zintegro-
wanego” stoiska Sołectwa Rokietnica na Rumpuciu  
2.09.2017 roku. 

Dziękuję pani Wandzie Koralewskiej i Elżbiecie 
Kram za prezentacje prac podopiecznych ze Stowa-
rzyszenia ROKTAR oraz integrację osób zwiedzają-
cych z osobami z ROKTARU poprzez wspólne wy-
konywanie rękodzieł artystycznych.

Dziękuję panu Romanowi Gorajowi i jego pra-
cownikom oraz panom Zdzisławowi Szatkowskiemu 
i Sylwestrowi  Grolewskiemu  za transport i utwar-
dzenie terenu. 

Szczególne słowa podziękowania składam miesz-
kańcom sołectwa Rokietnica: pani Wandzie Koralew-
skiej, państwu Małgorzacie i Dawidowi Wardowi-

czom, panom: Pawłowi Dankowskiemu, Zdzisławowi 
Szatkowskiemu i Wiesławowi Chojnackiemu oraz 
Dominice Gicala za reprezentowanie sołectwa  w Po-
tyczkach Sołeckich.

Gorąco dziękuję również dyr. Jackowi Gunera z fir-
my Strauss Cafe ze Swadzimia, który wydelegował 
czterech baristów, aby mieszkańcy oraz goście RUM-
PUCIA mieli możliwość skosztowania bezpłatnie fir-
mowej kawy. Dziękuję piekarni pana Piotra Łako-
mego, którego pracownicy częstowali chlebem ze 
smalcem i ogórkiem.

Na końcu dziękuję wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygo-
towania stoiska sołeckiego, a których nie wymie-
niłem. Dziękuję tym, którzy nas odwiedzili i oddali 
na nas swoje głosy. Razem pokazaliśmy, że wspól-
nie zdziałać można naprawdę wiele. 

Do zobaczenia za rok.
Sołtys Józef Fudala

Sołectwo Żydowo
Obchody Dożynkowe w Parafii Żydowo-Lulin

Tego roku w kaplicy w Lulinie odbyła się msza 
Św. Dożynkowa, będąca podziękowaniem za zbiory 
2017 celebrowana przez Proboszcza Parafii Żydowo 
ks.dra Tomasza Kokornaczyka. Na mszy św. obecni 
byli parafianie i delegacje z poszczególnych wiosek. 
Nasza delegacja była reprezentowana przez Sołty-
sa Piotra Hałasa i Panią Marlenę Kaczmarek, któ-
rzy nieśli wieniec dożynkowy z akcentem bochenka 

chleba. Parafianie pragnęli tym symbolem podzię-
kować za okazały bochen chleba upieczony z nowe-
go ziarna, bo w tym chlebie zawarta jest nasza go-
ścinność i obietnica, że gdyby nawet komuś miało 
go zabraknąć, każdemu z nas wystarczy wrażliwo-
ści, by cudzą biedę zobaczyć i swoim chlebem się 
podzielić.  Pragnę serdecznie podziękować wszyst-
kim parafianom z Żydowa i Rostworowa za złożoną 

ofiarę na wieniec i mszę Dożynkową.
Szczególnie dziękuję dwóm młodym parafiankom, 

że znalazły czas na zbieranie datków, a są to: Zuza 
Kalemba i Oliwia Siedlik.

Na zakończenie w imieniu 
naszej społeczności chcę po-
wiedzieć wszystkim rolnikom, 
sadownikom, ogrodnikom i dział-
kowcom – dziękujemy za 
Waszą pracę!

Sołtys Piotr Hałas
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Stoisko Sołeckie Żydowo-Rostworowo 
RUMPUĆ `2017

Jak wiadomo „Rumpuć” to impreza promująca 
gminę Rokietnica i regionalną kuchnię. Już 10. raz 
zgrany zespół ludzi z Żydowa i Rostworowa, tym ra-
zem z wojskowym zacięciem przygotował stoisko 
naszego sołectwa. Zaprosiliśmy smakoszy do de-
gustacji smacznych pierogów i krokietów z kapu-
stą i grzybami, pajdą chleba ze smalcem i mięsem 

oraz na wojskowy bigos i swojskie wypieki. Można 
było też posmakować ciasteczek z logiem Sołectwa 
Pani Justyny Kliber, prowadzącej bloga na Facebo-
oku - Rokicka Tortownia.

Oprawa stoiska w tym roku odbyła się pod hasłem 
„Wojsko lubi Polską kuchnię” Była prawdziwa Komi-
sja Uzupełnień Wojskowych, która zachęcała mło-

dych adeptów do wstąpienia do Służb Woskowych.
Na stoisku nie zabrakło wojskowych atrybutów, 

jak kuchnia polowa czy opancerzony wóz bojowy 
oraz flagi wojskowe. Jak wiadomo w tym roku pogo-
da nas nie rozpieszczała, ale wojskowe zacięcie silnej 
grupy szturmowej z Żydowa-Rostworowa pod do-
wództwem Pułkownika Piotra Hałasa zadanie wyko-
nała wzorowo. I zatem pragnę serdecznie podzięko-
wać wszystkim biorącym udział w przygotowaniach 
stoiska i konkursach: a są to Zuza Kalemba, Oliwia 
Siedlik, Elwira Cichowlas, Grażyna Tarka, Karolina, 
Prentka,Angelika Jarkowiec,  Anna Baróg, Karolina 
Dybicz, Krystyna Dziedzic, Basia Bańdurska, Elżbie-
ta Wencka, Ewa Mazurek, Honorata Kulka, Marle-
na Kaczmarek, Leszek Spochaczyk, Marek Kucha-
rzewski, Wojtek Spochaczyk, Krzysztof Mielcarek, 
Grzegorz Kalemba, Krzysztof Polak, 
Adrian Hałas, Wojtek Mazurek, PU-
K-Rokietnica, Edyta Śmiatacz-Gro-
chówka z Napachania i  Tadeusz 
Borzych. Do zobaczenia w przy-
szłym roku!

Radny i Sołtys  
Piotr Hałas

Zakończenie lata  
w Sołectwie Żydowo-Rostworowo

W sobotnie popołudnie, 9 września 2017, przy 
placu zabaw w Rostworowie nastąpiło, jak co roku 
„Pożegnanie Lata” przez dzieci i młodzież oraz do-
rosłych mieszkańców Sołectwa.

Było bardzo wesoło, dopisała nam słoneczna po-
goda, co sprzyjało wielu konkursom z nagrodami na 
świeżym powietrzu. Tym bardziej apetyty były duże 
i wszyscy obecni mogli posilić się tak zwaną zupą 
„Rumpuciową po Węgiersku” i dodatkowo smacz-
ną wielkopolską kiełbasą.  Smaczną zupę przygo-

towała Zuzia Kalemba - droga Zuziu tak trzymać! 
Biesiadna atmosfera była umilana muzyką przygo-
towaną przez Wojtka Spochaczyka. Jak zwykle duża, 
dmuchana zjeżdżalnia była mocno przez dzieci ob-
legana. Pragnę tu serdecznie podziękować Panu 
Przemkowi Tomczak, który całość imprezy sfinan-
sował, w myśl zasady „wszystkie dzieci nasze są”. 
Podziękowania również dla Pana Piotra Łakomego 
za smaczne pączki. Dziękuję też Paniom za pomoc 
w obsłudze imprezy, a są to: Pani Karolina Dybicz, 

Teresa Wieczorek, Kazimiera Napierała, Gosia Jur-
ga i Maria Czechowska. Dziękuję również Panom 
za pomoc techniczną tj. Tomek Czechowski, Jan 
Dybicz, Piotr Olszański, Andrzej Radzik, Stanisław 
Czechowski, Roman Wasiewicz, Leszek Czechowski, 
Zbigniew Grzesiak, Krzysztof Polak, Krzysztof Mielca-
rek, Marek Kucharzewski, Adrian Hałas 
i Tomek Cieśliński. Na zakończenie 
pragnę życzyć dzieciom i młodzie-
ży, po udanym wypoczynku, dużo 
sukcesów w nauce i życiu osobi-
stym. Do zobaczenia w przy-
szłym roku!

Radny i Sołtys  
Piotr Hałas
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Festyn Rodzinny w Krzyszkowie.
W tym roku upływa 860 lat od pojawienia się 

w źródłach historycznych pierwszych wzmianek 
o miejscowości Krzyszkowo. To wydarzenie przy-
czyniło się do powołania podczas zebrania wiejskie-
go we wrześniu 2016r. „Grupy Odnowy Wsi”, która 
przy współpracy z pracownikami PUK opracowała 
projekt „Ocalić od zapomnienia”. W działaniach pro-
jektowych uwzględniono zagospodarowanie skweru 
przy ulicy Głównej. Podczas zebrania sprawozdaw-
czego w marcu 2017 r. mieszkańcy zostali zapozna-
ni z koncepcją zagospodarowania skweru. Projekt 
„Ocalić od zapomnienia” został zgłoszony do kon-
kursu „Pięknieje wieś wielkopolska” i podlegał oce-
nie formalnej i merytorycznej zgodnie z ustalonymi 
kryteriami. Uzyskaliśmy 59 punktów, a dofinanso-
wane otrzymały projekty posiadające 60 punktów. 
Zabrakło Nam niewiele – 1 pkt. Znaleźliśmy się jako 
„pierwsi pod kreską”, nie otrzymując dofinansowa-
nia do projektu „Ocalić od zapomnienia”. Częścio-
we zagospodarowanie skweru jednak nastąpi w ra-
mach funduszu sołeckiego, który na ten rok wynosi 
28 206 zł. W ramach tej kwoty wytyczono grani-
ce działki i położono kostkę brukową, która została 
przewieziona z nawierzchni ulicy Głównej. Pozostałe 
zaplanowane działania dotyczące zagospodarowa-
nia skweru wykonane zostaną w późniejszym termi-
nie. Kostka brukowa jeszcze w tym roku wykorzysta-
na będzie jako spowalniacze na ulicy Głównej oraz 
jako wjazdy do ulic przylegających do ulicy Głów-
nej. Kostka składowana na działce gminnej zosta-
nie wykorzystana na terenie Naszej miejscowości. 

Coroczny Festyn Rodzinny odbywający się 
w Krzyszkowie nawiązywał do zwyczajów i trady-
cji, które kultywowane były w środowisku lokal-
nym. Biorąc udział w licznych konkursach, można 
było przypomnieć sobie gwarę poznańską oraz sko-
rzystać z wielu atrakcji. Od kilku pokoleń mieszkań-
cy Krzyszkowa spotykali się w nieistniejącym już 
Gościńcu u pana Paczkowskiego, a później u pana 
Cichowlasa. Podczas tegorocznego festynu mogli-
śmy powrócić do czasów naszych przodków i miło 
spędzić popołudnie W „Gościńcu na Landzie” de-
lektując się słodkim, karmonadą, ajsbaną z kiszoną 

kapuchą, pyrami z gzikiem oraz innymi potrawami 
regionalnymi przygotowanymi przez mieszkańców 
Krzyszkowa. W „Fyrtlu do gzubów” na najmłodszych 
czekały liczne atrakcje przygotowane przy współ-
pracy z PUK z Rokietnicy. W miejscowości, w któ-
rej prosperowały liczne gospodarstwa rolne i pro-
wadzono hodowlę koni remontowych nie mogło 

zabraknąć przejazdu bryczkami, które zapewniła 
Stajnia PAMA – P. Chojnacki oraz stajnia M. Lossy. 
Najstarsi mieszkańcy w swych wspomnieniach bar-
dzo często powracają do cotygodniowych potańcó-
wek, które odbywały się po zakończeniu ciężkich 
prac polowych. Wtedy do tańca przygrywali mło-
dzieńcy Greflingowie. W tym roku wspólną zabawę 
rozpoczęliśmy z orkiestrą dętą. W rytm tanecznej 
muzyki wprowadził Nas zespół ANDRE zapewnia-
jąc niepowtarzalną i wyjątkową atmosferę. ANDRE 
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swą obecnością sprawił, że do Krzyszkowa przyby-
ły tłumy gości z okolicznych miejscowości. Oj dzia-
ło się działo!!

Wspaniała festynowa atmosfera pozwoliła przy-
wrócić wspomnienia. Było tak jak za dawnych lat 
– zabawa do białego rana na klepisku w kroplach 
deszczu, które nie zraziły przybyłych gości. Tym ra-
zem podczas potańcówki przygrywali młodzieńcy 
z zespołu „Pozoranci”. Festyn Rodzinny, w którym 
powróciliśmy do lokalnych tradycji przypominając 
gwarę poznańską i zwyczaje panujące w Krzyszko-
wie, mógł odbyć się dzięki wsparciu i zaangażowa-
niu licznej grupy życzliwych ludzi. Wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób wsparli sołecką inicjatywę 
bardzo serdecznie dziękuję. Nie chciałabym niko-
go w tym miejscu pominąć, a jeśli tak się zdarzyło 
to przepraszam i zapewniam, że było to niezamie-
rzone. W sposób szczególny pragnę podziękować:
• Dyrektorowi OPS w Rokietnicy p. R. Michalskiemu
• Prezesowi P U K w Rokietnicy p. B. Małeckiemu 

wraz z pracownikami 
• Dyrektor GOK w Rokietnicy p. T. Wieczorek 
• Orkiestrze Dętej z Rokietnicy pod batutą Z. Sta-

rosty wraz z solistkami
• Radnemu Gminy Rokietnica - p. Z. Muszyńskiemu
• Jednostce OSP Mrowino i Rokietnica 
• Sołtysowi Sołectwa Rokietnica - p. J. Fudala
• Inspekcji Ruchu Drogowego 
• Spółdzielczy Bank Ludowy - oddział w Rokietnicy 
• Firma TOP – DOM p. P. Tomczak 
• AQUA - BET – wypożyczalnia sprzętu wodnego 

i BEACH BAR - Pamiątkowo
• Restauracja „Pod Gruszą”- p. J. Gawron
• Cukiernia „U Kamilka ‘ - p. A. Lisiak
• Kwiaciarnia Flowers & People - p. F.R. Bajerlein
• Zakład Fryzjerski – „U Kasi”- p. K. Kożuchowska
• Usługi Budowlane – p. A. A. Warkoccy
• Usługi Budowlane – p. A. R. Mańczak
• Usługi Transportowe – p. E. Wierzbicki
• Usługi Brukarskie – p. H. Wł. Kozłowscy
• Usługi ogrodnicze „ Andonezja”- p. M. Chojnacki
• Skład Drewna – p. G. Kotłowski
• Gospodarstwo Rolne – p. H. M. Drozdowscy
• Gospodarstwo Rolne – p. K. M. Lossy
• Gospodarstwo Rolne –p. A. E. Napierała
• Gospodarstwo Rolne – p. K. J. Napierała
• Gospodarstwo Rolne- p. B. J. Rajc
• Gospodarstwo Rolne – p. M. Sł. Wojciechowscy
• Stajna PAMA – p. P. Chojnacki wraz z miłośnika-

mi w powożeniu bryczkami
• Mechanika Pojazdowa – p. G. Kędziora
• Renowacja samochodów – p. P. Hofman, M. 

Szczepański
• Wypożyczalnia namiotów - M. Spychała
• PRIMANUS - p. D. Chlebowski 
• IWN – CARS – M. Hemmerling
• Firma „Bielenda”
• Sklep odzieżowy – IMPERIUM
• INTER SICHERHEITS SERVICE S p. z o. o.
• VOYAGER GROUP - Poznań
• WIST BOX S p. z o. o.
• HSM Polska Sp. z o. o. Warszawa
• Strauss Cafe Poland Sp. z o. o Swadzim
• Centralne Biuro Zabezpieczeń w Ostródzie
• Firma PROJEKT – Łódź

H. Broda, K. Bieda, D. Botta, A. Budziak, P. Cha-
churskiemu, M. M. Chmielewskim, A. K. M. Choj-
nackim, A.L. Drozdowskim, B. Dymianowskiej, M. 

Dziamskiej, S. Grudzińskiej, M. Grudzińskiej, K. Grze-
gorczyk, D. Gawrońskiej, Sł. Gożuch, I. A. Hauffa, M. 
Idkowiak, A. W. Just, M. K. Jakubowskim, Z. Jan-
kowskiej, B. Klocek, M. Klocek, H. R. Karpińskim, J. 
Korcz, P. Kłys, M. Koniuszy, A. D. Kożuchowskim, S. 
Kauziak, U. Król, p. Lotta, p. Leja, M. Leśniewskiej, 
M. Muszyńskiej, H. Maćkowiak, G. Maćkowiak, M. 
Morzyńskiej, K. Matysiak, M. Maksymiuk, G. Nowa-
czyk, A. Oborskiej, K. G. Petryka, M. M. M. R. Przy-
był, B. G. Przybylskim, J. S. Pluta, A. Pawłowskiej, 
L. J. Piechockim, A. M. Ryster, B. Smoczkiewicz, M. 
Stawujak, E. P. Słomińskim, D. T. Sołtysiak, G. Sołty-
siak, D. T. M. Smolarkiewicz, M. Stawujak, J. Stęsik, 
M. Skotarczyk K. Simon, H. Szuchmilskiej, A. Sob-
kowiak, J. Świerkiel, p. Sieradzkim, p. Szymańskim, 
p. A. Szymańskiej, M. R. Szulc, D. Trzebowskiej, K. 
Tomczak, A. Wróblewskiej, E. Walczak, Sł. K. Wen-
tland, Ż. Waligórskiej, p. Zawadzkim, J. Ziętkiewicz.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wspa-
niałą zabawę.

Sołtys
M. Chojnacka

Wykopki w Krzyszkowie
Podczas tegorocznego „Rumpucia” mieszkańcy 

Sołectwa Krzyszkowo wielkopolską gwarą zaprasza-
li na wykopki. Przybyli goście, za pomocą chaczek 
wybierali pyry z radlonek, a następnie przebierali 
je w kopcu. Wykopki cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych. Gzuby 
aktywnie spędzały czas wykonując ludziki i zwie-
rzątka z pyrów. Niektórzy z odwiedzających wspo-
minali czas dzieciństwa spędzony na wsi. Powrót 
do tradycyjnych prac polowych związanych z wy-
kopkami pozytywnie oceniony został przez Kapitułę 
Konkursową i Publiczność. Podczas tegorocznego 
Rumpucia Sołectwo Krzyszkowo zdobyło I miejsce 
w konkursie „Na Najpiękniejsze stoisko” oraz „Na-
grodę Publiczności”. W sołeckich potyczkach zdo-
byliśmy III miejsce. Dziękuję kapitule konkursowej 
za docenienie zaangażowania mieszkańców Krzysz-
kowa w kultywowaniu tradycji ludowych. Dzięku-
ję publiczności za oddane głosy oraz za to, że jak 
co roku odwiedziliście nasze stoisko delektując się 
regionalnymi potrawami zwłaszcza szarymi kluska-
mi, które w tym roku pani Terenia wykonała z 70 
kg ziemniaków.

W sposób szczególny pragnę podziękować nieza-
wodnym chłopakom, którzy w piątkowe popołudnie 
ustawiali sołeckie stoisko. Nie zraził ich deszcz i byli 
jak co roku chętni do pracy. Bardzo Wam za to dzię-
kuję. W przygotowanym zapleczu kuchennym wcze-
snym sobotnim porankiem pojawiły się uśmiechnię-
te i gotowe do pracy wspaniałe dziewczyny, które 
w kaloszach niestrudzenie do godzin wieczornych 

podawały wcześniej przygotowane w domu przez 
mieszkanki Krzyszkowa regionalne potrawy. Dzięku-
ję wam kochane panie za zaangażowanie i uśmiech 
na twarzach. Dziękuję za przygotowanie wspania-
łych domowych wypieków oraz wykonanie jesien-
nych dekoracji. Dziękuję za transport sprzętu na plac 
rumpuciowy, a także wytrwałym sąsiadom i najbliż-
szym, którzy w niedzielne popołudnie zwieźli i roz-
pakowali wyposażenie stoiska. Wszystkim za jakie-
kolwiek zaangażowane bardzo serdecznie dziękuję. 
Na ten złoty medal pracowało bardzo wiele osób, 
a w tym roku w bardzo niezwykłych warunkach. 
W czasach ciągłego pośpiechu znaleźli się jeszcze 
ludzie, którzy bezinteresownie i z ogromnym za-
angażowaniem pracowali podczas przygotowania 
stoiska oraz nieodpłatnie przygotowali regionalne 
potrawy i domowe wypieki przekazując je na wspar-
cie lokalnych inicjatyw. Dziękuję, że udało się Nam 
ocalić zanikające już relacje międzysąsiedzkie, któ-
re od pokoleń istniały w Krzyszkowie. 

Nagrodę dwa podgrzewacze gastronomiczne wy-
korzystamy podczas imprez plenerowych. Akceso-
ria rowerowe zdobyte w sołeckich potyczkach prze-
każemy na loterię fantową. Wsparcie ze sprzedaży 
ciasta przekażemy na mikołajkowe upominki. Jesz-
cze raz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób za-
angażowali się bardzo serdecznie dziękuję.

Krzyszkowo  
podczas Dożynek Parafialnych

Mieszkańcy Sołectwa Krzyszkowo uczestniczyli 
w Dożynkach Parafialnych, które w tym roku odbyły 
się w Rokietnicy. W podziękowaniu za tegoroczne 
plony właściciele ogródków działkowych złożyli wie-
niec dożynkowy w imieniu mieszkańców Krzyszko-
wa. Serdecznie dziękuję delegacji dożynkowej oraz 
wszystkim zaangażowanym mieszkańcom zwłaszcza 
rolnikom za trud i wysiłek podczas zbioru plonów. 
Życzę dalszej wytrwałości i zadowolenia z wykony-
wania tak trudnej pracy. 

Sołtys 
M. Chojnacka
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Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokietnicy. Zajęcia rozpoczynają się od października. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (61) 8145-171, 697888348.
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PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ 
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH 

POWIATU POZNAŃSKIEGO
skierowany do osób od 50 roku życia (tj. urodzonych nie później niż 31 grudnia 1967 r.),

zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego.

Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie
dla mieszkańców powiatu poznańskiego
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GMINA  BUK
NZOZ Vigilax Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kościuszki 5, 64-320 Buk
tel. 61 814 00 91

GMINA CZERWONAK
Zespół Lekarza Rodzinnego
„PRO FAMILIA”, Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Działkowa 2, 62-004 Czerwonak
tel. 61 812 04 00

GMINA DOPIEWO
Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych
ul. Łąkowa 2, 62-070 Dopiewo
tel. 61 814 83 21

GMINA KLESZCZEWO
NZOZ „Twój Lekarz” w Tulcach
ul. Poznańska 23, 63-004 Tulce
tel. 61 870 33 50

GMINA KOMORNIKI
VITA-MED
ul. Komornicka 192, 62-051 Wiry 
tel. 732 515 515

GMINA KOSTRZYN
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego
„SANUS” Sp. z o.o.
ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn
tel. 61 817 89 99

GMINA KÓRNIK
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „ZDROWIE” S.C.
ul. Poznańska 34 A, 62-035 Kórnik  
tel. 61 817 00 43

GMINA LUBOŃ
Przychodnia Lekarza Rodzinnego Luboń Żabikowo S.C. 
ul. Poniatowskiego 20, 62-030 Luboń
tel. 61 810 48 31

GMINA MOSINA
MEDICOMPLEX
ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina
Tel. 570 43 43 43

GMINA MUROWANA GOŚLINA
Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Murowanej Goślinie
ul. Kręta 58, 62-095 Murowana Goślina
tel. 61 812 29 31

GMINA POBIEDZISKA
Ośrodek Lekarza Rodzinnego „PRONUS” 
ul. Różana 1 F, 62-010 Pobiedziska
tel. 61 817 70 60

GMINA PUSZCZYKOWO
„MEDICOR” Sp. z o.o.
Specjalistyczne Poradnie Lekarsko-Stomatologiczne
ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
tel. 61 813 32 03

GMINA ROKIETNICA
NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego i Specjaliści „Familia” S.C. 
ul. Chojnicka 58, 60-480 Poznań-Kiekrz
tel. 609 883 315

GMINA STĘSZEW
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „MEDICUS” S.C.
ul. Piotra Skargi 22, 62-060 Stęszew
Tel. 61 813 42 61

GMINA SUCHY LAS
Przychodnia Sucholeska
ul. Obornicka 85, lok 303, 62-002 Suchy Las
tel. 61 812 52 21

GMINA SWARZĘDZ
Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego „DIAGTER” Sp. z o.o.
ul. Piaski 8, 62-020 Swarzędz
tel. 61 817 25 33

GMINA TARNOWO PODGÓRNE
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „VITA LONGA” S.C. 
ul. Ogrodowa 13, 62-081 Przeźmierowo
tel. 61 814 20 41

EDICTUM Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań
tel. 61 847 04 54 
- w Poradni EDICTUM wyłącznie w soboty w godz. od 10:00 
do 12:00 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 

16-letni mieszkaniec Rokietnicy  
rekordzistą Guinnessa

Nazywam się Marcin Kaczmarek. Mam 16 lat i od 
września rozpocznę naukę w liceum. Od 4 lat zajmu-
je się hobbistycznie iluzją oraz efektownym tasowa-
niem kart (Cardistry). Można mnie było zobaczyć na 
finale WOŚP, oraz innych wydarzeniach szkolnych.

W ubiegłym roku postanowiłem spróbować pobić 
światowy rekord Guinnessa w wykonaniu przełożeń 
talii kart jedną ręką w klasyczny sposób (Charlier 
cut) w czasie jednej minuty(Most one handel Char-
lier cuts In one minute). Rekord ten wynosił wów-
czas 82 przełożenia i należał do zawodnika z Rumu-
nii. Rozpoczynając swoje treningi osiągałem wynik 
65, jednak po kilku miesiącach żmudnej pracy by-
łem w stanie bez problemu przekroczyć ówczesny 
rekord. Po wysłaniu swojego zgłoszenia i otrzyma-
niu zgody na przeprowadzenie oficjalnej próby, sy-
tuacja nieco się skomplikowała, ponieważ jednym 
z wymagań była konieczność użycia nieużywanej 
(zaplombowanej) talii kart. Wymóg ten spowodo-

wał, że zadanie stało się o wiele trudniejsze, a poza 
tym, wymagało użycia wielu nowych talii kart pod-
czas treningu. 

Oficjalna próba zakończyła się z bardzo dobrym 
wynikiem wynoszącym 94 przełożenia (można ją 
zobaczyć w Internecie). Po dopełnieniu wszelkich 
formalności i wysłaniu wymaganej dokumentacji 
w czerwcu tego roku otrzymałem oficjalne potwier-
dzenie ustanowienia nowego rekordu świata wraz 
z dyplomem). W planach mam jeszcze podjęcie pró-
by  przebicia rekordu w podobnej dyscyplinie.

• http://www.guinnessworldrecords.com/
world-records/most-one-handed-charlier-cut-
s-in-a-minute

• https://www.facebook.com/kaczmarekma-
gicshow

• marcinkaczmarek100@gmail.com
• https://www.youtube.com/watch?v=tE9aF3Y-

zJlQ&t=1s

W Rokietnicy szczepienia wykonuje: NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego i Specjaliści „Familia” S.C.  
 ul. Chojnicka 58, 60-480 Poznań-Kiekrz, tel. 609 883 315
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Wakacje z Bilardem – dwa turnusy!
„Wakacje z Bilardem 2017” w Akademii Bilardowej 

w Rokietnicy przeszły do historii. Z powodu ogrom-
nego zainteresowania zostały zorganizowane dwa 
turnusy. W obu z nich mieliśmy maksymalną liczbę 
uczestników. Młodzi bilardziści zostali podzieleni na 
dwie grupy: początkującą i zaawansowaną. W każdej 
z grup powstały drużyny, które rywalizowały między 
sobą w wielu turniejach i zabawach, a na koniec zo-
stał przeprowadzony Test Podsumowujący całe zma-
gania. Nad wszystkim czuwali właściciele Akademii 
Izabela i Radosław Babica. Podczas zajęć panowa-
ła świetna atmosfera, a jednocześnie ogromna ry-
walizacja. Dodatkową atrakcją dla uczestników była 
możliwość zagrania z profesjonalnymi zawodnika-
mi. W I turnusie dzieci próbowały sił z medalistka-
mi Mistrzostw Polski Juniorek: Agnieszką Kolecką, 
Mileną Malicką i aktualną Mistrzynią Polski Zuzan-
ną Błaszczak. Wymienione trzy dziewczyny są wy-
chowankami Akademii, a pierwsze kroki z bilardem 
stawiały właśnie na półkoloniach „Wakacje z Bilar-
dem”. W II turnusie była możliwość zagrania z ko-
lejnym medalistą Mistrzostw Polski Juniorów Arka-
diuszem Brzękowskim. Arek jest ważnym punktem 
naszej drużyny grającej w II Polskiej Lidze Bilardo-
wej. Jego kariera jest idealnym przykładem dla naj-
młodszych jak powinno się rozwijać poprzez solid-
ną pracę i ogromne zaangażowanie. Kto wie, może 
z „Wakacji z Bilardem 2017” również doczekamy 
się medalistów Mistrzostw Polski, a może nawet 
Mistrzostw Świata ...

Przedstawiamy wyniki  
z I turnusu Wakacji z Bilardem:

TEST PODSUMOWUJĄCY - grupa początkująca: 
I miejsce - Ewa Stachowiak 
II miejsce - Eryk Świdniak 

III miejsce - Filip Kasprowiak 
IV miejsce - Zuzanna Jakób 
V miejsce - Igor Cierpicki 

V miejsce - Grzegorz Mieszała
TEST PODSUMOWUJĄCY  
- grupa zaawansowana: 

I miejsce - Tymoteusz Simon 
II miejsce - Julia Babica 

III miejsce - Michał Cierpicki 
IV miejsce - Marta Malicka 

V miejsce - Karina Przybylska 
V miejsce - Bartosz Garbicz

Wyniki z II turnusu Wakacji z Bilardem:
TEST PODSUMOWUJĄCY - grupa początkująca: 

I miejsce - Eryk Świdniak 
II miejsce - Franciszek Nowaczyk 

III miejsce - Jakub Zieliński 
IV miejsce - Mateusz Cholewiński 
V miejsce - Miłosz Michałowski 

VI miejsce - Piotr Osuch
TEST PODSUMOWUJĄCY  
- grupa zaawansowana: 
I miejsce - Julia Babica 

II miejsce - Cezary Botta 
III miejsce - Michał Cierpicki 

IV miejsce - Tymoteusz Simon 

V miejsce - Łukasz Zacharski 
VI miejsce - Dominik Zacharski

Radosław Babica na podium 
w Nowym Jorku i równie dobrze 
w Las Vegas!!!

Reprezentujący Rokietnicę Radosław Babica 
świetnie spisał się za oceanem. W trzeciej tego-
rocznej edycji cyklu World Pool Series (odmiana 
8-bil), turnieju zaliczanego do Rankingu WPA, za-
jął wysokie 3 miejsce!

W zawodach organizowanych w klubie Steinway 
Billiards w Nowym Jorku zagrało 62 zawodników, 
reprezentujących kraje z całego świata. Radek do 
strefy pucharowej awansował bez porażki, pokonu-
jąc kolejno Billy’ego Thorpe (USA) 11:4 oraz Jasona 
Klatt (Kanada) 11:5. Finałowy etap rozgrywany był 
systemem „najlepszy z 3 setów” a każdy set rozgry-
wano do 6 wygranych partii. Radek w pierwszym 
meczu „Last 16” pokonał Amerykanina Corey’a Deu-
el 2:1 a następnie, w walce o półfinał, Izraelczyka 
Ziona Zvi, również 2:1. W 1/2 finału pogromcą Po-
laka okazał się Darren Appleton (Wielka Brytania), 
który jednocześnie jest pomysłodawcą i głównym 
organizatorem cyklu World Pool Series.

Turniej w Nowym Jorku wygrał Skyler Woodward 
(USA). Za zwycięstwo otrzymał czek na 10.000$. 
Czwarta, finałowa edycja World Pool Series zapla-
nowana jest na koniec września 2017.

Tuż po turnieju w Nowym Jorku Radek zagrał 
również w US Open 10-ball rozgrywanym w Las 
Vegas. W pierwszym meczu wygrał 9:2 z Gavin Do-
uglas(Australia), w drugim pokonał 9:8 Mikę Im-
monena(Finlandia), a w trzecim uległ 3:9 Ralfowi 
Souquetowi(Niemcy) i spadł na lewą stronę tabeli. 
Tutaj pokonał 9:2 Thorstena Hohmana(Niemcy) i mi-
nimalnie 8:9 przegrał ze zwycięzcą turnieju w No-
wym Jorku. Ostatecznie w US Open 10-ball Radek 
zajął 13.miejsce, a całe zawody wygrał Shane Van 
Boening(USA).

Najbliższy międzynarodowy start Radka to zawo-
dy Pucharu Europy Euro-Tour rozgrywane w Austrii. 
Start zawodów zaplanowany jest na 5 październi-
ka. Z wszystkich meczów Radka zostanie przepro-
wadzona transmisja na żywo w Akademii Bilardo-
wej w Rokietnicy. Zapraszamy do kibicowania!!!

II Polska Liga Bilardowa – 7.kolejka!
W Rokietnicy druga drużyna Akademii podejmo-

wała zespół Maximus BSB II Bydgoszcz. Goście przyje-
chali z nastawieniem na zwycięstwo i przeskoczenie 
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naszej drużyny w tabeli. Nic z tych rzeczy. Drużyna 
z Rokietnicy w składzie: Maciej Wachowiak(kapitan), 
Piotr Judkowiak, Daniel Wieszczeczyński i młodziut-
ki Dawid Jachimowski walczyła bardzo dzielnie i nie 
dała się pokonać. Ostatecznie padł remis 3:3, dzięki 
czemu ciągle jesteśmy w tabeli nad drużyną z Byd-
goszczy. W naszym zespole dwukrotnie w pojedyn-
kach singlowych punktował Maciej, a trzecie oczko 
dorzucił debel w składzie Piotr i Daniel. Pierwszy ze-
spół Akademii pauzował w tej kolejce. Następne me-
cze zaplanowane są na 30 września. Zapraszamy do 
kibicowania. Akademia I zagra w Bydgoszczy, a Aka-
demia II podejmie u siebie Zakręconą Bilę Poznań.  
Aktualne tabele i wyniki II PLB dostępne są na stro-
nach Polskiego Związku Bilardowego: http://bilard
-sport.pl/liga/tabela_2liga.php?grupa=3

Drugie zwycięstwo z rzędu 
w eliminacjach do MPA!!!

Finaliści 2.eliminacji do MPA: Arek Brzękowski 
i Maciej Wachowiak

Na starcie drugiej eliminacji do Mistrzostw Pol-
ski Amatorów pojawiło się 16 zawodników. Każdy 
z nich z myślą o awansie do turnieju finałowego 
MPA. Niestety tylko 8 najlepszych z rankingu może 
być pewna kwalifikacji. Walka o premiowane miej-
sca z pewnością będzie toczyć się do ostatnich po-
jedynków. Jedynie na szczycie tabeli jest klarowna 
sytuacja. Arek Brzękowski odniósł drugie zwycię-
stwo z rzędu i jest absolutnym liderem rankingu. 
Pozostali muszą potwierdzić swój awans dobrą grą 
w pozostałych trzech turniejach eliminacyjnych. Tym 
razem Arek w finale pokonał Macieja Wachowia-
ka. Na trzecich lokatach uplasowali się Robert Ja-
chimowski i Michał Potysz, a tuż za podium znaleźli 
się Kacper Specyał i Daniel Wieszczeczyński. Kolej-
na eliminacja odbędzie się 1 października. Zapra-
szamy do udziału, bądź kibicowania!

Wakacyjny Turniej w Parach – 
Gościnna Akademia!!!

Rozgrywki deblowe w Akademii Bilardowej w Ro-
kietnicy cieszą się coraz większym zainteresowa-
niem. Na starcie Wakacyjnego Turnieju w Parach 
pojawiło się aż 15 par! Jak zwykle kilka z nich było 
przyjezdnych. Mieliśmy gości z Poznania, a także 
drużyny z Krotoszyna, Bród i Piły. Zawodnicy Aka-
demii Bilardowej pierwszy raz okazali się tak go-
ścinni, że żaden z nich nie wskoczył na podium. 
Wszystkie miejsca medalowe zajęli zawodnicy przy-
jezdni. Zwyciężyła drużyna „Dominacja” reprezen-
towana przez Michała Berkeca i Yahora Mikhey-
enkę, która w rozgrywkach grupowych była jedną 
nogą poza turniejem. Na cztery mecze wygrali tyl-
ko jeden i tylko dzięki lepszemu bilansowi partii za-
jęli trzecie miejsce w grupie i dostali się do barażu 
o ćwierćfinał! Potem kroczyli już od zwycięstwa do 
zwycięstwa. Drugie miejsce w turnieju przypadło ze-
społowi „ZakDes” Szymona Dudy i Adama Stankiewi-
cza. Na trzecich lokatach uplasowali się „Bad Boys” 
Piotra Likowskiego i Filipa Górskiego, a także „Stare 
Torby”, w których grała świeżo upieczona srebrna 
medalistka Mistrzostw Europy Juniorek Weronika 
Karwik w parze z Karolem Wiatrakiem. Ogromne 
gratulacje dla zwycięzców, a także dla wszystkich 15 
ekip za stworzenie niesamowitej atmosfery pod-
czas całych rozgrywek. Z pewnością w Akademii 
niebawem powtórzymy Turniej deblowy i nasi za-
wodnicy zrobią wszystko aby powrócić na podium. 

Wyniki z Wakacyjnego Turnieju w Parach 9-bil 
dostępne są tutaj:
https://www.online-brackets.com/view/4351

BUDMAR MASTERS 2016/2017
Po 10 turniejach eliminacyjnych BUDMAR-CUP 

sezonu 2016/2017 wyłoniliśmy najlepszych, któ-
rzy będą mogli zagrać w podsumowującym sezon 
turnieju BUDMAR MASTERS. Chętnych do zagra-
nia w BUDMAR MASTERS było bardzo wielu ale 
regulamin turnieju dopuszcza do udziału tylko 16 
uczestników. W tabeli turniejowej BUDMAR MA-
STERS zawodnicy zostali rozstawieni według miejsc 
zajętych w rankingu.

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

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 40zł na miesiąc. Wszyscy uczniowie 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!!!

Akademia Bilardowa II Rokietnica i Maximus BSB II Bydgoszcz oraz sędzina PZBil Izabela Babica.

Zespoły: „Dominacja” (Yahor Mikheyenka i Michał Berkec) oraz „ZakDes”(Szymon Duda i Adam Stankiewicz)
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Zawodnicy z UKS Błyskawica Rokietnica 
wicemistrzami szkół wielkopolski 
w karate olimpijskim

W Dopiewie w dniu 11.06.2017 odbyły się zawo-
dy karate Hayashi CUP skupiające najlepszych za-
wodników z powiatu poznańskiego. Karatecy tre-
nowani przez Jarosława Kuca zdobyli aż 10 medali 
rywalizując z ponad 310 zawodnikami z 16 klubów 
. Nasz klub reprezentowało 14 zawodników: Kobu-
siński Antoni, Mosiniak Piotr, Bartecka Julia, We-
ber Michał, Weber Hanna, Prusak Bartosz, Jachal-
ski Wiktor, Śniegocki Szymon, Kliber Miłosz, Hadula 
Jan, Suszka Julia, Kieloch Maciej, Michta Michalina, 
Suszka Dominik w konkurencjach indywidualnych 
i drużynowych. Złote medale zdobyli: Michał We-
ber w konkurencji kata, Julia Suszka w konkurencji 
kumite, Dominik Suszka w kata drużynowym wraz 
z kolegami z Kuzi sport Kacprem Biadałom i Stani-
sławem Popow. Srebrny medal zdobył Jan Hadula 
w konkurencji kata, natomiast brązowe medale zdo-
byli Piotr Mosiniak w konkurencji kata, Bartosz Pru-
sak w konkurencji kata, Śniegocki Szymon w konku-
rencji kata, Suszka Julia w konkurencji kata, Suszka 
Dominik w konkurencji kata. Ponadto nasza drużyna 
w składzie Mosiniak Piotr, Jachalski Wiktor i Śnie-
gocki Szymon wywalczyła brązowy medal w kata 
drużynowym. Był to bardzo trudny turniej z liczną 
obsadą z całego powiatu poznańskiego, tym bar-
dziej cieszy fakt tak wysokiej formy naszych zawod-

ników, dzięki którym w klasyfikacji medalowej za-
jęliśmy 8 pozycję w gronie 16 klubów.

To jednak nie koniec wspaniałych wiadomo-
ści, gdyż 17.06.2017 na matach Hali Widowisko-
wo Sportowej w Kleszczewie odbyły się zawody 
Mistrzostwa Szkół Województwa Wielkopolskie-
go w karate Olimpijskim WKF. Z Rokietnicy starto-
wali uczennice i uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy oraz Gimnazjum im. Noblistów 
w Rokietnicy. Na bardzo silnie obsadzone zawody 
przybyło ponad 316 zawodników z 133 szkół woj. 
wielkopolskiego. Karatecy trenowani przez Jarosła-
wa Kuca zdobyli 10 medali w tym: 4 złote, 1 srebrny 
i 5 brązowych. Najważniejszą rywalizacje rozpoczę-
li uczniowie Szkół Podstawowych w składzie Mosi-
niak Piotr, Kobusinski Antoni, Prusak Bartosz, We-
ber Michał, Weber Hania, Jachalski Wiktor, Suszka 
Julia, Grochowski Paweł, Skąpski Kacper i Sniegoc-
ki Szymon. W konkurencjach indywidualnych zło-
ty medal zdobyli: Kobusiński Antoni w konkurencji 
fantom, Weber Michał w konkurencji kata, Suszka 
Julia w konkurencji kumite, brązowy medal zdo-
byli: Prusak Bartosz w konkurencji fantom, Weber 
Michał w konkurencji fantom, Weber Hania w kon-
kurencji fantom, Suszka Julia w konkurencji kata, 
Grochowski Paweł w konkurencji kata. 

Następnie rywalizacje rozpoczęły Gimnazjum 
w składzie: Grochowska Julia i Suszka Dominik. Złoty 
medal zdobył Dominik Suszka w konkurencji kata, 
a srebrny medal zdobyła Grochowska Julia w konku-
rencji kata. Bardzo dobra postawa, nieustępliwość 
i coraz większe umiejętności pozwalają zawodnikom 
na osiągnięcie medalowych miejsc w zawodach ran-
gi mistrzowskiej. Tym sposobem Szkoła Podstawo-
wa z Rokietnicy ma w swoich szeregach kolejnych 
medalistów. Zwycięzcami można uznać wszystkich 
uczestników bo ,, dopóki walczysz jesteś zwycięzcą. 
‘’ Te bardzo dobre wyniki nie były by możliwe dzię-
ki ciężkiej pracy naszego trenera Jarosława Kuca, 
gdyż jego zaangażowanie i włożony wysiłek owo-
cuje medalami zdobytymi na zawodach.

Wszystkim zawodnikom serdecznie dziękujemy 
za udział i zdobycie punktów dla Szkoły oraz życzy-
my dalszych sukcesów sportowych.

 D.S.  
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Kochani Czytelnicy,
Obiecałam Wam relacje z moich wakacyjnych 

książkowych wojaży (m.in. sopockiego spotkania 
„A może nad morze z książką?”, w którym miałam 
przyjemność po raz kolejny uczestniczyć), ale skoro 
„światem zaczęła rządzić jesień”, a dokładniej SZKO-
ŁA, postanowiłam przyjrzeć się nowym (starym?) 
lekturom, do przeczytania których zachęca (a cza-
sem i obliguje) najnowsza podstawa programowa. 
Dziś spis lektur dla szkoły podstawowej, w listopa-
dzie - dla średniej, a w grudniu, po tym teoretycz-
nym wprowadzeniu, zrobimy wspólnie (przynajmniej 
taką mam nadzieję) „sąd nad lekturami”. Ostrze-
gam! Zrobi się sentymentalnie…

Na początek coś dla młodszych uczniów, czyli 
ministerialna „PROPOZYCJA LEKTUR DO WSPÓL-
NEGO I INDYWIDUALNEGO CZYTANIA” w klasach 
1-3. Oto wykaz:
1) Hans Christian Andersen, Baśnie (do wyboru);
2) Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dzie-
sięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych);
3) Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom;
4) Alina i Czesław Centkiewiczowie, Zaczarowa-
na zagroda;
5) Waldemar Cichoń, Cukierku, ty łobuzie!; 
6) Agnieszka Frączek, Rany Julek! O tym, jak Julian 
Tuwim został poetą;
7) Mira Jaworczakowa, Oto jest Kasia;
8) Grzegorz Kasdepke, Detektyw Pozytywka;
9) Leszek Kołakowski, Kto z was chciałby rozwese-
lić pechowego nosorożca?;
10) Barbara Kosmowska, Dziewczynka z parku;
11) Maria Krüger, Karolcia;
12) Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn;
13) Hugh Lofting, Doktor Dolittle i jego zwierzęta;
14) Marcin Pałasz, Sposób na Elfa;
15)  Joanna Papuzińska, Asiunia;
16) Danuta Parlak, Kapelusz Pani Wrony;
17) Roman Pisarski, O psie, który jeździł koleją;
18) Janina Porazińska, Pamiętnik Czarnego Noska; 
19) Maria Terlikowska, Drzewo do samego nieba;
20) Julian Tuwim, Wiersze dla dzieci; 
21) Barbara Tylicka, O krakowskich psach i klepar-
skich kotach. Polskie miasta w baśni i legendzie; 
22) Danuta Wawiłow, Najpiękniejsze wiersze; 
23) Łukasz Wierzbicki, Afryka Kazika,  Dziadek 
i niedźwiadek.

Nie darmo mówią, że promocja do klasy czwar-
tej „zobowiązuje”. Przed Wami SPIS LEKTUR OBO-
WIĄZKOWYCH DLA KLAS IV-VI. Brzmi znajomo? 
Posłuchajcie:
1) Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa;
2) Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania;

3) Rene Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek 
(wybór opowiadań);
4) Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewi-
dzialnych Ludzi
5) Ignacy Krasicki, Bajki (wybór);

6) Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, 
czarownica i stara szafa; 

7) Adam Mickiewicz, Powrót taty, Pani Twar-
dowska, Pan Tadeusz (fragmenty, w tym: opi-
sy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert 
Wojskiego);

8) Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni; 
9) Bolesław Prus, Katarynka;

10) Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bob-
równy; 
11) John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam 
i z powrotem; 
12) Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy; 
13) Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego;
14) Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu 
świata oraz mity o Prometeuszu, o Syzyfie, o Deme-
ter i Korze, o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, o Teze-
uszu i Ariadnie, o Orfeuszu i Eurydyce;
15) Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wy-
brane przypowieści ewangeliczne, w tym o siew-
cy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosier-
nym Samarytaninie;
16) Wybrane podania i legendy polskie, w tym o Le-
chu, o Piaście, o Kraku i Wandzie;
17) Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: 
Charles Perrault, Kopciuszek, Aleksander Puszkin, 
Bajka o rybaku i rybce;
18) Wybrane wiersze Władysława Bełzy, Jana 
Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
Zbigniewa Herberta, Anny Kamieńskiej, Joanny Kul-
mowej, Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Ta-
deusza Różewicza, Juliusza Słowackiego, Leopolda 
Staffa, Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego oraz 
pieśni i piosenki patriotyczne. 

Jeśli ktoś czuje niedosyt może, a dwa razy w roku 
to nawet musi, sięgnąć po LEKTURY UZUPEŁNIA-
JĄCE. Znaleźlibyście tu coś dla siebie?
1) Adam Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy;
2) Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród lub 
inna powieść;
3) Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów;
4) Aleksander Dumas, Trzej muszkieterowie;
5) Olaf Fritsche, Skarb Troi;
6) Joseph Rudyard Kipling, Księga dżungli;
7) Janusz Korczak, Król Maciuś Pierwszy;
8) Marcin Kozioł, Skrzynia Władcy Piorunów;
9) Selma Lagerlöf, Cudowna podróż;
10) Stanisław Lem, Cyberiada (fragmenty);
11) Kornel Makuszyński, wybrana powieść;
12) Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo;
13) Karol May, Winnetou;
14) Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego 
Wzgórza;
15) Małgorzata Musierowicz, wybrana powieść;
16) Ewa Nowak, Pajączek na rowerze;
17) Edmund Niziurski, Sposób na Alcybiadesa;
18) Sat-Okh, Biały Mustang;
19) Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant;
20) Alfred Szklarski, wybrana powieść;
21) Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera;
22) Wybrane pozycje z serii Nazywam się… (np. Mi-
kołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Maria Curie-Skło-
dowska, Jan Paweł II i in.) lub inne utwory literackie 

i teksty kultury wybrane przez nauczyciela.
Wróciła klasa siódma i ósma a z nimi wróciły (pa-

trząc na spis to chyba dobre określenie) LEKTURY 
OBOWIĄZKOWE W KLASACH VII-VIII: 
1) Charles Dickens, Opowieść wigilijna;
2) Aleksander Fredro, Zemsta;
3) Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, 
w tym tren I, V, VII i VIII;
4) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
5) Ignacy Krasicki, Żona modna;
6) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkow-
nika, Świtezianka, Dziady część II, wybrany utwór 
z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość);
7) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;
8) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;
9) Juliusz Słowacki, Balladyna;
10) Stefan Żeromski, Syzyfowe prace;
11) Sławomir Mrożek, Artysta;
12) Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (frag-
menty), Tędy i owędy (wybrany reportaż).
13) Wybrane wiersze poetów wskazanych w kla-
sach IV–VI, a ponadto Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego, Stanisława Barańczaka, Cypriana Norwida, 
Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Jarosława 
Marka Rymkiewicza, Wisławy Szymborskiej, Kazi-
mierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lie-
berta oraz fraszki Jana Sztaudyngera i aforyzmy Sta-
nisława J. Leca.

Na koniec jeszcze LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE dla 
dwóch ostatnich klas podstawówki:
1) Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania war-
szawskiego (fragmenty);
2) Agatha Christie, wybrana powieść kryminalna;
3) Arkady Fiedler, Dywizjon 303;
4) Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze;
5) Barbara Kosmowska, Pozłacana rybka;
6) Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (fragmenty);
7) Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych 
Poetów;
8) Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy;
9) Eric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża;
10) Melchior Wańkowicz, Monte Cassino (frag-
menty);
11) Karolina Lanckorońska, Wspomnienia wojenne 
22 IX 1939–5 IV 1945 (fragmenty) lub inne utwory 
literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela, 
w tym wiersze poetów współczesnych i reportaże.

Nic tylko czytać, prawda…? 
Pozdrawiam,  

Mariola Sudoł-Szczepaniak

Konkurs nr 37.
Skoro październik i rozmawiamy o lekturach 

to nasuwają się pytania „Po co UCZNIOWI po-
trzebne są LEKTURY? Jeśli już, to KTÓRE? A może 
wcale NIE?” Ministerialne uzasadnienia znam, 
czekam więc na Wasze opinie. Przy okazji mo-
żecie się podzielić wspomnieniami dotyczący-
mi własnych lektur szkolnych.

Do dzieła! Macie czas do końca październi-
ka. Odpowiedzi można zostawiać w bibliotece 
w Rokietnicy albo przesłać na adres zaczytana-
rokietnica@interia.pl. Na uczestników konkur-
su czekają nagrody-niespodzianki. Jednocześnie 
miło nam poinformować, że laureatami konkur-
su nr 35 zostali Paulina Byczyk i Karol Antko-
wiak. Gratulujemy!
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Niedawno miałem wypadek, w wyniku czego mam 
poważne kłopoty z kolanem. Nie tylko nie mogę nor-
malnie chodzić, ale czuję ciągły ból. Pierwszą operację 
zrobili mi w szpitalu na NFZ. Nie tylko nie było popra-
wy, ale było gorzej, choć profesor, który mnie operował 
mówił, że to prosta operacja. Wszystko się zagoiło, ale 
ciągle nie mogłem normalnie chodzić. Poszedłem do 
prywatnej kliniki i tam mieli mi naprawić, co zepsuł 
profesor z NFZ. Teraz po tej drugiej operacji jest jesz-
cze gorzej. W tej prywatnej klinice powiedzieli mi, że 
wiedziałem o ryzyku i podpisałem zgodę na operację.  
Syn mnie namawia, żebym tę prywatną klinikę podał do 
sądu o odszkodowanie i za te pieniądze szukał pomocy 
zagranicą. Pani Mecenas, czy mam jakieś szanse na te 
pieniądze, jeśli podpisałem zgodę na operację?

Szanowny Panie,
pański problem jest dość skomplikowany i wy-

maga szczegółowych wyjaśnień. Syn być może ma 
rację, że przebieg leczenia mógłby stać się podsta-
wą do dochodzenia odszkodowania od placówki 
medycznej, jednak nie zawsze i nie na pewno. Po-
staram się wyjaśnić.

Otóż postępowania o odszkodowanie należą do 
dość trudnych i długotrwałych. Jeżeli chodzi o spra-
wy związane z ewentualnymi błędami medycznymi, 
zawsze są związane z koniecznością przeprowadze-
nia dowodu z opinii biegłego. Sąd nie ma bowiem 
wiedzy specjalistycznej z zakresu medycyny, aby sa-

modzielnie ocenić czy Pana szkoda powstała w wy-
niku błędu danego lekarza.

Niestety wiele kwestii związanych z procesem 
i przygotowaniem do niego leżałoby po Pana stro-
nie albo po stronie pełnomocnika, z którego pomo-
cy zdecydowałby się Pan skorzystać.

Najważniejsze jest to, aby upewnić się, że Pana 
szkoda powstała w związku z działaniem lub za-
niechaniem pracującego w danej placówce leka-
rza lub lekarzy. Co to oznacza? Musiałby mieć Pan 
choć trochę danych potwierdzających, że to wła-
śnie w placówce prywatnej popełniono błąd. Nie 
musiało jednak tak być. Może się bowiem okazać, 
że Pana przypadek skończył się w określony sposób 
nie z winy lekarza. Mogło też być tak, że to jednak 
lekarz w placówce państwowej popełnił błąd i le-
karze z prywatnej kliniki nie mieli wielkiego pola do 
tego, aby polepszyć stan Pana nogi. Wreszcie mogło 
być tak, że Pana noga miała ten rodzaj urazu powy-
padkowego, że żaden z lekarzy, nawet mający od-
powiednią wiedzę i podejmujący właściwe czynno-
ści medyczne, w tym operacje, nie byłby w stanie 
doprowadzić Pana do lepszego stanu. 

Na te wszystkie pytania prawdopodobnie znaj-

dzie Pan odpowiedzi dopiero po opinii biegłego. 
Wcześniej jednak będzie Pan musiał uiścić opłatę 
od pozwu (5% wartości żądanego odszkodowania) 
i przypuszczalnie opłacić honorarium pełnomocni-
ka. Myślę zatem, że warto w pierwszej kolejności 
udać się na konsultację do co najmniej jednego, in-
nego niż dotychczasowi lekarza z pełną dokumen-
tacją medyczną, zarówno ze szpitala państwowe-
go jak i kliniki prywatnej. W ten sposób być może 
zwiększy sobie Pan szansę na prawidłową ocenę 
swoich szans przed sądem. 

Warto również zastanowić się nad tym, w jaki spo-
sób wycenić swoją szkodę, czyli ustalić, jakiej kwoty 
chciałby Pan żądać jako odszkodowania. W ocenie 
tej kwestii pomoże Panu prawnik specjalizujący się 
w odszkodowaniach medycznych. Musi to być kwo-
ta adekwatna do faktycznie poniesionej szkody, ale 
nie w wyniku wypadku (bo tego nie jest winny ża-
den lekarz) tylko ewentualnego błędu lekarskiego. 
Nie jest to zadanie łatwe.

Życzę powodzenia.
Pozdrawiam

Tatiana Kiełb-Szewczyk
radca prawny 

Porady prawne

W moim małżeństwie od dawna dzieje się bardzo źle. 
Mój mąż chce rozwodu, ale ja nie mogę się na to zgodzić, 
bo dla mnie przysięga przed ołtarzem wiele znaczy. Ko-
leżanka mi powiedziała, że jest coś takiego jak separacja 
i decyduje o niej sąd. Chciałabym wiedzieć czy sąd może 
zdecydować o tym, że nasz syn będzie mieszkał z mężem 
(mąż chce opieki nad synem). 

Szanowna Pani,
faktycznie oprócz rozwodu, można domagać się 

od sądu orzeczenia separacji. Tym różni się ona od 
rozwodu, że nie jest ostateczna i nie wyklucza powro-
tu do małżeństwa. Z drugiej zaś strony nie zamyka 
ona drogi do ewentualnego rozwodu w przyszłości.

Separacji można się domagać wówczas, gdy 
między małżonkami doszło do zupełnego rozkła-
du pożycia.1 Rozwodu można się natomiast doma-
gać wówczas, gdy rozkład pożycia w małżeństwie 
jest nie tylko zupełny, ale i trwały. Upraszczając je-
żeli małżonkowie nie zakładają odbudowania związ-
ku i nic już ich ze sobą nie łączy, właściwszy wydaje 
się rozwód. Natomiast jeżeli para chce pracować 
nad małżeństwem, małżonkowie chcieliby postarać 
się pokonać przeciwności i być może w przyszłości 
do siebie wrócić, wtedy właściwsza wydaje się 

1	 	Art.	61	1 ustawy	z	dnia	25	lutego	1964	roku	kodeks	
rodzinny	 i	 opiekuńczy	 (Dz.U.	 2017.682,	 t.	 j.	 z	 dnia	
30.03.2017),

separacja. Oczywiście każdy przypadek ocenia się 
indywidualnie, a dodatkowo decyzja w tej sprawie 
jest bardzo osobista i podjąć ją mogą jedynie kon-
kretne osoby, których sprawa dotyczy.

Proszę jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z kodek-
sem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli jeden z mał-
żonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia 
rozwodu i to żądanie jest uzasadnione zgodnie z po-
wyższymi zasadami, sąd orzeknie rozwód2. Oznacza 
to, że jeżeli Pani wniesie do sądu żądanie orzecze-
nia separacji, a mąż będzie domagał się rozwodu 
oraz wykaże, że faktycznie rozkład Państwa pożycia 
jest zupełny i trwały, sąd prawdopodobnie orzek-
nie rozwód. Powyższe wynika z tego, że zgodnie 
z obowiązującym prawem nie sposób finalnie ko-
goś zmusić do pozostania w związku małżeńskim, 
jeżeli para faktycznie ze sobą nie żyje.

Skutki separacji są takie same jak skutki rozwo-
du3, tj. następuje rozdzielność majątkowa między 
małżonkami, osoby te nie dziedziczą majątku po 
swojej śmierci itd. Wyjątek jest tylko taki, że oso-
ba pozostająca w separacji nie może zawrzeć ko-
lejnego związku małżeńskiego.

Tak jak napisałam wcześniej, separacja jest odwra-
calna, tj. w każdej chwili na zgodny wniosek małżon-
ków sąd orzeknie o zniesieniu separacji. Z tą chwilą 

2	 	Art.	61	2 ustawy.	j.	w.,

3	 	Art.	61	3 ustawy	j.	w.	

ustają również skutki separacji, kolejność dziedzi-
czenia wraca do poprzedniego stanu, małżonkowie 
ponownie mają współwłasność majątkową łączną.

Jeżeli zaś chodzi o wspólne małoletnie dzieci, za-
sady obowiązują takie same jak w przypadku roz-
wodu. Najważniejszą z nich jest uwzględnienie do-
bra dziecka. Żaden przepis nie wskazuje, że dziecko 
po rozwodzie rodziców albo po orzeczeniu ich se-
paracji musi zamieszkać z matka lub ojcem. Sąd bę-
dzie natomiast badał sytuację rodzinną, finansową 
i osobistą każdego z rodziców, uwzględni potrze-
by dziecka i jego rozsądne opinie, o ile małoletni 
jest już w takim wieku, że może zrozumieć swoją 
sytuację i przy wsparciu psychologa podjąć decy-
zję. Sąd będzie się zatem kierował dobrem dziec-
ka. Oczywiście będzie brał pod uwagę wnioski stron 
co do tego, gdzie dziecko ma mieszkać, ale nie bę-
dzie ich uwzględniał bez dogłębnej analizy konkret-
nej sytuacji.

Pozdrawiam
Tatiana Kiełb-Szewczyk

radca prawny 

Sama wychowuję 11 letniego syna. Mąż odszedł od nas 5 
lat temu. Nie wiem co się z nim dzieje i gdzie jest, bo nie wi-
dzieliśmy się od tego dnia, gdy sobie poszedł. Od czasu do 
czasu spotykam się z moją teściową. Robię to niechętnie, 
bo zawsze kończy się wyrzutami, że chyba nie byłam dobrą 
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żoną, skoro mąż sobie poszedł, ale chcę, żeby syn czasem 
widywał babcię. Mąż nie utrzymuje kontaktów z nikim ze 
swojej rodziny. Do matki nawet nie dzwoni. Teściowa od ja-
kiegoś czasu choruje. Wczoraj mi powiedziała, że mam się 
do niej z dzieckiem przeprowadzić i się nią opiekować, bo 
to mój obowiązek. Chciałabym się dowiedzieć czy to praw-
da, że muszę się zaopiekować swoją teściową. 

Szanowna Pani,
Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, kto i wo-

bec kogo jest zobowiązany do wsparcia finansowe-
go poprzez płacenie alimentów1. Przepis ten mówi 
o obowiązku alimentacyjnym, który obciąża krew-

1	 	Art.	128	ustawy	z	dnia	25	lutego	1964	roku	kodeks	
rodzinny	 i	 opiekuńczy	 (Dz.U.2017.682,	 t.	 j.	 z	 dnia	
30.03.2017	r.)

nych w linii prostej i rodzeństwo. Oznacza to, że 
w zakresie wsparcia finansowego zobowiązanym 
do płacenia jakichkolwiek kwot na rzecz Pani te-
ściowej będzie jej syn i ewentualne inne dzieci, je-
żeli mąż ma rodzeństwo.

Pani nie jest związana z teściową stosunkiem po-
krewieństwa, co oznacza, że nie jest Pani zobowią-
zana do wypłacania teściowej alimentów.

Co do bezpośredniej opieki nad członkiem ro-
dziny (bo rodziną Państwo z pewnością jesteście), 
to przepisy nie określają wprost tej relacji. Art. 87 
KRO2 wskazuje jedynie, że rodzice i dzieci są zobo-
wiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się. 
Ten przepis można by interpretować jako nakaza-
nie opieki nad rodzicami w podeszłym wieku lub 

2	 	Kodeks	rodzinny	i	opiekuńczy	j.w.

w chorobie. Jednak dotyczy to relacji rodzic - dziec-
ko. Pani nie ma takiego obowiązku i nie musi się 
Pani zgadzać na przeprowadzkę do teściowej i na 
opiekę nad nią. Takie kwestie pozostają właściwie 
w zakresie problemów o charakterze rodzinnym, 
moralnym lub są związane z poczuciem obowiąz-
ku. To jednak jest sprawa bardzo indywidualna i nie 
sądzę, żeby w każdej sytuacji życiowej i we wszyst-
kich okolicznościach synowa powinna poczuwać się 
do obowiązku zajmowania się teściową. Pani ma 
jedynie prawny obowiązek opiekowania się swoim 
dzieckiem, dopóki nie stanie się samodzielne i na 
tym powinna się Pani skupić.

Pozdrawiam
Tatiana Kiełb-Szewczyk

radca prawny 

Od kilku miesięcy pracuję w szklarni, na etacie. Dobrze 
płacą, ale to jest ciężka robota. W czasie rozładunku 
worków z ziemią coś mi się stało w plecach. Poszłam do 
lekarza i dostałam zwolnienie na 14 dni. Nie przeszło mi 
i lekarz kazał mi zrobić różne badania, a potem dostałam 
kolejne zwolnienie na miesiąc. To zwolnienie kończy mi 
się za tydzień, ale szef do mnie zadzwonił, że mam już 
do roboty nie przychodzić, bo jestem ciągle na zwolnie-
niach. Syn mi powiedział, że szef nie może mnie zwolnić, 
jeśli jestem na chorobowym. Czy to prawda?

Szanowna Pani,
Jeżeli dobrze rozumiem przedstawioną przez Pa-

nią sprawę, jest Pani zatrudniona na umowę o pra-
cę i przebywa na zwolnieniu lekarskim. 

Pani syn oczywiście ma rację, że co do zasady nie 
można zwolnić pracownika w czasie jego przebywa-
nia na zwolnieniu lekarskim. Wskazuje na to wprost 
przepis art. 41 kodeksu pracy1, który mówi, że pra-
codawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę 
w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej 
usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pra-
cy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do 
rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

1	 	Ustawa	z	dnia	26	czerwca	1974	roku	kodeks	pracy	
(Dz.U.	2016.1666,	t.	j.	z	dnia	12.10.2016	r.)

Powyższe oznacza, że póki istnieje uzasadniona 
przyczyna dla Pani nieobecności w pracy, potwier-
dzona zwolnieniem lekarskim, nie można rozwią-
zać z Panią stosunku pracy. Dodatkowo nie moż-
na wysłać do Pani oświadczenia o wypowiedzeniu 
w trakcie trwania niezdolności do pracy, nawet je-
żeli w piśmie wskaże się, że zwolnienie ma nastą-
pić w dniu przypadającym po wygaśnięciu zwol-
nienia. Upraszczając, w czasie chorobowego trzeba 
Pani dać spokój.

Oczywiście druga część zacytowanego przepisu 
już wskazuje, że są sytuacje, kiedy zwolnienie cho-
rego pracownika jest możliwe. Mówi o tym przepis 
art. 53 kodeksu pracy2, który wskazuje, że można 
zwolnić pracownika, który długotrwale przebywa na 
zwolnieniu lekarskim. Takie wypowiedzenie będzie 
różne w zależności od długości dotychczasowej Pani 
pracy u danego pracodawcy:

Jeżeli pracowała Pani w danym zakładzie pracy 
krócej niż 6 miesięcy i przy tym Pani niezdolność 
do pracy trwa dłużej niż 3 miesiące- pracodawca 
może z Panią rozwiązać stosunek pracy bez wypo-
wiedzenia,

Jeżeli pracowała Pani w danym zakładzie pracy 
dłużej niż 6 miesięcy i przy tym Pani niezdolność do 

2	 	J.w.

pracy trwała dłużej niż łączny okres: a) pobierania 
przez Panią  z tego tytułu wynagrodzenia (czas, kie-
dy pracodawca płaci wynagrodzenie podczas cho-
robowego), b) pobierania zasiłku (czas, kiedy ZUS 
płaci wynagrodzenie podczas chorobowego), c) 3 
miesiące zasiłku rehabilitacyjnego (nawet jeżeli zasi-
łek rehabilitacyjny będzie przysługiwał dłużej)- pra-
codawca może z Panią rozwiązać stosunek pracy 
bez wypowiedzenia.

Powyżej opisane zasady umożliwiają pracodaw-
com reakcję na istotnie długotrwałe choroby pra-
cowników, szczególnie te symulowane i tym samym 
znaczne utrudnienia w organizacji pracy.

Jeżeli zatem nie przekroczyła Pani wskazanych 
okresów, Pani stosunek pracy jest chroniony. 

Zupełnie innym tematem jest to, czy Pani uszczer-
bek na zdrowiu można by zakwalifikować do choro-
by powstałej w wyniku wypadku w pracy? Wówczas 
trzeba by przeanalizować ewentualną odpowiedzial-
ność pracodawcy wobec Pani. Ten temat jednak zo-
stanie omówiony przy innym pytaniu.

Życzę powrotu do zdrowia.
Tatiana Kiełb-Szewczyk

radca prawny
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Mieszkańcy Wielkopolski  
wspólnie maszerowali po zdrowie
W całej Polsce ponad 5,6 tys. osób wzięło udział w bezpłatnych treningach 
nordic walking w ramach tegorocznej edycji Akademii Zdrowia Santandera. 
Łącznie przemierzyli ponad 28 tys. kilometrów.

W zajęciach w województwie wielkopolskim wzię-
ło udział blisko 800 uczestników, razem przeszli 3,9 
tys. kilometrów. Treningi prowadzone przez instruk-
torów i trenerów Polskiej Federacji Nordic Walking 
odbywały się w 26 miejscowościach w Polsce w każ-
dy wtorek od 9 maja do 29 sierpnia.

Patronat nad akcją promującą nordic walking ob-
jęła medalistka olimpijska Justyna Kowalczyk oraz 
para aktorów Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzy-
kowski.

31 sierpnia 2017 roku. W ramach tegorocznej 
edycji Akademii Zdrowia Santandera  w bezpłat-
nych treningach nordic walking wzięło udział 5,6 tys. 
osób, które wspólnie pokonały ponad 28 tys. kilo-
metrów. Podczas cotygodniowych, wtorkowych za-
jęć spotykali się zarówno amatorzy, dla których było 
to pierwsze podejście do maszerowania z kijkami, 
jak i osoby zaawansowane. Każdy zainteresowany 
mógł skorzystać z bezpłatnych konsultacji z trenera-
mi. Organizatorzy zapewniali też niezbędny sprzęt.  

- Już po raz drugi wspólnie z Polską Federacją Nor-
dic Walking promujemy aktywność fizyczną wśród 
Polaków. Jak pokazuje frekwencja na bezpłatnych 
treningach nordic walking Akademii Zdrowia Santan-
der, Polacy pokochali ten sposób spędzania wolne-
go czasu. Marsz z kijkami to wyjątkowo bezpieczna 
i efektywna dyscyplina sportowa, którą uprawiać 
można niezależnie od wieku i kondycji fizycznej – 
mówi Mirosława Krzyścin, kierownik Zespołu Komu-
nikacji Marketingowej Santander Consumer Banku, 
koordynator Akademii Zdrowia Santandera.

W Rokietnicy uczestnicy treningów przeszli wspól-
nie 2,4 tys. km. Łącznie w zajęciach prowadzonych 

przez Dariusza Kosickiego z Polskiej Federacji Nor-
dic Walking wzięło udział blisko 480 osób. Śred-
nio w spotkaniu obecnych było 28 pasjonatów nor-
dic walking. Pod okiem Bartłomieja Nowaka w Pile 
w spotkaniach uczestniczyło łącznie 226 osób, które 
przemierzyły 1,1 tys. km. W zbiórkach brało udział 
średnio 13 entuzjastów. Ponad 80 osób uczestniczyło 
we wspólnym maszerowaniu w Koninie. Pod opie-
ką Elżbiety Kaczmarek przeszli 405 km. Na każdych 
zajęciach obecnych było średnio 5 osób. 

– Maszerowanie z kijkami to dyscyplina sportu 
przyjazna dla każdego. Trzeba jednak pamiętać, że 
choć technika chodzenia na pozór wydaje się ła-
twa, to pierwsze kroki warto stawiać pod okiem 
trenera, który skoryguje nasze błędy – mówi Edy-
ta Kędzierska z Polskiej Federacji Nordic Walking, 
ekspert Akademii Zdrowia Santandera. Okazje do 
konsultacji z instruktorem trenujący mieli właśnie 
w każde wtorkowe popołudnie podczas bezpłat-
nych treningów nordic walking odbywających się 
w ramach Akademii Zdrowia Santandera.

Uroczyste zakończenie tegorocznej edycji Aka-
demii Zdrowia Santandera odbyło się podczas fi-
nału 23 września w Parku Południowym we Wro-
cławiu. Tego dnia odbyły się zawody nordic walking 
na dystansach 5 oraz 10 km dla osób dorosłych, 2,5 
km dla dzieci do lat 13 oraz bieg przełajowy na 10 
km. W imprezie uczestniczyli ambasadorowie ak-
cji – Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski. 

*  *  *
Akademia Zdrowia Santandera to ogólnopol-

ska akcja zorganizowana przez Santander Consu-
mer Bank, której celem jest propagowanie ruchu 
i zdrowego trybu życia. Ambasadorami Akademii 
Zdrowia Santandera są Justyna Kowalczyk, pięcio-
krotna medalistka olimpijska w biegach narciarskich 
i czterokrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli, a tak-
że znani polscy aktorzy Tamara Arciuch i Bartłomiej 
Kasprzykowski.

W ramach Akademii Zdrowia Santandera odby-
wa się cykl bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć 
nordic walking. Ta cenna inicjatywa organizowana 
przez Santander Consumer Bank wspólnie z Polską 
Federacją Nordic Walking została objęta patrona-
tem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zajęcia 
umożliwiają rozpoczęcie przygody z nordic walking 
pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Raz 
w tygodniu, we wtorek, od maja do sierpnia, w 25 
miejscowościach w Polsce przez godzinę można się 
nauczyć prawidłowej rozgrzewki oraz podstawo-
wych kroków nordic walking. Treningi są przezna-
czone dla każdego, bez względu na doświadczenie, 
wiek czy poziom sprawności fizycznej. Wystarczy 
założyć wygodny strój i zabrać ze sobą dobry hu-
mor oraz kijki do nordic walking.

Santander Consumer Bank jest jednym z liderów 
rynku consumer finance w Polsce. Oferuje klientom 
szeroki zakres produktów obejmujący kredyty na 
nowe i używane samochody, kredyty gotówkowe, 
kredyty ratalne, karty kredytowe oraz lokaty. Pro-
dukty dystrybuowane są poprzez sieć oddziałów, 
salony i komisy samochodowe oraz sklepy i punk-
ty usługowe.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: 
https://www.santanderconsumer.pl/akademia

-zdrowia/akademia/

Zapraszamy do kontaktu:
Agata Brańska

Clear Communication Group
kom. +48 512 370 490 

email: ab@clearcom.pl

Komunikat prewencyjny

„Poznańska Policja Ostrzega”
Seniorze, seniorko!

W związku z powtarzającymi się przypadkami 
oszustw, których ofiarami stają się osoby starsze, 
samotnie zamieszkujące apelujemy do Państwa 
o zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami tele-
fonującymi do Was lub pukającymi do drzwi Wa-
szych mieszkań.

Oszuści wchodzą do Państwa mieszkań pod róż-
nym pretekstem np. z prośba o wodę, ofertą sprze-
daży artykułów przemysłowych, powołują się na 
pracowników administracji, przedstawicieli różnych 
służb, urzędników, przedstawiając się jako np. listo-
nosz, policjant, pracownik: ZUS, pomocy społecznej, 
pogotowia ratunkowego, gazowni, zakładu energe-
tycznego albo innych instytucji. Powszechnym przy-
kładem tego typu przestępstw są oszustwa lub kra-
dzieże na tzw. „legendę”.

Pamiętajcie Państwo że oszuści są bezwzględni - 
umiejętnie manipulują rozmową, tak aby uzyskać 

jak najwięcej informacji, po czym doprowadzają 
do przypadków podejmowania z kont zgromadzo-
nych oszczędności, nierzadko zaciągania kredytów.

Seniorzy, którzy nie są świadomi sytuacji w jakiej 
się znajdują, słysząc przez telefon, że czeka ich lub 
osobę im bliską jakieś niebezpieczeństwo, lub że 
mogą stracić wszystkie oszczędności życia ze względu 
na awarię zabezpieczeń bankowych,’bezwzględnie 
i bez zastanowienia podejmują pieniądze z banku 
i pozostawiają je w miejscu wyznaczonym i wska-
zanym przez oszusta. Najczęściej są to miejsca tj. : 
śmietniki, kontenery, ławki w parku, czy też pojaz-
dy samochodowe, z myślą, że trafią do bezpieczne-
go policyjnego depozytu. I tutaj kontakt się urywa.

Co należy zrobić,  
aby nie stać się ofiarą oszusta:

Jeżeli zgłosi się do Państwa osoba, osobiście lub 
telefonicznie, która będzie chciała żebyście przeka-

zali jej gotówkę, bądź inne drogocenne przedmioty, 
możecie przypuszczać, że jest to próba oszustwa, 
ponieważ żadna służba, która zajmuje się ściganiem 
przestępczości nie może żądać od Państwa odda-
nia wartościowych rzeczy.

Przypominamy, że nieumundurowany policjant 
na Waszą prośbę musi okazać legitymację służbową. 
Zawsze sprawdzajcie Państwo wiarygodność osób 
kontaktujących się w sprawie przekazania gotówki, 
dzwońcie do krewnych i weryfikujcie te informacje. 
W sytuacji gdy osoba, która się z Wami skontaktuje 
staje się natarczywa, natychmiast należy zadzwonić 
na Policję lub zaalarmować otoczenie.

We wszystkich przypadkach, które wydają nam się 
podejrzane należy kontaktować się z Policją, dzwo-
niąc na numer alarmowy 997 lub 112 (z telefonu 
komórkowego) przekazując jak najwięcej zapamię-
tanych szczegółów, np. wygląd nieznajomej osoby, 
numer rejestracyjny i markę samochodu, którym 
ewentualnie przyjechała, a w przypadku rozmowy 
telefonicznej - numer z wyświetlacza telefonu, datę 
i godzinę rozmowy.

Poznańscy policjanci
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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:  18 października,  15 listopada, 
  13 grudnia
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

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

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

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

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

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

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

POWIERZCHNIA REKLAMOWA 
DO WYNAJĘCIA 
tel. 513 696 866

ZAPRASZAMY  
DO ZAMIESZCZANIA REKLAM

Studio Kwadrat 
tel. 607 566 555, mn@kreator.com.pl
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Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

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

SKUP ZŁOMU
ul. SZKOLNA 15

NAJWYŻSZE 
CENY

DOJEŻDZAMY  
PO ZŁOM  

DO KLIENTA

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

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

Koło emerytów 
trzeciego wieku – 

imprezy integracyjne 
oraz okolicznościowe 

poprowadzę 
muzycznie.
Dyspozycja  

i własny sprzęt muzyczny.

Tel. 882-450-365
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Oferujemy sprzedaż i montaż 
dekoracji ściennych

- płyty z betonu architektonicznego
- płytki z cegły ręcznie formowanej

- tynki ozdobne
- farby strukturalne

- płyty tarasowe
- panele winylowe/korkowe

tel: 505-460-212 | 509-131-635

Zapraszamy do salonu  
przy ul. Murawa 25 w Poznaniu

Z kuponem 5% rabatu
Polub nas na facebooku Soft Loft

Ogłoszenia 
drobne

  Dam pracę 

Studio	Reklamowe	poszukuje	 osoby	
z	samochodem	do	rozwożenia	gazet	
na	terenie	Gminy	Rokietnica,	1	dzień	
w	miesiącu.	Tel.	607	566	555,	mn@
kreator.com.pl

Przyjmę	stylistkę	paznokci	z	doświad-
czeniem.	Cerekwica	Salon	Fryzjersko-
-Kosmetyczny	Latika	tel.	503392380

Zatrudnię	fryzjerkę	z	doświadczeniem.
Cerekwica	Salon	Fryzjersko-Kosme-
tyczny	Latika	tel.	503392380

Ogłoszenia drobne „dam pracę” 
i „szukam pracy” są darmowe! 
Prosimy o przesyłanie na adres:  

mn@kreator.com.pl

Poszukuję	 osoby	 do	 pomocy	 przy	
prowadzeniu	domu	w	Rokietnicy	na	
ul.	Daglezjowej	(praca	jeden	dzień	w	
tygodniu).	Proszę	o	kontakt	mailowy:	
dropstone@gazeta.pl

GERARD Sp. z o.o. firma budowlano-produkcyjna  
działa na rynku Wielkopolskim od 2009. W związku 
z rozwojem poszukujemy pracownika na stanowisko: 

Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy 
Miejsce pracy: Mrowino Region: wielkopolskie

Opis stanowiska:
• dekretowanie i księgowanie dokumentów, • przygotowywa-
nie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na 
potrzeby wewnętrzne, • potwierdzanie i uzgadnianie sald z 

kontrahentami, • prowadzenie ewidencji kasowej oraz oblicza-
nie i rozliczanie zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa, 

• przygotowywanie sprawozdań finansowych.
Wymagania:

• min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości, • 
aktualna wiedza z zakresu obowiązujących przepisów podat-
kowych (PIT, CIT, VAT), • bardzo dobra znajomość obsługi 
programów księgowych (preferowane: Symfonia) oraz pro-

gramów MS Office (Word, Excel), • bardzo dobra organizacja 
pracy własnej, • umiejętności analityczne, komunikatywność, 

odpowiedzialność.
Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie w formie umowy o pracę, • przyjazną 
atmosferę pracy, • możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji  
na email: biuro@laec.eu

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).”

Biuro projektowe  
oferuje wykonanie  
projektów z zakresu:

- ogrzewania podłogowego

- wentylacji mechanicznej 
 (rekuperacji)

- klimatyzacji

Wystawiamy FVAT. 
Bezpłatne wyceny. R-ca.

Kontakt: 
578 907 882 

bp.passive@gmail.com

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. 

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
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II etap ju˝ 
w sprzeda˝y

ul. Trakt Napoleoński
Rokietnica

Ville
Bonaparte

Już od 
3990 z∏

za m2

villebonaparte.pl M: 602 142 345 / 608 232 286
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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

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

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

katalogi

ulotki

strony www

opracowanie 
graficzne,  

skład, druk

czasopisma

itp.

Certyfikaty:

Zapewniamy:
»» Wsparcie»przy»bieżącej»obsłudze»
systemów»informatycznych

»» Wirtualny»dział»informatyki»dla»firm,»»
które»nie»posiadają»własnego»
personelu»

»» Pomoc»w»doborze»właściwych»
rozwiązań»informatycznych

»» Dostawę»sprzętu»i»oprogramowania»
komputerowego

LANservice»Sp.J.
Tel.»61»661-20-26

Poznań,»ul.»Wawerska»16
www.lanservice.com.pl

kompleksowe  
usługi  
informatyczne


