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AUTOMATYKA 
DO BRAM
OGRODZENIA • BRAMY
62-001 CHLUDOWO, ul. Poznańska 19 
tel. 61-892-70-25  kom. 602-45-88-47

AUTOMATYKA NA CAŁE ŻYCIE

 

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

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

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

Oferta dla firm i osób  
indywidualnych z terenu  

Gminy Rokietnica

Sprzedaż  
i Wynajem:
 Domów  Mieszkań

 Działek  Lokali Usługowych
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Sprzedaż projektów domów jednorodzinnych

ul. Szamotulska 36
62-090 Rokietnica

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

BEZPŁATNA SZKOŁA RODZENIA  KTG
OPIEKA NAD KOBIETĄ CIĘŻARNĄ  

OD 21 TYG. CIĄŻY
WIZYTY PATRONAŻOWE PO PORODZIE

OPIEKA PO OPERACJACH  
GINEKOLOGICZNYCH

Zapraszamy!
Rokietnica tel.: 570 150 130 
ul. Szkolna 29 www.autowolf.pl

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

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

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

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

Kwiaciarnia „Zakątek”

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

Należymy do 
międzynarodowej sieci  

Poczty Kwiatowej

w związku z rozwojem firmy zatrudnimy:
kucharza · pomoc kuchenną · kelnerki

Cerekwica ul. Szamotulska 9
szczegóły pod tel. 605-030-174
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Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego pisma.

Drodzy Czytelnicy,
Okres wakacyjnego odpoczynku jest czasem 

szczególnym i długo oczekiwanym dla każdej 
rodziny, czasem kiedy chętnie wyjeżdżamy wy-
poczywać poza miasto. Sprzyjają temu lato - 
słońce, lejący się żar z nieba. 

Niestety radość i odprężenie, które są nie-
odzownym elementem letniego wypoczynku 
sprawiają, że często wielu z nas traci czujność 
i zapomina o podstawowych zasadach bezpie-
czeństwa, dlatego aby ciepły nadmorski piasek, 
brzegi jezior, rzek, radosne górskie wycieczki, 
czy beztroskie zabawy na podwórku były cza-
sem z którymi wiązać się będą jedynie miłe 
wspomnienia,  dbajcie Państwo o siebie.

Gdziekolwiek odpoczywacie,  zwłaszcza nad 
wodą lub w górach – bądźcie ostrożni! Pamię-
tajcie, aby kąpać się wyłącznie w miejscach do-
zwolonych i stosować się do poleceń opiekunów.

Bądźcie widoczni na drodze i w jej pobli-

żu – noście elementy odblaskowe na Waszych 
kurtkach, plecakach.

Na rowerze, rolkach, hulajnogach itp.  – za-
wsze używajcie kasków chroniących głowę.                                      

Pamiętajcie o telefonach alarmowych - nu-
mer alarmowy: 112.

Życzę wszystkim 
udanego wypoczynku 
i wspaniałej pogody.

Teresa Wieczorek
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Sesje Rady Gminy
24 czerwca 2019 roku odbyły się dwie sesje Rady 

Gminy Rokietnica – XI i XII (sesja absolutoryjna).

Sesja XI:
Uchwała nr XI/87/2019 w sprawie współdzia-

łania z Powiatem Poznańskim przy wykonaniu in-
wentaryzacji wyrobów zawierających azbest na 
terenie Gminy Rokietnica;

Głosowanie: ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Uchwała nr XI/88/2019 w sprawie zawarcia 
umów dzierżawy na kolejny okres; 

Głosowanie: ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Uchwała nr XI/89/2019 w sprawie zmian w bu-
dżecie Gminy Rokietnica na 2019 rok; 

Głosowanie: ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Uchwała nr XI/90/2019 w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica 
na lata 2019 – 2034; 

Głosowanie: ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Uchwała nr XI/91/2019 w sprawie powołania 
Zespołu opiniującego kandydatury na ławników; 

Głosowanie: ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Uchwała nr XI/92/2019 w sprawie wyboru Za-
stępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Gminy Rokietnica; 

Głosowanie: ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Uchwała nr XI/93/2019 w sprawie przesunię-
cia terminu odpowiedzi na skargę; 

Głosowanie: ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Sesja XII – sesja absolutoryjna:
Uchwała nr XII/94/2019 w sprawie udzielenia 

wotum zaufania Wójtowi Gminy Rokietnica; 
Głosowanie: ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 

SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Uchwała nr XII/95/2019 w sprawie zatwierdze-

nia sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu Gminy Rokietnica 
za rok 2018; 

Głosowanie: ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Od tego roku Urzędy Gminy są zobowiązane do 
przygotowania i publikacji raportu o stanie Gmi-
ny za rok poprzedni. Jest on podstawą do udzie-
lenia wotum zaufania Wójtowi. Podczas XII sesji 
Rady Gminy Rokietnica, po pozytywnym wyniku 
głosowania nad raportem, który zawiera sprawoz-
danie finansowe i sprawozdanie z wykonania bu-

dżetu Gminy Rokietnica za rok 2018 oraz udzieleniu 
wotum zaufania Wójtowi Gminy, odbyło się głoso-
wanie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium. 
Zostało ono jednogłośnie przyznane. Gratulujemy! 

Uchwała nr XII/96/2019 w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica z tytułu 
wykonania budżetu Gminy za rok 2018; 

Głosowanie: ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne, dotyczące poszczególnych gło-
sowań, oraz uchwały w pełnym brzmieniu dostępne 
są na stronie http://rokietnica.esesja.pl/.

Raport o stanie Gminy jest dostępny na stronie 
bip.rokietnica.pl -> Gmina -> Raport o stanie Gminy

Ze względu na przerwę wakacyjną w lipcu sesja 
nie odbędzie się.

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica
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Duma Przybrody  
na Powszechnej Wystawie Krajowej

W tym roku mija 90 lat od zorganizowania naj-
większej wystawy gospodarczej w dziejach nasze-
go kraju- Powszechnej Wystawy Krajowej. Na tej 
największej wystawie nie tylko w Polsce, ale i w ca-
łej Europie (wystawcy zgromadzili wtedy aż 2 656 
zwierząt), Władysław Fenrych z Przybrody otrzy-
mał złote i srebrne medale PeWuKi za osiągnię-
cia hodowlane .

Powszechna Wystawa Krajowa, zwana zdrobnia-
le PeWuKą, została zorganizowana w 1929 roku, 
z okazji 10-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Protektorat nad Pe-
WuKą objął prezydent Ignacy Mościcki, 
a na czele Komitetu honorowego stanął 
Józef Piłsudski. 

Wystawa była gigantyczna. Zajęła 
65 hektarów - tj. trzy razy większą po-
wierzchnię niż współczesne Międzynaro-
dowe Targi Poznańskie, największy obiekt 
wystawienniczy w dzisiejszej Polsce. Eks-
pozycję prezentowano w 112 obiektach. 
Wystawa obejmowała polskie dokonania 
w dziedzinie przemysłu, handlu, rolnic-
twa, opieki społecznej, wychowania fi-
zycznego, higieny i sportu oraz kulturę, 
sztukę i naukę. 

Obiekty wystawowe zostały zgrupo-
wane w 5 kompleksach, połączonych ze 
sobą w jedną całość wystawową . Teren 
„E” na poznańskim Łazarzu mieścił rolnic-
two, łowiectwo i związane z nim gałęzie 
przemysłu oraz park rozrywkowy, arenę 
sportową z krytą trybuną na 4.000 wi-
dzów i pola doświadczalne. W tym pawi-
lonie rolniczym, z ogromnym powodzeniem, wysta-
wiał swoje bydło zarodowe, dzierżawca z Przybrody 
Władysław Fenrych. 

Gospodarstwo prowadzone przez niego w Przy-
brodzie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem 
i uznawane było powszechnie za wzorcowe. Wy-

cieczki z kraju i zagranicy ściągały do Przybrody by 
podziwiać nie tylko hodowlę bydła rasy nizinnej, ale 
także reprodukcję nasion buraka cukrowego, gro-
chu i zbóż. Za prowadzenie gospodarstwa na bar-
dzo wysokim poziomie W. Fenrych otrzymał me-
dal Ministerstwa Rolnictwa „Za pracę i zasługę”.

Lata 20 i 30 minionego wieku nie były wcale ła-
twe w prowadzeniu polskich gospodarstw rolnych. 
Polacy musieli rywalizować z gospodarzami nie-
mieckimi, którzy mimo porażki wojennej, zostali 

na terenie Wielkopolski. Niemieckie banki chętnie 
i szczodrze wspierały swoich rodaków w Polsce, by 
ułatwić im przejmowanie kontroli nad cenami skupu 
produktów rolnych i doprowadzić do bankructwa 
polskich rolników. Władysław Fenrych, jako były po-
wstaniec wielkopolski, wiedział, jak cenna jest do-

piero co odzyskana ziemia ojczysta, zaangażował 
się więc w działalność społeczną w Towarzystwie 
Kółek Rolniczych. Do Przybrody przyjeżdżali gospo-
darze z całej okolicy i odbywali narady nad skutecz-
nymi metodami uprawy ziemi i hodowli bydła. Pan 
Władysław, który przez wiele lat był prezesem Kółka 
Rolniczego w Mrowinie-Cerkwicy, a później także 
prezesem Powiatowego Związku Kółek Rolniczych 
w Poznaniu, dzielił się z innymi swoją wiedzą i do-
świadczeniem. Między innymi doradzał stosowa-
nie odpowiednich płodozmianów, właściwe sto-
sowanie nawozów naturalnych i sztucznych oraz 
uczył racjonalnej hodowli bydła i trzody. Zebrania 
Kółka Rolniczego w Mrowinie zawsze poprzedzo-
ne były mszą św. w Cerekwicy. Nienawiść Niem-
ców do działalności Fenrycha była tak duża, że jak 
wspomina w swoich zapiskach jego syn Stanisław, 
odgrażali się, że go powieszą. Ten wielki hodowca, 
gospodarz i patriota tak bardzo kochał ziemię, że 
nie wyparł się jej nawet za cenę życia. Kiedy po 17 
września 1939 r. znalazł się jako oficer Wojska Pol-
skiego w niewoli bolszewickiej w Brześciu, współ-
więźniowie namawiali go, by dla ratowania życia 
nie przyznawał się, że był właścicielem ziemskim. 
On jednak odpowiedział tak, jak był wychowywany 
przez całe życie: „Nigdy w życiu nie kłamałem, a więc 
i teraz w czasie przesłuchania nie będę kłamał”.

To zdanie jest ostatnią informacją jaka dotarła 
do rodziny o Władysławie Fenrychu. 

Miejsce ostatecznego spoczynku tego wielkie-
go patrioty i gospodarza nie jest znane. Może to 
być twierdza w Brześciu, skąd pochodzą ostatnie 
słowa przekazane rodzinie, ale może to być Katyń 
lub inny obóz, dokąd trafiali oficerowie z Brześcia.

Na grobie rodziny Fenrychów w Poznaniu zamiesz-
czona jest tabliczka z dumą informująca przechod-
niów: „Władysław Fenrych z Przybrody, oficer re-
zerwy Wojska Polskiego, zamordowany w ZSRR”

Przybroda, styczeń 2019.
Agata Sztos

Przybroda. Rok 1920. Władysław Fenrych dzierżawca ma-
jątku ziemskiego w Przybrodzie. Zdjęcie zrobione na polach 
w Przybrodzie. Około roku 1920 Fenrych jako były Powsta-
niec Wielkopolski dostał w dzierżawę majątek w Przybrodzie, 
gospodarzył w nim aż do wojny. Zginął w Katyniu.

Poznań, al. Marcinkowskiego. Lata 30-te XX w. Pan 
Władysław Fenrych z Przybrody ze swoją córką 
Marią. W tle widać budynek Muzeum Narodowego.

Przybroda, Rok 1929 /1930. Zdjęcie zrobione pod-
czas wycieczki, jaka odwiedziła wzorcowe gospo-
darstwo rolne Władysława Fenrycha w Przybro-
dzie.Prezentacja bydła.
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Pożegnanie księdza Tadeusza Lorka
„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy 
pod niebem” (Koh 3,1)

W dniu 30 czerwca 2019 r. ksiądz Tadeusz Lorek 
zakończył na mocy dekretu diecezjalnego posługę 
duszpasterską w charakterze Proboszcza w parafii 
pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Rokietnicy.

Był z nami przez dziesięć lat, zaskarbiając sobie 
w tym czasie sympatię parafian i nie tylko. 

Te dziesięć lat kadencji Księdza Proboszcza Tade-
usza Lorka minęło myślę, że nie tylko w moim od-
czuciu bardzo szybko. Niestety, nadszedł czas po-
żegnania się z ustępującym Proboszczem i złożenia 
najserdeczniejszego DZIĘKUJĘ za trud i wysiłek pra-
cy, jaki Ksiądz Tadeusz włożył w naszą parafię. 

Ksiądz Proboszcz dał się poznać jako wspania-
ły gospodarz parafii, a Jego kadencja zapisze się 
w historii parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświa-
ta w Rokietnicy pod znakiem wielu inwestycji. Nie 
sposób wszystkich wymienić; postaram się przyto-
czyć te najważniejsze.

W lipcu 2009 roku, czyli w pierwszym miesiącu 
nastania ks. Tadeusza zamontowano mechanizm 
czasowy włączania się dzwonu na wieży kościoła.

Dzięki inicjatywie Księdza Proboszcza powsta-
ła Kaplica na Cmentarzu Parafialnym w Rokietni-
cy, którą 30 sierpnia 2010 r. poświęcił arcybiskup 
Stanisław Gądecki (projekt kaplicy ks. Proboszcz za-
mówił, krótko po tym jak przybył do naszej parafii, 
w sierpniu 2009 r.) W październiku 2017 r. i 2018 r. 

na cmentarzu położono kostkę brukową.
Praca i zaangażowanie ks. Tadeusza sprawiły, że 

kościół przeżył prawdziwą rewolucję inwestycyjną. 
W 2010 roku rozpoczęły się pierwsze rozmowy 
z konserwatorem na temat rozbudowy kościoła. 
Lipiec 2011 r. to spotkania i rozmowy z nowym ar-
chitektem na temat planów rozbudowy Kościoła, 
szybko, bo już w sierpniu został zatwierdzony nowy 
projekt Kościoła z konserwatorem. W lutym 2012 
roku ostatecznie zatwierdzono projekt rozbudowy 
Kościoła wraz z aranżacją. Każdy następny miesiąc, 
rok to czas poświęcony rozbudowie kościoła. Chociaż 
przy inwestycji nie brakowało problemów i przyby-
wało nowych wyzwań, w kwietniu 2016 roku nastą-
piło połączenie dwóch części kościoła (zabytkowej 
z dobudowaną) poprzez zburzenie ściany prezbi-
terium. 26 czerwca 2016 Konsekracji kościoła do-
konał ks. abp Stanisław Gądecki nadając Świątyni 
wszelkie prawa i przywileje kościoła parafialnego. 

Podczas uroczystości Konsekracji Księdzu Pro-
boszczowi nadano tytuł kanonika.

Jego otwartość i przyjazne nastawienie do ludzi 
wręcz przyciągało do Kościoła. Budował poczucie 
wspólnoty parafii min. poprzez organizowanie rok-
rocznie bali parafialnych ( I bal odbył się w lutym 
2012 r.) czy też Festynów Parafialnych (w czerwcu 
2013 r. odbył się I Festyn). 31.10.2015 roku zorga-

nizował pierwszy korowód Wszystkich Świętych. 
Montaż ekranu LCD, strona internetowa, zamó-

wienie sztandaru Parafii, remont dachu na starej 
części Kościoła, sprowadzenie relikwii Bł. Jana Pawła 
II, wizyta Arturo Mari osobistego fotografa św. Jana 
Pawła II w parafii, rozbudowa kościoła – ogrzewa-
nie, ogrodzenie, malowanie i szereg innych, które 
trudno spamiętać. Ciągle uśmiechnięty, nie ucie-
kał od spraw trudnych i problemów parafian. Moż-
na było liczyć, że będzie starał się znaleźć najlep-
sze rozwiązanie.

W niedzielę 30 czerwca 2019 roku podczas Mszy 
świętej o godzinie 18.00 pożegnaliśmy księdza Ta-
deusza dziękując mu za piękną dziesięcioletnią po-
sługę w naszej parafii. 

Bardzo wzruszające były wszelkie słowa wdzięcz-
ności, które w imieniu społeczności przekazało wiele 
delegacji reprezentujących różne grupy i instytucje.
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Festyn Rodzinny „Rokietnickie inteGRAcje”
Od 13 maja br. ciągle padało. Ze strachem w ser-

cach śledziliśmy kolejne prognozy pogody, zastana-
wiając się, czy podczas Festynu Rodzinnego „Ro-
kietnickie inteGRAcje” będziemy musieli brodzić 
w kaloszach, czy będzie nam sprzyjać słoneczna 
aura. 25 maja przywitał nas pogodą idealną! Za-
pewne między innymi dzięki temu mieliśmy oka-
zję integrować się w tak dużym gronie. Atrakcje 
i konkursy przygotowane przez Urząd Gminy Ro-
kietnica oraz lokalnych wystawców, organizacje po-
zarządowe i inne instytucje cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. 

Imprezę otworzyła pani Danuta Potrawiak, sekre-
tarz Gminy Rokietnica, witając wszystkich uczestni-
ków i zapraszając do udziału. Podczas wydarzenia 
każda rodzina miała możliwość pobrania tzw. „ksią-
żeczki zaliczeń”, w której za wykonanie konkretnych 
zadań otrzymywała pieczątkę. Książeczki z komple-
tem pieczątek brały udział w losowaniu nagród. 

Pierwszym zadaniem do wykonania był bieg. 
Wspólną rozgrzewkę poprowadziła pani Zosia 
z ROSFIT. Na starcie Biegu Malucha stanęło około 
sześćdziesięcioro dzieci w wieku do 6 lat, dlatego 
też konkurencję podzielono na Bieg Dziewczynek 
i Bieg Chłopców. Biegacze, choć bardzo młodzi, wy-
kazali się wielkim zapałem i z radością odbierali na 
mecie okolicznościowe medale.

Bieg Rodzinny cieszył się równie dużym zaintere-
sowaniem. Rodzice wraz z dziećmi pokonywali prze-
szkody przygotowane na trasie przez panią Renatę 
Chlebowską i pana Pawła Dankowskiego. Po prze-
biegnięciu trzech okrążeń boiska szkolnego moż-
na było napić się wody i zgłosić się po pieczątkę. 

Po tej konkurencji wśród jej uczestników wylo-
sowano trzy rodziny, które otrzymały medale przy-
gotowane przez Bibliotekę Gminną w Rokietnicy 
oraz kobiałki wypełnione szparagami od pana Ma-
riana Jakobsze.

Alternatywą dla biegów były warsztaty Nordic 
Walking, przygotowane przez Stowarzyszenie ROXKI-
JE Rokietnica, które również umożliwiały zdobycie 
pieczątki w ramach pierwszego zadania. 

Rodziny biorące udział w losowaniu nagród od-
wiedzały kolejne stanowiska, na których czekały na 
nich: EKO – zagadki, plastyczno – przyrodnicze eks-
perymenty, warsztaty ciastkarsko – zielarsko – rę-
kodzielnicze, warsztaty z budowania domków dla 
pszczół czy tworzenia lasów w słoikach. Dodatkowo 
na uczestników czekała wycieczka z ROKBUSEM do 
Rolniczo – Sadowniczego Gospodarstwa Dośwad-
czalnego w Przybrodzie, a także tworzenie wiersza 
pod okiem pani Lucyny Bigos.

Imprezie towarzyszyły również występy artystycz-

ne oraz pokazy na scenie. Oczy i uszy uczestników 
cieszyły urocze Rokiciaki, młodsze przygotowane 
przez panią Magdalenę Andrzejewską oraz starsze – 
przez panią Jagodę Wiśniewską, zespół FAMA, pod-
opieczni Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin ROKTAR i wokalistki z Gminnego Ośrod-
ka Kultury. Rokietnicka Orkiestra Dęta umiliła czas, 
grając popularne melodie oraz organizując konkurs 
„Jaka to melodia”, w którym wzięło udział pięć dru-
żyn. Znajomość granych przez orkiestrę utworów 
była doskonała, dlatego wszystkie drużyny otrzy-
mały zestawy upominków. Swoje umiejętności za-
prezentowali na scenie SPARTANIE, wykonując po-
kaz taekwondo, a członkowie Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Błyskawica przedstawili pokaz karate. 
Pracownicy ROSfit natomiast zaprosili widzów do 
współzawodnictwa w jak najdłuższym utrzymaniu 
ciężaru. Z ogromną ciekawością uczestnicy Festy-
nu przyglądali się miodobraniu, prezentowanemu 
przez pszczelarza – pana Zdzisława Smóla.

O godzinie 15:30 zrobiło się bardzo tłoczno z boku 
sceny. Powodem był olbrzymi, pyszny tort okolicz-
nościowy upieczony przez pracowników Cukierni 
„U Kamilka”. Ciasto rozeszło się w oka mgnieniu.

Trudno w to uwierzyć, ale na InteGRAcjach dzia-
ło się jeszcze więcej! Na stoisku Rokbusu można 
było wcielić się w Pszczółkę Maję lub Gucia i zro-
bić sobie zdjęcie. Rokietnicka Szkoła Podstawowa 
przygotowała eko – ciasteczka, które dzieci zdobi-
ły z pszczelą dbałością, by chwilę później wyszaleć 
się na dmuchanej zjeżdżalni. 

Stoisko Rolniczo – Sadowniczego Gospodar-
stwa Doświadczalnego z Przybrody kusiło dorod-
nymi jabłkami i świeżym sokiem jabłkowym. Jeśli 
jednak uczestnicy wydarzenia mieli ochotę na coś 
ciepłego lub słodkiego, bez poczucia winy mogli pró-
bować pyszności przygotowanych przez Restaura-
cję „Pod Gruszą” pana Józefa Gawrona, grochówki 
z Napachania, popcornu, waty cukrowej czy wyro-
bów z Kawiarni i Lodziarni „U Kamilka”, ponieważ 
trenerzy z ROSfit, zapraszając do ćwiczeń i konku-
rencji przy swoim namiocie, dbali o ich kondycję. 
Do aktywności fizycznej zachęcał także UKS Lider, 
który zorganizował turniej siatkówki plażowej. Skoro 
tematem przewodnim imprezy były pszczoły i miód, 
nie mogło zabraknąć elementu edukacyjnego – była 
nim rodzinna gra terenowa pt.: „Plaster miodu” przy-
gotowana przez INTEGRĘ. W trakcie gry uczestni-
cy mieli szansę poznać etapy powstawania miodu 
i jego właściwości zdrowotne.

Dla miłośników spokojniejszych aktywności Bi-
blioteka Gminna przygotowała stoisko „Zaczytana 
Rokietnica”, Rokietnicki Ośrodek Sportu uczył gry 
w bule, a Policja prezentowała wóz policyjny. Przed-
szkole Logicus z kolei przygotowało stoisko o nazwie 
„Rojnie i aktywnie”, na którym maluszki rozwijały 
swoje umiejętności manualne.

Kulminacyjnym punktem Festynu było losowanie 
nagród. W tegorocznej edycji wydarzenia wylosowa-
no 10 szczęśliwych rodzin, które otrzymały kolejno: 

- narzędzia ogrodowe – 3 zestawy,
- godzinę nauki gry w bowling (sponsor: Centrum 
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Tenisowe Sobota), lipę oraz słoiki miodu (sponsor: 
Zdzisław Smól) – 3 zestawy,

- zestaw gier rodzinnych oraz talon na zakupy 
w sklepie Juupi (sponsor: Juupi),

- czteroosobowy namiot oraz cztery śpiwory 
(sponsor: Rokietnicki Ośrodek Sportu),

- rower męski wraz z akcesoriami rowerowymi,
- rower damski oraz rower dziecięcy wraz z ak-

cesoriami rowerowymi.
Radości i uśmiechów nie było końca! 
Podziękowania należą się wszystkim, którzy za-

angażowali się w organizację imprezy. Są to:
- Gminny Ośrodek Kultury
- Gminna Biblioteka w Rokietnicy
- Rokietnicki Ośrodek Sportu
- Pani Karolina Nawrocka i Szkoła Podstawowa 

im. Jana Brzechwy w Rokietnicy wraz z Radą Rodzi-
ców i Samorządem Uczniowskim

- Pani Lucyna Bigos
- Pani Emilia Świst i Przedszkole „Bajeczka” 
- ROSfit
- Zakład Usług Komunikacyjnych Rokbus
- Funkcjonariusze Policji z Rokietnicy
- Ochotnicza Straż Pożarna z Rokietnicy
- Rolniczo – Sadownicze Gospodarstwo Doświad-

czalne w Przybrodzie

- pani Magdalena Andrzejewska, pani Jagoda Wi-
śniewska i Rokiciaki

- pan Zdzisław Smól
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich 

Rodzin ROKTAR
- Zespół FAMA wraz z instruktorami
- UKS Błyskawica
- UKS Lider
- Centrum Tenisowe Sobota
- Juupi
- Piekarnia Piotr Łakomy
- Markowe Rowery
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Spar-

tan Rokietnica
- pan Artur Lisiak Cukiernia „U Kamilka”
- pan Józef Gawron Restauracja „Pod Gruszą”
- pan Ryszard Lubka Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy Rokietnica
- pani Renata Chlebowska oraz obsługa Biura 

Biegu
- Rokietnicka Orkiestra Dęta
- wokalistki Gminnego Ośrodka Kultury
- Przedszkole Logicus
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
- pani Edyta Śmiatacz „Grochówka z Napachania”
- Biuro Obsługi Imprez INTEGRA

- Stowarzyszenie ROXKIJE
- firma Balony z helem
- Drukarnia PDP
- pan Marian Jakobsze
- Foxter Group
- Pan sołtys Józef Fudala,
- Pan Zdzisław Szatkowski, Pan Piotr Mazurczak, 

Pan Sylwester Grolewski, Pan Mieczysław Jarmużyk, 
Pan Roman Krzyżaniak

- Pani Gabriela Maćkowiak, Pani Monika Węcła-
wek.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Kępa 
Referat Organizacyjny i Promocji

Przedsięwzięcie pn. ”Jak w pszczelim ulu” – czy-
li edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Ro-
kietnica w tym w zakresie ochrony pszczół podczas 
VI Festynu Rodzinnego „Rokietnickie integracje” 
dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu.

Na kolejny Festyn Rodzinny zapraszamy już za rok!
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Festyn Rodzinny „Wakacje z Bogiem”
W niedzielę 16 czerwca w parafii pw. Św. Micha-

ła Archanioła i Wniebowzięcia NMP w Poznaniu
-Kiekrzu odbył się Festyn Rodzinny. Głównym ce-
lem była integracja parafian i dobra zabawa, a przy 
okazji - cel charytatywny - dofinansowanie wakacji 

dla dzieci z parafii.
Atrakcji było wiele, jednak największym zaintere-

sowaniem cieszyła się zabawa w pianie, którą przy-
gotowali strażacy z lotniska w Krzesinach. Dzięki 
wielu sponsorom, którzy otworzyli swoje serca na 

potrzebę społeczności, zebrana została dość spora 
suma, którą w całości parafia przeznaczy na wyjazdy 
wakacyjne dzieci z parafii. Wśród ofiarodawców zna-
lazł się również Urząd Gminy Rokietnica, Sołectwo 
Kiekrz-Pawłowice i Sołectwo Starzyny-Rogierówko.

Dobrochna Martenka
fot. ks. Jarosław Żurawski, Michał Grupa

„Niedziela z różową wstążką” – relacja

9 czerwca br. w poradni RokMed przy ul. Koszy-
cy 15 w Rokietnicy odbyły się profilaktyczne ba-
dania USG piersi. Honorowym patronem tego wy-
darzenia był Wójt Gminy Rokietnica, Pan Bartosz 
Derech. Uczestniczyły w nim również Ochotniczki 
z Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki”, którym 
w tym miejscu jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Beneficjentkami projektu (badania USG) były pa-
nie w wieku od 18 do 49 lat i powyżej 70 lat. Gru-
pa kobiet w wieku 50 do 69 lat jest objęta progra-
mem profilaktyki raka piersi w postaci bezpłatnych 
badań mammograficznych. Wszystkie mieszkanki 
gminy mogły skorzystać z nauki badania na fanto-
mie oraz otrzymać materiały związane z profilak-
tyką raka piersi przygotowane przez Ochotniczki.

Z badania USG piersi skorzystało 21 pań. Naj-
młodsza z pań miała lat 18, a najstarsza 77.  Trzy 
uczestniczki otrzymały zalecenie dalszej diagnosty-

ki w poradni chirurgii onkologicznej.
Rak piersi jest najczęściej występującym nowo-

tworem złośliwym u kobiet i stanowi 22,2% wszyst-
kich nowotworów złośliwych i około 14,1% zgonów 
z ich powodu. W populacjach, w których nie wyko-
nuje się badań profilaktycznych, występuje wyso-
ka umieralność z powodu inwazyjnego zaawanso-
wanego raka piersi. Inwazyjny rak piersi wymaga 
kosztochłonnego leczenia. Profilaktyka przyczynia 
się do szybszej wykrywalności, a zatem i wyleczal-
ności kobiet oraz ich szybkiego powrotu do aktyw-
ności np. zawodowej. 

GUS podaje, że w roku 2017 zgony kobiet z po-
wodu nowotworu złośliwego piersi na 100 tysięcy 
kobiet wynosiły odpowiednio: 
• w Polsce 31,8 
• w Wielkopolsce 31,9
• w Rokietnicy 26,3

Ministerstwo Zdrowia w prognozie zachorowal-
ności w województwie wielkopolskim podaje:

1. Uwzględniając wyłącznie procesy demograficz-
ne szacuje się, że w okresie 2016-2029 liczba nowych 
przypadków nowotworów złośliwych wzrośnie z po-
ziomu 15,5 tys. do 18,9 tys. (+3,4 tys.; +22,3%). Pod 
względem dynamiki wzrostu liczby nowych przypad-
ków województwo to jest na miejscu 1. w Polsce.

 2. W analizowanej perspektywie nowe przypad-
ki nowotworów płuc (+0,5 tys.; +21%,), nowotwo-
ry piersi (+0,29 tys., +17%), jelita grubego (+0,36 
tys., +28%) i gruczołu krokowego (+0,47 tys., +34%) 
będą nadal dominującymi grupami nowotworów.

Projekt „Niedziela z różową wstążką” był jednym 
ze sposobów zachęcających mieszkanki gminy Ro-
kietnica do badań profilaktycznych, dbania o swo-
je zdrowie i nauki samobadania. 

Drogie Panie, pamiętajcie o profilaktyce i korzy-
stajcie z oferowanych programów.

Z życzeniami zdrowia – Zespół RokMed.
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Artystyczny Dzień Dziecka 2019
16.06.2019 r. w Świetlicy Wiejskiej w Żydowie 

odbył się wyjątkowy Dzień Dziecka zorganizowa-
ny przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę 
Gminną w Rokietnicy. Tego dnia na scenie mogliśmy 
podziwiać niesamowite, młode talenty: uczniów za-
jęć wokalnych i perkusyjnych GOK oraz uczestnicz-
ki Zespołu „Fama” oraz „Furia”. 

Był to przepiękny dzień wypełniony muzyką, tań-
cem i dobrą zabawą. Mieliśmy się czym pochwalić! 
Występy były fantastyczne, a uczestnicy wkładali całe 
serce w wykonywane utwory i pokazy taneczne. By-
liście cudowni! Życzymy Wam wielu artystycznych 
sukcesów i spełnienia wszystkich marzeń!. Gorące 
podziękowania składamy instruktorom prowadzą-
cym zajęcia z naszymi dziećmi i młodzieżą, to dzię-

ki Waszemu zapałowi i miłości do muzyki potrafi-
cie cudownie przekazać niesamowite umiejętności 
i wiedzę młodemu pokoleniu. Wielkie dzięki dla 
Marty Podulki, Ani Polowczyk, Mateusza Gawro-
na, Dominika Kozickiego. Muzyka to Wasza pasja, 
którą potraficie wspaniale się dzielić. Serdecznie 
dziękujemy Pani Sołtys Sołectwa Żydowo-Rostwo-
rowo - Elżbiecie Wenckiej za udostępnienie sali na 
to niezwykłe wydarzenie, dziękujemy także człon-
kom Rady Sołeckiej za okazaną serdeczność i wspar-
cie. Dziękujemy Panu Piotrowi Hałasowi, Norberto-
wi Dziamskiemu, Arkadiuszowi Klapińskiemu oraz 
mieszkańcom Żydowa za pomoc techniczną.

GOK Rokietnica

Kolejny sukces Julii

22 czerwca 2019r. odbył się w Śmiglu 10 Ogól-
nopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży im. 
Henryka Pelii - MUZOL. Festiwal poprzedzony był 
eliminacjami. Zgłosiło się 140 wykonawców z ca-
łej Polski. Do konkursu zakwalifikowała się Julia 
Gąska i została laureatką dwóch nagród - nagro-
dy specjalnej oraz wyróżnienia.
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Przedszkole 
Bajeczka
Wieści z „Bajeczki”…
„...Mommy, Daddy, I love you”

Tegoroczne obchody Dnia Mamy i Taty wygląda-
ły w Przedszkolu Bajeczka nieco inaczej, niż zwykle. 
Niektóre z grup wybrały formę wyjazdowego świę-
towania – dzieci z grup Misie, Biedronki, Żabki, Mi-
nionki wraz z rodzicami odwiedziły Osadę Traper-
ską w Bolechówku.

Dzieci miło spędzały czas w towarzystwie swoich 
najbliższych, spacerując po pięknej okolicy i biorąc 
udział w zawodach sportowych. Poznawały rów-
nież sposoby życia w dawnych czasach np. nosze-
nie wody na ramionach, za pomocą drewnianego 
nosidła i wiader. Jedną z atrakcji było spotkanie ze 
zwierzętami - strusiami afrykańskimi, końmi, kozami 
miniaturowymi, owcami kameruńskimi oraz psami 
husky. Na zabawach z psami husky, dzieci mogły-
by spędzić całe popołudnie, a karmienie koni oka-
zało się czynnością, sprawiającą radość, nie tylko 
odważnym. Uczestnicy zwiedzili też Wioskę Indiań-
ską, znajdującą się na terenie Osady. Wszyscy zain-
teresowani mogli wejść do Tipi i posłuchać cieka-
wostek na temat życia Indian. Na wyjeździe dzieci 
wystąpiły dla rodziców, zaprezentowały swoje ta-
neczne i wokalne umiejętności. Nie zabrakło pre-
zentów i uścisków! Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za mile spędzony dzień i już zapraszamy na 
kolejne wspólne wycieczki!

Marta Gawrysiak, Joanna Tomalka, Sylwia 
Statucka-Magdziak, Hanna Augustyniak 

„Olimpiada 4 Żywiołów”

27 maja 2019 odbyła się kolejna Olimpiada 4 Ży-
wiołów zorganizowana przez Przedszkole Logicus. 
Dzieci samodzielnie wykonywały eksperymenty 
i ciekawe doświadczenia. Grupa „Kotki” wykonała 
eksperyment z wodą i innymi cieczami. Tym razem 
przedszkolaki poznały właściwości gęstości cieczy. 
Próbowały mieszać olej z wodą i innymi płynami, 
co dało ciekawy rezultat. Dzieci z dużym zaanga-
żowaniem wyjaśniały wyniki eksperymentu. Była 
to ekscytująca zabawa połączona z lekcją fizyki dla 
najmłodszych.

Agnieszka Kożuchowska

„Warsztaty florystyczne 
w „Zaczarowanym Lesie”

Dnia 29 maja grupy „Pszczółki” i „Myszki” 
wybrały się na wycieczkę do Zaczarowanego 
Lasu w Kobylnikach. Przedszkolaki uczestniczy-
ły w warsztatach florystycznych, podczas których 
każde dziecko pod okiem doświadczonej floryst-
ki  mogło stworzyć własną kompozycję kwiato-
wą. Na początku jednak wysłuchaliśmy kilku słów 
na temat tego na czym polega praca florysty, na-
stępnie dzieci samodzielnie tworzyły kompozycje 
z żywych kwiatów różnego rodzaju, poznając po-
szczególne etapy wykonywania tego typu dekora-
cji. Warsztaty wywołały w dzieciach pozytywne 
emocje i zadowolenie z efektów wykonanej pracy. 
Po ukończonej pracy „Myszki” i „Pszczółki” mogły 
pobawić się na wspaniałym palcu zabaw znajdu-
jącym się w obiekcie. Dzieci wróciły do przedszko-
la bardzo zadowolone, a co ważne z pięknymi 
bukietami, które zostały wręczone rodzicom 
z okazji Dnia Mamy i Taty.

Agnieszka Synoracka

„Wspomnień czar… po Zielonej 
Szkole w Żurawińcu”

W dniach od 5 do 7 czerwca 2019 r. przedszkola-
ki z grup  6 – latków „Motylki” i „Kotki” przebywa-
ły na Zielonym Przedszkolu w miejscowości agro-
turystycznej. Zwierzyniec to miejscowość o dużych 
walorach turystycznych, przyrodniczych, położo-
na w Puszczy Nadnoteckiej. Celem wyjazdu dzie-
ci oprócz nauki i zabawy, było zintegrowanie grup 
przedszkolnych, rozwijanie samodzielności, zdoby-
cie nowych wiadomości, poprzez aktywny kontakt 
ze środowiskiem społecznym, przyrodniczym oraz 
rozwijanie wśród dzieci  aktywności ruchowej i fi-
zycznej. W drodze do Żurawińca dzieci odwiedziły 
Ośrodek Regionalno – Przyrodniczy w Mniszkach, 
gdzie mogły samodzielnie wyrabiać świecie wosko-
we.  Dzieci  z Paniami zamieszkały w ośrodku wcza-
sowo – kolonijnym, położonym kilka kroków od lasu. 
Ośrodek ten oferował boiska do piłki nożnej i siat-
kówki plażowej, jak również miejsce na ognisko. 
Wszystkie dzieci chętnie korzystały z tych udogod-
nień miło spędzając czas. Program zajęć był bardzo 
intensywny. Przedszkolaki uczestniczyły w szerokiej 
gamie  zajęć i warsztatów takich, jak malowanie ka-
mieni, „Puszczę znam, a pamiątkę zrobię sam”, le-
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pienie z gliny, zajęcia rekreacyjne „Tere – fere”, za-
bawa „Las za płotem”, przejażdżka bryczką a także 
pogawędka przyrodnicza „Kto w puszczę się zapusz-
cza?”. Największą jednak atrakcją okazała się dys-
koteka dla dzieci. Piękna pogoda, codzienne zajęcia 
ruchowe, wielogodzinny pobyt na świeżym powie-
trzu, jak również pyszne posiłki, sprawiły, że wszyst-
kie dzieci, jak również panie, były we wspaniałych 
humorach i pełni energii. Ostatniego dnia przed wy-
jazdem odbyło się pożegnalne ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, które wszystkim smakowały wyśmienicie. 
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w pszczelej 
pasiece w Radgoszczy, w której dzieci dowiedziały 
się wielu ciekawostek na temat pszczół i zawodu 
pszczelarza. Każde dziecko mogło spróbować słod-
kiego przysmaku wyprodukowanego przez pszczoły. 
Serdecznie dziękujemy  paniom Agnieszkom, p. Ka-
mili, Izie i Magdzie za opiekę i dużo ciepła podczas 
tej wycieczki. Na  pewno ten wyjazd, w czasie któ-
rego dzieci jeszcze bardziej się ze sobą zżyły, wiele 
nauczyły, zobaczyły, zwiedziły, na długo pozostanie 
w ich sercach i pamięci.

Agnieszka Tomczak

„Dzień Rodziny w grupie „Sówki”
„ Wiosna, wiosna dziś na łące, dla mamy i taty 
będzie koncert.
Niespodzianki dla Was mamy, więc serdecznie 
zapraszamy,
aby uczcić Wasze Święto, tańcem, wierszem 
i piosenką.”

 „Dzień rodziny” to wspaniały czas zarów-
no dla rodziców jak i dzieci, pełen wzruszeń, ra-
dości i uśmiechu, a przede wszystkim jest to czas, 
który mogą spędzić tylko ze sobą. Z tej okazji, 24 
maja  przedszkolaki z grupy Sówki zaprosiły swo-
ich najbliższych na wycieczkę integracyjną do Wi-
toldzina. W programie przygotowanym specjalnie 
dla rodziców znalazły się: okolicznościowe wiersze 
i piosenki podkreślające wielką miłość do rodziców 
oraz tańce. Po części artystycznej nastąpił słodki 
poczęstunek. Pogoda w tym dniu była wspaniała. 
Dzieci miały bezpośredni kontakt ze zwierzętami, 
przejazd bryczką  i doskonale bawiły się na placu za-
baw. Na zakończenie odbyła się rywalizacja sporto-
wa rodziców z dziećmi. Serdecznie dziękujemy nie-
zawodnym  rodzicom, którzy poświęcili swój czas 

oraz wykazali się pomocą w organizacji wyjazdu. 
Małgorzata Gimzicka 

„Festiwal Piosenki Dziecięcej”
10 czerwca w Przedszkolu „Bajeczka” w Rokiet-

nicy  odbył się coroczny Festiwal Piosenki Dziecię-
cej przeznaczony dla dzieci 5-cio i 6-letnich. W tym 
roku najmłodsza uczestniczka miała 4,5 roku. 

Wśród wykonywanych utworów pojawiły się 
„Piosenka drewnianych lalek”, „Meluzyna”, „Pu-
szek okruszek”…

Przedszkolaki wystąpiły bardzo odważnie i pro-
fesjonalnie  jak na małych artystów przystało – pre-
zentując swoje talenty sceniczne, a przede wszyst-
kim pokazując uroki  radosnych dzieci.

Uczestnicy otrzymali w nagrodę dyplomy i instru-
menty muzyczne. Jury wyróżniło Esterę, Maję, Li-
wię, Patrycję i Lenę, które zachwyciły umiejętnościa-
mi wokalnymi, estetyką i wrażliwością muzyczną.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Alicja Gałęzewska

Przedszkole Mrowino-Napachanie
W Przedszkolu w Napachaniu

W Przedszkolu w Napachaniu w maju miały miej-
sce następujące wydarzenia:

- Otwarcie nowego placu zabaw tuż obok nasze-
go przedszkola. Atrakcją wielką okazała się nowo-
czesna zjeżdżalnia, domek z daszkiem wspinaczko-
wym oraz różnego rodzaju huśtawki, przed którymi 
ustawiają się kolejki dzieci. Przedszkolaki niechęt-
nie opuszczają plac zabaw gdy muszą wracać do 
przedszkola lub iść do domu. 

-Wizyta Pani Musiał w grupie „Krasnoludków” 
i „Żabek”, która przyniosła do przedszkola małe pi-
sklęta (kurczaczki i indyki). Dzieci dowiedziały się 
o sposobie odżywiania oraz poznały warunki ich ży-

cia, każde dziecko mogło pogłaskać i przytulić ptasz-
ki. Innym zwierzątkiem, które pojawiło się w przed-
szkolu były szczury przyniesione przez panią Drożan. 
Dzieci po tej wizycie stwierdziły, że gryzonie są faj-
nymi przyjaciółmi człowieka. 

- Nasi milusińscy nie tylko się uczą i bawią ale rów-
nież  chętnie uczestniczą w przedstawieniach Klu-
bu Małego Muzyka. Tym razem zobaczyły: dziwne 
skrzypce. Usłyszały utwory muzyki klasycznej, no-
woczesnej oraz próbowały je łączyć poprzez mik-
sowanie. Radości i uśmiechu na twarzach dzieci 
nie było końca. 

- W przedszkolu Logicus w Rokietnicy odbyła się 
kolejna Olimpiada IV Żywiołów. Nasze przedszko-

le reprezentowali Jasiu i Paweł z „Krasnoludków” 
oraz Marcel i Marcin z „Tropicieli”. Chłopcy stanę-
li na wysokości zadania – spisali się na medal i to 
złoty. Pracowali intensywnie – prezentując „Trzę-
sienie Ziemi”, „Tornado z ognia”, i „Burzę śnieżną”. 
Dzięki ich pracy i odwadze ZSP w Napachaniu zdo-
było I miejsce. 

- Grupy „Tropicieli” i „Krasnoludków” były na wy-
cieczce w Bibliotece  Gminnej w Rokietnicy. Dzięki 
uprzejmości pani Bibliotekarki dzieci zwiedziły bi-
bliotekę, mogły poznać pracę bibliotekarza, sposób 
wypożyczania książek oraz mogły obejrzeć wiele in-
teresujących książek. 

- Na początku czerwca obchodziliśmy bardzo waż-
ne święto – Dzień Dziecka. Cały tydzień poświęcony 
był tematyce dzieci. Mówiliśmy o prawach i obo-
wiązkach dzieci oraz o zabawie. Z okazji tego święta 
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W Przedszkolu w Mrowinie
Dzień Dziecka 

Jak co roku w naszym Przedszkolu Dzień Dziec-
ka obchodziliśmy bardzo wesoło i smacznie. W tym 
roku wybraliśmy się do Restauracji Przystań, do Pana 
Romana Kałużnego. Dzieci miały okazję zapoznać 
się z zasadami savoir-vivre – jak zachować się w re-
stauracji oraz poczęstować się frytkami. Wszystkim 
dzieciom smakowało danie, wszyscy jednogłośnie 
podjęli decyzję o powrocie do tego miejsca wraz 
z rodzicami. Serdecznie dziękujemy Panu Romanowi 
za ciepłe i miłe przyjęcie przedszkolaków.

Kolejną niespodzianką dla najmłodszych był pik-
nik oraz uwielbiane lody. Wszystkie grupy spotka-
ły się w Cerekwicy u Smerfów, gdzie spędziliśmy 
miło czas przy muzyce oraz zabawach na świeżym 
powietrzu. W przerwach między zabawami dzie-
ci zajadały przekąski oraz lody ufundowane przez 
Radę Rodziców. 

Tydzień Dziecka zakończył się warsztatami flory-
stycznymi zorganizowanymi przez Radę Rodziców. 
Dzieci nauczyły się robić piękne bukiety oraz dowie-
działy się na czym polega hodowla roślin ozdobnych.

Za wszystko bardzo dziękujemy.

Preorientacja zawodowa
Rok 2018/2019 był okresem pełnym niezapo-

mnianych przygód i wrażeń. Dzieci z grupy „Pszczół-
ki” i „Motyle” uczestniczyły w projekcie, polegają-
cym na spotkaniach z rodzicami reprezentującymi 
różne zawody.

Pierwsze tego typu zajęcia odbyły się z uprzejmo-
ści asystentki stomatologa. W sposób interesujący 
zapoznała dzieci z poprawnymi technikami mycia 
zębów, a także ukazała zagrożenia związane z nie-
wystarczającą higieną jamy ustnej. Na zakończenie 
zajęć każde dziecko otrzymało upominek w posta-
ci odpowiedniej szczoteczki do zębów oraz pasty.

Kolejny zawód, jaki dzieci miały możliwość bliżej 
poznać, to zawód wykonywany przez policjanta. Tata 
Wojtka wytłumaczył dzieciom jak bezpiecznie za-
chować się na jezdni, jak odpowiednio postępować 
w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, takich 
jak pożar czy niespodziewany kontakt z nieznanym 
zwierzęciem. Pan Michał przestrzegał również ma-

luchy przed kontaktem z osobami nieznanymi i na-
uczył dzieci, jak postępować w takich momentach. 
Wielką atrakcją dla „Pszczółek” i „Motyli” okazała 
się możliwość obejrzenia radiowozu. Każde dziec-
ko otrzymało pamiątkową zawieszkę oraz odblask, 
aby było zawsze widoczne, a co z tego wynika- rów-
nież bezpieczne.

dzieci miały wiele atrakcji, jedną z nich był przyjazd 
Straży Pożarnej na plac przed naszym przedszkolem. 
Panowie strażacy pokazali dzieciom z czego składa 

się ich ubiór (jest bardzo ciężki), jakie przedmioty 
służą im w pracy do gaszenia pożaru oraz jak uga-
sić np. płonący olej. Kolejną atrakcją były pyszne 

lody, piknik oraz zorganizowanie kina w przedszkolu. 
Dorota Lik
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Mama Bruna, która jest z wykształcenia ratowni-
kiem medycznym pokazała dzieciom zawartość ap-
teczki pierwszej pomocy i dokładnie wytłumaczyła, 
do czego służą poszczególne rzeczy znajdujące się 
w takiej apteczce oraz jak z nich odpowiednio korzy-
stać. Dzieci z Panią Dorotą powtarzały numery alar-
mowe, a także uczyły się udzielać pierwszej pomocy 
i przy użyciu zabawkowego telefonu podejmowały 
próby poprawnego zawiadamiania odpowiednich 
służb ratunkowych. Przedszkolaki na pożegnanie 
otrzymały naklejki przypominające o najważniej-
szych numerach alarmowych oraz odblaski, ponie-
waż jak już wiadomo - odblasków nigdy za wiele.

Kolejną atrakcją była wizyta Taty Anielki, który 
przedstawił zawód adwokata. Pomimo tego, że cięż-
ko wytłumaczyć dzieciom, czym dokładnie zajmuje 
się adwokat, Pan Marcin poradził sobie z tym świet-
nie. Wykorzystując pluszowe misie stworzył „salę 
sądową” i na przykładach zrozumiałych dla dzieci 
prowadził rozmowę na temat tego, co jest zgodne 
z prawem. Przeogromną atrakcją na zakończenie 
była możliwość przymierzenia togi.

Każde tego typu spotkanie miało cel edukacyjny 
i gwarantowało dzieciom praktyczną wiedzę, dla-
tego też w następnym roku projekt będzie konty-
nuowany. Uprzejmie zapraszamy rodziców, którzy 
nie mieli jeszcze okazji gościć na naszych wspól-
nych zajęciach.

Serdecznie dziękujemy Tacie Wojtka, Mamie Bru-
na oraz Tacie Anielki za chęć przybliżenia w ciekawy 
sposób wykonywanych przez Państwa zawodów, 
a także za wspólnie spędzony czas.

Z wizytą u strażaków
Jak powszechnie wiadomo, jednym z najbar-

dziej pożądanych zawodów chłopców w wieku 
przedszkolnym jest bycie strażakiem. Jest to za-
wód szczególny, społecznie bardzo użyteczny, waż-
ny, trudny i niebezpieczny. Aby poznać bliżej taj-
niki pracy strażaka, Biedronki i Mrówki udały się 
do OSP w Mrowinie. Dzieci miały możliwość zo-
baczyć remizę, poznać dokładnie szczegóły pracy 
strażaków, zobaczyć wyposażenie remizy i samo-
chodów strażackich. Poznały i przetestowały tu-
nel służący ewakuacji, utrwaliły numer alarmowy 
i numer bezpośredni do straży pożarnej. Straża-
cy zaprezentowali dzieciom jak udzielić pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz jak zachować się 
i jakich informacji udzielić, kiedy dzwonimy na nu-
mer alarmowy.

Wizyta dzieciom bardzo się podobała, wywołała 
wiele emocji i wrażeń, zwłaszcza u chłopców. Dzię-
kujemy strażakom za serdeczne przyjęcie oraz po-
święcenie nam czasu.

Olimpiada sportowa
Na początku czerwca najstarsze przedszkolaki 

„Mrówki” wzięły udział w Sportowej Olimpiadzie 
o  Honorowy Puchar Wójta Gminy Rokietnica, or-
ganizowanej przez Przedszkole Logicus. Tego dnia 
dopisywało nam bojowe nastawienie. Wspólnie wy-
myśliliśmy okrzyk, który zagrzewał do walki naszych 
przedstawicieli. Rywalizacja była bardzo zacięta 
i nasze przedszkole zajęło 3 miejsce. 

Wycieczka do Witoldzina
Pod koniec maja dzieci z  grupy Smerfy , Pszczółki 

i Motyle wybrały się na wycieczkę do gospodarstwa 
agroturystycznego w Witoldzinie. Dzieci poznały 
mieszkańców ,,Wesołej zagrody”: lamy, kozy, kuce  
i gęsi. Dowiedziały się jak należy się z nimi obcho-
dzić,  a w porze obiadu tych zwierząt – nakarmiły je. 
Mieliśmy okazję obcować z naturą. Mimo niesprzy-
jającej aury dzieci były zadowolone, gdyż najbardziej 
podobała im się przejażdżka traktorem z przyczep-
ką po łące, wokół malowniczego stawu oraz pik-
nik zorganizowany pod dachem. Atrakcją pobytu 
w „Wesołej zagrodzie” był prawdziwy wąż. Śmiał-
kowie mogli pozować z nim do zdjęcia. Wycieczka 
była udana, pełni wrażeń i w dobrych humorach 
wróciliśmy do przedszkola.

Spotkanie z Klubem Małego Muzyka
Majowe spotkanie z Klubem Małego Muzyka od-

było się pod hasłem „Bajlando Latino”. Na przykła-
dzie opowieści o znanych sąsiadach Pawle i Gaw-
le, dzieci poznały skrzypce tradycyjne i elektryczne, 
poznały sprzęt dj’a oraz tajniki jego pracy oraz po-
znały sztukę „miksowania” muzyki. Wszyscy świet-
nie się bawili. Jednocześnie dzieci na przykładzie 
Pawła i Gawła zobaczyły jak trudną umiejętnością 
jest życie w zgodzie z innymi ludźmi. Zgodne są-
siedztwo oznacza wzajemną tolerancję, zrozumie-
nie i wyrozumiałość.

Opracowały: S. Ciborska, A. Łech, J.Kriger- 
Bronowicka, M.Jankowiak, N.Matelska
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Piknik Rodzinny z okazji Dnia Mamy 
i Taty 25.05

Dzień rodziny jest obchodzony w naszym przed-
szkolu od bardzo dawna, a od czterech lat spotyka-
my się u Państwa Kortus. Ich gospodarstwo agrotu-
rystyczne, a bardziej miejsce pikniku, które otacza 
staw, piękne drzewa, które dają odpocząć od słońca 
sprawiają, że chcemy tam wracać. Tym razem cze-
kała na nas miła niespodzianka, gospodarze przy-
prowadzili kuca, by nasi podopieczni mogli się na 
mim przejechać, zrobić zdjęcie. Poza atrakcją zaser-
wowaną przez właścicieli czekały na nas występy 
naszych podopiecznych. Jak co roku ciocia Ewa ze 
Studia Tańca Flow znakomicie przygotowała dzieci 
do występów. Efekty całorocznej pracy przedszkola-
ków na zajęciach z języka angielskiego zaprezento-
wał wujek Paweł. Poza tym nasi podopiecznie na-
uczyli się bajkowych życzeń dla rodziców, piosenek 
oraz tańca Twist. Przyszedł też czas na poczęstu-
nek, rodzice przygotowali ciasta, przynieśli napo-
je, owoce a ciocia Honorata ugotowała przepyszny 
żurek. Jak co roku grilla pilnowała niezawodna pani 
Dyrektor. Było wspaniale. Dziękujemy rodzicom za 
tak liczne przybycie oraz pomoc w organizacji pikni-
ku. Wasze zaangażowanie i dobry nastrój sprawił, 
że ten dzień był wyjątkowy. Dziękujemy i widzimy 
się u Państwa Kortus za rok. 

Dzień Dziecka i Dzień Sportu 31.05
Dzień dziecka to bardzo radosny dzień dla wszyst-

kich i tych dużych, i tych małych, taki też był u nas 
w przedszkolu. Tego dnia cały czas trwała dobra za-
bawa. Bieganie, skakanie, śpiewy to tylko nieliczne 
z atrakcji jakie czekały na naszych podopiecznych. 
Dzień dziecka połączyliśmy z dniem sportu dlate-

go tego odwiedził nas wujek Waldek i poprowadził 
zajęcia sportowe. Dzień obfitował w liczne atrak-
cje: rzucanie do celu (wodnymi balonami), zabawy 
z chustą, malowanie twarzy, tańce przy muzyce, za-
jęcia muzyczne oraz smakowanie lodów. Nasz ogró-
dek przedszkolny zyskał nowych towarzyszy, ponie-
waż Pani Dyrektor zakupiła nowe zabawki. I choć 
przedszkolaki codziennie są obdarowywane miło-
ścią, opieką od rodzin i cioć, w tym dniu czuły się 
naprawdę wyjątkowo, a największym i najcenniej-
szym podziękowaniem była radość dzieci wypisa-
na na ich twarzach. 

Mecz piłki nożnej Przedszkole 
Śpiewające Włóczykije 
vs Przedszkole Ptyś 01.06

Piłka nożna jest sportem narodowym o tym 
wiedzą nawet nasi podopieczni, dlatego tak cięż-
ko trenują na przedszkolnym ogrodzie. Aby zoba-
czyć efekty ich pracy wujek Waldek zorganizował 
międzyprzedszkolny mecz w Borówcu. Przeciwni-
kiem Przedszkola Ptyś było Przedszkole Śpiewające 
Włóczykije z Borówca. Zabawa była fantastyczna, 
a dzieci grały fenomenalnie. Zawodnikiem meczu 
został Mateusz Araszkiewicz zdobywca 5 bramek 
dla Przedszkola Ptyś, wynik meczu to 6:1 dla Pty-
sia. Dziękujemy organizatorom za niesamowitą at-
mosferę i zamówioną pogodę. Rodzicom serdecznie 
dziękujemy za poświęcony czas, panu Witkowi za 
wcielenie się w komentatora sportowego, wyszło 
naprawdę super. Przede wszystkim dziękujemy dzie-
ciom za chęć gry, wolę walki, radość oraz szacunek 
dla przeciwnika. To była fajna sobota. 

Pierwsza pomoc 10.06
Wielokrotnie nagłówki gazet udowadniały, że ni-

gdy nie jest za wcześnie na warsztaty z pierwszej 
pomocy. Ile razy zdarzało się, ze dziecko uratowa-
ło swoich bliskich bo zadzwoniło na 112 ? Dlatego 
też, w naszym przedszkolu dzieci miały możliwość 
uczestniczenia w warsztatach pierwszej pomocy 
prowadzonych przez Panią Małgorzatę Jurczok – 

wykwalifikowany ratownik medyczny, specjalista 
do spraw BHP, a przede wszytkim wspaniała ciocia 
dla naszych przedszkolaków. Podejscie pani Małgo-
si do naszych podopiecznych sprawiło, że nawet 
trzylatki siedziały skupione i brały czynny udział 
w zajęciach. Poza nauką wierszyka, piosenki oraz 
wzywania pierwszej pomocy mieliśmy możliwość 
przećwiczenia jak udzielać pierwszej pomocy. Na 
początku uczyliśmy się na misiach, lalkach ale przy-
szła pora na fantoma  tak ciocia Gosia przywio-
zła profesjonalne fantomy oraz defibrylator. Mimo 
młodego wieku naszych kursantów, wiemy, że dużo 
wynieśli z tych zajęć. Warsztaty pierwszej pomo-
cy z ciocią Gosią wpiszą się na stałe w nasz przed-
szkolny kalendarz. 

Teatr Wszędobylski 14.06
14 czerwca do naszego przedszkola zawitał Te-

atr Wszędobylski. Jest to tradycyjny Teatr Lalkowy. 
Przedstawienie pt. ” W zamku Króla” jest przygodą, 
w której zły i chciwy władca stara się wykraść ta-
jemniczą księgę, którą chce wykorzystać do swych 
niecnych planów. Główny bohater Tomek zwycięża 
ze złym królem i ukazuje nam siłę odwagi i praw-
dy w życiu. Dzieci brały czynny udział w spektaklu. 
Przedstawienie jest gwarancją dobrej zabawy, do-
wodem na to są uśmiechnięte buzie naszych przed-
szkolaków, na Sali wielokrotnie rozbrzmiewał ich 
śmiech. Jesteśmy pewni, że Teatr Wszędobylski bę-
dzie odwiedzał nas częściej. 

KJ.

Przedszkole 
Ptyś
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IV Gminna Olimpiada 
IV żywiołów

W dniu 27.05.2019 r. odbyła się IV Gminna Olim-
piada IV Żywiołów pod patronatem Wójta Gminy 
Rokietnica. Przedszkolaki pod okiem nauczycieli 
przedstawiły eksperymenty. Serdecznie gratuluje-
my wszystkim wspaniałych występów, za które każ-
da z drużyn otrzymała nagrodę ufundowaną przez 
Gminę Rokietnica. Do zobaczenia za rok.

Daria Woźniak

G

MINA ROKIETNIC

A

Finansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica

Gminna olimpiada sportowa
W dniu 4.06.2019 r. w parku Zamoyskich odbyła się Gminna Olimpiada Sportowa o Puchar Przechodni 

pod Patronatem Wójta Gminy Rokietnica. Pogoda dopisała, przedszkolaki chętnie wzięły udział w konku-
rencjach sportowych. Nie zabrakło również zdrowego posiłku - jabłuszka dla wszystkich zgromadzonych. 
Brawa. Do zobaczenia za rok! Woźniak Daria G

MINA ROKIETNIC

A

Finansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica

Przedszkole 
Logicus
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DZIEŃ OTWARTY
03.08.2019r.
PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZAPISZ

Zapraszamy. W naszym Żłobku zapewniamy cie-
płą i profesjonalna opiekę nad dziećmi od ukończe-
nia 5 miesiąca życia do trzeciego roku życia. Jest to 
miejsce gdzie zostawiacie Państwo swoje pociechy 
pod czujnym okiem wykwalifikowanego personelu. 
Żłobek zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój 
wszystkim wychowankom. Każde dziecko jest trak-
towane indywidualnie i podmiotowo. Dokładamy 
starań, aby dziecko czuło się bezpiecznie, czuło się 
kochane, akceptowane i szczęśliwe a także przygo-
towane do przeżywania sukcesów oraz radzenia 
sobie z porażkami. 

Kadra Niepublicznego Żłobka Myszki Miki to nie 
tylko osoby posiadające odpowiednie wykształce-
nie i kwalifikacje. To przede wszystkim ludzie z pa-
sją i predyspozycjami do pracy z dziećmi. Żłobkowe 
„ciocie” zapewniają najmłodszym opiekę, dbają o za-
spokojenie podstawowych potrzeb, organizują za-

jęcia dostosowane do ich wieku i możliwości. Nasz 
program zajęć jest urozmaicony- prowadzimy za-
jęcia muzyczne, plastyczne, ruchowe, edukacyjne. 
Pomagamy dzieciom i wspieramy je w nauce sa-
modzielności. Ważna dla nas jest współpraca z ro-
dzicami w każdym aspekcie dotyczącym dziecka.

Wszystkie pomieszczenia żłobka są świeżo wy-
remontowane, kolorowe, przyjazne dla dzieci i wy-
posażone odpowiednio do potrzeb rozwojowych 
dzieci. W salach tablice interaktywne. Dwa duże 
place zabaw. Oddzielne łazienki. Własna kuchnia. 

Od września otwarta zostanie kolejna sala dla 
dzieci z własną łazienką i tarasem. W związku z roz-
wojem placówki bierzemy udział w projekcie. Za-
praszamy do zapisu dzieci. Dla mam bezrobotnych 
i biernych zawodowo obniżka czesnego.  

Każdy miesiąc to nowe doświadczenia i przygody. 
Dzieci poznają nowe smaki, uczą się i indywidual-
nie przeżywają każdą sytuację, która je wzmacnia. 
Mamy nadzieje, że wakacje będą równie twórcze 
i pozytywne. Życzymy każdemu z osobna dni peł-
nych przygód, nowych znajomości, świetnej zaba-
wy i przyjaźni na lata.   

Zapisy:
Paulina Dziubakiewicz  505-146-740
www.rokietnica.myszka-miki.pl 

Żłobek  
Myszka Miki
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Szkoła Podstawowa 
w Rokietnicy

Spotkanie z aktorką Jowitą Budnik

W dniu 28 maja 2019 roku w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy, na zaprosze-
nie nauczyciela etyki Pana Szymona Rystera odby-
ło się spotkanie dziesięcioosobowej grupy uczniów 
III klas gimnazjum, w skład której wchodzili: Zu-
zanna Cicha, Sara Kus, Malwina Mierzyńska, Izabe-
la Sparniuk, Zuzanna Haremza, Olga Tyll, Mateusz 
Marciniak, Mikołaj Just, Dawid Górski oraz Mate-
usz Mikołajczak z warszawską aktorką  Panią Jowi-
tą Budnik, nagrodzoną Orłem za pierwszoplanową 
rolę w filmie „Plac Zbawiciela”. W trakcie dwugo-
dzinnego spotkania uczniowie mogli zadać pytania, 
które nasunęły się podczas projekcji fragmentów, 
analizy i dyskusji na lekcjach etyki na temat filmów 
z udziałem Pani Jowity takich jak „Papusza”, „Ptaki 
śpiewają w Kigali” oraz „Plac Zbawiciela”.  Spotka-
nie było okazją do zapoznania się z tajnikami ak-
torstwa oraz pracy na planie filmowym. Uczestnicy 
spotkania zadawali aktorce pytania dotyczące zarów-
no samego aktorstwa, jak i problemów bohaterów  
filmu, które nierzadko były bardzo skompikowane 
oraz trudne do rozwiązania. Pytano też o sposób, 
w jaki Pani Budnik przygotowuje się do roli, co po-
maga jej w budowaniu postaci, którą gra, czy woli 
pracę na planie filmowym czy w teatrze oraz wie-
le innych. Na zakończenie uczestnicy mieli okazję 
otrzymać autograf aktorki, a Pani Jowita otrzyma-
ła od grupy serdeczne podziękowania oraz bukiet 
kwiatów. Było to niezwykłe wydarzenie, które po-
zostanie na długo w pamięci uczniów.

Mateusz Mikołajczak

Piękna nasza Polska cała...
W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego 

uczniowie klas piątych po raz pierwszy brali udział  
w projekcie geograficznym. 

Nadrzędnym celem było pogłębienie informacji 
na temat głównych pasów rzeźby w Polsce:  pobrze-
ży, pojezierzy, nizin środkowopolskich, wyżyn, kotlin 
podkarpackich oraz gór - Sudetów i Karpat. Każdej 
klasie przydzielony został jeden pas rzeźby, następnie 
uczniowie musieli przygotować w dowolnej formie 
informacje o ciekawych ich zdaniem miejscach, któ-
re warto w danym pasie zobaczyć. Kolejny krok to 
prezentacja prac pozostałym uczniom klas piątych.

Z przygotowanych prac powstała w naszej szkole 
edukacyjna tablica, dzięki której członkowie społecz-
ności szkolnej mogą wiele dowiedzieć się o urokli-

wych miejscach naszej ojczyzny. Dodatkowo autorzy 
niektórych prac wykazali się dużą kreatywnością :) 

Uczniowie wykazali duże zainteresowanie przy-
dzieloną tematyką, zatem łatwiej było im przyswo-
ić część wymagań edukacyjnych z nowego dla nich 
przedmiotu, jakim jest geografia.

(AD)

VIII Gala Młodych  
Utalentowanych Wielkopolan

W dniu 14.06.2019 
odbyła się VIII Gala 
Młodych Utalento-
wanych Wielkopolan, 
zorganizowana przez 
Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu. Do udziału 
została zaproszona Ju-
lia Gąska.

Julia podczas Gali 
zaprezentowała swo-
je talenty i osiągnięcia. 
W uroczystości wzię-
ło udział 24 młodych 
prezentujących różne 
formy artystyczne. Gala odbyła się w Poznańskiej 
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. 
Mieczysława Karłowicza. 

WarszTATY „Bliżej – pełna łączność”
Co zrobić, żeby być lepszym ojcem, jak budować 

więź z nastolatkiem? Nad takimi zagadnieniami za-
stanawiała się grupa ojców w czasie warsztatów 
w sobotę 08.06.2019. Było to nie lada wyzwanie –  

poświęcić cały dzień na odkrywanie ojcostwa, ale 
opinie po zakończonym szkoleniu nie pozostawia-
ją złudzeń: warto inwestować w rodzinę, pracować 
nad relacjami ojciec – dziecko. 

Z wypowiedzi uczestników:
„Uważam, że bardzo wartościowa inicjatywa. Po-

zwala zwiększyć jakość relacji z dziećmi oraz w ogóle 
w rodzinie. Szczęście to towar deficytowy, ale trze-
ba na nie zapracować.” 

Warsztaty wzmacniają poczucie sensu bycia do-
brym ojcem. Dają sensowne wskazówki dotyczące 
wychowania dzieci.”

„Ciekawa wymiana doświadczeń.” – bezcenna !!!!
„Najlepsza inwestycja w swoje dziecko – dowie-

dzieć się jak lepiej mu się rozwinąć.”
„Uzmysłowienie sobie, gdzie znajdują się moje 

relacje z dzieckiem. Wskazanie drogi, aby wszyst-
ko było lepsze, aby starać się być bliżej swojego ko-
chanego dziecka.”

„Bardzo wartościowa forma spotkania i dyskusji 
z innymi ojcami. Daje różne opinie, poglądy, rozwią-
zania problemów, z którymi wszyscy się mierzymy. 
Dodatkowo też uświadamia o istnieniu spraw, któ-
rych nie zauważamy.”

Dziękujemy Ośrodkowi Pomocy Społecznej za do-
finansowanie tej cennej inicjatywy.

Uczestnikom warsztatów jeszcze raz gratuluję 
podjęcia odważnej decyzji i stanięcia do walki o naj-
wyższą jakość kontaktu z dorastającymi dziećmi!!!!!

Iwona Dobrzyńska
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Zespół Szkół  
Mrowino–Napachanie

„U Kowola”

Z okazji Dnia Dziecka, Rada Rodziców zorgani-
zowała „dzień wyjazdowy” dla uczniów Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu. W tym roku 
uczniowie klas czwartych i piątych gościli w „Starej 
Chacie u Kowola” w Kluczewie (gmina Przemęt).

Pan Krzysztof Pieśniak pasję kowalstwa rozwijał 
na wzór swojego taty, a ten z kolei - swojego ojca. 

Zaprosił nas do kuźni, która pamięta czasy dziadka.  
Z wielkim szacunkiem opowiadał o swoich krew-
nych oraz o zawodzie kowala. Pokazał nam jak zro-
bić podkowę i rozgrzać żelazko z duszą. Patrząc jak 
łatwo modeluje gorące żelazo – można było pomy-
śleć, że to łatwe. Zobaczyliśmy misternie zrobio-
ną metalową różę, którą pan Krzysztof podarował 
swojej przyszłej żonie w dniu oświadczyn; a każda 
z klas na pamiątkę dostała wykutą końską podkowę. 

W gospodarstwie agroturystycznym jakby „czas 
przestał istnieć” – oglądaliśmy dziecięce, robione 
zabawki; wygłaskaliśmy króliki; podejrzeliśmy jakie 

zwierzęta znajdują się w zagrodzie. Później „już tyl-
ko”: odrobina „czasu wolnego” na lokalnym placu 
zabaw; przejazd traktorową przyczepą i jako „wi-
sienka na torcie” pobyt w siedlisku zwanym „Ra-
jem dla dzieci”. Tam pasły się puszyste baranki, a my 
mogliśmy zjeść pieczone nad ogniem kiełbaski, bie-
gać i bawić się (korzystając z drewnianych domków 
i wózków), mówiąc krótko – wyhasać się do woli! 

Piękna pogoda, bliskość natury oraz przeżycia jak-
że proste i prawdziwe sprawiły, że w „Starej chacie 
u Kowola” czuliśmy się naprawdę dobrze!

/Karolina Nyczke, wychowawczyni klasy 4c/

Pierwsze efekty nowych nasadzeń
Wiosną tego roku została posadzona przy na-

szej szkole nowa zieleń. Właśnie zakwitły przepięk-
ne krzewy dzikiej róży. Jest ich, aż pięćset sztuk. 
Kwiatami obsypane są także drzewa głogu dwu-
szyjkowego. Na pięciu drzewach pojawiły się ró-
żowe, pachnące kwiaty, a dwa drzewa platana po-
kryły się płaszczem zielonych liści. Cztery krzewy 
kaliny przyozdobiły się  białymi kwiatowymi kula-
mi zdobiąc całości. 

Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy w Ro-
kietnicy oraz pracownikom Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w Bytkowie za rośliny i realizację 
przedsięwzięcia. W pracach czynny udział wzięli 
również uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Napachaniu. Można ich było 
spotkać przy równaniu terenu, sadzeniu, podlewa-
niu oraz wypełnianiu korą drzew przestrzeni mię-
dzy młodymi roślinami. Była to swoista lekcja przy-
rody w praktyce.

Dopełnieniem wszystkiego jest nowo powstały 
plac zabaw. Cieszy on szczególnie najmłodszych, 
którzy korzystają z jego dobrodziejstwa przy każ-

dej nadarzającej się okazji.
Pięknie jest przy naszej szkole.

Sylwia Kiejnich
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Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich

PIWNICA w szamotulskim  
Mam Talent

Dnia 12 maja zespół muzyczny PIWNICA spró-
bował swoich sił podczas przeglądu talentów na 
szamotulskiej scenie w kinie Halszka. Młodzież za-
prezentowała własny cover utworu Ewy Farna pt. 
„Interakcja”.   Poziom tegorocznych eliminacji był 
bardzo wysoki i choć nasz zespół nie osiągnął po-
dium, to z pewnością występ można zaliczyć do bo-
gatego już bagażu udanych występów scenicznych.

Alicja Dąbrowska

Wrocławskie inspiracje
Młodzież Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława 

Zamoyskich w Rokietnicy w dniach 16 – 17 maja 
miała możliwość bliżej poznać jedno z najprężniej 
rozwijających się miast w Polsce – Wrocław.  Wro-
cławską przygodę rozpoczęliśmy od spaceru po Sta-
rówce oraz Ostrowie Tumskim poszukując ukrytych 
krasnali – symboli współczesnego miasta. Popo-
łudnie spędziliśmy w Hydropolis – centrum nauki 
i wiedzy o wodzie. To tutaj mogliśmy poznać wy-
jątkowe znaczenie wody dla przyrody i życia czło-
wieka, oglądać rafę koralową z pokładu batyskafu 
czy porównać wielkości znanych rzek świata. Wie-
czór spędziliśmy w urokliwym otoczeniu Hali Stu-
lecia rozkoszując się pokazem multimedialnej fon-
tanny. Kolejny dzień należał do bliskiego spotkania 
ze zwierzaki wrocławskiego ZOO. Nie zabrakło po-
kazów tresury kotików i fok czy karmienia pingwi-
nów. Pod szczególnym wrażeniem byliśmy wielkości 
i wspaniałości afrykarium. A całości naszej wypra-
wie przyświecało majowe słoneczko.

Alicja Dąbrowska
Piotr Janowski

Zawody przyszłości - Projektowanie 
gier komputerowych

Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość udzia-
łu w wykładach odbywających się w budynku Col-
legium da Vinci w Poznaniu. Była to część projek-
tu „Zawody przyszłości”, a same zajęcia  odbywały 
się pod hasłem „Tworzenie gier komputerowych”. 
Młodzież miała szansę poznać podstawowe mecha-
nizmy wpływające na rodzaj i fabułę gry - aspek-
ty psychologiczne i marketingowe, oraz zaczerp-
nąć wiedzy z dziedziny języków programowania.

Kasia z klasy 3TI

1/4 Mistrzostw Województwa Wiel-
kopolskiego w Piłce Koszykowej 
3x3 Dziewcząt i Chłopców

21 i 22.05.19. w Opalenicy reprezentacja naszej 
szkoły wzięła udział w 1/4 Mistrzostw Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w Piłce Koszykowej 3x3 Dziew-
cząt i Chłopców.

Gratulujemy!
M. Statucka

W muzeum i w teatrze
23.05.2019 r. wybraliśmy się na wycieczkę do Po-

znania wraz z uczniami 2 klasy technikum informa-
tycznego i naszą nauczycielką polskiego Agnieszką 
Olejniczak - Gros.

Na początku udaliśmy się do Muzeum Narodowe-
go, aby uczestniczyć w lekcji o malarstwie realistycz-
nym w Polsce, dawniejszym, jak i współczesnym. 
Poznaliśmy znane obrazy i autorów tych dzieł oraz 
cechy charakterystyczne realizmu na tle innych sty-
lów. Lekcja nam się podobała, prowadząca cieka-
wie przekazała nam wiedzę.

W teatrze Anny Niedźwiedź „Cortique”  obejrze-
liśmy spektakl pt. „Pan Tadeusz - obrazy”. Pokazane 
były niektóre fragmenty z epopei Adama Mickiewi-
cza. Stroje, które nawiązywały do czasów XVIII-XIX 
wieku oraz fascynująca gra aktorska wywarła na nas 
– widzach -  duże wrażenie. W pewnych momen-
tach spektaklu pojawiły się nawet łzy radości,  wy-
wołane śmiechem. Z teatru wyszliśmy zadowole-
ni. Epopeję Mickiewicza uważamy za powtórzoną!

Klaudia Całek (Kl. II TAR)

Zawody w Trójboju Siłowym Kobiet
5.06.2019 r. reprezentacja naszej szkoły wzięła 

udział w Trójboju Siłowym Kobiet. Uczestnicy zosta-
li podzieleni na kategorie wagowe. Do wykonania 
mieli wyciskanie sztangi, siłę mięśni brzucha i ćwi-
czenie Kettlebell - Swing Oburącz. Najlepszy wy-
nik należy do Sandry Piaskowskiej, która zdobyła 
II miejsce. Na wszystkich uczestników czekały na-
grody „pocieszenia”.

Gratulujemy! M. Statucka
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Rokietnicki 
Klub Seniorów 
– wycieczka 
do Jaracza

W sobotę 8 czerwca 2019r. wybraliśmy się do 
Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Prze-
mysłu Wiejskiego w Jaraczu. Piękna okolica nad 
rzeką Wełną w tak bliskiej odległości od Rokiet-
nicy zauroczyła wszystkich uczestników wycieczki. 
Przewodnik oprowadził nas po całym zabytkowym 
kompleksie, który w dawnych czasach stanowił osa-
dę młyńską. Przekazał nam bardzo dużo informacji 
na temat funkcjonowania oraz zmian zachodzących  
wraz z rozwojem technik przetwórstwa zbożowe-
go. Zwiedzaliśmy  zabytkowy Młyn Wodny z XIXw. 
W Stajni Przymłyńskiej oglądaliśmy zbiór ekspo-
natów muzealnych, które przed wielu laty używa-
no w celu przemiału ziarna na mąkę do pieczenia 
chleba jak również do uzyskiwania produktów po-
chodnych. Na niewielkim wzniesieniu oglądaliśmy 
zrekonstruowany wiatrak o konstrukcji słupowej, 
tzw. „koźlak” przywieziony z miejscowości Czacz 
koło Śmigla. Zasadą funkcjonowania takich wia-
traków była możliwość obracania całej konstrukcji 
w kierunku wiatru za pomocą dyszla. Kilku silnych 
mężczyzn z naszego grona wypróbowało ten me-
chanizm. Wiatrak rzeczywiście zmienił swoje po-
łożenie. W budynku, który stanowił Dom Młyna-
rza urządzono wystawę modeli różnych rodzajów 

wiatraków wykonanych przez inż. Feliksa Klaczyń-
skiego w skali 1:40. Modele stanowią wierne ko-
pie prawdziwych wiatraków. 

Podczas wycieczki do Jaracza seniorzy mieli moż-
liwość uczestniczenia w tzw. lekcji muzealnej pt. 
„od ziarenka do bochenka”.  Teoretycznie wszyscy 
zdawaliśmy sobie sprawę, że ręczne mielenie ziar-
na i pozyskiwanie z niego mąki i kaszy jest bardzo 
pracochłonnym zajęciem. Jednakże trudy tych prac 
doceniliśmy najbardziej mieląc ziarno osobiście i  
ocierając pot z czoła. 

Po zakończeniu zwiedzania zgromadziliśmy się 
nad rzeką wokół ogniska i rozpoczęliśmy biesiado-
wanie. Chętnie sięgaliśmy po słodkie drożdżówki 
z owocami. Gdy kiełbaski już piekły się nad  ogni-

skiem, delektowaliśmy się chlebem ze smalcem 
i ogóreczkami. 

Czas spędzony na łonie natury w sobotni sło-
neczny dzień szybko minął i w dobrych humorach 
wróciliśmy do Rokietnicy. Uczestnicy pytali kiedy 
i gdzie następny wyjazd…

* * *
Informacja: Mamy jeszcze bilety na „Piknik przy 

stawie”, który rozpocznie się 24 sierpnia 2019 r. 
o godz. 18.00. Informacje o dostępności biletów 
udzielane są telefonicznie pod nr: 513 056 600 oraz 
502 534 395.  

Bogusława Rzepka
Prezes Rokietnickiego Klubu Seniorów

Z cyklu „Na zdrowie”
Wakacyjny poradnik 
wczasowicza 
i turysty

Wreszcie wakacje. Od miesięcy wyczekiwane 
przez dzieci, młodzież i planujących zasłużone urlo-
py. Czas relaksu fizycznego i odpoczynku psychicz-
nego, szczególnie, gdy planujemy spędzanie waka-
cji na łonie przyrody. W naszym kraju na szczęście 
jest jeszcze wiele miejsc, gdzie można odpoczywać 
zgodnie z naturą.

Znajdując się właśnie tam, pamiętajmy o tym, że 
powinniśmy zachowywać się jak goście, bowiem go-
spodarzami są tutaj żyjące zwierzęta. Zachowując 
się cicho, a bacznie obserwując można wiele zoba-
czyć, zrobić dokumentację zdjęciową i nic ponadto.

Podręczny poradnik, co wolno, a co nie.
Dotykają  gniazd ptaszków, znajdujących się w nich 

jaj, lub piskląt zostawiamy obcy zapach, może to 
spowodować porzucenie miotu przez rodziców. Nie 
należy „pomagać” młodym ptaszkom , uczącym się 
sztuki latania. One sobie dadzą radę i zaręczam, że 
są cały czas monitorowane przez rodziców. Nie wol-
no dotykać napotkanych przypadkowo małych sa-
renek ukrytych pośród traw. Leżąc w ukryciu nie-
ruchomo  dają sygnał – mnie tu nie ma. Spokojnie: 
zostawiła je mama i na pewno po paru godzinach 
zjawi się. Dotknięcie zwierzątka może spowodo-

wać porzucenia przez matkę zmyloną obcym zapa-
chem. Zwierzyna w naturalny sposób unika kontaktu 
z człowiekiem. Należy zatem nie dotykać zwierząt 
podchodzących do ludzi. Istnieje duże prawdopo-
dobieństwo wścieklizny. Dotyczy to przede wszyst-
kim saren, lisów i wiewiórek.

Ewentualne zagrożenia przebywając na łonie 
przyrody.

- Wścieklizna.  zakażenie wścieklizną jest możliwe 
przy bezpośrednim kontakcie z napotkaną, „przyjaź-
nie” zachowującą się zwierzyną. To groźna, śmier-
telna choroba. Wszelkie niepokojące objawy nale-
ży natychmiast zgłaszać u lekarza.

Żmije. Gady nieagresywne, jednak ich przypad-
kowe nadepnięcie powoduje atak i wstrzyknięcie 
śmiertelnego jadu. Konieczna jest natychmiasto-
wa pomoc lekarska.

Bąblowica. Nosicielem jest tasiemiec bąblow-
cowy. Można zarazić się spożywając bezpośred-
nio jagody, maliny, jeżyny i surowe grzyby. Owoce 
przed spożyciem należy umyć w bieżącej wodzie, 
zaś grzyby sparzyć. Człowiek jest jedynie przypad-
kowym żywicielem pośrednim, jednak skutki zain-
fekowania bąblowcem są nieodwracalne. Nosicie-
lami bąblowca są wilki, lisy.

Dzikie zwierzęta. To ich naturalne środowisko. 
Penetracja przez osoby obce (człowiek)  może po-
wodować agresywne zachowanie będące wynikiem 
obrony swego terytorium. Czy należy się ich bać?. 
Oczywiście, że tak jednak nie panicznie.

Niedźwiedź. Na trasach górskich można spotkać 
niedźwiedzie. Spotkania są obopólnym zaskocze-
niem. Jeśli zachowamy spokój, nie będziemy atako-

wać, broń Boże uciekać, prawdopodobnie nic się nie 
stanie. Należy spokojnie wycofać się, wtedy zwierz 
uzna, ze zagrożenie minęło.

Samce zwierzyny płowej (rogacze, daniele, jele-
nie, łosie) w okresie godowym są mocno podnie-
cone i mogą potraktować człowieka uważając za 
potencjalnego rywala. Przy spotkaniu należy zacho-
wać spokój i wycofać się.

Wilki. W Polsce szacuje się populację na ok. 4 tys. 
sztuk. Dla porównania w RFN jest ich kilkaset, a w 
Finlandii niecałe 100. Wilków  jest u nas stanow-
czo za dużo jak na pojemność łowiska. Wyrządzają 
znaczne straty w populacji sarny, daniela i jelenia, 
oraz dzika.  Coraz więcej jest sygnałów o atakach 
na zwierzęta domowe, psy, oraz ludzi. Spora część 
z nich to hybrydy – mieszańce z psem domowym. 
Wilk nigdy nie atakuje człowieka, ponieważ panicznie 
się go boi i nie znosi zapachu ludzkiego.  Populacja 
mieszańców wilka jest jednak bardzo niebezpiecz-
na dla zdrowia i życia łudzi i powinna być wyelimi-
nowana z łowiska. Ten pilny problem powinno jak 
najszybciej rozwiązać Ministerstwo Ochrony Środo-
wiska.  Czy należy się obawiać wilka podczas zbiera-
nia jagód, jeżyn, grzybów? Tak, lecz nie panicznie. 
Większym zagrożeniem będzie towarzyszący nam 
pies. Należy zachować zimną krew, nie uciekać, nie 
krzyczeć, a spokojnie się wycofać. Wilk, sam zasko-
czony powinien się oddalić.

Bobry. Staraniem leśników i myśliwych byt tego 
zwierzęcia w Polsce nie jest już zagrożony. Jego obec-
na, zbyt liczna populacja staje się niestety proble-
mem. Zagrożone są groble, wały, szczególnie prze-
ciwpowodziowe oraz wiekowe drzewa jak dąb i buk.
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W ostatnich czasach odnotowano przypadki ata-
ku bobra na psy i człowieka znajdujących się na 
wałach, lub w pobliżu  żeremi. Ten z pozoru łagod-
ny zwierz o masie ciała nawet do 30 kg, w obronie 
swego terytorium i potomstwa może spowodować 
znaczne obrażenia ciała.  

Reasumując: Wakacje na łonie przyrody, z dala 
od miejskiego zgiełku mają swoje niezaprzeczalne 
atuty. Myślę, że podręczny poradnik, jak zachować 
się  pomoże spokojnie i szczęśliwie spędzić upra-
gnione wakacje w bezpośrednim kontakcie z naturą.

adeck.

Komunikat Akademii Wieku Dostojnego
Wakacyjna przerwa w zajęciach

Ćwiczenia „zdrowy kręgosłup” zakończyły się 27 
czerwca. W zajęciach korekcyjnych i profilaktycznych 
prowadzonych przez specjalistę wzięło udział 45 
osób, w tym 3 panów. Przerwa wakacyjna w lipcu 
i sierpniu. W nowym roku akademickim AWD pierw-
sze po przerwie zajęcia zostaną wznowione w ponie-
działek, 2. września, godz. 19.00 w sali Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Zapraszamy nowych uczestników. 
Pierwsze zajęcia są gratisowe.

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 
2019/2020 połączone ze 100-leciem utworzenia 
Uniwersytetu Poznańskiego odbędzie się w paź-
dzierniku, miesiącu akademickim. Dokładny ter-
min podamy we wrześniowym numerze Rokickich 
Wiadomości i na stronie internetowej gminy. Uro-
czystość będzie miała charakter otwarty, już dziś 
zapraszamy wszystkich chętnych.

Akademia życzy udanych wakacji, zasłużonego 
aktywnego wypoczynku możliwie na łonie natury 
i do zobaczenia po udanych urlopach.

Andrzej Deckert

Rokietnica 2000 uczciła 30 rocznicę 
wolnych wyborów z 4.06.1989 r.

7.06.2019 r. Gminne Stowarzyszenie 
Rokietnica 2000 zorganizowało spo-

tkanie z okazji 30 rocznicy częścio-
wo wolnych wyborów z roku 1989 
- bez wątpienia jednego z najważ-
niejszych wydarzeń społecznych 
i politycznych w historii Polski. 
W spotkaniu uczestniczyło wielu 

znamienitych słuchaczy. Prelegen-
tem był dr. Marek Pankowski dzia-

łacz demokratyczny, biznesmen, znawca 
i uczestnik przemian ustrojowych w 1989 roku. 

Marek Pankowski w interesujący i ciekawy sposób 
przedstawił genezę i historię wydarzeń sprzed 30 lat, 
fakty i mity dotyczące tamtych ciekawych zdarzeń. 

Wójt Bartosz Derech podsumował wykład dzieląc 
się wrażeniami i opiniami transformacji ustrojowej 
jakiej byliśmy świadkami. Następnie udaliśmy się do 
parku rumpuciowego, gdzie w miejscu grillowym 
Restauracja pod Gruszą Józefa Gawrona przygoto-
wała nam pysznego grilla. Spędziliśmy miłe popo-
łudnie, kosztując przygotowane pyszności. Chciał-
bym podziękować serdecznie naszym przyjaciołom, 
bez których to spotkanie w takiej formie nie miało-
by miejsca. Dziękuję : Państwu Jolancie i Markowi 
Pankowskim, Państwu Ewie i Witoldowi Bajerlein 
z firmy BAJER-BUD, Państwu Danucie i Bogdano-
wi Błaszczyk z firmy SHARK, Panu Rafałowi Staro-
ście z firmy LEWIATAN, Panu Józefowi Gawrono-
wi z RESTAURACJI POD GRUSZĄ, Państwu Anicie 
i Marcinowi Kurantowicz, Panu Jerzemu Maciejew-
skiemu z firmy ROS, Panu Michałowi Wielandowi 
z firmy PUK ROKIETNICA, Pani Elżbiecie Wenckiej 
– sołtysowi z Żydowa. Dziękuję pięknie niezastąpio-
nym : Bożenie Kotowicz, Romanowi Cegielskiemu, 
Markowi Korytowskiemu 
i Andrzejowi Nowakow-
skiemu. Do zobaczenia 
następnym razem. Dzię-
kuję za zdjęcia Adamowi 
Michcie . 

 Tomek Wierzbicki
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Do jakiego stopnia 
poprawiać naturę? 

Woda przeznaczona do spożycia zawiera wie-
le substancji, głównie składniki mineralne pocho-
dzenia naturalnego, które są wręcz nieodzowne do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ich za-
wartość w wodzie dopuszczonej do celów socjalno
-bytowych podlega jednakże restrykcyjnym bada-
niom i normom.

Stacje Uzdatniania Wody są jednymi z najpilniej 
kontrolowanych obiektów. Niemniej, dużym pro-
blemem dla niektórych SUW-ów pozostaje kwe-
stia usuwania barwy z wód podziemnych. Mimo, 
iż niemal w każdym dyskutowanym przypadku bar-
wa wody jest wynikiem jej naturalnych właściwości 
i pochodzenia (najczęściej z pokładów trzeciorzę-
dowych, bardzo głębokich), to wciąż budzi liczne 
obawy i zastrzeżenia ze strony Konsumentów. Na-
leży w tym miejscu podkreślić, że skuteczne oczysz-
czanie zabarwienia wody w tradycyjnych układach 
technologicznych jest niezwykle trudne i kosztowne. 
Ponadto, co chyba najbardziej znaczące, wymaga 
zasadniczej ingerencji w naturę poprzez stosowa-
nie złożonych związków chemicznych. 

Funkcjonująca przy ul. Szkolnej w Rokietnicy Sta-
cja Uzdatniania Wody to obiekt stosunkowo młody. 
Na jej terenie działają dwie studnie, które czerpią 
wodę z pokładów trzeciorzędowych, dla których za-
barwienie wód jest częstą przypadłością. Nie stano-
wi to jednak żadnej przeszkody do ich eksploatacji, 
w tym spożycia przez ludzi. W okresie zwiększonego 
zapotrzebowania (okres wiosenno-letni) spotykamy 
się jednak z większą ilością reklamacji, zgłaszanych 
w zakresie zmienionego zabarwienia wody. Sygnały 
te pochodzą z rejonów zasilanych przez SUW Rokiet-
nica (ul. Szkolna). Z czego wynika ta prawidłowość? 

W okresach „standardowego” poboru wody rejo-

ny zasilane przez SUW Rokietnica (ul. Szkolna) otrzy-
mują wodę zarówno z SUW Rokietnica (ul. Szkolna), 
jak i SUW Napachanie, gdzie woda jest pobiera-
na z pokładów czwartorzędowych. Dla tej wody 
nie występują problemy z podwyższeniem barwy. 
Woda dostarczana z SUW Napachanie, po zmiesza-
niu w odpowiednich proporcjach z wodą pobieraną 
z SUW Rokietnica (ul. Szkolna) charakteryzuje się 
dobrymi parametrami w kontekście jej zabarwie-
nia. W okresie wiosenno-letnim, podczas upałów, 
ujęcie wody na ul. Szkolnej pracuje na maksymal-
nym progu swojej wydajności, a woda z Napacha-
nia jest przesyłana na SUW Rokietnica (ul. Szkolna) 
w proporcjonalnie mniejszych ilościach, a niekiedy 
wcale. Wtedy może być zauważalna lekko słomko-
wa barwa wody, szczególnie podczas napełniania 
wanien czy przydomowych basenów. 

Czy istnieje metoda obniżania naturalnej barwy 
wód podziemnych do progu ich wizualnej akcep-
towalności przez Konsumenta? Oczywiście. Trze-
ba mieć jednak świadomość, że jest to ingerencja 
chemiczna. Bezpieczna i stosowana w SUW-ach, 
niemniej – sztuczna. Na czym polega? Do surowej 
wody wydobywanej z głębokiego złoża dodaje się 
chemiczny koagulant (związek chemiczny dopuszczo-
ny do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia). 
Filtry piaskowe zainstalowane w SUW-ach usuwa-
ją bowiem jedynie część substancji powodujących 
zanieczyszczenie wody – te o dużych cząstkach fazy 
rozproszonej. Mniejsze cząstki koloidalne rozproszo-

ne, w przeważającej większości przypadków odpo-
wiedzialne za barwę wody, mogą być usunięte tylko 
w procesie filtracji połączonym z koagulacją. PUK 
Sp. z o.o. dysponuje wymaganymi dokumentami 
i zgodami niezbędnymi do procesu wspomagania 
uzdatniania wody w SUW Rokietnica (ul. Szkolna) 
poprzez dozowanie koagulantu. Mając jednak na 
uwadze aktualny stan zabarwienia, który jest na 
bieżąco monitorowany przez nasze służby i Sane-
pid, uważamy za bezzasadne ingerowanie i popra-
wianie jej barwy przy użyciu środków chemicznych.

Mówiąc o zabarwieniu wody płynącej z kranów 
trzeba też oczywiście mieć na uwadze czysto tech-
niczne przyczyny takiego stanu rzeczy. Do najpopu-
larniejszych należą awarie czy usterki na sieciach 
wodociągowych, o których informujemy na bieżąco. 
Podobnie rzecz wygląda w przypadku planowych 
wyłączeń. Zmiany kierunków i prędkości przepływu 
wody w sieci w konsekwencji mogą prowadzić do 
odrywania się ze ścianek rurociągów osadów i po-
jawiania się ich w wodzie. Jest to wspólny problem 
wszystkich dostawców wody. Ponawiamy zatem 
prośbę, by każdy taki przypadek zgłaszać bezpo-
średnio naszym służbom pod numerami telefonów: 
61 8 145 743, 609 409 699 lub e-mailem: info@
puk.com.pl, w celu weryfikacji gdzie leży przyczy-
na pogorszonej jakości wody: instalacja w budynku, 
przyłącze lub sieć. Do każdego zgłoszenia staramy 
się podchodzić indywidualnie i reagować w sposób 
adekwatny do sytuacji.

Prace ziemne przy budowie sieci 
kanalizacji sanitarnej w „starym” 
Rostworowie na ukończeniu

Inwestycja, której ofertowa wartość wynosi 
1 851 219 zł netto, zostanie sfinansowane z po-
życzki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wy-
konawca, firma BUD-AN Sp. z o.o. z Kalisza, w pełni 
realizuje założony harmonogram robót ziemnych. 
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W kwietniu dobiegły końca prace w ul. Soboc-
kiej w Rostworowie. Przeprowadzono próby szczel-
ności oraz ciśnienia wykonanego odcinka sieci. Po 
usunięciu kolizji z kablem energetycznym w ul. So-
bockiej, Wykonawca przeniósł roboty na ul. Róża-
ną w Rostworowie. W międzyczasie ruszyły prace 
związane z budową rurociągu tłocznego, mające-
go połączyć Żydowo oraz nowopowstały odcinek 
sieci w Rostworowie bezpośrednio z Oczyszczalnią 
Ścieków w Bytkowie. Jednym z największych wy-
zwań tego etapu robót było wykonanie przecisku 
sterowanego pod drogą powiatową. Próby ciśnienia 
przebiegły pomyślnie. Zaznaczyć również należy, iż 
inwestycja w dużej mierze usprawni funkcjonowa-
nie powstającej w Rostworowie bazy autobusowej 

ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o., która zyskała przyłącze 
do sieci. Mniej więcej w połowie maja firma BUD
-AN Sp. z o.o. rozpoczęła też  prace odtworzeniowe 
nawierzchni ul. Ogrodowej. Wszystko wskazuje na 
to, że przy sprzyjającej aurze roboty zakończą pod 
koniec września, wyprzedzając harmonogram. Na 
okres wakacyjny planowane jest wyłączenie z użyt-
kowania starej oczyszczalni w Żydowie wraz z uru-
chomieniem w jej miejsce pompowni oraz montaż 
trzech pompowni ścieków w Rostworowie: ul. Je-
sionowa, Rokietnicka i Sobocka. To będzie ostatni 
etap prowadzonego zadania.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności powsta-
łe w trakcie realizacji inwestycji oraz dziękujemy za 
Państwa wyrozumiałość.

zaPUKał do nas las…
Festyn Rodzinny „Rokietnickie inteGRAcje” to każdorazowo czas, gdy jesteśmy 
RAZEM. Tegoroczna edycja tej tradycyjnej już imprezy nie była wyjątkiem. 
Było gwarno, było tłoczno, było miło… 

Idea inteGRAcji jest nam niezmiernie bliska. 
To przede wszystkim plener, rodzina, dobra zabawa 
i dobrze pojęta edukacja, w głównej mierze skiero-
wana na dobre nawyki w kontekście dbałości o śro-
dowisko naturalne. PUK to czuje i ceni. Dlatego też 
co roku zapraszamy Was do aktywności, która pod-
kreśla proekologiczną misję naszej Spółki. Tym ra-
zem nasze stoisko przemieniliśmy w zielony, spo-
kojny las. Mało tego – każdy z naszych Gości mógł 
zabrać cząstkę lasu ze sobą do domu! Wspólnie przy-
gotowaliśmy bowiem niemal setkę… lasów w sło-
ikach. Wystarczyła odrobina cierpliwości i chwila 
uwagi, by samodzielnie wykonać coś, co nie tylko 
jest wspaniałym elementem dekoracyjnym, ale nade 
wszystko integruje w rodzinnej dbałości o maleń-
ką enklawę zieleni. Mamy nadzieję, że wszystkie 
Wasze lasy rosną i mają się wspaniale. Dziękuje-
my za Waszą obecność i wspólną zabawę. Do zo-
baczenia za rok…
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Wydarzenia 
z Kobylnik

W dniu 8.06.br. w Kobylnikach przy wspaniałej 
pogodzie odbyły się obchody Dnia Dziecka pod ho-
norowym patronatem Wójta Gminy Rokietnica Bar-
tosza Derecha. Po uroczystym powitaniu i otwarciu 
imprezy przez sołtys Beatę Nowak dzieci przystąpi-
ły do zabaw i konkursów. Na początek były zabawy 
edukacyjne o różnym stopniu trudności, prowadzone 
przez mieszkankę Kobylnik Panią Magdalenę Łysiak
-Półtorak. Następnie dzieci brały udział w zawodach 
sprawnościowych takich jak: rzut kaloszem do celu, 
bieg w workach i wielu innych jak przeciąganie liny 
dzieci kontra rodzice. Zgodnie z oczekiwaniami wy-
grały dzieci. Radość uczestników nie miała końca, za 
udział w grach dzieci otrzymywały różne upomin-
ki. Fundatorami byli: Air Port Poznań-Ławica, Well-
com Airport Services, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rokietnicy, mieszkanka Kobylnik Pani Teresa Klu-
czyńska, Piekarnia Piotr Łakomy, JOSP Napachanie, 
a także anonimowi mieszkańcy naszej wsi. Dodatko-
wą atrakcją była możliwość zaznajomienia się z ra-
diowozem policyjnym i wozem strażackim. Straża-
cy urozmaicili zabawę, wylewając pianę na części 
placu oraz puszczając kurtynę wodną.

W przerwach pomiędzy konkurencjami można 
było zjeść drożdżówkę, napić się soku, a także upiec 
kiełbaskę przy ognisku, nad którym czuwali Pano-
wie: Edward Gierczyk i Bolesław Władysiak. Ognisko 
towarzyszyło nam do późnych godzin wieczornych 
podczas miłego spotkania integracyjnego dorosłych 
mieszkańców naszej wsi. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do or-
ganizacji imprezy, a w szczególności: 

Pani Marii Kopterskiej-Gofron, Halinie Witczak, 

Teresie Kudrej, Dominikowi Fudali, Romanowi Skąp-
skiemu oraz mojej rodzinie. Dziękuję również Ada-
mowi Michcie - Radnemu Gminy Rokietnica, który 
odwiedził naszą imprezę z nieodłącznym aparatem 

fotograficznym, wykonując wiele zdjęć. 
Sołtys Beata Nowak

Zdjęcia: Adam Michta, Krzysztof Nowak
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Sołectwo Przybroda

Obchody Dnia Dziecka i powitanie wakacji
Dnia 22.06.2019 roku o godzinie 14.00 w Przy-

brodzie odbył się Dzień Dziecka połączony z powi-
taniem wakacji. Dla dzieci przygotowano wiele cie-
kawych atrakcji, między innymi konkursy sportowe, 
malowanie twarzy, plecenie warkoczyków, kolory-
zowanie włosów, bieg z jajkiem. Odbył się również 
konkurs plastyczny, w którym dzieci miały za zada-
nie zilustrowanie portretu Sołtysa. Praca nagrodzo-
na największą liczbą głosów zawisła honorowo na 
ścianie w gabinecie sołeckim. 

Jak zawsze sołectwo mogło liczyć na pomoc nieza-
stąpionych strażaków z OSP Przybroda, którzy przy-
gotowali moc atrakcji, aby ten dzień stał się jeszcze 
bardziej wyjątkowy. Specjalnie dla dzieci przeprowa-
dzili konkurencje skoków na skakance, rzut do hełmu 
czy przenoszenie jajka sprzętem hydraulicznym. Nie 
zabrakło też pokazów strażackich i kurtyny wodnej. 

Na koniec całej imprezy zorganizowali „Piana Party”. 
Swoją obecnością imprezę zaszczycił też Klub 

Sportowy Champion Sport Club, który zaprezen-
tował, jak wyglądają przygotowane przez nich tre-
ningi. Dzieci przez chwilę mogły poczuć się jak praw-
dziwi piłkarze. Kolejnym z gości był Klub Opel Spot, 
który zaprezentował wspaniałe sportowe auta.

Dobrej zabawy nie było końca. Jedną z głównych 
atrakcji były dmuchańce i wata cukrowa. Kącik ga-
stronomiczny serwował pyszne ciasta, lody oraz pie-
czone kiełbaski. Każdy mały mieszkaniec naszej wsi 
otrzymał przygotowaną przez sołectwo paczkę.

Całą imprezę zaszczycili swoją osobą: Wójt Gmi-
ny Rokietnica Bartosz Derech, Zastępca Wójta Arka-
diusz Klapiński oraz Radny Ryszard Lubka. 

Organizacja tego wyjątkowego dnia była możli-
wa dzięki głównemu patronatowi: Wójtowi Gmi-

ny Rokietnica Bartoszowi Derechowi oraz naszym 
sponsorom, którymi byli Eltech, Mariusz Bartko-
wiak, Arkadiusz Bartkowiak, Budmar Judkowiak, 
Rumcyk – Roman Goraj, Remigiusz Milcarz, PHU 
System Plus, Opel Spot Wielkopolska, SIMNAT – 
Łukasz Dolaciński, Cukiernia u Kamilka, PBS Rokiet-
nica, Rokbus Rokietnica, PUK Bytkowo, Piekarnia 
Piotr Łakomy, OPS w Rokietnicy, Zakład Fryzjerski 
Kinga Jankowiak, Lidl Tarnowo Podgórne. Wśród 
mieszkańców Przybrody należy wymienić P. Irenę 
Tomicką, P. Lucynę Michalik, P. Paulinę Doniec oraz 
P. Mateusza Boruckiego. Za okazaną pomoc ser-
decznie dziękujemy.

Sołtys Przybrody
Ryszard Jankowiak

Palma Wielkanocna  
Sołectwa Kiekrz-Pawłowice

W niedziele Męki Pańskiej Sołectwo Kiekrz-Paw-
łowice poza prezentacją stołu postanowiło uczcić 
również Niedzielę Palmową. W czasie podziwiania 
stołu odwiedzający nas goście podziwiać mogli ręcz-
nie wykonaną przez naszych mieszkańców Palmę, 
która jako symbol religijny przypominała nam o wjeź-
dzie Pana Jezusa do Jerozolimy.  Co szególnego było 
w naszej Palmie? Sama palma poza tym, że była ręcz-
nie wykonana, nie była zwykłą palmą gdyż miała 
4 metry wysokości, a wykonana była z inicjatywy 
Pani Sołtys Marzenny i kilkorga dzieci z Pawłowic.

To w szczególności zasługa Magdy, Kingi, Aleksa, 

Kamila, Lili oraz Wojtka, że udało się stworzyć i za-
prezentować palmę jakiej jeszcze nie było w Na-
szym Sołectwie.

Z tego miejsca chcielibyśmy skierować ogromne 
podziękowania dla Naszych młodych mieszkańców 
Pawłowic: Lilianny Baumann, Kamila Dudki, Magda-
leny i Kingi Karnabol, oraz Aleksa i Wojciecha Mruk 
za kilkudniowe zaangażowanie i bezinteresowną 
pomoc na rzecz naszego Sołectwa.

Sołtys Wsi Kiekrz-Pawłowice
wraz Radą Sołecką 
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Integruje  
nas rower!

Rajd rowerowy współfinansowany ze środków 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbył się w dniu 
9.06.2019 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie LGD „Do-
lina Samy”, Biblioteka Gminna w Rokietnicy, Sołec-
two Mrowino – Cerekwica przygotowali ciekawą 
trasę i zaprosili mieszkańców do jej pokonania. 
Trasa wynosiła 37 km i przebiegała przez piękne, 
zielone tereny gminy Rokietnica, Tarnowa Podgór-
nego i Kaźmierza. Na półmetku gościł nas Pan Ja-
rosław Pszczoła, w swoim gospodarstwie agrotury-
stycznym „Radzyńskie Zagajniki”. Można było wypić 
kawę, herbatę, zjeść prawdziwy placek drożdżowy. 
W drodze powrotnej w miejscowości Chlewiska to-
warzyszące nam jednostki OSP z Chlewisk, Mrowi-
na i Przybrody zademonstrowały swoją sprawność 
bojową. Finał rajdu „Łączy Nas Rower” miał miej-
sce na terenie firmy Kares w Zmysłowie u Pana Ste-
fana Kaczmarka, gdzie poczęstowaliśmy uczestni-

ków smaczną grochówką. Strudzeni uczestnicy rajdu 
delektowali się nie tylko grochówką, lecz również 
wspaniałym występem Rokietnickiej Orkiestry Dę-
tej pod dyrekcją Pana Zbyszka Starosty.

Przed zakończeniem imprezy Komandor Rajdu 
przyjął meldunki o wydarzeniach na trasie oraz po-
informował o niespodziance przygotowanej przez 
organizatorów. Mianowicie na podstawie zgłoszo-
nych deklaracji udziału ustalono najstarszą Panią 
i najstarszego Pana, którym wręczono upominek 
– nowe rowery. W tym momencie pragnę wyrazić 
gorące podziękowania za pomoc w zorganizowa-
niu tego przedsięwzięcia tj.:

- Pan Jan Grabowski – Starosta Powiatu Poznań-

skiego
- Pan Bartosz Derech – Wójt Gminy Rokietnica
- Pan Zenon Gałka – Wójt Gminy Kaźmierz
- Pani Ewa Lota – Urząd Gminy Rokietnica
- Pan Rafał Michalski – Kierownik OPS Rokietnica
- Pani Ilona Draszczyk – biuro LGD – Dolina Samy
- Pani Teresa Wieczorek – Dyrektor Biblioteki 

Gminnej w Rokietnicy
- Pani Róża Lubka – Sołtys Sołectwa Mrowino – 

Cerekwica wraz z Radą Sołecką
- Druhowie JOSP – Chlewiska, Przybroda i Mro-

wino
- Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kaźmie-

rzu i w Rokietnicy
- Pan Stefan Piechocki – firma meblowa – Mro-

wino
- Pan Stefan Kaczmarek – Zmysłowo za serdeczną 

gościnę na terenie swojej przepięknej posiadłości
- Pan Maciej Adamski – Prezes LGD – Dolina SAMY.
Tradycyjnie trasę rajdu przygotował i przepro-

wadził Komandor Ryszard Lubka.
Ryszard Lubka

Zdjęcia: Adam Michta, Damian Nowicki
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Sportowiec z klasą
21 stycznia 2019 roku Komisja Konkursowa 

w składzie: Danuta Potrawiak, Hanna Wocko, Ry-
szard Lubka, Andrzej Deckert, Jacek Welman oraz 
Paweł Dankowski dokonała rozstrzygnięcia Plebi-
scytu „Sportowiec z klasą” 2018. Wszyscy kandy-
daci zgłoszeni w kategorii do lat 16 decyzją Komi-
sji zostali wyróżnieni, a byli to:
• Marta Burzyńska – taekwondo olimpijskie
• Julia Grochowska – karate 
• Paweł Grochowski – karate 
• Milena Malicka – bilard 
• Julia Suszka – karate 
• Dominik Suszka – karate 
• Jan Wasyl – siatkówka.

Nagrodą za wyróżnienie był wyjazd na Tor Poznań 
na Wyścigowe Motocyklowe Mistrzostwa Polski. 
Zaraz po przyjeździe odbyło się spotkanie z panem 
Bartoszem Derechem – Wójtem Gminy Rokietnica, 
który wręczył młodym sportowcom dyplomy oraz 
nagrody. Sportowcy mieli okazję stanąć na podium, 
a speaker ogłosił wszystkim obecnym na Torze wrę-
czenie nagród. Dzięki uprzejmości pana Bartosza 
Bielińskiego Prezesa Automobilklubu Wielkopolski 
młodzież oraz przedstawiciele Komisji Konkurso-
wej, pod opieką kierownika zawodów pana Dariu-

sza Marszałka, mogli zwiedzić cały obiekt i obejrzeć 
tzw. Park Maszyn. Pan Marian Dąbrowski z Wójcik 
Racing Team z ogromnym zaangażowaniem opo-
wiedział o charakterze tej dyscypliny, jej zaletach 
i mankamentach, o ryzyku i osiągnięciach zarów-
no zawodników, jak i przemysłu motoryzacyjnego. 
Sportowcy z Rokietnicy mieli możliwość poznać mo-

tocyklistów, biorących udział w Mistrzostwach i po-
rozmawiać z nimi. 

Wszystkim wyróżnionym w Plebiscycie jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy, życząc wszelkiej pomyślno-
ści i kolejnych sukcesów w nadchodzących latach!

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji
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Triathlon  
Kiekrz

Triathlon Kiekrz – To tutaj zaczęła się historia… 14 lipca br. wszechstronna 
dyscyplina sportowa, będąca kombinacją pływania, kolarstwa i biegania, po-
wraca po 35 latach nad Jezioro Kierskie. Swoich sił na dystansie historycznym 
będą próbować uczestnicy pierwszej edycji triathlonu m.in. Jan Olesiński, Ja-
rosław Łabus, Stanisław Zajfert oraz podopieczni trenera Piotr Sauerlanda – 
znana bardzo dobrze w kręgu triathlonowym – Ania Lechowicz oraz młoda, 
utalentowana zawodniczka Saskia Kas. 

Pierwszy start zaplanowany jest na godzinę 9:00, gdzie swoich sił próbować 
będą uczestnicy dystansu ,,Pierwsze Kroki w Triathlonie”. Prawie 200 zawod-
ników zmierzy się na początku z etapem pływackim, następnie do pokonania 
będzie etap kolarski, a na samym końcu przyjdzie czas na bieganie. 

O godzinie 11:00 kibicować będziemy zawodnikom ,,Dystansu Historyczne-
go”. Nietypowy jak dla triathlonistów etap, gdzie przyjdzie się zmierzyć z 1,5 
km pływania, 50 km jazdy na rowerze oraz 20 km biegania. Emocji z pewnością 
nie zabraknie, a obecność kibiców na trasie będzie nieoceniona.

Czy jubileusz 35–lecia pierwszego Triathlonu w Polsce wpisze się na stałe 
w kalendarz zawodów triathlonowych? Na to pytanie uzyskamy odpowiedź 
już 14 lipca br. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby impreza odbyła się 
na jak najwyższym poziomie. Na zawodników czekają wyjątkowe nagrody rze-
czowe oraz pieniężne. 

Osoby, mieszkające w gminach, na których terenie odbywać się będzie wy-
darzenie, muszą liczyć się z chwilowymi utrudnieniami w ruchu. Zamknięty 
będzie ruch na trasie biegowej oraz kolarskiej triathlonu. Więcej informacji 
uzyskać można na stronie www.triathlonkiekrz.pl lub pod numerem telefonu 
609 002 973. Infolinia pracuje w dniach 13-14 lipca 2019 r. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania i kibicowania zawodni-
kom Triathlon Kiekrz 2019.
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Liczymy się w walce o ekstraklasę!!!
W czwartej kolejce I Polskiej Ligi Bilardowej dru-

żyna Akademii Bilardowej Rokietnica zwyciężyła aż 
5:1 w Tomaszowie Mazowieckim z zespołem PERI 
MAK Marketing. Kapitan Michał Potysz miał do dys-
pozycji najsilniejszy skład: Radosław Babica, Arka-
diusz Brzękowski, Adam Stankiewicz i Cezary Jarosz. 
Zawodnicy zagrali koncertowo, a wysokie zwycię-
stwo pozwoliło nam wskoczyć na trzecie miejsce 
w tabeli. W pojedynkach singlowych dwukrotnie 
zwyciężył Radek i raz Adam, a w deblu dwukrotnie 
wygrał Arek, który w pierwszym meczu grał w pa-
rze z Adamem, a w drugim z Czarkiem. Przypomnij-
my, iż awans do ekstraklasy otrzymają dwie druży-
ny, a warto dodać, że aktualnie dwa wyprzedzające 
nas zespoły mają więcej rozegranych spotkań. Ozna-
cza to, iż liczymy się w walce o najwyższy szczebel 
rozgrywek bilardowych w Polsce!!! 

Terminarz i wyniki I PLB dostępne tutaj:
http://bilard-sport.pl/liga/terminarz_1liga.php
Trochę gorzej zaprezentował się nasz drugoligowy 

zespół, który uległ u siebie 2:4 drużynie Zakręconej 
Bili II Poznań. W tym meczu zagraliśmy w składzie: 
Sebastian Brzękowski(kapitan), Piotr Judkowiak, Da-
niel Wieszczeczyński i świeżo upieczona Mistrzyni 
Polski Juniorek Milena Malicka. Punkty dla nasze-
go zespołu zdobyli Piotr w pojedynku singlowym 
i Sebastian z Danielem w deblu. Bardzo blisko ko-
lejnego punktu była Milena, która w pojedynku sin-
glowym uległa minimalnie 7:8.

Terminarz i wyniki II PLB dostępne tutaj:
http://bilard-sport.pl/liga/terminarz_2liga.

php?grupa=1

Wystartowała RLB XV ADVATECH!!!
Trudno w to uwierzyć, ale to już XV edycja Rokiet-

nickiej Ligi Bilardowej ADVATECH!!! Tak jak przed 
rokiem mamy podział na dwie grupy: SUPER i PRO. 
Jest jednak mała zmiana dotycząca umawiania się 
na mecze. Wszystkie pojedynki mają z góry przy-
pisaną datę i godzinę. Spotkania zaplanowane są 
zawsze na środę ale oczywiście jest możliwość ro-
zegrania w innym terminie, jednak musi on być wcze-
śniejszy niż ten początkowo przypisany. W grupie 
SUPER gramy dwa mecze do 7 wygranych partii, 
w 8-bil i w 9-bil. W grupie PRO gramy dwa mecze 

do 5 wygranych partii, w 8-bil i 9-bil. Turniej Fina-
łowy zaplanowany jest na 14 grudnia.

Wyniki i terminarz dostępne tutaj:
SUPER RLB XV ADVATECH: https://www.online

-brackets.com/view/12650
PRO RLB XV ADVATECH: https://www.online

-brackets.com/view/12647

Ze zmiennym szczęściem  
w Las Vegas!!!

Radosław Babica wystąpił w dwóch Pucharach 
Świata w Las Vegas. W pierwszym z nich, czyli w WPA 
Players Championship zaprezentował się wyśmie-
nicie docierając do najlepszej szesnastki zawodów. 
Na tym etapie niestety przegrał z Jason Shaw ze 
Szkocji zajmując wysokie dziewiąte miejsce. Kilka 
dni później Radek wystartował w US Open, gdzie 
zagrało 256 zawodników. Zawody odbyły się w ho-
telu Mandalay Bay na 33 stołach bilardowych. Ra-
dek zaczął super wygrywając dwa pierwsze poje-
dynki, jednak w następnych dwóch niestety przegrał 
i ostatecznie zajął 65.miejsce. Po tych turniejach 
Radek zajmuje 37.miejsce w Rankingu Światowym.  

Reprezentant na MEJ zwycięża 
w BUDMAR-CUP!!!

Michał Potysz i Adam Stankiewicz

Ostatnimi czasy nie możemy narzekać na brak 
turniejów. Nasi zawodnicy tydzień w tydzień star-
tują w różnego rodzaju rozgrywkach. Grand Prix 
Polski, Polska Liga Bilardowa, inauguracja RLB XV 
ADVATECH, Puchar Europy w Austrii, no i teraz BUD-
MAR-CUP, a tuż po nim eliminacja do MPA, później 
BrizZon Snooker i znów Grand Prix Polski, i Pardu-
bice Open w Czechach. Na brak zajęć nie możemy 
narzekać, a co najważniejsze, forma naszych zawod-
ników idzie w górę. W ostatnim BUDMAR-CUP całe 
podium zajęli gracze Akademii Bilardowej Rokiet-
nica. Zwyciężył Adam Stankiewicz, który uwaga... 
już za miesiąc wystartuje w Mistrzostwach Europy 
Juniorów rozgrywanych w Holandii!!! :) Niesamo-
wita wiadomość!!! :) Brawo Adam!!! :) Już teraz 
trzymamy kciuki za medale MEJ!!! :) Drugie miej-
sce w BUDMAR-CUP IX 8-bil zajął kapitan pierw-
szoligowej drużyny Akademii, czyli Michał Potysz. 
Na trzecich lokatach znaleźli się Arkadiusz Brzękow-
ski i Nikodem Jankowiak. Warto wspomnieć o do-
brym występie Dawida Cholewińskiego, który de-
biutował w BUDMAR-CUP zajmując wysokie piąte 
miejsce. Dawid w meczu o wejście do ćwierćfina-
łu spotkał się ze swoim synem Mateuszem. Obaj 
ewidentnie z dnia na dzień podnoszą swoje umie-
jętności. Tak trzymać!!! :) Obok Dawida na piątym 
miejscu znaleźli się Andrzej Barski, Rafał Łozowic-
ki i Maksymilian Bartkowiak. Do zakończenia sezo-
nu pozostały jeszcze dwa turnieje, BUDMAR-CUP 
zaplanowany na 13 lipca(sobota) i BUDMAR MA-
STERS, który zostanie rozegrany dwa tygodnie póź-
niej. Zapraszamy do udziału.

Radosław Babica  
piąty w Best of the East!!!

Radosław Babica, Adam Stankiewicz i Arkadiusz 
Brzękowski w Kieleckim Centrum Bilardowym

Drużyna Akademii Bilardowej Rokietnica w Tomaszowie Mazowieckim
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Trzech reprezentantów pierwszoligowej druży-
ny Akademii Bilardowej Rokietnica wystartowało 
w Kielcach w Dynamic Best of the East Polish Open 
9-ball. Byli to: Radosław Babica, Arkadiusz Brzękow-
ski i Adam Stankiewicz. W stawce 140 uczestników 
najlepiej poradził sobie Radek, który ostatecznie za-
jął piąte miejsce. Arek był siedemnasty, a Adam za-
trzymał się na rozgrywkach grupowych. Zwyciężył 
Vitalii Patsura z Ukrainy. Zawody były zaliczane do 
Rankingu Polski, w którym walczy się o przepust-
kę na Mistrzostwa Polski.  

Puchar Europy w Austrii!!!

Radek w Austrii w meczu z Fabio Petroni (Włochy)
W malowniczym St.Johann im Pongau w Austrii 

został rozegrany Puchar Europy. W stawce 196 za-
wodników wystartowało trzech reprezentantów 
Akademii Bilardowej Rokietnica. Radosław Babi-
ca, Arkadiusz Brzękowski i Adam Stankiewicz kolej-
ny raz spróbowali swoich sił z najlepszymi zawod-
nikami Europy i nie tylko. Najlepiej zaprezentował 
się Radek, który był o krok od awansu do najlep-

szej ósemki ale ostatecznie zajął 9.miejsce. Radek 
po czterech wygranych meczach z rzędu uległ mini-
malnie, bo 9:8 dobrze znanemu kibicom z Rokietni-
cy Ralfowi Souquetowi z Niemiec. Arek i Adam zo-
stali sklasyfikowani na 97.miejscach. Obaj doznali 
porażki w pierwszych swoich meczach, a później 
Arek po wolnym losie i jednym wygranym meczu 
przegrał z Salah Alrimawi ze Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich, a Adam po dwóch wygranych me-
czach uległ Long Nguyen Phuc z Wietnamu. Kolejny 
Puchar Europy odbędzie się na początku sierpnia 
w Holandii i tam również zobaczymy zawodników 
z Rokietnicy 

Koszulki Akademii Bilardowej!!!
Zapraszamy do zakupu nowych koszulek klu-

bu sportowego Akademia Bilardowa Rokietnica :) 
Podstawowa koszulka jest koloru czerwonego, jest 
też wersja limitowana w kolorze czarnym. Kupu-
jąc koszulkę wspierasz wszelkie działania Akademii 
i przyczyniasz się do rozwoju naszych zawodników. 
Dostępne są męskie i damskie w niemal wszyst-
kich rozmiarach. Koszt koszulki czerwonej to 100 
zł, a czarnej 120 zł. Koszulki dostępne bezpośred-
nio w Akademii. Wszelkie pytania prosimy kierować 
pod numerem telefonu: 601 635 887

QUAY Wakacje z Bilardem - 
Rokietnica 2019!!!

W dniach 17-25 sierpnia w Rokietnicy odbędzie 
się największa impreza bilardowa w Polsce. Przez 9 
dni przy stołach bilardowych codziennie będą odby-
wały się turnieje i zabawy w ramach „QUAY Wakacje 
z Bilardem – Rokietnica 2019”. Będzie można zagrać 
w Turniejach o Puchar Wójta, inauguracji sezonu 

BUDMAR-CUP, eliminacjach do Mistrzostw Polski 
Amatorów, czy wziąć udział w Wakacjach z Bilardem 
dla dzieci i dorosłych. Punktem kulminacyjnym im-
prezy będzie trzecia edycja niesamowicie rozwija-
jącego się Międzynarodowego Turnieju Bilardowe-
go QUAY Rokietnica Open z pulą nagród 75 000zł!!! 
Zapraszamy do udziału!!! Wszelkie informacje pod 
numerem telefonu: 601 635 887.

Szkółka  
Bilardowa Radosława Babicy!

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

Wakacje z Bilardem  
dla dzieci do lat 15: 
I turnus – 08-12 lipiec 
II turnus – 19-22 sierpień

Termin: 19-22.08.2019 r., god. 10-14
Hala Rokietnickiego Ośrodka Sportu
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Finał Mistrzostw Wielkopolski w mini 
siatkówce dziewcząt – podsumowanie

2.06.2019 r. w hali Rokietnickiego Ośrodka Sportu 
odbył się finał Mistrzostw Wielkopolski w mini siat-
kówce dziewcząt w ramach Rozgrywek Kinder+Sport. 
Władze Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, do-
ceniając nasze umiejętności organizacyjne, kolejny 
raz powierzyły nam przygotowanie Finału. Patro-
nat nad imprezą objęli Wójt Gminy Rokietnica Bar-
tosz Derech oraz Starosta Poznański Jan Grabkowski.  

Dzięki zaangażowaniu rodziców i zarządu UKS uda-
ło się pozyskać sponsorów: Powiat Poznański, firmy 
- Deva, Kingspan, Firma Karlik Volvo, Cukiernia u Ka-
milka, Hurtownia - Bart Kwiaty oraz Gmina Rokietnica.

Nadszedł dzień finału. Do Rokietnickiego Ośrodka 
Sportu z samego rana zjechały 32 zespoły z całego 
województwa. Imprezę rozpoczęła prezentacja dru-

żyn. Zespoły weszły na parkiet przy dźwiękach mar-
sza, ubrane w jednolite koszulki, przygotowane dla 
wszystkich uczestników dzięki sponsorom. Trenerzy 
wszystkich zespołów otrzymali pamiątkowe kubki.  
Na zakończenie zatańczyły dziewczyny z grupy Kon-
trast z Poznania, Amelia Kurantowicz zaśpiewała 
piosenkę „Dobrego dnia” – i taki był!

W wielkim finale wystąpiły dwie ekipy UKS LIDER 
– młodsze dziewczyny w kat. 3 uplasowały się na 10 
miejscu. Gabriela Spychała, Anna Jędrzejczak, Ju-
lia Walkiewicz oraz Zosia Urbańska pechowo trafiły 
do bardzo mocnej pierwszej grupy, w której jak się 
później okazało grał późniejszy mistrz wojewódz-
twa. Niestety, nie udało im się awansować do gru-
py walczącej o medale. 

Starsze dziewczyny, grające w czwórkach, rozpo-
częły swój turniej od dwóch zwycięstw: 2:0 z zespo-
łem z SP 15 Poznań i UKS 9 Leszno, a w ostatnim 
meczu 2:1 pokonały zespół Siatkarza Jarocin. Awan-
sowaliśmy do najlepszej 4 z kompletem zwycięstw.  
Pozostały nam dwa mecze, bardzo ciężkie mecze. 
Pierwszym rywalem był zespół Energetyka Poznań. 
Dla kibiców i trenerki była to nerwowa walka punkt 
za punkt, gdy w tiebreaku pojawił się wynik 10:8 dla 
przeciwników wydawać by się mogło, że to koniec. 
Nic bardziej mylnego! Wzięty przez trenerkę czas, 
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pozwolił złapać oddech i pokonać przeciwnika 2:1. 
Ostatni i decydujący o I miejscu  mecz rozegrali-
śmy z zespołem ze Śmigla, który w ubiegłym roku 
odebrał nam zwycięstwo. Po dwóch setach wynik 
był remisowy, 3 set to wyrównana walka punkt za 
punkt. Nasze dziewczyny cierpliwie, konsekwent-
nie realizowały taktykę wyznaczoną przez trenerkę 
Dorotę Szyszkę i po pełnej emocji końcówce zosta-
liśmy Mistrzami Wielkopolski. W hali ROS zrobiło 
się głośno. Kibice i rodzice nie kryli łez wzrusze-
nia i razem ze swoimi zawodniczkami cieszyli się ze 
zdobycia największego osiągnięcia w historii Klubu.  

W zakończeniu brał udział prezes WZPS Jacek 
Broński, który wręczył nagrody medalistkom i uczest-
niczkom wszystkich kategorii. 

W trakcie turnieju przeprowadzono różne kon-
kursy, w tym na najsympatyczniejszą zawodniczkę 
– tytuł ten otrzymała zawodniczka MKS Trzcianka, 
a nagrodę ufundowała Firma Karlik Volvo. Wśród 
uczestników rozlosowano kolejną nagrodę od Volvo 
Firma Karlik. Uczestnicy turnieju fotografowali się na 
tle ścianki z logo naszych sponsorów, a w hali oraz 
przed nią eksponowano flagi oraz banery darczyń-
ców. Spiker przez czas trwania informował uczest-

ników o sponsorach Mistrzostw.
Wszyscy trenerzy otrzymali kubki, każde dziec-

ko otrzymało koszulkę z finału, a zespoły, które wy-
walczyły tytuł Mistrza Wielopolski, otrzymały wraz 
z trenerami pamiątkowe koszulki.

Serdecznie dziękujemy sponsorom, honorowym 
patronom i rodzicom za pomoc w organizacji i za-
angażowanie. 

Trzymajcie kciuki za nasze Złotka w Zabrzu!

„AKADEMIA ZDROWIA SANTANDERA”
z Nordic Walking po raz trzeci w Rokietnicy!

Witam wszystkich sympatyków Nordic Wolking. 
W tym roku piszę bardzo spóźniony artykuł na te-
mat zajęć, ale wybór miejscowości, w których mają 
odbywać się zajęcia, trwał bardzo długo i dopie-
ro na kilka dni przed wyznaczoną datą, dowiedzia-
łem się, że Rokietnica jest w gronie „szczęśliwców”, 
mogących w ramach akcji, nauczyć się poprawnie 
chodzić z kijkami. Dlaczego tak długo wybierano? 
Ponieważ wybór był bardzo trudny. W porówna-
niu do ubiegłego roku, w tym około 120 miejsco-
wości trzeba było odrzucić, z tych lub innych po-
wodów. Dlatego Polska Federacja Nordic Walking 
wraz z Santander Consumer Bank, miały trudny 
orzech do zgryzienia w wyborze miejscowości. Na 

korzyść Rokietnicy przemawiała liczba uczestników 
na zajęciach. Trzymajmy tak dalej, a wysoka fre-
kwencja być może pomoże w latach następnych. 
Spotykać się będziemy w każdy wtorek, na parkin-
gu, przy kościele – wjazd od ul. Szamotulskiej (jak 
w roku ubiegłym) o godz. 18.00, od 9 maja do 27 
sierpnia 2019 r. W tym roku spotkań będzie 16 w 30 
miejscowościach naszego kraju. Rokietnica zosta-
ła zakwalifikowana do tej akcji już po raz trzeci i to 
dzięki Waszej licznej frekwencji w poprzednich la-
tach. Przypominam, że zajęcia są całkowicie bez-
płatne. Chcecie, macie czas, lubicie ruch na świe-
żym powietrzu, zabieracie swoje kijki, znajomych 
i przychodzicie poćwiczyć z nami. Zajęcia będą trwały 

od godziny piętnaście do godziny trzydzieści. Trasa 
taka sama jak w ubiegłym roku, liczy ok. 5 km. Jakie 
tempo? Nie ma znaczenia czy ktoś chodzi szybko czy 
wolno. Tempo marszu dostosowujecie do Waszego 
wieku, pogody, dyspozycji dnia. Każdy chodzi w za-
kresie własnych możliwości i umiejętności. Nie ma 
też znaczenia sprawność fizyczna czy tzw. wytreno-
wanie. Te zajęcia przeznaczone są dla osób, które 
chcą wyjść z domu, spotkać znajomych, trochę się 
poruszać, spędzić aktywnie czas, a przy okazji na-
uczyć się czegoś nowego. Często spotykam się z py-
taniem „czy aby na pewno dam radę? Odpowiedź 
jest oczywista i prosta. Ten program nie został „uru-
chomiony” dla tych, którzy startują w zawodach 
Mistrzostw Polski lub zawodach wyższej rangi – to 
jest program dla wszystkich, którzy chodzą i chcą 
chodzić, ale i dla tych, których trzeba odpowied-
nio ukierunkować technicznie i pokazać jak zrobić 
to dobrze. W ramach zajęć nie tylko będziemy cho-
dzić, ale nauczymy się rozgrzewki, ćwiczeń ogólno-
rozwojowych oraz rozciągania po treningu. Ale bez 
obaw - każdy da radę, ponieważ każdy ćwiczy wg 
swoich możliwości i umiejętności. Z upływem za-
jęć poznacie i zapamiętacie ich tyle, że będziecie 
mogli się rozgrzać i porozciągać w indywidualnych 
spotkaniach z NW. Zapraszam wszystkie osoby chęt-
ne, nie bójcie się, przyjdźcie z sąsiadami, znajomy-
mi, przyjaciółmi, ponieważ w grupie jest raźniej,  
ponieważ w grupie jest weselej oraz w grupie jest 
siła, która przyniesie nam wiele korzyści. Zabierz-
cie ze sobą kijki. Do zobaczenia!  

Trener, Instruktor PFNW
Dariusz KOSICKI

Tel. 691 636 684

G

MINA ROKIETNIC
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Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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UKS Błyskawica
Dominik Suszka wicemistrzem 
Polski w karate Olimpijskim

Puchar Gryfa-Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyj-
ny do Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców 
w Karate Olimpijskim Szczecin.

W sobotę 30.03.2019 r. mieszkaniec naszej gminy 
– Dominik Suszka brał udział w Szczecinie  w Pucha-
rze Gryfa, który był ogólnopolskim turniejem kwa-
lifikacyjnym do Mistrzostw Polski juniorów i mło-
dzieżowców w karate olimpijskim. W zawodach 
tych wystartowało 184 zawodników z 24 klubów 
całej Polski. Nasz zawodnik startujący w barwach 
klubu KuziSport wywalczył dwa brązowe medale 
w konkurencji kata indywidualne – juniorzy 16-17 
lat i konkurencji kumite indywidualne – juniorzy 16-
17 lat - 68 kg. Tym samym uzyskał on kwalifikacje 
do udziału w mistrzostwach Polski, które w kwiet-
niu odbędą się w Poznaniu. Gratulujemy. 

XXVIII Mistrzostwa Ziemi Legnickiej 
w Karate Olimpijskim

Pięcioosobowa reprezentacja zawodników klu-
bu UKS Błyskawica Rokietnica w sobotę 13.04.2019 
wybrała się do miejscowości Legnica na XXVIII Mi-
strzostwa Ziemi Legnickiej w Karate Olimpijskim. 
Były to również zawody kwalifikacyjne do Mistrzostw 
Polski juniorów i U-21 w których wystartowało 423 
zawodników z 43 klubów całej Polski (między in-
nymi z Gdańska, Białegostoku, Elbląga, Łodzi, Zie-

lonej Góry, a nawet pojawili się zawodnicy z Czech. 
Nasi zawodnicy wywalczyli dwa medale, jeden zło-
ty i brązowy. Złoty medal wywalczyła Julia Susz-
ka w konkurencji kumite indywidualne Młodziczki 
12-13 lat +50 kg. Brązowy medal wywalczył Szy-
mon Śniegocki  w konkurencji kumite indywidualne 
chłopcy 10-11 lat -35 kg. Ponadto w zawodach wy-
startowali: Paweł Grochowski, Hanna Weber i Mi-
chał Weber, którzy po zaciętych walkach w swoich 
konkurencjach ostatecznie zajęli miejsca poza po-
dium. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Mistrzostwa Polski 
w Karate Olimpijskim Juniorów 
i Młodzieżowców Poznań 

W dniu 27.04.2019 r. w Poznaniu w Hali Spor-
tu Politechniki Poznańskiej odbyły się Mistrzostwa 
Polski U-21 w Karate Olimpijskim Juniorów i Mło-
dzieżowców. W zawodach tych udział wzięło 320 za-
wodników z 42 klubów całej Polski (między innymi: 
Białystok, Szczecin, Łódz, Gdańsk, Prudnik czy Wro-
cław). Celem zawodów było wyłonienie najlepszych 
zawodników i zawodniczek w poszczególnych kon-
kurencjach kata (pokaz) i kumite (walka) oraz wy-
łonienie Kadry Narodowej na 2019 rok. W tak pre-
stiżowych zawodach wystartował jedyny zawodnik 
reprezentujący gminę Rokietnica i klub KuziSport Do-
minik Suszka , który wywalczył 3 medale (2 srebrne 
i 1 brąz). Srebrny medal wywalczył w konkurencji 
kata drużynowe chłopcy 14-17 lat i kata indywidu-
alne juniorzy 16-17 lat, brązowy medal wywalczył 

w konkurencji kumite indywidualne juniorzy 16-17 
lat -68 kg. Dominik zdobywając trzy medale zajął 
33 miejsce w kwalifikacji medalowej. 

Uważam, że tak wysokie wyniki są możliwe nie 
tylko dzięki talentowi i wysokim  umiejętnościom 
trenerskim, lecz przede wszystkim dzięki wytrwa-
łej pracy młodych ludzi. Jest to przykład, jak kara-
te rozwija ducha walki, nie tylko na zawodach, lecz 
w codziennym życiu. Gratulacje. 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w Karate Olimpijskim 
strefa Zachodnia Poznań

W dniu 28.04.2019 r. w Hali Sportu Politechniki 
Poznańskiej odbyły się zawody Międzywojewódz-
kie Mistrzostwa Młodzików w Karate Olimpijskim, 
w których udział wzięło 78 zawodników z 22 klu-
bów zachodniej Polski. Są to prestiżowe zawody 
rangi Mistrzostw Polski w których startują tylko za-
wodnicy w przedziale wiekowym 12-13 lat, w kon-
kurencjach indywidualnych kata i kumite. Kryteria 
wiekowe spełniło tylko dwóch zawodników naszego 
klubu UKS Błyskawica. W zawodach tych wywalczy-
li 2 medale-1 złoty i 1 brąz. Złoty medal wywalczył 
Paweł Grochowski w konkurencji kata indywidu-
alne 12 -13 lat klasując się na  4 miejscu w kwalifi-
kacji medalowej, brązowy medal wywalczyła Julia 
Suszka w konkurencji kumite indywidualne mło-
dziczki 12-13 lat +50 kg, klasując się na 25 miejscu 
w kwalifikacji medalowej. Zawodnikom gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów. 

D.S.
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15 lecie UKS Słowian Mrowino
Dnia 07.06.2019r. o godz. 18.00 w gościnnych 

progach Restauracji Przystań w Mrowinie odbyła się 
uroczystość jubileuszu 15-lecia UKS Słowian Mro-
wino. Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy 
Rokietnica Bartosz Derech, przewodnicząca Rady 
Gminy Rokietnica Izabela Dziamska, Jarosław Ku-
rzawa – prezes UKS w latach 2004-2010, Andrzej 
Żebrowski – prezes UKS w latach 2010 - wrzesień 
2017, Jacek Olejniczak – trener UKS Słowian Mro-
wino, Dorota Matus – Jankowiak z zaprzyjaźnione-
go klubu SKTS Rataje 50, Stanisław Hyżyk z zaprzy-
jaźnionego klubu MKS TS Warta Oborniki, dyrektor 
szkoły podstawowej w Mrowinie Małgorzata Łopat-
ka, radny gminy Rokietnica Ryszard Lubka oraz byli 
i obecni zawodnicy a także ich rodzice i sympaty-
cy naszego klubu. 

Po powitaniu gości, obecna prezes zarządu na-
szego klubu Magdalena Kaczmarek przedstawiła rys 
historyczny klubu. Dowiedzieliśmy się wielu cieka-
wych rzeczy o naszych założycielach a także o suk-
cesach klubu na przestrzeni ostatnich 15 lat. 

Z ust wójta gminy oraz p. dyrektor Małgorzaty 
Łopatka, usłyszeliśmy wiele miłych słów, gratulacji 
i życzeń. Nie zabrakło także drobnych upominków 
dla trenera naszego klubu p. Jacka Olejniczaka. Pro-
wadząca jubileusz p. Karina Gizińska odczytała list 
otrzymany od Starosty Poznańskiego,  który nieste-
ty nie mógł przybyć osobiście.

Jubileusz był okazją do wręczenia nagród oraz 

podziękowań. I tak nagrody w postaci szklanych 
statuetek otrzymali:
1. Zosia Gizińska za tworzenie sympatycznej at-

mosfery, uśmiech i awans do Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski;

2. Krzysztof Gościniak za ustawiczną chęć wygry-
wania i bardzo dobre efekty swojej pracy w se-
zonie 2018/2019;

3. Wojciech Kaczmarek za najbardziej niezawodne 
uczestnictwo w treningach i nieustannie czynio-
ne postępy w swojej grze;

4. Hubert Witkowski za ambicję, tworzenie pozy-
tywnego nastroju w trakcie zajęć oraz pomoc 
i przyjazny stosunek do młodszych zawodników;

5. Wiktoria Witkowska za bardzo regularne uczest-
nictwo w treningach oraz emocjonalne przeży-
wanie swoich pojedynków;

6. Olga Gościniak za zaangażowanie i pomoc w trak-
cie zajęć najmłodszych zawodników „Słowiana”;

7. Paweł Gawroński za zaangażowanie i pomoc 
w trakcie zajęć najmłodszych zawodników „Sło-
wiana”;
Pan Jacek Olejniczak otrzymał przepiękną szkla-

ną statuetkę za 15 lat zaangażowania i wytrwałej, 
systematycznej pracy z zawodnikami UKS Słowian 
Mrowino;  

Pani Hanna Piątek natomiast za niecenioną po-
moc w prowadzeniu zajęć otrzymała przepiękny 
bukiet kwiatów. 

Zarząd przygotował podziękowanie dla p. Pawła 
Bawolskiego za wsparcie finansowe naszego klubu 
oraz wiarę w sukcesy naszych zawodników, ale nie-
stety w związku z innymi zobowiązaniami p. Bawol-
ski nie mógł ich odebrać osobiście. 

Jubileusz został uświetniony występem naszej lo-
kalnej wokalistki Wiktorii Gawron a goście w trakcie 
koncertu mogli zapoznać się z materiałem fotogra-
ficznym prezentowanym z rzutnika. 

Po otrzymaniu symbolicznej lampki szampana 
i odśpiewaniu „Sto lat” goście skosztowali wspa-
niałego tortu migdałowego.

W tym miejscu Zarząd klubu chciałby serdecz-
nie podziękować za pomoc i wsparcie następują-
cym osobom:
• Romanowi Kałużnemu Restauracja „Przystań”,
• Arturowi Lisiakowi cukiernia „U Kamilka”,
• Małgorzacie Witkowskiej,
• Ryszardowi Lubka,
• Damianowi Nowickiemu,
• wszystkim mamom i tatom za przygotowanie 

wspaniałych ciast na naszą uroczystość. 
Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że we 

wrześniu planowany jest turniej jubileuszowy, na 
który zapraszamy wszystkich obecnych oraz byłych 
zawodników. Szczegóły już wkrótce na naszym pro-
filu Facebook. A dla fanów zabaw tanecznych przy-
gotowujemy Bal Kostiumowy w Andrzejki w Re-
stauracji „Przystań”. Szczegóły również pojawią się 
w mediach społecznościowych. 

Karina Gizińska
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XIV Spartakiada 
Seniorów

W czerwcu zakończyło się kolejne czterodniowe 
sportowe święto seniorów organizowane przez Po-
znańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

Swój udział w rywalizacji ponownie zaakcento-
wało małżeństwo mastersów z Rogierówka.

Pani Aleksandra Podsiadło zdobyła złote meda-
le w sprincie na 60 m z czasem 10,6 sek. i na 400 
m z czasem 1 min 39,7 sek., natomiast małżonek 
Zdzisław zakończył rywalizację, zdobywając złoty 
medal w biegu na 60 m z czasem 10,00 sek. w kat. 
wiekowej 69-74.

Należy podkreślić, że wyniki uzyskane przez Pa-
nią Aleksandrę są najlepszymi, biorąc pod uwa-
gę wszystkie kategorie wiekowe startujących pań.

Gratulujemy!

Retroweriada 2019
Retroweriada 2019 - VII Zlot Miłośników Zabytko-

wych Rowerów uważamy za udany. Wydarzenie to 
już na stałe wpisało się w kalendarz imprez dla ko-
lekcjonerów, pasjonatów, właścicieli rowerów za-
bytkowych. W programie imprezy był rajd rowero-

wy oraz wystawa, a także zlot rowerów okresu PRL. 
Tegoroczna edycja zgromadziła największą dotych-
czas liczbę rowerów, rekordowo mogliśmy podzi-
wiać w jednym miejscu 130 pojazdów. Najstarszy 
rower był z 1862 r.

Najbardziej widowiskową konkurencją zlotu był 
konkurs elegancji, w którym uczestnicy wystartowa-
li do rundy dookoła jeziora ubrani zgodnie z modą 

z czasu pochodzenia roweru. 
Komandor Anna Gorońska 

Członek Automobilklub Wielkopolski 
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IV Wiosenny Integracyjny Turniej Bocci 
o Puchar Wójta Gminy Rokietnica

11 czerwca br. poznaliśmy zwycięzców  IV Wio-
sennego Integracyjnego Turnieju Bocci o Puchar 
Wójta Gminy Rokietnica. Turniej został zorganizo-
wany przez nasze Stowarzyszenie przy  współudzia-
le Rokietnickiego Ośrodka Sportu, pod Patronatem 
Honorowym Wójta Gminy Rokietnica. W Turnieju 
uczestniczyło 5 organizacji z gminy Rokietnica: Szkoła 
Podstawowa w Mrowinie (2 drużyny), Szkoła Pod-
stawowa w Napachaniu (2 drużyny), Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy (2 drużyny), 
Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich 
w Rokietnicy, Warsztat Terapii Zajęciowej w Bara-
nowie przy Stowarzyszeniu ROKTAR (2 drużyny). 
Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego wprowa-
dzenia zawodników na płytę boiska przez odświęt-
nie ubranych Uczestników WTZ. Było nam bardzo 
miło powitać przybyłych gości: p. Arkadiusza Kla-
pińskiego Zastępcę Wójta Gminy Rokietnica, p. To-
masza Woźnicę – Zastępcę Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, p. Jerzego 
Maciejewskiego – Prezesa Rokietnickiego Ośrod-
ka Sportu, p. Izabelę Dziamską – Przewodniczącą 
Rady Gminy Rokietnica, p. Lucynę Bigos - Wicedy-
rektor Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Ro-
kietnicy, p. Wojciecha Kaczmarka – Dyrektora Ze-
społu Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy, p. 
Teresę Wieczorek – Dyrektor  Gminnego Ośrodka 
Kultury i Gminnej Biblioteki, p. Ewelinę Domagałę – 

p.o. Manager Klubu Fitness ROSFIT w ROS, p. Iwonę 
Dymarek – pracownika socjalnego OPS w Rokietnicy. 
Następnie sędzia główny Turnieju p. Alicja Nazaruk 
przedstawiła zasady rozgrywek. W części artystycz-
nej wystąpił uczestnik  Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej, Krzysztof Sadek, który wykonał dwa utwory: 
„Pokolenia” i „Do Boju Boccia”. Po występie arty-
stycznym oficjalnego otwarcia zawodów dokonał p. 
Arkadiusz Klapiński, który wypowiedział się bardzo 
ciepło o naszym Turnieju i życzył wszystkim zawod-
nikom samych sukcesów. Zawody były rozgrywane 
w systemie pucharowym. W wyniku losowania dru-
żyny zostały przydzielone do 3 grup, gdzie każda dru-
żyna grała z każdą. Następnie zajmujący pierwsze 
miejsca z każdej grupy i jedna drużyna zajmująca 
drugie miejsce w grupie, która zdobyła najwięcej 
punktów w meczach, awansowały do półfinałów. 
Po rozegranych półfinałach zwycięzcy grali w fina-
le, a przegrane drużyny stoczyły emocjonujący bój 
o trzecie miejsce. Ostatecznie trzecie miejsce zajęli 
zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Mrowinie dru-

żyna II,  drugie miejsce zajęła drużyna I z WTZ ROK-
TAR, a zwycięzcą Turnieju została drużyna z Zespołu 
Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy. Ceremo-
nii wręczania nagród  dokonali wspólnie: Zastępca 
Wójta Gminy Rokietnica p. Arkadiusz Klapiński, Wi-
cedyrektor Szkoły Podstawowej w Rokietnicy – p. 
Lucyna Bigos oraz Prezes Stowarzyszenia ROKTAR 
– p. Wanda Koralewska. Każda organizacja biorą-
ca udział w Turnieju otrzymała dyplom i puchar za 
udział, a dla zawodników były upominki ufundo-
wane przez Stowarzyszenie i sponsorów. Drużyny 
zajmujące miejsca na podium otrzymały również 
dyplomy, puchary ufundowane przez Wójta Gmi-
ny Rokietnica.

Turniej odbył się przy wsparciu sponsorów: fir-
my KOMPLET Polska z Tarnowa Podgórnego, która 
ufundowała pyszne pączki dla zawodników i  wy-
trwałych kibiców, Restauracji „Pod Gruszą” – pana 
Józefa Gawrona, która ufundowała pyszną zupę po-
midorową dla zawodników, firmy WAAB Wytwórni 
Betonu, która zasponsorowała upominki dla zawod-
ników. Dziękujemy bardzo wszystkim sponsorom za 
wsparcie naszej imprezy i członkom Stowarzysze-
nia za pyszne ciasta do kawy.

Elżbieta Kram
Stowarzyszenie ROKTAR
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Polowanie na zorzę,  
jaskinie i inne Arktyczne zabawy

Nie wiem już, ile dokładnie czasu spędziłem na 
północy. Dni zlewają się w całość, ale wiem, że to 
jak narkotyk wciąga. Chciałem i tym razem przeżyć 
niesamowitą przygodę. Udało się! 

Nasz wyjazd był, co prawda dość krótki, ale o tej 
porze na Spitsbergenie bez skuterów śnieżnych za 
wiele się nie podziała. Spędziliśmy tydzień na wy-
spie, bardzo aktywnie zabijaliśmy czas. Wszystko za-
częło się we wtorek, kiedy wylądowaliśmy po dość 
długim locie w największym mieście Spitsbergenu. 
O 14:30 było już szaro, nadal trwała noc polarna. 
Widać już było oznaki nadchodzącego słońca, kolej-
nego lata. Mieliśmy prosty plan na ten dzień, wła-
ściwie na tę noc, rozpakować się, rozgrzać i poznać. 
Jechaliśmy, w większości nie znając się wzajemnie, 
ale szybko nadrobiliśmy lata nieznajomości. Szyb-
ka butelka whisky poprawiła wszystkim zmęczone 
humory, chwila odpoczynku, jedzonko i w miejski 
szał. W Longyerowie nie za bardzo można posza-
leć. Zimno, ciemno i do domu daleko, ale skoro to 
miał być wieczorek zapoznawczy, to wyskoczyliśmy 
na piwko. W miłym barze, gdzie podobno jest naj-
większa na świecie kolekcja whisky – zresztą, co 
robić innego jak nie pić w takim miejscu, spędzi-
liśmy około „dwa piwa”. To był dobry czas, bo po 
wyjściu mieliśmy okazję zobaczyć coś, po co przy-
jechaliśmy. Jeden z piękniejszych spektakli natury, 
jaki widziały moje oczy. Nad naszymi głowami za-
częły tańczyć zielone wstęgi świateł. Niebo zmieniło 
się w scenę, a my z zamarzniętymi rękoma wpatry-
waliśmy się w to, co nas otacza. Takiego pięknego 
zorzowego spektaklu jeszcze nie widziałem. Długie 
wstęgi krążyły po gwieździstym niebie. Osłupieni 
bez aparatów, ubrani ciut za cienko – obserwowa-
liśmy. A było, co. Niesamowite wrażenie robi to, 

że widać, jak się wszystko rusza, tańczy. Mieliśmy 
polować na zorzę i ustrzeliliśmy to już pierwszego 
dnia. Zmarznięci po dwóch godzinach wróciliśmy 
do hotelu, żeby jeszcze raz przeżyć już w opowie-
ściach to, co się wydarzyło. 

Drugi dzień rozpoczęliśmy leniwie, po takich wra-
żeniach nocy poprzedniej mogły uratować nas psie 
odgłosy. Do 14 na spokojnie odwiedziliśmy centrum 
za jasnego. Sklepik, jakieś pocztówki, coś na pamiąt-
kę i na wieczór do picia. Przyszła godzina czternasta, 
na dworze -22˚C. Trzeba było się dość ciepło ubrać, 
bo zimno czuć było wszędzie. Przejęci od rana tym 
wydarzeniem zabraliśmy trochę czekolady i bato-
nów, ale nie było ostatecznie czasu na zjedzenie 

tego cuda. Podjechaliśmy z gadatliwym Danielem do 
psiarni. Tam zobaczyliśmy bestie, szczekające, silne 
potwory, które miały nas zabrać w bezkres Arktyki. 
Poznaliśmy szybko zasady bezpieczeństwa i niedłu-
go później zasiedliśmy za sterami naszych sań. Ze-
społy dwuosobowe, jeden tyłek był odpowiedzialny 
za hamowanie i kontrolę sań, a drugi za podziwia-
nie widoków i liczenie brązowych placków na tra-
sie. Inicjatywa i pomysł bardzo ciekawy, ale samo 
wykonanie fajne dla rodzin z dziećmi lub psich fa-
natyków. Nie jest to wymagające zajęcie, o ile war-
to raz spróbować, nie należy spodziewać się nie-
botycznych prędkości i dużej adrenaliny. Spokojna 
rozrywka dla mieszczucha. Pewnie miałoby to inny 
wymiar gdybyśmy jechali przy akompaniamencie 
zorzy. Nie tamtego wieczoru. Na zakończenie poje-
chaliśmy zobaczyć małe psiaki, zjeść ciastko i napić 
się brandy lub kawy, w zależności od potrzeb. Po-
goda nie pozwalała na polowanie, więc zaczęliśmy 
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się powoli pakować, jeść i miło spędziliśmy wieczór 
na rozmowach o życiu. 

Trzeci dzień był troszkę roboczy, z punktu logi-
styki mieszkalnej. Na jedną noc musieliśmy opuścić 
nasze schronienie. Udaliśmy się do kultowego ho-
telu Mary-Ann, gdzie rok wcześniej Martyna Woj-
ciechowska kręciła materiał o kobietach na Krańcu 
świata. Notabene widzieliśmy się na północy, bardzo 
fajna kobieta z niej. Po śniadaniu ruszyliśmy, a nasz 
majdan zostawiliśmy w garażu i zgodnie z planem 
ruszyliśmy na PlataBerget. Pierwsze było dość stro-
me podejście. Mocno ubity, zmarznięty śnieg nie 
pomagał w wejściu, ale po dwóch godzinach byli-
śmy na szczycie, skąd rozciągał się widok na całe 
malowniczo położone miasteczko, oczywiście też 
na płaski arktyczny bezkres. Nasza wędrówka od 
tego miejsca była już spokojna, płaska, długa. Ja 
osobiście czułem się jak w drodze na biegun, dokoła 
biało i równo. Mieliśmy piękną przerwę na podzi-
wianie reniferów, w pięknych okolicznościach ma-
jestatycznego krajobrazu. Szliśmy tak ładnych kilka 
kilometrów, aż dotarliśmy do jednej z największych 
niewojskowych stacji satelitów. Obeszliśmy piłeczki 
i udaliśmy się w drogę powrotną, gdzie zahaczyliśmy 
o wejście do banku nasion, podkre-
ślam nasion. A następnie mały po-
stój przy jednym z bardziej znanych 
znaków na Instagramie, czyli ostrze-
żeniu o niedźwiedziach polarnych. 
Szybka fota i powrót po nasze rze-
czy i zameldowanie w innym hote-
lu. Przyrządziliśmy wspaniałą kolację 
i ubraliśmy się ciepło, żeby zobaczyć 
zorzę. W ciągu dnia piękna pogoda, 
chciałoby się powiedzieć słoneczna, 
ale owa gwiazda chowała się jeszcze 
pod horyzontem. Niestety przyszły 
chmury i nici z podniebnego spek-
taklu. Dzięki temu dotarliśmy do na-
stępnego znaku, co za tym idzie ko-
lejny kraniec miasteczka. Wróciliśmy 
zziębnięci i przyszedł czas na miłe 
spędzenie walentynkowego wieczoru w jacuzzi. Było 
zimno, przeszło 20 stopni na minusie, a woda uroczo 
cieplutka. Coś pięknego, nie brakowało chyba nicze-
go. Kiedy się robiło za ciepło, wystarczyło wysunąć 
nos ponad wodę, a dla tych ekstremalnych, moż-
na było wytarzać się w śniegu. Wiadomo, że męska 
cześć grupy przeciągnęła swoje tyłki po ośnieżonym 
ogrodzie. Więcej sekretów nie mogę zdradzić, ale 
był to bardzo miło spędzony wieczór. 

Ranek ciężki, ale pyszne śniadanko wynagrodziło 
trud pobudki. Spakowaliśmy się i ruszyliśmy na lo-
dowiec Lars. Trekking zaplanowany na kilka godzin, 
pogoda nie była zbyt łaskawa. Silny wiatr, chmu-
ry i mroźna aura Spitsbergenu dały nam popalić. 
Przeszliśmy miasto do kolejnego krańca i uciekliśmy 
w dolinę. Podejście pod górkę również nie należało 
do przyjemnych, ale w raczkach poradziliśmy sobie 
świetnie, do samego końca pod górę. Długa, kilkuki-
lometrowa droga miała zaprowadzić nas w głąb lo-
dowego świata. Na mapie zaznaczone miałem miej-
sce, które eksplorowaliśmy rok wcześniej. Bardzo 
się przestraszyłem, bo w tych punktach nie było nic. 
Prawie zacząłem kopać swoje dziury, coś tam mu-
siało być, przecież rok wcześniej były dwie. To jest 
jednak lód, przyroda i taka siła, że wejście znaleźli-
śmy kilkaset metrów wyżej. De Facto byliśmy w in-

nej jaskini. Różne kolory lodu, różne faktury, tysią-
ce lat historii. Widać było jak potężna jest natura, 
która drąży w lodzie kanały, fikuśne tunele, praw-
dziwy labirynt. To zderzenie z rzeczywistością jest 
kolosalne, nieprawdopodobne. Kiedy patrzy się na 
ten lód, wygląda on olśniewająco i każdorazowo 
inaczej. Pod nami było trochę kamieni, płaska po-
wierzchnia lodu, a nad nami kilkumetrowe, ostro 

zakończone sople. Momentami było bardzo ciasno, 
musieliśmy kucać, wciągać brzuchy i uważać na gło-
wy. Mistyczne ściany prowadziły nas bardzo daleko, 
a każda nowa komnata potrafiła sparaliżować pięk-
nem. Spędziliśmy ponad godzinę w środku lodow-
ca, było tam zdecydowanie cieplej niż na zewnątrz, 
więc się nie spieszyliśmy. Po wyjściu z jaskini wiało, 
sypało, robiło się już ciemno. Poszliśmy zobaczyć, 
jak wygląda i prezentuje się miasteczko z góry od 
innej strony. Perspektywa zrobienia dodatkowych 
2km nie wszystkim była na rękę, ale dzielnie całą 
grupą stanęliśmy na skraju urwiska i podziwialiśmy 
rozświetlone ulice. Ostrożnie zaczęliśmy wracać do 
hotelu. Zmęczeni, mieliśmy już w głowie tylko je-
dzenie i ciepłą herbatę. Tak, żeby było śmieszniej, 
nie ociepliło się nic, a nic. Z drugiej strony, czego się 
tu spodziewać, byliśmy w Arktyce. Cała akcja po-
wrotu odbyła się prawie bez zarzutów, jeden mo-
ment, chwila nieuwagi i zmęczenia. Noga polecia-
ła, tyłek poleciał, kijek wbity i wisi nad przepaścią. 
No dobra, może nie nad przepaścią, ale było stro-
mo. Szybka akcja ratunkowa już jest na pełnych no-
gach i schodzimy na równinę cali i bez strat. Goni-
my, czym prędzej do ciepła. Zorzy wieczorem nie 
było, ale zmęczeni szybko poszliśmy spać. 

Ostatnie dwa dni również aktywnie, nie próżnowa-

liśmy. Kolejny dzień, kolejny lodowiec, ale wcześniej 
zobaczyliśmy kościół z niedźwiedziem wewnątrz. Sel-
fie wjechało u każdego. Szybka modlitwa i wychodzi-
my na mróz po raz kolejny. Zahaczyliśmy o cmentarz, 
gdzie porozmawialiśmy na temat tego, czy zombie 
istnieją i dlaczego jest zakaz grzebania ciał. Tego dnia 
dużo punktów „ciekawostek”, mało znana informa-
cja taka, że w Longierowie była kiedyś skocznia nar-

ciarska, na której sam król Norwegii 
oddawał skoki. Nasze nogi wędrowa-
ły dalej i dalej, aż znaleźliśmy się na 
lodowcu Longyear. Droga do Jaskini 
była stosunkowo prosta, lecz długa. 
Po dwóch godzinach wchodziliśmy 
do ogromnego iglo czy jak zwał jamy 
śnieżnej. Dalej już tylko w dół do dziu-
ry. Pierwsza ścieżka nie była zbyt dłu-
ga, skrzydeł nie rozwinęliśmy. Za to 
ta ukryta pod drabiną to inna baja. 
Trzeba było się przeczołgać. Odkry-
liśmy dość dobrze rozwiniętą trasę 
labiryntów lodu. Nie wiem, ile czasu 
zajęło nam przeciskanie się przez to-
talnie wąskie przesmyki. Ile metrów 
zrobiliśmy na brzuchu czy na plecach. 
To była mega jaskinia. Zdjęcia i fil-

my robiły się praktycznie same. Po wydostaniu się 
szybka przekąska, kabanosik, czekoladka i powrót 
do miasteczka. Pogoda była fatalna, mgła, wiatr, 
można już powiedzieć, że mocny, mróz niesamo-
wity. Pogoda się pogorszyła i miała być kiepska też 
następnego dnia. Prognoza na ranek brzmiała „Za-
miecie śnieżne”. Co więcej dodawać?! Przeczekali-
śmy do jedenastej i poszliśmy pochodzić po zatoce, 
która zaczynała coraz mocniej zamarzać. Trzy godzi-
ny trekkingu w temperaturze odczuwalnej -43˚C 
nie pozwalały na radosne biesiadowanie pośrod-
ku zatoki. Ciężko było zrobić zdjęcia, bo palce za-
marzały w sekundy, a rozgrzewały się pół godziny 
– niesprawiedliwy bilans, no nie? Wróciliśmy, cie-
pły budyń był nasz, a potem do muzeum oglądać 
historię Svalbardu, Arktyki i zakończyć ten wyjazd 
dużą dawką wiedzy. 

Wieczorem oglądaliśmy filmy, wcinaliśmy nad-
miar piegusków, paluszków i innego jedzenia. Spa-
kowani pożegnaliśmy się z Arktyką, wsiadając do 
taksówki na lotnisko. Ten tydzień wrażeń był bar-
dzo pozytywny i owocny. Kto miał, zaraził się Ark-
tyczną Gorączką. Wróciliśmy cali i prawie zdrowi. 
Na do widzenia mogliśmy podziwiać zorzę polarną 
z okien naszego Boeinga. 

Tomasz Kurczaba
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Kochani 
Czytelnicy,

Lato i wakacje 
w pełni, więc dziś 
postanowiłam zapropo-
nować Wam quiz związa-
ny z tą wyjątkową porą 
roku. Poniżej znajdzie-
cie okładki 18-tu ksią-
żek, których akcja roz-
grywa się latem. 

Książki pogrupowa-
łam (bardzo umownie) 
w trzy zestawy, zależnie od wieku czytelników. Oczywiście najpierw z okładek 
dyskretnie usunęłam tytuły i autorów. Zdając sobie sprawę, że rozszyfrowanie 
wszystkich tytułów może być zadaniem karkołomnym (lato to chyba ulubiona 
przez pisarzy pora roku, na rynku księgarskim można znaleźć setki książek, któ-
rych akcja toczy się właśnie latem), postanowiłam dać Wam kilka wskazówek.

ZESTAW nr 1 „DZIECIĘCY”
1. Dziewczynka, dziadek i spokojne wakacje na wyspie;
2. Ulubiona bohaterka polskich przedszkolaków „poważnieje” i zaczyna bar-

dzo intensywnie marzyć o własnym psie;
3. Każdy, nawet najsłynniejszy francuski uczeń, zasługuje czasem na wakacje;
4. Sympatyczne rodzeństwo, zakręcony tata i lato na wyspie, czyli szwedzka 

książka znana w Polsce pod dwoma tytułami;
5. Niegdyś obowiązkowa lektura w szkole podstawowej, dziś nieco zapomnia-

na, książka o samotności i potędze przyjaźni;
6. Nasza bohaterka wprost sprzed srebrnego ekranu trafia na wakacje do krew-

nej, która, o zgrozo, wiedzie żywot bez telewizora . 

ZESTAW nr 2 „NASTOLETNI”
1. Rodzeństwo zmuszone do spędzenia wakacji u dziadka, który nawet nie 

próbuje ukryć niezadowolenia z wizyty wnuków;
2. Okazuje się, że lato na łódzkich Bałutach też  może zamienić się w magicz-

ną przygodę;
3. Niecodzienna eskapada dwóch skrajnie odmiennych kuzynów, nie sposób 

się nie uśmiechnąć;
4. Coś się kończy, coś zaczyna;

5. W roli głównej histeryczka i hipochondryczka z niebywałym temperamentem;
6. Perypetie rodzeństwa, które w czasie wakacji zamienia się rolami.

ZESTAW nr 3 „DOROSŁY”
1. Spokojne wakacje na egzotycznej wyspie zakłócają następujące tuż po sobie 

morderstwa, zagadka w sam raz dla pewnej starszej i nieco wścibskiej damy;
2. Brzemienne w skutki wspólne wakacje starych znajomych;
3. „Iść”, ciągle iść (a dokładniej płynąć) w stronę latarni;
4. Jarocin, czyli oj, będzie się działo!
5. Lato nie tylko dla Muminków;
6. Niecodzienne znalezisko na plaży.

Wspaniałego wypoczynku i dobrej zabawy przy rozwiązywaniu quizu!
pozdrawiam, Mariola Sudoł-Szczepaniak

Konkurs nr 57
Rozwiązaniem lipcowego konkursu będą tytuły książek, których okładki 

pojawiły się w artykule. Waszym zadaniem jest rozszyfrowanie wszystkich 
tytułów z danego zestawu albo po dwa tytuły z każdego zestawu. Oczy-
wiście będzie nam miło, jeśli komuś uda się odgadnąć wszystkie tytuły.

Do dzieła! Na odpowiedzi czekamy do końca lipca. Można je zostawiać 
w Bibliotece w Rokietnicy albo przesłać na adres zaczytanarokietnica@in-
teria.pl. Na uczestników konkursu czekają nagrody-niespodzianki. Jedno-
cześnie miło nam poinformować, że laureatką konkursu nr 55 została Ame-
lia Just, która prawidłowo rozwiązała zadanie, przysłała przepis na ciasto 
z rabarbarem (pyszne i wykonalne, co osobiście sprawdziłam!) oraz pro-
pozycję ciekawej gry planszowej. Dziękujemy i gratulujemy!
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Integracyjny Klub Sportowy
Integracyjny Klub Sportowy 2017 Poznań 

to stowarzyszenie sportowe dwusekcyjne peł-
ne pasji, miłości do sportu, chcące osiągać 
szczyty sportowe. Stowarzyszenie powstało 
w maju 2017 roku. 

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

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

Wszystkie zaplanowane działania są nie 
lada wyzwaniem ze względu na to, że utrzy-
mujemy się ze składek członkowskich. Zarząd 
oraz trenerzy działają w naszym klubie cha-
rytatywnie, a zebrane pieniądze przeznacza-
my na sprawy organizacyjne klubu, takie jak 
obowiązkowe szkolenia, opłaty związane z 
działalnością klubu sportowego. Niestety bra-
kuje nam funduszy na specjalistyczne wózki do 
gry w koszykówkę. Podobnie jest z opłatami 
za halę i wyjazdami na sparingi.

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

Koszykówka na Wózkach to nie tylko sport 
i aktywność ruchowa. To także rehabilitacja 
ruchowa, społeczna, psychospołeczna dla osób 
z niepełnosprawnościami ruchowymi różnego 
rodzaju. Staramy się poprzez takie działania 
wyciągać osoby z domów i zaktywizować je w 
społeczeństwie. Rugby „Tag” to świetna zaba-

wa w ruchu, który dzisiejszym najmłodszym 
jest bardzo potrzebny ze względu na coraz 
to bardziej popularną „cyfrową” formę spę-
dzania wolnego czasu, a przecież wiemy, że 
dla naszych najmłodszych pociech ruch to 
samo zdrowie.

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

Zapraszamy na nasz fanpage: 
facebook.com/ikspoznan

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
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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

Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek 
KARDIOLOG 
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29
Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

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

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

USŁUGI SZKLARSKIE 
Od pomiaru do montażu

lustra • szkło malowane  
• drzwi i ścianki  szklane  

• kabiny prysznicowe • balustrady  
• inne wyroby ze szkła

NA WYMIAR

ZAPRASZAMY
www.staglass.pl

510 338 238 

Kiedy w gniazdku prądu brak 

kiedy pralkę trafi szlag 

może w końcu się budujesz

ELEKTRYKA potrzebujesz?

tel. 531-282-013

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

W
oreczki z siateczki na warzywa i owoce •

 W
orki z grubego lnu na chleb •  Torby na

 za
ku

py
 •

 T
or

eb
ki

 na
 pr

ez
en

ty
 •

 F
ar

tu
ch

y k
uc

h e
n n

e Szycia Szal

szyciaszal@
gm

ail.com

sz
yc

ia
sz

al

Praktyczne
Ekologiczne

Estetyczne

Hand-Made

USŁUGI
MALARSKIE

604-345-047

Zniżka 
dla  

seniorów!

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

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 

61 8145 426

NASIONA TRAWY

PRODUCENT:
Gospodarstwo rolne Magdalena i Leszek Kierzek
ul. Rokietnicka 63; 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 502 681 117

ARETA
KOSTRZEWA CZERWONA GAZONOWA

wysiew nasion: 1kg na 30-40 m2

PROTEZY ZĘBOWE

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

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

Pracownia czynna:  
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00

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

MATERIAŁ MARKETINGOWY

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

  Szukam pracy 

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

  Dam pracę 

Przyjmę do pracy kierowcę z kat. C. 
Asenizacja. Tel.502 320 647

Ogłoszenia 
drobne

Gospodarstwo ogrodnicze zatrudni 
pracownika na pełen etat.  
Tel. 793-407-488

Do nowoczesnego przedszkola 
publicznego Akademos  w Złotnikach 
(gmina Suchy Las) zatrudnimy osoby 
na stanowisku: nauczyciel wychowa-
nia przedszkolnego. 
Kontakt telefoniczny: 608 040 131. 
CV prosimy kierować na adres 
e-mail: przedszkole@akademo-
sprzedszkole.pl

REKLAMY: Tel. 607 566 555 mn@kreator.com.pl

Płytkarz – profesjonalnie
tel. 660-070-232

łazienki - kuchnie - wg życzenia klienta

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

Morze!  Plaża!  Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

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

Ville
Bonaparte

Zadzwoń
509 253 888
602 142 345

villebonaparte.pl

Sprawdź
naszą
ofertę

Ostatnia szansa 
na zakup 
mieszkania!
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GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON 
MODY  

MĘSKIEJ
TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B

TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

CZYNNE 
PN-PT 11-19, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

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

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

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

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

i komercyjnie

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

Do nowoczesnego przedszkola publicznego 
Akademos w Złotnikach (gmina Suchy Las) 
zatrudnimy osoby na stanowisku: nauczyciel 
wychowania przedszkolnego. 

Kontakt telefoniczny: 608 040 131. CV prosimy kierować 
na adres e- mail: przedszkole@akademosprzedszkole.pl


