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Rokietnica zaprasza Wielkopolan na

Plac przy ul. Trakt Napoleoński

7 września godz. 12:00
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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

NOWA LITERKA
ul. Trakt Napoleoński 11 

(pasaż przy Chacie Polskiej)
Posiadamy w sprzedaży podręczniki 

szkolne do liceum, technikum i zasadniczej 
szkoły zawodowej oraz podręczniki 
do religii dla szkół podstawowych. 

Zapraszamy Serdecznie!
tel. 509 921 517 www.nowaliterka.pl



3sierpień-wrzesień 2019

Rokickie Wiadomości
Wydawca: Biblioteka Gminna im.M.Konopnic-
kiej
Adres: ul.Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica 
tel. 61 814 52 12

www.rokickiewiadomosci.com.pl
Redaktor naczelny: Teresa Wieczorek 
Zespół redakcyjny: 
Agnieszka Kępa, Mariola Sudoł-Szczepaniak
Administrator strony, serwis informacyjny,  
fotografia: Adam Michta
Honorowi Członkowie Zespołu: Ryszard Lubka
Współpraca: Radosław Babica, Maria Chojnacka, An-
drzej Deckert, Danuta Dobak, Dorota Filipiak, Józef Fu-
dala, Piotr Hałas, Monika Hofman, Wojciech Kaczmarek, 
Agnieszka Kępa, Sylwia Kiejnich, Agnieszka Kożuchow-
ska, Agnieszka Kram, Elżbieta Kram, Ewa Lepsza, Róża 
Lubka, Jerzy Maciejewski, Maria Matuszczak, Agnieszka 
Matysiak, Sabina Ociepa-Mendel, Izabela Olejniczak-By-
siewicz, Anna Olejniczak-Cichocka, Karolina Rynowiec-
ka-Rozmiarek, Bogusława Rzepka, Oliwia Słomińska, 
Magdalena Statucka, Mariola Sudoł-Szczepaniak, Hanna 
Szczepkowska, Arkadiusz Szymczak, Agnieszka Tomczak, 
Magdalena Tomkowiak, Teresa Wieczorek, Emilia Zdzie-
rela, Iwona Zielińska.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótu  
i opracowywania materiałów.

Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
Skład, reklamy: Studio KWADRAT

tel.: 607 566 555, email: mn@kreator.com.pl
Nakład: 4700 egzemplarzy

Numer zamknięto: 5.08.2019 r.
Propozycje artykułów: 

Teresa Wieczorek, Biblioteka Gminna 
e-mail: redakcja@rokickiewiadomosci.com.pl

Materiały do numeru 10/2019  
prosimy dostarczyć do 15.09.2019 r.

Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego pisma.

Drodzy Czytelnicy,
Czas biegnie nieubłaganie i niestety jesteśmy 

już po połowie wakacji. Czas letniego odpo-
czynku sprawia, że jesteśmy rozleniwieni ale 
mam nadzieję, że zaciekawi Was kolejny nu-
mer naszych Wiadomości. Na początek będzie-
cie Państwo mogli poznać abc gminnych inwe-
stycji 2019 r. Zerknijcie też, jak niektórym z nas 
(tym najmłodszym) minął pierwszy miesiąc 
wakacji. Poczytajcie, jak spędzają wolny czas 
nasi seniorzy. Rokietnickie Archiwum zaprasza 
do jego współtworzenia, dziękując wszystkim 
dzięki, którym zaistniało. Miło jest powspomi-
nać stare dobre czasy... . Gmina Rokietnica po 
raz kolejny zaprosi Wielkopolan na RUMPUĆ. 
Oprócz sprawdzonych przepisów kulinarnych, 
zwłaszcza smaku niepowtarzalnej, regionalnej 
zupy zagoszczą tam również inne smakowite 
nowości. Jednym słowem szczerze zachęcam 

Wszystkich do wspólnej zabawy podczas ko-
lejnego RUMPUCIA. 

Zostało jeszcze trochę lata, przed niektóry-
mi dopiero pojawi się wizja urlopu. Każdy ma 
swój sposób na relaks, niezależnie od tego, czy 
ograniczymy swój wypoczynek do minimum 
aktywności czy też wybierzemy odpoczynek pe-
łen przygód i wrażeń, najważniejsza jest praw-
dziwa przerwa. Warto tę szansę wykorzystać 
zwłaszcza, że odpoczynek prędzej czy później 
skończy się i trzeba będzie powrócić do pracy, 
szkoły… codziennych zajęć.

Dobrze wykorzystany czas na odpoczy-
nek, spowoduje, że wró-
cą dobre samopoczucie 
i energia, a na zmęczo-
nej twarzy pojawi się 
uśmiech, czego życzę 
Państwu i sobie,

Teresa Wieczorek

Co?  
Gdzie?  
Kiedy?
	14.08. – POZNAJMY SIĘ W KIEKRZU! – Plac Zabaw przy tzw. Boisku „SOKOŁA”, start godz. 

17:30 (środa) szczegóły str. 43
	07.09. – Rokietnica zaprasza Wielkopolan na RUMPUĆ – na placu przy Trakcie Napole-

ońskim, start godz. 12:00. (sobota)
	20.09. – GRANDA (Poznański Festiwal kryminałów) w Rokietnicy - Spotkanie z pisarzem 

Alkiem Rogozińskim, Biblioteka Gminna ul. Szamotulska 29 , wstęp wolny (piątek)
	21.09. – XI Rodzinne Grand Prix Rokietnicy w biegach im. Dominiki - Bieg Finałowy, 

godz. 10:00 START/META – Przystań Rowerowa w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 29, (sobota)
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Krzyszkowo: ul. Główna, Polna, Obornicka (etap 3) 
koszt: 1 mln zł

przetarg realizacja zakończenie

Umowa 
z wykonawcą 

podpisana 
23.04.2019 r.

prace przygotowawcze 
do wykonania nawierzchni 

bitumicznej od ul. Głównej na 
odcinku 410 mb i szer. 5 m.

do 30.09.2019 r.

Pawłowice: ul. Pawłowicka (etap 3) koszt: 690 tys. zł

przetarg realizacja zakończenie

Umowa 
z wykonawcą 

podpisana 
1.04.2019r.

przygotowywanie nawierzchni 
drogi przed umocnieniem  masą 
bitumiczną na odcinku ok. 1036 

mb i szer. 5,5 mb

do 31.08.2019r.

Kiekrz: ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców 
Wielkopolskich i Powstańców Śląskich (992m)
Koszt: plan - 1,13 mln zł; wniosek o dofinasowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 1 027 723 zł

Gminne IWESTYCJE 2019: co, gdzie i kiedy?
Pakiet gminnych inwestycji zaplanowanych do zrealizowania w 2019r. określiła uchwała budżetowa podjęta w dniu 20 grudnia 2018r. Inaczej 

być nie może – w gminnych wydatkach trzeba działać zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Ważne jednak, by założony i zatwierdzo-
ny plan nie był tylko dokumentem z tabelkami dostępnym do wglądu. Jak zatem wygląda na dzień dzisiejszy stopień zaawansowania gminnych 
inwestycji i czy można liczyć na ich 100% wykonanie?

DROGI
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przetarg realizacja zakończenie

ogłoszony 24.07.2019 r. 
otwarcie ofert: 9.08.2019 r.

Zadanie z szansą na 50% dofinansowanie 
To zadanie drogowe zostało zaplanowane do wykonania w roku 2019 r. 

w niepełnym zakresie. Zabezpieczona w budżecie kwota 1,13 mln zł. pozwo-
liłaby na wykonanie robót na odcinku ok. 600m. Powstałaby wtedy cała ul. 
Siostry Faustyny Kowalskiej, natomiast ul. Powstańców Śląskich i Wielkopol-
skich miałaby do niej tylko swoje „wpięcie”. 

Brakowałoby więc ok. 400 m, aby cały ten fragment Kiekrza, zamieszkały na 
chwilę obecną przez prawie 200 osób, móc uporządkować od razu: w jednym 
roku, z tym samym wykonawcą wyłonionym w jednym postępowaniu prze-
targowym i być może za mniejsze pieniądze. 

Perspektywa uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych i tym sa-
mym budowy wspomnianych ulic w całości, pojawiła się w marcu tego roku 
wraz z ogłoszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego naboru wniosków do 
programu budowy dróg powiatowych i gminnych na zasadach określonych 
w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych. Przygotowany w Urzędzie Gmi-
ny Rokietnica wniosek został złożony 12 kwietnia 2019 r. 

Dzięki spełnieniu wymaganych kryteriów 19 lipca 2019 r. otrzymaliśmy in-

formację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Infrastruktury 
i Środowiska o ujęciu zadania pn.: „Budowa ulic siostry Faustyny Kowalskiej, 
Powstańców Wielkopolskich i Powstańców Śląskich w Kiekrzu” na liście zadań 
gminnych rekomendowanych do dofinasowania. 

Zgodnie z ustawą może być ono udzielone dopiero po zatwierdzeniu przez 
Prezesa Rady Ministrów i podpisaniu umowy z Wojewodą Wielkopolskim. Wy-
sokość możliwych do pozyskania środków, wyliczona na podstawie współczyn-
nika dochodowego przypadającego w gminie na jednego mieszkańca, to for-
muła „50/50” czyli 50% wkładu własnego gminy i 50% dotacji z Funduszu. 

Wprawdzie ostatecznej decyzji jeszcze nie mamy, jednak postanowiliśmy 
podjąć wyzwanie i ogłosić przetarg na cały wpisany do wniosku zakres, czy-
li łącznie prawie kilometrowy odcinek obejmujący całą ulicę siostry Fausty-
ny Kowalskiej, Powstańców Wielkopolskich i Powstańców Śląskich w Kiekrzu. 
Aby zdążyć w roku 2019 z realizacją – zadanie jest bowiem jednoroczne – nie 
można zwlekać. Ogłoszenie o przetargu zostało zatem zamieszczone 24 lipca 
2019 r., a na oferty czekamy do 9 sierpnia.  

Projekt budowy ulic Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wielkopol-
skich i Powstańców Śląskich przewiduje m.in.: budowę dróg o przekroju ulicz-
nym oraz półulicznym i nawierzchni bitumicznej z wykorzystaniem istniejącej 
nawierzchni jako podbudowy, budowę brukowanego kostką kamienną mini 
ronda na skrzyżowaniu w/w. ulic oraz brukowanej powierzchni do skrętu w pra-
wo, budowę chodnika o szerokości 2,0 m (odcinek ok. 130m przy ulicy Sio-
stry Faustyny Kowalskiej), budowę zjazdów i dojść do posesji „dowiązanych” 
do istniejących bram i furtek, wykonanie przejścia dla pieszych przed skrzyżo-
waniem z ul. Kierską, wykonanie 3 progów zwalniających, wykonanie pobo-
cza ulepszonego szer. 2,0 m, przebudowę ogrodzenia oraz wymianę gruntów.

NOWE NAKŁADKI
umocnienie istniejących nawierzchnie dróg 
nową masą bitumiczną

przetarg realizacja zakończenie

rozstrzygnięcie 
przetargu: 

26.07.2019 r.
do 30.09.2019 r.

Rokietnica ul. Trakt Napoleoński
Na odcinku ok. 520 mb, szerokość 4,50 mb;
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Bytkowo ul. Porzeczkowa
Na odcinku od istniejącej nawierzchni bitumicznej na ul. Porzeczkowej do 

ul. Aroniowej. Długość odcinka ok. 350 mb i szer. 5,5 mb;

Kobylniki ul. Działkowa
Na odcinku od ul. Szamotulskiej do ul. Topolowej. Długość odcinka ok. 650 

mb, szerokość jezdni 3,50 mb; Dodatkowo projektuje się umocnienie nawierzch-
ni długości 10 mb na skrzyżowaniach z ul. Topolową, Makową, Irysową, Brzo-
zową i Kwiatową.

PROJEKTY DROGOWE

podpisanie umów realizacja zakończenie

do 13 grudnia 2019 r.

Ciąg pieszo-rowerowy z Rokietnicy do Mrowina
– opracowanie projektu
Po niezbędnej procedurze przekazania przez Powiat Poznański zadania Gmi-

nie Rokietnica (ciąg pieszo-rowerowy z Rokietnicy do Mrowina jest bowiem 

elementem drogi powiatowej), podpisana została umowa na opracowanie 
projektu. Opiewający na kwotę 148 830zł dokument ma zostać wykonany do 
13 grudnia 2019 r. 

Kobylniki: chodnik od ul. Tarnowskiej  
do granic miejscowości – projekt.

26 czerwca podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji na 
kwotę 24 229,99 zł. Czas realizacji został wyznaczony do 13 grudnia 2019 r.

OŚWIETLENIE DRÓG
Kolejny etap budowy oświetlenia ulicznego w Bytkowie

podpisanie umowy realizacja zakończenie

do 31.08.2019 r.

Na os. Topolowym wykonane zostanie oświetlenie ulicy Truskawkowej oraz 
skrzyżowania z ulicą Aroniową i Agrestową. Na ulicach staną nowe słupy o wy-
sokości 4,5m oraz 6m z oprawami LED. Przewidywalny termin zakończenia 
prac do 31 sierpnia 2019 r.

INWESTYCJE OŚWIATOWE
Szkoła Podstawowa w Cerekwicy

podpisanie umowy realizacja zakończenie

umowa na kwotę  
22 032 570,57 zł 

podpisana 24.04.2019 r.

zakończenie  
31.07.2020 r.

W zakresie prac ziemnych usunięto wszystkie grunty nienośne i wykonano 
wykopy. Wykonano także  wszystkie zasypki fundamentów z zagęszczeniem 
oraz obsypkę budynku.

W zakresie prac budowlanych zakończono wszystkie prace fundamentowe. 
Zamontowana została konstrukcja prefabrykowana żelbetowa sali sportowej. 
Murowane są ściany hali oraz pomieszczeń części dydaktycznej. Wykonywane 
są wieńce i podciągi pod montaż kanałowych płyt stropowych nad parterem.

W zakresie instalacji sanitarnych wykonano instalację podposadzkową ka-
nalizacji deszczowej i sanitarnej. Trwają prace w zakresie instalacji podposadz-
kowych w kotłowni.

W zakresie instalacji elektrycznych wykonano instalację odgromową pod-
ziemną i fundamentową.
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Twój udział w budżecie Gminy
Powszechnie wiadomo, że płacenie podatków 

w miejscu, w którym się mieszka, jest korzystne 
dla podatnika. Ale dlaczego…? Co się dzieje z pie-
niędzmi, które mieszkaniec przekazuje w rozliczeniu 
PIT? Jest bardzo prosty sposób, żeby się tego do-
wiedzieć. Wystarczy wejść na stronę Budżet Gmi-
ny Rokietnica (adres: rokietnica.budzetyjst.pl/), na 
której można zobaczyć, z jakimi wydatkami musi 
liczyć się Gmina, jakimi dysponuje dochodami.

Jedną z ciekawszych opcji jest możliwość spraw-
dzenia sposobu wydatkowania podatku mieszkańca 
z jego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Zatem, 

jeśli chcesz zobaczyć, jaki jest twój udział w finan-
sowaniu gminnej oświaty, transportu, ochrony śro-
dowiska czy kultury – nic prostszego! Wystarczy 
wpisać swój dochód w „Kalkulator mieszkańca”, 
a aplikacja sama podzieli odpowiednią kwotę na 
konkretne kategorie.

Dodatkowo można również śledzić na mapie 
realizację gminnych inwestycji.

Strona jest aktualizowana na bieżąco, a artykuł 
z aktywnym linkiem został dodany, jako zakładka 
na stronie rokietnica.pl -> Dla mieszkańca -> Twój 
udział w budżecie Gminy.

Każda osoba płacąca podatki w Gminie, ma re-
alny wpływ na zmiany, jakie zachodzą w jej naj-
bliższym otoczeniu. Zobacz sam!

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny  

i Promocji UG Rokietnica

Modernizacja placu zabaw  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu

podpisanie umowy realizacja zakończenie

27.03.2019 r. 15.05.2019 r.

Przy rozbudowanym obiekcie w Napachaniu udostępniony został całkowi-
cie odnowiony plac zabaw. Całość prac wykonała firma Arsen Play, z którą 
27.03.2019 r zawarto umowę o wartości  93.368,07zł.  Do 15 maja 2019 r. za-
montowano wszystkie nowe urządzenia, wykonano ogrodzenie, urządzono 
nawierzchnię z piasku, wysiano trawę i wysypano korę wokół drzew. 

Modernizacja kotłowni  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu

umowa realizacja zakończenie

Zdanie zakłada wyminę wysłużonego kotła na dwa inne o zwiększonej mocy. 
W kotłowni zostanie również zmieniona instalacja gazu,  która w przyszłości 
pozwoli na przyłączenie szkoły do gazu ziemnego. Modernizacja zakłada po-
nadto zamontowanie wymiennika płytowego w celu rozdzielenia wody uzdat-
nionej w układzie ogrzewania od wody demineralizowanej w kaskadzie kotłów. 
Zostaną także zdemontowane istniejące pompy (sześć sztuk) i zamontowa-
na jedna o większej mocy. Planowane zakończenie zadania – do końca paź-
dziernika 2019 r.

REKREACJA
Plac „Rumpuciowy”  
z nowymi alejkami i organizacją ruchu

umowy realizacja zakończenie

do końca sierpnia 2019 r.

Wykonane zostały pierwsze alejki z masy bitumicznej wzdłuż Traktu Napole-
ońskiego do altany. Powiązano je z uregulowanym systemem wjazdów, w tym 
na targowisko gminne, którego teren również został pokryty masą bitumiczną. 
Wkrótce zostaną na nim wyznaczone miejsca parkingowe, postawione zna-
ki organizacji ruchu i tablica informacyjna. Przy alejkach zamontowane zosta-
ły ławki, wyrównano przy nich teren i posiano trawę. W powstałych niszach 
wyznaczono miejsca do posadzenia 6 drzew i w niedalekiej przyszłości – krze-
wów. Dodatkowo uporządkowana zostanie lokalizacja pojemników na śmie-
ci przy targowisku oraz przy altanie. Na asfaltowej alejce planowane jest po-
wstanie kolorowego „muralu” z poziomymi grami ulicznymi.  

Kontenery szatniowo-magazynowe przy jeziorze Małym 
Kierskim

uporządkowanie 
i niwelacja terenu

zakup kontenerów  
i ich posadowienie

zakończenie

Zadanie to zostało zaplanowane w związku z zamiarem przeniesienia do-
tychczasowej bazy dla zawodników UKS Błyskawica znad jeziora Pamiątkarskie-
go nad jezioro Małe Kierskie. Na zakupionym przez Gminę Rokietnica w roku 
2018 gruncie mają w 2019 r. zostać posadowione kontenery szatniowo-ma-
gazynowe umożliwiające w przyszłości kajakarzom z „Błyskawicy” prowadze-
nie regularnych treningów na tym akwenie. Teren został już uporządkowany 
i zniwelowany Zaplanowana w tegorocznym budżecie kwota na realizację ca-
łego zadania to 64 575,00 zł.   

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

Budowa Remizy Strażackiej w Przybrodzie

Umowa podpisana 5.10.2018 r.
Kwota w budżecie na 2019 r.  

to 840 000,00 zł

realizacja zakończenie  
do 31 sierpnia 

2019 r.

Na budowie prowadzone są prace wykończeniowe. Osadzona została bra-
ma wjazdowa. Wkrótce mają rozpocząć się prace malarskie wewnątrz remi-
zy. W trakcie rad budowy wykonawca został zobligowany do usunięcia szere-
gu stwierdzonych wad i usterek. Przewidywalny termin oddania obiektu to 
31 sierpnia 2019 r.

oprac.: Danuta Potrawiak, Sekretarz Gminy Rokietnica;
materiały: Referat Inwestycji i Infrastruktury UG Rokietnica



8

Nowy wóz 
strażacki  
dla JOSP 
Rokietnica

Każdego roku w Gminie Rokiet-
nica osiedla się ponad 600 nowych 
mieszkańców. Na chwilę obecną licz-
ba osób zameldowanych to ponad 
17,5 tys. Przy takiej dynamice wzro-
stu ludności, rokrocznie zwiększa się 
również ilość interwencji podejmo-
wanych przez OSP i wzrasta zapo-
trzebowanie na jakość sprzętu uży-
wanego w różnego rodzaju akcjach. 

Dlatego Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rokietnicy na początku roku 2019 
w pierwszej kolejności wystąpiła o pomoc w znale-
zieniu dotacji do zakupu samochodu ratowniczo-ga-
śniczego do Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej. Wniosek zaopiniował pozytywnie 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 
w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji oraz Ministra Środowiska. 23 
maja 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 
odbyło się uroczyste wręczenie promesy dla JOSP 
w Rokietnicy, z podziałem na źródła finasowania 
(podane w tabeli na dole strony).

Kolejnym krokiem w uzyskaniu dofinansowa-
nia było niezwłoczne złożenie przygotowanego 
w Urzędzie Gminy Rokietnica wniosku w dniu 24 

maja 2019 r. Stanowił on odpowiedź na ogłoszony 
dzień wcześniej przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej nabór projek-
tów na wsparcie zakupu specjalistycznego sprzętu, 
wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz 
podczas usuwania skutków zagrożeń dla jednostek 
OSP z terenu województwa wielkopolskiego w ra-
mach „Ogólnopolskiego programu finansowania 
służb ratowniczych”. 

W konsekwencji 10 czerwca 2019 r. został ogło-
szony przetarg na „Zakup średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rokietnicy”. Po zakończeniu postę-
powania 26 czerwca 2019 r. wybrano ofertę złożo-
ną przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZ-

NE „BOCAR ” Sp. z o.o., z którą dnia 
4 lipca 2019 r. podpisano umowę 
na kwotę 759 894,00 zł.

W dniu 12 lipca 2019 r. Pre-
zes  JOSP Rokietnica – Pan Paweł 
Czachor podpisał umowę z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu na dofinansowanie do 
„Zakupu średniego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ro-
kietnicy”.

Nowe auto, które zgodnie z zapi-
sami umowy powinno stanąć w ro-
kietnickiej remizie do 30.11.2019 r., 
pozwoli strażakom sprawniej poru-
szać się po terenach leśnych, nieza-
budowanych czy polnych, a miesz-
kańcom czuć się bezpieczniej. 

Dotacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego/Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji: 250 000 zł 32,89%

Dotacja Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej: 160 000 zł 21,05%

Budżet Gminy Rokietnica: 300 000 zł 39,47%

Środki własne Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rokietnica: 50 000 zł 6,58%

UWAGA ROLNICY! 
Urząd Gminy w Rokietnicy przypomina, że 

w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 wrze-
śnia 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek 
do Wójta Gminy Rokietnica o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich 
kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędo-
wego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 
2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku okre-
ślonego na 2019 r.

Zespół 
Ratownictwa 
Medycznego  
w Rokietnicy

Od 1 lipca br. w Rokietnicy stacjonuje podsta-
wowy zespół ratownictwa medycznego o numerze 
P01 28 Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego w Poznaniu. Został on powołany na podsta-
wie wojewódzkiego planu działania systemu Pań-
stwowe Ratownictwo Medyczne, który obowiązuje 
od 1 kwietnia 2019 r. Zespół wchodzi w skład struk-
tury organizacyjnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Poznaniu i podlega bezpośrednio 
dyrekcji tej instytucji. Podstacja została zlokalizowa-
na w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokiet-
nicy przy ul. Szkolnej 18B. W nowoczesnym budyn-
ku ratownicy mają do dyspozycji kilka pomieszczeń, 
m.in. pokój socjalny i pokój przystosowany do od-
poczynku. Na zmianie, która trwa 12 godzin, pracu-

je po dwóch ratowników, oczekujących na wezwa-
nie dyspozytora. W przypadku nagłego zagrożenia 
życia lub zdrowia pacjenta, jest do niego wysyłana 
karetka, która znajduje się najbliżej tak, aby czas 
oczekiwania na pomoc był jak najkrótszy. Dlate-
go też, może się zdarzyć, że ratownicy z Rokietnicy 
będą zadysponowani do odleglejszych miejscowo-
ści. Niemniej jednak, dzięki temu, że w Rokietni-

cy powstała podstacja, mieszkańcy naszej gminy 
mogą liczyć na szybszą reakcję służb medycznych. 
W pierwszym miesiącu pracy zespół P01 28 zreali-
zował około 150 interwencji do pacjentów w sta-
nie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica
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Rumpuć 
z FEELingiem

Czy w zeszłym roku wszyscy Sołtysi naszej Gminy 
pamiętali, czego potrzeba, żeby ugotować rumpuć? 
Chyba było trochę wątpliwości… A czy Wy pamięta-
cie? Już 7 września 2019 roku będziecie mieli oka-
zję przypomnieć sobie niepowtarzalny smak naszej 
regionalnej zupy. Tego dnia spotkamy się na pla-
cu przy Trakcie Napoleońskim i przez niemal cały 
dzień będziemy się wspólnie bawić, grać, śpiewać 
i tańczyć. Impreza „Rokietnica zaprasza Wielkopo-
lan na Rumpuć” wpisała się na stałe do naszego 
kalendarza i jest już znanym wydarzeniem nie tyl-
ko wśród mieszkańców Gminy Rokietnica, zawsze 
jednak czymś zaskakuje. Tak będzie w tym roku. 

Myślicie, że wiecie wszystko o motoryzacji? Tym 
razem na Rumpuciu będzie szansa się o tym prze-
konać. ROKBUS w swoim programie pod hasłem 
„ROKBUS – The Bus of Rock” zaplanował dla uczest-
ników okazję do sprawdzenia własnymi rękoma, co 
drzemie w sercu pojazdu, a także umożliwi aktyw-
ne zapoznanie się z historią motoryzacji – można 
zdradzić tylko, że fani motocykli będą zachwyceni.

Sołtysi ze swoimi drużynami będą mogli się zmie-
rzyć podczas „Sołeckich potyczek”. W tym konkur-
sie sprawdzimy ich zręczność i wiedzę. Nie będzie 
łatwo, ale zwycięstwo się opłaci – nagrodę, jak co 
roku ufunduje Stowarzyszenie Rokietnica 2000, jed-
nak tym razem będzie to coś zupełnie wyjątkowe-
go. To nie koniec atrakcji angażujących sołectwa. Ich 
mieszkańcy pod przewodnictwem Sołtysów będą 
musieli wykazać się nie lada pomysłowością, żeby 
wygrać Konkurs na Najpiękniejsze Stoisko.

Jesteś najsilniejszy na osiedlu? Mówią o tobie 
„ten umięśniony”? To dla ciebie Rokietnicki Ośro-
dek Sportu i ROSfit przygotowały konkurs „Siłacz 
Gminy Rokietnica”, który będzie zupełną nowo-
ścią na tegorocznym Rumpuciu. Zawodników cze-
ka 6 konkurencji:
• spacer farmera,
• waga płaczu przodem,
• przetaczanie opony,
• wyciskanie belki,
• spacer drwala,
• uchwyt herkulesa.

Zacznij ćwiczyć już dziś i pamiętaj: „kto chce być 
silny i zdrowy, jak ryba, musi owoce jeść i warzy-
wa”, dlatego Rolniczo Sadownicze Gospodarstwo 
Doświadczalne z Przybrody zadba, żeby owoców 
na naszej imprezie nie zabrakło.

Pod dostatkiem będzie też specjałów naszych 
lokalnych restauratorów, więc każdy, kto będzie 
miał ochotę na szaszłyka, burgera, czy grochówkę, 
nie obejdzie się smakiem. A skoro przedstawiciele 
lokalnych klubów sportowych zaprezentują swo-
je umiejętności i zadbają o formę uczestników im-
prezy, będzie można także pozwolić sobie na lody, 
watę cukrową czy ciasteczko.

Na scenie będzie wesoło, gwarnie i kolorowo, a to 
za sprawą uczniów z gminnych szkół i przedszkoli, 
grupy tanecznej Rokiciaki, zespołu FAMA oraz Sto-
warzyszenia „Pod Kasztanem”. 

Nikt nie zagra nam lepiej, niż Rokietnica Orkiestra 
Dęta. To z nią będziemy mogli wspólnie wykonać 
„rumpuciowy hymn”. Możemy też liczyć na wystę-
py wokalistek Gminnego Ośrodka Kultury.

Na dzieci czekają rozrywki w wesołym miasteczku, 
gry i zabawy przygotowane przez Policję, Wielkopol-
ski Ośrodek Ruchu Drogowego oraz OSK Żebrowscy, 
a Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych zaprezentu-
je sprzęt wojskowy. Kto wie? Może wśród najmłod-
szych Rokietniczan są przyszli policjanci i żołnierze?

Atrakcje czekać będą również na stoiskach part-
nerów oraz lokalnych podmiotów. Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych i Referat Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Rokietnica uczyć nas będą ekologicz-
nych rozwiązań i dbania o nasze miejsce na ziemi.

Finałem wydarzenia będą dwa koncerty. Najpierw 
wystąpi Ania Polowczyk – uczestniczka konkursu 

Mam Talent, a zaraz po niej o godz. 21:00 zagra 
i zaśpiewa zespół Feel.

O nasze bezpieczeństwo dbać będą Strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Rokietnica.

Będzie się działo! Serdecznie zapraszamy!

Patroni Honorowi:
• Wojewoda Wielkopolski
• Marszałek Województwa Wielkopolskiego
• Starosta Poznański
• Wójt Gminy Rokietnica
• Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej
• Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Patroni Medialni:
• Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu
• Radio Poznań S.A. Rozgłośnia Polskiego Radia 

w Poznaniu 
• MC Radio
• Telewizja WTK 
• Portal epoznan.pl
• „Rokickie Wiadomości”
• Nasz Głos Poznański

Sponsorzy Główni:
• Drukarnia Poli Druk Poznań
• Natalii Drukarnia Etykiet

Sponsorzy Strategiczni:
• Chata Polska Rokietnica
• Restauracja pod Gruszą

Sponsor Wodopoju:
• SGB Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Ro-

kietnicy

Wsparcie organizacyjne:
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
• Rokietnicki Ośrodek Sportu
• Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy
• Rokbus Sp. z o.o.

Więcej informacji na www.rokietnica.pl i na pro-
filu rokietnica.pl na Facebooku.

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

b i a l e  t ł o

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

c z a r n o - b i a ł y
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W środę 10 lipca w remizie OSP w Rokietnicy od-
było się Letnie spotkanie z Rokietnickim Archiwum 
Cyfrowym. Przy kawie i ciastkach, na dużym ekranie 
wspólnie podziwialiśmy to, co dzięki Wam udało się 

zgromadzić. Dowiedzieliśmy się wielu interesujących 
rzeczy, dostaliśmy kolejne zdjęcia i rozszyfrowaliśmy 
kilka innych. Było pouczająco, głośno, wesoło i bardzo 
sympatycznie. Szczególne podziękowania kierujemy 

do pana Aleksego Mączkowiaka i Stanisława Doma-
gały, pani Łucji Domagalskiej i Teresy Flieger. Państwa 
uwagi, korekty i wspomnienia są dla nas bezcenne.

Jako, że na spotkaniu obejrzeliśmy zaledwie 40 
zdjęć, a w Archiwum mamy ich ponad 1500, planu-
jemy już kolejne spotkanie i w odpowiednim czasie 
damy znać gdzie i kiedy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym 
za wspaniałe popołudnie. Było nam bardzo miło 
Was gościć.

Na str. 11 przedstawiamy dwa zdjęcia, które po-
kazywaliśmy na spotkaniu, ale które ciągle jeszcze 
nie są do końca opisane. Pierwsze z nich dostali-
śmy od pani Łucji Domagalskiej. To uczniowie Szko-
ły Podstawowej, klasa III, rocznik 1935, zdjęcie zro-
bione przed szkołą w Krzyszkowie.

Drugie zdjęcie, to uroczystości Dożynkowe w Ro-
kietnicy w 1938 roku. Ale gdzie dokładnie zdjęcie 
zostało zrobione? Kim są pozostałe osoby? 

Jeżeli ktoś zna odpowiedzi na te pytania, prosi-
my o kontakt : Adam - tel. 509 929 993, 

Marita - tel. 693 936 311, lub malgorzata@ar-
chiwum-rokietnica.pl

W czerwcowym numerze RW publikowaliśmy 
zdjęcie z zakończenia roku szkolnego 1952/53 
z prośbą o rozpoznanie osób na zdjęciu. Bar-
dzo serdecznie dziękuję pani Irenie Kapłon, któ-
ra odpowiedziała na nasz apel i podzieliła się 
swoją wiedzą.
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Rokietnica, rok 1938. Dożynki.

3. ? Skowroński
6. Franciszka Mikulska
11. Stanisław Mikulski

12. Władysława Szymańska 
(z d.Sosińska) 

14. Jadwiga Sosińska  
(z d.Zimna)
15. Stanisław Nowakowski
16. Stanisława Skowrońska
18. Antoni Sujak

19. Pelagia Sobalak   
(z d. Zimna)
21.Ignacy Prędki
22.Weronika Skowrońska
24. Jadwiga Nowakowska

26. Józefa Knapp  
(z d.Sosińska)

Krzyszkowo, rok ?
Szkoła Podstawowa, klasa III. Rocznik 1935.

1. Genowefa Sagan
2. ? Suchomska, córka 
nauczycielki

3. Urszula Cebulska
4. Łucja Domagalska
5.

6.
7. ? Rosada (z d.Kar-
dacz)

8. Bożena Hegebart
9. ? Suchomska
10. ? Suchomski
11. ? Krysztofiak
12.
13.? Fehner

14. Joanna Tomczak
15. Zofia Wolska ?
16.
17. Stanisława ?
18. Genowefa Olejni-
czak

19. Leokadia Kupka
20. ? Król
21. ? Lemańska
22. ? ? 
23. Teresa Kupka
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III „Cerekwickie Trele” 2019 r.
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem”

W dniu 30 czerwca 2019r. Stowarzyszenie Eme-
rytów i Rencistów „Pod Kasztanem” - Cerekwica 
już po raz trzeci zorganizowało przegląd zespołów 
śpiewaczych pod nazwą „Cerekwickie Trele” 2019r.

Patronat powiatu poznańskiego i Wójta Gminy 
Rokietnica, pozwolił zorganizować to kolejne spotka-
nie, które odbyło się w Hali Rokietnickiego Ośrod-
ka Sportu. Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt 

gminy Bartosz Derach, V-ce Wójt Arkadiusz Klapiń-
ski, V-ce Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica: 
Ryszard Lubka i Piotr Hałas wraz z małżonką oraz 
Radny Piotr Skupio.

Przegląd ten pozostanie w pamięci nie tylko, że 
to już trzecie spotkanie, ale ze względu na upa-
ły, gdzie temperatura na zewnątrz dochodziła do 
38 °C. Hala ROS zdała egzamin, było chłodno i bar-

dzo przyjemnie. 
W tym roku warunki lokalowe pozwoliły zaprosić 

więcej zespołów. Gościliśmy zespoły wokalne i chó-
ry, oraz młode talenty, które patrząc z perspektywy 
czasu będą naszym następcą krzewiącym kulturę 
śpiewaczą. Kicin, Murowana Goślina, Pobiedziska, 
Suchy Las, Czerwonak, Dopiewo itd. to zespoły wy-
stępujące z miejscowości powiatu poznańskiego, 
a wystąpiły pod nazwami:  „AVE”, „Goślinianka”, 
„Melodia”, „Dębowy Liść”, „Srebrne Nutki”, „Ostro-
roskie Jaśki”, „ Goślińskie Chabry”, „Retro Cafe”, „Bel 
Canto”, „Duo Band”, „Pod Kasztanem” oraz młode 
talenty: Wiktoria Gawron i Julia Rzepka.

Zespoły zaśpiewały po trzy piosenki z repertuaru 
piosenek biesiadnych i ludowych. Na zakończenie 
każdy zespół otrzymał statuetkę, dyplom uczestnic-
twa, drobny upominek. Spotkanie zakończyła wspól-
na zabawa, wraz z życzeniem do zobaczenia za rok.

Został wypracowany już charakter i cel jaki chce-
my osiągnąć organizując takie spotkania integrują-
ce społeczność seniorską, która wychodzi ze swoich 
Klubów do mieszkańców naszych wsi i miast poka-
zując, że aktywność seniorów nie kończy się po 60+ 
a dopiero się zaczyna. 

Dziękujemy:
• Pani Danucie Potrawiak, Sekretarz Gminy Rokiet-

nica za wsparcie przy realizacji projektu; 
• Panu Józefowi Gawron za bardzo smaczny obiad 

i miłą obsługę oraz pomoc w zorganizowaniu i do-
wóz stołów;

• Ochotniczej Straży Pożarnej z Mrowina za zabez-
pieczenie i obsługę punktu medycznego - pierw-
szej pomocy, 

• Prezesowi Jerzemu Maciejewskiemu, kierowniko-
wi Dariuszowi Danak za życzliwość i zrozumienie 
oraz pomoc w przygotowaniu spotkania;

• Pani Teresie Wieczorek, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rokietnicy za wsparcie na-
szej inicjatywy;

• mieszkańcom gminy, którzy przyszli i bawili się 
razem z nami;

• oraz wszystkim zespołom, które przyjęły nasze 
zaproszenie – Bez Was by się nie udało! 

Szczególne podziękowania składamy naszym 
sponsorom Róży i Ryszardowi Lubka za ufundo-
wanie przypinek dla każdego uczestnika. 

BN
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Wakacyjne  
warsztaty wokalno-perkusyjne
22-26.07.2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Gminna 
w Rokietnicy zorganizowali dla wszystkich pasjona-
tów muzyki niesamowite warsztaty śpiewu i per-

kusji. Zajęcia poprowadzili nasi znani instruktorzy 
- Anna Polowczyk oraz Dominik Kozicki.

Uczestnicy warsztatów zapoznawali się z repertu-

arem zarówno polskich jak i zagranicznych twórców.  
Dzieci aktywnie uczestniczyły w wyborze utwo-

rów wokalnych jak i przeznaczonych na perkusję. 
Wszyscy uczestnicy z wielkim zaangażowaniem ćwi-
czyli, żeby na koncercie podsumowującym warsz-
taty pokazać nabyte umiejętności.

Bardzo dziękujemy uczestnikom za wspaniały ty-
dzień zajęć, za Wasz potencjał, kreatywność i humor.

Wielkie dzięki instruktorom za wspólnie spędzo-
ny czas, naukę i niesamowity kontakt z młodymi 
pasjonatami muzyki. 
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Półkolonie letnie 2019 w Gminnym Ośrodku 
Kultury oraz Bibliotece Gminnej w Rokietnicy

Od początku wakacji w Bibliotece i GOK-u dużo 
się działo. Organizatorzy zajęć zapewnili dzieciom 
mnóstwo atrakcji w każdym tygodniu letniego wy-
poczynku. 

W Bibliotece Gminnej od 24 czerwca do 12 lipca 
odbywały się niesamowite półkolonie ROBOSUM-
MER dla LEGOmaniaków. Uczestnicy zajęć każdego 
dnia projektowali, budowali i programowali robo-
ty, bardzo kreatywnie spędzali czas na wspólnych 
zabawach nie tylko w świecie nowoczesnej tech-
nologii. Instruktorzy RoboKID z pasją i zaangażo-
waniem prowadzili wszystkie warsztaty. Dzieci były 
zachwycone!

Od 8 do 12 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury 
organizowane były przez Akademię Bystrzak fanta-
styczne półkolonie : WAKACJE NA WYSPACH ŚWIA-

TA. Każdy dzień warsztatów obfitował w liczne nie-
spodzianki i ciekawe wydarzenia. Dzieci brały udział 
między innymi w zajęciach: na basenie, w zoo, par-
ku linowym. Uczestnicy zajęć samodzielnie wykony-
wali pizze na warsztatach kulinarnych w restauracji, 
eksperymentowali, brali udział w podchodach, olim-
piadach czy innych kreatywnych zajęciach. Atrak-
cji było mnóstwo. Uczestnicy półkolonii pod okiem 
dwóch pań Dominiki & Dominiki bardzo aktywnie 
spędzili tydzień wakacji.

W Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się tak-
że ekologiczne półkolonie. Przez dwa tygodnie lip-
cowych wakacji dzieci pod okiem Pani Moniki oraz 
Agnieszki aktywnie brały udział w przygotowanych 
specjalnie dla nich zabawach: eko art – sztuce prze-
twarzania materiałów, warsztatach recyklingowych, 

konkursach eko, tworzeniu eko-biżuterii czy zwie-
rzaków. Dzieci uczyły się jak żyć Eko: segregować 
śmieci, prawidłowo się odżywiać. Ponadto aktywno-

ści uczestników przepełnione 
były sportem i ruchem na świe-
żym powietrzu – dzieci pozna-
ły zabawy podwórkowe swoich 
rodziców: grały w gumę, kap-
sle, dwa ognie, podchody. Or-
ganizator półkolonii – INSTY-
TUT RODZICIELSTWA zapewnił 
uczestnikom moc atrakcji i ra-
dosnej zabawy!

Szansa na sukces
„Szansa na sukces” to muzyczny program, w którym 

amatorzy śpiewają piosenki znanych wykonawców, któ-
rzy są jurorami danego odcinka. Talent-show na antenie 
TVP2 oglądać można było od 1993 do 2012 roku. Dzięki 
programowi wypromowali się m.in.: Justyna Steczkow-
ska, Ewa Farna, Kasia Stankiewicz, Georgina Tarasiuk, 
Kasia Cerekwicka, Ania Wyszkoni, Tomek Makowiecki, 
Margaret czy nawet Joanna Kulig. 

W tym roku Telewizja Polska podjęła decyzję o re-
aktywacji tego projektu.

Gospodarzem programu będzie Artur Orzech. W je-
siennym sezonie „Szansy na sukces” uczestnikami pro-
gramu będą również utalentowane dzieci w wieku od 9 
do 14 lat, wybrane spośród uczestników jednego z castingów, które odbyły się w ostatnim czasie. 
Zwycięska osoba w tej grupie wiekowej zostanie reprezentantem Polski na Eurowizji Junior 2019. 

Wśród małej grupy wybranych dzieci znalazła się mieszkanka Rokietnicy (Krzyszkowa) Ame-
lia Kurantowicz. Będziemy mogli ją zobaczyć już 8 września br. prawdopodobnie o godz.15:15 
TVP2 w odcinku „Szansy na sukces” z Majką Jeżowską. 

Jeszcze przed emisją „Szansy na sukces” Amelkę będzie można usłyszeć na żywo podczas im-
prezy „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na Rumpuć - 7 września br. (dokładna godzina wystę-
pu będzie podana na ulotkach informnacyjnych) oraz 14 września br. będzie miała swój występ 
na Kierskim Festiwalu.
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Wieści z Bajeczki…

Kufer pełen wspomnień,  
czyli pożegnania nadszedł czas…

 Zakończenie roku w przedszkolu to wyjątkowy 
dzień dla wszystkich rodziców, nauczycieli, a przede 
wszystkim – dla dzieci. To przecież one spędziły 
tu jedne z najważniejszych chwil swojego życia. 
W przedszkolu bowiem zasmakowały nie tylko ra-
dości spontanicznej zabawy, ale i odkrywały uroki 
funkcjonowania społecznego, zmagając się z truda-
mi samodzielności, komunikatywności, nawiązywa-
nia relacji, radzenia sobie z własnymi porażkami.

18 czerwca 2019 r. w hali ROS odbyło się uroczy-
ste pożegnanie dzieci 6-letnich uczęszczających do 
Przedszkola „Bajeczka”. Dla wszystkich tych dzieci 
było to zakończenie całego pobytu w przedszkolu. 
Jakże smutno, że ten czas tak szybko minął. Na wstę-
pie dyrektor Przedszkola p. Emilia Świst przywitała 
zaproszonych gości, pracowników przedszkola, ro-
dziców oraz wszystkich przedszkolaków. Pani Dyrek-
tor złożyła podziękowania wszystkim rodzicom za 
pomoc, współpracę oraz doradztwo w podejmo-
wanych działaniach. Pierwsza część uroczystości, 
pełna powagi i skupienia, rozpoczęła się polone-
zem. W części artystycznej dzieci zaśpiewały pio-
senki, zatańczyły tańce oraz zaprezentowały swo-
je umiejętności aktorskie w scence „Jeden dzień 
z życia 6-latka z naszymi Paniami”. Nasi absolwenci 
w swoich piosenkach wyrazili żal z powodu opusz-
czania przedszkola. W swoich występach wspomi-
nały chwile spędzone tutaj, wspólne zabawy i przy-
gody. Po zakończeniu części artystycznej wszystkie 
dzieci zatańczyły taniec z sercem, dziękując swoim 
rodzicom za dar miłości. Na zakończenie uroczystości 
nie obyło się bez niespodzianek – dyplomów, ksią-
żek dla dzieci, kwiatów i oczywiście łez, których nie 
szczędzili rodzice, nauczyciele jak również dzieci. 

 Dziękując rodzicom i dzieciom za cztery lata peł-
ne wrażeń i sukcesów, życzę wszystkim słonecznych 
i bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku, wspa-
niałych przygód, spotkań z ciekawymi ludźmi i wielu 
niezapomnianych przeżyć. A dzieciom życzę samych 
sukcesów i dobrych dni w nowym roku szkolnym.

 Agnieszka Tomczak
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Przedszkole „Bajeczka”
Pożegnanie przedszkola
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W cieniu wulkanu Montanha do Pico 

W niedzielę, 9 czerwca 2019 roku, wyjeżdżając 
z Rokietnicy nie spodziewałem się, jakie przygody 
mogą nas spotkać na środku Atlantyku, tak dale-
ko od domu.

Podróż zaczęła się na lotnisku Tegel w Berlinie. 
Wszyscy uczestnicy wyjazdu dotarli na miejsce sa-
mochodami. Lot przebiegł bez jakichkolwiek proble-
mów i już wieczorem byliśmy w stolicy Portugalii. 
W Lizbonie życie płynie nieco inaczej niż w Polsce. 
Tam poczucie wartości czasu jest mniejsze niż u nas, 
z tego powodu nikt tam się nie spieszy i wszyscy są 
nad wyraz cierpliwi. Z powodu tego stylu życia Li-
zbończyków, na klucze od hotelu musieliśmy cze-
kać ponad dwie godziny. Nasze lokum znajdowało 
się pomiędzy lotniskiem, a zabytkową częścią me-
tropolii. Po zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku 
ruszyliśmy na podbój nieznanego nam jeszcze mia-
sta. W Lizbonie jest 5 linii metra, którymi się po-
ruszaliśmy. Wszystkie te linie prowadzą do same-
go centrum, gdzie znajdują się piękny plac miejski 
- Praça do Comércio oraz Elevador de Santa Justa, 

czyli zabytkowa winda w dzielnicy Santa Justa. Po 
trzygodzinnym zwiedzaniu historycznej części Liz-
bony wróciliśmy do naszego hotelu.

Pobudka odbyła się tuż przed brzaskiem, gdyż 
samolot wylatywał z samego rana. Pomimo nie-
znacznych problemów ze wstawaniem, udało nam 
się punktualnie zameldować na lotnisku. I w ten oto 
sposób żegnaliśmy się z miastem żółtych tramwa-
jów, lecz nie na długo …

Azory, które były celem naszej podróży są usy-
tuowane 1500 km od Półwyspu Iberyjskiego. Jest 
to zjawiskowy Archipelag 9 wysp, gdzie największą 
z nich jest São Miguel. My wylądowaliśmy na dru-
giej co do wielkości wyspie Azorów, zwanej Pico (z 
j. portugalskiego szczyt).  Znajduje się tam wulkan 
(mimo że jest wygasły i tak przeraża swoim ogro-
mem) o tej samej nazwie co wyspa, który jest naj-
wyższym szczytem Portugalii i ma wysokość 2351 
m n.p.m.

Azorskie wyspy charakteryzują się specyficznym 
krajobrazem. Wśród czarnych, martwych kamieni 

wulkanicznych wyrasta zielony busz, pnący się po 
skałach ku niebu. Prócz zielonej i czarnej barwy ude-
rzył nas też błękit oceanu, który rozciągał się po ho-
ryzont. Monotonny pod względem kolorystycznym 
charakter wyspy urozmaicają białe domki z czerwo-
ną dachówką, które są nierównomiernie rozmiesz-
czone na wyspie. Całość tworzy dla oka przyjem-
ny widok. Po ujrzeniu tego pierwszy raz, miałem 
wrażenie, że wszystkie elementy budujące wyspę 
współgrają ze sobą, tworząc harmonię.

W czasie naszego pobytu przypadło narodowe 
święto – Holy Spirit, które co roku czczone jest róż-
nego rodzaju paradami oraz pochodami. Z okazji 
tego właśnie święta lokalni piekarze wypiekli oko-
ło 1500 bochenków chleba, rozdawanych później 
mieszkańcom na znak szczęścia i dziękczynienia. 
Sami mogliśmy spróbować tego właśnie wypieku 
– ma smak chałki, a jego kolor jest wyraźnie żółty 
z powodu dodania mąki kukurydzianej. Głównym 
daniem świątecznym była wołowina podawana na 
różne sposoby. Ciekawostką jest, iż krowy na wy-
spie można spotkać wszędzie i nie są one wypasa-
ne na pastwiskach. 

Mieszkańcy Azorów szczycą się jakością produko-
wanego przez nich wina. Dlatego podczas pobytu 
dane nam było zwiedzić trzy muzea wina, ulokowa-
ne w różnych miejscach na wyspie. Nie mogliśmy 
spróbować lokalnego trunku, lecz udaliśmy się wraz 
z opiekunami na długą, a zarazem bardzo ciekawą 
wycieczkę wśród starych winnic, które oplatają całą 
wyspę. Podczas tego spaceru na własne oczy zoba-
czyliśmy moc sprawczą wulkanu, którego erupcje 
dały teren do osiedlenia się mieszkańcom wyspy 
Pico przed kilkuset laty. Mieliśmy również okazję 
zwiedzić muzeum wielorybnictwa w Lejos do Pico. 
Okazuje się, że jeszcze w latach 70-tych XX wie-
ku wypływano łodziami na polowanie na wielory-
by. Współcześnie odbywają się już tylko rejsy tury-
styczne, podczas których turyści polują na wieloryby 

Celem projektu „Traditions and modern technology“ jest poznanie krajów europejskich, 
ich kultury i historii, a także wykazanie podobieństw pomiędzy poszczególnymi narodami. 
Realizacja projektu odbywa się m. in. poprzez wyjazdy uczniów i kadry nauczycielskiej do 
państw partnerskich: Finlandia, Węgry, Portugalia, Estonia i Zjednoczone Królestwo. Pro-
jekt i tygodniowe wyjazdy młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietni-
cy realizowane będą w latach 2017-2020. Budżet projektu opiewa na sumę ponad 95000 złotych (fundusze UE). Szkoła i Gmina Rokietnica, nie partycypują 
w kosztach wyjazdów. Grant udzielany na realizację mobilności w 100% pokrywa wszelkie wydatki związane z podróżą i zakwaterowaniem. 

Podczas wyjazdów uczniowie uczestniczą w lokalnych i narodowych świętach, wykorzystują znajomość języka angielskiego oraz poszerzają wie-
dzę z zakresu nowoczesnych technologii. W ostatniej mobilności uczestniczyli uczniowie klasy 3e Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy: Mikołaj Just  
i Kacper Żarna. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Magdalena Tomkowiak i Katarzyna Majchrowicz. Udział w projekcie zarówno od uczniów, jak i na-
uczycieli wymaga bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. Cieszę się, że mamy świetną, profesjonalnie przygotowaną kadrę i uczniów, którzy są otwar-
ci na innowacje i poznawanie nowych zakątków świata. 

Bardzo Wam za to dziękuję! 
koordynator projektu  

Ewa Lepsza
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obiektywami aparatów. Uniesiony ponad powierzch-
nię wody ogon wieloryba jest symbolem wyspy. 

Codziennie uczęszczaliśmy do lokalnej szkoły, któ-
ra dorównywała wielkością naszemu rokietnickiemu 
gimnazjum. Każda z 6 grup, na które zostaliśmy po-
dzieleni, montowała film poświęcony świętu Holy 
Spirit. Korzystaliśmy z materiałów, które zebraliśmy 
na uroczystych paradach i obchodach, przechodzą-
cych przez całe miasteczko. Mieliśmy przyrównać 
to portugalskie święto do polskich tradycji i w na-
szej opinii Holy Spirit jest odpowiednikiem Bożego 
Ciała oraz dożynek.

W piątek, 14 czerwca, uczestniczyliśmy w uroczy-
stej kolacji, na której prezentowaliśmy to, co udało 
nam się stworzyć przez te parę dni owocnej pra-
cy. Zobaczyliśmy również lokalne tańce oraz usły-
szeliśmy pieśni. Sami mogliśmy w niektórych wziąć 
udział, chociaż nie powiem, aby dobrze nam to wy-
chodziło. Azorskie tańce są bardzo skoczne i szyb-
kie, piosenki łatwo wpadają w ucho i rozgrzeją każ-
dą atmosferę. 

Mieszkańcy Azorów, którzy przyjęli nas do swo-
ich domów, byli zawsze bardzo otwarci i życzliwi. 

Język nie stanowił przeszkody w komunikacji, po-
nieważ ich znajomość angielskiego była zbliżona 
poziomem do naszej. Czasami zdarzały się lekkie 
pomyłki w przekazywanych informacjach, ale te 
uchybienia zawsze zostawały przemienione w żart. 

Niestety, również tego piątku otrzymaliśmy wia-
domość, że nasz lot, który był zaplanowany w sobot-
ni poranek, został przesunięty na niedzielę wieczór. 
Jednak, nie ma tego złego, co by na dobre nie wy-
szło. Do stolicy Portugalii dotarliśmy około północy. 
Plusem całej sytuacji było zwiedzenie pozostałych 
części Lizbony, do których nie zajrzeliśmy poprzed-
niej niedzieli, takich jak przepiękny Klasztor Hiero-
nimów, Zamek Św. Jerzego czy Pomnik Odkrywców. 
Portugalski sen, niestety, skończył się już wieczo-
rem, gdy zmęczeni ogromem wrażeń wsiedliśmy 
na pokład samolotu, wracając do domu. 

Cały wyjazd oceniam bardzo pozytywnie. Do-
wiedziałem się wiele o kulturze panującej na 
Azorach, poznałem wspaniałych ludzi, z który-
mi chciałbym utrzymywać kontakt. Wyciągnąłem 
z tej podróży więcej nauki, niż się spodziewałem 
i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze raz będę mógł 
wrócić na wyspę Pico.

Mikołaj Just
tegoroczny absolwent Gimnazjum 

im. Noblistów w Rokietnicy 

Wakacje W Czterech Porach Roku
No i wreszcie rozpoczęły się wakacje! Czekaliśmy 

na nie z utęsknieniem. Niektórzy może nie wiedzą, 
ale my, dzieci, też potrzebujemy odpoczynku. Tak, 
jak dorośli chodzą codziennie do pracy, tak naszą 
„pracą” jest chodzenie do przedszkola. My też musi-
my wcześnie wstawać, uczyć się, bawić. To na dłuż-
szą metę też nas męczy, dlatego z niecierpliwością 
czekamy na wakacje, choćby takie przedszkolne.

Wakacje są w Czterech Porach Roku takim cza-
sem, w którym sporą część dnia spędzamy na świe-
żym powietrzu, gramy w piłkę nożną, robimy rozma-
ite prace plastyczne, możemy codziennie przynosić 
zabawki z domu (normalnie jest to możliwe tyl-
ko raz w tygodniu), mamy więcej czasu na zabawę 
z kolegami i koleżankami. Robimy też rzeczy, które 
w ciągu roku nie zdarzają się zbyt często: chodzimy 
na lody, na dalsze spacery poza teren przedszkola, 
ciocie robią nam kino w sali, a nawet przygotowu-
ją popcorn. Raz w tygodniu przyjeżdża też do nas 
pan Maciej, który przeprowadza zajęcia z piłki. Jest 
naprawdę świetnie.

W połowie lipca w naszym przedszkolu odbyły się 
dni adaptacyjne. Przez trzy kolejne dni z naszymi cio-

ciami spotykały się dzieci, które od września będą 
chodzić do naszego przedszkola. Maluszki wraz z ro-
dzicami brały udział w zajęciach, bawiły się razem, 
śpiewały i robiły prace plastyczne. Miały też możli-
wość obejrzenia sal przedszkolnych i zabawy na placu 
zabaw. Niektóre były na początku wystraszone, ale 
już po kilku minutach chętnie włączały się we wspól-
ne aktywności. Już nie możemy się doczekać, gdy 
spotkamy się razem na przedszkolnych korytarzach.

W sierpniu nasze przedszkole będzie zamknię-
te. Ten czas zamierzamy spędzić ze swoimi bliski-
mi. Na pewno będziemy się dobrze bawić i wrócimy 
we wrześniu do swojego ulubionego przedszkola 
opaleni, wypoczęci i pełni sił na kolejny rok zaba-
wy i nauki. Tego samego życzymy wszystkim Pań-
stwu. Niech te wakacje będą pełne odpoczynku, 
radości, dobrej pogody i samych miłych chwil spę-
dzonych z bliskimi.

Przedszkole 
4 Pory Roku
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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.

Wszystkie pomieszczenia żłobka są świeżo wy-
remontowane, kolorowe, przyjazne dla dzieci i wy-
posażone odpowiednio do potrzeb rozwojowych. 
W salach tablice interaktywne. Dwa duże place za-
baw. 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.  

DZIEŃ RODZINY
ZAKOŃCZENIE ROKU 
ŻŁOBKOWEGO

Kolejny rok żłobkowy za nami. Z tej okazji zorga-
nizowany został dzień rodziny. Spotkanie podczas 
którego dzieci wraz z opiekunkami przygotowują 
małe przedstawienie oraz dzielą się przeżyciami ja-
kie miały miejsce przez cały rok, oglądając zdjęcia. 
Tego dnia Rada Rodziców naszych żłobków w Ro-
kietnicy jak i Poznaniu połączyła siły i zorganizowała 
dla dzieci mnóstwo atrakcji. Pojawił się dmuchany 
zamek z kulkami, animatorka, która przez cały czas 
zabawiała i zachęcała do eksperymentowania, kon-
kursy i fotobudka, a więc każdy czy to mały czy duży 
znalazła coś dla siebie. Oprócz tego starsza część 
towarzystwa integrowała się przy ognisku piekąc 
wspólnie kiełbaski. Spędzaliśmy czas w Witoldzinie 
w ,,Wesołej Zagrodzie’’, podziwialiśmy tam różne 
zwierzęta, dzieci miały możliwość poskakać na tram-
polinie oraz pobawić się w ogromnej piaskownicy.  

KOLEJNE INWESTYCJE
Jak już w pierwszej części artykułu wspomnia-

łam, otwieramy kolejną salę dla 20 dzieci. Bierze-
my udział w projekcie dlatego Mamy bezrobotne, 
bierne zawodowo (urlop wychowawczy) oraz pra-
cujące mają zniżkę i opłaty miesięczne to jedyne 
500zł + wyżywienie, ale to nie wszystko. 

1 września 2019r. zostanie otwarte Przedszkole 
i Żłobek w Kaźmierzu. Także serdecznie zaprasza-
my. Przedszkole będzie publiczne, także od 8:00 

do 13:00 pobyt dziecka jest darmowy, za kolejne 
godziny płacą Państwo 1zł. Żłobek otwieramy pry-
watny, a opłaty to jedyne 600zł + wyżywienie. Pla-
cówka czynna będzie od 7:00 – 17:00. Serdecznie 
zapraszamy.

Zapisy:
Kamila Soszyńska 535-888-478
Paulina Dziubakiewicz 505-146-740

Żłobek  
Myszka Miki
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Joanna Gawron-Pawłowska – 
ambasadorka Ewy Chodakowskiej 
ćwiczyła z mieszkańcami gminy

Wysiłek fizyczny w plenerze to interesująca alter-
natywa dla ćwiczeń w domu lub w siłowni. W domu 
nie zawsze mamy chęć na trening, trudniej jest się 
do niego zmotywować. Trening w plenerze niesie 
ze sobą tak samo wiele korzyści, jak ćwiczenia wy-
konywane na siłowni. To świetna metoda na wy-
smuklenie sylwetki, ale także na dotlenienie orga-
nizmu i dostarczenie mu witaminy D, produkowanej 
w kontakcie ze światłem słonecznym. To właśnie 
taką wspaniałą alternatywę na spędzenie wolne-
go czasu zaproponowała mi Joanna Gawron-Paw-

łowska obecna Ambasadorka Ewy Chodakowskiej. 
W niedziele 28 lipca br. w samo południe na 

pierwszym wspólnym treningu w plenerze, spo-
tkała się liczna grupa mieszkańców gminy Rokiet-
nica chcących aktywnie spędzić czas, a jednocześnie 
zadbać o swoje zdrowie jak i sylwetkę. Pod czujnym 
okiem prowadzącej - Joanny, na placu Rumpucio-
wym, fajterki i fajterzy przez 60 minut z ogromnym 
zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia. Wszyscy 
uczestnicy zgodnie podkreślali, że prowadząca za-
pewniła sporą dawkę ruchu wpływającego na po-

prawę kondycji oraz zatroszczyła się o dobrą za-
bawę i integrację. Wiele Pań przyszło ze swoimi 
pociechami, aby i one mogły spędzić aktywnie czas 
poza domem w to piękne niedzielne południe. Na 
wszystkich, którzy podczas treningu naładowali się 
pozytywną energią i spali mnóstwo kalorii czekała 
niespodzianka, o którą zadbali strażacy z JOSP Ro-
kietnica – za co serdecznie dziękujemy. 

W organizację wydarzenia włączyli się również 
radni gminy Rokietnica – Ryszard Lubka i Adam Mich-
ta. Natomiast Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
zadbało o to aby podczas tak dużego upału uczest-
nicy mogli uzupełnić płyny, które są tak bardzo istot-
ne przy każdym wysiłku fizycznym. 

Dziękuję Wszystkim za wspólnie spędzony czas, 
jak również za miłą atmosferę podczas treningu.

Izabela Dziamska 
Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica
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Rokietnicki Klub Seniora „Senior+”
Rokietnicki Klub Seniora „Senior+” działa od po-

łowy maja i w pełni realizuje swoje założenie, jakim 
jest szeroko pojęta aktywizacja. Projekt ten współfi-
nansowany jest ze środków programu wieloletnie-
go „Senior+” na lata 2015-20. 

Dwudziestoosobowa grupa seniorów, do tej pory 
uczestniczyła w zajęciach z muzykoterapii aktyw-
nej, podczas których łączyliśmy ruch, muzykę i re-
kwizyt. Kondycję fizyczną, seniorzy 
poprawiali podczas spacerów Nor-
dic walking, wzdłuż Traktu Napo-
leońskiego (dla niektórych było to 
pierwsze doświadczenie z kijkami). 
Podczas cotygodniowych, czwart-
kowych spotkań, członkowie klu-
bu aktywnie uczestniczyli w zaję-
ciach z instruktorką choreoterapii 
i tańca leczniczego, a także odby-
li pierwszy trening, w nowej dla 
Seniorów, dyscyplinie sportowej 
Boccia, pod okiem profesjonalnej 
trenerki. Rokietnicki Klub Seniora 
„Senior+”, tworzą ludzie pełni po-

mysłów, inicjatyw, zaangażowania i bardzo otwar-
ci na współpracę i integrację. Dlatego z ogromną 
radością i zadowoleniem przyjęli zaproszenie Klu-
bu Seniora ASTER z Poznania- Kiekrza na wspólne 
spotkania i zabawę, podczas której mogli się lepiej 
poznać. Były to trzy wspólnie przygotowane spotka-
nia. Pierwszym był integracyjny, międzypokolenio-
wy grill w Żeglarskim Ludowym Klubie Sportowym 

nad Jeziorem Kierskim, podczas którego Seniorzy 
świetnie bawili się z dziećmi. Kolejnym była wspólna 
wycieczka autokarowa do poznańskich muzeów – 
zwiedzanie Muzeum Bambrów i Muzeum Etnogra-
ficznego. Okres wakacyjny, oba Kluby Seniora roz-
poczęły żeglowaniem po Jeziorze Kierskim, jachtem 
„Żagle dla wszystkich”. Czas na pokładzie wypełniony 
był poznawaniem tajników żeglarstwa i wspólnym 
śpiewaniem szantów. Seniorzy przyjęli również za-
proszenie na spotkanie Rokietnickiego Archiwum 
Cyfrowego, podczas którego również byli bardzo ak-

tywni, przekazując cenne informacje 
i wiedzę o historii gminy Rokietnica.

Dwa pierwsze miesiące działalno-
ści Rokietnickiego Klubu Seniora „Se-
nior+” to czas wypełniony aktywno-
ścią, edukacją i radością. Wszystkie 
spotkania na pewno miały wpływ na 
poprawę samopoczucia oraz efek-
tywnie spędzony czas w miłym to-
warzystwie. 

Wszystkim Czytelnikom i sobie, se-
niorzy życzą udanych wakacji. Kolej-
ne spotkanie, po przerwie urlopowej 
od 22 sierpnia br. 

Ireneusz Lesicki 



23sierpień-wrzesień 2019



24

Jaką wartość  
ma WODA?

NIEPOLICZALNĄ. Wszak woda to życie i nie ma 
w tym powszechnym stwierdzeniu grama przesady. 
Woda stanowi bowiem 60-70% masy ciała dorosłe-
go człowieka, 75% masy ciała dziecka, a w przypad-
ku noworodka – ponad 80% (!). Bez wody ludzkość 
przestanie istnieć. Dlatego też problem kurczących 
się zasobów wodnych dotyczy nas wszystkich, choć 
na co dzień w ogóle go sobie nie uświadamiamy. 
Swobodny dostęp do wody pitnej jest dla nas czymś 
oczywistym i trudno nam sobie wyobrazić sytuację, 
w której wody w kranie po prostu nie ma. Nie przez 
godzinę, czy dobę. Nie ma stale i ostatecznie. Tym-
czasem, 1/8 mieszkańców Ziemi cierpi z powodu 
pragnienia lub chorób wywołanych brakiem wody, 
bądź spożywaniem wody zanieczyszczonej. Brak 
wody paraliżuje rozwój jednostek i całych społecz-
ności, w każdym z możliwych aspektów. Dochodzimy 
więc do punktu, w którym warto się zastanowić, czy 
oszczędzanie wody jest tylko i wyłącznie kwestią za-
wartości naszego portfela, tudzież mody, czy ma też 
szersze i bardziej istotne znaczenie, mogące w spo-
sób bezpośredni zapobiec katastrofie ekologicznej…

Z powodu naszych błędów lub zaniedbań może 
nam, nomen omen - przepłynąć między palcami 
kilka, a nawet kilkanaście litrów wody dziennie. 
W ciągu tygodnia, miesiąca, czy roku straty uro-
sną do takich rozmiarów, że zdecydowanie warto 
temu przeciwdziałać już dzisiaj. W większości przy-
padków zmiana będzie dotyczyć naszych złych na-
wyków, które metodycznie i konsekwentnie moż-

na wyeliminować. Z pożytkiem dla siebie i naszej 
Planety. Warto pochylić się nad prostymi działania-
mi, których listę przedstawiamy poniżej. Wybór jest 
naprawdę spory.

Sprawdź swoją instalację 
hydrauliczną.

Zakręć wszystkie zawory i odczytaj wodomierz po 
kilku godzinach. Jeżeli wartość się zmieniła – masz 
przeciek. Zdecydowanie warto poświęcić odrobi-

 

Żyję - nie marnuję.
WODA = ŻYCIE

Deklaracja współpracy  
rokietnickich stowarzyszeń seniorów.

Z inicjatywy przewodniczącej Rady Gminy pani 
Izabeli Dziamskiej w poniedziałek, 15 lipca spotka-
li się przedstawiciele Stowarzyszeń Seniorów dzia-
łających na terenie gminy. Sala sesyjna w Urzędzie 
Gminy była świadkiem pierwszego takiego spotka-
nia. Przybyli przedstawiciele : Stowarzyszenia Eme-
rytów i Rencistów „Pod Kasztanem” z Prezesem  
Bogdanem Nowaczykiem, Stowarzyszenia Rokiet-
nickiego Klubu Seniorów z Prezesem Bogusławą 

Rzepką i Stowarzyszenia Akademia Wieku Dostoj-
nego z Prezesem Andrzejem Deckertem.

Mimo różnych programów stowarzyszeń, wszyst-
kie łączy troska o los emerytów i rencistów, którzy 
z dnia na dzień po przejściu na zasłużony dożywot-
ni urlop nie mogą podołać z zagospodarowaniem 
nadmiaru wolnego czasu. A przecież nic bardziej 
i szybciej niż nieaktywność i izolacja od dotychcza-
sowych zajęć przybliża człowieka do przekroczenia 

przysłowiowego Rubikonu.
 Już po pierwszych wypowiedziach powiało opty-

mizmem. Wszystkie stowarzyszenia deklarują da-
leko idącą współpracę, która de facto już istnieje. 
I o to chodzi, bowiem seniorzy są naszym wspól-
nym dobrem, a my jesteśmy po to, by ich jesień 
życia była złotą, polską jesienią, a nie jesienną, dż-
dżystą szarugą.

 Pani przewodnicząca pilnie wsłuchiwała się 
w dyskusje, propozycje usprawnienia działalności 
stowarzyszeń. Największym problemem jest skom-
plikowana procedura składania wniosków o dofi-
nansowanie działalności. Pani Iza obiecała pomoc 
w tej materii. Na pewno skorzystamy. Zwracaliśmy 
też uwagę na zbyt skromne środki finansowe pro-
ponowane na naszą działalność.

Według szacunkowych pozyskanych z Urzędu 
Gminy, liczba osób kwalifikujących się do grupy se-
nioralnej wynosi około 2,5 tysiąca. Stowarzysze-
nia, jak dotąd dotarły zaledwie do ok. 200 senio-
rów. Zatem wiele pracy przed nami. W dotarciu do 
wszystkich, nieaktywnych seniorów możemy liczyć 
na portal internetowy „Rokietnica Wokół Nas”, na 
informacje w „Rokickich Wiadomościach”, także na 
stronę internetową gminy.

Seniorze! Nie siedź w domu, bo zgnuśniejesz. 
Przyjdź do nas, a nie pożałujesz.

W imieniu wszystkich Stowarzyszeń
Andrzej Deckert
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nę czasu, by go zlokalizować i usunąć. Obecnie na-
sza Spółka jest w trakcie przeprowadzania na tere-
nie gminy Rokietnica akcji wymiany wodomierzy na 
takie, które umożliwiają ich radiowy odczyt. Poza 
licznymi funkcjonalnymi zaletami systemu jest też 
opcja monitorowania pracy wodomierzy, m.in. in-
formuje o wyciekach u odbiorców. Wspólnie za-
tem możemy sporo zdziałać w zakresie niwelowa-
nia zdiagnozowanych wycieków.

Dodaj barwnik spożywczy do 
zbiornika toalety i sprawdź, czy 
muszla nie zabarwi się w ciągu 
kilku minut.

Jeżeli nie – w porządku, jeżeli tak – spróbuj wy-
regulować wypływ wody ze spłuczki. Możliwe też, 
że pojawiła się mała usterka, którą łatwo naprawić.

Kupując nowe urządzenia AGD 
wybieraj klasę energetyczną A.

Mniejsze zużycie prądu to automatycznie mniej-
sze zużycie wody. Woda jest bowiem niezbędna 
w procesie produkcji energii elektrycznej. Dlatego 
inwestycja w dobrej klasy sprzęt przełoży się nie tyl-
ko na perspektywiczne oszczędności finansowe, ale 
też przysłuży się środowisku naturalnemu. Szczęśli-
wie w praktyce ciężko w sklepach ze sprzętem AGD 
znaleźć urządzenia o klasie energetycznej niższej, 
aniżeli A, A+, A++ lub nawet A+++, dlatego zakup 
tego typu sprzętu nie stanowi większego logistycz-
nego wyzwania.

Nowa armatura umywalkowa? 
Najlepiej wybrać klasę Z.

Wyróżniamy 5 klas ekologicznych armatury: Z, A, 
B, C i D. Najbardziej ekologiczna armatura, to tro-
chę przewrotnie, ta oznaczona literką Z. Taka ba-
teria zużywa nie więcej, niż 0,15 l na sekundę, czyli 
9 l na minutę. Armatura klasy A charakteryzuje się 
już mniejszą oszczędnością: przepływ wody plasuje 
się na poziomie nie większym, niż 0,25 l na sekun-
dę. Mając taką baterię, w ciągu minuty zużyjemy 
więc 15 litrów wody. Jednak najwyższa klasa eko-
logiczna w baterii łazienkowej jest ważna przy wy-
borze kranu umywalkowego. W przypadku baterii 
prysznicowej lub wannowej klasa przepływu musi 
być inna: B, C lub nawet D. Takie baterie charakte-
ryzują się przepływem nie mniejszym, niż 0,42 l na 
sekundę, co oznacza, że w ciągu minuty przez kran 
przepłynie 25 litrów wody. Nasza kąpiel powinna 
być więc gotowa w maksymalnie 6-8 minut. Pamię-
tajmy jednak, że codzienne napełnianie wanny ab-
solutnie nie jest ekologiczne.

Spłuczka w toalecie obowiązkowo 
powinna być wyposażona 
w ekoprzycisk.

Zazwyczaj nie ma potrzeby zużywania pełnej za-
wartości spłuczki. Najczęściej wystarczy 50% jej po-
jemności. Dwustopniowa opcja spłukiwania zdecy-
dowanie jest dobrym rozwiązaniem.

Kąpiel z bąbelkami czy szybki 
prysznic?

Oczywiście – szybki prysznic. Jest to o wiele bar-
dziej oszczędna opcja. Można również zamontować 
pod prysznicem minutnik, a śpiewający mogą roz-
ważyć zmianę repertuaru na nieco krótsze utwory.

W łazience warto mieć baterię 
z termostatem.

Dzięki takiemu rozwiązaniu nie wylewa się zbęd-
nych litrów wody w celu ustawienia jej optymalnej 
temperatury. Świetnie sprawdza się armatura z tzw. 
mieszalnikiem. Jest to rozwiązanie zdecydowanie 
lepsze, aniżeli dwa oddzielne kurki.

Zamontuj perlator.
To powinno być standardowe wyposażenie każ-

dej kuchni i łazienki. Wodooszczędna końcówka na 
kran, nazywana perlatorem lub aeratorem, to naj-
prostsza i najbardziej podstawowa forma oszczę-
dzania wody. Zamocowana na końcu wylewki siat-
ka o drobnych oczkach napowietrza wodę i dzięki 
temu ogranicza jej zużycie nawet o kilkadziesiąt pro-
cent! To niezwykle skuteczne rozwiązanie umożli-
wia w łatwy i tani sposób ograniczyć zużycie wody, 
nie zmniejszając jednocześnie komfortu korzysta-
nia z kranu. Wręcz przeciwnie: perlatory pomaga-
ją podnieść ciśnienie w instalacji i stworzyć pozory 
mocniejszego strumienia, przy jednoczesnym mniej-
szym zużyciu wody. Dodatkowo perlator ukierunko-
wuje strumień wody, dzięki czemu nie rozpryskuje 
się ona na boki, np. podczas mycia rąk. 

Dwukomorowy zlew w kuchni.
Wybierając zlew kuchenny warto rozważyć tę 

opcję. Jedna komora – do mycia, druga – do płu-
kania.

Nie wyrzucaj śmieci do toalety.
Poza oczywistymi korzyściami dla infrastruktury 

kanalizacyjnej (wszystko to, co nie powinno trafić 
do sieci kanalizacji sanitarnej, a mimo wszystko do 
niej trafia, m.in. resztki żywności, czy zużyte chus-
teczki nawilżane…) zyskujemy też doskonały spo-
sób ograniczenia ilości spłukiwań. W prostocie siła.

Zakręcaj kran w czasie golenia lub 
mycia zębów.

Tak oczywiste, a jakże niedoceniane. Wystarczy 
jedynie zwrócić na to uwagę i zamiast bezrefleksyj-
nie lać wodę z kranu podczas mycia zębów – na-
pełnić nią kubeczek.

Uruchamiaj zmywarkę do naczyń 
i pralkę tylko wtedy, gdy są pełne.

To kolejna z propozycji działań, których prosto-
ta, a zarazem efektywność, zasługuje na wdroże-
nie w praktykę codziennego życia.

Zapoznaj się z instrukcjami obsługi 
swoich urządzeń i korzystaj 
z trybów ekologicznych lub 
przycisków skracających programy.

Obecnie większość sprzętów AGD posiada we 
wachlarzu dostępnych programów ten o nazwie 
EKO. Oszczędzaj energię elektryczną, wodę i kieszeń.

Zmniejszaj temperaturę mycia 
naczyń i prania.

Im wyższa temperatura wody, tym mniejsza 
oszczędność. Pod każdym względem. 

Gotuj na parze.
Oszczędnie, ale też zdrowo.  Korzyści może być 

wiele, a i dostępnych przepisów jest sporo. Każdy 

znajdzie coś dla siebie.

Jeżeli gotujesz tradycyjnie, to nie 
potrzebujesz pełnego garnka wody.

Wystarczy jej tyle, by tylko przykryć gotowane 
produkty. Serio.

Nie rozmrażaj jedzenia pod bieżącą 
wodą.

Jest to sposób wysoce nieoszczędny. Jeżeli nie 
mamy innej możliwości i istnieje konieczność roz-
mrożenia żywności za pomocą wody, to zdecydo-
wanie lepiej jest ją zanurzyć w miseczce z zimną 
wodą, którą należy wymieniać co ok. 30 minut aż 
do momentu całkowitego rozmrożenia produktu.

Wykorzystaj wodę po gotowaniu.
Taka woda, po ostudzeniu, świetnie nadaje się 

np. do podlewania roślin domowych.

Zeskrobuj zaschnięte resztki 
jedzenia „na sucho”, przed myciem 
naczyń, segreguj naczynia i w miarę 
możliwości zmywaj raz dziennie.

Metodę i używany w tym celu sprzęt trzeba oczy-
wiście dostosować do zabrudzonej powierzchni oraz 
robić to z uwagą i czujnie. Niemniej, można zaosz-
czędzić nie tylko wodę, ale także finanse wydawa-
ne na środki do udrażniania rur, czy naprawy zatka-
nych odpływów (zarówno w zlewie jaki i zmywarce). 
Dodatkowo – środki te absolutnie nie są obojęt-
ne dla naszego środowiska, dlatego warto ograni-
czać ich użycie.

Pij wodę z kranu.
Wiele osób nie jest przekonanych do tego roz-

wiązania. Tymczasem, woda z kranu jest naprawdę 
wartościowa i korzystnie wpływa na nasz organizm. 
Dodatkowo, o czym niewielu z nas wie, wyprodu-
kowanie jednej plastikowej butelki zużywa 3 razy 
więcej wody, niż wynosi jej objętość!

Zbieraj deszczówkę lub wodę, która 
nie zawiera detergentów (np. po 
płukaniu owoców) do podlewania 
trawnika i roślin ogrodowych.

Dla naszych przydomowych ogrodów nie ma 
lepszego rozwiązania. Sposób oszczędny i niezwy-
kle proekologiczny. Dodatkowo, zwłaszcza w okre-
sie letnim, warto podlewać rośliny wieczorem. Po-
zwoli to uniknąć szybkiego wyparowywania wody. 
Podobną wartość ma wysypany wokół roślin gry-
sik, bądź kora. Planując nasadzenia warto też zwró-
cić baczną uwagę na gatunki roślin, które preferują 
mniejszą ilość wody. 

Naucz swoje dzieci właściwych 
nawyków i wytłumacz im dlaczego 
powinniśmy oszczędzać wodę.

Brak dostępu do wody może dotknąć każdego 
mieszkańca Ziemi. Świadomie lub nie, wszyscy przy-
czyniamy się do zmniejszania zasobów wody pitnej. 
Tylko połączone wysiłki wszystkich społeczeństw, 
rządów i instytucji mogą zapobiec pogłębianiu się 
tego kryzysu. Czas na działanie… #ZacznijOdSiebie
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Aktywność turystyczna ROKTARu
W ciepły czwartkowy poranek (27.06.) podopiecz-

ni Stowarzyszenia ROKTAR wyruszyli na dwudniową 
wycieczkę do sąsiedniego województwa kujawsko – 
pomorskiego.  Po 3 godzinach spędzonych w auto-
karze dojechaliśmy do Bydgoszczy, gdzie rozpoczął 
się spacer po tym niezwykle urokliwym mieście. Naj-
pierw mostem im. Jerzego Sulimy – Kamińskiego, 
przeszliśmy nad rzeką Brdą, gdzie w towarzystwie 
rzeźby: „Przechodzący przez rzekę”, poznaliśmy hi-
storię miasta. Następnie udaliśmy się na odnowio-
ny Rynek, gdzie podziwialiśmy piękną architektu-
rę Starego Miasta i wysłuchaliśmy legendy o Panu 
Twardowskim. Kolejnym punktem wycieczki była 
wizyta w Muzeum Mydła i Historii Brudu, w którym 
mogliśmy zobaczyć eksponaty i akcesoria związa-
ne z utrzymywaniem higieny przez człowieka, a w 
szczególności historię produkcji i używania mydła. 
Mieliśmy również możliwość własnoręcznie zrobić 
swoje mydło. Następnie Magicznymi Schodkami, 
przeszliśmy na otoczoną bulwarami Wyspę Młyń-
ską – zabytkową wyspę rzeczną, mieszczącą wiele 

obiektów kulturalnych i rekreacyjnych. Zwiedza-
nie Bydgoszczy zakończyliśmy  spotkaniem z Panem 
Twardowskim na Starym Rynku. Kolejnym celem 
naszej wycieczki była podróż do Torunia, w którym 
zwiedzanie rozpoczęliśmy od poznania historii Krzy-
wej Wieży, zobaczyliśmy Muzeum Mikołaja Koper-
nika - kamienicę w której, prawdopodobnie urodził 
się słynny polski astronom. Następnie, urokliwymi 
uliczkami, przeszliśmy obok Bazyliki katedralnej św. 
Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na Stary Ry-
nek, gdzie poznaliśmy historię toruńskiego pręgierza 
i legendę o flisaku Iwo, którego pomnik - fontannę 
mogliśmy podziwiać przy Ratuszu Staromiejskim. 
Nie zabrakło też czasu na zakup pamiątek i pysznych 
Toruńskich Pierników. Po całym dniu pełnym wra-
żeń udaliśmy się do miejsca noclegowego w okolice 
Torunia. W piątek, pełni sił wyruszyliśmy do Ciecho-
cinka, gdzie spacerowaliśmy po Parku Zdrojowym 
z pijalnią wód mineralnych, wzdłuż tężni, a pokonu-
jąc 65 stopni mogliśmy, na szczycie tężni, zobaczyć 
proces rozprowadzania solanki i podziwiać pano-

ramę okolicy. Naszą wycieczkę kończyło odwiedze-
nie Kruszwicy, gdzie po rejsie statkiem po Jeziorze 
Gopło, przypomnieliśmy sobie legendę o Popielu, 
a następnie weszliśmy na Mysią Wieżę, skąd podzi-
wialiśmy piękne widoki.  Nasza wycieczka odbyła 
się  w ramach realizacji zadania publicznego: „Ak-
tywność turystyczna osób z niepełnosprawnościami 
jako forma życia społecznego”, którego celem było 
zwiększenie aktywności społecznej osób z niepeł-
nosprawnościami, umożliwienie im funkcjonowa-
nia w nowych rolach społecznych (gość w hotelu, 
turysta, zwiedzający), a przede wszystkim pozwoliło 
naszym podopiecznym poznać nowe miejsca i zdo-
być wiele cennych doświadczeń. Wszyscy wracali 
do domu w doskonałych nastrojach i pełni wrażeń. 

Wyjazd był współfinansowany przez powiat po-
znański i Stowarzyszenie ROKTAR.

Elżbieta Kram 
Stowarzyszenie ROKTAR
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„CELNE OKO – piknikowa integracja” 
ze Stowarzyszeniem ROKTAR

18 czerwca br., w XI rocznicę powstania naszego 
Stowarzyszenia, zorganizowaliśmy  piknik  „CELNE 
OKO –piknikowa integracja”, na który były zapro-
szone osoby z niepełnosprawnościami i ich rodzi-
ny oraz młodzież od 12 roku życia ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie 
Podgórnym. Piknik odbył się na terenie Strzelnicy 

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Pod-
górnym. Imprezę otworzyła Pani Wanda Koralew-
ska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia, która powita-
ła wszystkich przybyłych uczestników pikniku. Było 
nam bardzo miło gościć Pana Tomasza Woźnicę, Za-
stępcę Dyrektora PCPR w Poznaniu, przedstawicieli 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, opiekuna uczniów 

Panią Agatę Kaszubę oraz redaktorów z czasopisma 
„Filantrop Naszych Czasów”. Następnie uczestni-
cy zadania, czyli osoby z niepełnosprawnościami  
i uczniowie, zostali losowo połączeni w pary, któ-
re ćwiczyły swoją celność na przygotowanych sta-
nowiskach. Można było na przykład sprawdzić się 
rzucając ringiem do koszyka, strzelając do bramki, 
rzucając woreczkami na matę punktową, podpija-
jąc piłeczkę czy grając w speedball.  Po wyczerpują-
cym treningu przyszedł czas na zawody „celne oko”, 
w 3 konkurencjach: strzelanie z łuku, dart, rzuca-
nie woreczkami do tablicy punktowej. Tak jak we 
wcześniejszym treningu, do zawodów przystępowa-
ły pary: osoba z niepełnosprawnością i uczeń szko-
ły podstawowej. Rywalizacja była zacięta, bardzo 
wyrównana i do ostatniej chwili nie było wiadomo 
kto będzie zwycięzcą zawodów. Komisja sędziow-
ska skrupulatnie liczyła wszystkie zdobyte punkty 
z poszczególnych konkurencji.  Okazało się że naj-
bardziej „celne oko”  miały Izabela i Sylwia, tuż za 
nimi była Monika i Julia, III miejsce zajęła Gosia z Ka-
milem. zwycięscy zawodów otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, puchary i nagrody, a pozostali uczestnicy 
dyplomy za udział i drobne upominki. Niespodzian-
ką i dodatkową  atrakcją dla wszystkich uczestników 
spotkania był przyjazd  Pana Marcina  zabytkowym 
traktorem LANZ BULDOG. Piknik okazał się świet-
ną formą integracji osób z niepełnosprawnościami 
z  uczniami tarnowskiej szkoły. Był także okazją do 
zdobywania nowych doświadczeń, umiejętności, 
dodał wszystkim pewności siebie odwagi i optymi-
zmu. Podczas pikniku nie zabrakło czasu na wspólne 
rozmowy przy poczęstunku przygotowanym przez 
Stowarzyszenie. Dziękujemy wszystkim za wspólnie 
spędzone popołudnie i do zobaczenia na kolejnych 
integracyjnych piknikach.

Projekt był współfinansowany przez Powiat Po-
znański i Stowarzyszenie ROKTAR.

   
Elżbieta Kram 

Stowarzyszenie ROKTAR
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Rodzinne świętowanie 
w Krzyszkowie

Niedzielne popołudnie 
w gronie najbliższych

Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka to waż-
ne chwile w życiu rodziny. Z tej okazji w Krzyszko-
wie odbył się koncert Orkiestry Dętej z Rokietnicy 
pod batutą Zbigniewa Starosty. Świąteczny czas, wy-
jątkowi artyści i niezwykłe miejsce tego spotkania 

sprawiły, że popołudnie było pełne wrażeń i emo-
cji. Tort „rodzinny” przygotowany przez Cukiernię 
„U Kamilka” podkreślił rodzinny charakter wydarze-

nia. Dziękuję artystom i gościom za wspaniałą at-
mosferę podczas niedzielnego popołudnia. 

Piknik Country już za nami…

Widowiskowym wjazdem zaprzęgów konnych 
i jeźdźców na koniach rozpoczęto Piknik Rodzinny 
w Krzyszkowie. Podczas tegorocznej imprezy ple-
nerowej rozbrzmiewała muzyka country. Piknik za-
szczycili swą obecnością: Wójt Gminy Rokietnica 
Bartosz Derech, Radna Powiatu Poznańskiego Jo-
lanta Pankowska, Radni Gminy Rokietnica Michał 
Cieciora, Piotr Hałas, Ryszard Lubka, Tomasz Skupio, 
Sołtys Monika Paczkowska, bardzo liczna grupa fa-
nów country oraz lokalna społeczność. Na krzysz-
kowskiej scenie gościliśmy znanych wykonawców 
muzyki country – Gang Marcela. Zespół brał udział 
w licznych festiwalach i koncertach. W tym roku 
zawitał do Krzyszkowa dostarczając niezapomnia-
nych muzycznych wrażeń. Po koncercie członko-
wie zespołu odpoczywali w rodzinnej atmosferze 

w „Gościńcu Joanna”. Podczas Pikniku były z nami 
także wokalistki – Majka, Amelka i Elwira. Wystę-
py muzyczne wzbogacono pokazami i nauką tań-
ca country w wykonaniu zespołu Dallas Country. 
Była to doskonała zabawa dla fanów country i nie 
tylko. Dzięki opowieściom pana Romana i projekcji 
filmu mogliśmy wyruszyć w podróż do krainy co-
untry. Poznaliśmy sekrety powstawania rękodzie-
ła w pracowni Kuku - Ryku. Była także możliwość 
zapoznania się z pracą kowala. Niezapomnianych 
wrażeń dostarczył przejazd bryczką oraz pokazy wol-
tyżerki w wykonaniu zawodniczek ze Stajni Groń-
sko. W ich wykonaniu podziwialiśmy ćwiczenia gim-
nastycznie i akrobatyczne na poruszającym się po 
kole koniu, prowadzonym na lonży. Pokazy akro-
batyczne Anatolija także dostarczyły publiczności 

emocjonalnych przeżyć. W trosce o zdrowie moż-
na było sprawdzić stan biologiczny organizmu wy-
konywany przez HartRok. 

Podczas pikniku nie zabrakło dobrej zabawy dla 
najmłodszych. Wszystko z sprawą artystów teatru 
VARIATE i animatorów Agaty, Ani, Magdy, Marzeny 
i Jacka, prowadzących westernowy tor przeszkód. 
Pani Kasia zaczarowała magiczną kredką wiele dzie-
cięcych twarzy. Mali sportowcy mogli odbyć swój 
pierwszy trening z trenerami Champion Sport Club. 
Moc wrażeń najmłodszym zapewniły także zabawy 
w wesołym miasteczku. Dorosłym natomiast emocji 
dostarczył udział w loterii fantowej przygotowanej 
pod wodzą Ani, Małgosi i Ani przy wsparciu Patry-
cji. Nagrodą główną był rower, który podczas ubie-
głorocznego Rumpucia wygrała drużyna z Krzysz-
kowa, uczestnicząc w sołeckich potyczkach. W tym 
roku rower został przekazany na loterię fantową 
podczas Pikniku Country w Krzyszkowie. To wszyst-
ko dla ducha. A dla ciała? Polecaliśmy „krzyszkow-
skie burgery”, przysmaki z grilla, tradycyjne regio-
nalne potrawy oraz smaczne wypieki. Wszystko to 
za sprawą wspaniałych mieszkańców, którzy zaan-
gażowali się w przygotowanie domowych potraw 
i słodkości. „Cukiernia u Kamilka” polecała w ten 
upalny dzień lody dla ochłody, a „Pod Gruszą” moż-
na było skosztować orzeźwiające napoje. W zgodnej 
harmonii dla ciała i ducha bawiliśmy się do białe-
go rana z zespołem „Pozoranci”. W tym wyjątko-
wym dniu pomoc medyczną zapewniała dr Karo-
lina Simon. Sesję fotograficzną przeprowadzili: M. 
Brandyk, K. Michta, D. Nowicki. Westernowe stro-
je, pojazdy i zaprzęgi konne, jeźdźcy konni, pokazy 
jazdy konnej w stylu western, motocykle, muzyka 
a przede wszystkim obecność wspaniałych gości 
i mieszkańców tworzyło niepowtarzalny klimat pik-
niku country. Dzięki licznie zgromadzonej widowni 
wyruszyliśmy w pełną pozytywnych emocji podróż 
do krainy country, która w tym dniu na kilka chwil 



29sierpień-wrzesień 2019

zmieniła oblicze Krzyszkowa. Dziękuję wszystkim 
za wspaniałą zabawę i niepowtarzalną atmosferę. 

W sposób szczególny pragnę podziękować wszyst-
kim, którzy wspierali i zaangażowali się w przygo-
towania do pikniku. Byli z Nami:
• Starostwo Powiatowe w Poznaniu
• Gminny Ośrodek Kultury p. T. Wieczorek
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych p. M. Wie-

land
• Ośrodek Pomocy Społecznej p. R. Michalski
• Sołectwo Rokietnica – sołtys J. Fudala
• Sołectwo Mrowino – Cerekwica – Radny R. Lubka
• Sołectwo Żydowo – Sołtys – E. Wencka
• Poznański Bank Spółdzielczy w Poznaniu 
• Palarnia kawy Mc Cafe – Swadzim
• Zakład produkcyjny MP. POLRAJ
• TOP- DOM - P. Tomczak
• Gospodarstwo Gościnne „Joanna”- T. Pietras
• Restauracja „Pod Gruszą” - J. Gawron
• Restauracja „Przystań” – R. Kałużny
• Cukiernia „U Kamilka” – A. Lisiak
• Kwiaciarnia Flowers & People F. Bajerlein
• Przedsiębiorstwo Usługowe „Rumcyk”- R. Goraj
• Firma Z. U. -H. ’AD- BUD’ – A.A. Warkoccy
• Usługi ogólnobudowlane – A. R. Mańczak
• Zakład Instalacji – wod. - kan. - co. - gaz – A. 

M. .Ryster
• Mechanika Pojazdowa - P. Jankowiak
• Mechanika Pojazdowa – G. Kędziora
• Układanie kostki brukowej – Wł. Kozłowski
• Wypożyczalnia namiotów – M. Spychała
• „Andonezja” – Pielęgnacja i zakładanie ogrodów 

- M. Chojnacki
• „Cusmot” – Kompleksowa i Profesjonalna Reno-

wacja Pojazdów Zabytkowych

• AUTOSPEC – A. Jankowiak
• Metrix – G. Petryka
• IWN- CARS – Ręczna Automyjnia
• Pracownia „Kuku – Ryku” –L. Świrkosz
• Gospodarstwo Rolne – H. M. Drozdowscy
• Gospodarstwo Rolne – B. J. Rajc
• Stajna PAMA – P. Chojnacki
• Stajnia Grońsko
• Miłośnicy koni 
• Magazyn Rolniczy – Agroprofil
• Bielenda
• Gabinet kosmetyczny „Ewa” Mrowino – Zalesie
• Gabinet kosmetyczny –Natural Beauty – Magda
• NORMOBARIA - naturalne procesy zdrowienia

R. Bajerlein, J. Braciszewska, B. Bukiewicz, A. Bul-
czyńska, Marta Chojnacka, A, M, K, Chojnackie, A. 
L. Drozdowscy, M. Grudzińska, D. Gawrońska, M. 
K. Jakubowscy, Z. Jankowska, J. Kleszczyńska, K. Ko-
złowska, M. W. Klejster, K. Kożuchowska, A. Krenc, 
B. Klocek, J. Kowalczuk, G. Lajnweber, J. Leśniewski, 
G. M. Maćkowiak, St. Maćkowiak, A. Maksymiuk, 
D. Makowski, W. Muszyńska, R. Madejski, G. Nowa-
czyk, A. Oborska, M, M, M, R Przybył, L. J. Piechoc-

cy, J. Podgórska, H. K. Szuchmilskie, A. Stróżyk, D, 
T. Smolarkiewicz, A. M. Szymańscy, E.P. Słomińscy, 
B. G. Sołtysiak, M. Strzelecka, M. R. Szulc, I. Śliwiń-
ska, E. Walczak, A. Wróblewska, D. Zawadzka, M. 
Zawadzka, P. Zieliński. 

Smaczne domowe wypieki przygotowały: H. Bro-
da, K. Bieda, J. Bieda, K. Chojnacka, H. Drozdowska, 
A. Drozdowska, M. Grudzińska, I. Haufa, M. Hof-
man, Z. Jankowska, M. Jakubowska, N. Klocek, H. 
Kozłowska, K. Kozłowska, H. Maćkowiak, M. Strze-
lecka, G Maćkowiak, M. Morzyńska, A. Mańczak, W. 
Nowakowska, G. Nowaczyk, R. Przybylska, B. Przy-
bylska, D. Smolarkiewicz, D. Sołtysiak, M. Strzelec-
ka, Ł. Stroiński, H. Szuchmilska, M. Skotarczyk, A. 
Szymańska, M. Szulc, E. Słomińska, M. Wojciechow-
ska, A. Warkocka, D. Zawadzka, M. Zawadzka Jeśli 
ktoś z Państwa został pominięty to przepraszam. 
Nie było to zamierzone.

Wszystkim za okazaną pomoc i wsparcie bar-
dzo dziękuję. 

Sołtyska 
M. Chojnacka
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Sołectwo Żydowo-
Rostworowo 

 W dniu 1 czerwca 2019r odbył się  festyn z oka-
zji Dnia Dziecka. Tego roku dzieci miały w czym wy-
bierać ,były konkursy licznie oblegane przez dzieci. 
Animatorki zabawiały nasze pociechy. Przyjechała 
Ochotnicza Straż Pożarna, która zaprezentowała kur-
tynę wodną, dzieci Były szczęśliwe i mokre. Można 
było zobaczyć od środka radiowóz policyjny. Miło 
było popatrzeć  uśmiech na twarzy każdego dziec-
ka ,pamiętajmy, że dzieci to nasz największy skarb. 
Dziękuję za dar serca sponsorom: sklep Kontener 
przy Stawie , sklep Groszek w Żydowie, sklep Liter-
ka w Rokietnicy, p Honorata Kulka, p. Tomasz Świ-
derski, p. Barbara Okulicz-Kozaryn, oraz p. Marlenie 
p. Leszkowi, Januszowi, Pawłowi. Dziękuję straża-
kom z Przecławia, oraz funkcjonariuszom Policji.

Podziękowania kieruję do wszystkich, którzy po-
magali przy organizacji festynu: Radzie Sołeckiej, Pa-
niom Marii, Krystynie, Jadzi, Irenie, Geni, Marioli 

oraz Panom, którzy poświęcili swój czas. Dziękuję 
za oprawę muzyczną p Michałowi. Do zobaczenia 
za rok! Sołtys Elżbieta Wencka
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25-lecie 
kapłaństwa  
i pożegnanie 
z parafianami

W niedzielne południe 26 maja br. wspólnie z gro-
nem kapłanów, zacnych gości i parafian przeżywali-
śmy ćwierćwiecze święceń kapłańskich księdza To-
masza Kokornaczyka, który w czasie uroczystej Mszy 
św. dziękował Bogu za łaskę powołania i lata posłu-
gi w sześciu dotychczas parafiach. Wypowiedzieli-
śmy wtedy wszystko, co czuły nasze serca, wyraża-
ły myśli i pragnienia. Były listy gratulacyjne, bukiety 
kwiatów i upominki. Jeszcze w uszach brzmiały sło-
wa życzeń, gdy po kilku dniach dotarła do nas infor-
macja o przeniesieniu księdza Proboszcza z dniem 
1 lipca 2019 r. do parafii pw. św Maksymiliana Kol-
be w Strykowie, zgodnie z decyzją Jego Ekscelen-
cji Księdza Biskupa.

W 9 -letnią historię parafii pw św Mikołaja w Ży-
dowie ksiądz Tomasz wpisał się przede wszystkim 
gorącą modlitwą, która głośno i żarliwie płynęła 
z kapłańskich ust. 

Uroczyste pożegnanie odbyło się 30 czerwca br. 
w czasie ostatniej niedzielnej Mszy św w obecności 
gości i licznie przybyłych parafian. Ksiądz Proboszcz 
ze wzruszeniem żegnał się z wiernymi.

Przedstawiciele naszej Wspólnoty podziękowali za 

pracę duszpasterską oraz za wszelkie prace włożo-
ne w remonty i modernizacje kościoła, terenu przy 
kościele, kaplicy w Lulinie, na cmentarzu, za zorga-
nizowane pielgrzymko-wycieczki, wyjazdy dla dzieci 

i młodzieży, organizowane koncerty i wiele innych. 
Poszczególne delegacje życzyły dużo sił i wytrwało-
ści w pracy na rzecz nowej parafii. 

Parafianie

Powitanie księdza
Dnia 7 lipca w Kościele Parafialnym pod wezwa-

niem Świętego Mikołaja w Żydowie przywitaliśmy 
nowego Proboszcza Wojciecha Kaźmierczaka. Życzy-

my Bożego błogosławieństwa, sił do pełnienia posłu-
gi duszpasterskiej i potrzebnych łask. Mamy nadzie-
ję na owocną współpracę i cieszymy się z obecności 
Księdza w Naszej Wspólnocie.

Parafianie
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Wakacje z Bilardem – I turnus!!!
Akademia Bilardowa Radosława Babicy ponownie 

gościła młode talenty. W ramach pierwszego turnu-
su „Wakacji z Bilardem” dzieci przez pięć dni uczy-
ły się podstawowych zagrań i rywalizowały w róż-
nego rodzaju turniejach, testach i zabawach przy 
stołach bilardowych. Uczestnicy zostali podziele-
ni na dwie grupy: początkującą i zaawansowaną. 
Poniżej przedstawiamy triumfatorów poszczegól-
nych zmagań, a już teraz zapraszamy na niesamo-
wity drugi turnus, który zaplanowany jest na 19-22 
sierpnia. A dlatego niesamowity, bo odbędzie się 
na 20 stołach bilardowych!!!  Stoły będą ustawio-
ne na hali Rokietnickiego Ośrodka Sportu, gdzie od-
będzie się największa impreza bilardowa w Polsce 
i jedna z większych w Europie „QUAY Wakacje z Bi-
lardem - Rokietnica 2019”. Przez 9 dni będą odby-
wały się turnieje i darmowe warsztaty bilardowe. 
Punktem kulminacyjnym będzie Międzynarodowy 
Turniej Bilardowy QUAY Rokietnica Open z pulą na-
gród 75 000 zł, na który już teraz zgłosiło się prawie 
200 uczestników z 20 państw, a będzie ich jeszcze 
więcej!!! :) Zapraszamy do udziału :)
Triumfatorzy I turnusu Wakacji z Bilardem:
TEST – zaawansowani 
I miejsce - Mateusz Cholewiński (39 pkt./40 pkt.) 
II miejsce - Julia Babica(37/40) 
III miejsce - Jakub Kara(33/40) 
IV miejsce - Łukasz Zacharski(32/40) 
V miejsce - Eryk Świdniak i Michał Wło-
dek(31/40) 
TEST – początkujący 
I miejsce - Igor Cierpicki(35 pkt./40 pkt.) 
I miejsce - Franciszek Nowaczyk(34/40) 
III miejsce - Konrad Kunicki(31/40) po dogrywce 
IV miejsce - Anna Kolecka(31/40) 
V miejsce - Konstanty Skolarus(30/40) 
CURLING 
I miejsce - PRO STARS (Łukasz Zacharski, Michał 
Włodek, Jakub Kara, Maksymilian Kara) 
SNAJPER 
I miejsce - NO NAME (Jędrzej Hofman, Ignacy Au-
gustyniak, Jan Gorczyński, Bartosz Kołodziej) 
PIŁKA NOŻNA 
I miejsce - PRO STARS (Łukasz Zacharski, Michał 
Włodek, Jakub Kara, Jakub Pawłowicz)
Turniej 8-bil(zaawansowani)
I miejsce - SUPER STARS (Julia Babica, Mateusz Cho-

lewiński, Eryk Świdniak, Franciszek Nowaczyk)
Turniej 8-bil(początkujący) 
I miejsce - SUPER GIRLS + BOY (Anna Kolecka, 
Matylda Dalke, Maria Klaman, Igor Cierpicki)
Turniej 9-bil(zaawansowani)
I miejsce - SUPER STARS (Julia Babica, Mateusz Cho-
lewiński, Eryk Świdniak, Franciszek Nowaczyk)

BUDMAR-CUP 2018/2019 
zdominowany przez Arka!!!

Na 10 turniejów BUDMAR-CUP Grand Prix Ro-
kietnicy w Pool-Bilard sezonu 2018/2019 aż 5 wy-
grał Arkadiusz Brzękowski. Arek wygrał w pierw-
szych czterech swoich startach czym teoretycznie 
przypieczętował zwycięstwo w rankingu. Nie zgadzał 
się z tym Michał Potysz, który w kolejnych turnie-
jach powoli odrabiał straty. W ostatnim BUDMAR-
CUP nawet pojawiła się szansa wyprzedzenia Arka, 
a to za sprawą porażki Arka w pierwszej rundzie. 
Michał mógł specjalnie przegrać w swoim pierw-
szym meczu i wpaść na Arka już w drugiej rundzie 
zawodników z jedną porażką, i wyeliminować go na 
początku zawodów. Jak na kapitana drużyny przy-
stało, Michał zagrał fair do końca. Nie pozwolił so-
bie na specjalne przegrane, za co należą mu się 
ogromne brawa. Brawa oczywiście też dla Arka, któ-
ry ostatecznie zwyciężył w BUDMAR-CUP X i w ca-
łym rankingu. Na drugim miejscu ostatnich zawo-

dów zameldował się Adam Stankiewicz, a trzecie 
miejsca zajęli Nikodem Jankowiak i Michał Potysz. 
Michał ostatecznie zajął drugie miejsce w rankin-
gu, a Nikodem w walce o trzecie miejsce w ran-
kingu rzutem na taśmę wyprzedził Andrzeja Bar-
skiego. Pierwsza czwórka rankingu BUDMAR-CUP 
w dniu 27 lipca otrzyma specjalne nagrody pod-
czas BUDMAR MASTERS. Przypomnijmy, iż w BUD-
MAR MASTERS zapewniony udział ma pierwszych 
14 osób z rankingu plus 2 „Dzikie Karty”. „Dzikie 
karty” już zostały przyznane, a otrzymali je Michał 
Judkowiak i Daniel Wieszczeczyński. Warto wspo-
mnieć, iż najmłodszym uczestnikiem BUDMAR-MA-
STERS będzie 10-letni Mateusz Cholewiński, który 
cały sezon zakończył na wysokiej 10 pozycji. Bar-
dzo możliwe, iż w podsumowaniu sezonu zagrają 
jeszcze inni przedstawiciele szkółki Radosława Ba-
bicy, a to dlatego, iż pierwszym rezerwowym jest 
Miłosz Michałowski, drugim Julia Tarka, a trzecim 
Eryk Świdniak. Cała trójka rezerwowych, to przed-
stawiciele Szkółki Bilardowej prowadzonej w Aka-
demii. W najbliższych dniach pojawi się ostatecz-
na rozpiska meczów BUDMAR MASTERS. Podczas 
dziesiątej odsłony BUDMAR-CUP mieliśmy jeszcze 
jedno ciekawe wydarzenie. Kibice i zawodnicy spra-
wili ogromną niespodziankę właścicielowi Akade-
mii wręczając mu prezent z okazji... zbliżających się 
urodzin. Termin urodzin przypadał na kilka dni póź-
niej, więc Radek był całkowicie zaskoczony i nie do 
końca wiedział co powiedzieć. Szybko jednak zna-
lazł się szampan, grill i wszyscy byli zadowoleni 

Uczestnicy I turnusu Wakacji z Bilardem

Pierwsza czwórka  
BUDMAR-CUP X  
i Radosław Babica
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Dobry występ zawodników 
Akademii w BrizZon Snooker 
Open!!!

Ciekawe czy znajdzie się ktoś, kto zatrzyma na 
dłużej Wiktora Zielińskiego w cyklu BrizZon Snooker 
Open? Jak dotąd na cztery turnieje Wiktor wygrał 
trzy i raz był drugi. Jedyną porażkę jaką doznał, to 
w finale trzeciej odsłony cyklu z Wojciechem Sro-
czyńskim. Jednak niedługo musieliśmy czekać aby 
Wiktor miał okazję do rewanżu. Obaj zawodnicy 
spotkali się w ćwierćfinale BrizZon Snooker Open 
IV i tutaj zdecydowanie lepszym okazał się Wiktor. 
Dużo więcej problemów Wiktor napotkał w półfi-
nale z Radosławem Babicą. Radek prowadził już 
2:0 ale ostatecznie po bardzo zaciętych frejmach to 
Wiktor wygrał wynikiem 3:2. Równie zacięty okazał 
się drugi półfinał, w którym Arkadiusz Brzekowski 
wygrał z Adamem Stankiewiczem. Arek w finale ro-
bił co mógł ale to Wiktor kontrolował mecz i zdo-
bywał najważniejsze punkty. Największego brejka 
turnieju uzyskał Konrad Juszczyszyn, który w me-
czu z Radkiem zdobył 71 pkt. Bardzo blisko popra-
wienia tego wyczynu był Ariel Trębocha uzyskując 
70 pkt. Inni zawodnicy, którzy zrobili brejki 40+, to 
Łukasz Guzowski, Adrian Borowiec, Krystian Ćwikła 
i Radosław Babica. Kolejny turniej z cyklu BrizZon 
Snooker Open odbędzie się w dniach 11-12 sierp-
nia jak zwykle w Poznaniu przy ul. Karpiej 10. Przy-
pominamy, że w sobotę odbywają się rozgrywki 
grupowe, a w niedzielę gramy systemem pucha-
rowym, w którym z automatu jest 8 rozstawionych 
zawodników. W każdym z turniejów jest pula na-
gród 2 000 zł, a w BrizZon Masters kończącym se-
zon będzie pula 6 000 zł. Zapraszamy do udziału!!!  

Andrzej Barski liderem wyścigu 
o awans do MPA!!!

Marek Strykowski i Andrzej Barski

Jak co roku w Akademii Bilardowej w Rokietnicy 
organizowane są eliminacje do Mistrzostw Polski 
Amatorów. W dniu dzisiejszym rozegraliśmy pierw-
szy turniej eliminacyjny do MPA 2019. Na starcie 
pojawiło się 15 uczestników, a bezapelacyjnie naj-
lepszym okazał się Andrzej Barski, który w finale 
pokonał Marka Strykowskiego. Trzecie miejsca za-
jęli Piotr Kolecki i Łukasz Sikorski, a tuż za podium 
zameldowali się Milena Malicka i Leszek Adamek. 
Warto przypomnieć, iż po 5 turniejach eliminacyj-
nych aż 8 osób z rankingu uzyska awans do Turnieju 
Finałowego MPA, w którym pula nagród wyniesie 
16 000 zł. Naszym zdaniem każdy jeszcze ma szan-
se na awans, nawet jeśli nie brał udziału w pierw-
szej eliminacji. Drugi turniej eliminacyjny zaplano-
wany jest na 19 sierpnia(poniedziałek), a trzeci na 
20 sierpnia(wtorek). Oba te turnieje rozpoczną się 
o godzinie 18:00 i będą rozgrywane na hali Rokiet-

nickiego Ośrodka Sportu w ramach „QUAY Waka-
cje z Bilardem - Rokietnica 2019”. Będziemy mieli 
do dyspozycji 20 stołów bilardowych z nowiutkim 
suknem Andy 988 :) Zapraszamy do udziału!!! :)

Wyniki pierwszej eliminacji do MPA 2019 – Ro-
kietnica:
https://www.online-brackets.com/view/12914

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 od-
bywały się turnieje i zabawy w ramach „QUAY Wa-
kacje z Bilardem – Rokietnica 2019”. Będzie moż-
na zagrać w Turniejach o Puchar Wójta, inauguracji 
sezonu BUDMAR-CUP, eliminacjach do Mistrzostw 
Polski Amatorów, czy wziąć udział w Wakcjach z Bi-
lardem dla dzieci i dorosłych. Punktem kulmina-
cyjnym imprezy będzie trzecia edycja niesamowi-
cie rozwijającego się Międzynarodowego Turnieju 
Bilardowego QUAY Rokietnica Open z pulą nagród 
75 000zł!!! Na liście startowej mamy już prawie 200 
uczestników z 20 państw, a będzie ich jeszcze wię-
cej!!! Zapraszamy do udziału!!! Wszelkie informa-
cje pod numerem telefonu: 601 635 887.

Szkółka Bilardowa  
Radosława Babicy!

W Akademii Bilardowej w Rokietnicy działa 
„Szkółka Bilardowa”, do której można zapisać się 
w każdej chwili. Dzieci ćwiczą pod okiem Radosła-
wa Babicy - Mistrza Europy i wielokrotnego Mi-
strza Polski. Koszt szkółki to 60zł na miesiąc. Wszy-
scy uczniowe mają dostęp do stołów bilardowych 
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 
16:00 do 18:00. Spokojnie można dopasować za-
jęcia w Akademii do innych już wcześniej zaplano-

wanych. Zazwyczaj program 
ćwiczeń wymaga uczestnic-
twa 2 razy w tygodniu ale nic 
nie stoi na przeszkodzie aby 
dzieci przychodziły do klubu 
codziennie i utrwalały swoje 
umiejętności. Nauka przepro-
wadzana jest w sposób indy-
widualny, więc nie ma proble-
mu aby dopisać się w każdej 
chwili. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać pod 
numerem 618144085 lub 
bezpośrednio w Akademii 
Bilardowej przy ul. Łąkowej 
6 w Rokietnicy. ZAPRASZA-
MY!!!

Wakacje z Bilardem 
dla dzieci do lat 
15: II turnus – 19-
22 sierpień na Hali 
ROSu

Triumfatorzy BrizZon Snooker Open IV
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Ósmy Puchar Piłkarzy Amatorów 
w Turnieju im. M. Matysiaka wręczymy 
14 września w Napachaniu

Jaka drużyna tym razem wygra rywalizację senio-
rów i otrzyma wyjątkowy Puchar Przechodni z czar-
nego dębu? Komu uda się zdystansować pozosta-
łych i zdobyć tytuł Króla Strzelców, wbijając bramkę 
wspominaną przez zachwyconych kibiców? Wresz-
cie, jaki będzie tym razem wątek wywiadów „na 
gorąco”, prowadzonych z ikrą przez Wiesia Choj-
nackiego, z zawsze skorymi do zwierzeń zawodni-
kami turnieju juniorów i czy kobiety w swoim me-
czu odnajdą najkrótszą drogę do bramki rywalek?

Te i wiele innych, nie tylko sportowych zagadek 
znajdzie swoje rozwiązanie 14 września 2019 r. pod-
czas kolejnego, już ósmego, Amatorskiego Turnieju 
Piłkarskiego im. Marcina Matysiaka.

Tych, którzy pokochali to wydarzenie z racji miej-
sca jego organizacji, z pewnością ucieszy wiado-
mość, że po rocznej przerwie Turniej wraca na Or-
lik w Napchaniu. Wszak tutaj wszystko się zaczęło 
i to tutaj bije piłkarskie serce przyjaciół, znajomych 
i rodziny Marcina Matysiaka. To także w tym miej-
scu powstał pomysł, by sportowe spotkanie wzbo-
gacić o atrakcje dla rodzin. Mogą więc przyjść kibi-
cować, ale także wziąć udział w grach, zabawach, 
aktywnościach i różnej maści konkursach z nagro-
dami od patronów i sponsorów.

Turniej jest kochany za serdeczność. Urzeka go-
ścinnością, uśmiechem, życzliwością i dobrym sło-
wem. Chodzi w nim o sport, ale także, a może przede 
wszystkim, o okazję do BYCIA razem. Oczywiście, 
zawsze ze smakowitym dodatkiem: doskonałych 
placków przynoszonych przez rodzinno-przyjacielski 
wolontariat, chleba ze smalcem i ogórkiem, jedno-
garnkowymi rarytasami oraz zadziwiającym gaba-

rytami i smakiem okolicznościowym tortem „pił-
karskim” z Cukierni „U Kamilka”. 

Turniej niezmiennie i od zawsze ma swój niezwy-
kły klimat: czas na rozmowę, wspomnienia, piosen-
kę, taniec, finalną, wzruszającą Galę z pamiątkowym 
zdjęciem wszystkich bez wyjątku. Odbywa się, bo 
zaangażowane w jego organizację i przebieg grono 
wie co to jest pomoc, życzliwa dłoń, wspólna praca, 
a po imprezie – solidarne sprzątnie .

Czy warto przyjść i spędzić tu sobotnie, wolne 
popołudnie? WARTO. Zapraszamy WSZYSTKICH 
14 września 2019 r. START godz. 11.00. 

D.P.    

Więcej informacji na www.rokietnica.pl, 
na FB: rokietnica.pl oraz KSRG Josp Rokietnica 

Organizatorzy: 
• Przyjaciele i Rodzina Marcina Matysiaka, 
• Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ro-

kietnicy,
• Urząd Gminy Rokietnica Referat 

Organizacyjny i Promocji, 
• Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Napachaniu.

Partnerzy:
• Sołectwo Rokietnica,
• Sołectwo Napachanie-Dalekie,
• Gminny Ośrodek Kultury w Ro-

kietnicy,
• Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. 

z o.o. w Rokietnicy.

Wieloletni organizatorzy, działacze i przyjaciele, którzy wspierali organizację Turnie-
ju, powiększyli w tym roku swoje grono o członków Stowarzyszenia Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Rokietnicy.

Marcin Matysiak był związany z tą jednostką od jej założenia do końca swoich dni. 
Dlatego JOSP w Rokietnicy  powołała w swoich szeregach zespół ds. związanych z krze-
wieniem kultury fizycznej, który począwszy od tego roku będzie wspierał kolejne edy-
cje Turnieju.

Jeżeli ktokolwiek byłby zainteresowany finansowym wsparciem tego profilu działal-
ności Stowarzyszenia, podajemy numer konta:

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy 
nr 47 9043 1041 2041 0050 3484 0001

z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe - Turniej Piłkarski im Marcina Matysiaka”.
Każda pomoc będzie wkładem w promocję amatorskiego sportu i integrację rodzin.
Mile widziane jest także wsparcie rzeczowe, które będzie można przeznaczyć na na-

grody i upominki dla zawodników a także dla dzieci, biorących udział w konkursach.



37sierpień-wrzesień 2019

Tegoroczne Grand Prix Rokietnicy dobiega końca. 
Po Biegu Wiosny i Zintegrowanym Biegu dla Mamy, 
jak zwykle przyszedł czas na Bieg Finałowy. Wraz ze 
Stowarzyszeniem LGD Dolina Samy ponownie za-
prosimy Was do Pawłowic. Do udziału zachęcamy 
zarówno amatorów biegania, jak i doświadczonych 
zawodników. Każdy z uczestników znajdzie dla sie-
bie dystans spośród zaproponowanych:
• bieg dla malucha – dla dzieci do lat 6 – 50 m
• bieg rodzinny – ok. 0,8 km
• bieg główny – ok. 7 km
• nordic walking – ok. 4,5 km

Harmonogram startów:
• g. 9.55 – rozgrzewka z ROSfit 
• g. 10.00 – bieg malucha 
• g. 10.10 – bieg rodzinny
• g. 10.30 – bieg główny (po powrocie wszystkich 

biegaczy biegu rodzinnego)
• g. 10.35 – nordic walking

Biuro biegu czynne będzie w godz. 8.45-9.30.
Rozgrzewkę przed startem jak zwykle przygotu-

je ROSfit.
Na biegaczy czekać będzie posiłek regeneracyj-

ny oraz woda, którą, w trosce o środowisko natu-
ralne, podawać będziemy, nie w plastikowych bu-
telkach, a w papierowych kubeczkach. 

Przypominamy o zabraniu ze sobą Przypieczęt-
ników Rodziny. Spośród nich zostaną wybrane 3, 
które otrzymają nagrody – niespodzianki. Nagro-
dzimy również 3 najszybszych biegaczy startujących 
w Biegu Głównym (kategorie A, B, C, D) oraz nordic 
walking. Medal otrzyma także każdy zawodnik, star-
tujący w wybranym przez siebie dystansie.

Zapisy zostaną uruchomione 26 sierpnia na www.
rokietnica.pl. Zachęcamy do skorzystania z tej for-
my rejestracji, ponieważ znacznie skróci to formal-
ności w dniu wydarzenia. Biegacze zarejestrowa-
ni przez Internet do dnia 17 września będą mogli 
odebrać numery startowe wcześniej, tj. w dniach 
18 (w godz. 12.00-15.30), 19 (w godz. 7.30-15.30) 
i 20 września (w godz. 7.30-14.30) w Urzędzie Gmi-
ny Rokietnica, pokój nr 16. 

Zapisy elektroniczne będą możliwe do dnia 
20 września do godz. 14.00. Pozostałe osoby, chcą-
ce uczestniczyć w wydarzeniu, zapraszamy do biu-
ra biegu w godz. 8.45-9.30.

Ważna informacja dla biegaczy 
biegu głównego

Zawodnicy chcący wziąć udział w biegu głów-
nym będą mogli zapisywać się wyłącznie elektro-
nicznie. Nie będzie możliwości zapisów w dniu 
biegu.

Jako organizatorzy, przymierzamy się do wpro-
wadzenia pewnych zmian w Rodzinnym Grand Prix 
Rokietnicy im. Dominiki. Otóż, biegi główne od przy-
szłego roku będą się odbywały na dystansie 10 ki-
lometrów. Zmiany organizacyjne obejmą również 
Nordic Walking. Wprowadzimy także nowe zasa-
dy sumowania wyników w rywalizacji Grand Prix 
tak, by szansa na zdobycie nagród w biegu głów-
nym i w kategorii NW była wypadkową klasyfika-
cji wiosennej i jesiennej.  Rozpoczęcie i finał naszej 
biegowej imprezy będzie zawsze w Pawłowicach. 
Dbajcie o formę, żeby wiosną kondycja pozwoliła 
pokonać kilka kilometrów więcej.

UWAGA!
W dniu wydarzenia w czasie jego trwania mogą 

wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym na te-
renie Pawłowic, Bytkowa i Kiekrza. Prosimy o wy-
rozumiałość.

Więcej informacji nt. biegu znajduje się na www.
rokietnica.pl oraz profilu Rokietnica.pl na Facebo-
oku.

Zapraszamy i do zobaczenia!
Organizatorzy: Urząd Gminy Rokietnica, Sto-

warzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy
Patronat Honorowy: Wójt Gminy Rokietnica, 

Starosta Poznański
Patronat medialny: Nasz Głos Poznański, Ro-

kickie Wiadomości
Partnerzy: Rokietnicki Ośrodek Sportu, Rosfit, 

Lasy Państwowe
Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzy-

szenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy pn. „Fi-
nał XI Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach 
im. Dominiki” współfinansowane jest ze środków 
Powiatu Poznańskiego.

Katarzyna Sokulska 
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

Fot.: Adam Michta

Bieg Finałowy – ZMIANA MIEJSCA ZAWODÓW

XI Rodzinne Grand Prix Rokietnicy 
w biegach im. Dominiki
21 września 2019 roku, godz. 10.00. START/META – Przystań 
Rowerowa w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 29

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica



38

BIKE ADVENTURE 2019
Bike Adventure to czteroetapowy wyścig kolar-

stwa górskiego w Karkonoszach i Górach Izerskich 
odbywający się co roku na przełomie czerwca i lip-
ca. Cztery dni jazdy na dwóch dystansach PRO 240 
km i 7000 metrów w pionie i CLASIC 120 km i 3500 
metrów w pionie. Jest to jedyna polska etapówka, 
na której można zdobyć punkty do rankingu UCI 
(Międzynarodowa Unia Kolarska ). 

Bike Adventure to za każdym razem nie tylko wiel-
kie emocje na trasie i wyczekiwanej mecie, ale rów-
nież znakomita atmosfera w miasteczku zawodów. 
Szklarska Poręba co roku staje się kolarską stolicą.

Na linii startu stają nie tylko zawodnicy z licen-
cjami UCI, ale również amatorzy kolarstwa górskie-
go, rywalizujący w kategoriach wiekowych, a także 
w klasyfikacji drużynowej i w parach. Na najszyb-
szych czekają trofea i nagrody finansowe, a każdy 
kto ukończy cztery etapy, otrzyma pamiątkowy me-

dal i specjalną koszulkę finsher’a.
Na tych pięknych technicznych górskich trasach 

można było spotkać mieszkańców Naszej gminy 
(Małgorzata Chyrowska, Marcin Gawron, Daniel 
Lorenz, Ewa Szymankiewicz, Mateusz Siejak, Pa-
weł Spychalski, Dariusz Radojewski) którzy zmaga-
li się nie tylko z trudnościami terenu, ale również 
z własnymi słabościami. Dla każdego z nich to wiel-
ka przygoda, test wytrzymałościowy i test własne-
go charakteru. Niektórzy z nich wracają tu po raz 
kolejny, bo tęsknią za tymi ścieżkami, atmosferą 
i adrenaliną której dostarczają tego typu zmagania.

Największym sukcesem może pochwalić się miesz-
kanka Kiekrz Ewa Szymankiewicz która wraz z  te-
am-owym kolegą Radosławem Markiewicz kwali-
fikacji Par Clasic Mix stają na najwyższym stopniu 
podium. Brawo!!!

Niebywałą niespodziankę sprawił także pierwsze-

go i drugiego dnia zmagań Mateusz Siejak z Kiekrza, 
który po dwóch etapch zajmował w swojej katego-
rii wiekowej trzecie miejsce. 

Niestety awaria wykluczyła Mateusza z dalszej 
rywalizacji na trzecim etapie.

 Pozostali uczestnicy bez większych niespodzia-
nek dojechali cali do końca, plasując się na bardzo 
dobrych pozycjach klasyfikacji generalnej, jak rów-
nież kategorii wiekowych.

Jeśli jeszcze nie doświadczyliście magicznej aury 
tej sprawdzonej etapówki, zdecydowanie warto 
wpisać ją do kalendarza startów na przyszły rok. 
Tych, którzy już walczyli na trasach wokół Szklar-
skiej, z pewnością zagrzewają już rewelacyjne 
wspomnienia i oczekiwanie na kolejny test wła-
snych możliwości. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Do zobaczenia za rok :)
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Podopieczni trenera Jarosława Kuca 
na Mistrzostwach Szkół Województwa 
Wielkopolskiego w karate olimpijskim

Karatecy z Rokietnicy sięgnęli po kolejne medale. 
Tym razem reprezentowali jednak nie klub sportowy 
do którego uczęszczają , lecz Szkoły gminy Rokietni-
ca w których się uczą. W sobotę 11.05.2019 odbyły 
się bowiem Mistrzostwa Szkół Województwa Wiel-

kopolskiego w karate Olimpijskim WKF Kleszczewo 
2019 w których wystartowało 371 zawodników z 170 
Szkół Podstawowych , 64 gmin i 25 powiatów. Tre-
ner Jarosław Kuc nie kryje dumy z osiągnięć swoich 
zawodników. W konkurencji kata i kumite łącznie 

zdobyli 6 medali ( 3 złota, 2 srebra i 1 brąz ). Zawo-
dy przeprowadzone na 6 matach , miały rangę fina-
łu wojewódzkiego szkół tej popularnej dyscypliny 
i sztuki walki jaką jest karate. W rankingu 64 sklasy-
fikowanych wielkopolskich gmin-gmina Rokietnica 
uzyskała 7 lokatę. Bardzo wysoko punktowały też 
wszystkie szkoły z terenu Powiatu Poznańskiego , 
gdzie nasze Szkoły klasowały się odpowiednio , na 
18 miejscu Szkoła Podst. W Napachaniu, 22 miej-
sce Szkoła Podst. w Rokietnicy i 4 miejsce Gimna-
zjum im. Noblistów w Rokietnicy.

Złoty medal wywalczył uczeń Szkoły Podst. w Na-
pachaniu Szymon Śniegocki w konkurencji kata 
chłopcy 2009-2008 lat, uczeń Gimnazjum im. No-
blistów w Rokietnicy Dominik Suszka w konkuren-
cji kumite chłopców 2003 i młodsi -66 kg, uczeń 
Szkoły Podst. w Rokietnicy Michał Weber w kon-
kurencji kata chłopcy 2007-2006 lat. Srebrny me-
dal wywalczyła uczennica Szkoły Podst. w Napa-
chaniu Julia Suszka w konkurencji kumite dziewcząt 
2003 i młodsze -55 kg, uczeń Gimnazjum im. Nobli-
stów w Rokietnicy Dominik Suszka w konkurencji 
kata chłopców 2003 i młodsi. Brązowy medal wy-
walczył uczeń Szkoły Podst. w Rokietnicy Bartosz 
Prusak w konkurencji kata chłopców 2009-2008.

Ponadto w zawodach udział wzięli Julia Bartec-
ka uczennica Szkoły Podst. w Suchym Lesie, Paweł 
Grochowski, Viktor Jachalski, Maciej Kieloch i An-
toni Kobusiński uczniowie Szkoły Podst. w Rokiet-
nicy którzy po zaciętych walkach o 3 miejsce zna-
leźli się poza podium.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

D.S.
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Siatkarki Lidera zagrały na 6  
w finale Mistrzostw Polski w Zabrzu

Po emocjonującym finale Wielkopolski, który mie-
liśmy okazję organizować w Hali ROS w Rokietnicy 
i zdobyciu tytułu MISTRZA, przyszedł czas na przy-
gotowania do Mistrzostw Polski. Gdy większość 
dzieciaków odliczała dni do końca roku szkolnego 
i wakacji, nasze zawodniczki Amelia Dombrowska, 
Gabrysia Dziamska, Oliwia Janowicz , Kinga Jucha, 
Antonina Serafinowska, Zuza Zalewska i trenerzy 
Dorota Szyszka i Wojciech Jucha podkręcali obro-
ty by przygotować się do najważniejszej imprezy 
sezonu - Finału Mistrzostw Polski w Minisiatków-
ce Kinder + Sport.  

Ten sezon będzie niezapomniany dla Naszego ze-
społu zarówno pod względem świetnego wyniku 
jaki udało Nam się zrobić, ale i również przez kontu-
zje, których było zdecydowanie zbyt wiele. Tydzień 
przed wyjazdem do Zabrza nasza podstawowa za-
wodniczka pechowo kolejny raz doznała kontuzji, 
jej występ na finałach stał pod znakiem zapytania, 
zrobiło się gorąco i nerwowo. Można by gdybać co 
by było gdyby… ale to nie ma dziś sensu, dziewczy-
ny pojechały i zagrały najlepiej jak potrafią.

23 czerwca ruszamy walczyć do Zabrza, jedzie 
z Nami mocna, najlepsza ekipa wsparcia, kibice- 
rodzice, rodzeństwo, to oni zawsze dodają Naszym 
zawodniczkom skrzydeł w momentach zwątpienia. 
Nad całością wyprawy czuwa Prezes UKS P.Paupa.

Turniej Kinder+Sport  to największa siatkarska 
impreza w Polsce w tym roku udział w niej wzię-
ła rekordowa liczba uczestników. We wszystkich 
trzech kategoriach zagrało łącznie 47143 zawod-
niczek i zawodników, łącznie 11447 drużyn. Fi-
nał 2019 był ciężki, poziom bardzo wysoki, pogo-
da dała popalić- dokładała sporo do zmęczenia. 
Pierwszego dnia rywalizowaliśmy z vice mistrzem 
woj. mazowieckiego, mistrzem woj. warmińsko-ma-
zurskiego oraz vice mistrzem woj. opolskiego. Wy-
graliśmy dwa spotkania po 2:0 oraz ulegliśmy w me-
czu z Lubowidzem 1:2, mimo to awansowaliśmy do 
najlepszej 16 turnieju. Do godziny 21 walczyliśmy by 

zapewnić sobie awans do kolejnej grupy o miejsca 
1-8. Udało się, po ciężkiej walce pokonujemy 2:1 
zespół z Aleksandrowa Łódzkiego oraz  2:1 zespół 
z Opola, ulegamy 1:2 zespołowi z Wieliczki (brązo-
wym medalistom).  Koniec emocji dnia pierwszego 
i zasłużony odpoczynek dla dziewczyn. 

Wtorek- zaczynamy dzień emocjonującym me-
czem z Gdańskiem i pokonujemy jak się później 
okazało srebrne medalistki 2:1. Kolejny mecz z fa-
worytkami turnieju, pierwszy set zdecydowanie dla 
przeciwniczek, ale w drugim Nasze dziewczyny za-
grały fenomenalnie i doprowadzamy do tie-breaka. 
Oczy wielu trenerów i zawodników zwrócone były 
na Nasze boisko, z zaciekawieniem oglądali co to za 
zespół był w stanie postawić się faworytkom. Nie-
stety – mimo serca zostawionego na boisku ulega-
my 1:2 późniejszym złotym medalistkom z Zawier-

cia. Zmęczenie meczem niestety okazało się być na 
tyle duże, że w ostatnim meczu ulegamy po raz ko-
lejny zespołowi z Lubowidza, co przekreśliło Nasz 
awans do najlepszej 4 turnieju.

Ostatniego dnia walczymy o poprawienie wyni-
ku z ubiegłego roku (w kategorii trójek zajęliśmy 
8 lokatę). W pierwszym meczu podejmujemy ze-
spół z Pszczyny i pomimo zaskoczenia taktyką prze-
ciwniczek i porażką w pierwszym secie, szybko wy-
ciągamy wnioski i wygrywamy 2:1. Walczymy o 5 
miejsce po raz kolejny z Lubowidzem niestety do 
trzech razy sztuka się nie sprawdziło, ulegamy 1:2 
i zajmujemy 6 lokatę.

Podsumowując, zajmujemy rewelacyjne 6 miej-
sce, jesteśmy w czołówce w Polsce. Pokonujemy 
srebrne medalistki, walczymy jak równy z równym 
i ulegamy minimalnie 1:2 złotym i brązowym meda-
listkom Mistrzostw Polski-  to ogromny sukces dziew-
czyn a jeszcze większy  dla klubu, jest to najlepszy 
wynik w historii UKS LIDER ROKIETNICA.

BRAWO AMELKA, GABI, KINGA, OLIWIA, TOSIA 
I ZUZA – JESTEŚMY DUMNI!

Gratulacje dla trenerów Doroty Szyszki, Wojcie-
cha Juchy, i Piotra Paupy, którzy doskonale przygo-
towywali dziewczyny do rozgrywek i dali nam tyle 
emocji podczas finałów. Brawa również dla trenerów, 
którzy pracują na co dzień z dziewczynami w Szko-
le Mistrzostwa Sportowego w Szamotułach - Łuka-
sza Klapczyńskiego i Dariusza Ciszaka.  

Dziękujemy bardzo sponsorom, którzy umożli-
wili Nam wyjazd:

- Gmina Rokietnica 
- Powiat Poznański 
Dziękujemy również za wsparcie w całym sezo-

nie Naszym niezastąpionym rodzicom, sponsorom 
i sympatykom piłki siatkowej oraz UKS Lider.

Na koniec jeszcze bardzo miła informacja 15 lip-
ca Nasze zawodniczki Amelia Dombrowska, Anto-
nina Serafinowska oraz Agata Zwierzyńska udają 
się na zgrupowanie kadry U-14 do Białej Podlaskiej 
dziewczyny trzymamy za Was kciuki pokażcie na co 
Was stać!!! Duma Nas rozpiera!!! 

Opr.D.Szyszka



41sierpień-wrzesień 2019



42

Konkurs nr 58
Wasze zadanie polega na zarekomendowaniu 

jakiejś książki z historią najnowszą w roli głównej. 
Mogą to być książki dla dzieci, młodzieży albo 
dorosłych.  Oczywiście nie czekamy na profesjo-
nalne recenzje opracowań naukowych. Czytajcie 
i napiszcie nam o swoich wrażeniach z lektury! 

Do dzieła! Na odpowiedzi czekamy do 15 wrze-
śnia. Można je zostawiać w bibliotece w Rokiet-
nicy albo przesłać na adres zaczytanarokietni-
ca@interia.pl. Na uczestników konkursu czekają 
nagrody-niespodzianki. 

Kochani Czytelnicy, 
Wspominałam Wam kiedyś, że kierunki moich 

wakacyjnych podróży wybieram w oparciu o książ-
kowe wydarzenia, np. letnie festiwale literackie. 
W bieżącym roku zrobiłam wyjątek od tej regu-
ły. Nie będę więc w stanie zdać relacji z nadmor-
skich plenerów czytelniczych ani Literackiego So-
potu. W zamian mogę Was odesłać do kurortów 
sprzed lat, oczywiście za sprawą książek, które po-
jawiły się całkiem niedawno w naszych księgar-
niach. Niby nie powinno się oceniać po okładce, 
ale w przypadku trzech pierwszych książek, które 
pzedstawię, coś jest na rzeczy. Kiedy zajrzycie do 
środka, tylko upewnicie się w takim przekonaniu. 
Książki łączy nie tylko czas akcji, czyli pamiętne lato, 
tuż przed wybuchem II wojny światowej, ale samo 
podejście do tematu. Z pewnością nie bez znacze-
nia pozostaje fakt, że cała trójka autorów para się 
dziennikarstwem. Sprawę potraktowali więc zawo-
dowo. Najpierw przekopali się przez masę wspo-
mień i relacji z tamtego okresu, a następnie na ich 
podstawie zrekonstruowali wakacje 1939 roku. Swo-
je prace ubarwili ogromem szcze-
gółów i epizodów, które najpierw 
intrygują, bawią, a po pewnym 
czasie zaczynają męczyć, zwłasz-
cza jeśli sięgnie się po więcej niż 
jeden tytuł. Który wybrać? Sama 
już nie wiem. Podpowiem tylko, 
że gdybyście chcieli spotkać jakie-
goś słynnego literata, to najszyb-
ciej traficie na niego dzięki Annie 
Lisieckiej, najpopularniejsze ku-
rorty proponuje Zaborski, a z Wil-
kiem warto udać się do tych mniej 
uczęszczanych. Po tej ogromnej 
dawce informacji na temat upal-
nego lata 1939 roku trafiłam na 
lapidarne zapiski ośmioletniego 
Michała. Chłopiec otrzymał na 
wakacje zeszyt, w którym miał 
zapisywać codziennie jedno zda-
nie. Notatki kontynował w czasie 
wojny. W ten sposób ćwiczył ka-
ligrafię, a dla nas pozostawił ory-
ginalny pamiętnik, który po wie-
lu latach został zilustrowany. Dla 
mnie mistrzostwo świata, zarów-
no w formie, jak i treści.

Oczywiście pojawienie się wspomnianych książek 
w ostatnim czasie nie jest przypadkowe. Za chwilę 
bowiem przypada 80. rocznica wybuchu II wojny 

światowej. Z pewnością na półki księgarskie trafią 
kolejne tytuły poświęcone tamtemu okresowi, a ja 
postaram się o nich opowiedzieć.

Jak już zauważyliście, szukając lektur dla siebie, 
staram się również nie zapominać o wydawnictwach 

adresowanych do młodszych czytelników. Czy, 
a jeśli już to kiedy, zacząć rozmawiać z dziećmi 

o wojnie? – zdania są podzielone. Z jednej 
strony pojawiają się głosy, że taka wiedza to 
niepotrzebny balast, z drugiej zaś opinie, że 
o wojnie warto rozmawiać od najmłodszych 

lat. O ile dorośli mają czasem wątpliwości, 
zdaje się, że literatura oswoiła tę trudną te-

matykę. Na rynku księgarskim można znaleźć 
coraz więcej książek,  które z powodzeniem moż-

na zaproponować małym czytelnikom. Gdybyście 
mieli obawy, to na początek (ku refleksji o sensie 
tudzież bezsensie wojny) polecam trzy niepozorne 
książeczki: „Wroga”, „Opowieść o generale Tomasz-
ku” i „Otto”. Oczywiście do wspólnego rodzinnego 
czytania i „przegadania”. 

Jak potrzebne są książki przybliżające małym czy-
telnikom tragiczne wydarzenia, których rocznicę za 
kilka dni będziemy obchodzić, pokazuje seria „Wojny 
dorosłych-historie dzieci”. To spojrzenie na skompli-
kowaną rzeczywistość z perspektywy dziecka. Nie-
które tytuły są rekomendowane już dla 5-6 latków. 
Pierwsze książki z serii dotyczyły przede wszystkim 
II wojny światowej i Holocaustu. Przygotowywano 
je we współpracy z Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. Ukazy-
wały się od patronatem Rzecznika 
Praw Dziecka. To wszystko spra-
wia, że zostały bardzo starannie 
przygotowane, zarówno jeśli cho-
dzi o słowo, jak i grafikę.

Życzliwe przyjęcie ze strony czytelników spo-
wodowało, że tematyka serii została rozszerzona, 
m.in. o kwestię wysiedleń, histo-
rię PRL, ale również o współcze-
sne konflikty i ich konsekwen-
cje. Często głównymi bohaterami 
opowieści są zwierzęta. Takie po-
dejście do tematu nie tylko po-
maga przybliżyć przeszłość, ale 

sprawia, że hasło „Historia lubi się powtarzać” na-
biera znaczenia. 

Im starsze dzieci, tym pojawia się dla nich wię-
cej propozycji do samodzielnego 
czytania. Książki często przyjmu-
ją charakter mniej lub bardziej 
fabularyzowanych biogramów 
znanych postaci (Witold Pilecki, 
Irena Sendlerowa, Janusz Kor-
czak) albo dotyczą   ważnych wy-
darzeń z czasów wojny (Powsta-
nie Warszawskie, likwidacja getta 
warszawskiego). Nierzadko stoso-
wany jest w nich zabieg, który po-
zwala czytelnikowi utożsamiać się 
z bohaterami (np. współczesny na-
stolatek przeniesiony jest do cza-
sów II wojny św.). Tym sposobem 
wydarzenia sprzed wielu lat prze-
stają być tylko kolejnymi nudnymi 
datami do wykucia, a nabierają 
dla młodych czytelników sensu. 
Oczywiście autorzy nie ogranicza-
ją się okresu II wojny światowej. 
Bardzo silnie rozwija się nurt do-
tyczący współczesnych konfliktów 
i ich konsekwencji dla świata (kwe-
stia uchodźctwa, pomocy między-
narodowej dla ofiar, wysiedleń). 
Polecam zarówno historie odległe 
w czasie, jak i te, których, nieste-
ty, jesteśmy świadkami.

Oczywiście tytuły, które przywołałam, stanowią 
zaledwie niewielki odsetek książek, które starają 
się oswoić dzieci i młodzież z tematem konfliktów. 
Z pewnością  w najbliższych miesiącach, ze wzglę-
du na 80. rocznicę wybuchu wojny i 75. rocznicę 
Powstania Warszawskiego, ukażą się kolejne. My-
ślę, że te beletryzowane opowieści warto polecać 
nie tylko miłośnikom historii, ale przede wszystkim 
dzieciom, które często zadają pytania: „po co ja 
się muszę tego uczyć, do czego mi się to przyda?!”

Na koniec chciałabym przypomnieć, że rekomen-
dacje odnośnie wieku mają umowny charakter. Każ-
dy czytelnik charakteryzuje się inną wrażliwością 
i może się zdarzyć, że dla  naszego dziecka jakaś 
lektura okaże się za trudna, nawet jeśli doskonale 
radzi sobie z czytaniem. Zachęcam więc nie tylko 
do czytania, ale przede wszystkim do rozmawiania 
o wojnie, nawet z nastolatkami.

Pozdrawiam serdecznie,  
Mariola Sudoł-Szczepaniak



Zapraszamy dzieci i rodziców 

na spotkanie przy ognisku.

Poznajmy się !!!

MOC ATRAKCJI DLA DZIECI I DOROSŁYCH

14 sierpnia 2019, godz. 17:30
plac zabaw przy tzw. boisku „Sokoła”
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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

USŁUGI
MALARSKIE

604-345-047

Zniżka 
dla  

seniorów!

25 lat doświadczenia 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:  28 sierpnia 2019 (zmiana!), 25 września 2019, 
  9 i 30 października 2019, 13 i 27 listopada 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

Lokal do wynajęcia

Cerekwica, ul. Szamotulska 28 
ok. 220 m2 cena 4500 zł netto

tel. 601 77 03 36

KURSY JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

• native speaker • dzieci, młodzież, 
dorośli • umuzykalniające lekcje 

ang. dla najmłodszych (Mr Melody) 
• FUNatics Saturday Club - warsztaty 

jęz. dla dwujęzycznych dzieci

Szkoła Językowa LLC,  
Cerekwica, ul. Zachodnia 6 

tel. 570 866 094 
biuro@jezyki-llc.pl

ZAPRASZAMY  
DO ZAMIESZCZANIA 

REKLAM
> Studio Kwadrat 
tel. 607 566 555 

mn@kreator.com.pl
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tel. 513 127 853  512 297 145
ul. SZAMOTULSKA 23  62-090 ROKIETNICA

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

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

tel.: 798-320-555 lub 502-596-291 Kiekrz ul. Portugalska 5a

w w w.rok ick iecentrumnieruchomosci .pl

Nieruchomości opowiedziane naszym piórem, 
Nieruchomości opakowane naszymi emocjami, 
Zyskują na wartości! Zyskaj i Ty.

Wycena oraz pośrednictwo sprzedaży nieruchomości

  Dam pracę 

Poszukuję krawcowej do pracy doryw-
czej w domu. Tylko Rokietnica i okolice. 
Po więcej szczegółów zapraszam 
telefonicznie: 506 481 098

Ogłoszenia 
drobne

Zatrudnię sprzątaczki na umowę o 
pracę w Złotnikach. 5 dni w tygodniu 
w godz. od 07:00 do 12:00. Autobus z 
Rokietnicy dojeżdża do firmy.  
Tel. 604 431 762.

  Szukam pracy 

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

ZAGINĄŁ SNOOPY!
W NOCY 21/22 CZERWCA 2019 R.

Ma problemy ze wzrokiem i słuchem (to 
„staruszek”- 13 LAT). Jest przyjazny, ale szczeka, 

gdy się boi. Czarny z białą łatką z przodu, wabi się 
SNOOPY. Jeśli ktokolwiek go widział lub wie, co się 

z nim stało, bardzo proszę o kontakt.
PILNIE POTRZEBUJE PODANIA LEKÓW!!!

BARDZO TĘSKNIMY!!!
w domu na ukochanego pieska czeka małe dziecko

KONTAKT: 502 976635



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

46 sierpień-wrzesień 2019

Wo r e c z k i  z  s i a t e c z k i  na warzywa i owoce •
 W

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

 T
or
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ku
py

 •
 T

or
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ki
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a 
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ty
 •

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

szyciaszal@gmail.comszyciaszal

Praktyczne
Ekologiczne

Estetyczne

Hand-Made
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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 zapla-
nowane działania są 
nie lada wyzwaniem 
ze względu na to, że 
utrzymujemy się ze 
składek członkow-
skich. 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 współ-
pracy z naszym stowarzyszeniem. 
Jest możliwa na wiele sposobów 
- od wymiany barterowej, wsparcia 
finansowego w postaci sponsoringu 
lub wpłat na cele statutowe naszego 
stowarzyszenia.

Zapraszamy na nasz fanpage: 
facebook.com/ikspoznan
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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

THE ENGLISH AFTERNOON
 Agnieszka Sosińska 

Kursy grupowe języka angielskiego dla
dzieci (od 3. roku życia), młodzieży                                         
i dorosłych

Bezpłatne szkolenia i eventy językowe
dla słuchaczy

 +48 602 378 364
biuro@tea-edu.pl

ul. Lipowa 16a/1
62-090 Rokietnica 

TYLKO ANGIELSKI. NIE TYLKO LEKCJE.

Kursy przygotowujące do egzaminu
ósmoklasisty i matury

ZAPISY TRWAJĄ!
START 1.10.2019 

Kursy indywidualne
 


