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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

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

TRANSPORT CIĘŻAROWY HDSTRANSPORT CIĘŻAROWY HDS
ZMECHANIZOWANE ROBOTY ZIEMNEZMECHANIZOWANE ROBOTY ZIEMNE
ROZBIÓRKI KARCZOWANIE DRZEWROZBIÓRKI KARCZOWANIE DRZEW
Henryk MaziarzHenryk Maziarz  – – Kiekrz, ul. Torfowa 4Kiekrz, 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”Kwiaciarnia „Zakątek”

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

Należymy do 
międzynarodowej sieci  

Poczty Kwiatowej
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Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego pisma.

Drodzy Czytelnicy,
Jesień zapukała do naszych drzwi. Większość 

jesiennych, zwłaszcza zimnych i deszczowych 
dni spędzamy w domu. Ma to swoje zalety. Wię-
cej czasu spędzamy z bliskimi, czytamy książ-
ki, oglądamy telewizję. Spędzając jesienne dni 
w ciepłym zaciszu domu możemy też powró-
cić do wspomnień. 

Wspomnienia są ważne w naszym życiu, to 
powrót do chwil, które minęły i nigdy już nie 
wrócą. Niektórzy z nas lubią przeglądać zdję-
cia, odwiedzać ulubione miejsca, przytaczać 
rodzinne historie zasłyszane w dzieciństwie, 
rozpamiętywać… Z radością powracamy do 
przeszłości, szczególnie jeśli będziemy mieli 
okazję opowiedzieć nasze wspomnienia naj-
młodszym. Są też wspomnienia mniej przy-
jemne, o których nie chcemy pamiętać... Wiele 
rzeczy w życiu żałujemy, wiele nas boli, złości. 
Czasem uda się wybaczyć komuś wyrządzone 
nam krzywdy, ale nie zapominamy, bo nie jest 

łatwo zapomnieć. Możemy się nauczyć z tym 
żyć i odpowiednio zdystansować, ale nie zapo-
mnieć. Niektórzy z nas potrzebują na to więcej 
czasu. Nie wstydźmy się przed sobą płakać, uża-
lać, wykrzyczeć złość! Nieustanne powstrzymy-
wanie w sobie emocji, może spowodować, że za 
kilkadziesiąt lat otrząśniemy się, jako zgorzk-
niali staruszkowie, którzy wciąż nie mogą się 
pogodzić z przeszłością.

Pamiętajmy, że każda sytuacja nas czegoś uczy 
i do czegoś prowadzi… ale one tak naprawdę 
mają sens – pod warunkiem, że wyciągamy 
z nich wnioski i naukę na przyszłość. Nie wol-
no nam wymazywać z pamięci tego co było złe, 
ale trzeba pamiętać i być 
na przyszłość ostrożniej-
szym. 

Z pozdrowieniami,

Teresa Wieczorek

Co? Gdzie? Kiedy?
	06.10. – Spektakl „Kiedy będę duży” – Gminny Ośrodek Kultury, Rokietnica ul. Szamotulska 

29, godz. 12.30 - wstęp wolny 

	13.10. – wybory do Sejmu i Senatu. Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7:00-
21:00. Szczegóły str. 5 

	13.10. – VI Edycja Wietrzenia Szaf - Rokietnicki Ośrodek Sportu, ul. Szamotulska 29, godz. 
9:00-14:00

	19.10. – Turniej Jubileuszowy w tenisie stołowym – Szkoła Podstawowa w Mrowinie, sala 
gimnastyczna, start godz. 15:30, szczegóły str. 40

	21.10. – Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 z okazji:
 - 100 rocznicy powstania Uniwersytetu Poznańskiego
 - 10 - lecia powołania Akademii Wieku Dostojnego im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy 
 aula w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy (dawniej Gimnazjum im. Noblistów) Rokietnica 

ul. Trakt Napoleoński 16, godz. 18.00, szczegóły str. 29 - wstęp wolny

„Poznajmy się w Kiekrzu”  str. 26-27

VIII Turniej Piłki Nożnej im. Marcina Matysiaka str. 32-34

Dożynki Parafialne w sołectwach  str. 9-10
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
składamy Wszystkim pracownikom oświaty 

najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości oraz 
wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. 
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Z prac Rady Gminy
XIII Sesja Rady Gminy 
Rokietnica

26 sierpnia odbyła się XIII sesja Rady Gminy 
Rokietnica:

Uchwała XIII/97/2019 w sprawie: uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowości: Pawłowice rejon ul. 
Pawłowickiej do Zachodniej Obwodnicy Poznania 
w miejscowości Sobota i do południowo-wschod-
niej granicy administracyjnej gminy Rokietnica.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała XIII/98/2019 w sprawie: miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowości Rokietnica, rejon ul. Golęcińskiej do dro-
gi S-11 - Etap I.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała XIII/99/2019 w sprawie: uchylenia 
Uchwały Nr XLVI/395/2014 Rady Gminy Rokiet-
nica z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowo-
ści Kiekrz dla działek nr 846/1 – 846/5

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała XIII/100/2019 w sprawie: zawarcia 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gmi-
ną Rokietnica a Gminą Szamotuły w zakresie za-
rządzania drogą publiczną.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała XIII/101/2019 w sprawie: przekaza-
nia do realizacji zadania własnego Gminy Rokiet-
nica w zakresie ochrony zdrowia i wsparcia rodzin 
osób niepełnosprawnych w części dotyczącej ko-

rzystania z budynku stanowiącego własność Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, w celu prowadzenia zajęć 
przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin ROKTAR w Rokietnicy

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała XIII/102/2019 w sprawie: zmian w bu-
dżecie Gminy Rokietnica na 2019 rok

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała XIII/103/2019 w sprawie: zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica 
na lata 2019-2034

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała XIII/104/2019 w sprawie: ustalenia lo-
kalizacji targowiska i jego regulaminu na terenie 
Gminy Rokietnica

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała XIII/105/2019 w sprawie: zmiany 
uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem 
Poznańskim przy wykonaniu inwentaryzacji wy-
robów zawierających azbest na terenie Gminy Ro-
kietnica

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała XIII/106/2019 w sprawie: określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli przedszkoli, pracujących z grupa-
mi obejmującymi dzieci 6 letnie jak i dzieci z in-
nych grup wiekowych w przypadku większej licz-
by dzieci 6-letnich w grupie oraz dla nauczycieli 
przedszkoli, pracujących w grupach obejmujących 
dzieci 6-letnie i innych grup wiekowych w przy-
padku większej liczby dzieci młodszych niż 6-let-
nie, od dnia 1 września 2019 roku

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała XIII/107/2019 w sprawie: zmiany 
uchwały Nr L/464/2018 Rady Gminy Rokietnica 

z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie: ustalenia ,,Re-
gulaminu określającego wysokość oraz szczegóło-
we warunki przyznawania, obliczania i wypłacania 
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywa-
cyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw, oraz przyznawania nagród ze specjalnego 
funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i przed-
szkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała XIII/108/2019 w sprawie: określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłat-
ności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowi-
tego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała XIII/109/2019 w sprawie: nadania na-
zwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Ro-
kietnica

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała XIII/110/2019 w sprawie: rozpatrze-
nia skargi dotyczącej bezczynności organu - Wój-
ta Gminy Rokietnica

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Uchwała XIII/111/2019 w sprawie: przedłuże-
nia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Kie-
rownika OPS w Rokietnicy

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

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

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

KOPERTA ŻYCIA Minęło już 5 lat od wprowadzenia przez Urząd 
Gminy „Koperty Życia”. Intencją było, że ta koperta 
da pewien komfort spokoju i bezpieczeństwa miesz-
kańcom gminy. Niestety zainteresowanie w/w ko-
pertą jest niewielkie, co jest dla mnie niezrozumiałe. 

Przecież każdy mieszkaniec musi liczyć 
się z nagłą utra-
tą przytomności 
i osłabienia i wtedy 

po przyjeździe ka-
retki lekarz lub ra-
townik medyczny 
z koperty życia do-

wiaduje się wszyst-
kiego o pacjencie.

Przypominam, 
że koperta życia za-

wiera:
1. Druk, w którym 

posiadacz koperty po-
daje, na jakie choroby 

choruje, jakie lekarstwa 
bierze i jaką posiada grupę 

krwi. Dotyczy to jednej osoby (1 druk). W przypad-
ku większej rodziny należy pobrać stosowną liczbę 

druków (każdy członek rodziny wypełnia swój druk).
2. Naklejki w ilości 2 szt. 
Pierwszą naklejkę nakleja się na drzwi wejścio-

we do domu jednorodzinnego lub do mieszkania 
i ratownicy o tym wiedzą, a drugą na drzwi lodówki  
- ponieważ lodówka znajduje się w każdym miesz-
kaniu.

Koperty życia można pobrać:
1. Urząd Gminy w Rokietnicy – 1 piętro,
2. Apteka przy „Restauracji Pod Gruszą”,
3. Apteka na Osiedlu Kalinowym,
4. Przychodnia i Apteka „Familia” w Kiekrzu,
5. Kościół pw. Chrystusa Króla w Rokietnicy.
Wyjaśniam, że koperta życia nie dotyczy tyl-

ko osób chorych 
lub samotnych ale 
także całych (zdro-
wych) rodzin, bo ni-
gdy nie wiadomo, 
co może się wyda-
rzyć. 

Władysław 
Mielcarek

Radny Gminy 
Rokietnica



5październik 2019

INFORMACJA O WYBORACH DO SEJMU i SENATU
Wybory do Sejmu i Senatu zostaną przepro-

wadzone w dniu 13 października 2019 r. w go-
dzinach od 7.00 do 21.00.

Lokale wyborcze
OKW 1, SP im. Jana Brzechwy, ul. Szkolna 3c 

[w tym lokalu głosują mieszkańcy miejscowości: 
ROKIETNICA (ulice: Aleksandra Fredro, Borowiko-
wa, Bukowa, Cedrowa, Czeremchowa, Czesława 
Miłosza, Dębowa, Francuska, Gen. Józefa Bema, 
Gajowa, Grzybowa, Huzarów, Jagodowa, Klono-
wa, Kosynierów, Koszycy, Kościuszkowców, Księcia 
Józefa Poniatowskiego, Legionów Polskich, Lesz-
ka, Leśna, Lubomira, Łąkowa, Mickiewicza, Mi-
gdałowa, Modrzewiowa, Noblistów, Ogrodowa, 
Orzechowa, Parkowa, os. Kalinowe, Paryska, Przy 
Trakcie, Reja, Reymonta, Rydzowa, Słowackiego, 
Sowia, Spacerowa, Sportowa, Szamotulska od nr 
30 wzwyż, Szkolna, Szwoleżerów, Trakt Napole-
oński, Ułanów, Wyspiańskiego)]

OKW 2, SP im. Jana Brzechwy, ul. Szkolna 3c 
[w tym lokalu głosują mieszkańcy miejscowości: 
ROKIETNICA (ulice: Akacjowa, Błękitna, Boczna, 
Brzozowa, Chabrowa, Cicha, Cyprysowa, Dagle-
zjowa, Dobra, Dworcowa, Działkowa, Gminna, Go-
lęcińska, Graniczna, Jasna, Jaśminowa, Jesiono-
wa, Jodłowa, Kasztanowa, Kolejowa, Konwaliowa, 
Kręta, Krótka, Księżycowa, Lipowa, Łanowa, Ma-
gazynowa, Makowa, Miła, Obornicka, Olszyno-
wa, Platynowa, Pocztowa, Podgórna, Pogodna, 
Polna, Poranek, Promienna, Przyjemna, Rolna, 
Sasankowa, Senna, Serwisowa, Sielska, Słonecz-
na, Spichrzowa, Spokojna, Srebrna, Szafirkowa, 
Szamotulska do nr 29, Świt, Tęczowa, Topolowa, 
Urocza, Wesoła, Wierzbowa, Witkowa, Wrzoso-
wa, Wspólna, Zacisze, Zakątek, Zielona, Złota)]

OKW 3, SP im. Jana Brzechwy, ul. Trakt Na-
poleoński 16 [w tym lokalu głosują mieszkańcy 
miejscowości: KIEKRZ, PAWŁOWICE]

OKW 4, Klub Sołecki w Cerekwicy, Cere-
kwica ul. Szamotulska 7 [w tym lokalu głosu-
ją mieszkańcy miejscowości: CEREKWICA, MRO-
WINO, PRZYBRODA]

OKW 5, Świetlica wiejska, Krzyszkowo ul. 
Koszycy 107 [w tym lokalu głosują mieszkańcy 
miejscowości: KRZYSZKOWO]

OKW 6, Świetlica wiejska, Żydowo Rostwo-
rowska 5, [w tym lokalu głosują mieszkańcy miej-
scowości: ŻYDOWO, ROSTWOROWO]

OKW 7, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Na-
pachanie ul. Poznańska 26 [w tym lokalu gło-
sują mieszkańcy miejscowości: DALEKIE, KOBYL-
NIKI, NAPACHANIE, ROGIERÓWKO, STARZYNY]

OKW 8, PUK Sp. z o. o., Bytkowo Topolo-
wa 6 [w tym lokalu głosują mieszkańcy miejsco-
wości: BYTKOWO, SOBOTA]

Ważność głosu
SEJM: głosować można tylko na jedną listę kan-

dydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie 
linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce 
z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata 
z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeń-
stwo do uzyskania mandatu

SENAT: głosować można tylko na jednego kan-
dydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie li-
nie przecinające się w obrębie kratki) na karcie 
do głosowania w kratce z lewej strony obok na-
zwiska kandydata

Głosowanie korespondencyjne
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy 

posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności, w rozumie-
niu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posia-
dający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdol-
ności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej nie-

zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, któ-
rym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powi-
nien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego 
w Poznaniu I najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosowanie przez pełnomocnika
Głosować przez pełnomocnika mogą wybor-

cy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 
75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy 
posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdol-
ności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej nie-

zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, któ-
rym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 
powinien zostać złożony do Wójta Gminy Rokiet-
nica najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Więcej informacji: wybory.gov.pl; bip.rokiet-
nica.pl (prawe menu > zakładka „Wybory i refe-
renda”)

Podsumowanie 
II akcji poboru krwi 
w Rokietnicy

Bardzo się cieszymy, że druga z rzędu akcja po-
boru krwi w Rokietnicy zorganizowana przez Klub 
HDK PCK Błękitna Kropelka oraz Rokietnicki Ośro-
dek Sportu wyszła znakomicie:

- pomimo deszczu do oddania krwi zgłosiło się 
66 chętnych!!;

- po badaniu lekarskim do oddania krwi zosta-
ło dopuszczonych 44 dawców czyli o 3 osoby wię-
cej niż poprzednio;

- ponownie ilość chętnych osób była tak duża, że 
przed krwiobusem cały czas była kolejka;

- w związku z tak dużym zainteresowaniem usta-
liliśmy już termin kolejnej akcji poboru krwi. Odbę-
dzie się ona 21 grudnia 2019 r. Warto zapisać sobie 
tę datę w kalendarzu;

- aby przyspieszyć Państwa oczekiwanie na od-
danie krwi, a co za tym idzie również umożliwić 
większej ilości osób oddanie krwi będzie to akcja 
stacjonarna (więcej łóżek) w hali Rokietnickiego 
Ośrodka Sportu. 

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które 
zaangażowały się w sobotnią akcję w Rokietnicy 
z p. Pawłem Kolosza na czele!

Tomasz Skupio
Radny gminy Rokietnica
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Darmowe przejazdy dla dzieci
Wraz z początkiem sierpnia nastąpiła integracja 

transportu publicznego Poznania oraz gmin: Kórnik 
i Zaniemyśl. Pojawiły się zmiany w taryfie biletowej, 
ale też, o czym nie wszyscy wiedzą, wprowadzono 
darmową komunikację dla dzieci ze szkół podstawo-
wych m.in. z Rokietnicy. Do tej pory takie uprawnie-
nia miały dzieci uczące się w podstawówkach w Po-
znaniu, natomiast teraz ta ulga dotyczy wszystkich 
gmin objętych porozumieniem międzygminnym. 
A zatem uczniowie szkół podstawowych mieszka-
jący w Rokietnicy, ale też w Czerwonaku, Dopie-
wie, Kleszczewie, Komornikach, Kostrzynie, Kórniku, 
Luboniu, Mosinie, Murowanej Goślinie, Pobiedzi-
skach, Puszczykowie, Suchym Lesie, Swarzędzu, Sza-
motułach, Tarnowie Podgórnym, Dusznikach, Kaź-
mierzu oraz Zaniemyślu od 1 sierpnia 2019 r. mogą 
bezpłatnie poruszać się komunikacją publiczną we 
wszystkich strefach taryfowych ZTM. Co ważne trze-
ba mieć przy sobie w trakcie podróży „jeden z do-

kumentów: ważną legitymację 
szkolną z umieszczoną infor-
macją o miejscu zamiesz-
kania lub imienną kartę 
PEKA z zapisaną infor-
macją o przysługującym 
uprawnieniu. Informacja 
o uprawnieniu jest zapisy-
wana na karcie PEKA w Punk-
cie Obsługi Klientów ZTM, po 
okazaniu ważnej legitymacji szkol-
nej z umieszczoną informacją o miejscu 
zamieszkania”.

Jeśli ktoś zdążył już wykupić bilet dziecku, 
któremu przysługują bezpłatne przejazdy, wów-
czas w celu zwrotu tego biletu prosimy o kontakt 
z najbliższym Punktem Obsługi Klienta ZTM. Tam 
udzielone zostaną wszelkie niezbędne informacje.

Projekt budowy ul. Siostry Faustyny 
Kowalskiej, Powstańców Wielkopolskich 
i Powstańców Śląskich w Kiekrzu otrzymał 
dofinansowanie

3 września 2019 r. na stronach Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu został poda-
ny komunikat o rozstrzygnięciu naboru wniosków 
złożonych w kwietniu 2019 r. do dofinansowania z  
Funduszu Dróg Samorządowych. Wśród 131 wspar-
tych zadań gminnych, umieszczonych na liście zadań 
zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów, na 
pozycji 64 została umieszczona „Budowa ul. Siostry 
Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wielkopolskich 
i Powstańców Śląskich w Kiekrzu”. Kolejnym kro-
kiem umożliwiającym Gminie Rokietnica otrzyma-
nie środków z Funduszu, pozwalających w 50% po-
kryć koszty tego zadania, będzie podpisanie umowy 
z Wojewodą Wielkopolskim. By mogło to nastąpić, 
Urząd Gminy Rokietnica przygotował zestaw nie-

zbędnych dokumentów i informacji, które w termi-
nie do 11 września 2019 r. zostały dostarczone do 
biura Wojewody. Od sprawnej i ścisłej współpra-
cy uzależnione bowiem zostało jej sporządzenie.

Warto dodać, że przetarg na budowę ul. Siostry 
Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wielkopolskich 
i Powstańców Śląskich w Kiekrzu został już rozstrzy-
gnięty. Zadanie to ma charakter jednoroczny i tak 
zostało zgłoszone do dofinansowania. Dlatego w pla-
nowanej do podpisania umowie pomiędzy wójtem 
Bartoszem Derechem a wyłonionym wykonawcą, 
termin zakończenia budowy tych ulic określono na 
31 października 2019 r.

Fundusz Dróg Samorządowych został uruchomio-
ny przez administrację rządową także dla inwestycji 

drogowych planowanych do realizacji w roku 2020. 
Ponieważ była taka możliwość, Gmina Rokietnica 
w drugim ogłoszonym przez Wojewodę Wielkopol-
skiego tegorocznym naborze wniosków, przyjmo-
wanych do dnia 26 sierpnia 2019 r., zgłosiła aż trzy 
projekty drogowe. Wszystkie posiadają aktualne po-
zwolenia na budowę. Są to: ul. Witkowa w Rokiet-
nicy, ul. Sportowa w Rokietnicy i rozbudowa pasa 
drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu od miejsco-
wości Starzyny do granicy z Miastem Poznań, obej-
mująca budowę chodnika i kanalizacji deszczowej.

Poziom możliwego dofinansowania nie może 
przekroczyć 80% z tym, że kryteria oceny wnio-
sków, obejmujące podobne parametry co w roz-
strzygniętym właśnie naborze, umożliwiają zasto-
sowanie odmiennie definiowanej skali. Nie został 
także określony górny limit możliwych do dofinan-
sowania projektów przypadających na daną gminę.

W minionym tygodniu rozpoczęły się roboty dro-
gowe ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców 
Wielkopolskich i Powstańców Śląskich. W obecnym 
czasie prowadzone są prace polegające na układa-
niu krawężników, roboty ziemne oraz prace zwią-
zane z systemem odwodnienia.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica
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Osiedle Europejskie i ulica Błękitna 
w Kiekrzu zostaną skanalizowane

Z początkiem września 2019 roku PUK Sp. 
z o.o. podpisało umowę na wykonanie części 
projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. nr 
II”. Inwestycja pozwoli skanalizować kolejny in-
tensywnie zurbanizowany obszar naszej lokalnej 
wspólnoty – m.in. tak zwane Osiedle Europej-
skie w Kiekrzu (ulice: Grecka, Portugalska, Ho-
lenderska i Włoska) oraz ul. Błękitną w Kiekrzu. 
Realizacją zajmie się wyłonione w postępowa-
niu przetargowym konsorcjum firm: BUD-AN 

Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Łodzi (Lider) oraz 
BUD-AN Sp. z o.o. z Kalisza (Partner). 

Na Osiedlu Europejskim w Kiekrzu wybudowa-
na zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej (o długości ok. 1 km) i tłocznej  (dł. niemal 0,5 
km) wraz z przepompownią ścieków (o wydajno-
ści 25 m³/h). Sieć będzie odbierać ścieki z budyn-
ków jednorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż ulic: 
Kierska, Portugalska, Holenderska, Grecka, Włoska. 
Rurociąg grawitacyjny zostanie włączony do zapro-
jektowanej przepompowni ścieków zlokalizowanej 

w ulicy Holenderskiej, natomiast rurociąg tłoczny - 
do istniejącego kolektora w ulicy Kierskiej. Na uli-
cy Błękitnej natomiast powstanie ok. 0,5 km sieci 
kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej (odcinkami 
grawitacyjnej) wraz z 3 studniami podciśnieniowy-
mi zaworowymi wraz z monitoringiem. 

Wykonawca w ramach wygranego przetargu ma 
w swoim zakresie również modernizację sieci ka-
nalizacji sanitarnej w ulicach: Leśna, Szkolna i Trakt 
Napoleoński w Rokietnicy. W związku z intensywną 
rozbudową tej części miejscowości w stronę Zmy-
słowa i Napachania inwestycja ta jest niezbędna 
zarówno z punktu widzenia aktualnego komfortu 
życia Mieszkańców, jak i perspektywicznego pla-
nowania. Przedsięwzięcie będzie polegać na prze-
budowie istniejącej przepompowni ścieków (do-
celowo wydajność 20 m³/h)  zlokalizowanej przy 
ulicy Leśnej oraz budowie i przebudowie rurocią-
gów tłocznych biegnących w ulicach Szkolnej oraz 
Trakt Napoleoński (o łącznej długości ok. 1 km). In-
westycja zwiększy kilkukrotnie możliwości przerzu-
tu ścieków z omawianego obszaru. 

Koszt inwestycji to ok. 1,5 mln zł netto. Projekt 
zostanie sfinansowany z częściowo umarzalnej po-
życzki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia: 30 
czerwca 2020 roku.

Umowa na wykonanie Stacji Uzdatniania 
Wody w Mrowinie podpisana

Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie 
dawnego Zakładu Karnego w Mrowinie. Prace 
wyburzeniowe i porządkowe rozpoczęły się tam 
już w 2016 roku. Teraz na przygotowanym tere-
nie od podstaw powstanie nowoczesny i wydaj-
ny obiekt, który w zasadniczy sposób usprawni 
gospodarkę wodną na terenie Gminy Rokietni-
ca. Łączna pojemność dwóch zbiorników reten-

cyjnych będzie wynosić 400 m3, a maksymalna 
wydajność Stacji – 200 m3/h. Pobór wody suro-
wej będzie następował z czterech nowych stud-
ni zlokalizowanych na terenie Stacji oraz trzech 
istniejących - do tej pory eksploatowanych.

Problem kurczących się zasobów wodnych jest 
jednym z najbardziej palących. Dotyczy on  całego 
Świata. Wielowiekowa, nieracjonalna gospodarka 

wodami doprowadziła nas jako mieszkańców Ziemi 
do momentu, w którym wszelkie działania zapobie-
gające katastrofie, muszą zostać podjęte w trybie 
natychmiastowym. Poza budzeniem większej świa-
domości i edukacją, winny to być nade wszystko 
przemyślane inwestycje. Wykorzystanie najbardziej 
nowoczesnej, dostępnej technologii w celu wod-
nego „recyclingu” i ochrony zasobów wodnych na-
szej planety, nie tylko jest priorytetem, ale jednym 
z nadrzędnych zadań naszej cywilizacji.

Planowo prace w Mrowinie rozpoczną się w tym 
miesiącu. W ich zakres wejdzie pełna infrastruktura 
SUWu wraz z aranżacją i ogrodzeniem terenu oraz 
instalacją fotowoltaiczną. Funkcjonalnie obiekt bę-
dzie jednym z najbardziej nowoczesnych w Polsce, 
wyposażony w system odzysku wód popłucznych 
(wód powstałych w procesie oczyszczania), które 
w „tradycyjnym” systemie zrzucane są po prostu 
do cieków wodnych lub do sieci kanalizacji sanitar-
nej, a więc mówiąc kolokwialnie - marnotrawione. 
To wyjątkowo efektywne i innowacyjne rozwiąza-
nie daje nie tylko wymierne oszczędności w aspek-
cie finansowym, ale nade wszystko w maksymalnie 
efektywny sposób pomaga chronić wciąż kurczące 
się zasoby wód podziemnych. 

 
Wyłonionym w postępowaniu przetargowym 

Wykonawcą będzie firma ROSMOSIS-Wawrzyniak 
Sp. z o.o. sp. k. ze Zdun. Umowa opiewa na kwotę 
5 858 393 zł brutto. Inwestycja w całości zostanie 
sfinansowana ze środków własnych PUK Sp. z o.o. 
(kredyt komercyjny). Prace mają się zakończyć do 
31.10.2020 r.



8

Uroczysta zbiórka z okazji święta 
Policji 2019 Komisariatów Policji 
Tarnowo Podgórne oraz Dopiewo

Tegoroczna zbiórka z okazji Święta Policji odby-
ła się 2 sierpnia. Uroczystości miały miejsce w re-
stauracji „Przystań” w Cerekwicy, gdzie Komendant 
Miejski Policji w Poznaniu insp. Robert Kasprzyk wrę-
czył policjantkom i policjantom akty mianowania 
na wyższe stopnie policyjne. W tej podniosłej uro-
czystości oprócz policjantów i pracowników Policji 
uczestniczyli również zaproszeni goście.

Święto Policji mundurowi obchodzą 24 lipca. Zo-
stało ono ustanowione przez Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej 21 lipca 1995 r. Jubileusz przypada 
w rocznicę powołania w 1919 roku polskiej Poli-
cji Państwowej. W tym roku policyjne święto było 
szczególne, przypadło bowiem w 100 rocznicę po-
wołania Policji Państwowej. Z okazji tego święta 
w policyjnych jednostkach odbywały się uroczyste 
wręczenia odznaczeń i aktów mianowania na wyż-
sze stopnie policyjne.

Ten szczególny dla policjantów czas swoją obec-
nością uświetnili zaproszeni goście. Wśród przyby-
łych byli m.in. Komendant Miejski Policji w Pozna-
niu insp. Robert Kasprzyk, Wójt Gminy Rokietnica 
Bartosz Derech, Zastępca Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne Piotr Kaczmarek, Zastępca Wójta Gmi-
ny Dopiewo Paweł Przepióra, Pani Katarzyna Ry-
żańska-Banasiak Prokurator Rejonowy w Szamotu-
łach, Kapitan Janusz Ochocki Zastępca Prokuratora 
Rejonowego Poznań Grunwald – dział ds. Wojsko-
wych, Pan Piotr Wochelski Zastępca Prokuratora 
Rejonowego w Szamotułach, Dh. Tomasz Kubacki 
Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Tarnowie Podgórnym, Pan Artur Szeląg Ko-
mendant Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym, 
Pan Jacek Olejniczak Komendant Straży Gminnej 
w Dopiewie, Pan Adam Nosal Pełnomocnik Wój-
ta Gminy Rokietnica oraz emerytowani policjanci 
z obu jednostek.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku 
przez dowódcę uroczystości kom. Janusza Borowiaka 
Komendantowi Miejskiemu Policji w Poznaniu insp. 
Robertowi Kasprzykowi. Następnie, po odegraniu 
Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej okolicznościowe 
przemówienie wygłosił Komendant Komisariatu Po-
licji w Tarnowie Podgórnym mł. insp. Mirosław Go-
gołek. W dalszej części asp. szt. Tomasz Klonowski 
Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnych 
Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów 
wraz z kom. Piotrem Wiczyńskim Komendantem 
Komisariatu Policji w Dopiewie wręczyli brązowe 
medale za zasługi na rzecz NSZZ Policjantów oraz 
Wielkopolskiej Policji, a także działania dla popra-
wy bezpieczeństwa i wspomagania działań policji 
niżej wymienionym:
• Bartosz Derech – Wójt Gminy Rokietnica
• Adam Nosal – Pełnomocnik Wójta Gminy Ro-

kietnica
• Dh. Tomasz Kubacki – Komendant Gminy OSP 

w Tarnowie Podgórnym
• asp. Dominik Sierżant – Komendant Komisaria-

tu Policji w Suchym Lesie
• asp. szt. Tomasz Bogucki – dyżurny Komisariatu 

Policji w Tarnowie Podgórnym

• asp. szt. Tomasz Stefaniak – detektyw Komisa-
riatu Policji w Tarnowie Podgórnym.
Ponadto Przewodniczący Zarządu Wojewódzkie-

go NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego 
pod. insp. Andrzej Szary wyróżnił okolicznościowy-
mi ryngrafami Panią Katarzynę Ryżańską-Banasiak 
Prokuratora Rejonowego w Szamotułach oraz Ka-
pitana Janusza Ochockiego Zastępcę Prokuratora 
Rejonowego Poznań Grunwald – dział ds. Wojsko-
wych. Wyróżnienia wręczyli kom. Piotr Wiczyński 
Komendant Komisariatu Policji w Dopiewie wraz 
z Tomaszem Klonowskim Przewodniczącym Zarzą-

du Terenowego Niezależnych Samorządnych 
Związków Zawodowych Policjantów.

Święto Policji to również dzień awan-
sów na stopnie policyjne. Komendant 
Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. 
Piotr Mąka mianował na wyższe stop-
nie w korpusie oficerów 1 funkcjonariu-

sza, w korpusie aspirantów 11 funkcjona-
riuszy, natomiast w korpusie podoficerów 

awans otrzymało 11 funkcjonariuszy. Ponadto 
Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Robert 
Kasprzyk mianował na wyższe stopnie służbowe 5 
funkcjonariuszy z korpusu szeregowych.

Decyzją Komendanta Miejskiego Policji w Pozna-
niu insp. Roberta Kasprzyka nw. funkcjonariuszy 
wyróżniono medalami 100 lecia Policji Państwowej 
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu:
• asp. szt. Tomasz Klonowski – Kierownik Poste-

runku Policji w Rokietnicy
• asp. szt. Przemysław Waliński – Kierownik Ogni-

wa Prewencji Komisariatu Policji w Dopiewie
• asp. Radosław Jeleń – Kierownik Ogniwa Patro-

lowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Tar-
nowie Podgórnym

• asp. Maciej Małaszewski – Asystent Komisaria-
tu Policji w Tarnowie Podgórnym

• mł. asp. Marcin Okupniak – Kierownik Ogniwa 
Kryminalnego Komisariatu Policji w Dopiewie.

W dalszej części uroczystości insp. Robert Ka-
sprzyk podziękował policjantom za dotychczasowy 
trud i działania podejmowane w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom oraz złożył życzenia 
wszystkim pracownikom Policji. Okolicznościowe 
przemówienia wygłosili również zaproszeni goście.

Uroczysta zbiórka została zakończona obiadem, 
gdzie przy wspólnym stole zasiedli policjanci, pra-
cownicy Policji, emeryci policyjni oraz zaproszeni 
goście.

mł. asp. Adam Dorosz
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Dożynki Parafialne  
w Sołectwie Starzyny-Rogierówko  
oraz Sołectwie Kiekrz-Pawłowice

„Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej ciężkiej ziemi wydo-
były chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić” – Jan Paweł II

Dożynki to szczególny czas dla rolników i nie tylko. 
To chwila podziękowania za owocne plony i proś-
ba, by następny rok był równie urodzajny, to świę-
to chleba i tych, którzy go współtworzą: Boga i lu-
dzi. W dniu 25.08. br. podczas celebrowania mszy 
św. o godzinie 12.30 w Parafii pw. św. Michała Ar-
chanioła i Wniebowzięcia NMP w Kiekrzu, zostały 

złożone Dary w ofierze Panu Bogu w podziękowa-
niu za tegoroczny zbiór plonów. Wieńce dożynkowe 
zostały złożone przed ołtarzem przez delegacje so-
łectwa Starzyny-Rogierówko reprezentowaną przez 
sołtys Monikę Paczkowską i sołectwa Kiekrz-Pawło-
wice reprezentowaną przez sołtys Marzennę Mruk.

Po uroczystości kościelnej dla parafian i zgro-

madzonych czekał przygotowany przez sołectwa 
poczęstunek. Był to czas oraz okazja do spotkań 
i rozmów w miłym gronie przy domowych ciastach, 
kawie i herbacie.

Dziękujemy za obecność Wójtowi gminy Rokiet-
nica Bartoszowi Derechowi, Przewodniczącej Rady 
Gminy Rokietnica – Izabeli Dziamskiej oraz radnym 
Gminy Rokietnica – Piotrowi Hałasowi.

Ponadto humory dopisały, a wszystkim naszym 
rolnikom dziękujemy i życzymy im szczęścia, do-
statku i zawsze dobrej pogody.

 D.S.

Święto Plonów
Dożynki, Święto Plonów – połączone z obrzędami 

dziękczynnymi za ukończenie żniw. W polskiej tra-
dycji to czas radości i podziękowań: Panu Bogu za 
plony, a ludziom za trud. Podczas uroczystej mszy 
świętej 25 sierpnia w kościele pw. Chrystusa Kró-
la przedstawiciele Sołectw Rokietnica, Napacha-
nie i Krzyszkowo podziękowali za tegoroczne plo-
ny. W imieniu Parafian Krzyszkowa podziękowania 
złożyła delegacja, którą tworzyli najstarsi rolnicy 
z Krzyszkowa. Wielki to dla mnie zaszczyt dziękować 
za plony z tak dostojnymi mieszkańcami. Dziękuję 
za wysiłek włożony podczas Państwa wieloletniej 
pracy na roli. Dziękuję Wszystkim rolnikom za Waszą 
pracę podczas tegorocznych żniw. Życzę owocnych 
plonów i dalszej satysfakcji z wykonywanej pracy. 
W sposób szczególny pragnę podziękować Ks. Pro-
boszczowi R. Korbikowi za mszę dziękczynną oraz 
zaangażowanym mieszkańcom za pomoc podczas 
organizacji uroczystości dożynkowych. 

Święto Plonów spędziliśmy w radosnej atmos-

ferze z licznie zgromadzonymi parafianami. Dzię-
kujemy za obecność i niepowtarzalną atmosferę.

Sołtyska M. Chojnacka
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Podziękowanie za plony  
w sołectwie Mrowino-Cerekwica

Chleb upieczony z tegorocznej mąki, delegacja 
sołectwa Mrowino-Cerekwica złożyła na ołtarzu Ko-
ścioła Parafialnego w Cerekwicy. 

Z udziałem licznych delegacji oraz mieszkańców 
parafii Cerekwica, w dniu 18.08.2019r. odbyła się 
Msza św. w podziękowaniu za tegoroczne plony. 
Ksiądz proboszcz Andrzej Magdziarz, w swoim ka-

zaniu odniósł się do wyjątkowo niesprzyjających 
warunków pogodowych, jakie utrudniały prace 
rolnikom, sadownikom i ogrodnikom. Po mszy św. 
uczestnicy mogli w sąsiedztwie naszego kościoła po-
dziwiać stare ciągniki, nowoczesny sprzęt rolniczy 
a najmłodsi korzystali z przejażdżki dorożką, którą 
ciągnęły dwa przepiękne kare konie.

Parafialne Dożynki 
w Przybrodzie

W sierpniu w Kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Cerekwicy odbyły się 
parafialne dożynki, w których brało udział 
nasze sołectwo. Z tego miejsca pragniemy 
gorąco podziękować Pani Marzenie Kur-
czewskiej za przygotowanie pięknego wień-
ca dożynkowego, Pani Stanisławie Stępniak 
za upieczenie chleba, Państwu Skrodzkim, 
Pani Bożenie Lisiak, Panu Leszkowi Zawodni 
oraz Pani Bożenie Palacz za wszelką udzie-
loną pomoc.

Sołtys Przybrody i Rada Sołecka
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Co to była za sobota! Przywitał nas deszcz i brak 
prądu, ale czas pokazał, że „złe dobrego początki”. 
O 12:10 na scenę miały wejść maluszki z przedszko-
la „Bajeczka”. Na możliwość zaprezentowania się 
czekały prawie godzinę, ale nic nie było w stanie 
zgasić ich entuzjazmu i pokazania na co ich stać. 
Na scenę wpadły jak burza i szturmem zdobyły ser-
ca widzów programem „Miotły w ruch!”. Podob-
nie było z roztańczonymi „Rokiciakami” i dziećmi 
ze szkół i przedszkoli, które z uśmiechem i energią 
zaprezentowały swoje talenty. 

Rumpuć to nie tylko obserwowanie sceny, to także 
moc okazji do udziału w niecodziennych konkursach 
czy aktywnościach. W tym roku odbyła się pierwsza 
edycja konkursu „Siłacz Gminy Rokietnica”. Rywali-
zacja była na najwyższym poziomie! Zmagania sę-
dziował gość specjalny – Grzegorz Peksa.  Jak sam 
Jerzy Maciejewski – Prezes Rokietnickiego Ośrodka 
Sportu – zapewniał, w przyszłym roku najsilniejsi 
będą mogli zmierzyć się znowu.

Po wielkim wysiłku można było posilić się na sto-
iskach lokalnych restauratorów, gdzie oferowano 
pełen wachlarz menu – od burgerów po grochów-
kę, od lodów po ciasta i popcorn – niczego nie za-
brakło. Oczywiście, głównym bohaterem była zupa 
- rumpuć, dla której niektórzy przemierzają wiele 
kilometrów. Do jej skosztowania zaprosił Bartosz 
Derech Wójt Gminy Rokietnica wraz ze Starostą Po-
znańskim Janem Grabkowskim, Patronem Honoro-
wym imprezy, z sołtysami i innymi znamienitymi 
gośćmi, którzy wspólnie odśpiewali rumpuciowy 
hymn. Po tak wesołym zaproszeniu z udziałem Ro-
kietnickiej Orkiestry Dętej, rozpoczęto częstowanie 
rumpuciem i choć rozlewało go prawie dwadzieścia 
osób, przez długi czas kolejka do garnka nie malała. 

Orkiestra wystąpiła z repertuarem zatytułowa-
nym „Wkręceni we własny jubileusz – Rokietnicka 
Orkiestra Dęta na 10 – lecie” – z okazji dziesiątej 
rocznicy powstania Rokietnickiej Orkiestry Dętej na 
ręce Dyrygenta pana Zbigniewa Starosty wręczono 
kwiaty, a uczestnicy imprezy zaśpiewali muzykom 
tradycyjne „Sto lat!”. 

Muzyka towarzyszyła nam podczas niemal całe-
go festynu. Mieliśmy okazję posłuchać wokalistek 
Gminnego Ośrodka Kultury – Julii Gąski, Majki Ol-
szowiec i Wiktorii Gawron. Zaśpiewała także Ame-
lia Kurantowicz – uczestniczka dziecięcej Szansy na 

Sukces, a starsze pokolenie reprezentowali Eme-
ryci i Renciści ze Stowarzyszenia „Pod Kasztanem” 
w programie „Talent niejedno ma imię”.

W tym roku rumpuć miał wyjątkowo dobry – nie-
powtarzalny smak, a to za sprawą jednej z konku-
rencji – Sołeckich potyczek. Drużyny pod przewod-
nictwem sołtysów miały za zadanie obrać, umyć 
i pokroić warzywa i owoce do zupy, a następnie 
posegregować śmieci, które pozostały na ich sto-
łach. W tym zadaniu czyhała jednak pułapka – nie 
wszystkie oddane drużynom produkty powinny 
były znaleźć się w rumpuciu. Po konkurencji sołty-
si w uroczystym pochodzie przeszli do stoiska z wiel-
kim garnkiem i wrzucili to, co zostało wcześniej po-
krojone. W ten sposób, po raz pierwszy w historii, 
w rumpuciu pojawił się na przykład seler. Natomiast 
konkurs wygrało sołectwo Mrowino – Cerekwica 
– jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Nagrody dla 
wszystkich uczestników ufundowało Stowarzysze-
nie Rokietnica 2000.

Sołtysi mieli ręce pełne roboty, do pomocy zaan-
gażowali wielu mieszkańców swoich sołectw, dzięki 
czemu mogliśmy podziwiać pomysłowo i z rozma-
chem przygotowane stoiska sołeckie. Tym najpięk-
niejszym zarówno według publiczności, jak i Kapi-
tuły Konkursowej, okazało się stoisko Krzyszkowa. 
Zwycięzcy oraz sołectwa Rokietnica i Mrowino – Ce-
rekwica, które zajęły kolejno drugie i trzecie miej-
sce w ocenie publiczności, zostały zaproszone przez 

Centrum Tenisowe Sobota do udziału w turnieju 
bowlingowym w dogodnym terminie. Natomiast 
Krzyszkowo, Mrowino – Cerekwica i Napachanie – 
Dalekie otrzymały drzewka, w ramach nagrody za 
pierwsze trzy miejsca w głosowaniu Kapituły.

Wśród występujących na scenie pojawił się Ze-
spół FAMA w wyjątkowym programie zatytułowa-
nym „o Mamma! o Mia! – FAMA jesteśmy tutaj zno-
wu. W dwóch wejściach uczestnicy imprezy mogli 
podziwiać umiejętności w taekwondo dzieci i mło-
dzieży z Klubu Spartan Rokietnica – to było nie-
powtarzalne show! Muzyka, światła i dym, na tle 
których Spartanie z bojowymi okrzykami na ustach 
wykonywali kopnięcia, łamali deski i rozbijali pusta-
ki. Było na co popatrzeć!

W czasie imprezy jej młodsi uczestnicy mogli zapo-
znać się z budową silnika na stoisku Rokbusu, który 
przygotował cały program atrakcji pod nazwą Rok-
bus „The bus of rock”. Przedsiębiorstwo Usług Ko-

Rumpuć `2019
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munalnych zaproponowało konkursy, m.in. na od-
gadywanie „odgłosów natury”, a Referat Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy Rokietnica, w zamian za 
poprawnie rozwiązane quizy i zadania, rozdawał sa-
dzonki roślin i drzew. 

Na młodych sportowców czekały stoiska Gminne-
go Klubu Sportowego Rokita, Centrum Tenisowego 
Sobota oraz Piłkarskiej Akademii Reissa, na których 
mogli oni spróbować swoich sił w różnych konku-
rencjach. Dodatkowo, jak zwykle, dzieci mogły sko-
rzystać z oferty wesołego miasteczka, które mimo 
niepogody, było oblegane. Czytelników, natomiast, 
gościło stanowisko Gminnej Biblioteki, która wraz 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury przygotowała kier-
masz książek oraz zabawy artystyczne i manualne.

O swojej pracy opowiadali Strażacy – ochotnicy 
z jednostek Gminy Rokietnica i żołnierze z Centrum 
Szkolenia Wojsk Lądowych, a w Miasteczku Ruchu 
Drogowego organizowanym przez Funkcjonariu-
szy Policji, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
i Szkołę Jazdy Małgorzaty i Andrzeja Żebrowskich 
była okazja do oznakowania roweru, wypróbowa-
nia alkogogli oraz poznania zasad bezpiecznego po-
ruszania się po drogach.

Jeśli po tym wszystkim ktoś czuł niedosyt, mógł 
także skorzystać z oferty strefy handlowej, gdzie 
sprzedawcy zadbali o pełen wachlarz drobiazgów 
– pluszaków, balonów z helem, jak również pro-
duktów spożywczych.

Krótko po godz. 20:00 wystąpiła Ania Polowczyk 
z zespołem, gromadząc tłum pod sceną. 

Gościliśmy także pana Szymona Ziółkowskiego, 
mistrza olimpijskiego i mistrza świata w rzucie mło-
tem, który jako przedstawiciel Drużyny Szpiku opo-
wiedział o istocie i potrzebie rejestrowania się w ba-
zie dawców szpiku.

Finałem wydarzenia był koncert zespołu Feel, 
na który wszyscy z niecierpliwością czekali. Pola-
na Rumpuciowa wypełniła się widzami, śpiewają-
cymi największe przeboje zespołu razem z wokali-
stą – Piotrem Kupichą. 

Jako organizatorzy dziękujemy wszystkim obec-
nym za to, że mimo deszczowej pogody, swoją obec-
nością z uśmiechem i pozytywnym nastawieniem 
przyczynili się do stworzenia po raz kolejny ciepłej, 
rodzinnej atmosfery podczas tej wyjątkowej impre-
zy. Zapraszamy za rok!

Podziękowania kierujemy do wszystkich Patro-
nów, Sponsorów oraz tych, którzy zaangażowali się 
w organizację wydarzenia:

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
• Nasz Głos Poznański
• „Rokickie Wiadomości”

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

Sponsorzy Strategiczni:
• Chata Polska z Rokietnicy
• Restauracja „Pod Gruszą”

Sponsor Wodopoju:
• Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Rokietnicy

Sponsorzy Premium:
• Bajer-Bud
• Chronos Development
• Kingspan Environmental
• MG Projekt
• POL-CAR
• Lidl Polska
• Duni Sales Poland Sp. z o.o.
• Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświad-

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

kietnicy
• Gminne Stowarzyszenie Rokietnica 2000
• Centrum Tenisowe Sobota
• Akademia Piłkarska Reissa
• 44 sc, Poznań
• Hurtownia Odzieży SHARK z Poznania
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• Agronik Skup Zboża Mrowino
• Welco Br. Skład Drewna z Rokietnicy
• Piekarnia Piotr Łakomy z Rokietnicy
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

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

z o.o. z Rokietnicy
• Browar Fortuna

Sponsorzy Biznes  
i partnerzy organizacyjni:
• Starostwo Powiatowe w Poznaniu
• Rafał Sierżant, Instalatorstwo Elektryczno-Ener-

getyczne, Rokietnica
• Ośrodek Szkolenia Kierowców, Małgorzata i An-

drzej Żebrowscy, Cerekwica
• Blue Toalety Przenośne Sp. z o.o. z Chludowa
• LINK Anna i Jakub Sobczak, Rokietnica 
• Kwiaciarnia „Zakątek”, Małgorzata Karpiczak – 

Ostrowska, Kiekrz
• Kwiaciarnia „Bratek”, Marta Wojewoda – Ru-

bak, Rokietnica
• Kwiaciarnia Jadwiga Nadolna-Czachor Rokietnica
• Księgarnia „Literka”, Maria Woźniak, Rokietnica
• Sklep Anatol, Rokietnica
• Zakład Handlowo-Usługowy „Domex” Walde-

mar Miecznik
• Cukiernia „U Kamilka”, Artur Lisiak, Rokietnica
• Cafe Naturiana z Rokietnicy
• Restauracja „Biesiadna”, Piotr Grabiak, Cerekwica 
• Restauracja „Pod Gruszą” Józef Gawron, Ro-

kietnica 
• Akademia Bilardowa z Rokietnicy
• Grochówka z Napachania Edyta Śmiatacz

• Restauracja „Paleta Smaku”, Rokietnica
• Beef-House Rokietnica
• Kebap Efes-POL
• Dino Polska
• Przedszkole „Bajeczka” z Rokietnicy
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu
• Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy z Rokiet-

nicy
• Biblioteka Gminna im. Marii Konopnickiej w Ro-

kietnicy
• Klub ROSFIT
• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich 

Rodzin „ROKTAR”
• Rokietnicka Orkiestra Dęta 

• Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Poznań
• Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Poznań
• PZU
• Wszyscy Sympatycy i Przyjaciele Rokietnickie-

go Rumpucia.

Dziękujemy również wszystkim pracownikom 
z Urzędu Gminy Rokietnica zaangażowanym za-
równo w organizację, jak i obecnym podczas fe-
stynu za wszelką pomoc.

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica
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12. RUMPUĆ
wbrew  
niesprzyjającej 
aurze
7 września br. ponownie bawiliśmy się 
wspólnie podczas największej lokal-
nej imprezy plenerowej – „Rokietnica 
zaprasza Wielkopolan na rumpuć”. 
Choć poranek i wczesne popołudnie 
nie wróżyły niczego pozytywnego, to 
frekwencja na Rumpuciowej Polanie 
okazała się rekordowa. 

Mimo deszczu i ciężkich chmur Goście dopisa-
li, odwiedzając również stanowisko PUK Sp. z o.o. 
Tym razem przygotowaliśmy dla uczestników impre-
zy konkurencję muzyczną. Musimy przyznać – było 
bardzo wesoło, ale też szczerze doceniamy znajo-
mość linii melodycznych polskich kompozycji mu-
zycznych z różnych epok. 😉 Utwory, które jeden 
z członków zgłaszających się do nas zespołów musiał 
zanucić (a reszta zgadywała! i to wszystko bez użycia 
słów!), bez wyjątku były luźno związane z tematy-
ką wodną, przyrodniczą, ekologiczną… Wszystkim 
drużynom gratulujemy i duże DZIĘKI za wspólnie 
spędzony czas. Mamy też nadzieję, że wylosowane 
EKOfanty  dobrze Wam służą. Cieszymy się rów-
nież, że w ręce naszej Mieszkanki trafił świeżutki 
egzemplarz wydawnictwa „Sekrety Wody”, w któ-
rym swoje miejsce znalazła nasza Spółka. Zaglądajcie 
na www.puk.com.pl i na nasz profil na Facebooku, 
gdzie z pewnością podlinkujemy wersję elektronicz-
ną, bo bardzo chcemy się tym z Wami podzielić.

Wszystkim Gościom imprezy dziękujemy za obec-
ność, Organizatorom za ponowne zaproszenie do 
współtworzenia tego wyjątkowego wydarzenia, a na-
szym Pracownikom – za ogromne oddanie, poświę-
cenie i zaangażowany czas. Do zobaczenia za rok! 🙂
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7.09.2019 Gmina Rokietnica zaprosiła Wielkopo-
lan na XII wielki festyn. Stowarzyszenie Rokietnica 
2000 uczestniczyło w tegorocznym Rumpuciu . Po 
raz kolejny byliśmy sponsorem nagród dla uczestni-
ków „Sołeckich potyczek”. Zespoły poszczególnych 
sołectw walczyły między sobą o zdobycie głównej 
nagrody. Był nią wyjazd i pobyt dla 30 osobowej de-
legacji zwycięskiego sołectwa w Poznaniu. Po zacię-
tej walce zwycięstwo odniosło sołectwo Mrowino-
-Cerekwica z Panią Sołtys Różą Lubką . 11.10.2019 

zwycięscy, po zwiedzeniu poznańskiej Śródki, mo-
stem Jordana udadzą się zwiedzić Katedrę ze zło-
tą kaplicą. Po pysznej kawie pozostaną przewiezie-
ni do auli UAM, gdzie będą uczestnikami koncertu 
Filharmoników Poznańskich pod batutą Antoniego 
Wita z okazji 170 rocznicy śmierci Fryderyka Cho-
pina. Dla pozostałych uczestników zmagań przy-
gotowaliśmy kilkadziesiąt książek Wydawnictwa 
Poznańskiego. Te cenne nagrody ufundowaliśmy 
dzięki : Pani Bernadecie Gliszczyńskiej, naszej Me-

cenat z Filharmonii Poznańskiej, Panu Wojciechowi 
Nentwigowi - Dyrektorowi Filharmonii Poznańskiej, 
Panu Maciejowi Cieciorze - Prezesowi Wydawnic-
twa Poznańskiego, oraz Pani Dorocie Kinal - Dyrek-
tor Apartamentu Edukacji, Nauki Urzędu Marszał-
kowskiego. Bardzo dziękuję naszym przyjaciołom. 
Zawsze można na nich liczyć. 

 Tomek Wierzbicki 
 Prezes Rokietnica 2000 

Zdjęcia Adam Michta i Tomek Wierzbicki

Stowarzyszenie Rokietnica 2000 na Rumpuciu
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Sołectwo  
Mrowino-Cerekwica
Kolejny Rumpuć  
za nami

Sołectwo Mrowino - Cerekwica 3 krotnie na po-
dium.  Wydarzenie plenerowe „ Rokietnicki Rum-
puć 2019” zakończyło się ogromnym sukcesem na-
szego sołectwa.

Zdobyliśmy:
I - miejsce w rywalizacji „Sołeckie potyczki”
II - miejsce, w ocenie Kapituły Konkursowej, za 

najpiękniejsze stoisko sołeckie:
III - miejsce to wynik głosowania publiczności.
Nasz SUKCES to wynik ogromnej pracy drużyny 

sołeckiej, której serdecznie DZIĘKUJĘ:
Dorotce, Bożence, Karinie, Zosi, Wiesławowi, Paw-

łowi N. :), Pawłowi :), Bartkowi, Robertowi, Włodzi-
mierzowi Rafałowi oraz naszym Radnym Ryszardowi 
Lubka i Ryszardowi Ćwirlej. Dziękujemy WSZYST-
KIM SYMPATYKOM NASZEGO SOŁECTWA ZA OD-
DANE GŁOSY.

Sołtys Róża Lubka 
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Sołectwo Kobylniki na Rumpuciu
W pierwszą sobotę września odbyła się plenero-

wa impreza pt. “Rokietnica Zaprasza Wielkopolan 
na Rumpuć”. Sołectwo Kobylniki, jak co roku brało 
udział w konkursie na najpiękniejsze stoisko. Tym 
razem tematem naszego stoiska była jesień, dla-
tego też można było odnaleźć jesienne zbiory wa-
rzyw takich jak: marchew, buraki, seler itd. Głów-
ną atrakcją była wystawa oczywiście o tematyce 
jesiennej zdjęć nieżyjącego już mieszkańca, Jana 
Witczaka. W oczekiwaniu na ciepłe placki ziemnia-
czane lub tosty można było szczegółowo zapoznać 
się z wystawą. Dodatkowo mieszkańcy obsługujący 
stoisko zapraszali na pajdę chleba ze smalcem i ogór-
kiem oraz własne wypieki ciast z kawą lub herbatą. 
Choć pogoda była deszczowa, to w naszych sercach 

świeciło jesienne słońce. Być może dlatego do na-
szego stoiska zawitali nie tylko nasi mieszkańcy ale 
także odwiedził nas Poseł na Sejm Rafał Grupiński. 
Mrzysty deszczyk nie przeszkodził w wesołej zaba-
wie w sołeckich potyczkach, podczas kórych sołtysi 
wraz z drużyną stworzoną z mieszkańców odpowia-
dali na pytania konkursowe. Ostatecznie drużyna 
z Kobylnik, choć nie zmieściła się w zacnej trójce, 
to bawiła się doskonale, a przecież o to chodziło. 
Dziękuję organizatorom imprezy, a przede wszyst-
kim mieszkańcom Kobylnik tych Dużych i tych Ma-
łych. W szczególności ogromne podziękowania kie-
ruję do: Haliny Witczak, Wandy Lehmann-Malickiej, 
Izabeli Jałoszyńskiej, Wojciecha Jokiel, Mirosława 
Waszczuk, Anety Ratajczak, państwa Urszuli i Je-

rzego Buda, Jadwigi i Waldemara Gawłowicz oraz 
Marii Kopterskiej-Gofron, rodzinom Gierczyk i Ja-
neczek. Dziękuję również wszystkim mieszkańcom, 
którzy zaopatrzyli w wyśmienite wypieki nasze sto-
isko, a także tym, których tu pominęłam oraz Ra-
dzie sołeckiej za pomoc.

Sołtys Kobylnik Beata Nowak
zdjęcia: Adam Michta, Krzysztof Nowak

Sołectwo Krzyszkowo podczas Rumpucia
Podczas tegorocznego „Rumpucia” powrócili-

śmy do tradycji dożynkowych. Przygotowania do 
święta plonów rozpoczęliśmy od zbierania kłosów 
zbóż i wicia wieńca dożynkowego. Podczas impre-
zy plenerowej zaprezentowaliśmy obrzęd dożyn-
kowy, gdzie najlepsza żniwiarka z odświętnie ubra-
nymi żniwiarzami wręczyła gospodarzom bochen 
chleba upieczony z tegorocznej mąki. Przyśpiewki 
ludowe w wykonaniu gości przy akompaniamen-
cie akordeonu zachęcały do żywiołowej dożynko-
wej zabawy. Wicie wieńca, wspólna zabawa, do-
mowe rarytasy wśród nich szare kluski z kapustą, 
golonki, mięsiwo oraz domowe wypieki sprawi-

ły, że krzyszkowskie stoisko zapraszało na biesia-
dę z poczęstunkiem i tańcami. Dziękujemy za licz-
ne przybycie, wyjątkową atmosferę i oddane głosy 
na sołeckie stoisko. Nagroda publiczności jest dla 
Nas ogromnym wyróżnieniem. Dziękujemy Kapitu-
le Konkursowej za przyznanie I miejsca dla Sołec-
twa Krzyszkowo. Dziękujemy za docenienie wysiłku, 
trudu i zaangażowania bardzo licznej grupy miesz-
kańców. Organizacja sołeckiego stoiska była także 
czasem refleksji nad tym, jak ważna i drogocenna 
jest ludzka życzliwość oraz współdziałanie w zespo-
le. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaanga-
żowali się w „rumpuciowe” przygotowania bardzo 

serdecznie dziękuję. Dziękujemy wszystkim przyby-
łym gościom za to, że byliście z Nami. Dziękujemy 
i zapraszamy do naszego stoiska za rok. Przygoto-
wania już rozpoczęte.  

Sołtyska M. Chojnacka
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Sołectwo Rokietnica na „Rumpuciu”
Jak co roku tradycyjnie byliśmy aktywnymi uczest-

nikami imprezy plenerowej „Rokietnica zaprasza 
Wielkopolan na rumpuć ”. Cieszy nas zajęcie II miej-
sca w konkursie na „Najpiękniejsze stoisko sołeckie” 
uzyskane dzięki głosom publiczności. Hasło głów-
ne sołeckiego stoiska brzmiało: „Jesienna podróż 
przez Rokietnicę ”.

W dekoracji stoiska pojawiło się  sporo sezono-
wych kwiatów, a więc słoneczniki, astry, mimozy, 
turki, aksamitki oraz jesienne dary natury: gruszki, 
jabłka, kukurydza, jarzębina. 

W przyozdobienie stoiska zaangażowali się: Lucy-
na Bigos, Aleksandra, Katarzyna i Barbara Bartnik, 
Mariola Protasewicz, Janina i Wiesław Chojnaccy, 
Emilia Michta, Marita Lipska oraz nasi rokietniccy 
radni: Adam Michta, Michał Cieciora i Władysław 
Mielcarek. Ostatni z wymienionych do samego końca 
propagował i rozdawał tzw. KOPERTY ZYCIA wśród 
odwiedzających stoisko. Tym sposobem edukował 
mieszkańców, bo dla niektórych, zwłaszcza młod-
szych, była to nowość.    

W części wystawowej stoiska zgromadziliśmy eks-
ponaty nawiązujące do hasła przewodniego – „Je-
sienna podróż przez Rokietnicę”. Dotyczyły one głów-

nie motoryzacji i środków lokomocji jakimi dawniej 
poruszaliśmy się po drogach naszej gminy. Wystawa 
przenosiła odwiedzających do przeszłości, a ekspo-
naty budziły ogromne zainteresowanie. 

Największą atrakcją był Fiat 126p, wyprodukowa-
ny w Bielsku-Białej, rocznik 2000. Prezentował się 
doskonale. Byli nawet chętni nabywcy tego prawie 
już historycznego autka, poruszającego się bez kli-
matyzacji i wspomagania. Zaciekawienie wzbudzał 
również motorower Komar 2350, wyprodukowa-
ny w 1972 roku w Bydgosz-
czy - technicznie sprawny. Nie 
zabrakło też różnego rodza-
ju rowerów - tych starszych 
i młodszych, w tym m.in. tzw. 
„składaków”. 

Był to symboliczny  powrót 
do wspomnień z przeszłości 
- nasza jesienna podróż do 
Rokietnicy dawnej, bo jaka 
jest Rokietnica dziś - każdy 
widzi na co dzień. 

Bardzo dużym zaintereso-
waniem cieszyła się także wy-

stawa zdjęć ze zbiorów Rokietnickiego Archiwum 
Cyfrowego zorganizowana przez Adama Michtę. Fo-
tografie z dawnych lat oraz te same obiekty w no-
wej odsłonie budziły zaciekawienie i zaskoczenie. 
Wielu odwiedzających miało nie lada zagadkę, aby 
prawidłowo określić jaki obiekt przedstawia dana 
fotografia. Był to dowód na to, jak przemija czas 
i jak ogromne zmiany nastąpiły w naszym najbliż-
szym otoczeniu. 

Powrót do przeszłości był miłą chwilą nostalgii 
i inspirował do przeróżnych wspomnień. Cieszy nas, 
że mogliśmy się do tego przyczynić. Jesień jako pora 
roku i jesień jako symboliczny schyłek życia skła-
niają do zadumy nad upływem czasu. Choć w ka-
lendarzu trwał jeszcze lato, to nawet pogoda pod-
czas imprezy dostosowała się do naszego  motta. 

W części gastronomicznej sołectwa można było 
poprawić swoje samopoczucie pijąc gorącą kawę 
lub herbatę z cytrynką oraz kosztując słodkich wy-
pieków,  częstując się cukierkami i owocami.

Dla dzieci stworzono kącik zabaw z różnymi gra-
mi i malowankami. Ciekawostką były także puzzle 
zrobione na zamówienie, które przedstawiały zdję-
cia z naszej wystawy. 

Panie Barbara i Katarzyna Bartnik stworzyły mały 
kącik artystyczny dla dzieci,  gdzie poprzez pięk-
ne malunki ozdabiały dzieciom twarze. Dzieci wy-
glądały bajecznie, a panie miały pełne ręce pracy. 

Przygotowano także fotościankę do robienia 
zdjęć. Każdy chętny mógł choć na chwilę zostać 
motocyklistą.
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Odnowione oblicze „sołtysówki” w Rokietnicy
Pod koniec wakacji nasza „stara sołtysówka” zo-

stała poddana renowacji. Najpierw wraz ze Zdzisła-
wem Szatkowskim, członkiem rady sołeckiej, przez 
parę dni razem czyściliśmy frontową ścianę tego 
budynku. Następnie panowie: Dariusz Kożuchow-
ski i Mariusz Henicz ze stolarni przy ul. Rolnej wy-

konali i uzupełnili brakujące elementy.
W końcowym etapie starsi oddali pałeczkę młod-

szym - ministrantom naszej parafii. Jakub Goraj, 
Mateusz Świercz oraz Daniel Płóciennik, pod so-
łeckim okiem i nadzorem ks. Łukasza Majchrzaka 
pomalowali obiekt. Sposób doboru kolorystyki za-

proponował i opracował pracownik Urzędu Gminy 
Rokietnica - pan Arkadiusz Chołżyński. 

Za ten czyn społeczny serdecznie dziękuję.

/-/ Sołtys Józef Fudala

Wszystkim wymienionym bardzo dziękuję. Szcze-
gólne podziękowanie należy się tym wszystkim, któ-
rzy odwiedzili nasze stoisko i oddali na nie głosy.

Dziękuję sponsorom:
• Strauss Caffe Poland ze Swadzimia,

• Piekarni Piotra Łakomego,
• Cukierni „U Kamilka” Artura Lisiaka,
• Jarosławowi  Nowakowi, sadownikowi.

Dziękuję za pomoc:
• paniom z działu promocji Urzędu Gminy: Danucie 

Potrawiak, Katarzynie Sokulskiej i Agnieszce Kępa.
• Agnieszce  Przybylak ze sklepu KREATYWEK,  
• Krystynie i Jerzemu Bangierom, 
• Agnieszce Napierała, 
• Łukaszowi Spychała,
• Bartoszowi Karzyckiemu. 

Dziękuję tym, którzy reprezentowali stoisko w po-
tyczkach sołeckich: Marioli Protasewicz i Jolancie 
Pankowskiej oraz  Markowi Pankowskiemu, Micha-
łowi Cieciora i  Wiesławowi Chojnackiemu.

Dziękuję paniom, które włączyły się w  pieczenie 
ciast i obsługę stoiska: Marioli Protasewicz, Anecie 

Matysiak - Gicala, Ani i Dominice Gicala, Aleksandrze 
Bartnik, Krystynie Matysiak, Halinie Fudala, Małgo-
rzacie Chojnackiej-Wardowicz i Joannie Horemskiej. 

Dziękuję również za pomoc przy montażu i de-
montażu stoiska oraz wsparcie organizacyjno-logi-
styczne: Karolowi Matysiakowi, Sławomirowi i Kry-
stianowi Fudala, Karolowi Nadolnemu, Romanowi 
Gorajowi, Arturowi Łojko i Sylwestrowi Grolewskie-
mu. 

Dziękuję  Zdzisławowi Szatkowskiemu, który nie 
zawodzi od lat, zawsze można na niego liczyć i słu-
ży nowymi pomysłami.

Dziękuję tym, których przez przypadek nie wy-
mieniłem, a w jakikolwiek sposób zaangażowali się 
w organizację stoiska sołeckiego.

/-/ Sołtys Józef Fudala

Co w Przybrodzie 
piszczy...

Podczas wakacji w Przybrodzie powstała nowa 
atrakcja dla dzieci. Na boisku obok placu zabaw zo-
stała zamontowana tyrolka, która cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Z myślą o dorosłych oraz 
młodzieży powstaje też siłownia zewnętrzna, któ-
ra, miejmy nadzieję, w kolejnych latach powiększy 
się o kolejne urządzenia.

Sierpień to także aktywne wznowienie treningów 
piłki nożnej Klubu Sportowego Champion, pod kie-
runkiem którego trenują nasi najmłodsi mieszkań-
cy. Za nimi już pierwsze mecze sparingowe i godzi-
ny świetnej zabawy.

Na koniec pragniemy podziękować Panu Leszko-
wi Zawodni za zadbanie o przystanek autobusowy.

Sołtys Przybrody i Rada Sołecka
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Wieści z Sołectwa 
Żydowo-
Rostworowo

W dniu 31 sierpnia 2019 r w naszym Sołectwie 
odbył się mecz piłki nożnej, w którym rywalizowa-
ły dwa zespoły, Żonaci i Kawalerowie. Kawalerowie 

wyszli z tego starcia zwycięsko, lecz sam wynik nie 
był istotny, ponieważ liczyła się dobra zabawa. Po 
meczu kibice i zawodnicy mogli odpocząć przy ogni-
sku i muzyce. Dziękuję za obecność p. Piotra Hała-
sa – naszego Radnego. Wszystkim zgromadzonym 

dziękuję za miłą atmosferę. Dzięki Wam wiem, że 
trud oraz wysiłek wszystkich pomagających przy 
organizacji tego wydarzenia nie poszedł na marne.

Sołtys Elżbieta Wencka 

Święto Pieczonego Ziemniaka w Rostworowie 2019
Jak co roku o tej porze, 23 sierpnia 2019 odbyła 

się impreza dla dzieci, tym razem pod nazwą „Piknik 
pieczonego Ziemniaka” w Rostworowie. Dzieci oraz 
całe rodziny z Sołectwa miały tego dnia dużą frajdę, 
dopisała wspaniała, słoneczna pogoda, było dużo 
konkursów z ciekawymi nagrodami, a do dyspozycji 
dzieciaków duża, dmuchana zjeżdżalnia i wspaniałe 
potrawy z ziemniaków tj.kartoflak, sałatka ziemnia-
czana, placki ziemniaczane oraz wspaniałe wypieki, 
a na dokładkę wiejski smalec z pajdą chleba, mało-
solny ogórek, świeża grochówka, napoje, a dla do-
rosłych smaczna kawa. Tego popołudnia odwiedzili 
nas również Pan Wójt Bartosz Derech oraz Radna 
Gminy Rokietnica Maria Chojnacka Sołtys z sąsiedz-
twa i Pan Przemysław Tomczak z rodziną. Przy tej 
okazji Pan Wójt złożył dzieciom i wszystkim obec-
nym życzenia wspaniałej zabawy. 

Gdy ruszyły konkursy przeplatane mu-
zyką, a wspaniałe potrawy były degusto-
wane zrobiło się gwarno i wesoło. Był 
to też czas na rozmowy i wspomnienia 
z wakacji. Cieszę się, że po raz kolejny 
udało mi się zorganizować tę imprezę 
dla dzieciaków, a to dzięki pomocy Pani 
Sołtys Elżbiety Wenckiej, Rady Sołeckiej 
oraz Pań tj. Krystyny Dziedzic, Elwiry Ci-
chowlas, Zuzi Kalemba, Anny Barłóg, 
Marleny Kaczmarek, Ireny Spochaczyk, 
Geni Wiśniewskiej, Jadwigi Piwowarczyk, 
Ewy Mazurek, Idali Grzesiak, Elżbiety Cze-

chowskiej, Grażyny Tarka, Małgorzaty Wasiewicz, 
Karoliny Dybicz, Anny Jurga, Kasi Ludwiczak i dzię-
ki wielu Panom z Żydowa i Rostworowa, którzy za-
dbali o sprawy techniczne. Podziękowania dla Pani 
Dyrektor GOK-Rokietnica Teresy Wieczorek, Prezesa 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Pana Micha-
ła Wielanda, Adriana Hałasa oraz dla Sponsorów, 
którymi zostali: Przemysław Tomczak, Józef Gawron 
i Artur Lisiak. Jeszcze raz wszystkim 
dziękuję za pomoc, a dzieciakom 
życzę w nowym roku szkolnym 
2019/2020 samych szóstek. Do 
zobaczenia w przyszłym roku!

Piotr Hałas
W-ce Przewodniczący 
Rady Gm. Rokietnica
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Podsumowanie wakacji w PTYSIU
6 lipca 2019

6 lipca 2019 dzieci z naszej zerówki po raz pierw-
szy  (w historii swojego życia jak i przedszkola) noco-
wały w przedszkolu.   Dzieci przyszły do przedszkola 
z wyjątkowym ekwipunkiem. Uzbrojeni w śpiwo-
ry, ulubione poduszki, kocyki i przytulankę i ruszyły 
w nieznane   To była przygoda nie tylko dla dzieci, 
również dla cioć, które po raz pierwszy organizo-
wały takie wydarzenie. Emocji było wiele, ale tyl-
ko tych pozytywnych, jesteśmy dumne z naszych 
podopiecznych. Było dużo śmiechu, zabaw, rozmów 
nocą. Nocka piżamowca była swego rodzaju po-
żegnaniem z przedszkolem, dni  starszaków w na-
szych murach już coraz mniej, a szkolna rzeczywi-
stość zbliża się wielkimi krokami. 

9 lipca 2019
Aby dzieci się nie nudziły, trzeba wymyślać dla 

nich dużo ciekawych zajęć. W pewien wtorek na 
ratunek przybył nam jeden z tatusiów. Uczynił ten 
dzień niesamowitym, a to za sprawą przyrządzonych 
przez siebie lodów. Nie myślcie, że to były taki zwy-
kłe lody. Pan Ignyś zrobił dla nas lody na ciekłym 
azocie. Poza wybornym smakiem mieliśmy okazję 
zobaczyć cały proces powstawania tych lodów. Lody 
były kolorowe, pyszne a co najważniejsze zdrowe. 
Dziękujemy panu Ignysiowi za wspaniały dzień. 

12 lipca 2019
Nie bój się chcieć ! Marzenia są w nas. Tymi sło-

wami nasi zerówkowicze i nie tylko pożegnały przed-
szkole. Otwarcia uroczystości dokonały nasze po-
ciechy, przedstawiły bogaty program artystyczny. 
Śpiewały piosenki i recytowały wiersze oraz zapre-
zentowały tańce, których nauczyły się z ciociami. Na-
stępnie głos zabrała wychowawczyni – pani Kamila 
oraz dyrektor przedszkola, dziękowały za współpra-
cę wszystkim zaangażowanym w życie przedszkola 
rodzicom i złożyły serdeczne podziękowania. Nasi 
absolwenci otrzymali dyplomy i upominki. Rodzice 
w imieniu swoim i swoich dzieci podziękowali dy-
rekcji, opiekunom grupy i personelowi wspomaga-
jącemu za trud, wsparcie oraz cierpliwość okazaną 
ich pociechom. Wszyscy wspaniale się bawili i nie 

zabrakło łez szczęścia i wzruszenia. Nie tylko dzie-
ciom było ciężko rozstać się z przedszkolem, rodzi-
ce też nie kryli smutku z tego powodu.

Sierpień w Ptysiu
Po trzytygodniowym urlopie wróciliśmy do odma-

lowanego przedszkola. I na nowo zabraliśmy się do 
pracy. Można by było dużo pisać o tym co robiliśmy 
w sierpniu ale wrzucamy mały skrót: Dzieci miały 
możliwość malowania rączkami. Ciocie rozłożyły na 
całym dywanie papier a przedszkolaki zabrały się 
do pracy. Trzeba przyznać wyszło wspaniałe arcy-
dzieło. Jednego dnia wybraliśmy się na spacer po 
okolicy a na koniec zatrzymaliśmy się na kierskim 
placu zabaw.  Nasze maluszki stworzyły wiele prac 
plastycznych a jedną z najpiękniejszych i ‘najpysz-
niejszych’ były lody z płatków kosmetycznych.  Star-
szaki też miały okazję wykazać się umiejętnościami 
plastycznymi tworząc ośmiornicę z rolek po papie-
rze.  Wakacje to czas beztroskiej zabawy i jedzenia 
lodów. Dlatego też w pewną słoneczną środę cio-
cie zorganizowały wycieczkę do pobliskiej kawiarni 
– Kawiarnia u Kamilka. Po degustacji przepysznych 
lodów przyszedł czas na zabawy na boisku i placu. 

Nowy rok szkolny
Walizki rozpakowane,  sale przedszkolne wy-

sprzątane, odnowione, nasze „akumulatory” – po 
wakacjach naładowane. Zaczynamy kolejny rok ! 
Jaki on będzie ? Nie wie nikt, ale nasze ciocie zro-
bią wszystko aby dla przedszkolaków z przedszko-
la Ptyś był on wyjątkowy. Czeka nas wiele atrakcji, 
teatrów, imprez przedszkolnych. Ciocie mają tysiąc 
pomysłów na minutę  Pierwszym z ciekawych wy-
darzeń było przedstawienie teatralne, które odby-
ło się 13.09. Poznańska Scena Lalkowa zawitała do 
nas z przedstawieniem pt. „ Przygody Tomka Wszę-
dobylskiego – Pan Twardowski”.  Wszystkie dzieci 
z ogromnym skupieniem śledziły losy głównych bo-
haterów oraz z aktywnie uczestniczyły w spektaklu. 
Tomek Wszędobylski musiał zmierzyć się ze złą a za-
razem komiczną postacią legendarnego diabła Ku-
sego. Diabeł chce oszukać i omamić Pana Twardow-
skiego, obiecuje mu spełnienie jego trzech życzeń, 
ale Tomek pozostaje cały czas czujny i stawia czoło 
diabelskim sztuczkom. Dzięki czemu wyciąga Pana 
Twardowskiego z nie lada opresji. Najwięcej śmie-
chu wywołał zajączek Gucio, który rozweselał malu-
chy swoimi żartami. Dzieci ochoczo podpowiadały 
bohaterom przedstawienia, a w szczególności Tom-
kowi – i bawiły się przy tym wspaniale. Z niecier-
pliwością czekamy na kolejne spotkania z teatrem! 

Przed nami dużo nowych wyzwań i ciekawych 
wydarzeń, o tym co się u nas dzieje będziecie mo-
gli przeczytać co miesiąc w „Rokickich Wiadomo-
ściach”  A póki co:

Drodzy Uczniowie,
Życzymy Wam jak najlepszych wyników w na-

uce, aby osiągnięte umiejętności  były dla was dro-
gowskazem i solidnym fundamentem do budowa-
nie Waszej przyszłości. 

Drodzy Nauczyciele oraz Pracownicy Oświaty,
Życzymy Wam mnóstwo pozytywnej energii, cier-

pliwości oraz wytrwałości w dążeniu do wytyczo-
nych celów, aby ten rok szkolny było lepszy od po-
przedniego. 

Życzenia spokojnego a zarazem owocnego roku 
szkolnego przekazujemy również rodzicom. Aby 
doświadczali dużo radości, miłości ze strony swo-
ich pociech. 

PUNKT OPIEKI DZIENNEJ PRZY 
PRZEDSZKOLU PTYŚ

Ptyś to nie tylko przedszkole, obok nas działa 
punkt opieki dziennej, w którym opiekujemy się 
dziećmi od 1 roku życia do lat 3. Staramy się aby 
było to przyjazne i bezpieczne miejsce dla Państwa 
dzieci. Podstawowym celem jaki stawiamy przed 
sobą jest stworzenie miejsca, gdzie najwyższy warto-
ścią jest dziecko. Punkt Opieki Dziennej to miejsce, 
w którym ciepło, zrozumienie i przyjazna atmosfe-
ra tworzą środowisko możliwie najbliższe domowe-
mu. Aby mieli Państwo możliwość się o tym przeko-
nać zapraszamy w odwiedziny.  Zobaczą Państwo, 
iż nasza kadra to doświadczone, miłe panie, któ-
re w czas spędzony z dziećmi wkładają wiele ser-
ca i umiejętności.  Wiemy, iż każde dziecko jest ar-
tystą dlatego robimy wszystko aby pobudzić jego 
kreatywność, dajemy przestrzeń i wsparcie. Wła-
sny ogród sprzyja szaleństwom na świeżym powie-
trzu.  Ciocie uwielbiają zabawę z dziećmi dlatego 
razem lepią, malują i taplają się w różnych masach. 

W naszym punkcie opieki prowadzone są zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze, w tym zabawy rucho-
we, poznawcze, tematyczne i manipulacyjno-kon-
strukcyjne. W salach są pomoce w tym do stymulacji 
ruchowej i sensorycznej. Własna kuchnia umożliwia 
nam przygotowywanie posiłków zdrowych, pysz-
nych które zasmakują każdemu dziecku.  

Na rok 2019/2020 pozostały nam dwa ostatnie 
miejsca – zachęcamy do zapisów. Pracujemy w go-
dzinach 7:00-17:00.

Do zobaczenia 
KJ.

Przedszkole 
Ptyś
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Kolorowy wrzesień  
w Czterech Porach Roku

Dopiero niedawno rozpoczynały się wakacje i że-
gnaliśmy się ze sobą z głowami pełnymi wakacyj-
nych planów: większość miała jechać nad morze, 
niektórzy w góry, jeszcze inni planowali lot samolo-
tem do dalekich krajów... Żegnaliśmy też nasze star-
szaki, które po wakacjach miały być  u nas już tylko 
gośćmi, za to stałymi bywalcami okolicznej szkoły.

Zaaferowani słońcem i odpoczynkiem, nie spo-
strzegliśmy nawet, gdy dni zaczęły się skracać, 
zmierzch zapadał coraz szybciej i nasze wakacje 
spędzane z najbliższymi dobiegły końca. Z rozpo-
częciem września pełni sił, energii i trochę tęskno-
ty za kolegami i ciociami stawiliśmy się w gościn-
nych progach naszego przedszkola. Dla niektórych 
rozpoczynał się kolejny rok bycia przedszkolakiem, 
a dla innych rok dopiero pierwszy. Taką grupą ma-
luszków w naszym przedszkolu zostały Mrówecz-
ki. Opiekuje się nimi bardzo miła ciocia, która dba 

o to, by dzieci były zawsze uśmiechnięte, wypoczęte 
i najedzone. Tuli je, gdy tego potrzebują i czyta im 
bajeczki, by było im u nas tak dobrze, jak w domu.

Wrzesień jest pierwszym miesiącem po waka-
cjach, dlatego ciocie postanowiły poświęcić go 
głównie na to, by wszystkie nowe dzieci poznały 
przedszkole, kolegów i koleżanki i dobrze się u nas 
poczuły, dlatego na ten miesiąc nie było przewi-
dzianych zbyt wiele atrakcji. Nie zrezygnowaliśmy 
jednak z żadnego ze stałych punktów: Był u nas 
Klub Małego Muzyka ze swoim koncertem „Boha-
tejros z Meksyku”, w czasie którego przybliżył nam 
meksykańskie tradycje i instrumenty, na jakich gra-
ją mieszkańcy tego dalekiego kraju. Przyjechała też 
ciocia Ania z DNA Zabawy – tym razem pokazywała 
nam „Co kryją w sobie rośliny?”. Jak zawsze była to 
ekscytująca lekcja, w czasie której niczego nie dało 
się przewidzieć.

20. września odbył się u nas Dzień Przedszko-
laka. Z tej okazji każda grupa urządziła sobie pik-
nik w przedszkolnym ogrodzie. Bardzo lubimy ta-
kie chwile, gdy możemy spędzać czas inaczej, niż 
zwykle. Na piknikach było tak świetnie, jak tego 
się spodziewaliśmy – zajadaliśmy owoce i słodko-
ści na kocach rozłożonych na trawie. To było bar-
dzo miłe popołudnie.

Pod koniec września z okazji Europejskiego Dnia 
Jabłka całym przedszkolem byliśmy na spacerze w ro-
kietnickim sadzie. Chodziliśmy alejkami pomiędzy 
rzędami jabłonek, porównywaliśmy wielkość drze-
wek i bardzo zróżnicowany wygląd ich owoców. Do-
tychczas wielu z nas nie zdawało sobie sprawy, że 
jabłka mogą aż tak różnić się między sobą – nie tylko 
wyglądem, ale też smakiem. Każdy mógł nie tylko 
spróbować różnych gatunków jabłek, ale też napić 
się świeżo wyciskanego jabłkowego soku.

Teraz już czekamy z niecierpliwością na paździer-
nik – pięć grup z naszego przedszkola ma w tym 
miesiącu wyjechać na przedstawienie do Suchego 
Lasu. To dopiero będzie zabawa!

Przedszkole 
4 Pory Roku

Nowy miesiąc, nowa sala
Miesiąc wrzesień już się rozpoczął, a co za tym 

idzie, zgodnie z naszymi obietnicami do użytku od-
dana została kolejna, czwarta już sala dla naszych 
małych pociech. Wyposażona została w nowocze-
sne meble, kolorowe zabawki, pomoce dydaktyczne, 
plastyczne i wszystko, co potrzebne jest dzieciom 
do zabawy i wszechstronnego rozwoju. W sali znaj-
duje się własna łazienka dla jeszcze większej wygo-
dy maluszków. Dodatkowo przy żłobku znajduje się 
duży plac zabaw, który zapewnia dzieciom ruch na 
świeżym powietrzu  Jak już się nasze dzieci wybie-
gają to oczywiście robią się głodne..  A my zapew-
niamy im pyszne posiłki z naszej kuchni. Jadłospis 
ułożony jest przez dietetyka, a produkty pochodzą 
prosto od rolników.

Dobra zabawa to podstawa
Wrzesień to również miesiąc adaptacji nowych 

dzieci do rozpoczynającej się przygody ze żłobkiem. 

Połowa miesiąca upłynęła nam bardzo szybko na 
świetnej zabawie i na poznawaniu siebie nawzajem. 
 Spędzaliśmy dużo czasu na placu zabaw, tworzy-
liśmy wspaniałe prace plastyczne, wychodziliśmy na 
spacery. Każdego dnia uczyliśmy się nowych rzeczy 
i zdobywaliśmy kolejne umiejętności. Nad dzieć-
mi w naszej placówce czuwa wykwalifikowana ka-

dra, która robi wszystko, by Państwa pociechy czuły 
się u nas bezpiecznie i swobodnie, jak w domu 

Jeśli chcesz zapewnić swojemu dziecku dobrą 
opiekę, zadbać o jego rozwój, a przede wszystkim 
dostarczyć mu wiele radości i wspaniałej zabawy 
to zapraszamy do naszej placówki. Mamy jeszcze 
kilka wolnych miejsc, które być może czekają na 
Państwa dzieci 

Zapisy:
Patrycja Leśko 722-260-799

Żłobek  
Myszka Miki



23październik 2019

SP w Rokietnicy: z jakim kapitałem w nowy rok szkolny 

Miniony rok szkolny był wyjątkowo trudny ze 
względu na doświadczanie niepewności związa-
nej ze skutkami przeprowadzanej reformy oświa-
ty. Mimo piętrzących się problemów zaowocował 
wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych. 

Egzamin po klasie ósmej dla szkoły na tle powia-

tu wypadł bardzo dobrze: z matematyki I miejsce, 
z języka polskiego II miejsce, z języka angielskiego III 
miejsce. Jest to niewątpliwą zasługą uczniów i ca-
łego grona pedagogicznego. 

Równie dobrze wypadły egzaminy gimnazjalne. 
Wszystkie części egzaminu uczniowie napisali po-
wyżej średniej województwa i powiatu. Wbrew at-
mosferze niepewności udało się dobrze przygoto-
wać naszych podopiecznych do startu do dalszego 
etapu edukacji.

Również w czasie wakacji nie ustawały nasze 
starania o bezpieczeństwo i dobre warunki pracy. 
W czasie wakacji przeprowadziliśmy następujące 
prace remontowe:
1. został ukończony remont budynku D; pomalowa-

no wszystkie sale, zmieniono wykładziny w sa-
lach i na korytarzach;

2. wyremontowano cały najniższy poziom budynku, 
oddany przez przedszkole „Bajeczka” po kilkuna-
stoletnim użytkowaniu. Mając na celu uspraw-
nienie działalności świetlicy,  przygotowano czte-
ry sale tematyczne, wyposażone w nowe meble 

i środki dydaktyczne;
3. przeprowadzono całkowity remont sali gimna-

stycznej w budynku C;
4. przygotowano trzy nowe sale dla uczniów edu-

kacji wczesnoszkolnej, co wpłynęło na obniże-
nie zmianowości;

5. powiększono stołówkę szkolną tak, aby równocze-
śnie obiady mogło jeść pięćdziesięcioro uczniów;

6. dzięki udziałowi w projekcje ministerialnym dla 
kuchni i stołówek szkolnych „Posiłek w szkole i w 
domu”, otrzymaliśmy potrzebne fundusze na wy-
mianę sprzętów kuchennych;

7. w kilku salach lekcyjnych dokonano wymiany ta-
blic multimedialnych na monitory interaktywne;

8. na łączniku pomiędzy budynkami C i D oraz na 
sali gimnastycznej został naprawiony dach  wraz 
z opierzeniem.
Mamy nadzieję, że odnowione wnętrza sprawią, 

że czas spędzony w szkole będzie nie tylko owocny, 
ale też przyjemniejszy.

Karolina Nawrocka
Dyrektor SP Rokietnica 

Czas do szkoły!
2 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 

2019/2020. Uśmiechnięci, opaleni i szczęśliwi wkro-
czyliśmy na halę ROS gdzie odbyło się uroczyste roz-
poczęcie. Bardzo nas cieszył widok dzieci, które po 
wakacyjnej przerwie chętnie przyszły, by spotkać 
się ze swoją panią i opowiedzieć koleżankom i ko-
legom o wakacyjnych przygodach. 

Ten rok szkolny jest szczególny, ponieważ powita-
liśmy aż 10 klas pierwszych a to nie lada wyzwanie! 

Życzymy wszystkim dużo radości oraz sukcesów! 
Niech uśmiech nie schodzi z Waszych twarzy! Do 
zobaczenia w szkole !

M.P.

BIJEMY REKORD!
16 października obchodzimy  Europejski Dzień 

Przywracania Czynności Serca. 
Z tej okazji co roku WOŚP organizuje BICIE REKOR-

DU W JEDNOCZESNYM PROWADZENIU RESUSCYTA-
CJI KRĄŻENIOWO – ODDECHOWEJ PRZEZ JAK NAJ-
WIĘKSZĄ ILOŚĆ OSÓB.

Uczniowie, począwszy od  najmłodszych lat, mają 
okazję opanowania umiejętności wykonywania pod-

stawowych czynności ratujących życie, a przy tym, 
uczestnicząc w ogólnopolskiej akcji, włączają się  
w ogromną rzeszę ludzi bezinteresownie niosą-
cych pomoc.

W tym roku również Szkoła Podstawowa im. Jana 

Brzechwy w Rokietnicy spróbuje ustanowić swój 
rekord i powiększyć liczbę osób biorących udział 
w akcji.

Patronat honorowy – Wójt Gminy Rokietnica Pan 
Bartosz Derech.

Partnerzy wydarzenia: Wojewódzka Stacja Pogo-
towia Ratunkowego w Poznaniu i ROS Rokietnica.

Więcej informacji:
https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/rekord  

M.Przynoga

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy
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Zespół Szkół  
Mrowino–Napachanie

SZKOŁA  
W MROWINIE
Uroczyste rozpoczęcie  
roku szkolnego

Mimo iż tegoroczne wakacje były wyjątkowo dłu-
gie, pewnie i tak wielu z nas, przekraczając próg szko-
ły, przypomniało sobie stare przysłowie: „Wszyst-
ko, co dobre, szybko się kończy”.  W Mrowinie do 
nauki przystąpiło ponad 200 uczniów skupionych 
w 9 oddziałach. Podczas uroczystego apelu wysłu-
chaliśmy przemówień dyrekcji i zaproszonych gości. 
W wystąpieniach, obok życzeń na nowy rok szkolny, 
nie zabrakło także odniesień do wydarzeń sprzed 
80. lat, czyli wybuchu II wojny światowej. Akade-
mię, której głównym przesłaniem było to, że jednak 
warto się uczyć, przygotowali uczniowie klas pią-
tych pod opieką wychowawców. Nie da się ukryć, 
że wakacje przeszły już do historii, ale przecież „coś 
się kończy, coś zaczyna”, prawda? 

Projekt edukacja przyszłości
Wiosną ubiegłego roku Zespół Szkolno-Przed-

szkolny w Napachaniu przystąpił do specjalnego 
programu, którego celem jest podniesienie jakości 
kształcenia i rozszerzenie oferty edukacyjnej. Projekt 
skierowany jest do uczniów starszych klas. Pozwala 
wyrównywać szanse i rozwijać kompetencje kluczo-
we w zakresie języka angielskiego i przedmiotów 
ścisłych. Zakłada też objęcie najstarszych uczniów 
doradztwem zawodowym. Jeszcze w czerwcu, w ra-
mach projektu w szkołach odbyły się półkolonie dla 
uczniów, a przed nami jeszcze mnóstwo zajęć, wy-
jazdy do centrów naukowych i Festiwale Nauki (w 
Mrowinie i Napachaniu). Jednym zdaniem „atrak-
cji cała moc!”

Konkurs „pamiątka z wakacji” 
Tuż przed wakacjami ogłosiliśmy konkurs „Pamiąt-

ka z wakacji”. Poprosiliśmy uczniów, żeby przysyła-
li do szkoły kartki pocztowe ze swoich letnich wo-
jaży. Pomysł chyba się spodobał, bo pan listonosz 
miał całe ręce roboty, żeby dostarczyć do Mrowina 
pozdrowienia wysyłane z różnych zakątków Polski 
i świata. We wrześniu kartki zawisły na specjalnej 
wystawie i jeszcze przez długi czas przypominały nam 
o wakacyjnych wyprawach.  Podobnie jak przygoto-
wane przez uczniów własnoręczne pamiątki, które 
wyeksponowaliśmy w bibliotece. Czegóż tam nie 
było: plakaty ozdobione zdjęciami i muszlami, pa-
miętniki, pełne wspomnień, a nawet ozdobny słoik 
wypełniony piaskiem z hiszpańskich plaż!

SZKOŁA W NAPACHANIU
„Nowy rok szkolny 2019/2020 
uważam  za otwarty”

Minęły wakacje. Wrzesień kojarzy się nam wszyst-
kim z początkiem roku szkolnego. Opaleni, pełni wra-
żeń i energii wróciliśmy do szkoły – miejsca, gdzie 
można zdobywać wiadomości, rozwijać umiejętno-
ści, pasje i zainteresowania, nawiązywać relacje ko-
leżeńskie oraz realizować marzenia. Tegoroczny po-
czątek roku szkolnego przypadł w dniu szczególnym.

 80 lat temu wybuchła II wojna światowa. Może 
warto się cieszyć z tego, że dzisiaj nie musimy się 
mierzyć z dylematami ludzi tamtych lat. Uczniów 
Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Napachaniu 
powitała Pani Dyrektor 
Małgorzata Łopatka. Głos 
zabrali również Wójt Gmi-
ny Rokietnica Pan Bartosz 
Derech i Przewodniczący 
Rady Rodziców Pan Prze-
mysław Nyka. Ze szcze-
gólnym biciem serca ten 
rok szkolny rozpoczyna-
li uczniowie klas pierw-
szych. Im oraz wszystkim 
uczniom naszej szkoły 
życzymy wielu sukcesów, 
ciekawych doznań eduka-

cyjnych, rozwijających doświadczeń i miło spędzo-
nego czasu wśród braci szkolnej. POWODZENIA!!!

Sylwia Kiejnich
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Inauguracja roku szkolnego 
2019/2020 

Inauguracja roku szkolnego to czas powrotu do 
nauki i obowiązków, ale także do koleżanek i kole-
gów, nauczycieli, wycieczek, warsztatów, zajęć po-
zalekcyjnych oraz wolnych chwil spędzanych w par-
ku szkolnym. Blisko 400 uczniów w Rokietnicy i 150 
w Poznaniu rozpoczęło nowy rok szkolny w Zespole 
Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich. W tym 
uroczystym dniu na boisku szkolnym spotkali się 
uczniowie osiemnastu oddziałów technikum i szko-
ły branżowej. Utworzonych zostało dziewięć klas 
pierwszych technikum w zawodach: technik informa-
tyk, technik hotelarstwa, technik reklamy i technik 
architektury krajobrazu, z czego sześć w Rokietnicy, 
a pozostałe trzy w Poznaniu. Ponadto uruchomio-
no dwie klasy szkoły branżowej 1 stopnia. Obecnie 
Zespół Szkół liczy 548 uczniów w 26 oddziałach i w 
stosunku do roku ubiegłego jest to o ponad 200 
uczniów więcej stanowiących dodatkowo 7 klas. Po-
nieważ nikt z nas nie może zapomnieć co wydarzy-
ło się 1 września 1939, społeczność szkolna minutą 
ciszy i uroczystym apelem upamiętniła te tragiczne 
wydarzenia. Po części artystycznej głos zabrał Dy-
rektor szkoły Wojciech Kaczmarek, który przywitał 
uczniów, rodziców i grono nauczycielskie. W swo-
im wystąpieniu zwrócił uwagę, że każdy należący 
do społeczności ,,Zamoyskich” powinien wyzna-
czać sobie cele do osiągnięcia i je realizować. Taka 
postawa nadaje sens życiu każdemu człowiekowi 
i powoduje jego rozwój. Życzył wszystkim owocne-
go, pełnego sukcesów i szczęśliwego roku szkolne-
go 2019/2020, by był czasem rozwoju osobistego 
i pasji uczenia się.

 Małgorzata Kolasa
 Nauczyciel ZS Rokietnica

Matura 2019 w szkole ,,Zamoyskich” 
– sukces bez dwóch zdań!!!

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowa-
ła ostateczne wyniki egzaminów maturalnych 2019 
z uwzględnieniem sesji poprawkowej. Maturzyści 
Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoy-
skich w Rokietnicy zdali w 94,23% potwierdzając 
po raz kolejny bardzo wysoki poziom kształcenia. 
Dla zobrazowania kilka danych statystycznych: Eg-
zamin w skali kraju zdało 87,5% przystępujących 

z uwzględnieniem licealistów oraz techników z czego 
absolwenci liceum zdali w 91,3%, technikum 80,9%. 
Wynik uzyskany przez naszych absolwentów jest 

o 13,33% wyższy od średniej kraju dla technikum.
Analizując poszczególne przedmioty odnosząc 

do wyników w technikum w całym kraju: 
język polski zdało 95% przystępujących w skali 

kraju, absolwenci technikum w Rokietnicy 100% 
język angielski zdało 93% przystępujących w skali 
kraju, absolwenci technikum w Rokietnicy 100% 
język niemiecki zdało 88% przystępujących w skali 
kraju, absolwenci technikum w Rokietnicy 100% 
matematykę zdało 84% przystępujących w skali 
kraju, absolwenci technikum w Rokietnicy 92,5%

Serdecznie gratuluję Absolwentom tak wspa-
niałych wyników, a moim Koleżankom i Kolegom 
dziękuje za ogrom pracy, zaangażowanie, osiągnię-
te rezultaty i niejednokrotnie poświęcenie. Życzę 
sił, determinacji i dalszych sukcesów. ,,Zamoyscy” 
niezaprzeczalnie trzymają poziom.

 Wojciech Kaczmarek 
 Dyrektor ZS im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
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Piknik rodzinny  
„Poznajmy się w Kiekrzu” na sportowo
„Poznajmy się w Kiekrzu” to piknik, który na stałe wpisał się już w kalendarz imprez 
na terenie Sołectwa Kiekrz - Pawłowice. Zabawa, która łączy tak wiele środowisk, 
odbyła się w tym roku 14 sierpnia. Daje okazję spotkać się w gronie przyjaciół 
i znajomych, powspominać i spędzić czas z własnymi dziećmi. I tak też było i tym razem. 
Pogoda i goście dopisali. Wszyscy świetnie się bawili, zajadając przygotowane przez 
mieszkańców gminy przysmaki.

Wśród przygotowanych na ten dzień atrakcji nie 
zabrakło zabaw dla najmłodszych, dmuchańców oraz 
słodkich i zdrowych smakołyków. Było też ognisko 
i pieczenie kiełbasek. Mieszkańcy mogli poznać się 
bliżej, porozmawiać i wymienić pomysłami na to, 
jak uatrakcyjnić najbliższą okolicę. Bardzo dużym za-
interesowaniem cieszyło się stoisko z czasów pra-
dawnych prowadzone przez Bogusława Rzyskiego 
i Jakuba Drajerczaka. Podczas zabawy nie zabra-
kło też sportu. Dzieci pod bacznym okiem Toma-
sza Waligóry i jego team poznały najstarszą sztukę 
walki znaną już ze starożytnej Grecji jaką jest boks. 
Zasada „w zdrowym ciele zdrowy duch” towarzy-
szyła najmłodszym podczas treningu przygotowa-
nego przez Joannę Gawron-Pawłowską, Ambasa-
dorkę Ewy Chodakowskiej. Nie zabrakło też naszych 
strażaków z OSP Rokietnica i wozu policyjnego. Jed-
ną z największych atrakcji był konkurs plastyczny 
pt. „Mój wymarzony plac zabaw” – gdzie wszyst-
kie dzieci biorące w nim udział otrzymały nagrody.

Piknik „Poznajmy się w Kiekrzu” to przede wszyst-
kim możliwość bliższego poznania się z mieszkań-
cami i sąsiadami gdyż jest to ważne dla budowa-
nia lokalnej wspólnoty. Potrzebne by łatwiej potem 
planować i podejmować działania na rzecz jej roz-
woju. Ważne, że tego typu pikniki jak i codzien-
ne zabawy dzieci na tzw. boisku „Sokoła” będą już 
się odbywać w bezpieczniejszych warunkach dzię-
ki odgrodzeniu go nowym płotem od ul. Kierskiej.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za bez-
interesowną pomoc w organizacji pikniku, przede 
wszystkim naszym rodzinom, przyjaciołom, sąsia-

dom i znajomym. Ogromne podziękowania nale-
żą się dla osób i firm, które wsparły organizację 
wydarzenia: 
• Natalii Drukarnia etykiet – za nagrody dla dzieci
• Firma CCL Label – za nagrody dla dzieci
• piekarnia Łakomy z Rokietnicy – za pyszne pie-

czywo
• sklep z zabawkami Domino w Kiekrzu – za upo-

minki dla dzieci
• Ryszard Lubka, Wiceprzewodniczący Rady Gmi-

ny Rokietnica za nagłośnienie

• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – za przy-
gotowanie placu oraz wodę dla uczestników

• Pani Sołtys Marzenna Mruk i Rada Sołectwa Kie-
krz – Pawłowice – za pomoc organizacyjną i kieł-
baski na ognisko.

Izabela Dziamska i Tomasz Skupio
Radni Gminy Rokietnica 



27październik 2019



28

KLUB SENIOR+  
W ROKIETNICY
JUŻ PO WAKACJACH

Po wakacyjnej przerwie Klub Senior + w Rokiet-
nicy kontynuuje swoje regularne spotkania. Wszy-
scy członkowie pełni sił, energii i wigoru, z wielkim 
zaangażowaniem przystąpili do realizacji zaplano-
wywanych zadań.  Seniorzy ćwiczą umiejętność gry 
w Boccię  pod kierunkiem trenerki. Zajęcia z cho-

reoterapii i tańca leczniczego odbywają się nie tyl-
ko w sali, ale także na świeżym powietrzu, w słoń-
cu, na dachu biblioteki. Jest  to ulubione miejsce 
seniorów , gdzie aktywnie spędzają ze sobą czas 
przy muzyce.  

W nowym sezonie postanowiliśmy pracować 
nad głosem. Pod kierunkiem specjalistki od śpie-
wu realizujemy ćwiczenia oddechowe i emisyjne 
oraz poprawnej dykcji i śpiewamy przy akompania-
mencie pianina. Na wszystkich spotkaniach znaj-
dujemy również czas na rozmowy przy pysznej ka-
wie i smacznym cieście, na tematy, którymi na co 
dzień żyjemy.  Ostatnio dominującym tematem są 
jesienne przetwory, a hitem stały się przepisy na 

powidła śliwkowe, których jak się okazuje są dzie-
siątki…   Poruszane są również tematy bardzo 
ważne dla seniorów, mianowicie ich bezpieczeń-
stwo i sposoby zabezpieczania się przed wyłudze-
niami np. na wnuczka.  

Klub Senior+ podejmuje również nowe, ciekawe 
inicjatywy. 19 września zorganizowaliśmy dla senio-
rów z gminy Rokietnica wymianę rzeczy używanych 
pod nazwą „Senioralna Szafonierka”, której celem 
było przede wszystkim poznanie się i zintegrowa-
nie seniorów z gminy Rokietnica. Wrzesień Klub Se-
nior+ zakończy wycieczką autokarową do Chodzieży.

Ireneusz Lesicki 
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Akademia  
Wieku  
Dostojnego

Poniedziałek, 21 października, godz. 18.00 – aula 
w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy (dawniej 
Gimnazjum im. Noblistów) odbędzie się Uroczysta 
Inauguracja roku akademickiego 2019/2020  z oka-
zji 100 rocznicy powstania Uniwersytetu Poznań-
skiego oraz 10-lecia powołania Akademii Wieku 
Dostojnego im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy

Spośród zaproszonych gości w  uroczystości we-
zmą udział :
• przedstawiciele Władz Gminy,
• przedstawiciele Władz Samorządowych
• przedstawiciele poznańskich Uczelni obchodzą-

cych w 2019 roku jubileusz 100 lecia działalności:

• Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
• Uniwersytetu Medycznego,  
• Uniwersytetu Przyrodniczego
• Akademii Wychowania Fizycznego.

Uroczystość uświetni występ Chóru Uni-
wersytetu Medycznego im. Karola Marcin-

kowskiego, który w tym roku obchodzi 60 roczni-
cę powstania.

W programie:
• „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru
• powitanie zacnych gości
• uroczyste otwarcie nowego roku akademickiego 

2019 – 2020. symbolicznego otwarcia dokona 
prof. Krystyna Pecold, symboliczny Rektor AWD.

• krótki rys historyczny Uniwersytetu Poznańskie-
go w latach 1919 – 1950.

• dzieje Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uni-
wersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrod-
niczego i Akademii Wychowania Fizycznego od 
momentu powstania w roku 1950 do dziś.

• Gaudeamus Igitur we wspólnym wykonaniu 
uczestników i Chóru UMP.

• Część towarzyska przy kawie i cieście będzie 
niepowtarzalną okazją spotkania absolwentów 
uczelni obchodzących 100 lecie z przedstawi-
cielami nauczycieli akademickich.

• po przerwie: koncert w wykonaniu Jubilata – 
Chóru UMP. Dyrygują: Aleksandra Pałka, prof. 
Przemysław Pałka. Fortepian Jakub Koterba.

Uwaga: wstęp wolny, zapraszamy wszystkich 
chętnych, szczególnie zaś niemałą rzeszę emery-
tów z zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń i nie tylko. 
Zapraszamy gorąco do udziału w tej niebywałej 
uroczystości 100 lecia ruchu akademickiego w Po-
znaniu wszystkich absolwentów uczelni obchodzą-
cych ten jubileusz.

W części towarzyskiej będzie okazja do spotka-
nia się z kolegami – absolwentami i przedstawi-
cielami nauczycieli akademickich.

Andrzej Deckert

Rokietnicki Klub Seniorów – występ grupy teatralnej 
„Senioritki” i piknik integracyjny

20 sierpnia 2019r. Rokietnicki Klub Seniorów 
zorganizował występ grupy teatralnej „Senioritki” 
z Przeźmierowa. Ciekawy spektakl teatralny w wy-
konaniu kilkunastu pań oglądaliśmy z dużym za-
interesowaniem. Byliśmy pełni podziwu dla pro-
fesjonalizmu i efektownego zaprezentowania 
przygotowanego występu. W ramach rewanżu za 
ciekawe przedstawienie panie „Senioritki” zostały 
zaproszone na „Piknik integracyjny przy stawie”, 
który odbył się 24 sierpnia 2019r. Podczas trwania 
pikniku, oprócz szerokiego grona seniorów z gminy 
Rokietnica, swoją obecnością zaszczycili nas rów-
nież zaproszeni goście. Do późnych godzin wieczor-
nych bawiliśmy się przy obficie zastawionych sto-
łach oraz wspaniale dobranej do naszych gustów 

muzyce, którą prezentował DJ Mały – gospodarz 
Gospodarstwa Agroturystycznego. Podziwialiśmy 
urokliwe miejsce, którego większość uczestników 
nie znała, a które jest tak blisko nas w samej Ro-
kietnicy.    

Obydwa 
spot kania 
zorganizowane 
zostały dzięki 
wsparciu 
finansowemu 
Powiatu 
Poznańskiego.

Informacje: 
W sobotę 19 października 2019r. organizujemy 

wycieczkę do Poznania. Zwiedzać będziemy m.in: 
Katedrę z podziemiami i Złotą Kaplicą, Ostrów Tum-
ski, Stary Rynek, Wzgórze Przemysła.

W sobotę 9 listopada 2019r. organizujemy wy-
cieczkę do Poznania i zwiedzać będziemy m.in: Fort 
VII, Cytadelę z Małą Śluzą, Muzeum Armii Poznań, 
Muzeum Uzbrojenia, Muzeum Powstania Wlkp., 
Odwach.  

Informacje o dostępności biletów udzielane są 
telefonicznie pod nr: 513 056 600 oraz 502 534 395.  

Bogusława Rzepka
Prezes  

Rokietnickiego Klubu Seniorów
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Stowarzyszenie Emerytów Rencistów 
„Pod Kasztanem”

Emeryci też potrzebują odpoczynku, który zapla-
nowali na 31.08-06.09.2019r. na Kaszubach. Jest to 
malowniczy i niepowtarzalny region turystyczny, 
który zachwyca swoją przyrodą i kulturą. Kaszuby 
to kraina, która rozciąga się od Bałtyku do Borów 
Tucholskich. Kaszuby dzielimy na część północną 
(Półwysep Helski, Gdynię, Sopot), oraz środkową 
i południową (teren usiany licznymi jeziorami, gę-
stymi lasami). W tej części znajduje się Chmielno, 
gdzie założyliśmy swoją bazę wypadową.

W drodze do Chmielna zwiedzamy Będomin. Znaj-
duje się tu w zabytkowy dworek należący w przeszło-
ści do rodziny Wybickich, gdzie urodził się i mieszkał 
Józef Wybicki autor Mazurka Dąbrowskiego. Mie-
liśmy możliwość wysłuchania oryginału Mazurka 
Dąbrowskiego.

W następnym dniu jedziemy do Wejherowa zwie-
dzamy Krypty założycieli tj. Wejherów, Przebendow-
skich oraz zakonników. Spacer po Kalwarii Wejhe-
rowskiej oraz Parku Miejskim im. A. Majkowskiego. 
Był to spacer niesłychanie urokliwą wręcz magicz-
ną Aleją Róż, fontanny, oraz różnokolorowe klom-

by. Odwiedzamy sklep porcelany w Lubianie, który 
to cieszył się dużym powodzeniem, prawie każdy 
coś kupił na pamiątkę.

 W miasteczku Wdzydz Kiszewskich wstępuje-
my do Kaszubskiego Parku Etnograficznego jedne-
go z największych muzeów na wolnym powietrzu 
o powierzchni 22 hektarów.

Następną atrakcją było Muzeum Kolejnictwa 
oraz jazda drezyną – to była zabawa (moje, twoje).

Hel to Muzeum Rybołówstwa, które mieści się 
w zabytkowy poewangelickim Kościele pod wezwa-
niem św. Piotra i Pawła, a z wieży roztacza się prze-
piękny widok na miasto, port i plażę od strony Zatoki 
Puckiej. Wizyta w Fokarium to możliwość zobacze-
nia karmienia fok oraz popisów umiejętności tych 
ssaków. Z kolei Bateria nr 31 im. H. Laskowskiego 
powitała nas salwą z tego działa. Na końcu Półwy-
spu Helskiego znajduje się Latarnia morska, którą 
jeszcze mający dość sił pokonali prawie pionowy-
mi schodami na szczyt. Nie wszystkim starczyło sił 
aby pokonać pieszo Półwysep Helski dlatego część 
osób zwiedzała jadąc meleksem. Kolejny dzień to 

Kartuzy, gdzie zwiedzamy Muzeum Kaszubskie im. 
F. Tredera gdzie dowiedzieliśmy się o dawnej sztuce 
ludowej oraz zobaczyliśmy narzędzia, które w prze-
szłości wykorzystywane były prze Kaszubów do co-
dziennych zajęć. Następnym punktem zwiedzania 
była Kolegiata z dachem w kształcie trumny i Ze-
społu poklasztornego Kartuzów, zakonu o bardzo 
surowej regule.

Punkt widokowy, zwany Górą Sobótki, to strome 
wejście, gdzie na szczycie znajduje się drewniany 
wiatrak. Wizyta w prywatnej galerii Kaszubski Róg 
to możliwość zobaczenia mało znanej pracy rogarza 
– bardzo ciekawe przeróżne wyroby wykonane z ro-
gów zwierzęcych. Znajduje się tam tabakiera, która 
powstała na podstawie tabakiery słynnego Księdza 
Robaka z „Pana Tadeusza”. Znalazł się czas i siły na 
wieczorek taneczny przy grillowanych kiełbaskach, 
kaszance, cukinii, pieczarkach, papryce oraz ziem-
niakach – wszystko to z podkładem rytmicznej ta-
necznej muzyki. Dzień wolny to warsztaty Kaszub-
skiego malarstwa na szkle, była okazja do poznania 
wzorów haftu oraz mało już dziś znanej sztuce ma-
larstwa kaszubskiego na szkle. Nie będę ukrywać, 
że każdy podchodził z pewną rezerwą do tych za-
jęć. Po godzinie: cisza i skupienie, każdy pochylony 
nad swoją pracą. Efekt końcowy to wspaniałe ob-
razy na wzór twórców ludowych z terenu Kaszub, 
które każdy z dumą zabrał do domu. W drodze po-
wrotnej zatrzymujemy się w Chojnicach. Idziemy 
do Eksperymentarium gdzie zostajemy przeniesie-
ni w świat dzikiej i ujarzmionej przyrody, sportów 
wodnych, historii i kultury Chojnic i regionu. Poprzez 
świat wynalazków XIX i XX wieku po świat nowości 
i technologicznych, które są przyjazne środowisku. 
Zobaczyliśmy rosiczkę, usłyszeliśmy śpiew ptaków, 
odgłosy zwierząt, poznaliśmy historię czarownic, 
oraz stanęliśmy oko w oko z prehistorycznym tu-
rem, wzięliśmy udział w wyścigu bojerów. 

Wszystko to mieliśmy możliwość poznać dzięki 
dotacji z Gminy (Małe Granty).

B.N.
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 „Rokietnicka Jesień Seniora”
Stowarzyszenie „Rokietnica Wokół Nas”

serdecznie zaprasza seniorów z gminy Rokietnica
do udziału w cyklu zajęć tematycznych dotyczących zagadnień:

 zdrowia,  bezpieczeństwa,  
 spędzania czasu wolnego,  aktywności fizycznej.

Zajęcia odbywać się będą w Bibliotece Gminnej w Rokietnicy.
Warsztaty rozpoczną się na przełomie września/października  

i potrwają do listopada 2019 r. Podsumowaniem zajęć będzie wspólny wyjazd  
wszystkich uczestników na wycieczkę integracyjną.

Zapisy przyjmowane będą od września. Osoby zainteresowane prosimy  
o zgłoszenia  pod numerami telefonów: 603 577 838,  61/ 814-52-12

Informacje można uzyskać także  
pod numerem  telefonu:  509 929 993.

Ilość miejsc ograniczona!

Projekt sfinansowany ze środków powiatu poznańskiego.
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VIII Turniej Piłki Nożnej  
im. Marcina Matysiaka – czas wolny 
spędzam aktywnie z rodzinką

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;  
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.  Św. Jan Paweł II

Drodzy Przyjaciele,
kolejny VIII Turniej Piłki Nożnej im. Marcina Maty-
siaka pod honorowym patronatem Wójta Gminy 
Rokietnica przechodzi już do historii. Zanim to na-
stąpi przejdźmy do podsumowania.

W tym roku grono wieloletnich organizatorów 
jakimi są koledzy, przyjaciele i rodzina wzbogaci-
ło się o kolejne życzliwe osoby, zrzeszone w Sto-
warzyszeniu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rokietnicy, w której Marcin Matysiak był odda-
nym  służbie strażakiem - od jej założenia aż do 
końca swoich dni.

Jak co roku dopisała wymarzona pogoda. Nie za-
brakło chętnych do gry w piłkę, nie zabrakło dzieci, 
nie zabrakło całych rodzin! Bo taka była idea, aby 
w turnieju uczestniczyły całe rodziny - bez względu 
na to czy są miłośnikami piłki czy kibicami. Corocz-
ny wzrost frekwencji napawa więc optymizmem.

Na płycie boiska walczyły trzy drużyny Juniorów: 
GKS Rokita, Szkoła Podstawowa Rokietnica, Spartan 
Rokietnica i osiem drużyn Seniorów: Ogniomistrze, 
Czarni Krzyszkowo, Elektron Tomala, Orły Swarzędz, 
Spartan Rokietnica, Cerekwica Klasyczna Szóstka, 
OSP Rokietnica oraz Pyrlandia Rokietnica. Zagrały 

również dwie drużyny kobiet: ROSfit oraz Rodzi-
na i Przyjaciele.

Przebieg meczów mistrzowsko komentowali: Da-
nuta Potrawiak i Wiesław Chojnacki, który przepro-
wadzał również wywiady z zawodnikami. 

Rywalizujące ze sobą drużyny mimo zaciętej wal-
ki i sportowych emocji, grały fair play. Wyniki me-
czów w poszczególnych kategoriach, doprowadzi-
ły do następujących rozstrzygnięć:
Turniej Juniorów
• I miejsce – SP ROKIETNICA
• II miejsce – GKS ROKITA
• III miejsce – SPARTAN ROKIETNICA
• Król strzelców – Franciszek Ragan 

Turniej Seniorów
• I miejsce – ELEKTRON TOMALA
• II miejsce – CZARNI KRZYSZKOWO
• III miejsce – ORŁY SWARZĘDZ
• Król strzelców – Mateusz Kieliszewski

Królem Strzelców kobiet została Monika Szym-
kowiak.

Wszyscy zawodnicy drużyn juniorów i zdobyw-
cy I miejsca seniorów otrzymali upominki, a zwy-
cięskie drużyny juniorów i seniorów bony upomin-
kowe. Pierwsze trzy drużyny w każdej z kategorii 
i najlepsi strzelcy uhonorowani zostali pucharami, 
medalami i statuetkami ufundowanymi przez Wójta 
Gminy Rokietnica, Radę Gminy Rokietnica i Sołtysa 
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Sołectwa Rokietnica Józefa Fudala oraz piłkami od 
firmy Bajerbud i gminnej spółki ROS. 

Puchar przechodni, wykonany z czarnego dębu 
przez Tadeusza Marszewskiego, wywalczyła druży-
na Elektron Tomala.

Dla dzieci zostały przygotowane dwa konkur-
sy: rysunkowy pt. „Czas wolny spędzam aktywnie 
z rodziną” i sprawnościowy składający się z sze-
ściu  konkurencji.  

Obydwa konkursy cieszyły się bardzo dużym zain-
teresowaniem. Ich finałem było losowanie nagród 
głównych - zestawów playmobil ufundowanych przez 
Sklep „Juupi” i nagród pocieszenia. Żadne dziecko 
biorące udział w konkursach nie odeszło do domu 
bez upominku.

Dodatkową atrakcją obleganą przez dzieci było 
stoisko z ekspozycją zabawek playmobil - przezna-
czonych do zabawy; pokazy i zabawy zorganizowa-
ne przez CTS Sobota oraz GKS ROKITA;  dmuchaniec 
– skakaniec  ufundowany przez GOK w Rokietnicy; 
artystyczne malowanie twarzy prowadzone przez 

Basię i Kasię oraz zaplatanie warkoczyków wykony-
wane przez Marysię i Julkę, przy których tworzyły 
się niekończące kolejki.

Nie zabrakło smacznych placków, chleba ze smal-
cem i kiszonym ogórkiem, kaszanki oraz przepysz-
nych „flaczków” i grochówki. 

Symbolem stał się ogromny tort ufundowany 
przez Cukiernię „U Kamilka”, którym już po raz ósmy 
mogli delektować się wszyscy uczestnicy Turnieju.

Zasadnicza część Turnieju, jaką są rozgrywki mię-
dzy drużynami, była uzupełniana tradycyjnymi ak-
centami, tj. hymnem turniejowym, symbolicznym 
kopnięciem piłki na rozpoczęcie, śpiewem i pokazem 
tanecznym Ani i Marysi podczas ceremonii wręcza-
nia nagród i pucharów, a także podczas degusta-
cji tortu. Turniej zakończył się wspólnym zdjęciem 
i corocznym „Telefonem” zaśpiewanym przez Anię. 

Za czas poświęcony na zorganizowanie, przygo-
towanie i uczestniczenie w VIII Amatorskim Tur-
nieju Piłkarskim im. Marcina Matysiaka składamy 
podziękowanie:

• tym, którzy już po raz ósmy zorganizowali Turniej 
i tym, którzy włączyli się w jego przygotowanie 
i obsługę, a w szczególności: 

 Paniom i Panom: Andrzejowi Żebrowskiemu, 
Wiesławowi Chojnackiemu, Jackowi Bieleckie-
mu, Danucie Potrawiak, Józefowi Fudala, Marioli 
Protasewicz, Krystianowi i Kazimierzowi Fudala, 
Ewie i Adrianowi Maternik, Joannie Horemskiej, 
Monice Byczyk, Beacie Matysiak, Zosi Pilarczyk, 
Zdzisławowi Szatkowskiemu;

• władzom Gminy: Wójtowi Bartoszowi Derecho-
wi, Sekretarz Danucie Potrawiak;

• Prezesowi ROS – Jerzemu Maciejewskiemu;
• kapitanom, trenerom i zawodnikom poszcze-

gólnych drużyn juniorów i seniorów oraz dru-
żyn kobiet;

• Panu sędziemu;
• Ratownikowi medycznemu;
• wszystkim kibicom i gościom.

Dziękujemy za przygotowanie i prowadzenie ani-
macji dla dzieci:
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Mistrzyni Polski z Rogierówka
29 Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters 

w Białymstoku przeszły do historii. Przez dwa dni 
polscy i zagraniczni mastersi rywalizowali o tytuł 
najlepszego sportowca w poszczególnych dyscypli-
nach i kategoriach wiekowych. W zawodach brało 
udział łącznie 391 osób. W mistrzostwach uczest-
niczyło również małżeństwo: Aleksandra i Zdzisław 
Podsiadło z Rogierówka. Pani Aleksandra przeszła 
do historii mistrzostw Polski, zdobywając złoty me-
dal i jednocześnie ustanawiając Rekord Mistrzostw 

Polski w sprincie na 200 m w kat.W65. Kolejne me-
dale zdobyte przez Panią Aleksandrę to złoto w bie-
gu na 400 m i srebro w sprincie na 100 m. Nieco 
w cieniu pozostawał małżonek, który w kat.M70 
w swoim pierwszym występie na zawodach tej ran-
gi, zajął czwarte miejsce w skoku w dal, przegry-
wając brąz o 1 cm oraz zajmując czwarte miejsce 
w sprincie na 100 m.

Zdzisław Podsiadło

• Monice, Dominice, Marysi, Ani, Ewie, Julce, Uli, 
Mateuszowi, Oliwierowi, Marcinowi, Julce, Mai, 
Monice;

• Pani Helenie Pukszta, właścicielce sklepu Juupi 
za przekazanie głównych nagród w konkursach 
dla dzieci;

• Dyrektor GOK w Rokietnicy - Teresie Wieczorek;
• Dyrektor Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w Na-

pachaniu – Małgorzacie Łopatka;
Dziękujemy wszystkim, którzy zapewnili poczę-

stunek w szczególności:
Cukierni „U Kamilka”; Piekarni Piotra Łakomego; 

Restauracji „Pod Gruszą”, Państwu: Ryszardowi i Te-
resie Dziamskim, Magdzie i Arturowi Pilarczykom, 
Grażynie Fudala; mistrzyniom wypieków: Annie Bu-
dziak, Monice Byczyk, Marii Domagała, Elżbiecie, 
Grażynie, Halinie, Magdalenie, Monice, Sylwii Fu-

dala; Joannie Horemskiej, Beacie Matysiak, Katarzy-
nie Pohl, Danucie Potrawiak, Marioli Protasewicz, 
Małgorzacie Wardowicz, Anecie Matysiak- Gicala.

Dziękujemy: 
• Panom fotografom: Adamowi i Krzysztofowi 

Michta;
• Ani i Marysi za śpiew i taniec;

Dziękujemy sponsorom.
Dziękujemy z całego serca wszystkim za zaanga-

żowanie, za wsparcie, za uśmiech, za wspaniałą ro-
dzinną atmosferę. Dziękujemy Wam za to, że byli-
ście z nami, dziękujemy za pamięć.

Do zobaczenia za rok!
Organizatorzy 

VIII Amatorskiego Turnieju Piłkarskiego 
m. Marcina Matysiaka

SPONSORZY VIII Amatorskiego 
Turnieju Piłkarskiego  
im. Marcina Matysiaka:

• Bajerbud-Ewa i Witold Bajerlein
• Sklep Juupi- Helena Pukszta
• Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. 
• Urząd Gminy Rokietnica
• Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o.
• Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy
• Rada Gminy Rokietnica
• Starostwo Powiatowe
• Sołectwo Rokietnica
• Cukiernia „U Kamilka”
• Piekarnia Piotr Łakomy
• Izabela i Norbert Dziamscy
• Teresa i Ryszard Dziamscy
• Magdalena i Artur Pilarczyk
• Ewa i Adrian Maternik
• Małgorzata i Zbigniew Muszyńscy
• Małgorzata i Łukasz Jakobsze
• Marian i Zuzanna Jakobsze
• Danuta Potrawiak
• Katarzyna i Krystian Fudala
• Grażyna i Kazimierz Fudala
• Barbara i Katarzyna Bartnik
• Joanna Horemska i Anna Brandyk
• Dorota Matysiak
• Karol i Beata Matysiak
• Aneta i Grzegorz Gicala
• Józef Fudala
• LINK Jakub Sobczak
• Chojnacki Wiesław
• Ewa Nadolna
• Mariola Protasewicz 
• Wanda Fudala
• CAMO MILITARY Producent Wyposażenia Woj-

skowego  i Harcerskiego.
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Podsumowanie „Akademii Zdrowia 
SANTANDERA” z Nordic Walking

Kolejna edycja akcji „Akademia Zdrowia Santan-
der Consumer Bank – Nordic Walking na receptę” już 
prawie za nami. Poniżej prezentujemy list od pana 
Dariusza Kosickiego, trenera, instruktora PFNW:

„Witam i pozdrawiam sympatyków Nordic Wal-
king, czyli aktywnego spędzania wolnego czasu z kij-
kami, który cieszy się coraz większą sympatią i zain-
teresowaniem naszego społeczeństwa. Wychodząc 
naprzeciw zapotrzebowaniu, Santander Consumer 
Bank, wzorem lat ubiegłych uruchomił akcję „Aka-
demia Zdrowia Santander Consumer Bank – Nordic 
Walking na receptę”. W tym roku znacznie skrom-
niejsza, zorganizowana przy mniejszych nakładach 
finansowych, (bez wsparcia Ministerstwa Sportu 
i Turystyki) w bardzo okrojonej liczbie miejscowości, 

w porównaniu do roku ubiegłego, 
bo tylko w 30 (w ub. r. ok. 150). Dlate-
go cieszy mnie ogromnie, że wśród miejsco-
wości wyróżnionych „wystawianiem recept” znala-
zła się Rokietnica. „AZSCB” wystartowała 14 maja 
i zakończy się 27 sierpnia. Jednak mam dla Was 
dobrą wiadomość . Postanowiłem, że w Rokietnicy 
będziemy chodzili z kijkami, jeszcze cały wrzesień. 
Godzina i miejsce spotkania bez zmian, czyli parking 
przy kościele o godz. 18 00, w każdy wtorek. Jeżeli 
zainteresowanie zajęciami nie spadnie i frekwen-
cja się utrzyma, będziemy mogli spotykać się jesz-
cze w październiku. Ale zatrzymajmy się na chwi-
lę przy frekwencji. Średnia liczba biorących udział 
w zajęciach to 32 osoby, najmniejsza 24, a najwyż-

sza 41. Razem od 14 maja w zajęciach uczestniczy-
ło 448 osób. Dane podaję na dzień 13 sierpnia 
br., a do końca zostały jeszcze dwa zajęcia. Co 
ważne dla mnie jako instruktora i trenera, na 
każdych zajęciach są nowe osoby, chcące po-

znać prawidłową technikę chodzenia z kijkami. 
Czasami przekazanie wszystkich informacji i ćwicze-
nia praktyczne, zabierają trzy jednostki treningowe, 
ale uczestnicy przychodzą zdeterminowani pozna-
niem całego zakresu wiedzy i dopiero po zakończe-
niu pełnego szkolenia, wychodzą na „trasę”. Są też 
osoby, które przychodzą niezmiennie, bez względu 
na pogodę, od samego początku Akademii Zdrowia 
Santandera, czyli od maja 2017 r. Wszystkim ser-
decznie dziękuję za udział i zaangażowanie w zaję-
ciach. Bez Was, bez uczestników nie byłoby mnie –  
instruktora, chociaż byłbym najlepszy na świecie.”

Trener, Instruktor PFNW
Dariusz KOSICKI
Tel. 691 636 684

z cyklu „Na zdrowie”

Znaczenie wody 
w życiu człowieka

Wody zajmują 71% obszaru kuli ziemskiej. Z tego 
ok. 3% stanowi woda pitna, a około 80% wody ma 
postać lodu zgromadzonego w większości na Antark-
tydzie. Lodowce są naturalnym magazynem wody 
pitnej (słodkiej). Zasolona woda morska i oceaniczna 
nie nadaje się do spożycia. Picie jej powoduje śmierć.

Zajmijmy się zatem wodą słodką – wodą życia 
(łac. aqua vita). Otóż bez jedzenia człowiek może 
przeżyć nawet miesiąc, jednak bez przyjmowania 
wody zaledwie kilka dni. Światowe zasoby wody pit-
nej szacuje się na ok. 35 mln m3. Tę wodę czerpie-
my z zasobów wód gruntowych, głębinowych, nato-
miast woda z jezior i rzek nie przekracza 0.5 % ogółu.

Największymi zasobnikami wody pitnej są wiel-
kie jeziora kanadyjskie i amerykańskie– pochodze-
nia tektonicznego: Niewolnicze, Niedźwiedzie, Mi-
chigan, Huron, Górne i inne. W Afryce zbiornikami 
wody są Jeziora: Wiktorii, Tanganika, Niasa.

Należy też wspomnieć o rosyjskim Jeziorze Baj-
kał (7. pod wzgl. powierzchni), które przy głębo-
kości ponad 1600 m gromadzi ok. 20% zasobów, 
krystalicznie czystej wody pitnej na świecie. Zasila 
je 330 rzek, a wypływa zeń tylko jedna – Ankara.

Według do końca nie potwierdzonych źródeł, 
podobno u wschodnich wybrzeży Atlantyku, koło 
USA pod dnem oceanu znajduję się ogromne za-
soby wody słodkiej.

Zmiany klimatu a zagrożenia 
spowodowane wodą.

W ostatnich dekadach notuje się wzrost tempe-
ratury szczególnie w obszarach arktycznych i antark-
tycznych. Kurczą się lodowce na obu biegunach, 
zmniejsza się powierzchnia lodowców na Grenlan-
dii, Skandynawii i w Alpach. Ocieplenie klimatyczne 
staje się faktem. Nie dość, że topnieją lodowce, to 
jeszcze wiele krajów na świecie nawiedza corocz-
na susza. Nie czas szukać winnych, choć do tego 
niewątpliwie przyczynił się człowiek, czas na zde-
cydowane działania.

W wyniku postępującego ocieplania klimatu i top-

nienia lodowców człowiek straci nie tylko zapasowe 
rezerwuary wody pitnej. W wyniku topnienia lodow-
ców podniesie się poziom wód oceanicznych. Należy 
liczyć się, że w najbliższych latach znajdą się pod wodą 
Seszele, Mauritius i wiele archipelagów zbudowanych 
na atolach koralowców. Zagrożony jest byt Wenecji, 
a znaczna część Holandii wydarta morzu przez czło-
wieka znajdzie się na powrót pod wodą. Paradoksal-
nie zwiększy się powierzchnia wód na świecie, jed-
nak zmniejszą się zasoby wody pitnej. W niedalekiej 
przyszłości człowiek będzie zmuszony do pozyskiwa-
nia wody pitnej (słodkiej) z zasolonych mórz i oce-
anów. Takie urządzenia działają na statkach i w nie-
których krajach cierpiących na drastyczny niedobór 
wody (Izrael, kraje arabskie). Obecnie trwają prace 
nad zmniejszeniem kosztów tego przedsięwzięcia 
na skalę globalną. Póki co jesteśmy zobligowani do 
oszczędnego gospodarowania wodą.

Susza poważnym zagrożeniem.
W obecnym klimacie susza nie jest zjawiskiem 

wyjątkowym. Występowała zawsze, jednak ostat-
nio zaczyna być niepokojąco dotkliwa. Meteorolo-
dzy dzielą suszę na:

- susza atmosferyczna - powstaje przy braku opa-
dów przez 21 dni.

- susza rolnicza (glebowa), jest następstwem su-
szy atmosferycznej. Powoduje stres wodny roślin, 
obniżkę plonów. Obecnie ok. 80% Polski jest zagro-
żone tą formą suszy.

- susza hydrologiczna charakteryzuje się spad-
kiem poziomu wód w rzekach, jeziorach, bagnach 
i innych ciekach poniżej poziomu średnich wartości.

- susza hydrogeologiczna - powoduje obniżenie 
się poziomu wód gruntowych, pogarszanie się ich 
jakości, wysychanie studzien.

Zużycie wody pitnej w Polsce.
W ostatnim roku Polska zużyła 9,5 km3 wody. Ok 

¾ wody pitnej pochłania nasz energochłonny prze-
mysł. Gospodarstwa domowe około 15%, resztę 
zużywa rolnictwo i leśnictwo. Przeciętny Polak zu-
żywa niemal 100l wody dziennie. To bardzo dużo, 
jesteśmy w tej statystyce na przedostatnim miej-
scu w Europie. Największym marnotrawcą wody są 
spłuczki i wanny do kąpieli. Prysznic podczas kąpieli 
zaoszczędza nawet 95% wody. W niektórych krajach 

(Japonia) w budynkach funkcjonuje system uzdat-
niania wody przeznaczonej do WC.

 Woda jest naszym największym skarbem. Bez 
wody nie ma życia. Sondy kosmiczne penetrujące 
sąsiednie planety poszukują między innymi wody. 
Jest woda, znaczy było, lub jest możliwe życie.

Jak możemy oszczędzać wodę 
w naszym gospodarstwie.
• podczas mycia zębów, golenia, zamykamy kran,
• kąpiel w wannie 180-200 l.), prysznic 20-60 l.,
• szczelna armatura (nieszczelna spłuczka to stra-

ta 50 l dziennie),
• zamontuj spłuczkę z dwudzielnym przyciskiem,
• używaj zmywarki – oszczędność wody do 80%,
• podlewaj ogród raz a dobrze – zaoszczędzisz 

50% wody.

Reasumując.
Ocieplenie klimatu i postępująca susza stały się 

faktami. W myśl powiedzenia: nie dyskutuje się z fak-
tami -należy przystosowywać się do nowych wa-
runków bioklimatycznych i oszczędzać wodę. Każdy 
powinien włączyć się do akcji racjonalnego użyt-
kowania wody. Inaczej kilogram pietruszki będzie 
kosztować nie 20 a 30 zł.

A tak a propos! Minister Rolnictwa wpadł na po-
mysł (chyba nie najlepszy), by rolnicy zainwestowa-
li w budowę własnych studni głębinowych. Nawet 
jest gotów zwrócić każdemu 100 tys zł. Tylko, chyba 
nie wziął po uwagę, że 95% wody pitnej w Polsce 
pochodzi z ujęć głębinowych. Skutki tych inwestycji 
mogą być katastrofalne dla ograniczonych zasobów 
wody przeznaczonej dla ludności. Pierwszym efek-
tem byłby brak wody w studniach przydomowych, 
następnym jej brak w kranach mieszkań. Deficyt 
wody pitnej „zawdzięczamy” m. innymi nieprzemy-
ślanymi decyzjami o sztucznej regulacji koryt rzek, 
mających na celu szybszy spływ wód i zabezpiecze-
nie przed powodzią. To poważny błąd, gdyż woda 
zamiast uzupełniać zasoby wód gruntowych spły-
wa do morza. Zaś budowa sieci zbiorników reten-
cyjnych zapobiega wprawdzie niekontrolowanym 
powodziom, jednak ich obecność zmienia pierwot-
ny naturalny charakter środowiska.

Cóż. Łatwo zepsuć, trudniej naprawić.
adeck.
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Światowe gwiazdy rywalizowały 
w Rokietnicy!

238 zawodników z 22 państw rywalizowało 
w czterodniowym turnieju w Rokietnicy o rekor-
dową pulę nagród - 75 000 złotych i łącznie aż 226 
punktów do światowego rankingu Mosconi Cup. 
Bardzo wyrównana sytuacja w Mosconi Cup spra-
wiła że po cenne punkty na QUAY Rokietnica Open 
przyjechało aż 15 zawodników z czołowej 18 tego 
rankingu. Ale po kolei…

QUAY Rokietnica Open to w końcu nie tylko pro-
fesjonaliści.  Jest to 9-dniowy cykl „QUAY Wakacje 
z Bilardem - Rokietnica 2019” rozgrywany w hali Ro-
kietnickiego Ośrodka Sportu, nad którym Patronat 
honorowy objął Bartosz Derech Wójt Gminy Rokiet-
nica. Impreza rozpoczyna się od darmowych warsz-

tatów bilardowych, półkolonii dla najmłodszych oraz 
zawodów amatorskich takich jak: Turniej o Puchar 
Wójta Gminy Rokietnica, Budmar CUP, Eliminacje 
do Mistrzostw Polski Amatorów i Rokietnicka Liga 
Bilardowa Advatech. Łącznie grubo ponad 500 osób 
spróbowało swoich sił na świetnie przygotowanej 
arenie bilardowej w Rokietnicy!

Amatorzy oraz ci którzy swoją przygodę z bilar-
dem dopiero zaczynają mieli okazje sprawdzić się 
na 2 stołach do chińskiego bilarda (jedynych w Pol-
sce) oraz 23 stołach pool-bilardowych, tych samych 
na których później zmagali się profesjonaliści. Gra-
no przede wszystkim na stołach marki BrizZon, ale 
również na kilku stołach Tournament Champion. 
Na każdym stole zostało założone nowe nieśmiga-
ne :) sukno dostarczone przez sponsora imprezy – 

Andy Cloth.
Turniej główny rozpoczęły rozgrywki grupowe – 

zawodnicy zostali podzieleni na 8 grup, 2 rozgrywa-
ne w czwartek, 3 w piątek i 3 w sobotę (zawodnicy 
mogli dowolnie wybrać dzień startu). W grupach 
graliśmy do 7 wygranych partii, systemem double 
KO w wyniku czego do dalszej fazy awansowało 8 za-
wodników z każdej grupy (64 łącznie). Na hali spor-
towej w Rokietnicy mieliśmy niepowtarzalną okazję 
obejrzeć egzotycznych zawodników spoza Europy - 
liczną reprezentację Kuwejtu z jej największą gwiaz-
dą Abdullah Al-Youssef, zawodników z Arabii Sau-
dyjskiej, Mohammada Soufi reprezentującego Syrię 
czy nawet zawodnika zza oceanu – Allyna Gmerka 
który przybył do nas z Virginii, USA.

W piątek po rozgrywkach grupowych nastąpiło 
oficjalne otwarcie imprezy, na którym główny or-
ganizator i dyrektor turnieju Radosław Babica jako 
prezes Stowarzyszenia Wielkopolska Akademia Bi-
lardowa podziękował przede wszystkim współor-
ganizatorom, czyli Gminie Rokietnica, Powiatowi 
Poznańskiemu, Rokietnickiemu Ośrodkowi Sportu 
oraz całej społeczności Akademii Bilardowej Rado-
sława Babicy, która na ile mogła włączyła się w or-
ganizację największej imprezy bilardowej w Polsce. 
Podziękowano też sponsorom strategicznym – fir-
mom: Budmar, Advatech, Brizzon, Andy Cloth, Gme-
rek Family, no i oczywiście sponsorowi głównemu, 
czyli firmie QUAY. Ogłoszono również, iż po owoc-
nych rozmowach ze sponsorem głównym ustalo-
no termin i pulę nagród przyszłorocznego turnie-
ju QUAY Rokietnica Open 2020. Zawody odbędą 
się w dniach 20-23 sierpnia 2020 z pulą nagród aż 
100 000 złotych!

Po ceremonii otwarcia przystąpiliśmy do turnieju 
deblowego, gdzie emocji nie brakowało. Największą 
niespodzianką na pewno było odpadnięcie w dru-
giej rundzie aktualnych mistrzów świata w parach 

Od lewej: Kamil Przybylski(QUAY), Eklent Kaci(Albania), Ruslan Chinakhov(Rosja), 
Niels Feijen(Holandia), Alex Kazakis(Grecja) i Radosław Babica(organizator)

Triumfatorzy Turnieju Deblowego i Drugiej Szansy

Podium Turnieju Juniorskiego i Kobiecego
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– Austriaków Mario He i Albina Ouschana. Ulegli 
6:3 parze polskich juniorów – Szymonowi Kuralo-
wi i Michałowi Urbańskiemu. Ostatecznie w fina-
le znaleźli się Polacy z Grekami i para Sroczyński/
Śniegocki pokonała 6:2 parę Kazakis/Loukatos. Na 
trzecich miejscach zakończyli Juszczyszyn/Fortuń-
ski i austriacko-estoński team Lechner/Grabe. Pula 
nagród w turnieju deblowym wyniosła aż 7 000 zło-
tych. Finał można obejrzeć na https://www.youtu-
be.com/watch?v=xAgNPLs0uT8

W sobotę równolegle z rozgrywkami grupowy-
mi wystartowały 3 turnieje dodatkowe: turniej ju-
niorski, turniej kobiecy oraz turniej charytatywny 
w chiński bilard. Wpisowe z turnieju charytatyw-
nego zostało w całości przekazane na protezę dla 
Adama Wilka. Adam pojawił się nawet w Rokietnicy 
i dokonał „otwierającego rozbicia” podczas ceremo-
nii otwarcia. W turnieju charytatywnym zwyciężył 
Petr Urban z Czech, pokonując Wojtka Szewczy-
ka 1:0 w finale.

W turnieju kobiecym, gdzie dodatkowe nagrody 
ufundował wielokrotny Mistrz Świata w trickach bi-
lardowych Bogdan Wołkowski zwyciężyła Ewa Bąk, 
pokonując Monikę Ząbek 5:1 w finale. Na trzecich 
miejscach zakończyły Anita Sochacka i Iza Łącka.

W turnieju juniorskim zwyciężył Szymon Kural, 
drugi był Adam Stankiewicz - Akademia Bilardowa 
Rokietnica!!! :) a trzeci Sambor Stachowiak i Do-
minik Jastrząb.

W sobotę wieczorem rozegraliśmy też Last 64, 
czyli pierwszą rundę fazy pucharowej, gdzie padło 
kilka zaskakujących wyników. Radosław Babica wy-
nikiem 9:7 odprawił z turnieju jednego z faworytów 
– Austriaka Mario He. W tej fazie odpadł też drugi 
zawodnik rankingu Mosconi Cup i jedna z twarzy 
naszego turnieju – Ralf Souquet, który w decide-
rze uległ Mariuszowi Skonecznemu. Blisko niespo-
dzianki było też w pojedynku Mateusza Robińskiego 
i Maximiliana Lechnera, ale ostatecznie Mateusz nie 
zdołał dobić swojego rywala i przegrał 9:8.

Niedziela przyniosła najważniejsze rozstrzygnię-
cia i największe emocje. W Turnieju Głównym QUAY 
Rokietnica Open zostało już tylko 32 zawodników, 
a pozostali, czyli aż 206 zawodników wystartowało 
w Turnieju Drugiej Szansy. Po kilkudniowej rywali-
zacji w ćwierćfinałach turnieju głównego znalazło 
się 8 zawodników z 8 różnych krajów (Kaçi, Fortuń-
ski, Kazakis, Ouschan, Grabe, Chinakhov, Bongers 
i Feijen). Ostatecznie w pierwszym półfinale Kaçi po-
konał Kazakisa 9:6 (retratransmisja: https://www.
youtube.com/watch?v=KcNKv71m06Y ) a Chinakhov 
pokonał Feijena 9:5 (retratransmisja: https://www.
youtube.com/watch?v=JiM8PDYOOCE).

Finał rosyjsko-albański okazał się bardzo taktycz-
ny, a zawodnicy szli łeb w łeb wygrywając partię 
za partią. W ostatnich partiach Eklent Kaçi popeł-
nił kilka kosztownych błędów i to Ruslan „Siberian 
Express” Chinakhov mógł cieszyć się ze zwycięstwa 
9:7, nagrody finansowej 13 000 złotych i 30 punk-
tów do rankingu Mosconi Cup. (Retratransmisja: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=XvKmlwR17s0).

W Turnieju Drugiej Szansy zwyciężył Michał Tur-
kowski pokonując w finale Michała Muklewicza. Trze-
cie miejsca zajęli Sebastian Batkowski i Tomasz Bąk.

Podczas całej imprezy prowadziliśmy transmi-
sję na żywo z pięciu kamer. Mecze są dostępne do 
obejrzenia na stronie www.qopen.tv. Wyniki moż-
na znaleźć na www.swab.pl 

Zapraszamy wszystkich do udziału za rok!!! :) Przy-
pominamy, iż wstępny termin i pula nagród QUAY 
Rokietnica Open 2020 to 20-23 sierpnia i 100 000 
złotych!!!

VI Turniej o Puchar Wójta Gminy 
Rokietnica!!!

Rozpoczynając 9-dniową międzynarodową impre-
zę bilardową „QUAY Wakacje z Bilardem - Rokietnica 
2019” rozegraliśmy VI Turniej o Puchar Wójta Gmi-

Triumfatorzy VI Turnieju o Puchar Wójta Gminy Rokietnica kategorii START I PRO

Triumfatorzy VI Turnieju o Puchar Wójta Gminy Rokietnica kategorii JUNIOR: START i PRO
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ny Rokietnica w czterech kategoriach: JUNIOR (za-
awansowany), JUNIOR (początkujący), START i PRO. 
Jako pierwsi na podium wskoczyli młodzi począt-
kujący bilardziści, gdzie najlepszym okazał się Kaje-
tan Zawodny. Drugie miejsce zajęła Anna Kolecka, 
a na trzecim stopniu podium znaleźli się Franciszek 
Kurantowicz i Jan Mondon. Chwilę później poznali-
śmy pierwszą czwórkę wśród zaawansowanych ju-
niorów. Zwyciężył Dominik Pflaum, drugą była Ju-
lia Tarka, a na trzecich miejscach znaleźli się Eryk 
Świdniak i Franciszek Nowaczyk. W finale katego-
rii START, tak jak i przed rokiem spotkał się ojciec 
z synem. Tym razem była to rodzina Dziwiszów, któ-
ra od niedawna regularnie trenuje w Akademii Bi-
lardowej w Rokietnicy. Zwyciężył Zbyszko starszy 
z rodu, a Kevin musiał zadowolić się drugim miej-
scem. Trzecie lokaty zajęli cotygodniowi sparing-
partnerzy bilardowi, którzy również od niedawna 
regularnie odwiedzają Akademię, mowa o Łukaszu 
Wieczorku i Robercie Dybionce. Na koniec poznali-
śmy najlepszych w kategorii PRO, w której zagrało 
najwięcej uczestników. Rywalizacja trwała ponad 9 
godzin, a podium miało charakter międzynarodo-
wy. Ku uciesze gospodarzy zwyciężył Andrzej Barski, 
były kapitan i aktualny zawodnik pierwszej druży-
ny Akademii Bilardowej Rokietnica. Drugie miejsce 
zajął Yahor Mikheyenka z Białorusi reprezentujący 
klub Zakręcona Bila Poznań. Na trzecich lokatach 
zameldowali się kolejni zawodnicy Zakręconej Bili, 
Szymon Duda i Chorwat Michał Berkec. Pierwsza 
czwórka każdej kategorii otrzymała okazałe pucha-
ry, a zwycięzcy dodatkowo zostali nagrodzeni pięk-
nymi i smakowitymi tortami ufundowanymi przez 
Cafe Naturiana. Z całej imprezy przeprowadziliśmy 
transmisję na żywo. 

Materiały i wyniki znajdziecie tutaj:
- PRO: https://www.online-brackets.com/

view/13706
- START: https://www.online-brackets.com/

view/13707
- JUNIOR (zaawansowany): https://www.onli-

ne-brackets.com/view/13708
- JUNIOR (początkujący): https://www.online-

-brackets.com/view/13709
wideo: http://qopen.tv/

Piotr Likowski zwycięża 
w BUDMAR-CUP!!!

Triumfatorzy i organizatorzy BUDMAR-CUP

W drugim dniu „QUAY Wakacje z Bilardem - Ro-
kietnica 2019” odbyła się inauguracja nowego se-
zonu BUDMAR-CUP Grand Prix Rokietnicy w Po-
ol-Bilard. Na starcie pojawiło się 40 zawodników, 

a najlepiej z nich poradził sobie Piotr Likowski re-
prezentujący Zakręconą Bilę Poznań. W finale po-
konał klubowego kolegę Szymona Dudę. Na trzecim 
miejscu uplasowali się Adam Stankiewicz zawodnik 
Akademii Bilardowej Rokietnica oraz Tomasz Ma-
tłoka, który aktualnie nie reprezentuje żadnego klu-
bu ale może się pochwalić tytułem Mistrza Polski 
Amatorów zdobytym w 2002 roku w Białymstoku. 
Pierwsza czwórka oprócz pięknych pucharów ufun-
dowanych przez firmę BUDMAR otrzymała także vo-
uchery na smakołyki od Cafe Naturiana a zwycięzca 
dodatkowo okazały tort firmowy. Kolejne zawody 
z cyklu BUDMAR-CUP odbędą się 27 października. 
Zapraszamy do udziału!!!

Eliminacje do MPA!!!
W trzecim dniu „QUAY Wakacje z Bilardem - Ro-

kietnica 2019” rozpoczęliśmy półkolonie bilardowe 
i darmowe warsztaty bilardowe oraz rozegraliśmy 
II eliminację do Mistrzostw Polski Amatorów. Na 
półkoloniach młodzi bilardziści zostali podzieleni 
na dwie grupy: zaawansowaną i początkującą. Pod 
okiem Izabeli i Radosława Babica podnosili swoje 
umiejętności bilardowe świetnie się przy tym ba-
wiąc. To było w godzinach przedpołudniowych, a od 
godziny 17 rozpoczęły się darmowe warsztaty bilar-
dowe. Na halę Rokietnickiego Ośrodka Sportu z 25 
stołami bilardowymi przybyli liczni rodzice z dziećmi. 
W tym samym czasie wystartowała II eliminacja do 
Mistrzostw Polski Amatorów. Rywalizacja trwała aż 
do północy. Najlepszym okazał się Andrzej Barski, 
świeżo upieczony triumfator VI Turnieju o Puchar 
Wójta Gminy Rokietnica. Drugi był Rafał Łozowic-
ki, a na trzecim stopniu podium znaleźli się Miko-
łaj Stęsik i Łukasz Sikorski. Warto przypomnieć, iż 
Andrzej również zwyciężył w pierwszej eliminacji 
do MPA. Dzień później rozegraliśmy III eliminację 
do MPA, gdzie najlepszym okazał się Rafał Łozowic-
ki, drugi był Mikołaj Stęsik, a na trzecich miejscach 
znaleźli się: Łukasz Sikorski i Sebastian Brzękowski.

Jesteśmy za półmetkiem  
RLB XV ADVATECH!!!

W piątym dniu największej imprezy bilardowej 
w Polsce rozegraliśmy 4.kolejkę XV edycji Rokiet-
nickiej Ligi Bilardowej ADVATECH. Rozgrywki RLB 
ADVATECH zwykle mają miejsce w Akademii Bilar-
dowej Radosława Babicy przy ul.Łąkowej 6 w Ro-
kietnicy. Aktualnie jesteśmy po 6.kolejce RLB XV 
ADVATECH, a wyniki można znaleźć tutaj:

PRO: https://www.online-brackets.com/
view/12647

SUPER: https://www.online-brackets.com/
view/12650

Wakacje z Bilardem – II turnus!!!
W szóstym dniu „QUAY Wakacje z Bilardem - Ro-

kietnica 2019” zakończyły się półkolonie bilardowe. 
Dzieci uczyły się podstaw gry w bilard i rywalizowa-
ły przy stołach bilardowych. Zajęcia odbywały się 
w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej. 
W tej pierwszej najlepszą okazała się Gabrysia Ku-
rowska, która uzyskała 30 punktów na 32 możliwe. 
Drugie miejsce zajęła Dobrochna Malejka z 29 punk-
tami, a o trzecie miejsce została rozegrana dogryw-
ka pomiędzy Wiktorem Wieczorkiem, Jędrzejem 
Hofmanem i Antosiem Siemińskim. Tutaj zwycię-
sko wyszedł Antoś. W grupie zaawansowanej zwy-
ciężyła Julia Tarka, która miała tyle samo punktów 
co Mateusz Cholewiński i Julia Babica. Ciekawost-
ką jest to, że cała trójka zdobyła maksymalną ilość 
punktów, czyli 47, a kolejność na podium została 
wyłoniona za pomocą dogrywki.

Akademia Bilardowa Rokietnica 
liderem I PLB!!!
Okiem kapitana:

W VI kolejce I Polskiej Ligi Bilardowej drużyna 
Akademii Bilardowej Rokietnica podejmowała na 
swoim terenie klub House of Pool Warszawa – do-
tychczasowego lidera I PLB. Mecz ten rozgrywany 

Pierwsza czwórka II i III eliminacji do MPA

Uczestnicy  
RLB XV ADVATECH
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był o dużą stawkę dla obu drużyn – prowadzenie 
w tabeli a także utrzymanie się w walce o ostatecz-
ny awans do bilardowej Ekstraklasy. Wynik 5:1 dla 
naszej drużyny może wskazywać na łatwe zwycię-
stwo, nic bardziej mylnego, zupełnie nie oddaje on 
emocji podczas walki jaka toczyła się w prawie każ-
dym z sześciu pojedynków. W pierwszej odsłonie 
meczu zdecydowane zwycięstwo odniósł jedynie 
najbardziej utytułowany zawodnik naszej drużyny 
Radosław Babica, który pewnie pokonał Pawła Kry-
sińskiego 10:3. Kolejny punkt dołożył świetnie dys-
ponowany tego dnia, powracający po ciężkiej dwu-
miesięcznej chorobie - Cezary Jarosz, który pokonał 
bardzo doświadczonego medalistę Mistrzostw Polski 
Sławomira Nowaka 10:6. W pojedynku deblowym 
trochę gorzej spisywali się nasi „Young Guns” - Ar-
kadiusz Brzękowski i Adam Stankiewicz versus bra-
cia Paweł i Hubert Kaczmarek znani z dobrego po-
rozumienia w grze deblowej. O ile nie można było 
niczego zarzucić naszej dwójce jeśli chodzi o wbija-
nie bil, to elementem który szwankował praktycznie 
przez cały mecz była precyzja prowadzenia białej 
bili i gra taktyczna, co w efekcie doprowadziło do 
porażki 6:10. Niemniej jednak po pierwszej części 
spotkania prowadziliśmy 2:1 i na przerwę schodzi-
liśmy w dobrych nastrojach. Aby poprawić grę ca-
łej drużyny zdecydowałem o zmianie ustawienia, 
co mocno poprawiło naszą skuteczność. Szansę sa-
modzielnego rewanżu otrzymał głodny zwycięstwa 
Adam Stankiewicz i to on po wyjątkowo ciężkim boju 
pokonał 10:9 Sławka Nowaka. Warto wspomnieć, iż 
w tym meczu Adam prowadził już 6:4 i spudłował 
prostą bilę nr 9 co w efekcie zmotywowało prze-
ciwnika do przejęcia kontroli nad meczem i obję-
ciem prowadzenia 8:7. Adam jednak nie zamierzał 
oddawać pola gry, doprowadził do remisu 9:9 (hill-
-hill), gdzie po dramacie Sławka, który spudłował 
bilę nr 7 w ostatniej partii wygrał swój pojedynek 
10:9. Kolejny punkt pomimo zwiększonego oporu 
przeciwnika dołożył nasz lider - Radosław Babica po-
konując Pawła Kaczmarka 10:4. W ostatnim, deblo-
wym spotkaniu oglądaliśmy po raz kolejny tego dnia 
zacięty mecz na wysokim poziomie, gdzie walczyli 
Arkadiusz Brzękowski i Cezary Jarosz. Początkowy 
zły start (0:2) nasi zawodnicy zamienili w pogoń za 
parą Hubert Kaczmarek i Paweł Krysiński i dopro-
wadzili do remisu 8:8. W końcówce spotkania do-
kładając jeszcze dwie partie zwyciężyli 10:8 a całe 
spotkanie zamknęliśmy efektownym zwycięstwem 
nad liderem tabeli 5:1!!! Brawo Panowie za walkę 
do końca. Część kibiców która nie dotarła na nasz 
mecz ma czego żałować. Prowizoryczne przelicze-
nie punktów na trzy kolejki przed końcem sezonu 

2019 - daje nam obecnie 1 miejsce w tabeli! Na-
stępne spotkanie nie będzie jednak łatwe, zmie-
rzymy się z drużyną – Zakręcona Bila Poznań, która 
walczy o utrzymanie w I Lidze i zapewne nie odda 
łatwo punktów.

O komentarz pokusił się Michał Potysz vel „Tri-
ceratops’’, któremu drużyna wynikiem 5:1 sprawi-
ła piękny prezent urodzinowy :) Sto lat POTI!!! :)

Wyniki I PLB: http://bilard-sport.pl/liga/termi-
narz_1liga.php

Andrzej Barski niepokonany 
w BUDMAR MASTERS!!!

Sezon zasadniczy BUDMAR-CUP Grand Prix Ro-
kietnicy w Pool-Bilard należał zdecydowanie do Ar-
kadiusza Brzękowskiego. Arek wygrał aż 5 z 10 tur-
niejów i zwyciężył w całym rankingu BUDMAR-CUP. 
Na drugim miejscu w rankingu uplasował się Mi-
chał Potysz, a trzeci był Nikodem Jankowiak. Tuż za 
podium znalazł się Andrzej Barski. Pierwsza trój-
ka otrzymała z rąk właścicieli firmy BUDMAR pięk-
ne puchary, a dodatkowo na całą czwórkę czeka-
ły cenne nagrody.

Wyżej wymienieni byli głównymi faworytami do 
triumfu w turnieju kończącym sezon, czyli w BU-
DMAR MASTERS, do którego awans uzyskało 14 
zawodników z rankingu plus dwie „Dzikie Karty”. 
W bardzo rodzinnej atmosferze, przy grillu i wielu 
smakołykach zapewnionych przez firmę BUDMAR 
zawodnicy rywalizowali o kolejne puchary i cen-
ne nagrody. Już pierwszy mecz pokazał, że fawo-
rytom nie będzie łatwo. Numer 1 rankingu BUD-
MAR-CUP uległ Łukaszowi Sikorskiemu i jego droga 
do ewentualnego zwycięstwa nieco się wydłużyła. 
W półfinale jako pierwszy pojawił się Andrzej Barski, 
a chwilę później Michał Potysz. Wydawało się, że do-
łączy do nich mło-
dzież w postaci Arka 
i Nikodema. Młodzi 
w ostatnich me-
czach z lewej stro-
ny walczyli o awans 
i jakby wygrali, to 
wtedy w półfina-
łach mielibyśmy 
komplet najwyżej 
rozstawionych. Jed-
nak nic z tych rze-
czy. Zarówno Arek 
jak i Nikodem ulegli 
w walce o najlepszą 
czwórkę BUDMAR 
MASTERS. Arek po-

nownie musiał uznać wyższość Łukasza, a Nikodem 
przegrał z Markiem Strykowskim. Po wyłonieniu 
wszystkich półfinalistów tradycyjnie rozpoczęliśmy... 
BUDMAR SPEED POOL - turniej polegający na jak 
najszybszym wbijaniu bil. Ta niesamowicie emocjo-
nująca zabawa zakończyła się zwycięstwem Łukasza 
Sikorskiego, który w finale pokonał Andrzeja Bar-
skiego. Na podium BUDMAR SPEED POOL wskoczy-
li jeszcze Arek i Nikodem. Po wyczerpujących szyb-
kościowych rozgrywkach Andrzej i Łukasz musieli 
przystąpić do półfinałów BUDMAR MASTERS. Łu-
kaszowi chyba zabrakło sił i w finale jako pierwszy 
zameldował się Michał Potysz. Nieco później do 
finału dołączył Andrzej, który dopiero po rozegra-
niu maksymalnej ilości partii pokonał Marka Stry-
kowskiego. Tak więc, w najważniejszym pojedynku 
dnia spotkało się dwóch kapitanów pierwszej dru-
żyny, były i aktualny. Po bardzo wyrównanym me-
czu triumfuje niepokonany tego dnia Andrzej Barski! 
Andrzej wygrał pięć meczów z rzędu i pierwszy raz 
w historii zwyciężył w BUDMAR MASTERS! Gratula-
cje! :) Puchary i cenne nagrody wręczali właściciele 
firmy BUDMAR i Radosław Babica. Podsumowując, 
jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy 
firmie BUDMAR za niesamowitą pomoc przy or-
ganizacji turniejów. Dziękujemy także wszystkim 
uczestnikom za wspaniałą rywalizację i świetną za-
bawę, a kończąc sezon... zapraszamy na kolejny!!!

Szkółka Bilardowa  
Radosława Babicy!

W Akademii Bilardowej w Rokietnicy działa „Szkół-
ka Bilardowa”, do której można zapisać się w każdej 
chwili. Dzieci ćwiczą pod okiem Radosława Babi-
cy - Mistrza Europy i wielokrotnego Mistrza Polski. 
Koszt szkółki to 60zł na miesiąc. Zajęcia odbywa-
ją się w poniedziałki i we wtorki w godzinach od 
16 do 19 w grupach podzielonych na początkują-
cą, średniozaawansowaną i zaawansowaną. Dodat-
kowo wszyscy uczniowe mają dostęp do stołów bi-
lardowych od środy do piątku w godz. od 16:00 do 
18:00. Spokojnie można dopasować zajęcia w Aka-
demii do innych już wcześniej zaplanowanych. Za-
zwyczaj program ćwiczeń wymaga uczestnictwa 2 
razy w tygodniu ale nic nie stoi na przeszkodzie aby 
dzieci przychodziły do klubu codziennie i utrwalały 
swoje umiejętności. Istnieje opcja dopisania się do 
grup w każdej chwili! Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerami 601635887 lub 618144085 
lub bezpośrednio w Akademii Bilardowej przy ul. 
Łąkowej 6 w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!!!

Uczestnicy 
II turnusu  
Wakacji  
z Bilardem
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6 TH Central Poland Open 
Grand Prix karate Pleszew

W dniach 18-19.05.2019 odbył się 6 TH Central Poland Open Grand Prix 
karate WKF ,międzynarodowy turniej karate w Pleszewie. Jest on jednym 
z największych turniejów karate olimpijskiego w Polsce. To silnie obsadzone 
zawody, a co za tym idzie wyjątkowo wymagające dla uczestników objęte pa-
tronatem Polskiej Unii Karate. W zawodach wzięło udział ponad 500 zawod-
ników z 70 klubów z Szwecji, Słowacji, Francji, Niemiec, Litwy, Ukrainy, USA, 
Iraku i Polski. W pierwszym dniu zawodów rywalizowali zawodnicy w wieku 
od 14 lat do seniorów w konkurencjach kata i kumite. Naszą gminę Rokietni-
ca w tym dniu reprezentował jedyny zawodnik Dominik Suszka reprezentują-
cy klub Kuzisport, który po zaciętych walkach w konkurencji kumite individual 
Male U18 -68 kg ostatecznie klasował się na 5 miejscu. W drugim dniu zawo-
dów rywalizowali zawodnicy w wieku od 8 lat do 13 lat. Nasz klub UKS Bły-
skawicę reprezentowało 5 zawodników, którzy wywalczyli 4 medale – w tym 
2 srebra i 2 brązy. 

Srebrny medal wywalczyli Hanna Weber w konkurencji kata individual fe-
male U10 i Julia Suszka w konkurencji kumite individual female U14 +50 kg. 

Brązowy medal wywalczyli Michał Weber w konkurencji kata individual 
Male U12 i Julia Suszka w konkurencji kumite individual ferm ale U14 open. 

Ponadto w zawodach udział wzięli Paweł Grochowski i Szymon Śniegocki, 
którzy po zaciętych walkach w swoich konkurencjach kata ostatecznie zajęli 5 
miejsce. Podopieczni trenera Jarosława Kuca tymi ciężkimi zawodami zakoń-
czyli sezon i udowodnili wysoki poziom i wolę rywalizacji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
D.S.

UUUccczzznnniiiooowwwssskkkiii   KKKllluuubbb   SSSpppooorrrtttooowwwyyy   

„„„SSSłłłooowwwiiiaaannn”””   MMMrrrooowwwiiinnnooo   www   zzzwwwiiiąąązzzkkkuuu   zzz   111555---
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222000111999rrr...   do godziny 14.30 

Szczególnie zachęcamy do udziały byłych i aktualnych zawodników 
UKS Słowian Mrowino! 

 

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 
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Kochani Czytelnicy,
W kalendarzu ponownie zagościł październik, 

więc pora na kolejną odsłonę Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W całym kraju, także 
w naszych bibliotekach, odbędą się z tej okazji róż-
ne przedsięwzięcia. Niektórzy z Was pewnie pamię-
tają, że w ubiegłym roku Zaczytana Rokietnica rów-
nież włączyła się obchody wspomnianego święta. 
Co więcej, rozciągnęliśmy świętowanie na dłuższy 
czas, publikując przez kilka miesięcy artykuły o bi-
bliotekach szkolnych w naszej gminie. Odwiedzili-
śmy wspólnie Mrowino, Napachanie i Rokietnicę. 

W tym roku, trochę przekornie, postanowiłam 
przyjrzeć się biblioteczkom… przedszkolaka. Posta-
ram się sprawdzić, co nasze gminne przedszkola 
(zarówno samorządowe, jak i prywatne) mają do 
zaoferowania najmłodszym czytelnikom. Pomysł 
ten długo dojrzewał w mojej głowie, teraz jestem 
podwójnie zmotywowana: po pierwsze jako kibic 
projektu „Mała książka - wielki człowiek”, który wła-
śnie rusza w naszej gminnej bibliotece, jak rów-
nież… mama początkującego przedszkolaka.  Jako 
teoretyk (w zakresie literatury dziecięcej) i praktyk 
(sprawdzający regularnie wiedzę na grupie doce-
lowej) w jednym, wiem, że małe dzieci są bardzo 
ważnymi odbiorcami literatury, nawet jeśli same 
nie opanowały jeszcze sztuki czytania. Dlatego my 
dorośli, zarówno najbliżsi, jak i z różnych instytu-
cji, powinniśmy  zadbać, żeby przedszkolaki mogły 
zetknąć się z literaturą. W dobie wszechogarniają-
cej technologii, okres żłobkowo-przedszkolny, to 
prawdopodobnie jedyny czas, kiedy można oswoić 
i ZAPRZYJAŹNIĆ DZIECKO Z KSIĄŻKĄ. Warto ten czas 
dobrze wykorzystać, np. na spotkanie z literaturą. 
Kiedyś pewnie użyłabym w tym miejscu określenia 
„dobrą książką” (mając na myśli konkretne tytuły, 
które powinny znaleźć się w biblioteczce i takie, któ-

rych bym tam z własnej woli nie umieści-
ła). Dziś, po wielu latach obserwowania, 
po jakie książki sięgają małe dzieci zanim 
staną się samodzielnymi czytelnikami, je-
stem już wiele bardziej tolerancyjna, jeśli 

chodzi o wybór literatury. Sama pewnie 
niektórych „książeczek” już nie polubię, 

ale szanuję ich wybory i cieszę się, że 
odnajdują w ofercie coś dla siebie. 
Zobaczyć zachwyt w oczach przed-
szkolaka pochylonego nad stronica-

mi, chociażby najbardziej pstrokatymi 
–bezcenne, co oczywiście nie wyklu-

cza proponowania mu alternatywnych 
rozwiązań: klasyki w pięknych wydaniach 

albo wielu świetnych, nowych książek, do-
pracowanych zarówno pod względem tre-
ści, jak i formy, których nie brakuje w księ-
garniach i bibliotekach. Niewykluczone, że 
z czasem wiele dzieci samo dostrzeże róż-
nicę, bez odgórnego wskazywania, że to 
jest dobre a to nie.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że 
w Polsce brakuje systemowych rozwią-
zań dotyczących promowania czytelnic-
twa w przedszkolach. O ile w szkole musi 
być zapewniony dostęp do biblioteki, to 
obecność książki w przedszkolu uzależniona jest 
w dużej mierze od kreatywności osób, które tam 
pracują. Czasem sprowadza się ona do kilkunastu 
przypadkowych książeczek na bocznej półce, innym 
razem „serce rośnie”, widać, że przedszkole żyje 
książką. Nie bez kozery użyłam słowa „kreatyw-
ność”, bo zdarza się, że w ramach jednej placówki 
są grupy, w których praca z książką świetnie funk-
cjonuje, a w drugich wręcz przeciwnie. Może to wy-
nikać ze specyfiki grupy- wiem, że dzieci są różne, 
mają inne zainteresowania i potrzeby- ale w du-
żej mierze zależy to od nauczyciela, czy on ma po-
mysł na wykorzystanie książki w swoich codzien-
nych działaniach.    

Stąd pomysł odwiedzenia gminnych przedszkoli, 
w których dzieci spędzają nierzadko większość swo-
jego dnia. W czasie tych wizyt postaram się zebrać  
informacje, czy w placówkach działają mini biblio-
teczki, ewentualnie w jakich akcjach promujących 
czytanie biorą udział  i czy  grafik przedszkolny prze-
widuje wspólne czytanie książek. Mam nadzieję, 
że moja akcja spotka się z życzliwym przyjęciem 
i że po tym „rekonesansie” będę mogła się podzie-
lić wieloma ciekawymi spostrzeżeniami na temat 
obecności książki w rokietnickich przedszkolach. Kto 
wie, może na podstawie tych obserwacji uda nam 
się stworzyć małą czytelniczą bazę dobrych prak-
tyk, którymi warto się wymieniać albo realizować 
wspólnie? Do zobaczenia w zaczytanych przedszko-
lach naszej gminy! 

Pozdrawiam, Mariola Sudoł-Szczepaniak

Ý Plakat promujący Międzynarodowy Miesiąc 
Bibliotek Szkolnych 2019 pochodzi ze strony 

bibliotekawszkole.pl.

Û Logo kampanii Mała książka, wielki czło-
wiek ze strony www.wielki-czlowiek.pl

Konkurs nr 59
Skoro o małych czytelnikach w październikowym 

artykule dziś mowa, to zagadka będzie oczywiście 
dotyczyła książkowych przedszkolaków. Prosimy 
o rozszyfrowanie tytułów książek, których boha-
terami są:

Mała, rezolutna dziewczynka, która pasjami za-
daje pytania i uwielbia żelki, z książki trafiła nawet 
na duży ekran. Jeśli dodam, że niezależnie od oko-
liczności nosi bluzkę w nieodłączne paski, na pew-
no zgadniecie o kim mowa;

Drugi przedszkolak podbił nie tylko moje serce, 
ale też miliony innych na świecie, zwłaszcza w Szwe-
cji, w której mieszka z tatą i kotem Puzzlem, zaczy-

nam tylko trochę żałować, że nie wiem co się dzie-
je u niego ostatnio, bo właśnie poszedł do szkoły;

Dwójka nierozłącznych przyjaciół, bohaterów 
pięciotomowego cyklu należącego do klasyki ni-
derlandzkiej literatury, ciekawscy, pomysłowi, cią-
gle coś razem odkrywają i rozrabiają, sama nawet 
nie do końca wiem czy mają czas na przedszkole, 
na pewno uczęszczają na gimnastykę, ich przygo-
dy zostały niedawno wznowione w Polsce (co cie-
kawe otrzymali nowe imiona);

Bijacz, Kredki, Boję się, Hihopter, prawda, że 
brzmi znajomo? To krótkie opowiadania o pery-
petiach starszych przedszkolaków zebrane w jed-
nym tomie, o którego tytuł pytamy. Bardzo zna-

jomo brzmi także nazwisko autorki opowiadań, 
którą kojarzymy przede wszystkim z mieszkańcami 
kamienicy na Roosevelta 5 w Poznaniu;

Zastanawialiście się kiedyś, co może się wyda-
rzyć, kiedy jakiś przedszkolak zakrzyknie „Nudzi mi 
się”? Bohaterowie tej książki już wiedzą…

Do dzieła! Na odpowiedzi czekamy do końca paź-
dziernika. Można je zostawiać w bibliotece w Ro-
kietnicy albo przesłać na adres zaczytanarokietni-
ca@interia.pl. Na uczestników konkursu czekają 
nagrody-niespodzianki. Jednocześnie miło nam 
poinformować, że laureatkami konkursu wakacyj-
nego zostały: Paulina Bojko oraz Agnieszka Nowic-
ka. Gratulujemy!
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"Są chwile, by działać i takie, kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los..." 

 

15.03.1992 r. - 22.07.2019 r. 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mateusza Szymańskiego naszego 
wieloletniego uczestnika WTZ i podopiecznego Stowarzyszenia ROKTAR. Mateusz mimo 
młodego wieku był dżentelmenem w pełnej krasie, bo jak przystało na dżentelmena witał Panie 
„cmoknięciem w rękę”, szczególnie te, które odwiedzały naszą placówkę, co niejednokrotnie  
wywoływało na ich twarzach zdziwienie. Mateusz był  urodzonym  mówcą. Zawsze chętnie z 
każdym porozmawiał i miał wiele pytań. Interesował się światem, który był wokół niego, posiadał 
wiedzę z zakresu wielu dziedzin. Chętnie wypowiadał się na poruszany temat podczas wspólnych 
spotkań i śniadań. Lubił muzykę, nie tylko słuchać, ale  też  śpiewać, szczególnie kolędy, których 
znał wszystkie zwrotki. Jego ulubionym zespołem były Fasolki z dziecięcych lat. Mateusz chętnie 
opowiadał, tworzył teksty literackie i lubił jak jego myśli były spisywane na papier, a później 
wysyłane na różne konkursy literackie. Troszczył się o innych członków rodziny,  o dziadków jak 
wyjeżdżali na wakacje, zawsze czekał na nich z utęsknieniem, często pytał o nieobecnych 
przyjaciół z WTZ, kiedy wrócą na zajęcia.  

Koleżanki i koledzy z WTZ tak mówili o Mateuszu , gdy był wśród nas... 

„Wesoły, pogodny i uśmiechnięty. Przyjemnie się z nim rozmawia. Kiedy mu  się coś tłumaczy  
i prosi się Go o  pomoc - to pomoże. Jest koleżeński, trochę zabawny. Jest ładnie ubrany i słucha się 
mamy, słucha się taty. Słucha się pani Ani, pani Izy, pana Zbyszka, pani Joasi, pani Eli, pani Asi. 
Ćwiczy z panią Alą.. I wszyscy go chwalą!!!”
 
Mateuszu nie mówimy żegnaj tylko do zobaczenia na wspólnej Zabawie Andrzejkowej w pociągu  
z kolegami z Amikusa, o których zawsze pamiętałeś i Ich zapraszałeś. 

Szczere wyrazy współczucia dla Rodziców, Siostry, Dziadków i najbliższych członków rodziny 
składają:  

koleżanki,  koledzy z rodzicami i pracownicy z Warsztatu Terapii Zajęciowej  
oraz Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR. 



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

43październik 2019

Integracyjny 
Klub Sportowy

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

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

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

Wszystkie zaplanowane działania są nie 
lada wyzwaniem ze względu na to, że utrzy-

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

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

Koszykówka na Wózkach to nie tylko sport 
i aktywność ruchowa. To także rehabilitacja 
ruchowa, społeczna, psychospołeczna dla osób 
z niepełnosprawnościami ruchowymi różnego 
rodzaju. Staramy się poprzez takie działania 
wyciągać osoby z domów i zaktywizować je w 
społeczeństwie. Rugby „Tag” to świetna zaba-
wa w ruchu, który dzisiejszym najmłodszym 
jest bardzo potrzebny ze względu na coraz 
to bardziej popularną „cyfrową” formę spę-

dzania wolnego czasu, a przecież wiemy, że 
dla naszych najmłodszych pociech ruch to 
samo zdrowie.

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

Zapraszamy na nasz fanpage:  
facebook.com/ikspoznan

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
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Rolety, Żaluzje, Moskitiery, Markizy

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18

email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:

	Rolety pokojowe 	Markizy 
	Rolety zewnętrzne 	Moski-

tiery 	Rolety Rzymskie 	Maty 
bambusowe 	Żaluzje 	Bramy

Specjalna oferta dla klientów  
z Gminy ROKIETNICA 

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

USŁUGI
MALARSKIE

604-345-047

Zniżka 
dla  

seniorów!

25 lat doświadczenia

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek 
KARDIOLOG 
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29
Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

tel. 662 950 068
Terminy przyjęć:  9 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 

KARCHER
PRANIE ORAZ 
CZYSZCZENIE 

TAPICEREK 
MEBLI I AUT

609 036 745

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

Morze! Plaża! Morze! Plaża! 
KołoKołobrzeg!brzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

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

MATERIAŁ MARKETINGOWY

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

  Szukam pracy 

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

Ogłoszenia 
drobne

Zabiegi 

Hybryda 

Pedicure 

Henna

Wosk

Gabinet 
Kosmetyczny

MGMG
Rokietnica 

ul. Sasankowa 9

tel. 601 431 177
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tel. 513 127 853  512 297 145
ul. SZAMOTULSKA 23  62-090 ROKIETNICA

Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

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

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

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 tel. 502 320 647 

61 8145 42661 8145 426

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

HISZPAŃSKI
725 261 948

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 nieruchomościWycena oraz pośrednictwo sprzedaży nieruchomości

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
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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

by
 n
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ku
py

 •
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or
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ki
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pr
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en

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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PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

Miód, od wieków eliksir zdrowia, urody i młodości.  
 

Miody z kwiatów Pomarańczy, Mięty, Jabłoni, Cytryn,  
Mandarynek, Ostropestu, Ogórecznika, 

Kasztanowy, Lawendowy, Koniczynowy, Eukaliptusowy,  
Słonecznikowy  i prawdziwy Plaster miodu akacjowego. 

 
Wspaniałe dla całej Rodziny i doskonałe na Prezent. 

 
 

Zapraszamy na www.terraricca.com,  
601 578 040, info@terraricca.com  

Zamiast do apteki skocz do pasieki 
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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 skutecznieZdrowo i skutecznie  www.dietalia.com.pl

604 515 221


