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

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

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

Oferta dla firm i osób  
indywidualnych z terenu  

Gminy Rokietnica

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

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

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

Kwiaciarnia „Zakątek”

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

Należymy do 
międzynarodowej sieci  

Poczty Kwiatowej

KOMPLEKSOWE REMONTY DUŻE I MAŁE 
WNĘTRZ WSZELKIEGO RODZAJU

t PŁYTA G-K t UKŁADANIE PŁYTEK t UKŁADANIE PANELI 
t MALOWANIE t ADAPTACJA PODDASZY t DOCIEPLENIA 

BUDYNKÓW t INST. ELEKTRYCZNE t I INNE...

TANIO-SZYBKO I SOLIDNIE   tel. 889 144 052

Specjalistyczny Gabinet  
Chirurgii Stomatologicznej

dr n. med. Ewa Czechowska 
specjalista chirurgii stomatologicznej
Poznań-Kiekrz, ul. Pawłowicka 14

rejestracja: 693-286-580
pon, wt, śr, pt: 16.00-20.00,  

sob: 10.00-14.00, czw: nieczynne
Zakres usług: specjalistyczna 

chirurgia stomatologiczna, 
implantologia, stomatologia 

zachowawcza, protetyka

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



3listopad 2018

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótu  
i opracowywania materiałów.

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

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

Numer zamknięto: 29.10.2018 r.
Propozycje artykułów: 

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

Materiały do numeru 12/2018  
prosimy dostarczyć do 15.11.2018 r.

Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego pisma.

Drodzy Czytelnicy,
Rocznica odzyskania niepodległości przez 

Polskę jest najważniejszym świętem państwo-
wym.

Święto Niepodległości obchodzimy w 2018 
jak co roku 11 listopada i jak Wszyscy wiemy 
na pamiątkę odzyskania niepodległości przez 
Rzeczpospolitą Polską 11 listopada1918. Jed-
nak rok 2018 jest wyjątkowy, przypada bowiem 
100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości. Nie chcę Państwu opisywać historii 
odzyskania niepodległości ponieważ na pew-
no Wszyscy ją Państwo znacie. Wiemy o tym, 
że w 1795 roku doszło do III rozbioru, tym sa-
mym Polska została wymazana z mapy świata, 
że dopiero 123 latach później, po latach niewoli, 
rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powsta-
niach, wolna Polska powróciła na mapę świa-
ta, a także to, że proces kształtowania granic 
trwał długo i okupiony był ciężkimi walkami. 
Mamy świadomość tego, że droga do pełnej nie-
zależności i tym samym demokracji była bar-
dzo długa, a prawdziwą wolność odzyskaliśmy 
dopiero w 1989 roku. Dla Polski oznaczało to 
możliwość rozwoju i nową przyszłość, co nie 
było i nadal nie jest bez znaczenia. Ten szcze-
gólny dzień skłania do refleksji na temat patrio-
tyzmu. Nie możemy pozwolić, aby tak bardzo 
ważne wydarzenia sprzed lat poszły w niepa-
mięć. Pamiętajmy, że chociaż świat wokół nas 

zmienia się nieustannie, to My wspólnie, Pań-
stwo, ja mamy wpływ na Polskę i to od nas za-
leży jak wygląda otaczająca nas rzeczywistość, 
a Wolna Polska jest przecież najwyższym do-
brem każdego Polaka.

Święto staje się również dla wielu z nas lek-
cją patriotyzmu. Obchody Dnia Niepodległo-
ści to właśnie nasz hołd składany dla postaci 
pamięci minionego czasu. W naszej Gminie 
już po raz drugi organizowany jest Niepodle-
głościowy ROSbieg. Ideą organizatorów Biegu 
jest upamiętnienie odzyskania niepodległości 
przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zabo-
rów. Od godziny 15.00 rozpoczną się dalsze 
uroczystości upamiętniające 100-lecie odzy-
skania niepodległości. Szczegółowy harmono-
gram podaję w rubryce „Co? Gdzie ?Kiedy?”

Drodzy Czytelnicy niech dzień 11 listopada 
będzie dla Nas Wszystkich czasem niezwykłej 
radości, niech będzie to czas, w którym będzie-
my mogli kolejny raz powiedzieć sobie, że je-
steśmy dumni z tego, że 
jesteśmy Polakami! 

Ja już dzisiaj mam 
okazję aby powiedzieć 
Państwu: Jestem Polką 
i jestem z tego dumna, 
a Państwo?

Teresa Wieczorek

UROCZYSTE  
ROZŚWIETLENIE  
CHOINKI  
i koncert  
MARTY PODULKI

Już dzisiaj zapraszamy 
Państwa na „Rozświetle-
nie Choinki”, które odbędzie się 6 grudnia  
o godzinie 18.00 przed Rokietnickim Ośrod-
kiem Sportu. Będzie wieczór pełen magii, ra-
dości i niespodzianek... Podczas wydarzenia 
czekać będą na Państwa różne atrakcje: nie 
zabraknie  gorącej kawy, słodkich pierników, 
a  „Piosenki na zimowy czas” - w wykona-
niu Marty Podulki wprowadzą nas w świą-
teczny nastrój.
Szczegóły dotyczące wydarzenia już wkrótce.

Red.

Co? Gdzie? Kiedy?
	11.11. – II ROSbieg – start 11.11 - Rokietnicki 

Ośrodek Sportu, ul. Szamotulska 29,
	11.11. – 15.00 - uroczystość patriotyczna 

przy Krzyżu w Rokietnicy, 
	11.11. – 15.15 – msza św. za Ojczyznę - Ko-

ściół Parafialny pw. Chrystusa Króla Wszech-
świata w Rokietnicy, 

	11.11. – 16.00 – Recital fortepianowy Jacka 
Kortusa w oprawie: » słowa: Michał Grudziński 
i laureaci konkursu, » fotografii: Rokietnickie 
Archiwum Cyfrowe » prac plastycznych: dzieci 
i młodzież

 Kościół Parafialny pw. Chrystusa Króla 
Wszechświata w Rokietnicy. Wstęp wolny

	15.11. – Uroczysta Inauguracja Roku Akademic-
kiego w Akademii Wieku Dostojnego.

 Wykład - Profesor Wojciech Golusiński - Kie-
rownik Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii 
Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w 
Poznaniu oraz Kierownik Wielkopolskiego Cen-
trum Onkologii, Prezes Polskiej Grupy Badań 
Nowotworów Głowy i Szyi. Wstęp wolny

 Sala Biblioteki Gminnej im. M. Konop-
nickiej w Rokietnicy, ul. Szamotulska 29, 
godz. 18.00 

PAMIĘTAMY…  
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  
I DZIEŃ ZADUSZNY

„Dla tych,  
którzy odeszli”

Dla tych 
Którzy odeszli 
W nieznany świat, 
Płomień na wietrze 
Kołysze wiatr. 
Dla nich tyle kwiatów 
Pod cmentarnym murem 
I niebo jesienne 
U góry. 
 
Dla nich 
Harcerskie warty 
I chorągiewek gromada, 
I dla nich ten dzień - 
Pierwszy dzień 
Listopada. 

[Danuta Gellnerowa]
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Z prac Rady Gminy
LX Sesja Rady Gminy 
Rokietnica

W dniu 24 września 2018 r. odbyła się LX sesja 
Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyli wszy-
scy Radni. Obrady prowadził Przewodniczący Rady 
Gminy – Adam Pioch.

Tego dnia Radni podjęli następujące uchwały:
LX/548/2018 - w sprawie: uchwalenia rocznego 

programu współpracy Gminy Rokietnica z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiota-
mi określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietni-

ca, na rok 2019. Głosowanie: „za” – 15 głosów. 
LX/549/2018 - w sprawie: zmian w budżecie Gmi-

ny Rokietnica na 2018 rok. Głosowanie: „za” – 
15 głosów.

LX/550/2018 - w sprawie: zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-
2028. Głosowanie: „za” – 15 głosów.

LX/551/2018 - w sprawie: nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica. Gło-
sowanie: „za” – 15 głosów.

LX/552/2018 - w sprawie: przedłużenia terminu 
rozpoznania skargi na Sołtys Sołectwa Mrowi-
no – Cerekwica. Głosowanie: „za” – 14 głosów, 
„wstrzymujący się” – 1 głos.

LX/553/2018 - w sprawie: przekazania do Komi-
sji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicz-
nego skargi na dyrektor Przedszkola Bajeczka. 
Głosowanie: „za” – 9 głosów, „wstrzymujący się” 
– 6 głosów.

LX/554/2018 - w sprawie: przedłużenia terminu 
rozpoznania skargi na dyrektor Przedszkola Ba-
jeczka. Głosowanie: „za” – 12 głosów, „wstrzy-
mujący się” – 3 głosy.

Wszystkie uchwały w pełnym brzmieniu są do-
stępne na stronie internetowej: http://rokietni-
ca.sesja.pl/.

Przygotowała: 
Bernadeta Kiełb 

Biuro Obsługi Rady Gminy 
UG Rokietnica
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Mieszkańcy Gminy 
Rokietnica wybrali nowe 

władze samorządowe
21 października 2018 roku odbyły się Wybory samorządowe. Uprawnionych 

do głosowania było 12 696 osób. W wyborach wzięły udział 8064 osoby, a gło-
sów ważnych oddano 7963. Frekwencja w Gminie Rokietnica wyniosła 63,5 % .

W 8 obwodach Mieszkańcy wybrali Wójta oraz 15 członków Rady Gminy 
Rokietnica. Przez najbliższe 5 lat, zaszczytną funkcję Wójta Gminy Rokietni-
ca pełnił będzie Bartosz Derech. W wyborczym starciu z Adamem Piochem 
z KWW Działajmy Razem (2293 głosy), Bartosz Derech zdobył 71,2 % popar-
cia (5670 głosów).

Zaś Radę Gminy Rokietnica utworzą: 

LP Imię Nazwisko % w skali okręgu  
wyborczego

1 Aleksandra Bartnik 61.36%

2 Maria Chojnacka 76.77%

3 Michał Cieciora 69.51%

4 Agata Czerniejewska 34.68%

5 Ryszard Ćwierlej 55.49%

6 Paweł Dankowski 64.74%

7 Izabela Dziamska 51.35%

8 Piotr Hałas bez głosowania

9 Agnieszka Kram bez głosowania

10 Ryszard Lubka 66.29%

11 Adam Michta 53.17%

12 Władysław Mielcarek 47.83%

13 Anna Niesiobęcka 71.99%

14 Mariusz Puk 50.26%

15 Tomasz Skupio 64.49%

dok. na str. 6 Ü

Aleksandra Bartnik

Michał Cieciora

Ryszard Ćwierlej

Izabela Dziamska

Agnieszka Kram Adam Michta

Maria Chojnacka

Agata Czerniejewska

Paweł Dankowski

Piotr Hałas

Ryszard Lubka

Anna Niesiąbecka Mariusz Puk Tomasz Skupio

Władysław Mielcarek
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Drodzy Mieszkańcy  
z Okręgu  
wyborczego Nr 5
Dobiega do końca aktualna kadencja. Dziękuję, 
że dzięki Waszym głosom poparcia miałem możli-
wość reprezentowania naszej społeczności przez 
ostatnie 4 lata. Traktowałem to jako wielkie wy-
różnienie i zaszczyt. Nasza gmina z dnia na dzień 
pięknieje i staje się nowocześniejsza.

Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy do-
cenili moją pracę. W szczególności pragnę po-
dziękować tym Wyborcom, którzy ponownie mi 
zaufali i oddali na mnie swój cenny głos w wy-
borach 2018 , ale także wszystkim, którzy w nich 
uczestniczyli i dokonali wyboru zgodnie ze swo-
imi oczekiwaniami.

Miejsce, w którym żyjemy, nie jest jednym 
z wielu na mapie Polski, jest wyjątkowe bo „Lu-
dzie są tu najważniejsi”! Mam tego pełną świa-
domość i dlatego dołożę starań aby w kadencji 
2018-2023 nadal angażo-
wać energię w ważne dla 
ludzi i gminy sprawy. 

Jeszcze raz Wszystkim 
dziękuję za zaufanie.

Z wyrazami szacunku 
Radny Władysław 

Mielcarek

20 lat pracy w samo-
rządzie zobowiązuje.

Szybko dobiegła kolejna kadencja władz samo-
rządowych w naszej Gminie, a w moim przypad-
ku była to już piąta. Pracując dla dobra Gminy ni-
gdy nie kierowałam się emocjami, złośliwością czy 
nienawiścią. Zrozumienie potrzeb poszczególnych 
miejscowości wchodzących w skład Gminy Rokiet-
nica pozwoliło mi podejmować rzetelne decyzje, 
które przekładały się potem na głos oddany pod-
czas głosowania nad daną Uchwałą. W czasie mija-
jącej kadencji złożyłem wiele interpelacji, czasami 
z bieżącymi sprawami bezpośrednio zwracałem 
się do kierowników poszczególnych referatów nie 
czekając na posiedzenia Rady. Przynosiło to ocze-
kiwane rezultaty dla mieszkańców. 

Panie Wójcie dziękuję Panu za owocną współ-
pracę w minionej kadencji, życzę przede wszyst-
kim zdrowia i wytrwałości by móc zrealizować 
wszystkie zamierzone plany, a zwłaszcza inwesty-
cje, których na ternie Gminy nie będzie brakować!

Na ręce Pani Sekretarz Danusi Potrawiak, Pani 
Skarbnik Kasi Paulus składam serdeczne podzięko-
wania dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy 
Rokietnica za współpracę i bezinteresowną chęć 
niesienia pomocy, życząc wszystkim pomyślno-
ści w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy za-
wodowej. 

Pani Sołtys Sołectwa Mrowino-Cerekwica Róży 
Lubka (prywatnie moja żona) dziękuję za wspie-
ranie moich działań nie tylko na terenie nasze-
go sołectwa, życząc dużo zdrowia i dalszych soł-
tysich kadencji.

Szczególne podziękowania kieruję do Pana Arka 
Chołżyńskiego, za wzorowe przygotowywania se-
sji i prowadzenie biura rady w mijającej kadencji.

Dziękuję Wszystkim tym, których nie wymie-
niłem z imienia i nazwiska, stanowiska za wszelką 
pomoc i wspieranie mnie w pracy samorządow-
ca. Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym. 

Drodzy Mieszkańcy Mrowina oraz Sołectwa 
Mrowiono-Cerekwica,
szczególne słowa podziękowania kieruję do Was, 
drodzy Mieszkańcy. 

Dziękuję, że dzięki Waszym głosom poparcia 
miałem możliwość reprezentowania naszego so-
łectwa przez ostatnie 20 lat. Naprawdę traktuję 
to jako wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Bardzo 
dziękuję Wszystkim tym, którzy docenili moją 
pracę i ponownie oddali na mnie swój cenny 
głos w tych wyborach. 

Nie zawsze było łatwo, przybyło mi sporo si-
wych włosów, ale wciąż uważam, że warto jest 
się starać i ciężko pracować, a czasami nawet sta-
wiać czoła krytyce. Jako mieszkaniec Mrowina 
nadal będę interesował się sprawami Mrowina 
ale i też każdej miejscowości w Gminie Rokiet-
nica. Zachęcam do tego także wszystkich nowo 
wybranych radnych, którym 
los naszej Małej Ojczyzny nie 
jest obojętny.

Z wyrazami szacunku,
Radny 

Ryszard Lubka

„Certyfikat” jakości 
owoców z Przybrody  
– 2018 rok

Rolniczo-Sadownicze 
Gospodarstwo Doświad-
czalne Przybroda, podob-
nie jak w latach ubiegłych,  
mimo bardzo trudnego 
oraz suchego sezonu, uzy-
skało Certyfikat Integrowanej Produkcji z tego-
rocznych zbiorów jabłek. Jest to potwierdzenie 
wysokiej jakości owoców produkowanych w tu-
tejszym sadzie.

Całą procedurę certyfikacji przeprowadza 
i kontroluje niezależna firma SGS Polska Sp. z o. o.

Dokument potwierdza, że jabłka z Przybrody 
zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami 
integrowanej produkcji roślin. Wszystkie zabiegi 
przeprowadzone w sadzie zostały wykonane pre-
paratami zarejestrowanymi w tej uprawie, w od-
powiednim terminie oraz w zalecanej dawce.

W dalszym ciągu, z tych samych smacznych 
i zdrowych, certyfikowanych owoców tłoczony 
jest w R-SGD Przybroda wyjątkowy w smaku, 
naturalnie mętny 100% sok jabłkowy. 

Filip Mazur
Dyrektor R-SGD Przybroda

Komunikat AWD
Czwartek, 15. listopada, godz. 18.00, sala w Bibliotece Gminnej.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 
w Akademii Wieku Dostojnego

W prawdzie właściwym miesiącem dla akade-
mickich inauguracji jest październik, to kolejna Uro-
czystość inauguracyjna w Rokietnickiej Akademii 
odbędzie się wyjątkowo z miesięcznym opóźnie-
niem. Koniecznie w czwartek, bo zaproszony niezwy-
kły gość ma wtedy wyjątkowo wolne popołudnie.

Profesor  Wojciech Golusiński jest Kierownikiem 
Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicz-
nej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Kierow-
nikiem Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Preze-

sem Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi.
Od kilku lat piastuje urząd Prezydenta EHNS – eu-

ropejskiej organizacji zrzeszającej 28 krajów!. Jest 
uznanym autorytetem z zakresu otolaryngologii, 
chirurgii głowy i szyi.

Uroczystość ma charakter otwarty, zapraszamy 
wszystkich chętnych na spotkanie z profesorem. 
Będzie okazja na dyskusję, zadawanie pyta

Andrzej Deckert

W naszej Gminie w wyborach startowało 6 komitetów wyborczych:

Komitet Liczba  
kandydatów

Liczba uzyskanych 
mandatów

KW Prawo i Sprawiedliwość 4 0

KWW Patryka Szczechowiaka 1 0

KWW Bartosza Derecha 13 12

KWW Działajmy Razem 13 2

KWW Oliwii Marciniak 2 0

KWW Agnieszki Kram 0 1

Mijająca kadencja Wój-
ta oraz Rady Gminy upływa 
16.11. 2018 r. Nowa Rada 
rozpocznie swoje pracy  od 
pierwszej sesji w kadencji 
2018-2023, którą zgodnie 
z przepisami zwoła Komi-
sarz Wyborczy, w ciągu 
7 dni od zakończenia po-
przedniej kadencji. Do cza-
su powołania Przewodni-
czącego Rady Gminy oraz 
dwóch Zastępców, posie-
dzeniu inauguracyjnemu 
będzie przewodniczył naj-
starszy wiekiem Radny.
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POSADŹ  
I DBAJ O DRZEWA

Co nam dają drzewa? Są pięknym elementem 
przestrzeni, oczyszczają powietrze, chronią przed 
palącym słońcem w upalny dzień, dają materiał na 
budowę domu i smaczne owoce. Powodów, dla któ-
rych warto chronić drzewa, jest zdecydowanie wię-
cej – o czym należy pamiętać nie tylko w dniu 10 
października, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień 
Drzewa. Niestety bywa, że jesteśmy zmuszeni także 
je wyciąć. Również te stare – już dobrze zakorzenio-
ne i wyrośnięte. Bycie w zgodzie z naturą i działanie 
na jej rzecz wymaga jednak, by takie kroki podejmo-
wać z wielką rozwagą. Wtedy, gdy jest to uwarun-
kowane względami bezpieczeństwa, przebiegiem 
jakieś mocno kolidującej z drzewostanem inwestycji 
lub z uwagi na bardzo zły stan zdrowotny drzewa.

Usuwanie drzew na terenie Gminy Rokietnica 
jest uzależnione od wykonania nasadzeń rekom-
pensujących ubytek zieleni w przyrodzie. Wie o tym 
każdy, kto zgłosił się do Urzędu z wnioskiem o wy-
danie zezwolenia na usunięcie drzewa. Jeżeli na-
sadzenia nie są wymagane, to tylko w nielicznych 
przypadkach, np. wtedy, kiedy mamy do czynienia 
z drzewami obumarłymi w 100%. Zasada ta nie obo-
wiązuje również w przypadku drzew usuwanych na 
podstawie zgłoszenia.

Nasadzenia stosujemy również w stosunku do 
drzew usuwanych z terenów publicznych lub dla 
zwiększenia estetyki poszczególnych miejscowo-
ści. Bardzo dobrym przykładem ostatnich nasadzeń 
jest wszystkim doskonale znany Plac „Rumpucio-
wy”, gdzie posadziliśmy 55 drzew lip i klonów, a to 
jeszcze nie koniec. Drzewa te w przyszłości mają za-
pełnić plac, tworząc widziane z lotu ptaka SERCE. 
Usunięte w tym miejscu jesiony stanowiły realne 
zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających 
na terenie placu. Decyzja o ich usunięciu nie była 
łatwa, ale konieczna, co potwierdził w swojej de-
cyzji Starosta Poznański. 

W tym roku mamy zamiar posadzić docelowo na 
terenie Gminy ponad 100 drzew. Pracownicy Refe-
ratu Ochrony Środowiska niejednokrotnie uczestni-
czą w akcjach sadzenia, służąc swoją wiedzą i pomo-
cą. Naszym sztandarowym przesłaniem jest akcja 
„POSADŹ NA SWOIM”, którą promujemy przy oka-

zji Rokietnickich Integracji oraz Rum-
pucia. W trakcie tych imprez rozdaje-
my odwiedzającym nas mieszkańcom 
sadzonki drzew, krzewów i bylin.

Staramy się też na bieżąco uzupełniać 
nowo posadzone drzewka, które z róż-
nych przyczyn, niezależnych od nas, ob-
umarły. Wymieniamy zniszczone i uzu-
pełniamy skradzione paliki przy nowych 
nasadzeniach. Na bieżąco usuwamy ga-
łęzie chore i obumarłe. 

Zadań jest wiele, a my staramy się 
je dobrze wykonywać. W swojej pracy 
pamiętamy więc zarówno o drzewach, 
jak i o mieszkańcach, a zwłaszcza ich 
bezpieczeństwie. Ważne jest dla nas, 
aby rekompensować ubytek każdego 
drzewa tak, aby w przyszłości Rokiet-
nica nie kojarzyła się z betonem i asfal-
tem. Wycinki drzew ograniczamy zatem 
do niezbędnego minimum, zachęcając 
również Państwa do czynnego udziału 
w akcji – SADZENIA NA SWOIM.

Referat Ochrony Środowiska 
UG Rokietnica
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Węzeł Przesiadkowy Rokietnica rusza. 
Kolejne robocze spotkanie z PKP PLK

Jeszcze przed ogłoszeniem przetargu na projekt 
i prace budowlane obejmujące nowy dworzec, par-
kingi, ul. Pocztową, zatoki autobusowe i zagospo-
darowanie dzisiejszej ul. Dworcowej w Rokietnicy, 
odbyło się w dniu 15 października 2018 r. robo-
cze spotkanie w siedzibie PKP PLK S.A. Region Za-
chodni w Poznaniu. Podpisanie przez PKP umowy 
z wykonawcą przebudowy linii kolejowej E59 Po-
znań – Wronki na odcinku Poznań Główny – Ro-
kietnica (do rozwidlenia z linią na Międzychód), na 
które cały czas tak czekaliśmy, pozwoliło omówić 
niezbędne szczegóły. Dotyczą one przede wszyst-
kim punktów stycznych obu inwestycji i tym sa-
mym zadbania o to, by jeszcze przed ogłoszeniem 
przez Gminę Rokietnica postępowania przetargo-
wego na nasz Węzeł Przesiadkowy wyeliminować 

ewentualne kolizje i rozbieżności. 
Już niebawem na linii kolejowej przebiegającej 

przez Rokietnicę PKP PLK rozpocznie swoje prace. 
Ich celem jest przede wszystkim budowa nowych 
torowisk, trakcji elektrycznej, infrastruktury towa-
rzyszącej obsłudze urządzeń kolejowych, zaś na sa-
mej stacji w Rokietnicy: likwidacja punku przeła-
dunkowego, budowa nowych peronów, zadaszeń 
nad nimi, przejścia podziemnego pod torowiskiem 
umożliwiającego bezpieczne dotarcie do peronów 
z parkingu i budynku dworca oraz skorzystanie ze 
ścieżki rowerowej prowadzącej od ul. Obornickiej 
(przed torami kolejowymi przy sklepie DINO) - rów-
nież budowanej przez PKP. Zatem dla nas bardzo 
ważna jest wiedza dotycząca następujących kwestii:
1. Kiedy nastąpi przekazanie przez PKP Gminie Ro-

kietnica placu budowy tożsame z zakończeniem 
prac przy torowisku tak, by można było rozpo-
cząć budowę nowej hali dworca, systemu par-
kingów, zatok autobusowych i zjazdu na teren 
przy dworcu z ul. Pocztowej?

2. Czy dane zawarte w już przygotowanych przez PKP 
i Gminę Rokietnica opracowaniach projektowych 
wykluczają ewentualne kolizje i rozbieżności?

3. Jak będzie wyglądał harmonogram prac prowa-
dzonych przez PKP tak, by móc informować o nich 
mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem, 
w tym w kwestii ewentualnych zmian w rozkła-
dzie jazdy pociągów, czy np. konieczności orga-
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INFORMACJE na temat zadań realizowanych przez 
partnerów Gminy Rokietnica w ramach projektu  
WĘZEŁ PRZESIADKOWY ROKIETNICA
Powiat Poznański wybuduje 
nową ul. Szamotulską i Pocztową 
w Rokietnicy. Trwa weryfikacja 
dokumentacji przetargowej.

W miesiącu sierpniu br. Powiat Poznański ogło-
sił przetarg nieograniczony na wykonanie robót 
budowlanych w ramach projektu partnerskiego 
„Węzeł przesiadkowy Rokietnica”. Postępowanie 
przetargowe swoim zakresem obejmuje realiza-
cję dwóch zadań:

1. Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 
nr 2424P i 2400P ul. Pocztowa i Szamotulska w m. 
Rokietnica polegającego na:
• budowie ronda, 
• budowie dojazdów do ronda w ciągu ulic Pocz-

towej i Szamotulskiej,
• budowie miejsc parkingowych oraz chodników,
• budowie ciągu zintegrowanego pod ścieżkę ro-

werową o szerokości 2m,
• budowie/przebudowie istniejących zjazdów,
• rozbudowie oświetlenia i kanalizacji deszczowej,
• przebudowie/budowie infrastruktury technicz-

nej nie związanej z drogą w związku z kolizjami 
z rozwiązaniami projektowymi

• remoncie nawierzchni jezdni (poprzez wykona-
nie nakładki) i wymianie pełnej konstrukcji chod-
ników na terenie kolejowym.
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P ul. 

Szamotulska, odcinek między ul. Kolejową a ul. 
Pocztową w m. Rokietnica polegającego na:
• wykonaniu odcinka drogi o nawierzchni bitumicz-

nej,
• wykonaniu chodnika i ścieżki rowerowej z roz-

bieralnej kostki brukowej;
• przebudowie/budowie skrzyżowań, zjazdów pu-

blicznych i indywidualnych.
Termin wykonania prac budowalnych został prze-

widziany na dzień 30.09.2019 r., natomiast rozlicze-
nie inwestycji realizowanej przez Powiat Poznański 
powinno nastąpić do dnia 31.10.2019 r. Pierwot-
nie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realiza-
cję przedsięwzięcia kwotę 5 272 511,70 zł brutto, 
jednakże po otwarciu ofert okazało się, że wszyst-
kie oferty złożone w trakcie postępowania opiewają 
na kwoty znacznie wyższe niż planowano. W celu 
wyłonienia Wykonawcy zwiększono limit środków 
zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Powiatu Poznańskiego.

Po weryfikacji dokumentacji przetargowej zło-
żonej przez oferentów w dniu 24.10.2018 r. zosta-
ła podpisana umowa z firmą Infracom Kościan na 
wykonanie zadania. 

ROKBUS będzie miał nową 
bazę w Rostworowie. Zakupi też 
4 niskoemisyjne autobusy

Gminna spółka jest w trakcie realizacji dwóch za-
dań w ramach projektu „Węzeł przesiadkowy Ro-
kietnica”.

Dla zadania polegającego na zakupie 4 autobu-
sów niskoemisyjnych z normą emisji spalin EURO 6 
rozstrzygnięto już procedurę przetargową. 19 paź-
dziernika br. nastąpiło podpisanie umowy na do-
stawę, która realizowana będzie przez Solaris BUS 
& Coach S.A. Planowane dostawy wszystkich po-
jazdów nastąpią do 30 maja 2020 r. Szczegółowy 
harmonogram dostaw poszczególnych pojazdów 
uzgodniony zostanie z Wykonawcą.

1 października br. upłynął również termin skła-
dania ofert na budowę bazy autobusowej w Ro-
stworowie. Wpłynęły trzy oferty, które podlegają 
obecnie ocenie komisji przetargowej. Szacuje się, 
iż do końca października nastąpi podpisanie umo-
wy z wykonawcą, po którym rozpocznie się reali-
zacja samej budowy. Planowane zakończenie prac 
budowlanych nastąpi 31 marca 2020 r.

nizowania objazdów z racji utrudnień na prze-
jazdach kolejowych?
Warto przypomnieć, że projekt Węzła Przesiad-

kowego Rokietnica będzie realizowany przez Gmi-
nę Rokietnica w formule „Zaprojektuj – wybuduj”. 
Oznacza to, że jeden wyłoniony wykonawca będzie 
odpowiedzialny za całość zadania: począwszy od 
projektu budowlanego, całej wymaganej prawem 
dokumentacji, uzgodnień i pozwoleń, aż po „fizycz-
ną” realizację – budowę wszystkich zaplanowanych 
elementów Węzła. 

Prowadzone rozmowy dobrze prognozują całej 
dalszej współpracy. Zarówno PKP PLK, jak i wyko-
nawca prac na linii kolejowej wiedzą, że niezbęd-
ny dla Gminy Rokietnica teren przy dworcu musi 
zostać nam udostępniony najpóźniej z początkiem 
2020 roku. Cały projekt Węzła Przesiadkowego Ro-
kietnica, z racji uzyskanego dofinansowania z UE, 
należy bowiem w tym właśnie roku zakończyć. Rok 
2019 zatem jest przez nas zarezerwowany na prace 
projektowe, uzgodnienia i pozwolenia.

Planowana data ogłoszenia przetargu dla na-
szego Węzła to koniec listopada 2018 r. To termin 
uzgodniony z PKP PLK. Okres miesiąca jest bowiem 
potrzebny na finalizację roboczych rozmów. Przy-

pomnijmy, ich celem jest uniknięcie ewentualnych 
kolizji i rozbieżności, o które przecież nietrudno przy 
pracach prowadzonych przez dwóch inwestorów 
na żywym organizmie działającej cały czas linii ko-
lejowej.

Realizator przebudowy linii kolejowej na odcinku 
Poznań Główny – Rokietnica, firma TRAKCJA PRKiI 
S.A. z siedzibą w Warszawie wyraził zgodę na dzia-
łanie targowiska w Rokietnicy w dotychczasowej lo-
kalizacji do końca października 2018 r. Od 3 listo-

pada zapraszamy na nowe targowisko – ul. Trakt 
Napoleoński na placu „Rumpuciowym”. Niezbędne 
prace adaptacyjne są już w nowej lokalizacji mocno 
zaawansowane. Będzie tu miejsce parkingowe dla 
klientów i stanowiska z asfaltową nawierzchnią dla 
targujących. Zostało także zamontowane oświetle-
nie tego miejsca.  

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica
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Raport 
z gminnych 
inwestycji
Budowa oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Mrowino, 
ul. Tarnowska

W dniu 31 sierpnia 2018 r. zakończono budo-
wę oświetlenia ulicznego w miejscowości Mro-
wino. Wybudowano 40 sztuk lamp w technologii 
Led. Oświetlony został odcinek od skrzyżowania 
z ulicą Poznańską do rozwidlenia dróg ul. Bocznej 
i Błotnej w Mrowinie. W sumie oświetlono około 
1300mb drogi. Realizacja zadania ze środków wła-
snych gminy. Wykonawcą była firma PNP Sp. z o. 
o. z Suchego Lasu, wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego.

Budowa odwodnienia 
i ciągu pieszo-jezdnego wraz 
z oświetleniem na ul. Łanowej, 
Zacisze, Zakątek w Rokietnicy – 
etap II Budowa ul. Zakątek

W dniu 24 września br. dokonano 
odbioru ostatecznego prac związa-
nych z budową odwodnienia – prze-
pompownią wód deszczowych wraz 

z siecią kanalizacji deszczowej oraz bu-
dową pieszo-jezdni wraz z oświetleniem 

drogowym. Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 971 700,00 zł brutto. Wykonawcą była fir-

ma YOCAM Sp. z o. o., wyłoniona w drodze prze-
targu nieograniczonego. 

Rozbudowa układu drogowego  
na osiedlu Topolowym w Bytkowie

Trwają prace związane z rozbudową układu dro-
gowego polegające na: budowie odcinka jezdni ulicy 
Malinowej o dł. 120mb, o nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej szer. 5,0m, budowie odwodnienia 
liniowego, przepompowni wód deszczowych oraz 
oświetlenia drogowego. Całkowity koszt realizacji 
przedmiotowej inwestycji wyniesie 2.198 246,00 
zł. Zadanie realizowane ze środków własnych Gmi-
ny przez firmę IZBRUK Maciej Rybicki, Zakład Ogól-
nobudowlany.

Modernizacja nawierzchni ulic Sta-
rzyńska w Napachaniu, Wiatraczna 
i Sosnowa w Kiekrzu oraz Szafirko-
wa w Rokietnicy

W bieżącym roku w ramach zadania ,,Moderni-
zacja nawierzchni ulic Starzyńska w Napachaniu, 
Wiatraczna i Sosnowa w Kiekrzu oraz Szafirkowa 
w Rokietnicy” firma RBD SYSTEM Sp. z o.o. z Bo-
rówca wybrana w przetargu nieograniczonym wy-
konała nakładki asfaltowe. 

Referat Inwestycji i Infrastruktury
UG Rokietnica

Kiekrz, ul. Sosnowa
Długość odcinka 145mb, szerokość 4m.

Kiekrz, ul. Wiatraczna
Długość odcinka 405mb, szerokość ok. 3,30m.

Rokietnica, ul. Szafirkowa
Długość odcinka 310mb, szerokość 5m.

Napachanie, ul. Starzyńska
Długość odcinka 540mb, szerokość 3,5-4 m.
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Kwota zgodna ze złożonym wnioskiem do 
WFOŚiGW z dnia 23.06.2017 r.

Kwota po rozstrzygniętym postepowaniu 
przetargowym z dnia 16.05.2018

Całkowita kwota 
przedsięwzięcia

186 803,00 zł Całkowita kwota 
przedsięwzięcia

105 332,90 zł

Środki Gminy Rokietnica 112 082,00 zł Środki Gminy Rokietnica 63 199,90 zł

Pożyczka z WFOŚiGW w 40% 
umarzalna

74 721,00 zł Pożyczka z WFOŚiGW w 40% 
umarzalna

42 133,00 zł

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej Gminy 
Rokietnica

26 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Wiel-
kopolskiego podjął uchwałę nr 5246/2018 ws. zmia-
ny Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
Nr 4787/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w spra-
wie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych pro-
jektów oraz listy projektów ocenionych pozytyw-
nie z wyszczególnieniem projektów wybranych do 
dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.03.02.
03‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 3.2 „Poprawa 
efektywności energetycznej w sektorze publicz-
nym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.3 „Poprawa 
efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania”, re-
alizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. W związ-
ku z powyższym w dniu 28 czerwca 2018 r. Wójt Gminy 
Rokietnica Bartosz Derech podpisał z dyrektorem De-
partamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu umowę o dofinansowanie Projektu pt. 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicz-
nej” nr RPWP. 03.02.03-30-0012/17, w skład któ-
rej wchodzą Termomodernizacja budynków: Świe-
tlicy wiejskiej w Żydowie, Szkoły Podstawowej im. 
J. Brzechwy w Rokietnicy i Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Napachaniu.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 424 716,41 
zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2 467 731,47 
zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-

go. Zakończenie rzeczowe realizacji całości Projek-
tu planowane jest na dzień 5 grudnia 2018 r. Szko-
ła Podstawowa w Rokietnicy (Budynek D) i Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu poddane zosta-
ły termomodernizacji podczas przerwy wakacyjnej 
i są już ukończone. W Świetlicy Wiejskiej w Żydowie 
prace nadal trwają. Termomodernizacja w szkołach 
polegała na wymianie okien i drzwi, ociepleniu stro-
podachu i ścian zewnętrznych budynków, moderni-
zacji instalacji grzewczej, a także wykonaniu insta-
lacji fotowoltaicznej. Termomodernizacja szkół nie 
tylko poprawiła ich estetykę, ale w znacznym stop-
niu przyniesie wymierne oszczędności ekonomiczne 
i ekologiczne, ponieważ zmniejszy się zapotrzebo-
wanie budynków na dostawy energii elektrycznej 
i paliwo grzewcze. W Szkole Podstawowej im. J. 
Brzechwy w Rokietnicy roczne zapotrzebowanie 
na energię zmaleje o 46,28%, w Zespole Szkolno
-Przedszkolnym w Napachaniu o 45,61%, natomiast 
w Świetlicy Wiejskiej w Żydowie 68,7%.

W rezultacie ograniczenie wykorzystywanych su-
rowców energetycznych zmniejszy emisję do at-
mosfery szkodliwych gazów. 

Pożyczka z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

„Modernizacja oświetlenia 
drogowego – Gmina Rokietnica”

W dniu 26 września 2018 r. podpisano protokół 
odbioru końcowego robót dla przedsięwzięcia pn. 
„Modernizacja oświetlenia drogowego – Gmina Ro-
kietnica”, które zostało dofinansowane ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu 
Priorytetowego „LED – Oświetlenie Energooszczęd-
ne”. 

Celem powyższej modernizacji było zlikwidowa-
nie zjawiska Light Pollution (zaśmiecanie światłem) 
oraz poprawa efektywności energetycznej, która 
będzie zgodna z Polska Normą europejską PN-EN 
13201:2016. Jednym z ważniejszych aspektów jest 
również obniżenie kosztów zużycia energii. Roczne 
zużycie energii przed modernizacją wynosiło 82,91 
MWh/rok, natomiast po modernizacji zużycie spad-
nie, aż o 50,14 MWh/rok. Zredukowana zostanie 
również emisja CO2 do atmosfery o 40,71 Mg/rok.

Dzięki dofinansowaniu w miejscowości Rokietnica 
na ulicach: Trakt Napoleoński, Kolejowa, Szkolna wy-
mienionych zostało łącznie 112 punktów świetlnych 
z oprawami sodowymi (150 W- 1 oprawa), na nowo-
czesne oświetlenie ledowe (84 W-jedna oprawa). 

Umowa nr 819/U/400/809/2017 została podpi-
sana z WFOŚIGW w dniu 28.12.2017 r.

Anna Garbicz 
Samodzielne Stanowisko ds. Funduszy 

Zewnętrznych UG Rokietnica



12

2018 Rokiem Powstania 
Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica

Z wolnością w polskim sercu 
Prace porządkowe na cmentarzu parafialnym (starym) 
w Cerekwicy i gra terenowa (QUEST)

Pod koniec sierpnia, grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mrowinie pod 
opieką p. Agaty Chojnackiej oraz p. Sylwii Zabrockiej, wykonała prace porząd-
kowe na cmentarzu w Cerekwicy. Udało się odnowić gablotę informacyjną 
o pochowanych tu Powstańcach, wyczyścić pomnik, odmalować łańcuchy na 
pomniku oraz odnowić napis na płycie. Ponadto posadzone zostały rośliny 
i uporządkowany teren wokół pomnika. Wszystko to dzięki wsparciu finanso-
wemu rodziców dzieci ze szkoły w Mrowinie, którzy jeszcze w czerwcu zorga-
nizowali zbiórkę pieniędzy na ten cel. 

Aby zachęcić dzieci do spaceru na stary cmentarz i aktywnego poszukiwa-
nia informacji, stworzona została gra terenowa na wzór bardzo popularnych 



13listopad 2018

od pewnego czasu Questów. Powstał arkusz zadań, który prowadzi uczestni-
ka wokół najważniejszych miejsc pamięci Powstańców Wielkopolskich w Ce-
rekwicy. Quest pt. „Nikt im iść nie kazał…” opisuje lokalnych bohaterów oraz 
genezę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Pierwsze grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mrowinie wyruszyły na 
spotkanie z historią. Gra rozpoczęła się przy kościele parafialnym w Cerekwi-
cy. Uczniowie z dużym zaangażowaniem i ciekawością rozwiązywali kolejne za-
gadki i zadania, zbierając brakujące elementy hasła. Quest prowadził uczestni-
ków z kościoła w kierunku starego cmentarza w Cerekwicy. Większość uczniów, 
dzięki tej grze pierwszy raz znalazła się w tym miejscu. Po wykonaniu wszyst-
kich zadań i odgadnięciu hasła na dzieci czekał skarb. Celem gry było zapozna-
nie uczniów z historią lokalnych bohaterów oraz pokazanie lokalnego miejsca 
pamięci. Gra uczy dzieci szacunku do historii oraz ich bohaterów. 

Sylwia Zabrocka, Agata Chojnacka

Na str. 15-16 zamieszczamy kartę z grą do wykorzystania dla wszystkich 
chętnych. Zachęcamy do odbycia rodzinnego spaceru i poznania historii Po-
wstania Wielkopolskiego z lokalnym akcentem. Z finałem na Starym Cmen-
tarzu w Cerekwicy.

Mogiły Powstańców Wielkopolskich na starym Cmenta-
rzu w Cerekwicy mają swój terenowy identyfikator.

Dzięki sołeckiej inicjatywie i wsparciu radnego Ryszarda Lubki u zbiegu ul. 
Szamotulskiej i Żalewskiej w Cerekwicy został postawiony znak identyfikują-
cy znajdujące się w pobliżu miejsce pamięci z mogiłą Powstańców Wielkopol-
skich. Jadąc drogą wojewódzką nr 184 z Szamotuł do Poznania wystarczy tylko 
skręcić, by znaleźć się bezpośrednio na drodze wiodącej pod ceglaną bramę 
Starego Cmentarza w Cerekwicy położoną w urokliwym otoczeniu wiekowe-
go drzewostanu. Postawione oznakowanie z pewnością ułatwi nie tylko wyko-
nanie zadań gry terenowej, ale i przybycie w to miejsce przy każdej innej oka-
zji – związanej z rocznicowymi obchodami i zwykłymi rodzinnymi spacerami.

NASZE WYDARZENIA: 
Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Rokietnica „Z wolnością w pol-

skim sercu”. 
Więcej informacji na str. 17.

„Koleje Wolności” na trasie Poznań Główny – Swarzędz 
– Rokietnica – Kiekrz – Dworzec Letni

6 października 2018 r 
o 18.03 na stację w Ro-
kietnicy wjechał niezwy-
kły pociąg. Jego wersja 
retro, z prawdziwą loko-
motywą parową, wzbu-
dziła spore zainteresowa-
nie. Półgodzinny postój był 
żywą lekcją historii zorga-
nizowaną przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego, Koleje Wielkopolskie, Muzeum Początków 
Państwa Polskiego w Gnieźnie, Parowozownię Wolsztyn oraz Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. Oryginalne stroje nauczycieli i rekonstruktorów 
biorących udział w projekcie, autentyczne wagony, do których można było 
wejść, usiąść i dzięki inscenizacji poczuć klimat zwycięskiego niepodległościo-
wego zrywu wielkopolan, były niekwestionowanymi atutami pomysłu „Kolei 
Wolności”. Znamienne jest to, że na ich trasie znalazła się także Rokietnica. 
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Narodowe
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
w Gminie Rokietnica

11 listopada 2018 roku 

„Z wolnością w polskim sercu”
PROGRAM:

zz 11.11z-zStartzIIzROSbieguzNiepodległości,
zz 15.00z-zuroczystośćzpatriotycznazprzyzKrzyżuzwzRokietnicy,
zz KościółzParafialnyzpw.zChrystusazKrólazWszechświatazz

wzRokietnicy:
–z 15.15z-zMszazśw.zzazOjczyznę
–z 16.00z-zRecitalzfortepianowyzJackazKortusazwzoprawie:

z» słowa:zMichałzGrudzińskizizlaureacizkonkursu,
z» fotografii:zRokietnickiezArchiwumzCyfrowe
z» praczplastycznych:zdziecizizmłodzież

Organizatorzy  zzUrządzGminyzwzRokietnicyzzzRadazGminyzRokietnicazz
zzParafiazpw.zChrystusazKrólazwzRokietnicyzzzSołectwozRokietnicazzzRokietnickizOśrodekzSportuzz
zzSzkołazPodstawowazim.zJanazBrzechwyzwzRokietnicyzzzStowarzyszeniezRokietnicazBiega
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Co słychać w ROSie…?
Okres wakacyjny za nami. Dla pracowników Ro-

kietnickiego Ośrodka Sportu to wbrew pozorom 
bardzo pracowity czas. Czas przygotowania hali do 
nowego sezonu. W letniej przerwie udało nam się 
przeprowadzić konieczny remont podłogi w arenie, 
odnowić wszystkie szatnie i korytarze, odświeżyć 
elewację, czy zakupić niezbędny sprzęt sportowy. 
Mimo wakacyjnego okresu w sierpniu przez blisko 
dwa tygodnie halę opanowali bilardziści. Akademia 
bilardowa Radka Babicy zorganizowała szereg tur-
niejów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ukorono-
waniem tego bilardowego maratonu był największy 
w Polsce turniej Quay Open Rokietnica z udziałem 
graczy polskich jak i zza granicy. My możemy się cie-
szyć, że został już zarezerwowany kolejny termin na 
przyszły rok ( druga połowa sierpnia), a więc tur-
niej już na dobre wpisał się w kalendarz cyklicznych 
imprez w hali ROS.

Bardzo ważnym dla mnie osobiście było zakoń-
czenie budowy remizy dla OSP Rokietnica. Inwe-
stycję udało się zrealizować w terminie, tak że nasi 
druhowie od 17 września br mogli swobodnie ko-
rzystać z pełni nowoczesnej infrastruktury remizy. 
Dodam tylko, że oficjalne otwarcie remizy przewi-
dziane jest na 18 listopada (niedziela). W tym dniu 
możliwe będzie obejrzenie wszystkich pomieszczeń 
remizy (dzień otwartych drzwi). 

Na marginesie dodam tylko, że 2018 rok był dla 
nas bardzo pracowity, ale też efektywny. Udało nam 
się zakończyć dwie bardzo ważne dla mieszkańców 
gminy inwestycje. W marcu odbyło się oficjalne od-
danie gminnej biblioteki, a w listopadzie oficjalnie 
przekażemy remizę. 

Od września hala tętni już normalnym życiem. 
Grafik zajęć jest wypełniony, a zapotrzebowanie na 
zajęcia zwłaszcza od listopada przekracza często na-
sze możliwości. Do ćwiczeń i wyrabiania kondycji 
powrócili również nasi klubowicze z ROSFIT.  A tym, 
co nowego przygotowali dla nich pracownicy mówi 
manager klubu Ewelina Domagała:

„Jesień to czas deszczowy, pochmurny, śpiący, 
a dla niektórych wręcz smutny. Klub Rosfit wycho-
dzi naprzeciw wszystkim osobom, które dopadła je-
sienna chandra, bo RUCH to najlepsze lekarstwo na 
złe samopoczucie. Od września specjalnie dla Was 
wprowadziliśmy mnóstwo nowych zajęć fitness ta-
kich jak np. Pilates - uniwersalny trening wzmacnia-
jący wszystkie mięśnie ciała, poprawiający postu-
rę i zapobiegający bólom pleców. Powróciły zajęcia 
Step& Shape - trening ten łączy w sobie ćwiczenia 
aerobowe i wzmacniające. Podczas treningu in-
struktor stopniowo uczy choreografii, która sku-
tecznie poprawia koordynacje ruchową. Dla osób 
chcących pozbyć się zbędnej tkanki tłuszczowej po-
lecamy Turbo Spalanie. Rekomendujemy również 
Wasze ulubione zajęcia.. zumba, zumba step, ro-
wer, plaski brzuch, antycellulit, zgrabne pośladki, 
zdrowy kręgosłup, joga itd.

Osoby uprawiające sport kierują się różnymi mo-
tywacjami. Dla jednych to sposób na dbanie o zdro-
wie, inni podejmują aktywność ponieważ chcą po-
zbyć się zbędnych kilogramów, a jeszcze inni chcą 

wzmocnić lub wyrzeźbić ciało…. A dla Nas jednak 
najważniejsze są Wasze chęci, a My Wam w tym  
pomożemy! „

Tak więc namawiam wszystkich chętnych do za-
pisywania się do klubu, tym bardziej, że ceny zajęć 
nie uległy zmianie. A posiadaczy kart Multispor-
tu, Ok System również zapraszamy do korzystania 
z ćwiczeń i zajęć.

Listopad to w tym roku szczególny miesiąc. 11 
listopada obchodzimy szczególną, bo 100 roczni-
cę odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI. W tym roku Ro-
kietnicki Ośrodek Sportu już drugi raz jest współ-
organizatorem 2 ROSbiegu Niepodległości. Dodam 
tylko, że jesteśmy również sponsorem pięknie za-
projektowanego i wykonanego medalu dla każdego 
uczestnika biegu. Ale oddajmy głos liderowi stowa-
rzyszenia Rokietnica Biega Markowi Stachowiakowi:

„Po raz drugi przy ścisłej współpracy Urzędu Gmi-
ny, ROSu i Stowarzyszenia Rokietnica Biega w Świę-
to Niepodległości będziemy gościć w naszej gminie 
biegaczy na ROSbiegu Niepodległości. Trasa naszego 
biegu to standardowe (jak na biegi organizowane 
w tej dacie) 10km, jest płaska a to powoduje, że jest 
szybka - biegając nią niemal codziennie, przekonu-
jemy się o tym za każdym razem. Bazą naszego bie-
gu jest hala ROS, która w przypadku nieprzyjaznej 
pogody da biegaczom schronienie przed biegiem 
ale i po - na pewno docenią możliwość ogrzania 
się po biegu. Trasa biegnie dalej przez główne ulice 
Rokietnicy - Szamotulską, Golęcińską, Zieloną, os. 
Parkowe, Trakt Niepodległości, Główna (Krzyszko-
wo), Koszycy. W tym roku bieg wpisany jest w uro-

czystości związane ze 100 rocznicą odzyskania nie-
podległości, jednocześnie w tym roku obchodzimy 
także 100  rocznicę wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego. Elementy związane z tymi uroczystościami 
znajdą swoje odzwierciedlenie na medalu jaki otrzy-
ma każdy biegacz, który przekroczy linię mety. Dla 
najlepszych biegaczy w kategorii open jak i wieko-
wych przygotowane są nagrody, jak co roku mamy 
także odrębną kategorię dla najszybszych w gmi-
nie Rokietnica. Liczymy na to, że chcąc świętować 
z nami tą ważną dla Polski rocznicę kibice licznie 
pojawią się na trasie biegu i poniosą biegaczy go-
rącym dopingiem.”

Dodam tylko, że jak zwykle rozgrzewkę uczest-
ników poprowadzą nasze Panie instruktorki z ROS-
FITu, a fitnesowa ekipa – podobnie jak w zeszłym 
roku – zorganizuje strefę kibica na trasie. Przypo-
mnę tylko, że po biegu o godzinie 15.00 odbędą 
się uroczyste  Gminne obchody Święta Niepodle-
głości w  Kościele Parafialnym pw. Chrystusa Króla 
Wszechświata w Rokietnicy.

Jerzy Maciejewski  
Prezes Zarządu ROS Sp. z o.o.

PS. Wszystkim mieszkańcom Gminy Rokietni-
ca serdecznie dziękuję za oddane na mnie głosy 
w kampanii wyborczej. Wynik 1061 głosów zobo-
wiązuję do efektywnej i wytężonej pracy na rzecz 
Gminy i jej mieszkańców.
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Złote Gody w Gminie Rokietnica
„...Po cóż żyjemy, jeśli nie po to, by życie czynić łatwiejszym dla siebie nawzajem?”

George Eliot

Złote Gody to wyjątkowe święto dla par mał-
żeńskich, które przez życie od pięćdziesięciu lat idą 
wspólnie, będąc dla siebie wsparciem, pociechą 
i bratnią duszą.

„Złotym Jubilatom” – Państwu:

Genowefie i Ryszardowi Antkowiakom, Janinie 
i Ryszardowi Antoniewskim, Stanisławie i Ryszar-
dowi Bączykom, Bogdanie i Stanisławowi Bąkom, 
Alinie i Zdzisławowi Burdom, Zofii i Józefowi Czap-
kom, Barbarze i Bronisławowi Dolacińskim, Jani-

nie i Bronisławowi Galasom, Urszuli i Franciszko-
wi Jaszczukom, Urszuli i Stanisławowi Jerzewskim, 
Annie i Andrzejowi Kaczmarkom, Apolonii i Euge-
niuszowi Kowalczykom, Helenie i Włodzimierzowi 
Kozłowskim, Stefanii i Stanisławowi Kozłowskim, 
Aleksandrze i Władysławowi Mielcarkom, Jadwidze 
i Władysławowi Natzelom, Danucie i Markowi Przy-
nogom, Hannie i Zenonowi Szczepaniakom, Irenie 
i Walerianowi Szymańskim, Wiesławie i Ryszardo-
wi Szymkowiakom,  Danieli i Marianowi Zarzyńskim     
Prezydent RP – Andrzej Duda przyznał Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, będące wyrazem 
uznania i szacunku za przykład zgody, miłości i wier-
ności małżeńskiej.

Aktu odznaczania Jubilatów – w imieniu Prezy-
denta RP – dokonał Wójt Gminy Rokietnica Pan 
Bartosz Derech, będący jednocześnie gospoda-
rzem uroczystości.

Dostojni Jubilaci obdarowani zostali kwiatami 
oraz upominkami.

Naszym „Złotym Jubilatom” gratulujemy dotrzy-
mania złożonej sobie przysięgi małżeńskiej i życzymy, 
aby dalsze lata wspólnego życia upływały w zdro-
wiu i szczęściu.

Monika Jackowiak 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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Być Pielgrzymem.
Cztery dni wykrojone z przeładowanej nadmia-

rem codzienności… Czy mogą uspokoić ducha roz-
regulowanego skalą nieustannie gdzieś biegnących 
emocji? Zanim wzięłam udział w niezwykłym tego-
rocznym pielgrzymim wyjeździe rokietnickiej parafii 

pw. Chrystusa Króla Wszechświata, powiedziałabym 
pewnie, że wątpię. - Włączyć hamulce, przystanąć 
na chwilę, nawet na wyboistym poboczu i zacząć 
chcieć. Że zmęczenie, natłok myśli, niedokończo-
ne sprawy? Z czasem, dzięki Bogu, oceniam je jako 
podręczny pakiet wygodnych i tylko pozornie wiary-
godnych usprawiedliwień; wydobywanych zza pa-
zuchy niestety za łatwo i zbyt ochoczo. Zatem trze-

ba chcieć. I znowu zacząć wymagać. Tym razem, co 
wcale nie takie proste, przede wszystkim od siebie. 

Trasa pielgrzymki, jest cenną podróżą wśród gro-
na, które wiezie ze sobą WIELOŚĆ: powodów, inten-
cji, oczekiwań, nadziei i osobowości. Nagle bardzo 
bliskich sobie. - Z racji przestrzeni autokaru, zapro-
ponowanej formy udziału, opcji noclegu, miejsca 
przy stole. Chciałam spróbować. Bycie wśród lu-
dzi jest sprawdzianem, który bywa trudny, ale bez 
którego zwyczajnie nie wyobrażam sobie… siebie.  

Niełatwo pisze się o przeżyciach. Bywa, że towa-
rzyszy im obawa przed narażeniem się na krzyw-
dzącą ocenę: o błahość, powierzchowność, prosto-
tę, infantylizm, nieautentyczność. Ale one są. Mają 
swój indywidualny, myślę także, że zbiorowy, wy-
miar. Co jest w nich najcenniejsze? Z pewnością nie 
da się sporządzić jednolitej, zaakceptowanej bez-
sprzecznie przez każdego, listy. Każdy ma swoją – 
uszeregowaną własną wrażliwością. Dla jednych 
na jej szczycie będą niezwykłe krajobrazy Podkar-
pacia, kolory bieszczadzkich połonin, słoneczne re-
fleksy nad Soliną, ceglany urok Kazimierzowskiego 
Sandomierza. Dla drugich - głębia refleksji, której 
sprzyja szmer modlitwy na kolanach tłumów wier-
nych przed cudownym obrazem Matki Boskiej Słu-
chającej w Kalwarii Pacławskiej czy trudna z imie-
nia, za to zniewalająco przychylna wobec bliźnich 
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postać Wenantego Katarzyńskiego. Dla kolejnych 
– możliwość brania udziału w liturgiach odprawia-
nych każdego dnia, w jednym z niezwykłej listy sank-
tuariów: począwszy od Kalisza, przez katedrę we 
Lwowie, Jarosław, Strachocinę, Zabawę po krakow-
skie Łagiewniki. 

Wielość miejsc i uczących pokory postaw. To, któ-
re wywarło wrażenie na wszystkich bez wyjątku za-
topione jest w świerkowym lesie. Tu w Komańczy, 
miejscu internowania kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, współczesną historię dobijania się o nieza-
leżność, obezwładnia cisza, klimat i siła modlitwy. 
Leśna ścieżka prowadzi ku kapliczce. Wspomnia-
ła o niej s. Beata – cudowna Nazaretanka. Chyba 
nikt z nas nie spodziewał się wrażenia, jakie wy-
wołały jej słowa. O postaci i fenomenie wiary Pry-
masa, jego codziennych spacerach z różańcem do 
kapliczki Matki Bożej, bezgranicznym jej zawierze-
niu, sile niezłomności, ale i przykładzie skromności 
i sensu przebaczania – także tym, którym po ludz-

ku nie powinno być warto. 
Co pamiętam ze Lwowa? Zaskoczenie. Bardzo 

miłe. Towarzyszące pięknu, rozmachowi, witalnej 
sile, dumie z wartości, woli trwania, sensowi ofia-
ry. Wreszcie radości, której nie dobije trudna co-
dzienność. Ma bowiem sposób na nieustanne jej 
ujarzmianie: uśmiech, piosenkę, potęgę i nieza-
leżność nauki, literacki geniusz i umiłowaniem do 
sztuki - widocznej w plejadzie architektonicznych 
cudów. Począwszy od kościołów z barokową domi-
nantą zwieńczonych potężnymi kopułami i wieża-
mi, przez piękną katedrę z ciągle polskim duchem 
ślubów Jana Kazimierza i witrażami projektu Józefa 
Mehoffera, place, pomniki, niezwykły gmach ope-
ry, po Łyczakowski Cmentarz z jego autonomiczną 
częścią poświęconą Lwowskim Orlętom. 

Setki przejechanych kilometrów nie mierzyło fi-
zyczne zmęczenie, choć po ludzku nie sposób po-
jąć, jak można było zamknąć w ich niewiarygod-
nej liczbie taką wielość wyjątkowych miejsc i czas 

na ich dotknięcie. Przede wszystkim to duchowe 
i modlitewne, przesuwane na paciorkach różańca, 
zawarte w wezwaniach litanii, wyśpiewane w Go-
dzinkach, pieśniach i piosenkach. Takie, które po-
zostaje i trwale nasyca rozbieganą i zagmatwaną 
dotąd codzienność. 

Wymiar racjonalny, często niestety daleki sfe-
rze ducha, pyta o receptę na tak owocny rezultat. 
Nie jest nim wyjątkowe biuro podróży. Nie jest nią 
pięciogwiazdkowa kategoria czy opaska z napisem 
all inclusive. Wypisuje ją bowiem po prostu życz-
liwość, szczera intencja, dobra wola i nieszukają-
cy niepotrzebnych uzasadnień pielgrzymi wymiar. 
Wygenerowany dzięki uczestnikom, duchowemu 
opiekunowi – ks. Tadeuszowi Lorkowi i wspania-
łym organizatorom – Ewie i Maciejowi Szturem-
skim. Pod parafialnym wezwaniem Chrystusa Kró-
la Wszechświata.   

Dziękuję. D.P.
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Biblioteka Gminna 
w Rokietnicy – 
Stacja Sensacja

22 września 2018 r. Biblioteka Gminna w Rokiet-
nicy zorganizowała niezwykły wieczór autorski z pi-
sarzami kryminałów : Wojciechem Chmielarzem 
oraz Mariuszem Czubajem. Spotkanie poprowa-
dził także znakomity autor książek kryminalnych 
–  Ryszard Ćwirlej.

Wydarzenie to związane było z tegoroczną edycją 
Poznańskiego Festiwalu Kryminału GRANDA 2018, 
w który nasza Biblioteka włącza się już od kilku lat 
pełniąc funkcję Stacji Sensacji.

Zaproszeni Goście bardzo swobodnie i ciekawie 
opowiadali o swojej pracy twórczej, pomysłach na 
materiały do kolejnych książek oraz o źródłach in-
spiracji…

Czytelnicy zadawali mnóstwo pytań naszym Go-
ściom. Na zakończenie wieczoru wszyscy zainte-
resowani mogli zakupić książki autorstwa naszych 
Gości, zdobyć autograf oraz wykonać sobie pamiąt-
kową fotografię.

Serdecznie dziękujemy za bardzo ciekawe spotka-
nie naszym Gościom oraz Wszystkim, którzy w nim 
uczestniczyli.  

Iwona Zielińska
Biblioteka Gminna w Rokietnicy

Fot. Adam Michta

Koncert 
Rokietnickiej 
Orkiestry Dętej

22 września 2018 r. po czytelniczym  spotkaniu 
z autorami kryminałów przyszedł czas na niezwy-
kły koncert w wykonaniu  muzyków Rokietnickiej 
Orkiestry Dętej, który odbył się także w ramach Po-
znańskiego Festiwalu Kryminału Granda.  Biblioteka 
w Rokietnicy oraz współpracujące instytucje biorą 
w nim udział corocznie.

Muzyczny wieczór miał odbyć się na dachu Bi-
blioteki lecz ze względu na niesprzyjające warunki 
pogodowe wydarzenie przeniesiono do sali kon-
certowej  Gminnego Ośrodka Kultury.  

Świetny repertuar, czyste  brzmienie instrumen-
tów oraz piękne głosy wokalistek cieszyły oczy oraz 
uszy licznie zgromadzonych osób. Zainteresowanie 
koncertem było bardzo duże.

Mamy nadzieję, że takie wydarzenia będą gości-
ły w Bibliotece Gminnej coraz częściej.

Serdecznie dziękujemy za tak liczną obecność na 
imprezach proponowanych przez Bibliotekę. Dzię-
kujemy Wszystkim, którzy współpracowali z nami 
podczas organizacji tegorocznej Stacji sensacji w Bi-
bliotece.

Iwona Zielińska
Biblioteka Gminna w Rokietnicy

Fot. Adam Michta

Biblioteka Gminna w Rokietnicy
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KRYMINALNA NOC W BIBLIOTECE…  31.08.2018 – 01.09.2018

Noc w Bibliotece.... czas - start!

31 sierpnia 2018 o  godz. 20.00 młodzi uczestni-
cy tajemniczej nocki w Bibliotece rozpoczęli swoją 
przygodę z książkowymi detektywami. Nocne warsz-

taty czytelnicze poprowadził pan Marcin Głowiński 
z Wydawnictwa „Zakamarki”. Głównym tematem 
zajęć były niesamowite historie bohaterów książek 

detektywistycznych z serii „Biuro detektywistyczne 
Lassego i Mai”. Dzieciaki wykazały się ogromna wie-
dzą na temat omawianych książek. Aktywnie pra-
cowali w grupach rozwiązując książkowe zagadki.

Dzieci posilone wieczorną pizzą rozpoczęły dal-
szą część zabawy w Bibliotece. Kolejnym etapem 
naszej nocnej przygody były tajemnicze, zagadko-
we podchody, które odbywały się zarówno w Bi-
bliotece jak i na zewnątrz. Dzieci musiały w grupach 
rozwiązać zadania, zagadki i szyfry, które następnie 
miały doprowadzić ich do tajemniczego hasła a w 
końcu do skarbu. Zadań do wykonania było sporo. 
Dodatkowym mrożącym krew w żyłam elementem 
naszej nocki był pojawiający się w budynku Biblio-
teki duch - upiór, który chciał przestraszyć małych 
detektywów. Nasze odważne dzieciaki nie dały się 
tak łatwo przestraszyć, wiadomo przecież, że duchy, 
zmory i upiory to tylko bajkowe stwory :) 

Na zakończenie imprezy dzieci obejrzały, familij-
ny, komediowy film, który wyciszył ich przed snem. 
Serdeczne dzięki Wam kochani, że z nami byliście 
i fajnie się bawiliście. 

Dziękujemy Wszystkim osobom biorącym razem 
z nami udział w tym wydarzeniu. Do zobaczenia na 
kolejnych takich nockach...

Spotkanie z historią… 
Polska Niepodległość 1918

17 października 2018 r. w sali Gminnego Ośrod-
ka Kultury odbyło się spotkanie z historykiem – dr 
Markiem Rezlerem. Wydarzenie to zorganizowa-

ne zostało przez Bibliotekę Gminną w Rokietnicy 
w związku z tegorocznymi obchodami 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości.

Tematem przewodnim prelekcji była jakże ważna 
historia Polski, postawa patriotyczna całego naro-
du podczas wydarzeń związanych z obroną naszej 
ojczyzny i walką o niepodległość. 

Serdecznie dziękujemy Panu Markowi za ciekawą 
prelekcję, nauczycielom oraz młodzieży za przybycie 
na spotkanie oraz aktywne uczestnictwo.
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Bajeczkowe wieści
Pierwsze jesienne dni w „Bajeczce” upłynęły bar-

dzo pracowicie…

„Jesień w parku”
Przyszła jesień, więc Tygryski uzbrojone w lupy 

udały się do parku, by stwierdzić, jak ta jesień z bli-
ska wygląda. Dzieci oglądały przez lupy wszystko: 
od kory drzew, poprzez liście, kasztany i żołędzie aż 
po nieliczne owady, które jeszcze gdzieniegdzie po-
jawiły się na drodze przedszkolaków. Tygryski wró-
ciły do przedszkola zadowolone i z kieszeniami wy-
pchanymi jesiennymi skarbami.

Karolina Rynowiecka-Rozmiarek

„Bezpiecznie na drodze”
Trzeci tydzień września upłynął Tygryskom pod 

znakiem rozmów o ruchu drogowym. Dzieci przy-
pomniały sobie, jak być bezpiecznym na drodze, 
gdy jest się pieszym, pasażerem samochodu i ro-
werzystą. Pomogły w tym: wycieczka na przejście 
dla pieszych oraz ćwiczenia praktyczne w sali, gdzie 
Tygryski ułożyły na dywanie miniaturę drogi z przed-
szkola do domu. Każdy miał okazję przejść tę dro-
gę opowiadając, co mija po prawej i po lewej stro-
nie, zatrzymując się przed „zebrą” i rozglądając, czy 
przejście jest bezpieczne.

Karolina Rynowiecka-Rozmiarek

„Kotki w bibliotece”
27 września w ramach akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom”, 6-latki z grupy „Kotki” wybrały się do Bi-
blioteki Gminnej w Rokietnicy. Dla wielu z nich była 
to pierwsza wizyta w nowej siedzibie biblioteki. 
Przedszkolaki zwiedziły placówkę, dowiedziały się 
od pani bibliotekarki, jaka jest różnica między bi-
blioteką a księgarnią, co należy robić, aby stać się 
czytelnikiem biblioteki, jak należy się w niej zacho-
wywać, jak chronić książki przed zniszczeniem oraz 
jak korzystać z czytelni. Spotkanie w bibliotece przy-
bliżyło przedszkolakom literaturę dziecięcą oraz jej 
autorów. Na zakończenie pobytu w bibliotece dzie-
ci wysłuchały bajek czytanych przez panią biblio-
tekarkę. Wychowankowie dowiedzieli się także na 
czym polega zawód bibliotekarza. Na zakończenie 
lekcji bibliotecznej dzieci wręczyły pani własnoręcz-
nie wykonaną laurkę. Żegnając się z paniami 6-lat-
kii zapewniały, że ponownie odwiedzą to ciekawe 
miejsce razem z rodzicami, by zapisać się do biblio-
teki i wypożyczyć interesujące ich książeczki. Dzieci 
pełne wrażeń i nowych doświadczeń, wracały do 
przedszkola z radością i uśmiechem na twarzach.

Agnieszka Kożuchowska

„Biedronki i Krasnoludki  
w firmie Claas”

We wrześniu grupy Biedronek i Krasnoludków 
pojechały autobusem miejskim na wycieczkę do 
firmy Claas w Niepruszewie. Na miejscu czekało 
na nas dwóch sympatycznych przewodników. Na 
początku obejrzeliśmy prezentację maszyn rolni-
czych - od największych do najmniejszych, poznali-

śmy różne kombajny oraz traktory. Następnie dzieci 
miały okazję zobaczyć ogromne traktory na żywo. 
Przy pomocy przewodników każde dziecko mogło 
wsiąść do traktora i poczuć się jak kierowca maszy-
ny rolniczej. Nikt się nie spodziewał, że tego dnia 
będzie miał możliwość zasiąść za kierownicą tak 
wielkiej maszyny! Dużą atrakcją dla Biedronek i Kra-
snoludków była możliwość przejażdżki na małych 
traktorach zabawkach Claas. Na koniec dzieci do-
stały upominki od firmy, kolorowanki oraz odblaski. 
Gorąco dziękujemy Panu Jarosławowi Wronieckie-
mu za zorganizowanie tak przemiłej wycieczki, oraz 
zespołowi Claas za miłe przyjęcie.

Katarzyna Kieliszek  
i Małgorzata Nowak- Grzechowska

„Marynarze i Słoneczka  
w Szreniawie”

Nadeszła jesień. Dni stały się bardziej ponure, za 
oknami wiatr, deszcz. Przedszkolaki z „Bajeczki” po-
stanowiły dowiedzieć się, jak wygląda jesień na wsi. 
Dzieci miały możliwość poznać tradycyjne metody 
czyszczenia ziarna, oglądały przemiał ziarna na żar-
nach, własnoręcznie młóciły zboże cepami. Pokazy 
obejmowały również metody przygotowywania za-
pasów na zimę: smażenie powideł, parowanie so-
ków, suszenie owoców i warzyw, kiszenie ogórków 
i kapusty. Przedszkolaki miały jeszcze jedna atrakcję 
– przejażdżkę bryczką. Pobyt na łonie natury w ci-
szy i spokoju zakończyliśmy wspólnym piknikiem. 
Pogoda dopisała. Słoneczko nie opuszczało nas na-
wet przez chwilę. Zmęczeni, ale z uśmiechem na 
twarzach powróciliśmy do przedszkola.

Alicja Gałęzewska

„Jak świętowaliśmy Dzień 
Przedszkolaka…”

Każdy z nas lubi świętować. W przedszkolu nie 
brakuje okazji do uroczystego spędzania czasu. Mło-
dzi wychowankowie mają swój wyjątkowy dzień. To 
najważniejsze święto - Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka, które przypada 20 września. Bajeczkowe 
przedszkolaki – elegancko ubrane brały udział w swo-
ich grupach w najprzeróżniejszych zabawach i kon-
kursach. Tańczyły z balonami, gazetami, sprawdzały 
swoje umiejętności. Nie zabrakło uśmiechu i rado-
ści oraz zdrowego i słodkiego poczęstunku. Dzieci 
z grupy Słoneczka zdradziły jeszcze swoje małe ta-
jemnice. Razem ze swoją Panią wypuściły koloro-
wy balonik napełniony helem z zapisanymi swoimi 

największymi marzeniami. Było radośnie i koloro-
wo. Dzieci przypomniały sobie również o swoich 
prawach – tak ważnych w życiu każdego człowieka, 
a także o kodeksie dobrego zachowania. Na zakoń-
czenie dnia przedszkolaki otrzymały kartki z życze-
niami i wybrały się na przepyszne lody. W drodze 
do cukierni wykazały się znajomością bezpieczne-
go poruszania się po drodze. Oczywiście z niecier-
pliwością czekają na swoje kolejne święto.

Alicja Gałęzewska

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka obchodziły też 
dzieci z grup „Motylki”, „Kotki” i „Sówki.” Dzień ten 
uczciliśmy uroczyście i kolorowo. Wszystkim przyświe-
cało hasło: „Zabawa, radość, edukacja”. Panie opo-
wiedziały dzieciom kilka słów o tym święcie, a także 
przeczytały list Rzecznika Praw Dziecka, pana Mar-
ka Michalaka, który specjalnie na tę okazję napisał 
do dzieci kilka słów. Dzieci wzięły udział w wesołych 
konkursach, zabawach ale i panie nauczycielki do-
stały zadanie specjalne - musiały zjeść plasterek cy-
tryny nie krzywiąc się. Wszystkie panie dzięki kibico-
waniu swoich podopiecznych wyszły obronną ręką, 
a na twarzach malowały się tylko uśmiechy. To nie 
był koniec niespodzianek: na dzieci czekała słodka 
niespodzianka – bajeczny tort, który każdemu z nas 
niebiańsko smakował. Nie zabrakło tego dnia rów-
nież malowania twarzy naszym przedszkolakom – 
Panie miały nie lada wyzwanie. Uwieńczeniem tego 
wspaniałego święta było wypuszczenie w powietrze 
balonu ze swoim imieniem przez każde dziecko. Każ-
dy przedszkolak poszedł do domu radosny i dumny, 
bo bycie przedszkolakiem to wielka rzecz!

Agnieszka Tomczak

„Jak to dobrze być chłopakiem,
małym sprytnym łobuziakiem (...),
bo chłopakiem być jak wiecie,
to najlepsza rzecz na świecie”.
1 października każdy chłopiec z grupy „Minion-

ki” mógłby zacytować słowa wiersza Katarzyny Ko-
walskiej. W przedszkolu „Bajeczka” obchodziliśmy 
bowiem Dzień Chłopaka. Z tej okazji dziewczyn-
ki wraz z paniami odśpiewały małym mężczyznom 
uroczyste „Sto lat” oraz złożyły im serdeczne życze-
nia. Każdy chłopiec otrzymał medal Super Chłopa-
ka oraz prezent. Był to dzień pełen radości i dobrej 
zabawy, który bez wątpienia na długo pozostanie 
w ich pamięci.

Hanna Augustyniak i Marta Gawrysiak

Przedszkole  
Bajeczka



25listopad 2018



26

A co działo się w Ptysiu  
we wrześniu i październiku?

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy 3 września, od 
samego początku czekało na nas dużo wrażeń, miej-
my nadzieję, że cały rok będzie tak ciekawy i zaska-
kujący. A o tym co się u nas dzieje będziecie mogli 
przeczytać co miesiąc w Rokickich Wiadomościach J 

Po raz drugi nasze przedszkole brało udział w świę-
towaniu „Dot Day”. Nasza kropka niby mała, niepo-
zorna, dla niektórych brzydka ale jak pogrzebana. 
W tym dniu królowały kropki, na ubraniach, w je-
dzeniu, w zadaniach a nawet w piosenkach J Każ-
dy z naszych przedszkolaków wie, że bez tej małej 
kropeczki nasz świat byłby zupełnie inny. 

Dzień Przedszkolaka 2018. Przedszkole Ptyś świę-
towało ten dzień 20 września, a żeby było inaczej 
niż zawsze to bawiliśmy się na balu przebierańców. 
Jak zawsze było dużo superbohaterów, księżniczek, 
kotków a nawet piłkarzy. Były tańce, zabawy, trosz-
kę słodkości i ogrom uśmiechu i radości. 

„Kiedy wrzesień, to już jesień, - 21 września ob-
chodziliśmy pierwszy dzień jesieni. Pogoda nam do-

pisała i mogliśmy podziewać zmieniającą się przy-
rodę na własne oczy.  Dzięki rodzicom, dziadkom  
naszych przedszkolaków mieliśmy możliwość skosz-
towania jesiennych przetworów. Żaden dżem, sok 
czy ogórki nie smakują tak jak te zrobione w domu. 
Dziękujemy J

Przez cały wrzesień dzieci z naszego przedszko-
la przynosiły dary jesieni, które znaleźli na rodzin-
nych spacerach, a teraz przyjdzie czas na tworzenie 
dzieł sztuki, co powstanie ? Zobaczycie w następ-
nym numerze. 

09 października zawitał do nas teatr kukiełkowy 
Pinokio z Nowego Sącza z przedstawieniem pt. ”Kru-
szynka”. Aktorzy przenieśli dzieci w świat fantazji, 
w bajkowy sposób ukazali wartości przyjaźni, zrozu-
mienia, akceptacji i pomocy potrzebującym. Główną 
bohaterką jest słonica Kruszynka, nie lubi pomagać 
innym, jest samolubna i leniwa. Ma jednak przy so-
bie przyjaciół, którzy pokazują jej w czym tkwi se-
kret prawdziwej przyjaźni. Świat magii oczarował 
nasze przedszkolaki, spektakl oglądały z ogromnym 
zaciekawieniem a na koniec podziękowały aktorom 
gromkimi brawami. 

Dzieci z grupy Bąbelki doczekały się tego wielkie-
go dnia a mowa tu o Pasowaniu na Przedszkolaka.  
Ten wielki dzień rozpoczął się od występów arty-
stycznych  następnie każdy maluch został uroczy-
ście włączony do grona przedszkolaków. 

„Przedszkole to ogródek, w którym rosnące ro-
śliny to dzieci, a nauczyciel jest ogrodnikiem dba-
jącym i pielęgnującym ich rozwój”

Friedrich Wilhelm Froebel
Poza Pasowaniem na Przedszkolaka 12 paździer-

nika obchodziliśmy również Dzień Edukacji Narodo-
wej, po krótkiej pogadance o nauce i dlaczego warto 
się uczyć przyszedł czas na zabawy, tańce i pyszne 
ciasto J W imieniu całego personelu Przedszkola 
Ptyś dziękujemy dzieciom i rodzicom za życzenia, 
słodkości i piękne kwiaty.

Drodzy rodzice, jeśli szukacie bezpiecznego i przy-
jaznego miejsca dla swoich dzieci zapraszamy do 
punktu opieki dziennej przy przedszkolu Ptyś przy 
ul. Kasztanowej w Kiekrzu. Przyjmujemy dzieci od 
1roku do 3 lat. Wiele się u nas dzieję.  Zapraszamy J

Przedszkole  
Ptyś
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Myszka Miki w jesiennej odsłonie 
Jesień to bardzo urokliwa pora roku, potrafimy ją 

docenić. Wiele osób uważa, że jest ponura i melan-
cholijna. Tym czasem są to chwile spędzone w domu 
z rodziną gdy na dworze ziąb czy żłobku w cudow-
nej atmosferze podczas zabaw i eksperymentów. 
Liście zmieniające kolor, kasztany, żołędzie, szysz-
ki sprawiają, że nasze wnętrza wyglądają jeszcze 
piękniej. Październik to czas przygotowań również 
do Halloween-owej zabawy. Wycinania otworów 
w dyni, szycia strojów na bal przebierańców jak i  
dekorowania ścian w mrocznym klimacie. 

Dzień Poczty Polskiej
9 października obchodziliśmy dzień Poczty Pol-

skiej. Z tej okazji nasze najstarsze dzieci udały się na 
pobliską pocztę, aby wysłać list zaadresowany do 
rodziców, była to dla domowników niespodzianka. 
Nie zapominamy też o listonoszach, którzy dzielnie 
dostarczają listy. Nie straszny im padający deszcz, 
czy milusińscy witający przy bramach posesji. 

Pamiętamy o zmarłych
W ubiegłym miesiącu w naszym żłobku była zbiór-

ka lokalna zniczy, które zostały zaniesione na porzu-
cone groby.  Bardzo dziękujemy za zaangażowanie 
i wszystkie podarowane znicze. 

Święto dyni 
Takiego warzywa jak dynia, nie trzeba przedsta-

wiać. Każdy ją zna i wie jak wygląda. My postanowi-
liśmy ją wyróżnić. Ogłosiliśmy konkurs na ‘’pomy-
słową dynie’’. Rodzice z dziećmi w domu ozdobili 
dynie, które stanęły na honorowym miejscu. Po ogło-

szeniu wyników konkursu, ozdabiały nasz korytarz. 

Mam czyste ząbki ?
W październiku podjęliśmy współpracę z sąsia-

dującym stomatologiem Panią Elizą Osuch 722-227-
123. Wszystkie dzieci dzielnie siadały na fotel w ga-
binecie i otwierały buzie, aby Pani doktor mogła 
sprawdzić czy wszystkie zęby są zdrowe. Mycie zę-
bów jest bardzo ważnym elementem w codziennej 
higienie, nie możemy o tym zapominać. 

Dzień otwarty !
01.12.2018r. zapraszamy wszystkie mamusie 

i tatusiów z najmłodszymi pociechami na DZIEŃ 

OTWARTY w naszym żłobku. Wspólnie wykonamy 
ozdoby świąteczne, zaproponujemy ogrom zabaw 
dla dzieci jak i odpowiemy na wasze pytania zwią-
zane z opieką nad dzieckiem w naszej placówce. 
Mamy jeszcze kilka wolnych miejsca, a to będzie 
dobry czas aby zobaczyć jak wyglądają sale i plac 
zabaw. Zapraszamy, czekamy właśnie na Ciebie!

Żłobek  
Myszka Miki

LATO Z KSIĄŻKĄ
Zakończyliśmy kolejny etap konkursu Z KSIĄŻKĄ 

PRZEZ CAŁY ROK. W ostatniej odsłonie konkur-
su – LATO Z KSIĄŻKĄ - wyróżnione zostały prace:
• Marysia Woźniak kl. 2c SP Rokietnica (foto-

grafia);
• Helenka Strykowska kl. 2e SP Rokietnica (praca 

plastyczno- fotograficzno - literacka);
• Michalinka Przystup kl. 2e SP Rokietnica (pra-

ca plastyczno-literacka);
• Emil Nykiel kl.3a SP Rokietnica (fotografia);
• Wiktoria Paul kl. 2c SP Rokietnica (praca pla-

styczno-fotograficzno-literacka);
• Hubert Horbacz kl. 3a ZSP Napachanie (praca 

plastyczno-literacka);
• Julia Władysiak kl. 4a ZSP Napachanie (praca pla-

styczno- literacka);
• Marta Olesińska kl. 2a ZSP Napachanie (praca 

plastyczna);
• Stella Gmyrek kl. 2a ZSP Napachanie (praca pla-

styczno – literacka).
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Dziękuję p. Małgorzacie Kolasie – bibliotekarce 
z Zespołu Szkół im. Zamoyskich w Rokietnicy oraz 

p. Elżbiecie Skrzypczak – bibliotekarce z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu,  za pomoc 
i zaangażowanie w promowanie konkursu na tere-
nie swoich placówek.

Projekt został objęty Honorowym Patronatem 
Wójta Gminy Rokietnica.

Koordynator projektu – Katarzyna Piechalak

POMAGAMY
Nowy rok szkolny na dobre zadomowił się 

już w naszych edukacyjnych zakamarkach i każ-
dy nabrał rozpędu do nauki. Zanim jednak na-
dejdzie czerwiec 2019, powróćmy wspomnie-
niami do tego, co wydarzyło się po koniec 
roku szkolnego 2017/2018. Szkoła Podstawo-
wa im. Jana Brzechwy nawiązała współpracę 
z Fundacją Rak’n’Roll, która „zmienia schematy my-
ślenia o chorobie nowotworowej i działa na rzecz 
poprawy jakości życia chorych na raka.” Jedną z ini-
cjatyw tej fundacji jest akcja „Daj włos!”, która po-
lega na tym, że każda osoba, która chce obciąć wło-
sy, może je potem przekazać na peruki dla kobiet 
w trakcie chemioterapii.

W akcji wzięły udział 22 osoby. Byli to uczniowie 
szkół podstawowych gminy Rokietnica, ale nie tyl-
ko… Akcję zapoczątkował tata jednego z naszych 
uczniów, co tylko nadało całości rozpędu. Ogromne 
słowa uznania należą się Pani Milenie Bochińskiej, 
właścicielce Studia Fryzjerskiego Madeleine, znaj-
dującego się na os. Kalinowym 13 A, gdyż w tym 
salonie, pod opieką profesjonalnych fryzjerek każ-
dy uczestnik akcji mógł obciąć włosy i skorzystać 
z bezpłatnej metamorfozy swojej fryzury.

Podążając za myślą Barbary Bush „Każdy ma coś, 
co może dać innym”, dziękuję wszystkim naraz i każ-
demu z osobna za okazane serce.

Sylwia Łukaszczuk
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NARODOWE CZYTANIE  
„PRZEDWIOŚNIA” 

W sobotę 8 września 2018 podczas Narodowego 
Czytania „Przedwiośnia” połączone siły młodzieży 
z Technikum w Poznaniu oraz z Zespołu Szkół im. 
Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy za-
garnęły scenę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Uczniowie, wczuwając się w role, z dużą dozą eks-
cytacji przeczytali wybrane fragmenty dzieła Ste-
fana Żeromskiego.

Każdy z występujących, zanim wyszedł na sce-
nę, przechodził chwilę tremy. Na szczęście obawy 
znikały przed samym występem. W obliczu kamer 
telewizyjnych i fleszy fotoreporterów trudno o spo-
kój, gdy za chwilę trzeba wyjść na środek.

Wielkie brawa dla czytających za odwagę i przygo-
towanie tekstu! Podziw dla słuchaczy za chęć przy-
bycia i kibicowania koleżankom i kolegom!

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu wysłała pięk-
ne podziękowania oraz zaprasza nas znów za rok!

Zobacz informację na facebook:
 https://www.facebook.com/pg/Biblioteka.

Raczynskich/photos/?tab=album&album_
id=2076439932386987

„Szanowni Państwo, raz jeszcze serdecznie dzię-
kujemy za wspólne Narodowe Czytanie! Dzięki Pań-
stwa zaangażowaniu, frazy Żeromskiego wybrzmia-
ły w sposób pełny i wszyscy przypomnieliśmy sobie 
jaką moc ma „Przedwiośnie”. Dziękujemy za fan-
tastyczne przygotowanie do czytania oraz bezpro-
blemową współpracę przy organizacji naszego wy-
darzenia.”

 Agnieszka Woźny Dorozińska

Damian Szczepański Mistrzem 
Polski w trójboju klasycznym 

15 września w Kielcach odbyły się Mistrzostwa 
Polski w Trójboju Klasycznym Juniorów, w których 
to udział wziął Damian Szczepański – uczeń klasy 
III technikum architektury krajobrazu. Damian nie 
miał sobie równych i pomimo, iż były to jego pierw-
sze mistrzostwa, odniósł spektakularny sukces. Da-
mian został Mistrzem Polski w Trójboju Klasycznym 
Juniorów oraz zdobył drugie miejsce w kategorii 
OPEN. Wśród konkurencji do których przystąpił za-
wodnik były: przysiad - 230 kg (rekord Polski), mar-
twy ciąg – 225 kg oraz wyciskanie leżąc (155 kg). 
Łącznie Damian podniósł 610 kg, czym ustanowił 
kolejny rekord Polski. Uczniowi serdecznie gratu-

lujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Alicja Dąbrowska

„Spojrzenie na widzenie” 
- zajęcia z optometrystami 

Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zaję-
ciach z optometrystami pod tytułem „ Spojrzenie 
na widzenie”. Warsztaty przygotowały studentki 
z Koła Naukowego Optyki i Optometrii Wydziału 
fizyki UAM w Poznaniu.

Optometria to dziedzina wiedzy stosowanej, 
której głównym przedmiotem zainteresowania 
jest proces widzenia, a szczególnie wszystko to, co 
służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i roz-
wojowi tego procesu. Początki optometrii w Pol-
sce to utworzenie z dniem pierwszym stycznia 1983 
roku Zakładu Optometrii w Akademii Medycznej 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dziesię-
cioletnia, intensywna praca pracowników tego za-
kładu, a szczególnie profesora Bolesława Kędzi, do-
prowadziła do wybudowania i wyposażenia nowego 
Zakładu Optometrii co doprowadziło do utworze-
nia pierwszych w Polsce Studiów Podyplomowych 
Optometrii. Młodzi ludzie nabywają tam umiejęt-
ności i kompetencji do prowadzenia badań i korek-
cji optycznej układu wzrokowego.

Nasze prelegentki opowiedziały o konsekwen-
cjach źle dobranej korekcji, skutków nadmierne-
go promieniowania UV, o wadach okularów kupo-
wanych w sklepach i aptekach na własną rankę, 
usłyszeliśmy o tym jak posługiwać się soczewkami 
, kto może a kto nie powinien ich zakładać, zapo-
znały nas z budową oka. Na spotkaniu uczniowie 
dowiedzieli się czym różni się okulista od opto-
metrysty i kontaktologa. Na samym końcu posłu-
chaliśmy o profilaktyce w dbaniu o zdrowy wzrok.

Anita Durowicz

Bezpłatne warsztaty Stowarzyszenie 
Zdrowi-My 

Stowarzyszenie Zdrowi-MY organizacja pozarzą-
dowa, zajmujące się profilaktyką zdrowia psychicz-
nego realizuje obecnie projekt współfinansowany 
przez Miasto Poznań w ramach, którego prowadzi 
dwa niezależne projekty:

- grupę psychoedukacyjną/terapeutyczną dla ro-
dziców dzieci narażonych na problem alkoholowy

- warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci narażo-
nych na problem alkoholowy.

Zapraszam do skorzystania z oferty
Anita Durowicz

 
AKCJA POBORU KRWI 

 Mając na uwadze to, iż krew ludzka to płyn-
na tkanka ustrojowa, której mimo dużego postępu 
medycyny nie udało się jeszcze zastąpić żadną inną 
substancją, nasza szkoła po raz drugi zorganizowała 
pobór krwi na terenie Rokietnicy. 17.09 uczniowie 
naszej szkoły oraz społeczność lokalna miała moż-
liwość oddać krew. Tydzień wcześniej w Zespole 
Szkół Zamoyskich gościliśmy przedstawiciela Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa 
w Poznaniu, który opowiadał młodzieży o tym jak 
ważne jest dzielenie się krwią i dlaczego stale tyle 
jej potrzebujemy.

 Krew od zawsze była i jest symbolem życia, po-
święcenia, bohaterstwa. Tylko ludzie zdrowi i wrażli-
wi są jedynym źródłem krwi - taką osobą na pewno 
jesteś Ty. Oddając krew i osocze ratujesz zagrożone 
życie. Wartość krwi doceniamy najczęściej dopiero 
w obliczu tragedii swoich bliskich lub gdy dzięki niej 
sami wracamy do zdrowia. Oddanie krwi jest naj-
większym dowodem ludzkiej solidarności i miłości.

Wszystkim osobą, które wsparły bank krwi ser-
decznie dziękujemy. 

 Anita Durowicz

Poczdam – miasto ogrodów 
W czwartek 20 września uczniowie Zespołu Szkół 

im. J.W. Zamoyskich w Rokietnicy odwiedzili Pocz-
dam. W wycieczce uczestniczyli przede wszystkim 
uczniowie technikum architektury krajobrazu. Spa-
cerując po parku Babelsberg i Sanssouci poznawali 
różne style założeń ogrodów historycznych. Dodatko-
wą atrakcją było zwiedzenie najstarszej części miasta.

Z rozległych ogrodów Sanssouci (287 ha) odwie-
dziliśmy ogrody tarasowe na południowych stokach 
wzniesienia Bornstedt, założone przez Fryderyka II 
Wielkiego oraz leżący niżej barokowy ogród deko-
racyjny z wielką fontanną. 

W kompleksie znajdują się pałace oraz inne obiek-
ty (pawilony, kościoły, belwedery itd.), pomiędzy 
którymi powstawały dekoracyjne i użytkowe (sady 
i warzywniki) ogrody.

Park Babelsberg nad brzegiem Haweli zaprojek-
towali jako angielski ogród pejzażowy Peter Joseph 
Lenné oraz książę von Pückler-Muskau. Malowni-
cze ukształtowanie terenu wokół pałacu, przyzam-
kowy obszar ozdobnych trawników, tzw. pleasure 
ground oraz liczne ścieżki spacerowe z pięknym wi-
dokiem na Poczdam i Havelę sprawiają, że park za-
liczany jest do najpiękniejszych w tej części Europy. 

Park Babelsberg oraz ogrody Sanssouci należą 
do grupy pałaców i zespołów parkowych w Pocz-
damie i Berlinie wpisanych w 1990 na listę świato-

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
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wego dziedzictwa UNESCO. 
Rejs statkiem po Haweli ukazał szeroką pano-

ramę ukrytych wśród zieleni parków zabytkowych 
pałacyków i rezydencji Poczdamu. 

Maria Matuszczak

X Jubileuszowe Grand Prix 
w biegach im. Dominiki 

22.09.2018 reprezentacja naszej szkoły, wzięła 
udział w X Grand Prix im. Dominiki. Na uczestników 
jubileuszowej edycji biegów, czekały okolicznościo-
we medale. Tradycyjnie odbył się Bieg Malucha (dla 
dzieci do lat 6) ok. 50 m, Bieg rodzinny ok. 1 km, 
Bieg główny ok. 7 km, Nordic walking ok. 4 km.

M.Statucka

Powtarzamy - matura za pasem! 
26 września klasy czwarte uczestniczyły w spekta-

klu Teatru Ludowego z Krakowa. Na nowo przeżywa-
liśmy historię króla Edypa. Uczestniczyliśmy w śledz-
twie, które prowadził, aby odkryć swoją prawdziwą 
tożsamość; w jego udręce, niepewności, wygnaniu.

Było warto, ten niezwykły dramat zyskuje na sce-
nie i zupełnie inaczej odbierają go szesnastolatko-
wie w klasie pierwszej i maturzyści - w czwartej. 

A. Olejniczak-Gros

Przedpremiera „Rodziny 
Addamsów” za nami! 

Nawiązując do słynnej Gombrowiczowskiej frazy, 
musical pt. „Rodzina Addamsów” zachwyca.

W dniu 20.09.2018 wybraliśmy się dość liczną 
grupą na musical wyreżyserowany przez Jacka Mi-
kołajczyka - Dyrektora Teatru Syrena w Warszawie. 
Współpraca dwóch teatrów opłacała się, koproduk-
cja Teatru Muzycznego w Poznaniu i Teatru Syrena 
w Warszawie święci triumf.

I uczniowie, i dorośli - reprezentujący naszą szko-
łę - czekali na niesamowite wrażenia. Każdy dostał 
to, czego chciał.

Zanim wyszliśmy z sali na dobre jeden przez dru-
giego rzucał hasła:

„Cu-dow-nie! Cu-dow-nie! Cu-dow-nie!”, „W skali 
od 1 do 10 daję 11!”, „Chcemy jeszcze raz to zoba-
czyć!”, „Pierwsza sztuka, podczas której nie trzeba 
było niczego interpretować!”, „Wszystko świetne! 
I muzyka, i aktorzy!”.

Układ zdarzeń zadziwia i sprawia, że próbujemy 
zgadywać, jak potoczą się sprawy, jak rozstrzygną 
się losy dwojga zakochanych...

Musical ukazuje życie dwóch rodzin, które chcą 
przed sobą zagrać kogoś innego. Co z tego wyni-
ka, warto przekonać się samemu. Wiele cennych 

tekstów spada na widzów ze sceny, trafiają do ser-
ca i przydają się w rozumieniu siebie i najbliższych.

Dziękuję serdecznie za udział w wydarzeniu 
Uczniom z Poznania i z Rokietnicy!

Agnieszka Woźny-Dorozińska

Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej. 
21.09.18 odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki 

Nożnej. Rozgrywki odbyły się systemem „każdy 
z każdym”. Po dniu sportowych zmagań, wyłonie-
ni zostali zwycięscy: I miejsce kl. III Ti, II miejsce 
kl. II Ti, III miejsce kl. III Th/tak. W zawodach wzię-
ły udział również panie. Królem strzelców została 
Natalia Jahnz.

Gratulujemy!
M.Statucka

Wyjazd integracyjny klas 
pierwszych 2018 

Dnia 27 września 2018 roku uczniowie klas pierw-
szych szkoły branżowej i technikum wybrali się na 
wyjazd integracyjny do Ośrodka Szkolenia Sporto-
wego w Brzedni. Na miejscu czekały na nich niezwy-
kłe atrakcje takie jak rejs statkiem, przejazd wozem 

wojskowym, strzelanie z łuku, rzuty toporkiem, tory 
z przeszkodami i zadania zespołowe. Wśród mło-
dzieży panowała przyjazna atmosfera, musieli oni 
wykazać się współpracą i wzajemną pomocą. Na 
zakończenie ich pobytu rozpalono ognisko, pod-
czas którego można było usłyszeć liczne rozmowy, 
co pokazywało, że integracja się udała.

Ola Krzemińska, z klasy I TH

„Otrzęsiny”  
w ZS im. J. i W. Zamoyskich

W piątek 5 października Samorząd Uczniow-
ski przyjął w poczet społeczności szkolnej pierw-
szoklasistów. Tradycja nakazuje, by zaszczyt ten na-
stąpił po wykonaniu szeregu zadań przez młodzież 
w ramach tzw. dnia kota. Wśród nich znalazły się 
takie konkurencje jak: picie mleka z kubeczka, wy-
dmuchiwanie piłeczki z miski pełnej mąki, bieg far-
mera czy jedzenie jabłka na sznurku bez użycia rąk. 
Przy wsparciu słonecznej, jesiennej pogody wszyst-
kim uczniom klas pierwszych udało się godnie wejść 
w nasze kręgi. Życzymy im samych niezapomnia-
nych chwil w murach naszej szkoły, nie tylko zwią-
zanych z nauką;-) 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 
Alicja Dąbrowska 
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Wycieczka do brandenburskiej Wenecji
Z okazji 10 – lecia istnienia naszego Stowarzy-

szenia otrzymaliśmy od Pana Tadeusza Czajki -Wój-
ta Gminy Tarnowo Podgórne, prezent - wyjazd na 
wycieczkę jednodniową. Pomysłów było wiele, ale 
ostatecznie  wybraliśmy wyjazd za granicę.  W pią-
tek 21 września, skoro świt Członkowie Stowarzy-
szenia wyruszyli na jednodniową wycieczkę do na-
szych zachodnich sąsiadów. Nasz pobyt w Niemczech 
rozpoczęliśmy od zwiedzenia  powiatowego miasta 
w Brandenburgii - Cottbus, znanego też pod słowiań-
ską nazwą Chociebuż, położonego nad rzeką Spre-
wą. Cottbus jest głównym miastem Dolnych Łużyc. 
Korzystając ze słonecznej pogody spacerowaliśmy 
urokliwymi uliczkami miasta podziwiając architek-
turę tego regionu. Zobaczyliśmy między innymi do-
brze zachowany fragment średniowiecznych murów 

miejskich, rynek ze starymi kamienicami i apteką 
z 1568r., Fontannę Sukienników, zwiedziliśmy ko-
ściół pofranciszkański św. Mikołaja. Weszliśmy rów-
nież na wzgórze zamkowe, a następnie przeszliśmy 
na Młyńską Wyspę, gdzie podziwialiśmy zabytkowe 
domy ówczesnych garbarzy. Następnie autokarem 
udaliśmy się w dalszą podróż do Burga, gdzie cze-
kała na nas kolejna atrakcja wycieczki – rejs łodzia-
mi po Sprewie. Rejs trwał dwie godziny w pięknych 
okolicznościach przyrody, w rezerwacie wpisanym 
na listę rezerwatów UNESCO. W trakcie naszego 
rejsu mieliśmy możliwość przepłynięcia przez ślu-
zę, co okazało się dużą atrakcją. Nie bez powodu 
okolica ta jest nazywana Brandenburską Wenecją, 
ponieważ do niektórych mniejszych miejscowości 
można się tylko dostać płynąc łodziami. Do ostat-

niej chwili udało nam się wykorzystać piękny cie-
pły dzień. W drodze powrotnej towarzyszyły nam 
już burze, silne wiatry, deszcze, ale szczęśliwie do-
jechaliśmy do swoich domów. Wycieczka ta została 
współfinansowana przez Gminę Tarnowo Podgórne  
i Stowarzyszenie. Jeszcze raz dziękujemy Panu Wój-
towi Tadeuszowi Czajce za ten piękny prezent z oka-
zji naszego Jubileuszu.

Elżbieta Kram – Stowarzyszenie ROKTAR

Listopad – imieniny Huberta – patrona myśliwych
Myślistwo. Prawdy, mity i dywagacje.

Artykuł o charakterze informacyjnym i edu-
kacyjnym ma na celu obiektywnie pokazanie ca-
łej prawdy o myślistwie. Wszystkie zamieszczo-
ne w nim dane są prawdziwe, wynikają z Ustawy 
Prawo Łowieckie, oraz Statutu Polskiego Związ-
ku Łowieckiego.

Jeśli wierzyć sondażom, większość społeczeń-
stwa jest nieprzychylnie nastawiona do myślistwa 
i myśliwych. Wynika to z braku wiedzy o myśli-
stwie, bowiem około 85% przyznaje, że niewiele 
wie o myślistwie, a swą wiedzę czerpie z sensacyj-
nych artykułów publikowanych przez przeciwni-
ków łowiectwa tzw. ekoterorystów. Myśliwy nie 
jest Panem na swych włościach, a wykonując po-
lowanie jest zobowiązany do przestrzegania ry-
gorystycznych przepisów.

Polski Związek Łowiecki (PZŁ) - 
akty prawne

- Polski Związek Łowiecki w skrócie PZŁ jest jed-
nym w tysięcy ogólnopolskich zrzeszeń osób fizycz-
nych i prawnych działających na terenie całego kraju. 
PZŁ jest upoważniony do prowadzenia gospodarki 
łowieckiej poprzez hodowlę, pozyskanie zwierzyny 
i działanie na rzecz ochrony środowiska.

- Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 13.10.1995 
– Prawo Łowieckie (Dz. U. Z 2002r Nr 42, poz 372 
z późniejszymi zmianami).

- PZŁ posiada własny Statut, godło, sztandar, pie-
częć, własne mundury, flagi i barwy.

- W Polsce jest ok. 120 -130 tys. myśliwych zrze-
szonych w ok. 2500 kół łowieckich. Czy to dużo? 
Dla porównania, w Austrii liczącej ok. 8,5 mln lud-
ności myśliwych jest ponad 850 tys!, mimo że kraj 

nie jest zasobny w zwierzynę.
* zwierzyna,tak licznie występująca w polskim 

krajobrazie jest naszym, wspólnym, narodowym 
skarbem. To zasługa myśliwych i leśników.

* Członkiem PZŁ może zostać każda osoba pełno-
letnia, niekarana. Do myślistwa trafia coraz więcej 
kobiet. Warunkiem jest odbycie stażu myśliwskie-
go i zdanie egzaminu przed komisją PZŁ.

* Cały obszar kraju jest podzielony na obwody ło-
wieckie. 95 % obwodów dzierżawią koła łowieckie, 
pozostałe są obwodami dewizowymi, lub ośrodka-
mi hodowlanymi.

- PZŁ nie otrzymuje dotacji na swą działalność.
- PZŁ jako jedyne stowarzyszenie wypracowuje 

dochód do budżetu państwa!!!.
- Struktura PZŁ jako modelowa jest wzorcem 

dla myślistwa w innych krajach.
- Zwierzyna nie jest własnością PZŁ, lecz do-

brem wspólnym!

Historia polskiego łowiectwa i nie tylko
- Myślistwo było obecne od samych początków 

państwa polskiego. Było przywilejem władców 
i szlachty. Wszelkie odstępstwa (kłusownictwo) 
były surowo karane, nawet śmiercią. Sytuacja za-
częła się zmieniać w XIX w, kiedy to do myślistwa 
zaczęto przyjmować przedstawicieli mieszczaństwa 
i przedstawicieli świata artystycznego (pisarzy, kom-
pozytorów, malarzy).

- Po uzyskaniu niepodległości, przedstawiciele 
łowieckiej braci z byłych trzech zaborów postano-
wili powołać centralny organ reprezentujący pol-
skich myśliwych.

- Rok 1923 - powstaje Centralny Związek Polskich 
Stowarzyszeń Łowieckich.

- Rok 1936 - przekształcenie na Polski Związek 
Łowiecki. Nazwa pozostaje do dziś.

- Łowiectwo, jego motywy trwale zapisały się 
w narodowej literaturze (Mickiewicz, Sienkiewicz, 
Żeromski, Korsak, Ejsmond, Weyssenhoff i inni) , 
malarstwie Kossakowie, Gierymski i inni). Motywy 
myśliwskie można potkać w muzyce. Instrumen-
tem dętym w orkiestrze jest róg myśliwski używa-
ny także do grania sygnałów łowieckich podczas 
polowań zbiorowych.

Ojciec niemieckiej opery Carl Maria Weber jest 
twórcą opery Wolny strzelec. Stanisław Moniusz-
ko wykorzystał motyw literacki Weyssenhoffa z po-
wieści Soból i panna w operze Halka.

- Gwara myśliwska, którą obowiązkowo posługu-
ją się dziś myśliwi wzbogaciła polskie słownictwo 
o ponad 5 tys. słów!.

- Dzisiejsze myślistwo to kontynuacja staropol-
skich tradycji myśliwskich i tak należy je postrzegać.

Struktury PZŁ
• Naczelnym organem PZŁ jest Zarząd Główny urzę-

dujący w Warszawie.
• Na terenie kraju działa 49 Zarządów okręgo-

wych PZŁ.
• Najmniejszą jednostką organizacyjną PZŁ są Koła 

Łowieckie w liczbie ponad 2,5 tysiąca.

 Koła Łowieckie
* Koła Łowieckie działają na zasadzie stowarzy-

szeń. Mają własne nazwy mundury reprezentacyj-
ne, sztandar. Posiadają osobowość prawną, zarząd 
i budżet. Na swą działalność nie otrzymują dotacji.

Przychodami są: składki członkowskie, wpływy za 
pozyskaną zwierzynę, oraz przychody z organizowa-
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nych polowań tzw. dewizowych dla obcokrajowców.
* Każde koło łowieckie posiada własny obwód 

łowiecki przydzielony umową ze Starostwem i tylko 
tam może polować! Wszelkie urządzenia przezna-
czone do hodowli i polowania są własnością Koła.

- Myśliwym może zostać osoba pełnoletnia, nie 
karana, po odbyciu stażu myśliwskiego i zdaniu eg-
zaminu z wiedzy o myślistwie. Po zdaniu dodatko-
wego egzaminu, może dokonywać selekcji odstrza-
łu samców zwierzyny płowej (sarna, daniel, jeleń).

* Członkami PZŁ są przedstawiciele wszystkich 
zawodów: rolnicy, robotnicy, lekarze,prawnicy, ar-
tyści, profesorowie, politycy. W kole wszyscy są ko-
legami, mają równe prawa. Myśliwi posługują się 
własnym, bogatym językiem łowieckim.

* Wszyscy członkowie koła są zobowiązani do 
wykonywania wszelkich prac związanych z hodow-
lą i pozyskaniem zwierzyny.

* Koła łowieckie prowadzą gospodarkę łowiecką 
na podstawie rocznego planu pozyskania zwierzy-
ny zatwierdzanego przez Nadleśnictwa, w oparciu 
o uprzednią inwentaryzację populacji zwierzyny wy-
stępującej na danym obwodzie łowieckim.

* Zgodnie z „Ustawą” koło musi wykonać nałożony 
plan pozyskania. Niewykonanie planu, jak również 
jego przekroczenie skutkuje dotkliwymi karami pie-
niężnymi nakładanymi na Koła przez Nadleśnictwa.

* Koła łowieckie odpowiadają za wszelkie szko-
dy wyrządzone rolnikom przez zwierzynę. (Dekret 
o Prawie Łowieckim z dnia 29.10.1952r). Podsta-
wą do wypłaty odszkodowań jest oszacowanie strat 
przy udziale przedstawiciela Gminy i zainteresowa-
nych stron (rolnik i myśliwy). Pieniądze na wypłatę 
pochodzą wyłącznie z przychodów własnych koła. 
Jest to kwota roczna wynosząca ok. 100 mln zł!

 Prawa i obowiązki myśliwych
- Myśliwy ma prawo do wykonywania polowania.
Myślistwo to nie zawód, a pasja, hobby. Myśli-

wi polują wyłącznie w czasie wolnym, po pracy. Na 
swoje hobby poświęcają swój wolny czas i pieniądze.

 Rozróżnia się dwa rodzaje polowań: zbiorowe 
i indywidualne. Zbiorowe to kontynuacja dawnych 
tradycji łowieckich. Plan polowań zatwierdza Nad-
leśnictwo. Szczegółowy terminarz polowań otrzy-
mują: Komenda Powiatowa Policji, Starostwo Po-
wiatowe, Komisariaty i Posterunki Policji, Urzędy 
Gminy, sołtysi. Informacje zamieszczane są na stro-
nach internetowych Kół Łowieckich.

- By móc wybrać się na polowanie indywidual-
ne myśliwy powinien:

* wywiązać się z prac gospodarczych i dostarczyć 
zaświadczenie o przestrzelaniu broni.

* posiadać aktualne pozwolenie na wykonywanie 
polowania tzw. „odstrzał”- druk ścisłego zaracho-
wania wystawiany przez łowczego Koła..

* w „odstrzale” jest precyzyjnie zaznaczony wy-
kaz zwierzyny do pozyskania.

* musi dokonać zapisu w księdze polowań z po-
daniem miejsca i czasu pobytu w łowisku. Po zakoń-
czeniu polowania musi ten fakt odnotować w księ-
dze zapisów.

* powinien przejść obowiązkowe szkolenie we-
terynaryjne uprawniające do oceny stanu zdrowot-
ności upolowanej tuszy. Na skupie swym podpisem 
określa, czy pozyskana sztuka jest zdrowa i nada-
je się do przerobu.

* w razie pozyskania jest zobowiązany do wypa-

troszenia i dostarczenia nieodpłatnie upolowanej 
tuszy do punktu skupu.

* w/w czynności nie dotyczą pozyskania tzw. 
drapieżników.

*przed podjęciem tej czynności musi wpisać 
w „odstrzał” pozyskaną sztukę z podaniem daty, 
godziny i miejsca pozyskania.

* myśliwy ma prawo pierwokupu upolowanej 
zwierzyny na użytek własny zgodnie z uchwałą Wal-
nego Zgromadzenia Koła.

* odkupiona od koła zwierzyna nie może być 
przedmiotem handlu.

* selekcjoner jest zobowiązany do przedstawie-
nia poroża upolowanej sztuki przed specjalną ko-
misją, która ocenia prawidłowość odstrzału. Nie-
prawidłowa selekcja skutkuje karami, do odebrania 
uprawnień selekcjonerskich włącznie.

* Myśliwy jest zobowiązany do: opłacania składek 
członkowskich, wykonywaniu prac powierzonych 
prze zarząd koła, aktywnego uczestnictwa w życiu 
koła. W porozumieniu z rolnikami winien uczestni-
czyć w akcji zapobiegania szkód, szczególnie pod-
czas zasiewów i dojrzewania zbóż.

* Jeśli w trakcie polowania, patroszenia i trans-
portu zwierzyny wyrządzi szkodę, zobowiązany jest 
do jej naprawienia.

* Wykonując polowanie, myśliwy nie ma pra-
wa zakazać przebywania innym osobom w łowi-
sku. Powinien jednak poinformować o swej obec-
ności na polowaniu.

 Prawa właścicieli gruntów wchodzą-
cych w skład obwodów łowieckich

* w świetle obowiązującego prawa – własność 
jest „rzeczą świętą”.

* myśliwy z mocy Ustawy ma prawo polować na 
terenach będących cudzą własnością, jednak z po-
szanowaniem praw właściciela.

* zapobieganie szkodom jest wspólnym intere-
sem myśliwych i właścicieli zasiewów. Obie strony 
powinny współpracować, by zminimalizować szko-
dy. Myśliwi – w większości osoby pracujące mają 
ograniczone możliwości pilnowania zasiewów. W ra-
mach współpracy zakupują armatki hukowe, środki 
chemiczne dla odstraszania zwierzyny. Dobra współ-
praca jest skutecznym sposobem na zminimalizo-
wanie szkód.

* w łowisku to myśliwy jest „gościem” i jak gość 
powinien się zachowywać.

* właściciel gruntów, zgodnie z Ustawą może nie 
zgodzić się na polowanie na terenie jego własno-
ści. Musi jednak zgłosić to pisemnie do Starostwa. 
W przypadku wyłączenia gruntów spod polowań, 
właściciel nie może ubiegać się o stosowne odszko-
dowanie za straty wyrządzone przez zwierzynę. Pod-
stawa: skoro myśliwy nie może polować, jest zwol-
niony z obowiązku pilnowania upraw, zatem koło 
nie ponosi odpowiedzialności.

Tradycje myśliwskie.
* Myśliwi mają swych patronów. Grecy mieli bogi-

nię Artemidę. Rzymianie – Dianę. Starożytni Słowia-
nie za są wą boginię uważali Dziewannę. Patronem 
dzisiejszych myśliwych jest św. Hubert. W niektó-
rych krajach (Czechy, Słowacja) za patrona uważają 
św. Eustachego. Jego postać nie jest udokumento-
wana historycznie, dlatego papież Paweł VI wykre-
ślił go z pocztu Wszystkich Świętych.

* W prawdzie myślistwo już dawno utraciło swój 
pierwotny charakter, to jednym z naczelnych zadań 
PZŁ jest kontynuacja tradycji myśliwskich.

Są to kultowe polowania Hubertowskie organi-
zowane 3. listopada, w dniu imienin św. Huberta, 
polowania Wigilijne, kiedy to myśliwi udają się do 
kniei z opłatkiem ,by dzielić się ze zwierzyną. Po 
każdym polowaniu zbiorowym jest układany pokot 
z upolowanej zwierzyny. Sygnaliści grają oddzielne 
sygnały na cześć każdego gatunku, od zwierzyny 
grubej, po drapieżniki i pióro (ptactwo).

*Każdy myśliwy po pierwszym pozyskaniu zosta-
je poddany uroczystej ceremonii przyjęcia w skład 
myśliwych

* zwyczaje myśliwskie. Po pozyskaniu myśliwy 
oddaje cześć upolowanej zwierzynie. Na polowa-
niu indywidualnym złomem (ułamanej, nie odcię-
tej części, drzewa, rośliny) okrywa miejsce zestrza-
łu (pieczęć), a w pysk wkłada „ostatni kęs” . Ostatni 
kęs nie dotyczy drapieżników. Złomem dekoruje się 
też kapelusz. To wyraz szacunku dla upolowanej 
zwierzyny. Na polowaniach zbiorowych tej czyn-
ności dokonuje prowadzący polowanie.

* Etyka myśliwska. Myśliwi posiadają własny zbiór 
zachowań. Za nieetyczne zachowania myśliwy podle-
ga karom, do wykluczenia z szeregów PZŁ włącznie.

 
 Współpraca z lokalną społeczno-
ścią na rzecz ochrony środowiska

* Myśliwi będący gospodarzami łowiska są czę-
ścią społeczności tam żyjącej. Są niejako skazani na 
koegzystencję. Znają, lub powinni znać właścicieli 
upraw. Często wspólnie ustalają zasady pilnowania 
zasiewów i plonów.

* W uzgodnieniu z rolnikami ustawiają lizawki, 
ambony i inne urządzenia łowieckie

w miejscach niekolidujących.
* Wspólnie ustalają wysokość strat poniesionych 

przez zwierzynę podczas szacowania szkód.
* Myśliwi są częstymi gośćmi w szkołach znajdu-

jących się na terenach obwodów łowieckich. Prowa-
dzą tam pogadanki o hodowli i ochronie środowiska.

* Do myśliwych, w pierwszej kolejności trafia-
ją ranne zwierzęta, lub sierotki. Oni najczęściej 
udzielają pierwszej pomocy i zwracają ozdrowień-
ców środowisku.

ASF – afrykański pomór świń. 
Co każdy powinien o tym wiedzieć. 

 Tę śmiertelną chorobę dla świń i dzików powodu-
je wirus ASF. Do Polski trafiła zza wschodniej granicy. 
Jest poważnym problemem dla polskiego rolnictwa 
będącego czołowym europejskim producentem trzo-
dy chlewnej. W obawie rozprzestrzeniania się tego 
śmiertelnego pomoru, Ministerstwo Ochrony Śro-
dowiska wydało nakaz całkowitej redukcji populacji 
dzika w całym kraju. Dotyczy to także loch i małych 
„pasiaczków”. Koła, które nie wykonają nakazu od-
strzału sanitarnego, czekają dotkliwe kary finansowe. 
To jedna z metod profilaktyki. Czy skuteczna? Z do-
stępnych źródeł wiadomo, że w Gruzji choć zlikwido-
wano dziki, to jest tam nadal kilkaset ognisk pomoru 
świń! Sprawę może załatwić skuteczna szczepionka.

Uwaga. ASF jest niegroźna dla ludzi, mięso z za-
rażonych sztuk jest zdatne do spożycia!. Natomiast 
człowiek może przenosić wirusa i na dziś nie ma sku-
tecznej metody zapobiegania pomorowi.

Andrzej Deckert. 
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Jak postępują roboty w Przybrodzie?
Mimo wcześniejszych nieporozumień na linii Wy-

konawca – pracownicy, problemów ze sprzętem, 
a także koniecznością przesunięcia trasy kanału 
w ul. Kolejowej, prace w ramach zadania pn. „Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami 
w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica” w mie-
siącu wrześniu i październiku ponownie ruszyły peł-
ną parą. Poziom zaawansowania robót z końcem 
października wzrósł do 80%.

Najważniejszym zadaniem w bieżącym miesiącu 
(listopad) jest zakończenie prac związanych z od-
tworzeniem nawierzchni w drogach powiatowych. 
Według deklaracji Wykonawcy wszystkie prace zwią-

zane z budową kanalizacji w Przybrodzie powinny 
zostać ukończone do 31.12.2018. 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia, głównie 
związane z komunikacją na w/w drogach.

Warto przypomnieć, że przedmiotem projektu 
jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej i rurociągów tłocznych o łącznej długości 5370 
m oraz czterech przepompowni ścieków.

Przedsięwzięcie o wartości 2 291 700 zł zostało 
sfinansowane z pożyczki umarzalnej w 25%,  udzie-
lonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

PRZEDSIĘWZIĘCIE pn.: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Przybroda, 

gm. Rokietnica” dofinansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

„Stare” Rostworowo z kanalizacją, 
a ul. Wakacyjna w Kiekrzu z wodociągiem

W dniu 24 października 2018 roku Prezes Zarzą-
du PUK Sp. z o.o. mgr inż. Michał Wieland podpisał 
dwie umowy z Wykonawcą - firmą BUD-AN Sp. z o.o. 
z Kalisza, na wykonanie następujących zadań: „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej 
w miejscowości Rostworowo i Żydowo, gm. Rokiet-
nica” oraz „Sieć wodociągowa w m. Kiekrz, ul. Pod-
jazdowa, Wakacyjna i Muzealna, gm. Rokietnica”.

W ramach powyższych inwestycji powstanie ok. 
1700 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
ok. 3500 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz 
680 m wodociągu.

Zgodnie z harmonogramem prace ruszą na przeło-
mie listopada i grudnia br. i rozpoczną się od budowy 
odcinka rurociągu tłocznego o długości 1000-1500 m 
w ul. Ogrodowej w Rostworowie oraz budowy sieci 
wodociągowej o długości 300-400 m w ul. Wakacyj-
nej w Kiekrzu. Nie chcąc  utrudniać Mieszkańcom 
dojazdu do posesji prace zostaną wykonane metodą 
bezwykopową, czyli tzw. przewiertem sterowanym. 

W okresie zimowym (styczeń-marzec) prace bu-
dowlane zostaną wstrzymane i ruszą ponownie od 
kwietnia przyszłego roku. Wodociąg w ul. Podjazdo-
wej i Wakacyjnej zostanie ukończony do 30 czerw-

ca, a kanalizacja sanitarna w Rostworowie i Żydo-
wie do 31 grudnia 2019 roku. 

Zgodnie z umową koszt wykonania zadania zwią-
zanego z budową kanalizacji to 1 851 219 zł netto, 
natomiast wodociągu - 150 000 zł netto. Przedsię-
wzięcie zostanie sfinansowane z pożyczki udzielo-
nej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Jesteśmy przekonani, że planowane inwestycje 
usprawnią proces odbioru ścieków bytowych oraz 
dostawę wody i w sposób odczuwalny podwyższą 
komfort życia Mieszkańców w przedmiotowych re-
jonach Gminy Rokietnica.

O inwestycjach i procedurach przetargowych 
prowadzonych przez PUK można na bieżąco czy-
tać na www.puk.com.pl. Zachęcamy do odwiedzin.



33listopad 2018

Zebranie wiejskie w Krzyszkowie
We wrześniu społeczności lokalne ustalały waż-

ne decyzje budżetowe na przyszły rok. Podczas ze-
brań wiejskich mieszkańcy podejmowali uchwały 
dotyczące realizacji zadań w ramach funduszu so-
łeckiego. Fundusz sołecki na rok 2019 dla Sołec-
twa Krzyszkowo wynosi  39 724,03 zł. Uchwałą ze-
brania wiejskiego z dnia 6 września przeznaczony 
on został na doposażenie placu zabaw w kwocie 
19 724,03zł, monitoring miejsca rekreacji 10.000 
zł, oraz zakup tablic informacyjnych i ławek w kwo-
cie 10.000 zł. W wyznaczonym terminie Sołtys zło-
żył stosowny wniosek do Wójta Gminy Rokietnica 
w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołec-
kiego dla Sołectwa Krzyszkowo.

30 września upływał także termin składania wnio-

sków do budżetu gminy na 2019 rok. Pełniąc funkcję 
sołtysa, każdego roku składałam stosowny wniosek, 
tak i też uczyniłam w tym roku. Wraz z członkami 
Rady Sołeckiej złożyliśmy wniosek do budżetu gmi-
ny, w którym priorytetem była kontynuacja budowy 
dróg na terenie Krzyszkowa w ramach opracowa-
nego projektu. We wniosku wskazaliśmy potrzebę 
przebudowy ulicy Polnej oraz dróg na osiedlu przy 
Trakcie Napoleońskim. Uwzględniliśmy, także wy-
konanie planów na budowę oświetlenia przy ulicy 
Kukułczej i Spokojnej. Które z tych zadań zostaną 
uwzględnione, dowiemy się z uchwał Rady Gmi-
ny Rokietnica.

Plac budowy przy ulicy Głównej został opusz-
czony przez wykonawcę, więc w najbliższym cza-

sie podjęte zostaną prace związane z zagospoda-
rowaniem skweru w pobliżu ronda.  

Sołtys M. Chojnacka

Sołectwo Żydowo

Jesienne  
porządki 
w Żydowie

Bardzo się cieszę, że kilku mieszkańców z Żydo-
wa z ulicy Parkowej 2 postanowiło uporządkować 
teren wokół swojego wejścia do bloku. Odrobina 
dobrej woli i trochę czasu, a można zrobić coś co 
sprawia, że lepiej się żyje wśród uporządkowanej 
i zielonej posesji. A to przecież nasz blok, nasza 
wioska Żydowo. Dziękuję tu moim sąsiadom za po-
święcony czas, efekt widać na zdjęciu - miło i zielono. 
Pragnę tu też podziękować pozostałym mieszkań-
com Sołectwa, którzy też dbają o czystość i obfitość 
zieleni wokół swoich posesji, a jest ich coraz wię-
cej. Zachęcam wszystkich miesz-
kańców do sadzenia krzewów 
i drzew – również w okresie je-
siennym. Bądźmy bliżej natury! 
Dziękuję i pokażmy, my doro-
śli dzieciom, iż przyroda 
może być blisko nas.

Radny Piotr Hałas 

Podziękowanie
Szanowni Państwo!

Pragnę jako radny nowej kadencji serdecznie podziękować wszystkim miesz-
kańcom Sołectwa Żydowo-Rostworowo, którzy mnie wspierali i składali podpisy 
pod moją kandydaturą na radnego gm. Rokietnica na lata 2018-2023. Dzię-
ki Państwu jestem radnym czwartą kadencję i myślę, że wspólnie udało się 
zrobić wiele w naszym Sołectwie. Są również przed nami dalsze wyzwania do 
realizacji. W myśl, że ludzie są najważniejsi, będę dalej starał się realizować 
Państwa postulaty. Nadal liczę na dalsze wsparcie we wspólnych działaniach 
na rzecz naszego Sołectwa. Jeszcze raz dziękuję! Radny Piotr Hałas 

Relacja z wyprawy 
amazońskiej  
– RIO HONDO cz. 2

17 października 2018 r. w Bibliotece Gminnej 
w Rokietnicy odbyło się spotkanie dla słuchaczy 
oraz sympatyków Akademii Wieku Dostojnego. Kanc-
lerz AWD - Pan Andrzej Deckert zaprosił wszystkich 
na niezwykłe spotkanie z Panem Rafałem Stasia-
kiem oraz Rafałem Koniecznym, którzy zrelacjono-
wali swoją wyprawę do Amazońskiej Puszczy. Zapro-
szeni goście w sposób bardzo ciekawy przedstawili 
swoje przygody w dzikiej krainie. Panowie wyświe-
tlili na spotkaniu prezentację filmową oraz fotogra-
ficzną. Nie zabrakło także zaskakujących i zabaw-

nych anegdot z fascynującej podróży. Serdecznie 
dziękujemy Wszystkim uczestnikom spotkania. Na-

szym Gościom życzymy jeszcze wielu nowych wy-
praw w nieznane zakątki świata !
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Niepokonany Arkadiusz Brzękowski!!!
Duża frekwencja na rozpoczęcie sezonu BUDMAR-

CUP 2018/2019 Grand Prix Rokietnicy w Pool-Bilard. 
Puchary i medale ufundowane przez firmę BUDMAR, 
dodatkowe nagrody w poszczególnych turniejach 
i nagrody przewidziane dla pierwszej czwórki ran-
kingu na koniec sezonu, a także transmisja na żywo 
z jednego stołu, relacja wyników na żywo w inter-
necie i przepyszne jedzonko w Akademii ewident-
nie przyciągają miłośników sportów bilardowych 
do Rokietnicy. Na starcie pierwszego turnieju BU-
DMAR-CUP pojawiło się aż 32 zawodników! Warto 
wspomnieć, iż w rankingu końcowym BUDMAR-CUP 
liczy się 9 z 10 rezultatów, czyli najgorszy wynik w se-
zonie nie jest brany pod uwagę. Daje to ogromną 
szansę zawodnikom, którzy nie grali w pierwszym 
BUDMAR-CUP na rozpoczęcie sezonu od drugie-
go turnieju i równą walkę o końcowy triumf w ran-
kingu. Na ten moment liderem rankingu jest Arka-
diusz Brzękowski triumfator ostatniego BUDMAR 
MASTERS, który nie miał sobie równych w turnie-
ju otwierającym sezon BUDMAR-CUP 2018/2019. 
Arek w finale spotkał się z Michałem Potyszem swo-
im kapitanem z pierwszej drużyny Akademii Bilar-
dowej Rokietnica. Zachęcamy do obejrzenia fina-
łu, relacja dostępna tutaj:
https://www.facebook.com/389492661121964/
videos/1927216670906813/

Na trzecim stopniu podium uplasowali się: An-
drzej Barski i Maksymilian Bartkowiak. Ogromne 
gratulacje dla całej czwórki, a szczególnie dla Mak-
sa, który zadebiutował w strefie medalowej BUD-
MAR-CUP. Nawiązując do debiutów, to na starcie 
pojawiło się 4 nowych reprezentantów „Szkółki Bi-
lardowej Radosława Babicy”, a byli to: Julia Babica, 
Julia Tarka, Miłosz Michałowski i Mateusz Cholewiń-
ski. Na podium nie wskoczyli ale to dopiero począ-
tek ich kariery i trzeba przyznać, że zaprezentowali 
się wyśmienicie. Miejmy nadzieję, że będą się roz-
wijać jak ich starsi koledzy i koleżanki z Akademii 
Bilardowej, którzy od kilku lat wiodą prym na Mi-
strzostwach Polski Juniorów. Wszystkie wyniki BU-
DMAR-CUP I 8-bil dostępne tutaj:

https://www.online-brackets.com/view/9273

Zapraszamy do udziału w następnej odsłonie BU-
DMAR-CUP zaplanowanej na 4 listopada. Tym ra-
zem będziemy grać w 9-bil.

Polska Liga Bilardowa!!!
7.kolejka – Akademia I nadal liderem

Rozgrywki II Polskiej Ligi Bilardowej wielkimi kro-
kami zbliżają się do końca fazy zasadniczej. Do roze-
grania pozostały już tylko 3 kolejki, a później Turniej 
Barażowy o I PLB z miejmy nadzieję naszą druży-
ną. W siódmej kolejce pierwszy zespół Akademii 
Bilardowej Rokietnica zremisował u siebie z dru-
żyną Falquon Hades Poznań. Punkty dla naszego 
zespołu zdobyli: Cezary Jarosz i Adam Stankiewicz 
w pojedynkach singlowych i debel w składzie Arka-
diusz Brzękowski i Adam Stankiewicz. Mimo straty 
kilku punktów utrzymaliśmy się na pozycji lidera. 
Nie pozwoliliśmy Hadesowi zbliżyć się do nas w ta-
beli przez co jesteśmy coraz bliżej Turnieju Barażo-
wego. Bardzo ważne będą dwie następne kolejki, 
w których Akademia I zmierzy się z drugą i trzecią 
drużyną w tabeli. Będą to mecze z Zakręconą Bilą 
z Poznania i Spiderem z Wrocławia. Spider w ostat-
niej kolejce stracił bardzo ważny punkt z drugą dru-
żyną Akademii Bilardowej Rokietnica. Akademia II 

ostatecznie przegrała 1:5 ze Spiderem ale punkt 
zdobyty przez kapitana Roberta Jachimowskiego 
może mieć duże znaczenie na końcowy układ tabeli.

8.kolejka – Robi się gorąco...
Nie tak wyobrażaliśmy sobie rezultaty 7.kolejki II 

Polskiej Ligi Bilardowej. Nie dotyczy to drugiej dru-
żyny Akademii Bilardowej Rokietnica, która spisa-
ła się rewelacyjnie pokonując aż 6:0 zespół Bilard 
Team Maria Wałbrzych. Brawo Robert Jachimow-
ski, Daniel Wieszczeczyński, Nikodem Jankowiak, 
Sebastian Brzękowski i Kacper Specyał za wygranie 
wszystkich swoich pojedynków! Innego wyniku spo-
dziewaliśmy się w meczu naszej pierwszej drużyny, 
która niespodziewanie aż 1:5 przegrała z Zakręco-
ną Bilą Poznań. Jedyny punkt dla naszego zespołu 
zdobył debel w składzie Michał Potysz i Arkadiusz 
Brzękowski. Na usprawiedliwienie może być fakt, iż 
w meczu zabrakło Cezarego Jarosza, który jest klu-
czowym zawodnikiem naszej drużyny. Porażka 1:5 
pierwszej drużyny Akademii nieco skomplikowa-
ła sprawę awansu do baraży o I PLB. Na rzecz Za-
kręconej Bili straciliśmy pozycję lidera. Co prawda 
ciągle jesteśmy na miejscu dającym awans, jednak 
przewaga nad kolejnym zespołem stopniała do tyl-
ko dwóch punktów. Niezmiernie ważna będzie na-
stępna kolejka, w której zagramy ze Spiderem Wro-
cław depczącym nam po piętach w walce o awans 

Finaliści BUDMAR-CUP I: Arkadiusz Brzękowski i Michał Potysz Pierwszy skład Akademii Bilardowej I Rokietnica

Akademia Bilardowa II Rokietnica, sędzia Radosław 
Babica i goście z Wałbrzycha
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do baraży. Szczegółowe wyniki i terminarz dostęp-
ne na stronach Polskiego Związku Bilardowego:

http://bilard-sport.pl/liga/terminarz_2liga.
php?grupa=1

Dominik zwycięża  
i wskakuje na fotel lidera!!!

Za nami piąta odsłona JUNIOR-CUP - cyklu tur-
niejów rozgrywanych w Akademii Bilardowej w Ro-
kietnicy przeznaczonych dla dzieci rozpoczynają-
cych przygodę z bilardem. Zawody organizowane 
są wspólnie ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Aka-
demia Bilardowa, TG Sokół Brody i Gminą Rokietni-
ca. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy, gdzie 
rywalizowali systemem „każdy z każdym”. Do kolej-
nej fazy awansowało 8 najlepszych tworząc 4 pary 
ćwierćfinałowe. I tak, w walce o półfinały spotka-
li się: Mateusz Cholewiński i Miłosz Michałowski, 
Franciszek Nowaczyk i Kacper Kawiak, Oskar Jachi-
mowski i Oliwier Ziętkiewicz oraz Julia Tarka i Do-
minik Pflaum. Z pozostałych zawodników najbliżej 
awansu do ćwierćfinału był Eryk Świdniak, który 
o awans walczył w rzutach karnych z Miloszem i Kac-
prem(cała trójka miała po 2 zwycięstwa), a na do-
datek Eryk bardzo pechowo wcześniej wbił czarną 
nie tam gdzie chciał. W meczach o finał Kacper za-
grał z Miłoszem, a Dominik z Oskarem. Ta czwórka 
miała zagwarantowane dyplomy i statuetki ufun-
dowane przez SWAB, a na zwycięzcę czekał kij bi-
lardowy firmy BrizZon ufundowany przez właści-
cieli Akademii. Po bardzo zaciętych pojedynkach 
do ostatniego meczu turnieju awansował Kacper 
Kawiak i Dominik Pflaum. Obaj reprezentują klub 
TG Sokół Brody prowadzony przez Wojciecha Piglę. 
Pan Wojtek oprócz pomocy w organizacji JUNIOR-
CUP kolejny raz pełnił rolę sędziego turnieju. Osta-
tecznie triumfatorem JUNIOR-CUP V został Domi-
nik, który dzięki temu zwycięstwu awansował na 
fotel lidera rankingu. Na drugie miejsce w rankin-
gu spadła Julia Babica, która tym razem nie wyszła 
z grupy ale warto wspomnieć, że jako jedyna we 
wszystkich wcześniejszych turniejach meldowała 
się na podium. Trzecie miejsce w rankingu zajmuje 
Oskar Jachimowski. Do rozegrania pozostał jeszcze 
jeden turniej, po którym najlepsza trójka rankingu 
JUNIOR-CUP otrzyma dodatkowe nagrody ufundo-
wane przez TG Sokół Brody i SWAB. Przypominamy, 
iż w rankingu nie będzie brany pod uwagę najgor-
szy występ spośród sześciu startów, czyli każdy za-
wodnik będzie miał odjęty najgorszy występ, czyli... 

dużo jeszcze może się wydarzyć ;) Zapraszamy do 
udziału w ostatniej tegorocznej edycji JUNIOR-CUP, 
która jest zaplanowana na 2 grudnia!!!

Karty rozdane!!!

Zakończyły się eliminacje do Mistrzostw Polski 
Amatorów rozgrywane w Akademii Bilardowej w Ro-
kietnicy. Po 5 turniejach eliminacyjnych zdecydo-
wanym liderem został zwycięzca ostatnich zawo-
dów, czyli Łukasz Sikorski. Drugie miejsce w rankingu 
zajął Michał Potysz, a na trzeciej lokacie ex aequo 
uplasowali się Andrzej Barski, Dawid Jachimowski 
i Robert Jachimowski. Kolejnymi zawodnikami, któ-
rzy uzyskali awans do Turnieju Finałowego MPA to 
Karol Bartkowiak, Leszek Adamek i rzutem na ta-
śmę, po świetnym występie w ostatniej elimina-
cji awansował Marek Strykowski. Marek w piątym 
turnieju zajął drugie miejsce i ostatecznie jednym 
punktem wyprzedził Piotra Ptaszyńskiego, który jest 
pierwszym rezerwowym czekającym na dodatkowe 
miejsca od Polskiego Związku Bilardowego. Drugim 
rezerwowym jest Sebastian Brzękowski. Turniej Fi-

nałowy MPA odbędzie się w dniach 16-18 listopa-
da w Łodzi, gdzie wystąpi 256 zawodników z całej 
Polski. Bilardziści podzielą się pulą nagród w łącz-
nej kwocie 16 000 zł. Już teraz zaczynamy trzyma-
my kciuki za wszystkich reprezentantów Akademii 
Bilardowej z Rokietnicy!!!

Milena Malicka  
zwycięża w WMLB!!! 

Zawodniczka Akademii Bilardowej Rokietnica ko-
lejny raz triumfuje w rozgrywkach Wielkopolskiej 
Młodzieżowej Ligi Bilardowej. Milena Malicka trzeci 
raz z rzędu zwycięża w kategorii juniorek w zawo-
dach rozegranych w Krotoszyńskim Centrum Bilar-
dowym, gdzie spotkało się 33 młodych bilardzistek 
i bilardzistów z Wielkopolski i Dolnego Śląska. Gra-
no w odmianę 8-bil do 2 wygranych partii. Milena 
w finale pokonała Wiktorię Zawartą(Sokół Brody) 
i zdecydowanie prowadzi w rankingu WMLB! Bra-
wo Milena!!! :) W kategorii juniorów zwyciężył Da-
mian Wierzyk(UKS Bila Zduny), a drugi był Sebastian 
Ciesielski(Świetlica Krobia).

Ciekawostką był mecz pomiędzy zwycięzcami po-
szczególnych kategorii, którzy zagrali o Puchar PZBil. 
Po bardzo wyrównanym pojedynku nasza zawod-
niczka uległa Damianowi Wierzykowi wynikiem 2:1. 

Kolejne zawody z cyklu WMLB odbędą się w grud-
niu ponownie w Krotoszynie. Wszystkich zaintere-
sowanych zapraszamy do udziału.

Szkółka Bilardowa  
Radosława Babicy!

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

Uczestnicy JUNIOR-CUP V

Triumfatorzy WMLB w Krotoszynie

Łukasz Sikorski zwycięzca eliminacji do MPA  
w Rokietnicy
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Sport, radość, uśmiech i rodzina  
– VII Turniej Piłki Nożnej  
im. Marcina Matysiaka już za nami. 

„Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas,
kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.”

Antoine de Saint-Exupéry

Drodzy Przyjaciele,
VII Turniej Piłki Nożnej im. Marcina Matysiaka pod 

honorowym patronatem Wójta Gminy Rokietnica, 
zorganizowany przez najbliższych kolegów Marcina 
i Urząd Gminy w Rokietnicy, odbył się tradycyjnie 
w trzecią sobotę września, tym razem nie na Orliku 
w Napachaniu, ale w Rokietnickim Ośrodku Sportu. 

Na płycie boiska o wyjątkowe trofea walczyły czte-
ry drużyny Juniorów: ZSP Napachanie, GKS Rokita, 
Szkoła Podstawowa Rokietnica, Spartan Rokietnica 
i sześć drużyn Seniorów: Ogniomistrzowie, Czarni 
Krzyszkowo, Elektron Tomala, Orły Swarzędz, Spar-
tan Rokietnica oraz Cerekwica Klasyczna Szóstka. 
Zagrały również dwie drużyny kobiet reprezentu-
jące: ROSfit i rodzinę Marcina. 

Przebieg meczów mistrzowsko komentował, prze-
prowadzając również wywiady z zawodnikami, Wie-
sław Chojnacki w asyście Danuty Potrawiak. Nad 
całością zaś czuwał Andrzej Żebrowski.

Rywalizujące ze sobą drużyny mimo zaciętej walki 
i sportowych emocji, grały fair play. Z trybun w kom-
fortowych warunkach kibicowali (z pomocą trąbek 
i okrzyków) rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, bab-
cie, dziadkowie, koledzy i inni miłośnicy piłki. Wyni-
ki meczów w poszczególnych kategoriach, rozgry-
wane w systemie każdy z każdym, doprowadziły do 
następujących rozstrzygnięć:
Turniej Juniorów

I miejsce – SP ROKIETNICA
II miejsce – GKS ROKITA
III miejsce – SPARTAN ROKIETNICA
Król strzelców – Tomek Zieliński GKS ROKITA

Turniej Seniorów
I miejsce - OGNIOMISTRZE
II miejsce – CZARNI KRZYSZKOWO
III miejsce – SPARTAN rOKIETNICA
Król strzelców – Paweł GRABIA

„Damskim” Królem Strzelców została Anna Gicala.

Wszyscy zawodnicy drużyn juniorów otrzymali 
upominki, a zwycięskie drużyny seniorów bony upo-
minkowe. 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 
Sołectwa Rokietnica Józefa Fudalę oraz piłkami od 
firmy Bajerbud i ROSfit. Każdy zawodnik otrzymał 
pamiątkowy medal. 

Dla dzieci zostały przygotowane dwa konkursy: 
rysunkowy pt. „KOCHAM MOJA OJCZYZNĘ, KOCHAM 
MOJĄ PIŁKĘ” i konkurs wiedzy historycznej dla dzie-
ci i rodziców na temat 100-lecia Odzyskania Nie-
podległości i Powstania Wielkopolskiego. Obydwa 
konkursy cieszyły się bardzo dużym zainteresowa-
niem. Żadne dziecko biorące udział w konkursach 
nie odeszło do domu bez upominku.

Konkursy zakończyły się losowaniem nagród 
głównych, którymi były zestawy playmobili ufun-
dowane przez sklep Juupi Heleny Pukszta oraz na-
gród pocieszenia.

Turniej miał też wiele dodatkowych atrakcji, szcze-
gólnie dla dzieci. Oblegane było stoisko z ekspo-
zycją zabawek playmobil, którymi można było się 
bawić, zaś przy dmuchańcu-skakańcu nadzorowa-
nym przez Teresę Wieczorek, dyrektor GOK, była 
nie kończąca się kolejka.

Jak co roku nie zabrakło pysznych placków, chleba 
ze smalcem i kiszonym ogórkiem, kaszanki i dosko-
nałych flaczków. Symboliczny ogromny tort ufundo-
wany przez Cukiernię „U Kamilka” Artur Lisiak, tym 
razem został wniesiony przez juniora - Kamila Lisiaka.

Obok zasadniczej części Turnieju – gry piłkarzy, 
nie zabrakło ważnych akcentów, które od lat two-
rzą jego klimat i charakter. Na początek był więc 
wyjątkowy hymn i symboliczne kopnięcie piłki. Zaś 
każdej z ceremonii wręczania nagród i pucharów 
towarzyszył śpiew i pokaz taneczny. Turniej zakoń-
czył się wspólnym zdjęciem i corocznie śpiewaną 
przez Anię piosenką pt. „Telefon”.

W imieniu rodziny dziękuję wszystkim za czas po-
święcony na zorganizowanie, przygotowanie i uczest-
niczenie w VII już amatorskim Turnieju, po to by ry-
walizować, kibicować, bawić się z całą rodziną - po 
prostu spotkać się w miłej, sportowej i rodzinnej 
atmosferze, aby uczcić pamięć Marcina.
Dziękuję:
• Kolegom i koleżankom, którzy już po raz siódmy 

zorganizowali turniej, w tym szczególnie: Andrze-

jowi Żebrowskiemu, Jackowi Bieleckiemu, Artu-
rowi Lisiak, Józefowi Fudala;

• Władzom Gminy: Wójtowi Bartoszowi Derecho-
wi, Sekretarz Danucie Potrawiak, Kindze Owsian 
i Katarzynie Sokulskiej;

• Prezesowi ROS - Jerzemu Maciejewskiemu;
• Kapitanom, trenerom i zawodnikom poszczegól-

nych drużyn juniorów i seniorów;
• panom sędziującym i prowadzącym mecze; 
• Ratownikowi medycznemu
• Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie 

i obsługę Turnieju w szczególności: Andrzejowi 
Żebrowskiemu, Jackowi Bieleckiemu, Zdzisławo-
wi Szatkowskiemu, Wiesławowi Chojnackiemu, 
Adrianowi Maternik, Kazimierzowi Fudala, Mał-
gorzacie Dudek;

Dziękuję za przygotowanie i prowadzenie anima-
cji dla dzieci:
• Monice, Dominice, Marysi, Ani, Beacie, Joan-

nie Horemskiej,  Beacie i  Marcinowi Mądrym;
• pani Helenie Pukszta właścicielce sklepu Juupi za 

przekazanie  głównych nagród w konkursach dla 
dzieci oraz pani Magdalenie Pilarczyk za upominki;

• Dyrektor Biblioteki Gminnej im. Marii Konop-
nickiej i GOK w Rokietnicy Teresie Wieczorek;

• Dziękuję wszystkim, którzy zapewnili poczęstu-
nek w szczególności:

• państwu Ryszardowi i Teresie Dziamskim, Magdzie 
i Arturowi Pilarczykom, Cukierni „U Kamilka”, Pie-
karni Piotra Łakomego, Restauracji „Pod Gruszą”;

• paniom Danucie Potrawiak, Mari Domagała, Mał-
gorzacie Dudek, Izabeli Dziamskiej, Monice By-
czyk, Halinie, Grażynie, Wandzie, Magdalenie, 
Sylwii Fudala - za pyszne wypieki.

Dziękuję sponsorom: 
• Cukierni „U Kamilka”; Piekarni Piotr Łakomy; Ewie 

i Maciejowi Szturemskim; Małgorzacie i Zbignie-
wowi Muszyńskim; P.U. RUMCYK Roman Goraj; 
Ewie Nadolnej Sklep Spożywczo Przemysłowy 
En; Firmie Military Rokietnica; Firmie BAJERBUD 
Anita Bajerlein-Muszyńska i wszystkim anonimo-
wym darczyńcom.

Dziękuję:
• panom fotografom: Adamowi i Krzysztofo-

wi Michta oraz Wojciechowi Chwalińskiemu;
• paniom grającym w drużynach kobiet „nie-

bieskich i czerwonych”;
• Ani i Marysi za śpiew i taniec;
• wszystkim kibicom i gościom.

Raz jeszcze dziękuję z całego serca wszystkim, za 
zaangażowanie, za wsparcie, za uśmiech, za wspa-
niałą rodzinną atmosferę, dziękuję Wam za to, że 
byliście z nami, dziękuję za pamięć.

Do zobaczenia!  
Pamiętaj wrzesień przyszły rok!
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X Jubileuszowe Grand Prix Rokietnicy 
w biegach zakończone

Bieg Finałowy spłatał nam niezłego figla. Po upal-
nych imprezach w ramach tegorocznego Grand Prix, 
lecie z rekordowymi temperaturami oraz gorącą 
pierwszą połową września, pogoda w dniu Biegu 
Finałowego był niemalże szokiem. Aura nie zachę-
cała do aktywności, mimo tego na starcie zamel-
dowało się mnóstwo biegaczy – zarówno wytraw-
ni wielbiciele długich tras, jak i amatorzy krótkich 
dystansów. Nie zawiodły również rodziny, które 
wybrały właśnie taki sposób wspólnego spędze-
nia wolnego czasu. 

Pierwsze jak zwykle pobiegły maluchy, następnie 
rodziny na krótkim jednokilometrowym dystansie. 
Najwięcej emocji przysporzyli biegacze na dystansie 
głównym i kijkarze. Wśród zawodników dominowa-
ła rywalizacja, oczywiście tylko ta zdrowa, zarów-

no z samym sobą, jak i pozostałymi uczestnikami. 
Każdy biegacz na mecie otrzymał posiłek rege-

neracyjny oraz specjalny okolicznościowy medal 
nawiązujący do 100. rocznicy wybuchu powstania 
wielkopolskiego obchodzonej w Gminie Rokietni-
ca w sposób szczególny. Dodatkowo biegacze oraz 
kijkarze, którzy wzięli udział we wszystkich 3 bie-
gach, otrzymali wyjątkową koszulkę idealną na ko-
lejne zawody. Najmłodsi mogli skorzystać również 
z zabaw zorganizowanych przez Przedszkole Logi-
cus oraz wziąć udział w konkursach z wiedzy profi-
laktycznej. Wylosowaliśmy również biegacza oraz 
3 rodziny, które wzięły udział we wszystkich 3 bie-
gach w ramach Grand Prix. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się 
w organizację wydarzenia. Są to: 

• Rokietnicki Ośrodek Sportu
• ROSfit
• Przedszkole Logicus
• Restauracja pod Gruszą
• Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświad-

czalne Przybroda
• Budowa i utrzymanie dróg Ewa Antczak
• Renata Chlebowska i dziewczyny z biura biegu
• Funkcjonariusze Policji z Rokietnicy, Tarnowa Pod-

górnego oraz Poznania
• Druhowie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 

z Mrowina, Napachania, Przybrody i Rokietnicy
• Adam Nosal
• Piotr Mazurczak
• Józef Fudala
• Zdzisław Szatkowski
• Sylwester Grolewski
• Adam Michta – relacja fotograficzna
• Opieka medyczna
• KLAUS – nagłośnienie
• Foxter Sport – elektroniczny pomiar czasu
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Wyniki biegów:
Dziewczęta do lat 16 
• I miejsce Michalina Michta
• II miejsce Ewa Stachowiak
• III miejsce Anna Gicala
Chłopcy do lat 16
• I miejsce Jakub Kubiak
• II miejsce Mikołaj Just
• III miejsce Adam Łuczka
Kobiety OPEN
• I miejsce Agnieszka Zakrzewicz – Podlecka
• II miejsce Roma Kowalska
• III miejsce Paulina Borowska-Najderek
Mężczyźni OPEN
• I miejsce Piotr Myślak
• II miejsce Emil Skitek
• III miejsce Przemysław Kucharski
Nordic Walking kobiety
• I miejsce Agnieszka Nowicka
• II miejsce Agnieszka Gościniak
• III miejsce Aneta Matysiak-Gicala
Nordic Walking mężczyźni
• I miejsce Paweł Kromski
• II miejsce Dariusz Kosicki
• III miejsce Jacek Kozłowski
Najmłodszy uczestnik – Mateusz Ostrowski
Najstarszy uczestnik – Wojciech Brych-Ka-
dziński

Pełne wyniki biegu głównego znajdują się na: 
www.rokietnica.pl.

SPARTAN CUP – 
ROKIETNICA

30 września w Rokietnickim Ośrod-
ku Sportu odbyły się zawody taekwon-
do, których gospodarzem był Międzysz-
kolny Uczniowski Klub Sportowy Spartan 
Rokietnica. Był to turniej z cyklu Wielkopolskiej 
Ligii Taekwondo Olimpijskiego organizowany przez 
zaprzyjaźniony klub Gorwa Team. 

W rokietnickiej hali barwy naszego klubu w kon-
kurencjach sprawnościowych reprezentowało trzy-
dziestu zawodników oraz osiemnastu zawodników 
w walkach sportowych. W walkach sportowych ra-
zem zdobyliśmy: cztery złote, siedem srebrnych oraz 
sześć brązowych medali.

Sukcesy naszych zawodników napawają nas tre-

nerów dumą. Jesteśmy pewni, że cięż-
ka i systematyczna praca oraz zdeter-

minowanie i pełne zaangażowanie 
podczas treningów zaprocentowały 
w postaci wyniku dzieci na turnie-
ju. Każdy zawodnik i ich trenerzy 

przeanalizowali walki pod wzglę-
dem technicznym i taktycznym, wy-

ciągnęli odpowiednie wnioski i wiedzą 
nad czym należy dalej pracować na trenin-

gach, aby wynik był jeszcze lepszy.

ZGRUPOWANIE  
AZS POZNAŃ

W dniach 12-14 października czołowi zawodnicy 
z naszego klubu wzięli udział w konsultacjach trenin-

gowych organizowanych przez Organizację Środowi-
skową Akademickiego Związku Sportowego w Po-
znaniu. Nasi reprezentanci uczestniczyli w czterech 
treningach, podczas których mieli okazję szlifować 
umiejętności taktyki walki sportowej oraz wymie-
niać się doświadczeniami z rówieśnikami z innych 
klubów. To były bardzo pracowite i ciężkie treningi. 
Spartanie zasługują na pochwałę, ponieważ wykazali 
się ogromną determinacją, walecznością i wytrwa-
łością, które zaowocowały nabytym doświadcze-
niem i umiejętnościami. Jesteśmy pewni, że wylany 
pot podczas tego zgrupowania zaprocentuje w wy-
nikach na macie. Każdy trening jest teraz na wagę 
złota, gdyż dużymi krokami zbliżają się Międzywo-
jewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Taekwondo 
Olimpijskim, które odbędą się 27 października w Ja-
rocinie. Jesteśmy pewni, że nasi młodzi wojownicy 
są w pełni gotowi do startu w mistrzostwach. Trzy-
majcie za nas mocno kciuki!

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

Patronat Honorowy: Wójt Gminy Rokietnica, 
Starosta Poznański

Patronat medialny: Nasz Głos Poznański, Ro-
kickie Wiadomości

Partnerzy: Rokietnicki Ośrodek Sportu, RosFit, 
Przedszkole Logicus

Zadanie publicz-
ne realizowane przez 
Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Działa-
nia Dolina Samy pn. 
„Finał X Rodzinnego 
Grand Prix Rokietni-
cy w Biegach im. Do-
miniki” współfinanso-
wane jest ze środków Powiatu Poznańskiego oraz 
Gminy Rokietnica.

Katarzyna Sokulska – Referat Organizacyjny 
i Promocji UG Rokietnica

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Tajlandia
Cześć, czołem! W ostatnim artykule, pisałem jak 

razem z Jessicą podróżowaliśmy po Kambodży. Da-
lej nasza trasa prowadziła przez Tajlandię aż do wy-
spy Phuket, gdzie po prawie 3 tygodniach wspólnej 
podróży, dzielenia się swoimi przemyśleniami i do-
świadczeniami, przyszedł czas, żeby się rozdzielić. Co 
ciekawe, wcześniej mieliśmy to już zrobić przynaj-
mniej kilkukrotnie, ale jakoś zawsze udawało nam 
się znaleźć takie rozwiązanie, żeby dalej ze sobą je-
chać. Niestety ten lot Jessica miała zarezerwowany 
już od dawna i oboje widzieliśmy, że taki moment 
przyjdzie, ale chyba nikt z nas się nie spodziewał, 
że zdążymy się aż tak zaprzyjaźnić. Wcześniej zdą-
żyłem przywyknąć do tego, że dzień w dzień spo-
tykam nowych ludzi, a chwilę później już się z nimi 
rozstaje. Jednak tym razem to nie było takie proste…

Tymczasem zostałem sam i musiałem coś ze sobą 
zrobić oraz dalej jakoś ciągnąć swój wątek w Tajlan-
dii. Wtedy pomyślałem, że od zawsze jedną z mo-
ich pasji był boks oraz inne pokrewne sztuki walki. 
Swoją drogą, ćwiczyłem je także na nowej hali w Ro-
kietnicy u Krzysztofa Nowickiego. A skoro znalazłem 
się w Tajlandii, to oczywiście musiałem potrenować 
z prawdziwymi zawodnikami Muay Thai i zobaczyć 
na żywo, jak oni to robili. Dla mnie być w tym kraju 
i nie spróbować ich sportu, to tak jakby być w Pa-
ryżu i nie widzieć wieży Eiffla. Co ciekawe miałem 
okazję zobaczyć to nawet za darmo, podczas uro-
czystości urodzin króla w Bangkoku, ale wtedy po 
wypiciu zaledwie 3 piw, to miasto dosłownie mnie 
pochłonęło i nadal niewiele z tego pamiętam. Jed-
nak tą historię zostawię na inny czas. 

Czym tak właściwie jest wspomniana przeze mnie 
dyscyplina? Muay Thai określany często tajskim bok-
sem jest uznawany jako sztuka ośmiu kończyn. 
W tzw. „stójce” polega na walce pięściami, noga-
mi, kolanami oraz łokciami, co łącznie daje 8 punk-
tów styku. Ten styl walki wywodzi się z Muay Boran, 

którego początki odnotowuje się już w XIII wieku. 
Na przestrzeni tylu lat, służył on przede wszystkim 
żołnierzom do obrony granic, dlatego też przetrwał 
do dziś i urósł do rangi sportu narodowego. Począt-
kowo polegał na walce w utwardzanych różnymi 
metodami bandażach. Tak naprawdę dopiero na 
początku XX wieku zmieniono reguły, kiedy wpro-
wadzono normalne rękawice i wycofano techniki 
uważane za bardziej brutalne. Pomimo tego Muay 
Thai do dzisiaj jest oceniane jako jeden z najbar-
dziej bezwzględnych sportów, gdzie każdy cios jest 
zadawany z największą możliwą siłą. A skoro tak, 
to postanowiłem, że musze tego spróbować. Chcia-
łem zawalczyć z kimś pokroju tych twardzieli, czyli 
prawdziwymi zawodnikami Muay Thai.

Kiedy tylko podjąłem decyzję, bezpośrednio z lot-
niska udałem się do dzielnicy Chalong, gdzie miej-
scowi mieli trenować właśnie ten sport. Znalazłem 
tam przynajmniej kilka takich klubów i po krótkim 
rekonesansie oraz negocjacjach, wybrałem jeden 
z nich. Od tamtej pory zamieszkałem w moim na-
miocie, zaraz obok sali do ćwiczeń oraz zacząłem 
treningi po 2x dziennie i tak przez tydzień. Chcia-
łem z tego maksymalnie skorzystać, ale oczywiście 
nie było wątpliwości, że po tak krótkim okresie, nie 
stanę się nagle zabijaką na miarę Chucka Norrisa. 

Tak więc zaczęło się. Treningi były prowadzone 
jedynie przez Tajów, byłych albo jeszcze aktualnych 
zawodników. Oczywiście było bardzo gorąco, dla-
tego miejsca do ćwiczeń zorganizowano na świe-
żym powietrzu, gdzie osłonięto je jedynie dachem, 
głównie przez wzgląd na słońce i ewentualny deszcz. 
Po ponad 120 dniach podróży i straceniu kilku kilo-
gramów, coś takiego okazało się naprawdę sporym 
wyzwaniem. Wystarczył jeden trening, żebym po-
żałował. Nie mogłem uwierzyć, że zdecydowałem 
się na coś takiego i to po 2x dziennie. Największy 
kryzys znalazł mnie dopiero kolejnego dnia, kiedy 
pojawiły się już zakwasy i musiałem zagryźć zęby, 
żeby „jechać dalej z koksem”.

Po swoich treningach czas zajmowała mi obser-

wacja zawodników, ich ćwiczeń, przyzwyczajeń oraz 
tego jak na co dzień funkcjonowali. Każdy z nich 
był niesamowicie wyrzeźbiony, na ich ciele ciężko 
było dopatrzyć się choćby grama tłuszczu. Wyda-
je mi się, że nie znalazłbym tam nikogo, kto ważył-
by więcej niż 70 kg, a mimo to wszystkie ich ciosy 
wykonywane były z olbrzymią siłą i towarzyszącym 
temu charakterystycznym warknięciem. Każde ich 
uderzenie nogą dosłownie przypominało kopnię-
cie konia. Na ich twarzach często było widać śla-
dy po łokciach, ulokowanych w walkach przez ich 
przeciwników. W skrócie wiedziałem, że z nimi na-
prawdę nie było żartów. To naprawdę była przepaść. 
A wynikało to z faktu, że zaczynali swoje treningi 
już jako 6 letnie dzieci!

Jednego razu, nieopodal organizowano walki za-
wodników Muay Thai na stadionie Chalong. Szybko 
podjąłem decyzję, że się tam wybiorę. Wśród wi-
downi widać było grupkę zakładających się ze sobą 
ludzi, dla których chyba jedną z największych atrakcji, 
były bijące się ze sobą dzieci. Istnieje wiele głosów 
z zachodu, wyrażających swoje oburzenie dla cze-
goś takiego. Ja też miałem co do tego dosyć mie-
szane uczucia, dopóki nie usłyszałem Rafała Simo-
nidesa, zdaje się najlepszego polskiego zawodnika 
Muay Thai. Simonides stwierdził, że dzieci w Polsce 
wcale nie są mniej agresywne od tych z Tajlandii, 
a jeśli ktoś ma co do tego wątpliwości to niech im 
odłączy komputer i zobaczy co się stanie 😊 Z moje-
go doświadczenia najwięcej agresji mają w sobie 
ludzie, którzy właśnie nic nie potrafią. To strach po-
woduje w nich takie emocje. Po sobie mogę napi-
sać, że sztuki walki najczęściej kształtują charakter, 
przez co u prawdziwych zawodników respekt zarów-
no do siebie, jak i do innych wzrasta. 

Na koniec tygodnia, po wielogodzinnych namo-
wach, w końcu udało mi się przekonać trenera, 
żeby zrobić sobie małą walkę. Ta batalia mówiąc 
półżartem – półserio, miała motyw „osobisty”. Wcze-
śniej ten chłopak śmiał się, że styl mojej walki przy-
pomina „ladyboya” (co w skrócie oznaczało, że bije 
się jak baba). A wynikało to z faktu, że na atak prze-
ciwników często się cofałem i uciekałem na boki. 
Tymczasem boks tajski polegał na tym, żeby twar-
do stać w miejscu, nawet pomimo przyjmowanych 
ciosów. W moim przypadku to raczej nie wynikało 
z tchórzostwa, ale z dawnych przyzwyczajeń wy-
niesionych klasycznego boksu. 

Tak więc zaczęliśmy… Po jednym mocniejszym 
ciosie na moją szczękę, młody Taj szybko dążył do 
tego, żeby tą „bitwę” obrócić w żart. Podejrzewam, 
że po prostu nie chciał mi zrobić krzywdy. W sumie 
chwała mu za to, bo inaczej kto napisałby tą historię?

A już następnym artykule, będzie mała niespo-
dzianka – kraj który dla niewtajemniczonych na pew-
no byłby ciężki do przewidzenia. Do zobaczenia za 
miesiąc!  cdn.

Hubert Krupka
kontakt.hubertkrupka@gmail.com   
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Konkurs nr 49.
Rozwiązaniem najnow-

szego konkursu jest hasło 
z naszej listopadowej krzy-
żówki.

 Na odpowiedzi czekamy 
do końca miesiąca. Można 
je zostawiać w bibliotece 
w Rokietnicy albo przesłać 
na adres zaczytanarokietni-
ca@interia.pl.

Kochani Czytelnicy,
Na początek, z racji listopadowego święta, krzy-

żówka dla Was. Oczywiście, jak na Zaczytaną Ro-
kietnicę przystało, taka trochę literacko-patrio-
tyczna. 

Uwaga! Rozwiązanie krzyżówki jest jednocześnie 
rozwiązaniem naszego listopadowego konkursu. 

Obchodów odzyskania niepodległości nie sposób 
nie odnotować także na rynku książek dla dzieci. 
Ostatnio ukazały się kolejne tomy z serii „Zdarzyło 
się w Polsce” i „Ale historia…”, poświęcone właśnie 
tym wydarzeniom. Jak zwykle są to świetne lekcje 
historii, w dodatku okraszone dużą dawką humoru. 
Skoro o historii i poczuciu humoru mowa… Czy wie-

dzieliście, że niepodległość może być czasem 
nieznośna? Przekonują o tym twórcy kultowej 

serii STRRRASZNA HISTORIA. Wprawdzie tom 
poświęcony przełomowym wydarzeniom z po-

czątku ubiegłego wieku nie został jeszcze wzno-
wiony, ale myślę, że to już tylko kwestia czasu, bo 
w księgarniach pojawiły się ostatnio pierwsze książ-
ki z tej kapitalnej serii (m.in. „Ci wredni Rzymianie” 
czy „Rewelacyjni Grecy”). Polecam, szczególnie tym, 
którzy za historią nie przepadają!

 Na świetny pomysł upamiętnienia setnej rocz-
nicy niepodległości wpadło wydawnictwo Egmont. 
W ramach mojego ulubionego projektu CZYTAM 
SOBIE ukazała się właśnie specjalna seria CZYTAM 
SOBIE Z KOTYLIONEM. Bohaterami poszczególnych 
książek są uczestnicy wydarzeń sprzed stu lat. Nie-
którzy bardzo znani – jak chociażby sam Józef Pił-
sudski- inni zupełnie anonimowi, przynajmniej do 
momentu sięgnięcia po kolejne tytuły. 

Nic tylko czytać! A jak już poczytacie o wolnej 
Polsce, to warto się wybrać na rodzinny spacer. Ja 
polecam na tę okoliczność świetną historyczną grę 
terenową „Nikt im iść nie kazał”, którą przygoto-
wały Agata Chojnacka i Sylwia Zabrocka ze szkoły 
w Mrowinie (informacje u Autorek). Akcja gry toczy 
się w Cerekwicy (w okolicy Kościoła Podwyższenia 
Krzyża Świętego i starego cmentarza). Jej bohatera-
mi są Powstańcy Wielkopolscy, o których też warto 
pamiętać przy okazji świętowania rocznicy wyda-
rzeń z 1918 roku. W czasie rozwiazywania kolejnych 
zadań i zagadek dowiecie się mnóstwa interesują-
cych wiadomości na temat uczestników Powstania 
Wielkopolskiego, którzy pochodzili z naszej okolicy, 
a kiedy już wrócicie do domu możecie sięgnąć po 
kolejną książkę. Tym razem o powstaniu rzecz ja-
sna… Książka Magdy Podbylskiej nadaje się w sam 
raz na tę okazję. Sprawdźcie sami.

Pozdrawiam, Mariola Sudoł-Szczepaniak

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1. Rzeka z powieści Elizy Orzeszkowej

2. Józef, autor Mazurka Dąbrowskiego

3. Imię autora Krzyżaków

4. Nazwa jednego z pierwiastków odkrytych  
przez Marię Skłodowską-Curie

5. Malarz, który w swej  
twórczości nawiązywał do  
najważniejszych wydarzeń  
z dziejów naszego kraju

6. Tytuł polskiej epopei narodowej

7. Powieść Bolesława Prusa

8. Dramat Stanisława Wyspiańskiego

9. Gloria ……………………, czyli Chwała zwyciężonym

10. Jeden z głównych architektów niepodległości Polski

11. Imię zapomnianej dziś już nieco autorki,  
która tak zapytywała w swojej najpopularniejszej książce  
„Czyż oprócz kochania kraju, głaz ten nic nie ma w duszy?”
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Koncert na Dzień Seniora  
Kiekrz-Pawłowice

Moc życzeń gorących wyszeptać na ucho dziś Wam pragnę 
Dłoń krzepko uścisnąć lub skraść pocałunek w ten dzisiejszy dzień WASZEGO ŚWIĘTA.     

Taki gest serdeczny, drobny podarunek 

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został 
ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w 1990 r.

Osoby starsze często napotykają na swojej dro-
dze przeszkody, które dla innych mogą nie stano-
wić żadnego problemu. Wielu seniorów cierpi nie 
tylko przez niski komfort życia lub zły stan zdro-
wia, ale także przez samotność i tęsknotę. Warto 
pamiętać o trudnościach osób starszych, gdyż nie-
które z nich można by rozwiązać w zaskakująco ła-
twy sposób. Seniorów należy wspierać i szanować 
również przez wzgląd na ich doświadczenie, z któ-
rego wiele można się nauczyć.

Starość to coś, co czeka każdego – warto o tym 
pamiętać i zastanowić się, jak może wyglądać życie 
w wieku senioralnym za kilka lub kilkadziesiąt lat.

DLATEGO MY PAMIĘTAMY Jak co roku w tym 
również dnia 10.10.2018 r. o godzinie 14:00 zamó-
wiony autobus wyruszył, zbierając naszych senio-
rów oczekujących na trasie przejazdu. Punktualnie 
o godzinie 15.00 rozpoczęła się uroczystość ,,DNIA 
SENIORA” w restauracji Przystań w Mrowinie. Gdzie 
dzięki inicjatywie i ogromnym zaangażowaniu w or-
ganizacje koncertu przez pana Przemka Ksobicha, 
wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrz-
nych. Po koncercie, który podbił serca gości, odbyły 
się przygotowane konkursy. Były życzenia, nagrody 
i przemowy. Po zakończeniu uroczystości wszyscy 
zostali odwiezieni do domów. Ten doniosły dzień 
na stałe zagościł w naszym kalendarzu. W tym roku 
patronat honorowy nad dniem seniora objął Wójt 
Gminy Pan Bartosz Derech, który także zaszczycił 
nas swoją obecnością. Seniorzy kolejny raz udo-
wodnili, że potrafią się dobrze bawić i jak słowa 
pewnej piosenki „(….)za młodzi na sen za starzy 
na sex” tańczyli do ostatniego utworu, aż nie zga-
sły kolorowe światełka na parkiecie i didżej nie po-
żegnał zaproszeniem za rok.

Dziękujemy organizatorom, Sołtysom oraz Rad-
nym Sołeckim.

Przemysław Ksobich
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już od 59 990 zł*

MITSUBISHI POLODY
UL. TYMIENIECKIEGO 38
(PRZY UL. KSIĘCIA MIESZKA I)
TEL. 604 765 150

DZIAŁ SERWISU
UL. TYMIENIECKIEGO 38
TEL. 61 82 82 303
TEL. 61 82 82 313
TEL. 61 82 82 314

NOWY SALON
UL.LOTNICZA 37
(RÓG UL. RYNKOWEJ)
TEL. 61 670 64 48

DZIAŁ SERWISU
UL. RYNKOWA 160
TEL. 618 142 155
TEL. 618 163 386

*Podana cena dotyczy Mitsubishi ASX w wersji wyposażenia Inform. Informacje na temat złomowania 
samochodów Mitsubishi oraz przydatności do recyklingu są dostępne na: www.mitsubishi.pl. Spalanie
w cyklu mieszanym: 6,8-7,5 l/100km. Średnia emisja CO2 w cyklu mieszanym: 153 – 169 g/km.

POZNAŃ PRZEŹMIEROWO

WWW.MITSUBISHI-POLODY.PL

SKŁAD OPAŁU PHU „OPAŁEK” Daniel Ciślak
C h l u d o w o ,  u l .  O b o r n i c k a  25

Oferuje WĘGIEL:
 » Kostka 30-32 KJ
 » Orzech 29,5 KJ
 » Ekogroszek 26-28 KJ
 » Brykiet niemiecki „Union” 
(z węgla brunatnego)

 » Rozpałka sosnowa

 » WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 
PŁYNNYCH

POWYŻEJ  
1 TONY –  
TRANSPORT  
GRATIS

Tel. 726 076 770

Polski 

WĘGIEL

ZAKŁAD Stolarski Krys-Pol 

SPR ZEDA Ż PALET 
JEDNOR A ZOW YCH

Pilarski Krzysztof 
ul. Poznańska 23 Napadanie

Tel. kom. 606 511 014

61 814 52 47, 504-044-464, 513-127-853
KRZYSZKOWO, UL. KOSZYCY 105    62-090 ROKIETNICA
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Szafonierka & Brafitting RokietnicaŚwiadczymy usługi brafittingu  
– profesjonalne dopasowanie biustonosza

♥ miseczki od A do rozmiaru M ♥ obwody biustonoszy od 65-120 
♥ rozmiary od S-7XL ♥ W ofercie również piżamy, koszule nocne,  
szlafroki, bielizna korygująca, rajstopy, skarpety ♥ Sexy bielizna - 
przebrania ♥ Bielizna polskich renomowanych producentów.

Zapraszamy wszystkich, którzy cenią sobie dobrą jakość oraz komfort snu

Zapraszamy  
do nowo otwartego  
salonu z bielizną  
damską i męską „Szafonierka”  
– Trakt Napoleoński 11 (pasaż)



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

45listopad 2018

Integracyjny Klub Sportowy
Integracyjny Klub Sportowy 2017 Poznań 
to stowarzyszenie sportowe dwusekcyj-
ne pełne 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 
uczestniczenie w turniejach towarzyskich 
na terenie kraju i turniejach międzynaro-
dowych. 
Jako że jesteśmy, jak nazwa wskazuje, inte-
gracyjnym klubem sportowym, naszą dru-
gą ważną sekcją jest grupa najmłodszych 
adeptów 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 
utrzymujemy się ze składek członkow-
skich. Zarząd oraz trenerzy działają w 
naszym klubie charytatywnie, a zebrane 
pieniądze przeznaczamy na sprawy orga-
nizacyjne klubu, takie jak obowiązkowe 
szkolenia, opłaty związane z działalnością 
klubu sportowego. Niestety brakuje nam 
funduszy na specjalistyczne wózki do gry 
w koszykówkę. Podobnie jest z opłatami 
za halę i wyjazdami na sparingi.
Zapraszamy do odwiedzenia nas na letnich 
treningach na boisku „Orlik" przy Zespole 
Szkół Gimnazjalno-Licealnym nr 33, jesien-

nych treningach na hali „Arena” przy ul. 
Wyspiańskiego oraz na naszym fanpage: 
facebook.com/ikspoznan
Koszykówka na Wózkach to nie tylko sport 
i aktywność ruchowa. To także rehabilitacja 
ruchowa, społeczna, psychospołeczna dla 
osób z niepełnosprawnościami ruchowy-
mi różnego rodzaju. Staramy się poprzez 
takie działania wyciągać osoby z domów i 
zaktywizować je w społeczeństwie. Rugby 

„Tag” to świetna zabawa w ruchu, który 
dzisiejszym najmłodszym jest bardzo po-
trzebny ze względu na coraz to bardziej 
popularną „cyfrową” formę spędzania 
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 barte-
rowej, wsparcia finansowego w postaci 
sponsoringu lub wpłat na cele statutowe 
naszego stowarzyszenia.

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
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Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek 
KARDIOLOG 
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29
Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

tel. 662 950 068
Terminy przyjęć:  17 października 2018  
  14 listopada 2018
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

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

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

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

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 

61 8145 426

Sprzątanie: 
biur, domów,  
obiektów, po remoncie, 
po budowie, czyszczenie grobów. 
Mycie okien i witryn.

t e l .  7 3 6  2 39  2 2 2
b i u r o @ s p r z a t a n i e c l e a n f r e s h . p l
w w w. s p r z a t a n i e c l e a n f r e s h . p l

Czyszczenie różnymi ścierniwami:
suchym lodem, sodą, mączką szklaną, piaskowanie,
korundowanie, mycie Karcherem, pranie tapicerek.

Szerokie zastosowanie:
poligrafi a, przemysł spożywczy, metalowy,

tworzyw sztucznych, komunalny, motoryzacja,
dom i ogród, itp.

Czyszczenie:
dachów, elewacji, rynien, cegły, pieców, 

taśmociągów, silników, form, zbiorników, felg,
korozji, wykwitów, nagrobków, podjazdów, tarasów,

basenów, bruku, usuwanie graffi  ti, itp.

Rokietnica, ul. Spokojna 18
tel. 518-616-300

WWW.DJAS.COM.PL

Zapraszamy do skorzystania  
z naszych usług:

mycie dachów, elewacji, kostki 
brukowej • specjalistyczne 
czyszczenie suchym lodem  

• czyszczenie wykładzin  
• mycie przeszkleń, witryn 

sklepowych • sprzątanie  
po budowach i remontach

czyszczeniedjas@gmail.com
WWW.DJAS.COM.PL

TEL. 507-023-610
Rokietnica

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 

Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska 

w Rokietnicy  
ul. Golęcińska 1

posiada do 
wydzierżawienia 
kilka pomieszczeń 
oraz plac na różną 

działalność usługową 
lub magazynową. 

Telefon 602 248 307
Polecamy  

Centrum Rokietnicy.

HISZPAŃSKI
7 25  26 1  948

  Dam pracę 

Zatrudnimy Panią do salonu z bielizną 
damską oraz męską Szafonierka w Ro-
kietnicy -Trakt Napoleoński 11 (pasaż). 
Od kandydatek oczekujemy wysokiej 
kultury osobistej, umiejętności obsługi 
komputera oraz zaangażowania w 
wykonywaną pracę (wiek 25+). Swoje 
aplikacje CV prosimy wysyłać: biuro@
vademecum-ksiegowosc.pl  
Wszelkie informacje udzielamy pod nr 
tel  784 973 259

Ogłoszenia 
drobne

Zatrudnię kosmetyczkę. W związku 
z rozwojem firmy potrzebujemy 
dodatkowej kosmetyczki, mile widziane 
doświadczenie, oferujemy dobre 
warunki pracy w przyjaznej atmosferze. 
Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Latika 
w Cerekwicy. Zainteresowane osoby 
proszę o kontakt 503-39-23-80.

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

ZAPRASZAMY  
DO ZAMIESZCZANIA REKLAM

Studio Kwadrat – tel. 607 566 555, mn@kreator.com.pl

MIEJSCE  
NA  

TWOJĄ  
REKLAMĘ.

Tel. 607 566 555
mn@kreator.com.pl
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PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

Płytkarz – profesjonalnie
tel. 660-070-232

łazienki - kuchnie - wg życzenia klienta

Studio reklamowe oferuje 
przygotowanie graficzne i druk:

• ulotek • katalogów • czasopism 
 • książek • itp.

tel. 607 566 555 mn@kreator.com.pl
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ZAPRASZAMY  
DO ZAMIESZCZANIA REKLAM

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

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

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81

POLSKI
WĘGIEL

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

DOWÓZ GRATIS 
pow. 1 tony  

do 25 km

Najwyższa  jakość

RATY

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

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

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

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

Morze! Plaża! 
Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

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


