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Oferta dla firm i osób
indywidualnych z terenu
Gminy Rokietnica

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.

USŁUGI
MALARSKIE

AUTOMATYKA
DO BRAM
czysto-szybko-solidnie OGRODZENIA • BRAMY

608 778 112

AUTOMATYKA NA CAŁE ŻYCIE

62-001 CHLUDOWO, ul. Poznańska 19
tel. 61-892-70-25 kom. 602-45-88-47

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

Kwiaciarnia „Zakątek”
Małgorzata Karpiczak-Ostrowska Kiekrz ul. Ostra 3 601-624-653, 8-482-125
Należymy do
międzynarodowej sieci
Poczty Kwiatowej

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

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!

ZAPRASZAMY
DO ZAMIESZCZANIA
REKLAM
tel. 607 566 555
2

mn@kreator.com.pl
sierpień-wrzesień 2018
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Drodzy Czytelnicy,
Rok 2018 to rok narodowego świętowania niezwykłego jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę i dlatego tym razem na
odwiedzających będzie czekać moc atrakcji, w biało-czerwonym i patriotycznym, ale też radosnym
klimacie.
Więcej informacji (w tym program imprezy) znajdziecie Państwo na stronie www.rokietnica.pl oraz
profilu Rokietnica.pl na facebooku.
Niech 1 września br. będzie okazją do spotkania z rodzinami i przyjaciółmi, a sobotnie, wrześniowe popołudnie będzie
pełne gwaru i wesołej zabawy, czego serdecznie Państwu życzę.
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Teresa Wieczorek

PODZIĘKOWANIE

UWAGA ROLNICY!

Z całego serca pragnę podziękować Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rokietnicy za 19-letnią opiekę nad mężem Adamem.
Choć żadne słowa nie oddadzą tego co czuję, powiem po prostu opiekunkom: Barbarze
Wawrzyńczak, Aldonie Duraj oraz Grażynie
Juś SERDECZNIE DZIĘKUJĘ za zaangażowanie życzliwość, cierpliwość i zrozumienie w jego
ciężkiej chorobie.
Helena Floriańczyk z synem

Urząd Gminy w Rokietnicy przypomina,
że w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31
sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek do Wójta Gminy Rokietnica o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT
(lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r.
do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu
podatku określonego na 2018 r.
Dorota Dolata
Referat Działalności Gospodarczej
i Mienia Komunalnego
UG Rokietnica

zaprasza na „Wakacje z Bilardem” w terminie:
• 13.08. - 16.08.2018 r.
Koszt 120,00 od osoby. Tel. Kontaktowy 601 635 887
sierpień-wrzesień 2018
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półmetek wakacji za nami! Lato tego roku wyjątkowo nas rozpieszcza. Cieszmy się każdym słonecznym dniem.
Czas leci nieubłaganie nim się obejrzymy, a zacz
nie się rok szkolny. Ale zanim to nastąpi mamy jeszcze trochę czasu.
Wszyscy pewnie to wiemy, że wspólnie spędzony
czas to chyba najlepszy prezent, jaki rodzice mogą
dać swoim dzieciom, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy jesteśmy tak bardzo zapracowani. W biegu dnia codziennego nie zawsze mamy
choćby chwilę na krótką rozmowę z dzieckiem. Dlatego czasem warto wyłączyć komputer, wyciszyć
telefon i spędzić czas wspólnie.
Chciałabym też już dzisiaj zaprosić Państwa do
Rokietnicy 1 września br. – na naszą największą
imprezę plenerową „Rokietnicki RUMPUĆ”. Jak co
roku pokażemy, że chcemy i potrafimy się wspólnie bawić.
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Z prac Rady Gminy
LVII Sesja Rady Gminy
Rokietnica
W dniu 25 czerwca 2018 r., bezpośrednio po
zakończeniu sesji LVI – absolutoryjnej, odbyła się
LVII sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 13 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.
Tego dnia Radni podjęli następujące uchwały:
LVII/521/2018 – w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rokietnica. Głosowanie:
„za” – 12 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.
LVII/522/2018 – w sprawie zasad usytuowania na
terenie Gminy Rokietnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Głosowanie:
„za” – 13 głosów.
LVII/523/2018 – w sprawie zawarcia umów dzierżawy na kolejny okres. Głosowanie: „za” – 13
głosów.
LVII/524/2018 – w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Mrowino, dla działki 172/3 i części działki 172/2.

Głosowanie: „za” – 13 głosów.
LVII/525/2018 – w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Pawłowice rejon ul. Pawłowickiej, Samicy Kierskiej, Kiekrz, Rokietnica, Bytkowo, Sobota
do Zachodniej Obwodnicy Poznania. Głosowanie:
„za” – 12 głosów, „wstrzymujący się” – 1 głos.
LVII/526/2018 – w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica. Głosowanie: „za” – 13 głosów.
LVII/527/2018 – w sprawie zmian w budżecie Gmi-

ny Rokietnica na 2018 rok. Głosowanie: „za” –
13 głosów.
LVII/528/2018 – w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata
2018-2028. Głosowanie: „za” – 13 głosów.
Wszystkie uchwały w pełnym brzmieniu są dostępne na stronie internetowej http://rokietnica.
esesja.pl/.
Bernadeta Kiełb
Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
UG Rokietnica

1 września Rokietnica zaprasza
Wielkopolan na 11. RUMPUĆ
Fot. Damian Nowicki

w tym roku pod hasłem: Znasz li ten KRAJ?
Plac u zbiegu ulic Szkolnej i Trakt Napoleoński, start godz. 12.00
Rok 2018 jest wyjątkowy. Świętujemy bowiem
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
i wybuchu powstania wielkopolskiego. W związku z ogłoszonym rokiem powstania wielkopolskiego w Gminie Rokietnica trudno byłoby nie włączyć
w obchody również RUMPUCIA. Szykujcie się więc
na moc atrakcji, w biało-czerwonym i patriotycznym, ale przede wszystkim - radosnym i rozrywkowym klimacie. Bo dobra zabawa i promocja tego,
co NASZE, to rumpuciowa tradycja.
W tym roku przygotowujemy dla Was m.in.:
• Koncert gwiazdy wieczoru (godz. 21). Będzie nią
Stachursky, autor przebojów takich jak „Zostańmy
razem” czy „Typ niepokorny” królujących na parkietach na początku XXI w. Wierzymy, że skutecznie rozgrzeje i rozbuja rokietnicką publiczność;
• Rumpuciowy support, czyli koncert Gwiazdy
i gwiazdki w wykonaniu pedagogów rokietnickiego GOK-u: Marty Podulki i Ani Polowczyk oraz
ich uczniów;
• Stoiska SOŁECTW, bez których trudno wyobrazić sobie RUMPUĆ. Kreatywne zespoły zapre-

•

•

•
•
•
•
•
•
•
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zentują jak zwykle swoje nietuzinkowe, wyjątkowo zaaranżowane królestwa. To one sprawiają,
że rokietnicki plener rok rocznie ma unikatowy
charakter;
Potyczki Sołeckie pod hasłem Znasz li ten kraj tradycyjną rywalizację sołtysów, którzy będą mogli wykazać się sprawnościami manualnymi, spostrzegawczością i poczuciem humoru;
Jeden z DZIESIĘCIU, czyli Rumpuciowy quiz wiedzy sołtysa – w wyjątkowym klimacie powstańczych i niepodległościowych obchodów 100-lecia
sprawdzimy, co sołtysi wiedzą nt. historii naszego kraju i regionu;
Prezentację szkół: Jak rozumiem wolność? – pod
tym hasłem przedszkolacy, uczniowie i gimnazjaliści powalczą o uznanie jury;
Prezentację lokalnych talentów bez ograniczeń
wiekowych;
Cały ten ROK, czyli muzyczne, koncertowe wariacje „na temat” w wykonaniu ROKietnickiej Orkiestry Dętej;
Radosne ROKICIAKI i nieco odmienioną FAMĘ
– utalentowane dzieciaki ze znaną sobie energią pokażą, na co je stać;
Tanecznie – na pokaz piękna, gracji, talentu
i umiejętności zaprosi Blanka Winiarska, jej tancerze i uczniowie;
Aktywności sportowe z udziałem naszych partnerów – dla osób lubiących ruch na świeżym
powietrzu;
Na wojskową nutę - Centrum Szkolenia Wojsk

•

•
•
•

•
•
•

Lądowych pokaże sprzęt i militarne akcesoria,
czyli coś, czego w tym wyjątkowym roku nie
może zabraknąć;
Miasteczko Ruchu Drogowego przygotowane
przez funkcjonariuszy Policji, w którym swoją
wiedzę będą mogli poszerzyć wszyscy poruszający się po drogach;
Stoiska gastronomiczne lokalnych restauratorów,
którzy ugoszczą i napełnią brzuchy każdego gościa;
Stoiska promocyjne i informacyjne oddane lokalnym podmiotom. Będzie można zapoznać się
na nich z bogatą ofertą i profilem działalności;
Tradycyjną Loterię fantową dla wybierających
„Najpiękniejsze Stoisko Sołeckie” – dzięki niej
niejeden głosujący wróci do domu z atrakcyjnymi nagrodami;
Wesołe miasteczko z jak zwykle bogatą ofertą
urządzeń i uciech, które zapewnią rozrywkę nie
tylko najmłodszym;
Stoiska handlowe z festynowo-imprezowym
asortymentem;
I oczywiście RUMPUĆ! – niezastąpionego, głównego bohatera naszej imprezy.

Więcej informacji (w tym program imprezy) na
stronie www.rokietnica.pl oraz profilu Rokietnica.pl na facebooku.
Referat Organizacyjny i Promocji
UG Rokietnica

Zmieniamy się dla WAS

Budynek C Urzędu Gminy Rokietnica
z nową salą obsługi został otwarty
Dość niekonwencjonalnie, od środy czyli centralnego dnia tygodnia, udostępniliśmy dla wszystkich
naszych klientów nowe pomieszczenia Urzędu Gminy Rokietnica. W budynku po dawnym banku, tuż
za „plecami” naszej głównej siedziby, z dniem 18
lipca 2018 r. zaczęła działać kolejna jego filia. Mieści się w niej biuro obsługi interesanta, ewidencja
ludności, dowody osobiste oraz Urząd Stanu Cywilnego. To te z wielu innych ważnych zakresów usług
świadczonych dla mieszkańców, które generują największy ruch naszych klientów – wymagają zatem
przygotowania właściwych standardów obsługi.
Dotychczasowe biuro obsługi interesantów, nazywane przez nas po prostu „BOI”, mieściło się w budynku A Urzędu na wysokim parterze, z utrudnionym dostępem dla osób niepełnosprawnych i osób
z małymi dziećmi. Pomieszczenia, dedykowane funkcji bezpośredniego kontaktu z klientem, kiedyś wychodzące naprzeciw potrzebom małej gminy, obecnie przestały już spełniać swoje
zadanie. W godzinach szczytu,
gdy dociera do nas najwięcej
interesantów, było w nich często niekomfortowo i bardzo tłoczno. Mała przestrzeń dawała się
we znaki składającym, uzupełniającym czy odbierającym dokumenty, klientom oczekującym
na swoją „kolejkę”, jak i samym
pracującym tu urzędnikom. Dodatkowym dyskomfortem była
lokalizacja urządzeń wykorzystywanych przez pozostałych pracowników Urzędu oraz przejściowy charakter stanowisk
obsługowych.
Znakiem czasu, ale i dowodem
zaufania, jest coraz większa liczba spraw prowadzonych przez rokietnicki Urząd Stanu Cywilnego.
Działanie ogólnopolskiego Systemu Rejestrów Państwowych daje
możliwość załatwienia dowodu
osobistego, zamówienia aktów
stanu cywilnego także mieszkańcom spoza gminy. Należy dodać,
że wielu klientów bardzo chętnie z takiej opcji korzysta, skracając czas oczekiwania wyznaczo-
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ny przez często zatłoczone urzędy w mieście. Stąd
uzasadniona potrzeba poprawienia i tu standardu
naszych usług. Nowo przygotowane pomieszczenia USC pozwalają na większy komfort, zachowanie
dyskrecji, sympatyczny kontakt, a nawet udzielenie kameralnego ślubu – choćby osobom niepełnosprawnym.
Pokonywanie barier architektonicznych to największy atut oddanego budynku C. Poza istniejącym
już tutaj podjazdem dla niepełnosprawnych i wózków dziecięcych wyposażyliśmy je w drzwi rozsuwane na czujnik ruchu oraz spełniającą wszystkie
normy toaletę.
Zadbaliśmy także, by standardowo „poważny”
Urząd był choć trochę przytulny. Jest więc jasno,
funkcjonalnie, klienci oczekujący będą mogli skorzystać z przygotowanych miejsc siedzących, wypełnić
przy stoliku potrzebne druki, a towarzyszący im milusińscy spędzić miło czas w przygotowanym kąciku
dziecięcym. Będą tu zabawki znane z podobnych miejsc, ale i okolicznościowe gadżety – mamy nadzieję, że szczególnie spodobają
się te „urzędowe”. Zaproponujemy też, na razie na zasadzie testu,
skorzystanie z książek z rokietnickiej biblioteki gminnej. Pod hasłem „przeczytaj, pożycz, zwróć”,
będzie można urozmaicić sobie
oczekiwanie na obsługę, a nawet
zabrać wybraną pozycję, by oczy-

wiście później ją zwrócić – niekoniecznie w Urzędzie, ale także w siedzibie samej biblioteki.
Oddany budynek C to także nasze małe centrum
e-usług. To tu mieści się elektroniczne „serce” całego urzędowego campusu przy ul. Golęcińskiej 1.
Każdy chętny potwierdzi u nas profil zaufany, zajrzy do multimedialnego kiosku z koniecznymi internetowymi publikatorami oraz najważniejszymi
aktualnościami. W przyszłości zaś, dzięki kolejnym
wdrażanym z projektów unijnych usługom, oprócz
niezastąpionej pomocy przesympatycznych urzędniczek i urzędników pracujących w realnym BOI, skorzysta z jego wersji „E”. W wielu przypadkach na 5
– najwyższym poziomie dostępności.
Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z naszych usług.
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica
Pragnę serdecznie podziękować za bezinteresowną pomoc i wsparcie w przygotowaniu pomieszczeń budynku C Urzędu i jego zielonego otoczenia:
• Michałowi Wielandowi Prezesowi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie
i pracownikom spółki;
• Annie Garbicz i Zdzisławowi Szatkowskiemu –
pracownikom UG Rokietnica;
• Teresie Wieczorek Dyrektor Biblioteki Gminnej
w Rokietnicy.
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2018 Rokiem Powstania
Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica
Z wolnością w polskim sercu

Zapraszamy na RUMPUĆ
Znasz li ten kraj to hasło, które przyświecać będzie tegorocznej, już 11-tej edycji znanej imprezy plenerowej „Rokietnica zaprasza Wielkopolan
na RUMPUĆ”. Choć jej głównym magnesem jest
przygotowywany garnek jesiennej zupy identyfikującej tak jednoznacznie rokietnicki plac przy Takcie Napoleońskim oraz towarzyszące temu atrakcje
i koncerty, to w wyjątkowym roku i one będą mieć
dedykowany charakter. Radosne święto przybierze niecodzienne barwy, a program da dowód, że
o sprawach ważnych i poważnych można mówić
z uśmiechem i pogodą. Pamiętając równocześnie
o honorze i dumie. Więcej o RUMPUCIU” na str. 4
PRACE PORZĄDKOWE NA STARYM
CMENTARZU W CEREKWICY

NASZE WYDARZENIA:
Rajd rowerowy „KU PAMIĘCI”
17 czerwca br. odbyła się 11. edycja rajdu rowerowego, tym razem pod hasłem „KU PAMIĘCI”. Rajd
ten poświęcony był pamięci Powstańców Wielkopolskich. Trasa była jak zwykle wymagająca, ale dostosowana do możliwości wszystkich uczestników.
Rowerzyści wystartowali o godzinie 10.00 z Cerekwicy i około 11.30 dotarli na półmetek rajdu do
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kiekrzu. Po krótkim odpoczynku i lekkim posiłku peleton wyruszył w stronę mety, czyli na boisko sportowe w Cerekwicy.
Organizatorzy – Lokalna Grupa Działania Dolina
Samy, Gmina Rokietnica oraz Powiat Poznański –
po zakończeniu rajdu nie kryli zadowolenia. Mieli
ku temu powody, bo impreza naprawdę się udała.
Dopisała pogoda – było ciepło i słonecznie, dopisała frekwencja – trasę zaliczyło ponad 520 osób, no
i co bardzo ważne – nie doszło do żadnych upadków ani kolizji. Wielka w tym zasługa policjantów,
straży pożarnej, służby medycznej i wielu wolontariuszy z Komandorem Rajdu Ryszardem Lubką na
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czele. Główni sponsorzy rajdu – Powiat Poznański
i Gmina Rokietnica – także nie zawiedli, hojnie fundując liczne atrakcyjne nagrody.
Kto nie był, niech żałuje, ale nic straconego. Odkurzyć rower, trochę potrenować i do zobaczenia
za rok.
Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Rokietnica.

Obchody Roku Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica to także projekty przygotowywane
wewnętrznie przez instytucje, stowarzyszenia, placówki oświatowe. Szczególnie cieszą te ostatnie. Pokazują bowiem, że idea obchodów nie jest hasłowa – że obejmuje pamięć w „działaniu”. Również
w wykonaniu najmłodszych, dla których, z racji wieku, tylko pozornie może być to trudne.
18 czerwca klasa V ze Szkoły Podstawowej w Mrowinie pod opieką wychowawcy udała się na Stary
Cmentarz w Cerekwicy. To znane wszystkim miejsce,
gdzie są pochowani m.in. Powstańcy Wielkopolscy.
Położone wśród pięknych drzew, pełne śpiewu ptaków i ciszy, wymaga bieżących prac porządkowych.

Nie sposób bowiem dopuścić, by rosnąca trawa
i nieuregulowana roślinność zasłaniała wyjątkowe
nagrobki. Uczniowie dzielnie pracowali przez ponad
dwie godziny. Plewili, zamiatali i grabili teren. Zadowolenie z efektów pracy potwierdzają przygotowane fotografie. Dobrze odczytać na nich uśmiech
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i satysfakcję z wykonanego dzieła. Tym bardziej,
że oczywistą konieczność jego kontynuowania zawiera plan cyklicznych odwiedzin tego wyjątkowego miejsca pamięci. Młodzież wraz z wychowawcą
zamierza wybrać się tu ponownie z początkiem nowego roku szkolnego. Wspólna praca to wybrana

przez nich forma uczczenia pamięci o bohaterach
Powstania Wielkopolskiego.
oprac. D. Potrawiak
na podstawie materiałów przygotowanych
przez wychowawcę p. Sylwię Zabrocką
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Setne urodziny Pani Marii Pągowskiej
w 100-leciu Niepodległości – gratulacje i życzenia
dla Mieszkanki Sołectwa Mrowino-Cerekwica
Wyjątkowa wizyta u zacnej Jubilatki miała miejsce w dniu 3 lipca. Dokładnie w dzień po kalendarzowych, setnych urodzinach. Pani Maria przywitała
oficjalną delegację władz Gminy Rokietnica ze znaną
sobie błyskotliwością i nietuzinkowym humorem.
Przyjmując życzenia, kwiaty i upominek od wójta
Bartosza Derecha, radnego Ryszarda Lubki, sołtys
Róży Lubki i przedstawicielek Urzędu Stanu Cywilnego w Rokietnicy z gracją poprosiła o zamianę powagi na normalność. Po raz kolejny, prowadzoną
ze swadą rozmową, dała lekcję charyzmy, przywiązania do tradycji, szacunku dla wartości, w tym tak
ważnych wątków niepodległościowych i życzliwo-
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ści dla drugiego człowieka.
Ważne w życiu Pani Marii Pągowskiej więzi rodzinne, zawsze splecione z trwaniem na straży i obroną
Ojczyzny, widoczne są od progu domostwa. Pamiątki, dokumenty, często przechowane i dostarczone
przez znajomych oraz zwyczajnie - ludzi niegdyś związanych z ziemiańskim rodem o wielowiekowej historii, są niezbywalnym elementem nowego domu
pobudowanego na terenie Zmysłowa po przeprowadzce z Poznania. Wraz z opowiadaną historią stanowią najbardziej wiarygodny dowód niezwykłego życia Pani Marii. Pracowitego, pełnego wyzwań,
z nieustannie istotnym poziomem stawianych so-

bie i innym wymagań. Okraszonego aktywnością
towarzyską, zawsze znajdowanym czasem na spotkanie i dykteryjkę z gronem znajomych i przyjaciół i tak ważnym szczęściem – do spotykanych na
swej drodze ludzi.
Pani Maria, zapytana o to, co sprawia jej największą przyjemność, odpowiada bez chwili wahania –
czas spędzony na tarasie wychodzącym w znajdujący się na tyłach domu ogród. Pięknie utrzymana
zieleń nie pozostawia żadnych wątpliwości, że są
to naprawdę szczęśliwe chwile zacnej Jubilatki, która każdych swoich gości odprowadza i żegna przyjaznym gestem uniesionej w pozdrowieniu dłoni.
Danuta Potrawiak
Maria Pągowska urodziła się 2 lipca 1918 r.
Świadectwo dojrzałości i staranne klasyczne
wykształcenie odebrała w Gimnazjum Sacre
Coeur w Polskiej Wsi koło Pobiedzisk. Tytuł magistra nauk ekonomiczno-handlowych uzyskała w 1951 r., kończąc przerwane wojną studia. W 1943 roku wstąpiła do Armii Krajowej,
do sekcji sanitariuszek. W czasie „Rzeczypospolitej Pińczowskiej” (lipiec/sierpień 1944 r.)
była współorganizatorem szpitala polowego
w Kazimierzy Wielkiej oraz jego likwidatorką
po jej upadku.
Do roku 1995 pracowała jako główna księgowa w czołowych poznańskich przedsiębiorstwach, posiadając od 1964 r. uprawnienia biegłego nadane przez Ministerstwo Finansów.
Była też Kwestorem Politechniki Poznańskiej.
Od 1957 r. jest członkiem – założycielem Stowarzyszenia Księgowych.
Pani Maria Pągowska posiada liczne odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu odrodzenia
Polski, Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej, Odznakę Weterana Walki o Niepodległość.
5 lutego 2004 r. otrzymała nominację na porucznika. W chwili obecnej czeka na nominację kapitańską.

Obowiązki właścicieli psów c.d.
Szczepienie ochronne zwierząt przeciwko wściekliźnie
– pamiętaj o swoim pupilu!
Urząd Gminy Rokietnica przypomina właścicielom psów o obowiązku szczepienia zwierząt przeciw wściekliźnie. Pogryzienie przez psa
prawie zawsze wiąże się z nieprzyjemnościami
dla jego właściciela. Jednak prawdziwe kłopoty zaczynają się w momencie, gdy okazuje się,
że pupil nie miał aktualnego szczepienia przeciwko
wściekliźnie.
Szczepienie powinno nastąpić najdalej 30 dni po
ukończeniu przez psa 3. miesiąca życia i musi być
powtarzane KAŻDEGO ROKU.

Obowiązek taki nakłada ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1855 ze zm.).
• Zgodnie z art. 56 ustawy:
»» Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy
przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od
dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia,
a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od
dnia ostatniego szczepienia.
»» Szczepień psów przeciwko wściekliźnie do-

konują lekarze weterynarii świadczący usługi
weterynaryjne w ramach działalności zakładu
leczniczego dla zwierząt.
»» Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi
do rejestru prowadzonego przez urzędowego
lekarza weterynarii dokonującego szczepienia.
Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie.
• Zgodnie z art. 85 ust. 1a ustawy „Kto uchyla się
od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, a w przypadku
wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego
obowiązku – podlega karze grzywny” może zostać ukarany mandatem karnym.
Referat Ochrony Środowiska
UG Rokietnica

Pozwolenie na posiadanie psów agresywnych i chartów
Gdzie zgłaszać pozwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców oraz pozwolenie na utrzymywanie rasy psa
uznawanej za agresywną? Nie każdy właściciel wie, nie każdy hodowca informuje.
Lp.

Psy ras uznawanych za agresywne

Psy rasy chart

Gdzie zgłaszać

Urząd Gminy w Rokietnicy
ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

Kto wydaje decyzje
Termin załatwienia
sprawy
Sposób załatwienia
sprawy
Opłaty

Wójt Gminy Rokietnica
Jeden miesiąc, dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydz. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Jeden miesiąc, dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną – wniosek można pobrać ze strony internetowej
bip.rokietnica.pl oraz w Urzędzie Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska
1, 62-090 Rokietnica, pok. nr 6
- dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć
(rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania, informacja określająca miejsce i warunki, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa. Dowód opłaty od posiadania psa, kod kreskowy czipa psa,
dokument potwierdzający szczepienie psa przeciwko wściekliźnie
- dowód opłaty skarbowej
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
- art. 35 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych
za agresywne (Dz. U. z 2003 r. nr 77, poz. 687)
Rasy uznane za agresywne:
amerykański pit bull terier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski
tel. 061 89 60 611

Tryb Odwoławczy

Podstawa Prawna

Rasa psów

Dane kontaktowe

Decyzja administracyjna – zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej
Opłata skarbowa w wysokości 82 zł – za wydanie zezwolenia na rachunek Urzędu Gminy w Rokietnicy ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, (Poznański Bank Spółdzielczy, Oddział w Rokietnicy)
Na konto 69 904310 413 041 00 239 110 00 01

Decyzja administracyjna – zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Opłata skarbowa w wysokości 82 zł – za wydanie zezwolenia na
hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta
albo przelewem na rachunek bankowy: Miasto Poznań, Wydział
Finansowy Oddz. Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Na konto 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
- wniosek o wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie
chartów rasowych lub ich mieszańców – wniosek można pobrać
ze strony internetowej bip.poznan.pl oraz w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej
- kopia zaświadczenia o szczepieniu przeciw wściekliźnie
- kopia rodowodu lub metryki
- inne dokumenty

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Poznańskiego
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
- art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.)

Charty rasowe lub ich mieszańce

tel. 061 84 18 809
Referat Ochrony Środowiska UG Rokietnica
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Zespół Castle Brass na lato – muzyczne
popołudnie w rokietnickiej świątyni
Sezon ogórkowy na wielkich scenach sprzyja organizacji ciekawych artystycznych przedsięwzięć
w terenie. Ten czas wakacyjnych plenerów, w przyjemnym letnim klimacie, spędzonych samemu lub
z przyjaciółmi, w przerwie od codziennych zajęć, albo
w ramach odbywanego właśnie urlopu, jest lubianą
ofertą umilającą czas, tonującą nastroje, sprzyjającą
refleksji i odkrywaniu na nowo siły życzliwych relacji.
Pomysł zorganizowania w rokietnickim kościele parafialnym pw. Chrystusa Króla Wszechświata
koncertu muzyki kameralnej mógł budzić wśród
zachowawczych sceptyków obawy. Początek wakacji, późne niedzielne popołudnie zawsze kuszące alternatywą lenistwa w jednej z bardziej popularnych form oraz nieco wymagające towarzystwo
klasycznych dźwięków zdawały się być argumentami na „NIE”. Ten jednak, kto nie próbuje - nigdy
się nie przekona, a ten kto z zasady nie chce - nie
zmieni zdania jeśli nie będzie miał przynajmniej ku
temu sposobności.

Propozycja znanego kwintetu Castle Brass – zespołu instrumentów dętych blaszanych z powiązanego z Zamkiem Kórnickim i znanego ze swej bogatej działalności od 1993 r. - została przygotowana
na niedzielę 8 lipca 2018 r. tuż po wieczornej mszy
św. Wielu zostało planując od początku połączenie
modlitwy z muzycznym anturażem, wielu też dotarło do rokietnickiego kościoła specjalnie – właśnie dla zapowiedzianego koncertu.
Przygotowany został jak zwykle bardzo staranie: począwszy od repertuaru, przez niezwykłe,
a przede wszystkim niebanalne wykonanie, aż po
budowany nastrój. W podróży przez epoki – od baroku po współczesność, ciekawe brzmienia i aranżacje, słuchaczom towarzyszył puzon, waltornia,
dwie trąbki – te ostanie w różnych odmianach
i konfiguracjach oraz tuba wyczarowująca nie tylko
„dęte” dźwięki. W świątynnym wnętrzu wybrzmiał
dostojny Marsz księcia Danii, muzyka Verdiego i Haendla, ale pojawił się także „Skrzypek na dachu”,

motyw z filmu „Va Bank” czy nietuzinkowa kombinacja nut z „Wesołej wdówki”. Profesjonalny komentarz, poprowadzony przez Zbyszka Starostę jak zwykle z elegancją, humorem i swadą, nienaganny szyk
oraz klimat stworzony życzliwą osobowością piątki
muzyków, dopełnił reszty. Nagrodą były bisy i owacje na stojąco zachwyconej publiczności.
To był piękny letni wieczór. W towarzystwie zacnych muzyków Teatru Wielkiego w Poznaniu. Tym
cenniejszy, że przekazany przez nich w prezencie.
Słuchaczom, przyjaciołom, sąsiadom, uczniom –
wszyscy bowiem są pedagogami Rokietnickiej Orkiestry Dętej – oraz każdemu, kto tylko zechciał być
otwarty na tego typu spotkania. Takie, które, jak
powiedział ks. Tadeusz Lorek w podsumowaniu,
dzięki przekazywanym z miłością treściom, służą
Bogu i ludziom.
Danuta Potrawiak
Zespół Instrumentów Dętych Blaszanych Zamku
Kórnickiego Castle Brass to kwintet złożony z dwóch
trąbek, rogu, puzonu i tuby. Piątka grających na nich
muzyków występuje w zabytkowych wnętrzach pałaców, zamków, dworków oraz w najwspanialszych
salach koncertowych. Bogaty i zróżnicowany repertuar obejmuje muzykę klasyczną, ale także standardy jazzowe, popularne i rozrywkowe. W Rokietnicy
wystąpili w składzie:
Leszek Kubiak - trąbka; Damian Kurek – trąbka; Mikołaj Olech - waltornia; Zbigniew Wilk - tuba; oraz
Zbigniew Starosta - puzon
Rokietnicka Orkiestra Dęta i jej pedagodzy
już dziś zapraszają wszystkich kochających muzykę słuchaczy na warsztaty w dniach 27 – 29
sierpnia 2018 do parku przy Zespole Szkół im
Zamoyskich w Rokietnicy. To będzie kolejna
letnia, pełna dźwięków przygoda. Dodatkowo zainscenizowana w urokliwym przyrodniczym zakątku.
Warsztaty odbywać się będą w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy – ZAPRASZAMY.
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Podsumowanie dwóch tygodni warsztatów
aktorsko-reżyserskich w GOK

Od 2 do 13 lipca 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy współpracując z Biblioteką Gminną

organizował dla dzieci warsztaty o tematyce aktorsko-reżyserskiej. Uczestnicy naszych zajęć wcielali

się w różne role oraz brali udział w tworzeniu ciekawych scenariuszy filmowych. Wspólnie z dziećmi
odwiedziliśmy Teatr Nowy w Poznaniu gdzie zapoznaliśmy się z Panią charakteryzatorką oraz poznaliśmy teatr od kulis, w wolnej chwili oglądaliśmy
materiały zmontowane podczas warsztatów oraz
filmy przygodowe na dużym ekranie. Dzieci pod
okiem Pana Macieja oraz Pana Krzysztofa zgłębiały swoją wiedzę z zakresu tematyki teatralnej oraz
filmowej. Uwieńczeniem warsztatów było zrealizowane dwóch filmów przez uczestników zajęć pod
czujnym okiem nauczycieli-realizatorów.

Warsztaty wokalno-perkusyjne
Od 16 do 20 lipca Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy we współpracy z Biblioteką Gminną zorganizował dla dzieci warsztaty wokalno-perkusyjne.
Zajęcia poprowadzili: Pani Anna Polowczyk – wokal, Dominik Kozicki – perkusja. Dzieci aktywnie
uczestniczyły w wyborze utworów do ćwiczeń oraz
w pierwszych krokach gry na perkusji. Dziewczynki
oraz chłopcy bardzo angażowali się w próby wokalne
oraz instrumentalne. Młodzi muzycy z wielką pasją
brali udział we wszystkich zajęciach. Na zakończenie tygodnia zajęć cały zespół zagrał koncert pod
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okiem swoich nauczycieli. Zebrana widownia
mogła usłyszeć utwory
zarówno polskich muzyków jak i zagranicznych
twórców oraz niezwykłe, wspólne wykonanie utworu zespołu Queen – We Will Rock You.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom
zajęć za wspaniałą, wspólną zabawę i za Wasze za-

angażowanie podczas całego tygodnia warsztatów.
Macie w sobie olbrzymi potencjał i moc!

Festyn parafialny „Wakacje z Bogiem”
Jak co roku, niedzielne popołudnie czerwcowe
staje się „głośnym” popołudniem w centrum Kiekrza.
W tym roku, 17 czerwca odbył się festyn parafialny „Wakacje z Bogiem” w parafii pw. Św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP w Poznaniu-Kiekrzu.
O godzinie 15.00 ksiądz Jarosław – wikariusz parafii uroczyście rozpoczął świętowanie i życzył wszystkim wspaniałej zabawy. Zaraz po rozpoczęciu na
scenie pojawił się gość specjalny festynu – zespół
KIDS GOSPEL JOY, który radośnie rozśpiewał licznie już przybyłych parafian i gości. Następnie Wiktoria Gawron przypomniała wszystkim kilka piosenek anglojęzycznych.
Orkiestry Dętej z Rokietnicy nie trzeba reklamować, gdyż jest jakością samą w sobie. I tym razem
pokazała poziom i muzykalność, grając liczne przeboje muzyki filmowej i rozrywkowej.
Po godzinie 17.00 na scenie pojawił się parafialny chórek dziecięcy, który z naturalną dziecięcą radością wykonał kilka piosenek religijnych, włączając
w śpiew również uczestników festynu. Na koniec
usłyszeliśmy parafialny zespół młodzieżowy. Moc
brzmienia i powiew młodości porwał wszystkich
i również śpiewali niemal wszyscy.
O każdej pełnej godzinie losowano nagrody spośród zakupionych przez uczestników losów. Loteria to stały punkt programu na festynie w Kiekrzu.
Wszelkie nagrody i fanty pochodzą od licznych sponsorów, którzy decydują się wspomóc inicjatywę do-

finansowania wakacji dla dzieci. Wsparcie uzyskaliśmy również od Gminy Rokietnica. Za wszystkie
dary wszystkim sponsorom składamy serdeczne
podziękowania.
Podczas festynu można było skorzystać również
z małej gastronomii, gdzie serwowano m.in. pyszną grochówkę, kaszankę, kiełbaski, placki, drożdżówki, itp.
Poza tym, wokół było mnóstwo atrakcji dla dzieci
– dmuchany zamek, przejażdżki na kucyku, stoisko
z zabawkami, koło fortuny, stoisko z rękodziełami wolontariuszy ze szkolnego koła CARITAS i wiele innych.

Bal Świętojański

W dniu 22 czerwca 2018 roku w gościnnych progach Restauracji PRZYSTAŃ w Mrowinie przy rytmach muzyki lat 70/80/90 oraz współczesnego disco w wykonaniu DJ Mały, odbył się Bal Świętojański
organizowany przez UKS „Słowian” Mrowino. Frekwencja oraz wspaniałe humory dopisały, więc Bal
udało nam się zamknąć ze sporym zyskiem. Serdecznie wszystkim dziękuję za udział i wspaniałą
wspólną zabawę!
Szczególne podziękowania za przekazane upominki należą się poniższym instytucjom, firmom
i osobom:
• Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bytkowie – prezes Michał Wieland,
• ROKBUS,
• MPK Gniezno – prezes Piotr Stasiak,
• Prezes zarządu UKS Słowian Mrowino Magdalena Kaczmarek,
• Członek Zarządu UKS Słowian Mrowino Agnieszka Gawrońska,
• Salon kosmetyczny LATIKA z Cerekwicy
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Przyjechali również strażacy, którzy z wielką cierpliwością pokazywali i opisywali ciekawskim oprzyrządowanie wozu strażackiego.
Zapraszamy za rok.
Akcja Katolicka - Kiekrz
Fot. Mirosława Skitek

•
•
•
•
•
•
•

Dariusz Kosicki - trener i instruktor PFNW,
Mariola i Wojciech Wilk,
Serwis opon Mariusz Rzepka,
Julia Wilcząb,
Dorota Derezińska Apteka DOZ Rokietnica,
Twój Ogród Centrum Ogrodnicze Rokietnica,
BUKOWIANKA SA producent ekskluzywnych
koszul szytych na miarę.
Karina Gizińska
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Przedszkole
4 Pory Roku
WAKACJE
W „CZTERECH PORACH ROKU”
Jeśli komuś się wydaje, że przedszkolaki nudzą
się wakacje, to od razu mu powiemy, że są w wielkim błędzie. My w ogóle nie wiemy, co to jest nuda!
Cały lipiec mieliśmy bardzo zajęty. Trzeba przyznać,
że nie były to typowe zajęcia jak w ciągu całego roku
szkolnego, ale te były niemniej ciekawe. Wakacje
w naszym przedszkolu różnią się tym, od innych dni
w roku, że spędzamy bardzo dużo czasu na świeżym powietrzu. Tak też było i w tym roku. Plac zabaw był najbardziej obleganym miejscem w naszym
przedszkolu. Na szczęście mamy tam dużo atrakcji:
koniki, huśtawki, drabinki, domki, zjeżdżalnie, piaskownice i prawdziwe boisko do gry w piłkę nożną- tam najwięcej czasu spędzały starszaki. W letnie dni częściej chodziliśmy na spacery poza teren
przedszkola. Najbardziej podobały nam się te połączone z wizytą w którejś z rokietnickich kawiarni
i kupnem najlepszych lodów na świecie :) Ten miły
beztroski czas umilał nam również pan trener od
zajęć piłkarskich, który przyjeżdżał do nas na zajęcia dwa razy w tygodniu. Każdego dnia ciocie prowadziły dla nas zabawy muzyczno-ruchowe i zajęcia plastyczne, w czasie których robiliśmy mnóstwo

Przedszkole
Ptyś
Czerwiec w PTYSIU
Czerwiec od pierwszych dni zapowiadał się bardzo dobrze. Zaczęliśmy od obchodów Dnia Dziecka połączonego z Dniem Sportu, był Dzień Rodziny,
Dzień Kibicowania i wiele innych. W czerwcu zakończyły się zajęcia dodatkowe. Dziękujemy cioci Ewie
i cioci Kindze ze Studia Flow, za fantastyczne zajęcia
taneczne, baletowe oraz akrobatykę. Wujkowi Darkowi z Akademii Reksia za niesamowite zajęcia z piłkami, wujkowi Waldkowi za wyścigi, skoki i zabawy
z piłkami. Wujek Paweł to wspaniała osobowość, to
czego nauczył dzieci z przedszkola Ptyś jest nie do
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ciekawych rzeczy np. barwiliśmy ryż na różne kolory tęczy, malowaliśmy kameleony na kolory, które
sami stworzyliśmy z barw podstawowych, tworzyliśmy prace z różnych materiałów, które na pierwszy rzut oka wcale się do tego nie nadają.
Lipiec był też miesiącem, w którym odbyły się
w naszym przedszkolu dni adaptacyjne. Przez te
trzy dni mieliśmy niezwykłych gości – dzieci, które od września będą u nas przedszkolakami. Dzieciaczki te, wraz z rodzicami, miały szansę poznać
się, pobawić razem i spędzić trochę czasu w sali
i na naszym ogrodzie. Rodzice w tym czasie mogli

poobserwować swoje pociechy w tym nowym środowisku i porozwiewać wszelkie wątpliwości podczas rozmów z nauczycielami. Był to niezwykły i bardzo potrzebny maluchom czas. Czekamy na nich we
wrześniu. Na pewno powitamy ich z otwartymi ramionami i uśmiechem na ustach.
Sierpień jest dla nas czasem odpoczynku z rodzicami. W tym miesiącu nasze przedszkole też musi
odpocząć i przejść wszystkie niezbędne remonty,
żeby we wrześniu zaskoczyć nas odnowionymi salami i jeszcze piękniejszymi zabawkami. Już nie możemy się tego doczekać!

opisania, język angielski dla naszych przedszkolaków to jedne z najlepszych zajęć, dziękujemy. Cioci Alicji dziękujemy za zajęcia z rytmiki, mimo późnej godziny frekwencja zawsze dopisywała a cioci
Ani dziękujemy za to, że nasze przedszkolaki uczą
się poprawnie mówić.

Wizyta u Stomatologa

Dzień Dziecka i Dzień Sportu
W tym roku Dzień Dziecka obchodziliśmy 30 maja.
Nasze przedszkole i plac zabaw były przepięknie udekorowane. Jedną z pierwszych niespodzianek były
zajęcia sportowe z wyjątkowym gościem  Odwiedził nas dziadek jednego z przedszkolaków – niesamowity człowiek, pełen energii, radości i życzliwości, takich gości chcemy więcej. Jak Dzień Dziecka
to pełne szaleństwo – ciocie kręciły watę cukrową,
przecież raz do roku można.

Każdy z nas czy to duży, czy mały wie, że o zęby
należy dbać. 7 czerwca nasze przedszkolaki udały

się z wizytą do stomatologa. Dzięki przemiłej pani
doktor każde z nich będzie miło wspominać wizytę,
dla niektórych był to pierwszy raz ale pani doktor
była przesympatyczna, uśmiechnięta i odpowiadała na każde pytanie przedszkolaków.
Dzień Rodziny – Piknik Rodzinny
Piknik Rodzinny w Gospodarstwie Agroturystycznym Państwa Kortus to już nasza tradycja. Jak co
roku właściciele spisali się na medal, pięknie przygotowany teren, ogrodzony staw i wiele innych.
A my? Udekorowaliśmy to urokliwe miejsce balonami, kotylionami no i oczywiście my sami (dzieci,
rodzice, panie) stworzyliśmy najlepszą atmosferę
na świecie. Były pokazy tańca, baletu, dzieci zaprezentowały to, czego nauczyły się w ciągu roku na
zajęciach z języka angielskiego. Mamusie dostały
torby na zakupy a tatusiowe piękne kubeczki 
W międzyczasie pani Dyrektor z pomocnikami rozpalili grilla. Rodzice dzieci jak zawsze nie zawiedli,
pyszne sałatki, placuszki pełno owoców i ciasteczek – to dzięki wam wszystkie brzuszki były pełne
! Dziękujemy za obecność i zaangażowanie, widzimy się za rok w tym samym miejscu.
Futrzaki ruszają na ratunek
W dniu 18 czerwca nasza zerówka wybrała się do
kina. Futrzaki ruszają na ratunek – to bajka, która
pokazała nam, że naszym przyjacielem może być
każdy i że przyjaciołom się pomaga. Podróż autobusem i tramwajem to nie lada gratka, mimo, iż
frekwencja nam nie dopisała to atmosfera była jak
najbardziej pozytywna.
Polska biało-czerwoni
19 czerwca miał być dniem wyjątkowym. Polska
miała wygrać z Senegalem niestety tak nie było. Od
samego rana w Przedszkolu było biało-czerwono,
wszyscy w napięciu czekali na mecz, każdy z nas
wierzył, że damy radę, że wygramy. Widok dzieci
ubranych i wymalowanych w barwy narodowe napawał dumą, nie tylko przedszkolaki miały z tego
frajdę. Ciocie też przygotowały się na ten dzień 
Mimo przegranej, wierzyliśmy dalej i choć mundial
to dla nas już historia (niekoniecznie miła) to wierzymy, że nasze przedszkolaki wyrosną na prawdziwych kibiców bo dobrze wiedzą, ze kibicem się
jest a nie bywa!
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W lipcu czeka nas pożegnanie starszaków i mnóstwo zabawy mimo tego, że dla nas lipiec to tylko
dwa tygodnie. Przedszkole Ptyś ma przerwę wakacyjną od 16.07 do 05.08. Każdy z nas musi odpocząć

i nabrać sił na nowy rok przedszkolny. Wszystkim
przedszkolakom i ich rodzinom oraz każdemu z Państwa życzymy wspaniałych, bezpiecznych wakacji.
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Przedszkole
Bajeczka
Sówki i Misie w Osadzie Traperskiej
22 maja dzieci z grupy „Sówki” i „Misie” udały
się na wycieczkę do Osady Traperskiej w Bolechówku. Obiekt położony jest na skraju Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji m. in.: zajęcia edukacyjne w namiocie
„Tipi”, karmienie koni i strusi, spotkanie z psami
północy Husky Syberian oraz przeciąganie liny. Na
koniec dzieci zdały egzamin na Młodych Traperów
i otrzymały pamiątkowe dyplomy. Pogoda tego dnia
dopisała i dzieci mogły zjeść obiadek na świeżym
powietrzu, co było dla nich dodatkową atrakcją.
Małgorzata Gimzicka
„W stajni”
W maju ,,Żabki” wybrały się na długo oczekiwaną wycieczkę do stajni koni w Piotrkówku. Dla większości maluszków było to pierwsze spotkanie z tymi
zwierzętami. Z chęcią słuchały o tym, jak trzeba
o nie dbać i oglądały miejsca, w których przebywają. Nie zabrakło chętnych na konne przejażdżki.
Pogoda sprzyjała zabawom na świeżym powietrzu.
Na zakończenie spędziliśmy czas przy ognisku i jedliśmy kiełbaski. ,,Żabki” bardzo długo dzieliły się
pozytywnymi wrażeniami z wyjazdu. Po raz kolejny spisały się na medal!
Joanna Tomalka
„Let’s play English”
6 czerwca w Przedszkolu „Bajeczka” odbyła się
Olimpiada z języka angielskiego dla dzieci 6-letnich.
Dzieci reprezentujące grupy: ,,Misie”, ,,Smerfy” i ,,Zajączki” wzięły udział w 7 konkurencjach. Przedszkolaki musiały wykazać się m.in. umiejętnością podawania podstawowych informacji o sobie, znajomością
wybranego słownictwa, czy też umiejętnością słuchania ze zrozumieniem. Konkurencje przeplatane były piosenkami śpiewanymi wspólnie zarówno
przez drużyny jak i widownię. Po językowych zmaganiach przedszkolaków odbyło się ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów. Każda drużyna
wykazała się nie tylko ogromną wiedzą ale również
wspaniałą i kulturalną współpracą. Ostatecznie:
I miejsce grupa: ,,Misie”,
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II miejsce: ,,Smerfy” i ,,Zajączki”
Cieszymy się, że udział w konkursie był dla dzieci radosną zabawą.
Nauczycielki języka angielskiego
Małgorzata Gimzicka, Raisa Mrotek
„Poznajemy zawody
naszych Rodziców”
Miesiąc maj był dla dzieci z grupy „Elfy” okazją
do poznania otaczającej rzeczywistości z zupełnie
innej strony dzięki realizacji projektu edukacyjnego
„Poznajemy zawody naszych Rodziców”.
W ramach zajęć przedszkolaki mogli zapoznać
się z wybranymi zawodami, takimi jak: kierowca,
strażak, policjant, pielęgniarka, sprzedawca, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, nauczyciel. Każdego
dnia gościliśmy w naszym przedszkolu innego rodzica. Odbyliśmy również wycieczkę do pobliskiego gabinetu rehabilitacji, braliśmy udział w pokazie wozu strażackiego oraz taxi – samochodu. Dzieci
przekonały się, że świat jest ciekawy, ma wiele interesujących możliwości.
Głównym celem projektu było poszerzanie wiedzy przedszkolaków na temat wybranych zawodów
wykonywanych przez dorosłych oraz wyrabianie
u dzieci szacunku dla ludzkiej pracy.
Jeszcze raz bardzo dziękuję rodzicom za współpracę, poświęcony czas oraz wspieranie działalności edukacyjnej.
Joanna Gawenda – Wróblewska
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”
Przedszkole „Bajeczka” po raz kolejny brało udział
w programie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele
Natury” Program ten jest jednym z największych
ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę „Kubuś”. Głównymi celami programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce było: zachęcanie dzieci
do dbania o środowisko naturalne, poznanie podstawowych zachowań proekologicznych, kształtowanie właściwej postawy żywieniowej oraz poznanie pojęcia recyklingu.
W wyżej wymienionym przedsięwzięciu wzięły
udział wszystkie grupy przedszkolne. Bohaterem
spotkań był Kubuś, który pokazywał dzieciom piękno natury oraz uczył, jak ją chronić.
Udział w programie – „Kubusiowi Przyjaciele Natury” sprawił nam dużo satysfakcji i dostarczył mnóstwa wrażeń. Miło było obserwować zaangażowa-

nie, dzieci w realizację działań. Kto tylko chciał mógł
wykazać się kreatywnością. Myślę, że na uzyskanie
Certyfikatu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” rzetelnie
zapracowaliśmy, a nasi podopieczni bardzo skorzystali z wyżej wymienionych zajęć wzbogacając swoją wiedzę na tematy ekologiczne i prozdrowotne.
Joanna Gawenda – Wróblewska

Szkoła Podstawowa w Rokietnicy

Wiosna z książką
Kolejny etap konkursu na prace do kalendarza
2019, za nami. Wyróżnione zostały prace:
• Magdalena Wachowiak kl. 4a i Zofia Wasyl kl. 4e

•
•
•
•

za kolaż fotograficzny. Brawo dziewczęta! Wspaniały pomysł!
• Nadia Juszczak kl. 3g - fotografia
Emil Nykiel kl. 2a – fotografia
Wiktoria Paul kl. 1c – praca plastyczno-literacka
Marysia Woźniak kl. 1c - fotografia
Michalinka Przystup kl. 1g – praca plastyczno
-literacka

Kolejna odsłona programu Erasmus+

Wyjazd do Budapesztu w ramach projektu
„Traditions and modern technology” – maj 2018
Celem projektu „Traditions and modern technology“ jest poznanie krajów europejskich, ich kultury i historii, a także wykazanie podobieństw pomiędzy poszczególnymi narodami. Realizacja projektu
odbywa się m. in. poprzez wyjazdy uczniów i kadry nauczycielskiej do państw partnerskich: Finlandia,
Węgry, Portugalia, Estonia i Zjednoczone Królestwo. Projekt i tygodniowe wyjazdy młodzieży ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy realizowane będą w latach 2017 - 2020. Budżet projektu opiewa na sumę ponad 95000 złotych. Podczas wyjazdów uczniowie uczestniczą w lokalnych i narodowych świętach, wykorzystują znajomość języka angielskiego oraz poszerzają wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii.
W listopadzie czeka nas rewizyta państw partnerskich. Goście uczestniczyć będą w obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
koordynator projektu Ewa Lepsza

Dwoje uczniów z naszej szkoły, pod opieką dwóch
nauczycieli, ruszyło na podbój Budapesztu. Niezwykłe uroki tego miasta przemierzaliśmy pod czujnym
okiem naszych węgierskich gospodarzy (uczniów
i nauczycieli), którzy byli troskliwymi opiekunami
i przewodnikami. Trudno nie zachwycać się tym miastem, w którym nie tylko piękno „modrego Dunaju”
urzeka mieszkańców i przybyszów, ale także niezwykłe budowle urzędów, instytucji państwowych, ko-
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ściołów, kamienic i kamieniczek, mostów łączących
Budę i Peszt (a każdy z nich ma swoją burzliwą historię). Zachwyca również zieleń tego miasta, zielone skwerki, parki, zaułki z fontannami, kawiarnie,
uliczne ławeczki, punkty widokowe… A wszystko
rozpostarte na górzystej powierzchni zachęcającej
wprost, by przystanąć i podziwiać okolicę.
Jednak nie tylko zwiedzanie tego miasta, o tak
burzliwej historii, było celem naszego wyjazdu.

• Helenka Strykowska kl. 1e – praca literacko-fotograficzna
Gratulujemy przede wszystkim wspaniałych, coraz bardziej artystycznych, pomysłów. Mamy nadzieję, że po wakacjach wrócicie z NIEZIEMSKIMI
pracami LATO Z KSIĄŻKĄ!
Projekt został objęty Honorowym Patronatem
Wójta Gminy Rokietnica.

Przede wszystkim możliwość skonfrontowania
się z inną rzeczywistością, z innymi modelami edukacyjnymi. Znaleźliśmy się przecież w międzynawowym towarzystwie,
w którym każdy mógł opowiedzieć o swojej szkole,
odkryć tajemnice dotyczące nie tylko schematów
lekcji, planów, dzwonków, organizacji pracy szkoły, ale odpowiadać o trwających w różnych krajach
śródsemestralnych przerwach, letnich wakacjach,
modelach egzekwowania wiedzy. Różnorodność
tych systemów bywała pretekstem do burzliwych
dyskusji, powodem naszej nieukrywanej zazdrości…
Okazało się, że jest w Finlandii szkoła… bez butów!
Portugalczycy mają zdecydowanie dłuższe wakacje!
A my dumni z 2 miesięcy odprężenia zdecydowanie
nie jesteśmy w czołówce. Angielscy nauczyciele narzekają na ilość sprawozdań, konieczność dokonywania nieustannych ewaluacji, fińskie nauczycielki na potrzebę nieustannego przygotowywania się
do lekcji… Los polskiego nauczyciela podobny, choć
z pewnością mniej doceniany…
W czasie wspólnych wypraw do miasta, zabaw
integracyjnych w szkole i poza szkołą, tworzenia
balonowych wież, projektowania plakatów, interaktywnych quizów, trwały niegasnące rozmowy.
Jakże ważnym okazał się język angielski!
Między dysputami o systemach kształcenia, metodach, wsparciu finansowym szkół, opowiadaliśmy sobie o… nurkowaniu z rekinami w Portugalii,
sezonie na truskawki w Finlandii, świętach i tradycjach narodowych.
Nauczyciele mieszkali w budapesztańskim hotelu. Uczniowie zaś znaleźli się w domach węgierskich rodzin. Mieliśmy okazję przyjrzeć się węgierskiej codzienności: począwszy od szykowania się
do szkoły, poprzez imieniny cioci, po zwyczaje kulinarne dotyczące, np. przygotowywania węgierskiego gulaszu…
Tak pomyślana wycieczka stała się okazją do zadzierzgnięcia więzi, stworzenia relacji, które, być
może, okażą się trwałe.
Katarzyna Klimczak - Pękosz
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Zespół Szkół
im. J. i W. Zamoyskich
Rewelacyjne wyniki matur 2018
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała
wyniki egzaminów maturalnych 2018. Po raz kolejny maturzyści Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy potwierdzili osiągniętymi wynikami bardzo wysoki poziom kształcenia
i przygotowania. Dla zobrazowania kilka danych
statystycznych:
Egzamin w skali kraju zdało 79,7% przystępujących z uwzględnieniem licealistów oraz techników
z czego absolwenci liceum zdali w 85,3%, technikum 69,6%, a uczniowie technikum w Rokietnicy
87,1%. Jest to wynik o 17,5% wyższy od średniej
kraju dla technikum.
Analizując poszczególne przedmioty:
• język polski zdało 97% przystępujących w skali
kraju, absolwenci technikum w Rokietnicy 100%
• język angielski zdało 96% przystępujących w skali
kraju, absolwenci technikum w Rokietnicy 100%
• język niemiecki zdało 94% przystępujących w skali

kraju, absolwenci technikum w Rokietnicy 100%
• matematykę zdało 83% przystępujących w skali
kraju, absolwenci technikum w Rokietnicy 87,1%
Wszystkie osoby które nie zdały w maju zachowały prawo poprawki w sierpniu 2018 r.
Serdecznie gratuluję Absolwentom tak wspaniałych wyników, a moim Koleżankom i Kolegom dziękuje za ogrom pracy, zaangażowanie, osiągnięte rezultaty i życzę dalszych sukcesów.
Wojciech Kaczmarek
Dyrektor ZS im. J. i W. Zamoyskich
w Rokietnicy

była nauka jazdy na lonży oraz próby samodzielnej jazdy kłusem anglezowanym. Swoich sił spróbowaliśmy również w kuchni. Było ognisko, kiełbaski, tańce, „rozstania i powroty”;-) No i było też
to, co każdy prawdziwy jeździec powinien umieć,
czyli praca w stajni.
M. Statucka
Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
w Rokietnicy ogłasza nabór
na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
dla dorosłych:
• Kwalifikacja RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych
• Kwalifikacja EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i sieci
• Kwalifikacja EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
ul. Szamotulska 24
www. zsrokietnica.edu.pl
e-mail: zsrokietnica@powiat.poznan.pl
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Zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
odbyło się w dniu 22.06.2018 r. Dyrektor wraz z wychowawcami klas wręczyli nagrody uczniom za osiągnięcia i sukcesy. Życząc dalszych sukcesów w nowym etapie życia pożegnaliśmy absolwentów III
klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
W Zajączkowie
27-28.06.18 Koło jeździeckie wybrało się do stajni Zadora w Zajączkowie. To były długie dwa dni:
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Dalszy ciąg prac
kanalizacyjnych
w Przybrodzie

Na Osiedlu Spokojnym zaawansowanie robót
ziemnych na poziomie 50%
Wykonawca – firma BUD-AN Sp. z o.o. z Tuliszkowa zakończyła roboty w ulicach: Miłej i Sennej.
Na dzień 10 lipca trwały prace kanalizacyjne w ulicach: Dobrej, Uroczej i Pogodnej.
Do tej pory ułożonych zostało 800 m rur kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i 660 m rur kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Prace przebiegają
zgodnie z założonym harmonogramem.
Mieszkańcom Osiedla Spokojnego bardzo dziękujemy za wyrozumiałość dla powstałych w trakcie realizacji inwestycji niedogodności.
Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z dotacji
UE w wysokości 1 159 639,90 zł i z pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 553 894,32 zł.
W Przybrodzie zakończono prace ziemne
w ul. Łąkowej. Do odtworzenia pozostała częściowo nawierzchnia drogi. Na ul. Kaźmierskiej wkopano przepompownię P1, położono ok. 300 m sieci
grawitacyjnej oraz prawie cały odcinek rurociągu
tłocznego od granicy z powiatem szamotulskim do
ul. Kolejowej, o długości ok. 700 m.
Mieszkańcom Przybrody bardzo dziękujemy za
wyrozumiałość dla powstałych w trakcie realizacji
inwestycji niedogodności.
Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z pożyczki
umarzalnej (25%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 2 291 700,00 zł.

Ulica Szamotulska
w Rokietnicy w całości
skanalizowana
W związku z planowanymi działaniami Powiatu
Poznańskiego, związanymi z odnową nawierzchni ul. Szamotulskiej w Rokietnicy, PUK wykonał
w przedmiotowej ulicy cztery przyłącza zakończone studniami zaworowymi. Istotnym było dla nas
zrealizowanie niniejszej inwestycji zanim nastąpią

roboty „powiatowe”. Prace trwały tydzień, od 25
do 29 czerwca br.
Na uwagę zasługuje też fakt, iż wspomniany odcinek ul. Szamotulskiej był ostatnim w ścisłym centrum Rokietnicy, którego Mieszkańcy do tej pory pozbawieni byli możliwości efektywnego przyłączenia
się do sieci kanalizacji sanitarnej. Dzięki zrealizowanej inwestycji komfort Ich codziennego funkcjonowania znacznie wzrośnie.
O kolejnych modernizacjach będziemy na bieżąco
informować. Dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie naszej inicjatywy.

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

sierpień-wrzesień 2018

19

Co słychać w ROSie…?
Najważniejsza dla mieszkańców, ale przede
wszystkim druhów z OSP Rokietnica jest informacja, że …. FINISZUJEMY Z BUDOWĄ REMIZY!!! Tak,
tak… od września nasi dzielni ochotnicy będą mieli
idealne warunki dla przechowywania wozów bojowych i niezbędnego sprzętu pożarniczego.
Cały obiekt o powierzchni użytkowej 786 m², na
działce 2415 m² spełnia cztery funkcje:
- podstawowa – czyli pomieszczenia stricte przeznaczone dla działalności operacyjnej OSP, a więc
duża hala garażowa, dyżurka z serwerownią, magazyn i warsztat sprzętu ratowniczego (dróg oddechowych), pralnia, brudna szatnia, szatnie z natryskami (damska i męska), kotłownia
- back officowa – czyli prawie 120 metrowa sala
szkoleniowa i ponad 30 metrowa kuchnia, a że sala
może być wykorzystywana również dla spotkań stowarzyszeń, sołectwa Rokietnica i wynajmowana, to
również znajdują się tam szatnia i pomieszczenia
sanitarne (dla niepełnosprawnych również}
- magazynowa – magazyn o powierzchni 56 m²,
w którym można umieścić sprzęt i wyposażenie Urzędu Gminy, które jest aktualnie „porozrzucane” po
sołectwach. Do magazynu z bramą i wejściem jest
dogodny dojazd. A na Rumpuciowy plac zrobiliśmy
dodatkowo schody…Na pewno wypróbuje je w dniu
1 września Jacek Stachursky, który będzie gwiazdą
corocznego najważniejszego wydarzenia społecznego w Gminie, jakim jest „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na Rumpuć”
- medyczna – w budynku przewidziano pomieszczenia dla Pogotowia Medycznego, składające się
z garażu, zaplecza sanitarnego, pokoju wypoczynku i magazynów podręcznych. Czy zawita tam po-
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gotowie, o tym zdecyduje Wojewoda Wielkopolski,
który być może uwzględni nasze potrzeby w następnym rozdaniu.
Cały teren jest wybrukowany, oświetlony i monitorowany. Myślę, że po oficjalnym otwarciu nasi
druhowie zorganizują Dzień Otwartych Drzwi i mieszkańcy Gminy Rokietnica będą mogli zwiedzić remizę. A tymczasem zdjęcia remizy wykonane przez naszego niezawodnego fotoreportera Adama Michtę.

Dziękujemy Adamie.
Korzystając z okazji chciałbym mieszkańców Gminy Rokietnica zaprosić na cykl turniejów w poolbilarda i snoockera, który odbędzie się w dniach
11-19 sierpnia br. Już drugi raz organizowany jest
w hali ROSu turniej, w którym udział wezmą światowej klasy (mistrzowie świata i Europy). Turniej
przeprowadzony na 20 stołach do póolbilarda i 4
stołach do snoockera. Do turnieju głównego zgłosi-

ło się ponad 130 zawodników. Informacje na temat
turnieju znajdziecie Państwo na stronach Akademii
Bilarda w tym wydaniu Rokickich Wiadomości. Ze
swojej strony – jako fun i praktyk poolbilarda – dodam, że takiego turnieju z pulą nagród ponad 50
tys zł. Jeszcze nie było. No i co najważniejsze turniej jest punktowany przez Europejską Federację
Bilarda. Dodam jeszcze, że organizator przewidział
również zajęcia i turniej dla najmłodszych. BRAWO
RADOSŁAW BABICA i jego AKADEMIA BILARDOWA
w ROKIETNICY.
A od września rozpoczynamy kolejny sezon
w hali… zajęcia szkolne, kluby, użytkownicy indywidualni, zawody i turnieje sportowe, kabarety i koncerty… No tak jak zwykle, ale o kolejnych imprezach
będziemy informować na bieżąco. A tymczasem
bezpiecznego powrotu z wakacji…
Jerzy Maciejewski Prezes ROS Sp. z o.o.

PROJEKT – „MAŁA KSIĄŻKA
– WIELKI CZŁOWIEK”
Biblioteka Gminna w Rokietnicy serdecznie zaprasza do
udziału w niezwykle wartościowym projekcie ogłoszonym przez Instytut Książki - „Mała Książka – Wielki Człowiek”, skierowanym do trzylatków i ich rodziców.
Od września 2018 roku podczas odwiedzin Biblioteki Mały Czytelnik otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą zawierającą książkę „Pierwsze wiersze dla…”, broszurę informacyjną dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych
naklejek. Podczas kolejnej wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę do Karty, a po uzyskaniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dziecko pozna ciekawe
miejsce, jakim jest biblioteka, oraz zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
Więcej informacji oraz szczegóły akcji można uzyskać pod nr telefonu 603577838, 618145212.
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10-lecie
Stowarzyszenia
ROKTAR
18 czerwca 2018r minęło dokładnie 10 lat od
utworzenia Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR. Zanim powstało, osoby
z niepełnosprawnościami z terenu gmin Rokietnica
i Tarnowo Podgórne, po skończonej edukacji pozostawały w domu, o ile rodzice nie szukali dla nich
ośrodków w Poznaniu. Rodzice Moniki i Krzysztofa
znaleźli wsparcie dla swoich dzieci w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Amikus”
na os. Rusa w Poznaniu, gdzie codziennie, od 2001
roku dowozili je środkami komunikacji podmiejskiej
i miejskiej na zajęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej. W 2007r. w październiku i listopadzie, właśnie to Stowarzyszenie, po rozmowach z Wójtem
Gminy Rokietnica p. Bartoszem Derechem uzgodniło, że będzie starało się o dofinansowanie i poprowadzi zajęcia dla osób niepełnosprawnościami z terenu gminy Rokietnica. „Amikus” otrzymał
dofinansowanie, z powiatu poznańskiego, na zajęcia terapeutyczne: rehabilitacyjne, manualno - pla-
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styczne i choreoterapię, które odbywały się popołudniami 2 razy w tygodniu po 3h w Napachaniu.
Zajęcia były również kontynuowane w roku 2008r.
Rodzicom, którzy dowozili swoje dzieci na te zajęcia, zależało na tym, aby ich dzieci miały zorganizowany czas i dobrze czuły się w swoim gronie. Postanowili założyć własne Stowarzyszenie, aby móc
w przyszłości utworzyć Warsztaty Terapii Zajęciowej takie jakie prowadziła p. Elżbieta Suterska, prezes Stowarzyszenia „Amikus” w Poznaniu. Zaczęto
prowadzić rozmowy z władzami Gminy Rokietnica,
później z władzami Gminy Tarnowo Podgórne i tak
18.06.2008 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rokietnica odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR.
Stowarzyszenie działa na terenie dwóch gmin , jak
nazwa wskazuje ROK – Rokietnica i TAR – Tarnowo
Podgórne. W komitecie założycielskim Stowarzyszenie byli wówczas: Andrzej Kawa, Zofia Michałek, Tomasz Mucha, Kazimierz Szulc i Małgorzata
Wilga-Siemkowicz. 27.10.2008 r. Stowarzyszenie
zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
i mogło prawnie rozpocząć swoją działalność. Od
listopada 2009r. zostało wpisane jako Organizacja
Pożytku Publicznego.
Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność
od prowadzenia popołudniowych zajęć w Napachaniu. Były to zajęcia rehabilitacyjne, manualno
- artystyczne, z rewalidacji, logopedii, arteterapii,
choreoterapii, teatroterapii, wikliny i Bocci. Dodatkowo odbywały się zajęcia z hipoterapii oraz zajęcia w wodzie w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla
Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu. Wszystkie te działania były współfinansowane przez Gminę Rokietnica, Gminę Tarnowo Podgórne, Powiat Poznański,
Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
Przez cały czas Zarząd, rodzice i członkowie Stowarzyszenia szukali lokalu na Warsztat i tak podczas
debaty o zdrowiu, która odbyła się 20.09.2011r.
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne przedstawiciele Stowarzyszenia ROKTAR zgłosili zapotrzebowanie na lokal na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Po
spotkaniu p. Sołtys Baranowa Mieczysław Paczkowski zaproponował swój lokal na WTZ. Wynajęty lokal
w Baranowie przy ul. Wspólnej 5 wyremontowano
i przystosowano dla osób z niepełnosprawnościami
i 12.12.2011r. podpisano umowę ze Starostwem
Poznańskim na prowadzenie WTZ. W warsztacie
zajęcia odbywają się w czterech pracowniach: Gospodarstwa Domowego, Technik Różnych, Wikliniarskiej, Komputerowo – Fotograficznej. Dodatkowo uczestnicy mają możliwość skorzystania z zajęć

rehabilitacyjnych, które są prowadzone w sali rehabilitacyjnej, na basenie w „Lusowskim Zdroju”
oraz na świeżym powietrzu.
Przez wszystkie te lata Stowarzyszenie ROKTAR
bierze udział w różnych imprezach w obu gminach
m.in. Dni Gminy Tarnowo Podgórne, Rokietnica zaprasza Wielkopolan na Rumpuć w Rokietnicy, Wielkopolski Konkurs Koszy Wielkanocnych, Dożynki
„U Księdza za Płotem” w Lusowie, Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym itp., gdzie na stoisku prezentujemy wyroby wykonane przez uczestników WTZ.
Podczas 10 lecia zmieniały się składy Zarządu,
ale wszyscy zgodnie twierdzili, że cele Stowarzyszenia, są tak ważne, że nawet burze nie wpłynęły
na jego działalność.
Dnia 18.06.2018 r. uroczyście obchodziliśmy 10
lecie działalności Stowarzyszenia ROKTAR, w świetlicy wiejskiej w Baranowie. Udział w uroczystości wzięli Wójtowie obu Gmin: Pan Bartosz Derech
z Rokietnicy i Pani Ewa Noszczyńska –Szkurat z Tarnowa Podgórnego. Obecni byli także Pan Tomasz
Woźnica –Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Pani Krystyna Semba wiceprzewodnicząca Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Poznańskiego,
Przewodniczący Rady Gminy i Radni z Gminy Rokietnica, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy, Sołtys Baranowa, Prezes Stowarzyszenia
„Amikus” z Poznania, Siostry ze Zgromadzenia Urszulanek w Pniewach, Prezesi Stowarzyszenia ROKTAR, Dyrektor GOK i Biblioteki Gminnej w Rokietnicy,
Prezes Rokietnickiego Ośrodka Sportu, przedstawiciele placówek oświatowych oraz przedstawiciele
firm współpracujących ze Stowarzyszeniem. Podczas spotkania przedstawiłam prezentację z najważniejszych wydarzeń ilustrowaną zdjęciami. Uczestnicy Warsztatu przygotowali występ wokalny. Piotr
Iwański zaprezentował się w swojej piosence „Blues Iwanka” do podkładu „Wehikuł czasu” zespołu Dżem. Kolejny utwór wykonali wspólnie Piotr
Iwański i Krzysztof Sadek w towarzystwie chórku
wszystkich uczestniczek, obecnych na spotkaniu.
Ostatni utwór wokalny „ROKTAR ach to Ty…” zaprezentował Krzysztof Sadek. Piosenka ta powstała w WTZ, do utworu Marka Grechuty „Wiosna,
ach to ty”, specjalnie na Jubileusz X-lecia Stowarzyszenia. Niespodzianką dla gości była możliwość
wzięcia udziału w zabawie „ROKTARiada”, podczas
której zawodnicy odpowiadali na pytania dotyczące historii ROKTARu. Zwyciężyła drużyna Pani Wójt
Tarnowa Podgórnego, w której zawodnikami byli
mieszkańcy Gminy Rokietnica. Z okazji Jubileuszu

Stowarzyszenie przygotowało pamiątkowe kalendarze na 2019 r., w których znalazły się zdjęcia ze
wspólnych spotkań, wyjazdów Członków Stowarzyszenia. Kalendarze te zostały wręczone przybyłym
gościom i Członkom Stowarzyszenia.
Było mi bardzo miło przyjąć wszystkie serdeczne życzenia i prezenty. Panu Wójtowi Rokietnicy
dziękuję za blender, który będzie wykorzystywany
podczas codziennych zajęć w pracowni Gospodar-

stwa Domowego, Panu Wójtowi Tarnowa Podgórnego za ufundowanie jednodniowej wycieczki dla
Stowarzyszenia, Prezesowi Rokietnickiego Ośrodka
Sportu za przekazanie darowizny na rzecz Stowarzyszenia, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Rokietnicy za materiały plastyczne do Pracowni Technik Różnych oraz za wszystkie
otrzymane kwiaty, słodkości. Dziękuję firmie Glutenex za tort jubileuszowy i Członkom Stowarzy-

szenia za ciasta i owoce. Wszystkim obecnym na
spotkaniu dziękuję za dobre słowa i dotychczasową współpracę ze Stowarzyszeniem. Bardzo cenimy każdy gest oddany naszym podopiecznym. Będziemy dalej robić wszystko, aby Stowarzyszenie
działało jeszcze lepiej, a osoby niepełnosprawne
czuły się w nim dobrze, jak w domu.
Prezes Stowarzyszenia
Wanda Koralewska

ROKTAR na szlaku „dzikich Bieszczad”
W dniach od 25 do 30 czerwca członkowie Stowarzyszenia wyjechali na sześciodniową wycieczkę
w Karpaty. Podróż w Bieszczady została podzielona
na dwa etapy. W dniu wyjazdu, po drodze, zwiedzaliśmy „miasto artystów”, czyli Kazimierz Dolny
i jego piękną Starówkę, kościół Farny, podziwialiśmy panoramę miasta i ruiny Zamku Kazimierza
Wielkiego. Następnie udaliśmy się do Poniatowej,
gdzie mieliśmy nocleg. Wypoczęci, od rana ruszyliśmy w dalszą podróż w Bieszczady przez Sandomierz
- miasto, które w ostatnich latach jest znane z serialu „Ojciec Mateusz”. W Sandomierzu zwiedziliśmy:
Starówkę, Katedrę, Bramę Opatowską. Dodatkową
i niezaplanowaną atrakcją była możliwość obserwowania planu filmowego wspomnianego serialu.
Pełni wrażeń ruszyliśmy do Hoczewa, gdzie mieliśmy zapewniony pobyt na kolejne dni. Kolejnego
dnia w drodze do Soliny zatrzymaliśmy się w Berezce, w „Wiejskim Zoo”, gdzie z bliska mogliśmy
zobaczyć domowe zwierzęta, ale również poćwiczyć swoją równowagę przechodząc ścieżkę linową. Następnie udaliśmy się autokarem w dalszą
trasę do Soliny, a tam spacerowaliśmy po zaporze
nad Jeziorem Solińskim, gdzie znajduje się imponująca i unikatowa elektrownia wodna. Atrakcją tego
dnia był rejs statkiem turystycznym po Jeziorze
Solińskim, czyli największym sztucznym zbiorniku
wodnym w Polsce. W drodze do autokaru nie obyło
się bez zakupów pamiątek na tzw. ,,Bieszczadzkich
Krupówkach”. Wracając do Hoczewa odwiedziliśmy
jeszcze bieszczadzkie uzdrowisko Polańczyk, gdzie
spacerowaliśmy po ulicy Zdrojowej. W czwartkowy poranek wyruszyliśmy tzw. „Pętlą Bieszczadzką” w kierunku Cisnej. W Majdanie przesiedliśmy
się do Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, którą udaliśmy
się do Balenicy pod słowacką granicę. Po powrocie
do Cisnej zwiedzaliśmy znany bar – galerię „Siekierezada”, gdzie „diabły i anioły w drewnie zostały
zaklęte”. Następnie udaliśmy się do Wetliny, jednej
z najpopularniejszych i najczęściej odwiedzanych
bieszczadzkich miejscowości i dalej, „Pętlą Bieszczadzką”, przez Ustrzyki Górne i Dolne do Hoczewa. Następny dzień rozpoczęliśmy od wyjazdu do
Sanoka, gdzie zwiedziliśmy Skansen - Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny, w którym zostały odtworzone typowe układy zabudowy
wsi wschodniej części polskich Karpat (Bieszczady,
Beskid Niski) wraz z Podkarpaciem z okresu od XVII
do XX wieku. Spacerowaliśmy po rynku galicyjskim,
jechaliśmy wozem drabiniastym i graliśmy w kręgle, wykonane z drewna. Po zwiedzaniu Parku była
chwila relaksu przy ognisku. Tego dnia zwiedziliśmy
także Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie „Knieja”
w Nowosiółku oraz weszliśmy na platformę widokową. Wejście na platformę nie należało do łatwych,
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ponieważ droga była pod górkę, a podłoże mokre
i błotniste, ale wszyscy pokonali trasę i mogli w słonecznej pogodzie podziwiać widoki na bieszczadzkie połoniny, takie jak Szerokie i Horbki. Kończąc
naszą przygodę w południowo-wschodniej części
polski, w drodze powrotnej do domu, zwiedziliśmy
Zamek w Łańcucie wraz z Powozownią.
Plan wyjazdu był bardzo wypełniony, ale nie zabrakło czasu na wieczorną integrację przy ognisku
i wspólne tańce. Żal było wyjeżdżać. Wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń. Ciągle mamy w pamięci
niezapomniane widoki z „dzikich Bieszczad”.
Wycieczka została dofinansowana w ramach realizowanych projektów i ze źródeł: ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, „Projekt współfinansowany przez Gminę
Tarnowo Podgórne”, „Projekt współfinansowany

ze środków Gminy Rokietnica” i środków własnych
Stowarzyszenia uzyskanych z 1% .
Elżbieta Kram
Stowarzyszenie ROKTAR
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• „Dębowy Liść” – Suchy Las
• „Pod Kasztanem” – Cerekwica
Wysłuchaliśmy bardzo różnorodny repertuar
w wykonaniu zespołów od muzyki biesiadnej przez
ludową do arii operowej. Każdy zespół wykonał po
trzy piosenki. Promując muzykę w naszym gminnym
środowisku, nie zapominamy o naszej młodzieży,
którą też zaprosiliśmy pod hasłem „Młode talenty” – łączmy pokolenia.
Amelia Kurantowicz wykonała trzy piosenki, wykazując w nich kunszt artystyczny oraz swoje możliwości wokalne.
Patrycja Błoch zaprezentowała fantastyczną grę
na gitarze, wprowadzając w zadumę i zachwyt słu-
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Po raz kolejny Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem” zorganizowało w Restauracji
„Przystań” „Cerekwickie Trele” 2018. Jest to przegląd zaprzyjaźnionych zespołów wokalnych, które przyjęły zaproszenie do wspólnej zabawy oraz
zaprezentowania swojego dorobku artystycznego.
Spotkanie odbyło się pod Honorowym Patronatem
Wójta Gminy Rokietnica Bartosza Derecha.
Wystąpiło siedem zespołów:
• „Goślinianka – Murowana Goślina
• „Kaźmierzanka” – Kaźmierz
• „AVE” – Kicin
• „Jaśki” – Ostroróg
• „Jesienne Róże” – Poznań

Gminy
Rokietnica
IN A

A

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
„Pod Kasztanem”

chaczy, że można z tego instrumentu wydobyć tak
subtelne, delikatne, łagodne dźwięki.
To nie tylko gitara wydawała dźwięki, ale też Patrycja własną minką, ciałem była dyrygentem tej
muzyki. A na zakończenie zostaliśmy oczarowani
wykonaniem arii operowej przez panią Elżbietę Kozaniecką-Murawską, solo i w duecie ze Zdzisławem
Kościelskim - „Grenada”, „Barcelona”, „Przetańczę
całą noc”, „Kochaj mnie”. Proszę państwa to nie
tylko śpiew, ale też taniec w wykonaniu p. Elżbiety
czarował widownię.
Ta wspaniała zabawa nie odbyłaby się bez prowadzącego Waldemara Hermana oraz Romana Kałużnego wraz z personelem, który udostępnił lokal
– restaurację „Przystań”. Dzięki zaangażowaniu się
pani sołtys Mrowino-Cerekwica Róży Lubka z Radą
Sołecką oraz radnym Ryszardem Lubka – sponsorem zapinek.
Dziękuję Zarządowi Stowarzyszenia „Pod Kasztanem” oraz naszym członkom, pani Halinie za współpracę. Za honorowy patronat wójtowi Bartoszowi
Derechowi oraz referatowi promocji.
Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na nasze spotkanie „Cerekwickie Trele”.
Prezes Stowarzyszenia
Współfinansowane
Bogdan Nowaczyk
ze środków
R O KIE T N

IC

Kiekrz – Festyn Rodzinny
z okazji Dnia Dziecka
Na całym świecie 1 czerwca dzieci obchodzą swoje
święto. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1954 roku. Jest to nie tylko święto najmłodszych, ale także tych starszych. Ponieważ ,,KAŻDY
JEST DZIECKIEM’’. Warto więc w tym szczególnym
dniu spędzić je w rodzinnym gronie podczas licznych festynów na świeżym powietrzu.
Dnia 03.06.2018r. została zorganizowana kolejna
już edycja ,,Dnia Dziecka’’ w miejscowości Kiekrz,
przez Sołectwa: Starzyny-Rogierówko, Kiekrz-Pawłowice oraz Dom Samotnej Matki przy Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Dzięki wsparciu
wielu osób które poświęciły społecznie swój wolny czas oraz bardzo hojnych sponsorów udało się
zorganizować wspaniały rodzinny festyn. Dopisała również pogoda, co miało duże znaczenie gdyż
większość gier i zabaw było w plenerze. Bawiły się
dzieci, rodzice oraz organizatorzy. Nie tylko były konkursy dla dzieci, ale także dla rodziców oraz sponsorów. Tak więc można powiedzieć że był to prawdziwy festyn rodzinny – a o to przecież chodzi. Jak co
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roku na specjalne zaproszenie organizatorów przybył przedstawiciel Gminy w postaci pana wójta. Złożył życzenia wszystkim dzieciom, a dorosłym odpowiadał na licznie zadawane pytania. Odwiedził nas
również Poseł na Sejm RP. Pan dr Bartłomiej Wróblewski. W przerwie między atrakcjami można było
sobie przysiąść na ławeczkach w cieniu i skosztować
słodkości przygotowanych przez sołectwa. Kto nie
miał ochoty na kawę i słodkie mógł posilić się specjałami z grilla, serwowanymi przez finalistę 5 edycji
Top szefa. Po zebraniu prac do konkursu o główną
nagrodę, którym było wykonanie własnoręcznie kapelusza, zostały przeprowadzone zawody gokartów
dla dzieci, a dla starszych rowerowe z wykorzystaniem prawdziwego policjanta. Podczas rywalizacji
okazało się, że dorośli to też ,,DZIECI’’ i chętnie się
bawią, tylko im dać taką sposobność. Kończąc ten
krótki artykuł chciałbym jeszcze raz wszystkimbez
których trudno byłoby zorganizować taki wspaniały festyn, serdecznie podziękować .
Apteka Vita-Salus w Kiekrzu, Czekoladowa Chwila, Sklep ,,Domino’’, Hurtownia zabawek ,,Darkor’’,

Poznański Bank Spółdzielczy w Rokietnicy, Rokbus,
Hurtownia ,,Kwadro’’, Doku Sushi Bar, Maziarz Henryk Transport Ciężarowy, Krystian Paczkowski, Restauracja pod Gruszą, BHS Sklep Instalacyjny w Kiekrzu, PUK Rokietnica, MW Gastro, Paweł Kellner,
Wojciech Kubiak, Eurocash Cash and Carry Poznań
ul. Strzeszyńska, Makro, Sebastian Łeszyk, Piekarnia Cukiernia Hubert Mielżyński, Forte Sweden Sp.
z o.o., Koło Łowieckie ,,Lis’’, Salon Fryzjerski ,,Nova
Studio’’, The Lorenz Bahlzen, Herlitz Sp. z o.o., Cinema City Poznań Plaza, Joanna Nowak, Kucharz Sergiusz Hieronimczak, Zakład Kosmetyczno-Fryzjerski Agnieszka Puk, Magda Andrzejewska „Zumba”.
Przemysław Ksobich
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Piknik Rodzinny
w Cerekwicy
Najlepsza forma integracji to wspólne biesiadowanie z sąsiadem. Taką możliwość mieli w niedzielę
(15.07.2018) mieszkańcy ulic Tarnowskiej, Polnej,
Bocznej, Błotnej i Krańcowej miejscowości Mrowino.
Jest to rejon sołectwa Mrowino-Cerekwica, w którym przybywa nowych domów, a co za tym idzie
również Mieszkańców. Otwarcia pikniku i powitania uczestników dokonał nasz Radny Ryszard Lubka. Kilka minut po godz. 17 na plac pikniku zajechał
„Klucz Motocyklistów”. Te piękne potężne maszyny
przyciągały wzrok nie tylko Panów ale i wielu Pań,
które chętnie odbyłyby nimi przejażdżkę. Organizatorzy: Sołtys, Rada Sołecka, Radny zadbali aby
nikt się nie nudził. Był dobry swojski poczęstunek,
dmuchańce dla dzieci, wesołe konkursy, możliwość
zwiedzania zabytkowego wozu cygańskiego oraz
oprawa muzyczna w wykonaniu P. Halinki Błoch.
Szczególnie ciekawy konkurs jaki miał miejsce to –
szukamy lokalnych talentów – gdzie zespoły wokalne- Elizy(ul. Polna), Karoliny (ul. Krańcowa) i Magdy
(ul. Tarnowska) zaprezentowały swoje głosy. Komisja konkursowa miała ogromny problem w ocenie
występujących na scenie. Ostatecznie I – miejsce
przyznano zespołowi Karoliny, II miejsce uzyskały
ex aequo zespoły Elizy i Magdy.
Pragnę w tym miejscu podziękować P. Bartoszowi Derechowi, który objął ten piknik patronem honorowym, był z Nami, rozmawiał z uczestnikami, no
i oczywiście poznawał nowych mieszkańców sołectwa. Dziękuję Pani dyrektor Teresie Wieczorek za
pomoc i wsparcie naszej imprezy. Dziękuję P. Przemkowi Intek za sponsorowanie tego wydarzenia, mojej radzie Sołeckiej, Pani Natalii za przygotowanie
przeszło 200 świeżych, pysznych pączków, Pani Lidii
Jerzyńskiej za piękne malowidła na twarzyczkach
dzieci, Pani Kasi Ruta za kolorowe balony, dziękuję Panu Tomaszowi Kiełb za pomoc rzeczą w przygotowaniu tego PIKNIKU. Oczywiście nie zabrakło
naszych strażaków, za co dziękuję Panu prezesowi
OSP Markowi Goraj.
Dziękuję P. Radnemu Ryszardowi Lubka, który
przygotował scenariusz pikniku i oczywiście sprawnie go przeprowadził.
Sołtys
Róża Lubka
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„Ku pamięci”
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Na mecie nasz komandor Ryszard i P. Ilona rozdali najmłodszym uczestnikom upominki.
Sołtys Sołectwa Mrowino – Cerekwica
Róża Lubka wraz z Radą Sołecką
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ze środków
Gminy
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8. Siostrom Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kiekrzu
9. P. Stefanowi Piechockiemu Firma „STOLMER”
Mrowino
10. Zespołowi wokalnemu Stowarzyszenie „Pod
Kasztanem” w Cerekwicy
11. P. Józefowi Gawronowi za wspaniałe posiłki dla
„rajdowców”
12. Służbie obsługi technicznej, medycznej i transportu
13. P. Piotrowi Kęsy
14. Wszystkim uczestnikom dzięki którym można
było przekazać osobie niepełnosprawnej nowy
rower (dla Tadeusza)
15. Grupie rekonstrukcji historycznej „Poznańskie Kapry”
16. Radnym Gminy Rokietnica P. Piotrowi Hałas,
P. Michałowi Cieciora, P. Krzysztofowi Zielonka
17. P. Jackowi Kazuś
18. P. Michałowi Kaczmarek
19. Radzie Sołeckiej.
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Takie hasło zachęciło przeszło pół tysiąca uczestników do udziału w Rajdzie Rowerowym organizowanym od 11 lat przez:
- Sołectwo Mrowino – Cerekwica
- Starostwo Powiatowe w Poznaniu
- Gminę Rokietnica
- Bibliotekę Gminną
- Stowarzyszenie LGD „Dolina Samy”
Pomysł na zorganizowanie tego typu wydarzenia
podsunął nam Radny Ryszard Lubka, który przygotował całą logistykę i ten rajd prowadził. Od 3 lat
na starcie melduje się przeszło 500 osób chętnych
do udziału w tym rajdzie.
Trasa XI Rajdu wynosiła 34 km i przebiegała na
terenie gm. Rokietnica i niewielkiego odcinka na terenie gm. Szamotuły. Delegacja uczestników Rajdu
złożyła wiązanki kwiatów na mogiłach Powstańców
Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Kiekrzu i Cerekwicy.
Realizacja tego wydarzenia oraz bezpieczny przebieg tego rajdu, to działanie wielu instytucji i osób.
Na łamach naszej lokalnej prasy mam przyjemność
podziękować:
1. Druhom OSP – Mrowino, Przybroda, Napachanie
2. Funkcjonariuszom Policji – Rokietnica
3. Pracownikom Urzędu Gminy
4. P. Rafałowi Michalskiemu Kierownikowi OPS –
Rokietnica
5. P. Teresie Wieczorek Dyrektor Biblioteki Gminnej
6. P. Annie Szukalska-Kuś – kustosz Muzeum Narodowego w Poznaniu
7. P. Izie, Teresie, Ryszardowi Dziamskim – Kiekrz
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Festyn Rodzinny w Krzyszkowie
Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości
jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej
przyszłości. W tym jubileuszowym roku mieszkańcy
Krzyszkowa zaprosili już po raz kolejny do wspólnej
zabawy podczas Festynu Rodzinnego, który przebiegał pod hasłem „Kocham Cię Polsko”. Na przybyłych
gości czekały liczne atrakcje. Grupa rekonstrukcyjna przybliżyła wydarzenia historyczne, opowiadając
o walkach o naszą Ojczyznę. Najmłodsi mieszkańcy
odbyli wędrówkę przez Polskę, uczestnicząc w różnych konkurencjach. Można było podziwiać wystawę
sprzętu motoryzacyjnego oraz skorzystać z przejazdu bryczkami. A wszyscy, którzy wzięli udział w loterii fantowej mieli szansę wyjechać wygranym rowerem. Uczestnicząc we wspólnej biesiadzie każdy
mógł skosztować regionalnych przysmaków przygotowanych przez mieszkańców Krzyszkowa. Wspólną
zabawę uświetnił występ zespołu MASTERS, który
zachęcił gości do przybycia w tym dniu do Naszej
Małej Ojczyzny. Zespół został ugoszczony w sposób
szczególny przez Gościniec „Joanna” za co bardzo
serdecznie dziękujemy. Pragnę bardzo serdecznie
podziękować, wszystkim którzy sprawili, że kolejny
raz w Krzyszkowie odbył się wyjątkowy festyn o niepowtarzalnej atmosferze. Bez Waszego wsparcia,
Drodzy Państwo, nie byłoby tego festynu.
Serdecznie dziękuję:
• Wójtowi Gminy Rokietnica p. B. Derechowi • Kierownikowi OPS w Rokietnicy p. R. Michalskiemu •
Prezesowi PUK w Rokietnicy p. M. Wielandowi •
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy
p. T. Wieczorek • Radnemu, Sołtysowi Sołectwa
Żydowo - Rostworowo p. P. Hałasowi • Radnemu
i Sołtysowi Sołectwa Mrowino – Cerkwica p. R. R.
Lubka • Radnemu p. Cieciora • Sołtysowi Sołectwa
Kiekrz – Pawłowice p. M. Mruk • Radnemu Sołec-

28

twa Krzyszkowo p. Z. Muszyńskiemu • Jednostce
Straży Pożarnej z Rokietnicy • Bankowi Spółdzielczemu w Rokietnicy • Gościniec „Joanna” z Krzyszkowa – p. Pietras • Pani E.Lota • M. Caffe Swadzim
• Stajnia PAMA p. P. Chojnacki wraz z miłośnikami
koni • Przedstawicielom Polskiego Związku Samochodowego w Poznaniu • Przybyłym Motocyklistom
• Kwiaciarnia Flowers & People p. F.R. Bajerlein •
Cukiernia „U Kamilka” p. A.K. Lisiak • Restauracja
„Pod Gruszą” p. J. Gawron • Firma TOP – DOM
P. Tomczak • Firma Transportowa p. E. Wierzbicki • Usługi Instalacyjne p. L. J. Piechoccy • Usługi Instalacyjne p. A.M. Ryster • Usługi Budowlane
p. A. R. Mańczak • Usługi Budowlane p. A.A Warkoccy • Usługi Brukarskie p. Wł. Kozłowski • „Andonezja” - Pielęgnacja ogrodów p. M. Chojnacki
• Zakład Fryzjerski „U Kasi” p. K. Kożuchowska •
Zakład Stolarski p. M. Turowski • Firma Biellenda
• Zakład krawiecki „Oleńka” – Grajewo • Studio
urody „Oaza” Mrowino • Salon kosmetyczny Natural Beauty – p. M. Garstecka • Pracownia „Kuku
– ryku” p. L. Świrkosz • Mechanika Pojazdowa p.
G. Kędziora • Myjnia samochodowa IWN - CARS p.
M. Hammerling • Zespół Muzyczny „Pozoranci” •
Wypożyczalni namiotów M. Strzykała
• p. Broda, p. Botta, p. M., M. Chmielewskim, p. A.,
M., K., Chojnackim, p. P. Dmytryk, p. H., M. Drozdowskim, p. A., L. Drozdowskim, p. S., M. Grudzińskim, p. K. Grzegorczyk, p. D. Gawrońskiej, p. J., M.
Hoffman, p. P. Haman, p. Haufa, p. Z. Jankowskiej,
p. M., K. Jakubowskim, p. J. Janczewskiej, p. H. Kozłowskiej, p. B. Kokot, p. N. M. Klocek, p. B. Klocek,
p. Kmieć, p. Kretkowskim, p. Kolendo, p. Krzyżańskim, p. Z. Kujawa, p. S. Konarskiemu, p. Kurantowicz, p. M. Klejster, p. M. Kubiak, p. H. Maćkowiak, p. G. Maćkowiak, p. M. Morzyńskiej, p. M.
Makowskiej, p. W. Muszyńskiej, p. K. Matysiak,

p. M. Maksymiuk, p. W. Nowakowskiej, p. Olszowiec, p. Podgórskim, p. M., R., M., M. Przybył, p.
Pluta, p. Petryka, p. Rajc, p. A., M. Szymańskim, p.
M. Szymańskiej, p. Słomińskim, p. Smolarkiewicz,
p. Strzeleckim, p. Szulc, p. H. Szuchmilskiej, p. B., G.
Sołtysiak, p. D., T. Sołtysiak, p. Sieradzkim, p. Simon,
p. Śliwińskim, p. K. Tomczak, p. M., S. Wojciechowskim, p. A. Wróblewskiej, p. E. Walczak, p. V. Wylegała, p. A., G. Waszyńskim, p. Zawadzkim. Dziękuję również bardzo licznej grupie mieszkanek, które
obdarowały nas przepysznym domowym ciastem
oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób wsparli nasze
działania. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję!
Sołtys
M. Chojnacka

Adam zwycięża w ostatnim
BUDMAR-CUP sezonu 2017/2018!!!

lardowych jakie będą miały miejsce w Rokietnicy.
Będziemy mieli do dyspozycji 24 stoły bilardowe
w tym 4 stoły do snookera!!! Na koniec zaplanowana jest druga edycja Międzynarodowego Turnieju
Bilardowego QUAY Rokietnica Open z pulą nagród
50 000zł!!! Będzie się działo!!!
Mecz finałowy BUDMAR-CUP X 9-bil można obejrzeć tutaj:
https://www.facebook.com/389492661121964/
videos/2053452658059281/
Wszystkie wyniki BUDMAR-CUP X 9-bi znajdziecie tutaj:
https://www.online-brackets.com/view/7819

Pierwsza czwórka BUDMAR-CUP X, od lewej: Yahor
Mikheyenka, Adam Stankiewicz i Piotr Likowski

Łącznie aż 55 zawodników zostało
sklasyfikowanych w rankingu BUDMAR-CUP sezonu
2017/2018. Rozegraliśmy 10 turniejów, w których
odnotowaliśmy tylko czterech triumfatorów.
Czterokrotnie wygrywał Piotr Likowski, który ostatecznie wygrał cały ranking BUDMAR-CUP. Trzykrotnie triumfował Adam Stankiewicz, który wygrał pierwszy, czwarty i ostatni turniej, i ostatecznie
uplasował się na drugim miejscu w rankingu. Dwukrotnie zwyciężał Arkadiusz Brzękowski i raz Tomasz
Matłoka ale tym dwóm ostatnim zawodnikom nie
udało się wskoczyć na podium rankingu. Na trzecim miejscu w rankingu BUDMAR-CUP zameldował się Robert Jachimowski, który ani razu nie wygrał turnieju eliminacyjnego, na podium pojawił
się tylko 3 razy, ale w pozostałych turniejach prezentował się bardzo solidnie docierając prawie za
każdym razem do ćwierćfinałów. Ogromne gratulacje dla Piotra, Adama i Roberta za świetną dyspozycję przez cały sezon! Na pierwszą trójkę rankingu
czekają piękne puchary ufundowane przez firmę
BUDMAR, które zostaną wręczone podczas ostatniej odsłony sezonu 2017/2018, czyli podczas BUDMAR MASTERS rozgrywanym 11 sierpnia na hali
sportowej Rokietnickiego Ośrodka Sportu. W tym
prestiżowym wydarzeniu zapewniony udział ma tylko 14 pierwszych osób z rankingu plus 2 tzw.”Dzikie Karty”. W ostatnim turnieju BUDMAR-CUP największe emocje towarzyszyły zawodnikom z okolic
miejsca 14. w rankingu. Ważyły się losy bezpośredniego awansu do BUDMAR MASTERS. Jak wcześniej
wspomnieliśmy w X eliminacji wygrał Adam Stankiewicz, który w finale pokonał Yahora Mikheyenkę.
Trzecie lokaty zajęli Arek Brzękowski i Piotr Likowski. Na ćwierćfinałach swoją rywalizację zakończyli:
Michał Potysz, Marek Strykowski, Rafał Łozowicki
i młodziutki Nikodem Jankowiak, który tym piątym
miejscem na ostatni moment wskoczył na 14 miejsce w rankingu. Pierwszym rezerwowym do udziału w BUDMAR MASTERS jest Piotr Kolecki, a drugim Bartosz Wawrzyniak. Już teraz zapraszamy na
BUDMAR MASTERS, który 11 sierpnia będzie początkiem 9-dniowych niesamowitych wydarzeń bi-
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Akademia Bilardowa I lideruje
na półmetku PLB!!!

Akademia Bilardowa I Rokietnica

W 5.kolejce rozgrywek II Polskiej Ligi Bilardowej
nasz drugi zespół gościł silną drużynę Falquon Hades
Poznań. Wystąpiliśmy w składzie: Robert Jachimowski(kapitan), Dawid Jachimowski, Daniel Wieszczeczyński, Kacper Specyał, Łukasz Sikorski i Nikodem
Jankowiak. Mimo ogromnej woli walki i zaangażowania naszych zawodników udało nam się urwać
zaledwie jeden punkt za sprawą wygranej Nikodema z Maciejem Zalewskim. Choć trzeba przyznać,
że mogło być dużo lepiej, bo bardzo blisko wygra-

nej był kapitan drużyny w pojedynku z Dawidem
Heringiem oraz debel Daniel i Kacper, którym do
zwycięstw zabrakło zaledwie dwóch partii. Dużo lepiej poszło naszej pierwszej drużynie, która rozegrała wyjazdowe spotkanie z zespołem Bilard Team
Maria Wałbrzych. W pięknym stylu Akademia Bilardowa I w składzie Michał Potysz(kapitan), Arkadiusz Brzękowski, Adam Stankiewicz i Cezary Jarosz
przywiozła do Rokietnicy 6 punktów! Tym samym
na półmetku rozgrywek pierwsza drużyna Akademii objęła fotel lidera!!! Następna kolejka dopiero
we wrześniu. Terminarz i wszystkie wyniki naszej
grupy II PLB dostępne są tutaj:
http://bilard-sport.pl/liga/tabela_2liga.php?grupa=1
Kapitan zwycięża w Turnieju
Finałowym RLB XIII ADVATECH!!!
Ciężko opisać, co działo się w ostatnim meczu
Turnieju Finałowego XIII edycji Rokietnickiej Ligi Bilardowej ADVATECH. Michał Potysz i Piotr Likowski
zgotowali nam piękny pojedynek, którego końcówkę można obejrzeć tutaj:
https://www.facebook.com/389492661121964/
videos/2064933816911165/
Ostatecznie w wielkim finale wynikiem 7:6 zwyciężył kapitan pierwszej drużyny Akademii Bilardowej
Rokietnica. Michał obronił tytuł zdobyty w poprzedniej edycji, a za zwycięstwo otrzymał okazały puchar
i ogromny głośnik imprezowy. Na Piotra oprócz pucharu czekała kamera IP, a zdobywcy trzecich lokat,
czyli Karol Siódmiak i Marek Żuchowski wzbogacili
się o kamery sportowe i oczywiście o puchary również. O nagrody i puchary oraz napoje i smakołyki
specjalnie przygotowane dla wszystkich uczestników RLB XIII ADVATECH i ich gości zadbali: główny sponsor rozgrywek, czyli firma ADVATECH reprezentowana przez Norberta Tokłowicza, a także
właściciele Akademii w postaci Izy i Radka Babiców. W czasie Turnieju Finałowego również zostały wręczone puchary i statuetki za rozgrywki ligowe
SUPER i PRO RLB ADVATECH. W lidze SUPER RLB
ADVATECH zwyciężył Arkadiusz Brzekowski, drugi
był Michał Potysz, a trzeci Andrzej Barski. Szkoda,
że Arkowi nie udało się zorganizować czasu aby wystąpić w Turnieju Finałowym, bo z pewnością dużo
Triumfatorzy i organizatorzy RLB XIII ADVATECH.
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W dniach 11-19 sierpnia 2018 roku w Rokietnickim Ośrodku Sportu pojawi się 20 stołów bilardowych i 4 stoły do snookera. Na profesjonalnie
przygotowanej arenie bilardowej odbędą się „QUAY
Wakacje z Bilardem – Rokietnica 2018”. Przez 9 dni
będzie można uczestniczyć w wielu turniejach, a także zabawach czy warsztatach bilardowych przeznaczonych zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Harmonogram imprezy wygląda następująco:
11 sierpnia - BUDMAR MASTERS - finał BUDMAR-CUP Grand Prix Rokietnicy
12 sierpnia - Turnieje o Puchar Wójta – w dwóch
kategoriach: PRO i START
13-16 sierpnia – Wakacje z Bilardem – II turnus
- warsztaty dla dzieci i dorosłych
14 sierpnia – Inauguracja XIV edycji RLB ADVATECH
15 sierpnia – JUNIOR-CUP IV(9:00), Eliminacje do
MPA(12:00), Turnieje niespodzianki(16:00)
16-19 sierpnia – QUAY Rokietnica Open 2018
z pulą nagród 50 000 zł
17 sierpnia – Doubles QUAY Rokietnica Open
17-19 sierpnia - Snooker QUAY Rokietnica Open
19 sierpnia – 2nd Chance QUAY Rokietnica Open

by namieszał... W lidze PRO RLB ADVATECH triumfował Piotr Likowski, który na 51 punktów, zdobył...
51!!! Na drugim miejscu uplasował się Łukasz Sikorski, a trzecia była Zuzanna Błaszczak. Piotr i Łukasz
z automatu awansowali do SUPER RLB ADVATECH.
Zuza o awans grała w barażu z Michałem Judkowiakiem, w którym ostatecznie przegrała. W drugim
meczu barażowym Leszek Adamek uzyskał awans
w bardzo zaciętym pojedynku z Piotrem Judkowiakiem. Na wynik trzeciego meczu barażowego pomiędzy Dawidem Jachimowskim i Maksymilianem
Bartkowiakiem ciągle czekamy. Już teraz zapraszamy do udziału w XIV edycji RLB ADVATECH, która
swoją inaugurację będzie miała 14 sierpnia na 20
stołach bilardowych rozstawionych na hali sportowej Rokietnickiego Ośrodka Sportu!!! Zagrać może
każdy!!! Szczegóły zapisów bezpośrednio w Akademii lub pod numerem telefonu 601 635 887. Zapraszamy do udziału!!!
Wyróżnieni
przez powiat poznański!!!
Juniorska drużyna Akademii Bilardowej Rokietnica w składzie: Agnieszka Kolecka, Arkadiusz Brzękowski, Krzysztof Kaczmarek i Dawid Jachimowski
otrzymała wyróżnienie za osiągnięte wyniki sportowe od Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego.
Nasza drużyna w roku 2017 zdobyła srebrny medal
podczas Mistrzostw Polski Juniorów. Zawodnicy odbierali nagrody osobiście, a w imieniu Agnieszki wy-
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różnienie odebrał trener Radosław Babica. Oprócz
zdjęć ze Starostą i wszystkimi nagrodzonymi udało
się także zrobić pamiątkowe zdjęcie z mieszkańcem
gminy Rokietnica, a jednocześnie radnym powiatu
poznańskiego Przemysławem Kiejnichem, który nie
ukrywał radości z osiąganych przez nas sukcesów.
Mistrzowie Świata zagrają w QUAY
Rokietnica Open 2018!!!

Punktem kulminacyjnym imprezy będzie druga
edycja turnieju „QUAY Rokietnica Open” z pulą nagród 50 000 zł!!! Turniej ten jest sankcjonowany
przez Europejską Federację Bilardową(EPBF) i jest
zaliczany do światowego rankingu Mosconi-Cup,
przez co możemy liczyć na udział wielu zagranicznych zawodników. Na liście startowej mamy już
wielu Mistrzów Świata. Listę gwiazd otwiera wielokrotny Mistrz Świata i 37-krotny Mistrz Europy
Ralf Souquet z Niemiec! Zagra też Albin Ouschan
z Austrii – Mistrz Świata 2016, Niels Feijen z Holandii – Mistrz Świata 2014 i wiele innych utytułowanych zaodników takich jak: Mario He(Austria),
Alex Kazakis(Grecja), Denis Grabe(Estonia), Eklent
Kaci(Albania), Nick Malaj(Grecja), a także wszyscy
najlepsi zawodnicy z Polski. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa, którego prezesem jest Radosław Babica
świetnie prowadzący Akademię Bilardową w Rokietnicy. Impreza jest współfinansowana ze środków Gminy Rokietnica i Starostwa Poznańskiego,
a głównym sponsorem jest firma QUAY. Patronat

Honorowy nad całą imprezą objął Starosta Poznański, a także Wójt Gminy Rokietnica. Strategicznymi
sponsorami są: BUDMAR, ADVATECH, GMEREK Family i BrizZon. Zapowiada się świetna impreza! Zapraszamy do udziału! Szczegóły i zapisy dostępne
na stronach: www.swab.pl i www.quayopen.pl
Wakacje z Bilardem – I turnus!
W Akademii Bilardowej Radosława Babicy zostały zorganizowane półkolonie pod nazwą „Wakacje z Bilardem”. Pierwszy turnus zgromadził aż
20 uczestników. Młodzi bilardziści zostali podzieleni na dwie grupy: początkującą i zaawansowaną. Nad całością czuwał sam właściciel Akademii,
który do pomocy miał swoją córkę Julię i Joannę
Stanisławską. Pani Joanna od dłuższego czasu pomaga przy organizacji turniejów, a Julia zwyciężała
w ostatnich kilku edycjach półkolonii, triumfowała także w dwóch ostatnich zawodach Junior-Cup,
w których jest liderką rankingu, więc tym razem
postanowiła pomóc tacie w przeprowadzaniu zajęć. Julia i Joanna były jednocześnie instruktorkami
i sędzinami podczas gier i zabaw oraz przy teście
podsumowującym cały turnus. W grupie początkującej zwyciężył Antoni Wojewódzki, który minimalnie wyprzedził swoją siostrę Wiktorię. Na trzecim
stopniu podium uplasował się Kacper Szklarz. Grupę

Ý Uczestnicy I turnusu Wakacji z Bilardem

zaawansowaną wygrał Eryk Świdniak, wyprzedzając Mateusza Cholewińskiego i Oliwiera Ziętkiewicza. Zapraszamy chętnych do udziału w kolejnym
turnusie, który odbędzie się 13-16 sierpnia w Rokietnickim Ośrodku Sportu! Szczegółowe informacje pod tel. 601 635 887.

Polska i Rosja triumfują
w Mundialach Akademii!!!
Na wzór Mistrzostw Świata w piłce nożnej postanowiliśmy zorganizować własne Mundiale Akademii. Drużyny dwuosobowe rywalizowały w dwóch
dyscyplinach: w bilard i w piłkarzyki. W obu turniejach 16 pucharów podzieliły między sobą cztery
drużyny. W bilard wygrała Polska w składzie Nikodem Jankowiak i Adam Stankiewicz. Drugie miejsce zajęła Rosja Roberta i Dawida Jachimowskich.
Trzecie miejsce przypadło Chorwacji Łukasza Sikorskiego i Maksymiliana Bartkowiaka, a czwarte Portugalii Radosława Babicy i jego córki Julii. W piłkarzyki zwyciężyła Rosja, która wyprzedziła Chorwację,
Polskę i Portugalię. Tuż za podium znalazł się zespół
Peru w składzie Karol Kosikowski i Grzegorz Matysik.
Zapraszamy do udziału w RLB XIV
ADVATECH - zapisy pod tel. 601 635
887 lub bezpośrednio w Akademii!

Szkółka Bilardowa
Radosława Babicy!
W Akademii Bilardowej w Rokietnicy działa „Szkółka Bilardowa”, do której można zapisać się w każdej
chwili. Dzieci ćwiczą pod okiem Radosława Babicy - Mistrza Europy i wielokrotnego Mistrza Polski.
Koszt szkółki to 50zł 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 tygodniu ale nic nie stoi na przeszkodzie aby dzieci
przychodziły do klubu codziennie i utrwalały swoje
umiejętności. Nauka przeprowadzana jest w sposób indywidualny, więc nie ma problemu aby dopisać się w każdej chwili. Szczegółowe informacje
można uzyskać pod numerem 618144085 lub bezpośrednio w Akademii Bilardowej przy ul. Łąkowej
6 w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!!!
Û Uczestnicy Mundiali Akademii
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Bieg Finałowy Jubileuszowego Grand Prix Rokietnicy
w biegach 22 września 2018 roku, godz. 10.00
START/META – Hala Rokietnickiego Ośrodka Sportu,
ul. Szamotulska 29
Dziesiąte już, GRAND PRIX w biegach im. Dominiki dobiega końca. W tegorocznej edycji pogoda rozpieszczała uczestników, a w maju wręcz dawała się
we znaki. Jednak to w żaden sposób nie przeszkodziło zawodnikom w licznej obecności podczas dotychczasowych wydarzeń. Mamy nadzieję, że również podczas biegu finałowego, zawodnicy licznie
stawią się na starcie.
Podobnie jak poprzednio, przygotowaliśmy dystanse dla każdego:
• bieg główny – ok. 7 km
• bieg rodzinny – ok. 1 km
• nordic walking – ok. 3 km
• bieg malucha – 50 m.
Organizacji tegorocznego finału, podobnie jak
w ubiegłym roku, podjęła się LGD Dolina Samy we
współpracy z Urzędem Gminy w Rokietnicy. Na to
wydarzenie, dzięki idei ochrony i promocji zdrowia,
uzyskaliśmy dofinansowanie z Powiatu Poznańskiego. Spodziewajcie się więc wielu atrakcji. Tym bardziej, że nasi partnerzy to oczywiście także Rokietnicki Ośrodek Sportu, ROSfit i Przedszkole Logicus.
Zachęcamy do zgłoszeń za pośrednictwem formularza elektronicznego, który dostępny będzie
od 17 sierpnia na www.rokietnica.pl.
Tradycyjnie, odpowiednio wcześniej, w UG Rokietnica będzie można odebrać numery startowe.
Na wszystkich uczestników czekać będzie po-
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siłek regeneracyjny, a na najmłodszych animacje.
Dodatkowo:
• nagrodzimy 3 najlepszych biegaczy w każdej z kategorii biegu głównego oraz w kategorii nordic
walking;
• wylosujemy i nagrodzimy 3 rodziny spośród tych,
które wzięły udział w każdym z trzech biegów;
• wylosujemy i nagrodzimy 3 biegaczy, którzy brali udział w każdym z trzech biegów;
• okolicznościowy, jubileuszowy medal otrzyma
każdy zawodnik, niezależnie od tego, w jakim
biegu weźmie udział;
• nagrodzimy zawodników, którzy wzięli udział we
wszystkich biegach w ramach GRAND PRIX (Bieg
Wiosny, Bieg dla Mamy oraz Bieg Finałowy) na
dystansie głównym lub nordic walking. Otrzymają oni okolicznościową koszulkę. UWAGA! Prosimy zawodników, którzy spełniają te warunki,
a do tej pory nie podali nam rozmiaru koszulki,
o przesłanie na adres katarzyna.sokulska@rokietnica.pl imienia i nazwiska zawodnika oraz
rozmiaru koszulki (XS, S, M, L, XL, XXL). Na informacje czekamy do 17 sierpnia br.
Biuro Biegu czynne od 8.45 do 9.30
Uwaga! Na trasie biegu i w czasie jego trwania
mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.
Formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej,
regulamin oraz więcej informacji dostępne będą na
www.rokietnica.pl oraz profilu na fb Rokietnica.pl.

Zapraszamy i do zobaczenia!
Organizatorzy: Urząd Gminy w Rokietnicy, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy
Patronat Honorowy: Wójt Gminy Rokietnica,
Starosta Poznański
Patronat medialny: Nasz Głos Poznański, Rokickie Wiadomości
Partnerzy: Rokietnicki Ośrodek Sportu, RosFit,
Przedszkole Logicus
Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy pn. „Finał X Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach
im. Dominiki” współfinansowane jest ze środków
Powiatu Poznańskiego.

Kolejny, VII Turniej Piłkarski
im. Marcina Matysiaka
już 15 września 2018 roku.
W tym roku, ze względu na rozbudowę
Szkoły w Napachaniu,
zapraszamy do Hali Rokietnickiego
Ośrodka Sportu.

15.09.2018: Amatorski Turniej Piłkarski
im. Marcina Matysiaka po raz siódmy.

Niezmienna idea wyjątkowo
ze zmienioną „miejscówką”
Choć okoliczność, w której powstała idea organizacji amatorskiego turnieju piłkarskiego w Gminie Rokietnica, nie powinna się wydarzyć, to narodzona w jej następstwie idea oparta na przyjaźni,
pamięci i promocji angażującego rodzinnie sportu,
powinna stać się wzorem i przykładem.
Koleżeński pomysł corocznego zbierania się amatorskich zespołów, zarówno seniorów, jak i krzepiących serce juniorów, wsparty niezwykłą organizacją i zaangażowaniem rodziny Marcina Matysiaka
– kibica, przyjaciela i pasjonata piłkarskiej rywalizacji – ciągle zadziwia świeżością i zapałem kontynuowania. Celem niezmiennie jest sportowe spotkanie, pokaz amatorskiej gry wzbogacony tak ważnym
dreszczykiem emocjonującej walki, również w wykonaniu kobiet, oraz zarażenie chęcią udziału młodzieży. Atrakcją - wręczenie pamiątkowych medali,
drobnych upominków na pamiątkę i efektownych
pucharów, w tym tego najważniejszego: wyrzeźbionego ręką Tadeusza Marszewskiego przechodniego trofeum piłkarzy – seniorów.
Dowodem na to, że przyjść na turniej warto,
świadczą nie tylko piękne zdjęcia dokumentujące
każdego roku to wydarzenie, honorowe patronaty,

w tym Wójta gminy Rokietnica, zachęta do udziału
w dzieleniu wyśmienitego tortu od cukierni „U Kamilka”, wreszcie komentatorska pasja Wiesia Chojnackiego. Niezmiennym atutem tego właśnie piłkarskiego święta jest klimat i atmosfera. To bowiem
przede wszystkim dzień życzliwości, moment sprzyjający koleżeństwu i rodzinnemu wsparciu spontanicznie artykułowanemu w okrzykach kibiców.
O tym, że są najzdrowszym dopingiem i niezapomnianym doświadczeniem, które zostawia ślad nie
tylko w mięśniach zawodników, warto się przekonać - ZAPRASZAMY!
D.P.
Oprócz nowego miejsca, gwarantującego piłkarzom najwyższe standardy, zaś kibicom komfort niezależności od warunków pogodowych, scenariusz
pozostaje niezmienny. Rozegramy więc Turniej Juniorów i Seniorów oraz mecz pokazowy kobiet. Przygotujemy atrakcje dla dzieci i rodzin. Zaprosimy do
odwiedzenia stoisk gastronomicznych i jak zwykle
poczęstujemy wszystkich okolicznościowym tortem.
A na finał – niezapomniana gala z tradycyjnym
rodzinnym zdjęciem.

Zapisy drużyn seniorów, informacje o regulaminie i warunkach udziału: Andrzej Żebrowski tel.:
500 200 378;
Zapisy drużyn juniorów: Paweł Dankowski, e-mail: pawel.dankowski@rokietnica.pl
Możesz zapytać: katarzyna.sokulska@rokietnica.pl; kinga.owsian@rokietnica.pl;
Więcej informacji na www.rokietnica.pl oraz
fb rokietnica.pl.
Organizatorzy:
• Przyjaciele i Rodzina Marcina Matysiaka,
• Urząd Gminy Rokietnica Referat Organizacyjny
i Promocji,
• Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o. i prezes Jurek Maciejewski,
Partnerzy:
• Sołectwo Rokietnica,
• Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy
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Rokita Rokietnica rocznik 2009
na obozie w Kołobrzegu

Trzynastu młodych piłkarzy z rocznika 2009 klubu
Rokita Rokietnica uczestniczyło w pięciodniowym
(od 7 do 9 lipca) obozie piłkarskim w Kołobrzegu,
zorganizowanym przez trenera Jarka Króla oraz Sebastiana Urbanowicza.
Każdy dzień wypełniony był intensywnymi zajęciami treningowymi, wspólną zabawą oraz zorganizowanymi sparingami z klubami ze Świdwina
i Kołobrzegu – Klub piłkarski Technik Świdwin, MKP
Kotwica Kołobrzeg oraz Akademią Piłkarską Kotwica Kołobrzeg.
Cała grupa do Kołobrzegu wyruszyła autokarem
w czwartek 5 lipca tuż po godzinie ośmej, gdzie po
godzinie trzynastej zameldowaliśmy się w ośrodku
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Millenium, w którym do dyspozycji w każdy dzień
mieliśmy, halę sportową, basen oraz boisko do gry
w minisoccera.
W trakcie trwania obozu każdy z uczestników
miał zapewnione pełne wyżywienie. Po obiedzie
odbyliśmy trening na hali sportowej przygotowujący drużynę do zagrania meczów w dniu następnym
z klubem Technik Świdwin oraz w sobotę z klubami Kotwicy Kołobrzeg. Wszystkie mecze odbyły się
w walecznej ale sportowej atmosferze zwieńczone
wspólnymi zdjęciami.
W trakcie trwania obozu rozegraliśmy również
wewnętrzny turniej mistrzowski w systemie pucharu UEFA. W pierwszej fazie uczestniczy rozegrali me-

cze pomiędzy sobą. Najlepsi wyłonili między sobą
zwycięzcę ligi mistrzów, a przegranym pozostał do
wyłonienia mistrz Ligi Europy. Każdy wyszedł z turnieju zwycięsko, a walka była bardzo zacięta.
Pomimo wypełnionego dnia zajęciami od samego rana do późnego wieczora znalazł się również
czas na basen, wspólną zabawę, wizytę w Bazylice konkatedralnej w Kołobrzegu, zwiedzanie okrętów wojennych w Muzeum Oręża Polskiego, rejs
po morzu statkiem Viking, ale co najważniejsze nie
mogło się obyć bez kąpieli w morzu pod czujnym
okiem ratownika.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Wałczu odwiedzając Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, gdzie mogliśmy zobaczyć, w jakich warunkach przygotowują się nasi
Olimpijczycy w kajakarstwie oraz rozbujać wiszący
most znajdujący się nad jeziorem Raduń.
W Rokietnicy we wspaniałych humorach zameldowaliśmy się tuż po godzinie 19 w poniedziałek,
z myślą o zorganizowaniu kolejnych obozów piłkarskich dla dzieci z klubu Rokita Rokietnica.
Przygotował Paweł Augustyniak

Sezon rowerowy
Po kilku artykułach na tematy związane z przygotowaniem do jazdy na rowerze czas przejść nieco bardziej w specyfikę treningów kolarskich. Dziś
postaram się przybliżyć Wam sens samego trenowania, bo na dobre podejście do treningów składa się bardzo wiele czynników.
Dla każdego trening może znaczyć coś innego.
Dla jednych jest do możliwość rozwinięcia się nie
tylko fizycznie, ale i psychiczne - poprzez przełamywanie własnych słabości. Dla innych jest to moment
oderwania się od przyziemności i chwila dla siebie.
Jeszcze inni traktują go jako środek do osiągnięcia
celu, jakim jest zwycięstwo. Niezależnie od tego,
z jakiego powodu trenujemy, prawidłowo zaplanowany i wykonany trening powinien powodować rozwój nas jako kolarzy. Wykonany trening nie poprawi
osiągnięć organizmu zaraz po jego zakończeniu, czy
następnego dnia, ale dopiero po określonym czasie i ilości wykonanych jednostek. Wsiadając na rower należy pamiętać, iż trening powinien zamykać
się w pewnych ramach, które scharakteryzować
można następująco:
1.Przyjemność - trening nie może być karą. Musimy czerpać z niego przyjemność lub satysfakcję,
a najlepiej jedno i drugie. Gdy wychodzimy na trening musimy być odpowiednio zmotywowani i gotowi na wykonanie go z przyjemnością. Jeżeli znużyło Cię wykonywanie jednego treningu, zmień go
na inna formę. Żaden zawodnik nie dojdzie zbyt
daleko bez motywacji i chęci do pracy.
2. Systematyczność - nic tak nie powoduje rozwoju jak systematyczność. To właśnie ona jest głównym motorem naszego rozwoju. Dla naszej formy
w długoterminowym planie lepsze jest zrobienie

pięciu jednogodzinnych treningów tygodniowo, niż
dwóch siedmiogodzinnych. Jeżeli nie masz czasu
na zrobienie długiego treningu, wsiądź na rower
i zrób kilka interwałów.
3. Rozwój - prawidłowo zaplanowany trening powinien rozwijać nas w długiej perspektywie czasowej. Skupiać się na naszych ograniczeniach i doskonalić je. Pamiętajmy, że nie każda cecha, która
jest na najniższym poziomie blokuje nas. Po prostu każdy z nas ma inne predyspozycje i nie każdy
może być „zawodnikiem uniwersalnym” dobrym
we wszystkim.
4. Plan - dobrze zaplanowany sezon zaoszczędzi
czas i pozwoli przygotować się do tych imprez, na
których naprawdę Ci zależy. Zmęczenie, jakie powoduje trening jest efektem pożądanym, ale jego
nadmiar może prowadzić do fatalnych w skutkach
efektów. Często zdarza się, iż nadmiar treningów
w pierwszej części sezonu skutkuje wypaleniem i niechęcią do jazdy późnym latem i jesienią.
5. Umiar - nie możesz tylko trenować, musisz
odpoczywać, aby trening przyniósł odpowiednie
skutki. Tak więc oprócz treningów musisz zaplanować czas na odpoczynek. Wiedząc, że będziesz
miał nieprzespaną noc, nie planuj dwóch ciężkich
treningów w dzień przed i po niej. Ponadto większość z nas nie jest zawodowcami, trzeba mieć umiar
w tym, co się robi.
6. Konsekwencja - powinniśmy wykonywać jak
najlepiej założony plan. Nie można na siłę szukać
wymówek od treningu, a założony plan powinien
być wykonany blisko w 100%. Oczywiście trzeba
mieć umiar i nie można brnąć nie patrząc na to,
co dzieje się wokół, gdy obowiązki życia codziennego przeważają i nie jesteśmy w stanie wykonać
treningu z powodu kompletnego braku czasu lub
zbytniego przemęczenia, należy wtedy dać sobie

odpocząć. Pamiętaj też, aby nie obwiniać się, gdy
trening nie uda się z przyczyn niezależnych od Ciebie, nadrobisz to na pewno.
Najważniejsze jest, aby trening był dla Ciebie przyjemnością i rozwijał Cię. Inaczej nie ma on sensu.
Zaplanuj go dobrze, nie zapominając o tym, że prócz
sportu są inne aspekty życia, a po treningu trzeba
odpocząć. Miej umiar, kieruj się rozsądkiem, planuj, a na pewno osiągniesz cele.
Dawid Głowacki - były zawodowy kolarz z bogatym dorobkiem sukcesów, wieloletni reprezentant
i mistrz Polski, medalista Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym. Aktualnie mieszkaniec naszej
gminy, prowadzi razem z żoną biuro nieruchomości AD-Premium. W czasie wolnym trenuje młodych
kolarzy. Kolarstwo ma we krwi, a obecnie rowerem
jeździ już tylko dla przyjemności. Jego misją jest zaszczepić wśród ludzi pasję do roweru.

Złoty medal Dominika Suszka i brązowy Michała
Webera na Międzynarodowych Zawodach
Karate w Pleszewie

ski, Julia Suszka, Hania Weber, którzy po zaciętych
walkach , ostatecznie zajęli miejsca poza podium.
Udział w zawodach finansowany był ze środków
Urzędy Gminy Rokietnica.
Wszystkim zawodniWspółfinansowane
kom gratulujemy i żyze środków
Gminy
czymy dalszych sukceRokietnica
sów.
D.S.
M
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patronatem Polskiej Unii Karate. Pleszewski turniej,
zorganizowany już po raz piąty, był na bardzo wysokim poziomie. Wśród występujących karateków
nie brakowało medalistów Mistrzostw Europy czy
Mistrzów Polski. W turnieju wzięło udział blisko 500
zawodników z 65 klubów karate. Stojące na bardzo
wysokim sportowym poziomie rozgrywki zmobilizowały karateków z UKS Błyskawica do tego , by zaprezentować się z jak najlepszej strony. Mobilizacja
ta dała dobre efekty. Zawodnicy z Rokietnicy mieli
okazję zmierzyć się z najlepszymi zawodnikami z reprezentacji Szwecji, Czech , Niemiec, Litwy, Francji
czy Indii oraz klubów z całej Polski. W tym gronie
nasi reprezentanci zdobyli 2 cenne medale , pokazując że są już gotowi do rywalizacji z najlepszymi
zawodnikami z Europy w swoich kategoriach wiekowych. Najlepiej spisał się Dominik Suszka reprezentujący klub Kuzi Sport , który w kategorii kumite individual Male U16 -63 kg zdobył złoty medal,
a w kategorii kata individual Male U16 ostatecznie 7 miejsce. Natomiast Michał Weber w kategorii
kata individual Male U12 wywalczył brązowy medal. Ponadto w turnieju udział wzięli również Julia Grochowska, Paweł Grochowski, Kacper Skąp-
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Pleszew stał się na dwa dni stolicą Polski w karate WKF. W dniu 19-20.05.2018 odbył się tam V TH
Central Poland Open Grand Prix karate WKF – międzynarodowy turniej karate. Zawody odbyły się pod
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51 Wpław przez KIEKRZ
Już 51 raz Kiekrz gościł zawodników startujących
w międzynarodowych zawodach pływackich „Wpław
Przez Kiekrz”, najstarszym maratonie w Polsce. Zawody te zaliczane są do cyklu Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym. Początkowo
długość trasy tegorocznego maratonu miała wynosić 7,5 km jednak została skrócona do 5,2 km co nie
wpłynęło na rywalizację i emocje do ostatnich metrów przed metą. Nad bezpieczeństwem zawodni-
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ków i kibiców czuwali ratownicy z całej wielkopolski,
a także policjanci z posterunków wodnych. W zawodach wzięło udział ponad 100 zawodników w tym
nasza mieszkanka p. Izabela Babica, która zajęła
6 miejsce w kategorii open kobiet na koronnym
dystansie. Zwycięzcą tegorocznych zmagań został
23 letni Poznaniak Jan Urbaniak, który to już piąty raz triumfował w tej imprezie i warto tu wspomnieć, że pierwszy na mecie był Krzysztof Pielow-

ski z Olsztyna jednak podczas zawodów ominął on
jeden znak wytyczający trasę i został zdyskwalifikowany, co oznaczało zwycięstwo drugiego na mecie Jana Urbaniaka. Impreza zgromadziła pływaczy
z całej Polski a organizatorzy jak zwykle stanęli na
wysokości zadania.
Kolejna 52 edycja już za rok. Zapraszamy.
A.M.

Zawody pływackie
dla dzieci
Zawody pływackie dla dzieci odbyły się 23 czerwca na basenie w Regatta Hotel Restauracja Spa****
w Kiekrzu. Była to pierwsza tego rodzaju impreza
organizowana przez nas. Każde dziecko starowało w swojej kategorii wiekowej, oddzielnie chłopcy i dziewczęta.
Impreza cieszyła się dużą popularnością. Uczestniczyło w niej 70 dzieci. Każdy na zakończenie otrzymał pamiątkowy medal oraz upominki, natomiast
pierwsza trójka nagrody rzeczowe. Przez cały czas
trwania zawodów dzieci wraz z rodzicami mogli skorzystać z poczęstunku w klubokawiarni.
Bardzo dziękujemy Gminie Rokietnica za wsparcie w postaci nagród oraz objęcia naszej imprezy
patronatem honorowym.

TURNIEJ SINGLOWY
W sobotę, 16.06.2018 r. na kortach Centrum Tenisowego Sobota odbyły się Otwarte Mistrzostwa
Gminy Rokietnica w tenisie. Po trwających cały
dzień rozgrywkach, wśród pań najlepsza okazała
się Kinga Przybylska, która w finale pokonała Anię
Sobierajewicz. Trzecie miejsce zajęły ex aequo Vilola

Stróżyk oraz Anna Falbogowska. W kategorii mężczyzn, najlepiej zaprezentował się Tomasz Dłużak,
który najwyższy stopień podium wygrał w meczu
z Michałem Dereniem. Najniższe stopnie podium
dla Mariusza Borysowskiego oraz Michała Sobierajewicza. Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom
dziękujemy za przybycie, zacięte mecze oraz spor-

tową atmosferę! Do zobaczenia w Sobocie na następnym turnieju!
TURNIEJ DEBLOWY
W sobotę, 23.06.2018 r. oraz niedzielę
24.06.2018 r. na kortach Centrum Tenisowego Sobota odbyły się Otwarte Mistrzostwa Gminy Rokietnica
w tenisie w kategoriach: GRA PODWÓJNA KOBIET,
GRA PODWÓJNA MĘŻCZYZN ORAZ GRA PODWÓJNA
MIESZANA. Po trwających cały dzień rozgrywkach,
wśród pań najlepszą parą okazały się M. Wojtalik/I.
Gilewicz. W decydującym o mistrzostwie meczu (6/4
6/7 10/8) pokonały parę M. Grzybek/M. Dłużyk, które ostatecznie zdobyły tytuł wicemistrzowski. Wśród
Panów bezkonkurencyjni okazali się zgrani, jak nasza
piłkarska reprezentacja, P. Przybylski/J. Torzewski.
Brawo dla najlepszej pary deblowej Mistrzostw Gminy Rokietnica. O jedno zwycięstwo mniej na swoim
koncie zanotowali Adamczak/T. Dłużak, którzy mogli cieszyć się z wicemistrzostwa. W grze podwójnej
mixtowej, rozgrywanej pod presją czasu, wynikającej z wieczornego meczu Polska vs Kolumbia, na
najniższym stopniu podium stanęła para Woźniak/
Woźniak, odnotowując 2 porażki i 3 zwycięstwa.
O jedno zwycięstwo lepiej zagrała para Kącka/Wierciński, którzy ulegli w tiebreaku (6/2 6/7 3/10) późniejszym zwycięzcom Mistrzostw - parze Stróżyk/
Kromuła. Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom
dziękujemy za przybycie, zacięte mecze oraz sportową atmosferę! Do zobaczenia w Sobocie na
następnych turniejach
amatorskich (singlowy
panów i pań: 7.07 oraz
11.08 oraz mixtowe:
28.07 oraz 25.08).
Otwarte Mistrzostwa
Gminy Rokietnica w tenisie ziemnym odbyły
się pod Honorowym
Patronatem Wójta
Gminy Rokietnica.
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Współfinansowane
ze środków
Gminy
Rokietnica
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Otwarte Mistrzostwa Gminy Rokietnica
w tenisie ziemnym
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Spotkanie Młodych Sportowców w Centrum Tenisowym Sobota
W dniu 21 czerwca nasi młodzi sportowcy zgłoszeni do plebiscytu Sportowiec z klasą w kategorii
do lat 16 wraz z trenerami, opiekunami i członkami Kapituły Konkursowej gościli w Centrum Tenisowym Sobota.
Odbyła się tam oficjalna ceremonia wręczenia pucharów, dyplomów i drobnych upominków od gospodarzy imprezy z udziałem Wójta Bartosza Derecha.
Wyróżnionych zostało 36 sportowców, w tym
ośmiu szczególnie. Z przyjemnością przedstawiamy listę wszystkich zawodników:
Kajakarstwo:
1. Leon Wiśniewski - szczególne wyróżnienie
2. Jakub Kubiak
3. Jan Wiśniewski
4. Tomasz Piszora
5. Oleg Kindler
6. Mateusz Marciniak
7. Szymon Habdas
8. Franciszek Kupczyk
9. Szymon Drozdowski

Siatkówka:
1. Paweł Czapka - szczególne wyróżnienie
2. Jakub Szelągiewicz - szczególne wyróżnienie
3. Olga Kędziora
4. Krystian Hauk
5. Jan Wasyl
Tenis stołowy:
1. Zuzanna Kwiecińska – szczególne wyróżnienie
2. Krzysztof Gościniak
3. Maja Waśkowiak
4. Marta Wachaczyk
5. Dominik Małyszka
6. Maciej Matysik
Karate:
1. Dominik Suszka – szczególne wyróżnienie
2. Kacper Skąpski
3. Julia Suszka
4. Julia Grochowska
5. Paweł Grochowski
6. Michał Weba
Bilard:
1. Zuzanna Błaszczak – szczególne wyróżnienie
2. Krzysztof Kaczmarek

3. Milena Malicka
Taekwondo olimpijskie:
1. Marta Burzyńska – szczególne wyróżnienie
2. Michał Włodek
3. Miłosz Małecki
4. Oliwia Pejas
5. Wiktoria Pejas
Szermierka:
1. Hanna Depta - szczególne wyróżnienie
Taniec:
1. Maria Gicala
Po krótkiej części oficjalnej każdy uczestnik spotkania mógł skorzystać z atrakcji CTS Sobota. Był
drużynowy turniej bowlingowy i squash, przeplatany smakołykami z grilla przygotowanymi przez
szefa kuchni.
Dziękujemy wszystkim sportowcom i ich opiekunom za zaangażowanie i wytrwałość. To wspaniałe,
że możemy śledzić i podziwiać Wasze osiągnięcia.
Życzymy dalszych sukcesów i trzymamy kciuki! Za rok kolejny plebiscyt i kolejne spotkanie.
Dużo zdrowia!
Dziękujemy!

szkolu Logicus. Puchar zwycięzcom wręczył zastępca wójta pan Arkadiusz Klapiński. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę.

Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Rokietnica.
Sylwia Ciborska
Przedszkole w Mrowinie

Olimpiada sportowa
6-latków
5 czerwca w przedszkolu w Mrowinie odbyła się
międzyprzedszkolna olimpiada sportowa o puchar
wójta gminy Rokietnica. W olimpiadzie udział wzięło
sześć przedszkoli z naszej gminy. Dzieci z pełnym zaangażowaniem, werwą i ogromną radością uczestniczyły w konkurencjach nawiązujących tematyką
do znanych bajek. Przedszkole w Mrowinie reprezentowała grupa Biedronek, która zaledwie jednym
punktem ustąpiła tegorocznemu zwycięzcy - Przed-
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Laos
Cześć, czołem! Po prawie dwóch tygodniach spędzonych w Chinach, u progu dnia 103 stanąłem przed
kolejną granicą kraju o nazwie Laos. Z czym Wam
się to kojarzy? Bo mi absolutnie z niczym…
Już od początku zapowiadało się dosyć ciekawie.
Przejście wyglądało jakby je żywcem wzięli z jakichś
Emiratów czy Bahrajnów, na bogato znaczy się. Mnie
jednak interesowało, to co się znajdowało za nim
i to właśnie wam pokażę.
Zatem stanąłem sobie zupełnie sam na drodze
i jak to zwykle obserwowałem co się wokół mnie
dzieje, a było tego naprawdę niewiele. Oprócz temperatury, zmieniło się też tempo życia, które gwałtownie wyhamowało. Samochodów po drodze, jeździło jak na lekarstwo. Na ulicy praktycznie nikogo
nie było, mało kogo było w ogóle było słychać. Wszędzie po prostu cisza i spokój. Co ci ludzie robili? Odpoczywali? Niesamowite, jak drastyczną różnice potrafił wykonać, mijany przed momentem - zestaw
słupków granicznych.
Moim pierwszym celem, była dawna stolica - Luang Prabang. Po drodze Laos okazał się być wyjątkowo ciężki, jeśli chodziło o jazdę autostopem. Lokalni
niezbyt chętnie mnie zabierali, na szczęście jednak
robili to obcokrajowcy, wśród nich trafiali się Chińczycy, Tajlandczycy, czy nawet Europejczycy. Nieraz
musiałem się naprawdę długo naczekać, dlatego bywało, że z nudów maszerowałem ze swoim wielkim
plecakiem, w tym wielkim skwarze. To oczywiście
miało swoje plusy. Dzięki temu mogłem zaobserwować mieszkańców, ich codzienne życie i pewne
zależności. Zauważyłem, że domy zwykle zbudowane były z drewna i podniesione na palach. Długo się nad tym zastanawiałem, dlaczego akurat na
palach? Pytałem o to prawie wszystkie napotkane
osoby. Zdążyłem usłyszeć przynajmniej trzy teorie,
ale nie mam wystarczająco miejsca, żeby się nad
tym solidnie rozwinąć.
Kolejna obserwacja: niemal przy każdym z budynków, wywieszone były dwie flagi. Jedna należała do
Laosu, a druga, ku mojemu zdziwieniu, była czerwona z namalowanym w żółtym kolorze - sierpem i młotem. Zostawmy jednak politykę również na boku.
Może to was zdziwi, ale to co mnie najbardziej
zaciekawiło, to dzieci i ich zachowanie. Znacznie
różniły się od tych w poprzednich krajach. Te cały
czas były na zewnątrz, same wymyślały zabawy,
które stworzyły według własnych kreatywnych reguł, bo przecież nikt im nie dał nic gotowego do
ręki. W tym wszystkim wydawało się, miały tylko
jeden cel – rozrabiać i to właśnie podobało mi się
najbardziej. Poczułem się trochę tak, jakbym cofnął się w czasie, kiedy nie było jeszcze komputerów i w zasadzie niczego, co by mogło nas trzymać
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w domu. Wtedy rodzice pozwalali na dużo, duuużo
więcej. Patrząc na to, doszedłem do wniosku, że
dzieci w Laosie, to były najszczęśliwsze dzieci, jakie do tamtej pory spotkałem.
Po pierwszej nocy w prawdziwej dżungli, udało mi się dotrzeć do Luang Prabang. Tam wreszcie
znalazłem hostel i przyszedł czas na trochę „normalności”, którą zafundowałem sobie dokładnie
na 3 noce. Pewnego dnia przy śniadaniu, usiadła
przede mną dziewczyna i zaczęła opowiadać koledze o swoich najbliższych planach. Chcąc nie chcąc
usłyszałem, co mówiła. Stwierdziła, że większość
pieniędzy straciła na transport, wszystko przez to,
że z Tajlandii skierowała się na północ Wietnamu,
potem pojechała do miasta w Centralnej części Laosu - Wientianu, a ostatecznie wylądowała na północy - w Luang Prabang i chciała wracać na południe. Naprawdę dziwnie to sobie ogarnęła. Ta cała
trasa nie miała absolutnie żadnego sensu. Nic dziwnego, że nie miała już pieniędzy. Na końcu stwierdziła, że dalej pojedzie sama autostopem. Od tego
odważnego oświadczenia, przysłuchiwałem się tej
rozmowie jeszcze uważniej. Po chwili nawet się w nią
włączyłem i zadałem kilka trudnych pytań, choćby
w kwestii bezpieczeństwa. Z jednej strony trochę
mnie to przerażało, z drugiej imponowało. Ciężko mi było sobie wyobrazić samotną dziewczynę,
podróżującą autostopem w Laosie z dala od domu.
Interesujące, że na śniadaniu usiadła akurat naprzeciw mnie i zaczęła na ten temat w ogóle rozmawiać.
Kto wie? Może tak właśnie miało być. Po chwili powiedziałem, że może się ze mną zabrać aż do miasta
Pakse, skąd miałem jechać do Tajlandii.
Tak więc od kolejnego dnia ruszyliśmy we dwójkę.
Wyjątkowo szybko złapaliśmy ze sobą dobry kontakt.
Jessica była Brazylijką, więc miała zupełnie inną mentalność, co za tym idzie większą wyobraźnie i kilka
nowych, ciekawych pomysłów. Za jej namową postanowiliśmy wypożyczyć skuter i pojechać w głąb
Laosu. Chcieliśmy znaleźć tzw. „localsów” i spędzić

z nimi wieczór. Idea mi się od razu spodobała, więc
szybko zabraliśmy się za realizację.
Po przejechaniu nocą około 40 km, zjechaliśmy
z „głównej” trasy w drogę prowadzącą wprost do
dżungli. Kawałek dalej zobaczyliśmy drewniane chaty na palach, zatrzymaliśmy motor i zaczęliśmy (na
migi) pytać ludzi o nocleg. Po kilku odmowach, już
prawie straciliśmy nadzieje w powodzenie naszej
misji, aż w końcu usłyszeliśmy muzykę, która dochodziła ze środka jednego z domów. Tam postanowiliśmy spróbować szczęścia po raz ostatni. Otworzyła nam rozbawiona Pani i momentalnie wciągnęła
do środka. Impreza była na całego, chyba nie zrobiło im to specjalnie różnicy, że wpadł do nich jakiś
Polak z Brazylijką. Wszyscy siedzieli w pokoju na
dywanie, żartowali, łapami jedli ryż maczany w jakimś sosie i pili piwo, każdy z tej samej szklanki.
Nie mieli problemu, żebyśmy się u nich przenocowali. Co prawda w środku było bardzo ubogo, ale
nie zabrakło mikrofonu i głośnika. Tak więc zaczęliśmy karaoke. Niestety zbyt długo nie pośpiewaliśmy, bo wkrótce przyszła żona gospodarza, wyłączyła głośnik i zaczęła mu wygarniać kilka starych
kwasów. Koledzy włącznie z nami, nie mogli opanować śmiechu. W tych kwestiach, świat po drugiej stronie półkuli wyglądał bardzo podobnie. Niemniej to był koniec naszej imprezy. Po chwili, my
też grzecznie poszliśmy do spania.
Widok Jessiki bawiącej się między Laotańczykami, jeszcze na długo został mi w pamięci. Tej nocy
wyglądała, jak Alicja w krainie czarów, która pobiegła za białym królikiem, wpadła do jego nory i wylądowała w magicznym świecie. Jeden ze znanych
podróżników napisał kiedyś: „szczęście jest prawdziwe tylko wtedy, gdy się nim dzielimy”. Po przeszło 3,5 miesiącach podróży, chyba zrozumiałem
co miał przez to na myśli.
cdn.
Hubert Krupka
kontakt.hubertkrupka@gmail.com
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Kochani Czytelnicy,
W kalendarzu jeszcze lato i wakacje, więc, jeśli
możecie, korzystajcie nadal z sezonu urlopowego.
Tym, którzy letni wakacyjny odpoczynek mają już
za sobą, przypominam o nadchodzących długich jesiennych wieczorach. One również służą relaksowi.
Wszystkim zaś polecam KSIĄŻKI. Świetnie sprawdzają się zarówno podczas letnich wojaży, jak i o
szarej jesiennej godzinie.
O tym, że lato sprzyja literaturze, przekonuję się
co roku, podróżując po polskim wybrzeżu. W każdym mniejszym lub większym kurorcie odbywają się
w tym czasie różne wydarzenia inspirowane książką: plenery i festiwale literackie, warsztaty książkowe i kiermasze. Nic dodać nic ująć, nad Bałtykiem
zapanowała moda na książkę i mam nadzieję, że
już tak zostanie.
Moją ulubioną wakacyjną nadmorską miejscówką jest Sopot. Oczywiście odwiedzam go przede
wszystkim ze względu na książki. Zwykle przyciągają mnie tu dwukrotnie podczas lata. Mam nadzieję,
że tak również będzie w tym roku. Dodam
jeszcze, że wizyty nad Bałtykiem motywowane literaturą posiadają jeden niepodważalny plus. Jadąc nad morze nie muszę martwić się o pogodę, bo przecież mam książki.
To naprawdę duży komfort, biorąc pod uwagę kaprysy naszej aury.
Moje pierwsza wakacyjna przygoda z Bałtykiem ma miejsce zazwyczaj w połowie
lipca. Biorę wówczas udział w spotkaniu
„A może nad morze? Z książką”, które później relacjonuję na profilu „Zaczytana Rokietnica”. W tym roku projekt odbywał się już po
raz szósty. Ja miałam przyjemność uczestniczyć w nim trzeci i, mam nadzieję, nie ostatni
raz. Sopockie spotkanie jest doskonałą kwintesencją powiedzenia „Książki łączą ludzi”.
Większość uczestników spotyka się tylko raz
w roku (albo po raz pierwszy w życiu), a tematów do rozmów nigdy nie brakuje, niezależnie od tego, ile czasu spędzamy w gościnnej Zatoce Sztuki. Integracji sprzyja quiz
książkowy, który tradycyjnie otwiera spotkanie. Biorą w nim udział wszyscy uczestnicy.
W tym roku naszym zadaniem było dopasowanie 100 nazwisk pisarzy i ich stworzonych
przez nich bohaterów. Niby proste, biorąc
pod uwagę, że w każdym zespole są znani

Plakat spotkania A może
nad morze? Z książką 2018
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blogerzy, autorzy i ludzie, którzy na co dzień żyją
książką, ale jak się okazuje kreatywność twórczyń
quizu często przewyższa nasze możliwości. Niezależnie od skali trudności stanowi on świetny punkt
wyjścia do inspirujących rozmów i okołoksiążkowych dyskusji. Żelaznym punktem programu jest
również wymiana książkowa, zbiórka książek na
charytatywny cel oraz upominki od sponsorów spotkania. Te ostanie przekazuję później
Wam – sympatykom Zaczytanej Rokietnicy w ramach konkursów „Przesyłka z Sopotu”.
Ze względu na lokalizację spotkania najwięcej
uczestników pochodzi oczywiście z Trójmiasta
i okolic. Jako ciekawostkę dodam, że drugą silną
reprezentację ma… Wielkopolska (bynajmniej nie
tylko przez obecność mojej skromnej osoby). Skąd
ten właśnie kierunek? Należałoby chyba zacząć od
stwierdzenia, że Poznań jest siedzibą wielu intersujących wydawnictw oraz… swoistą „mekką blogów książkowych”. Kiedyś postaram się przybliżyć
Wam nieco bardziej to drugie zjawisko, a już dziś
proponuję odwiedzić wirtualnie Czytam, bo lubię,
Miasto książek czy Myśli i słowa wiatrem niesione.
Moja kolejna wyprawa do Sopotu wiąże się zazwyczaj z festiwalem „Literacki Sopot”, który tradycyjnie odbywa się w drugiej połowie sierpnia. Co
roku inny kraj jest gościem specjalnym tego wydarzenia. W tym roku przyszedł czas na Francję, stąd
w Sopocie będą dominowali goście znad Loary (m.in.
Édouard Louis, Romain Puértolas), choć podejrzewam, że wielu czytelników zjawi się tam dla… Zadie Smith, której przyjazd jest zapowiedzią brytyjskiej edycji Literackiego Sopotu 2019. Jeśli uda mi
się odwiedzić Sopot podczas festiwalu to sprawdzę, czy moje przypuszczenia okazały się słuszne.
Cóż lato mija, ale przecież nie samym morzem

Plakat festiwalu Literacki Sopot 2018
żyje człowiek. Jesienią planuję przenieść się na południe. Gościnny Kraków już od dawna zaprasza
na październikowy Festival Conrada. W tym roku
odbędzie się już X edycja tego wyjątkowego wydarzenia. Oczywiście jesień to również mnóstwo
książkowych wydarzeń w Poznaniu (jak ja kocham
Grandę i projekt „Zamek Czyta”), o których także
nie omieszkam Wam opowiedzieć. Ponadto liczę na
kreatywność naszej Gminnej Biblioteki w Rokietnicy… Nic, tylko zacytować: „Oj, będzie się działo!”
Pozdrawiam serdecznie,
Mariola Sudoł-Szczepaniak

Konkurs nr 47
Zgodnie z raportem Biblioteki Narodowej w ubiegłym roku
w Polsce ukazało się ponad 36
tys. tytułów książek. Przyznacie sami, jest w czym wybierać, nawet przy założeniu, że
nie wszystkie z nich spełnią Wasze oczekiwania. Z tą obfitością
książek wiąże się pytanie konkursowe, a mianowicie: czym
najczęściej kierujecie się sięgając po konkretny tytuł? Możliwości jest wiele: okładka, autor,
opinia bibliotekarza, znajomego a może autora internetowego bloga. Jak to z Wami bywa?
Prosimy o odpowiedź z krótkim
uzasadnieniem.
Rozwiązanie można zostawić w Bibliotece Gminnej albo
przysłać na adres zaczytanarokietnica@interia.pl oczywiście
z dopiskiem: „ZACZYTANA ROKIETNICA. Konkurs nr 47”. Na
autorów najciekawszych odpowiedzi czekają nagrody-niespodzianki.
Mariola Sudoł-Szczepaniak

Senior?
Też brzmi dumnie
Senior ( lac. Senex – starszy). Seniorem nazywano najstarszego członka rodu, rodziny, organizacji, zespołu. Dziś senior to osoba która wkroczyła
w wiek emerytalny.
Senior to pojęcie z serii względnych, wieloznacznych. Generalnie odnosi się do osób starych, starszych. Kto jeszcze jest młody, kogo zaliczyć do osób
starzejących się, starszych, sędziwych, tego nie sposób dokładnie określić. Posługując się kryteriami
ZUS można z grubsza przyjąć, że do grupy seniorów należą emeryci. Jeśli tak, to za osobę starą należy uznać 60 letnią kobietę i 65 letniego mężczyznę. Byłby to oczywisty nonsens. Zatem – seniorem
jest ten, kto się z nim utożsamia.
Starzenie się społeczeństwa na całym świecie, szczególnie zaś w krajach zasobnych jest faktem wynikającym z badań demograficznych. Według prognoz demograficznych dla Polski, w roku
2040 połowę ludności stanowić będą osoby starsze (emeryci i renciści). Pro prokreacyjny program
500+ wbrew oczekiwaniom nie przyczynił się do
zwiększenia liczby urodzin. Przy tendencji wydłużania życia powiększać się będzie jeszcze odsetek
seniorów. Seniorów, osób nieaktywnych zawodowo, żyjących coraz dłużej.
Emerytura
Od lat tak oczekiwana chwila zasłużonego odpoczynku po wielu, czasem nawet 45 i więcej latach ciężkiej pracy. Zakład pracy uroczyście żegna
swego, już byłego pracownika, są laurki, dyplomy,
nagrody i… żegnaj. Teraz emerycie radź sobie sam.
Listonosz co miesiąc przyniesie ci emeryturę, tylko
dlaczego to tylko 1/3 dotychczasowych poborów?
W tej sytuacji znajdują się kobiety, u których okres
składkowy ZUS jest o 5 lat krótszy.
Pierwsze miesiące euforii. Już nic nie muszę, radość, odpoczynek, wręcz leniuchowanie. Jednak
człowiek jest stworzony do czynu. Zaczyna się nuda,
zobojętnienie, poczucie odrzucenia społecznego.
Wczoraj jeszcze byłem potrzebny, dziś jestem w odstawce. Tego rodzaju stres powoduje wewnętrzne
zamknięcie się, stany depresyjne, poczucie samotności. Ludzie zrezygnowani, czujący się niepotrzebni szybciej umierają.
Taka sytuacja to wewnętrzny dzwonek ostrzegawczy. Trzeba zacząć coś ze sobą zrobić. Znaleźć
inne, czasem wręcz banalne zajęcie. Przede wszystkim wyjść z domu sprzed telewizora i otworzyć się
na ludzi. A przecież świat jest piękny, zaś starość
może być i piękna i atrakcyjna.

Seniorzy Gminy Rokietnica
Gmina Rokietnica należy do najmłodszych gmin
w Polsce. Mimo to, wśród jej mieszkańców jest 1566
kobiet, które wkroczyły w wiek emerytalny (ukończyły 60 lat) i 810 co najmniej 65 letnich emerytów. (Dane pozyskane dzięki życzliwości pracowników Urzędu Gminy). Propozycji dla seniorów jest
niewiele. Sołectwa organizują coroczne spotkania
seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem
adresatów. Szkoda, że to tylko raz w roku. Brakuje
miejsc spotkań na terenie sołectw, gdzie mogli by
spotykać się emeryci, szczególnie osoby samotne.
Kolejna propozycja to - Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów „Pod Kasztanem” w Mrowinie - Cerekwicy i Akademia Wieku Dostojnego im. M. Konopnickiej w Rokietnicy. Obie organizacje obejmują
swym działaniem niespełna 5% seniorów. A reszta
? - siedzi w domu. Tych zasiedziałych jest niezmiernie trudno wyrwać z domowych pieleszy, z bujanego fotela, sprzed telewizora. Na pytanie : dlaczego ?
pada najczęściej odpowiedź: bo nie mam czasu !!!.
Cóż zatem należy uczynić, by wyjść z patowej
sytuacji? Pytanie retoryczne, bo szachiści wiedzą,
że pat , to sytuacja bez wyjścia. Władze gminy są
otwarte na wszelkie działania ukierunkowane na seniorów. Wspierają finansowo Stowarzyszenie Pod
Kasztanem i organizacyjnie Akademię Wieku Dostojnego. Dziś to niecałe 20% społeczności gminnej. Z każdym dniem seniorów będzie przybywać
wraz z związanymi z tym problemami.
Warsztaty „Aktywny Senior”
w Rokietnicy
Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej zaproponowało Gminie warsztaty „Aktywny Senior”. Propozycja została przyjęta i w dniach 2-3 lipca w siedzibie
Gminy Rokietnica odbyły się warsztaty pt. Aktywny
Senior. W zajęciach wzięło udział 18 uczestników:
urzędnicy, radni, przedstawiciele stowarzyszeń i or-

Co nowego słychać w „AKADEMII
ZDROWIA SANTANDERA” z Nordic
Walking w Rokietnicy?
Wydawało by się, że w tej akcji nie można spodziewać się jakichkolwiek nowości czy zmian, a jednak trochę się zdarzyło i mam do opowiedzenia
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co wydarzyło od ostatniego artykułu. Ale powoli,
opiszę co wydarzyło się na przestrzeni dwóch miesięcy w chronologii wydarzeń. Pierwszą rzeczą, od

ganizacji, którym bliska jest tematyka senioralna.
Warsztaty prowadzili: Danuta Nowakowska, Paweł Adamów, Dawid Drobnić- specjaliści zajmujący się m. innymi sprawami związanymi z polityką
senioralną. Świetnie przygotowani, młodzi ludzie,
otwarci na dyskusję, ponadto doskonale zorientowani w zakresie potrzeb seniorów. Program został
rozpisany na dwa dni. W pierwszym, na podstawie ankiet poruszane były postulaty: braku lokalizacji dziennego pobytu seniora, braku dostępu do
większości budynków użyteczności publicznej osób
mniej sprawnych fizycznie (dot. seniorów), braku
miejsc rekreacyjno-spacerowych, także niewystarczająca oferta różnorodnych zajęć ruchowych. Dyskutowano także o utworzeniu gminnych rad seniorów oraz o stworzeniu dogodnych warunków dla
wolontariatu seniorów.
W drugim dniu uczestnicy zapoznali się zasadami
konstruowania „budżetów obywatelskich” opartych
na szerokich konsultacjach społecznych. Uczestnicy
warsztatów podzieleni na grupy opracowywali własne projekty. Następnym arcyważnym komponentem edukacyjno-aktywizującym w swej wymowie
była zachęta seniorów do kandydowania w wyborach samorządowych.
Reasumując:
Dwudniowe warsztaty poświęcone tematyce senioralnej w naszej gminie były przedsięwzięciem
trafionym. Tematyka ciekawa, przygotowana profesjonalnie przez nie seniorów jest niezmiernie aktualna. Problemów do rozwiązania jest wiele. Trzeba
znaleźć klucz, by dotrzeć do całej rzeszy nieaktywnych seniorów, którzy są przekonani, że ich czas już
się skończył. Seniorów w naszej gminie jest sporo.
Ponad 2 tysiące. Aktywnych jest około 5%. Potencjał drzemiący wśród seniorów można i trzeba wykorzystać dla dobra gminy.
Uczestnik warsztatów Andrzej Deckert
której zacznę to apteczka pierwszej pomocy, którą
otrzymaliśmy dzięki zaangażowaniu sołtysa Rokietnicy, Pana Józefa FUDALI. Praktycznie wystarczyła
wzmianka o braku tego jakże potrzebnego wyposażenia i Pan Józef stwierdził, że tak być nie może
i że postara się pomóc. Udał się do Urzędu Gminy
do Pana Adama NOSALA, i po tygodniu okazało się,
że mamy apteczkę. Bardzo dziękuję w imieniu grupy, za pomoc i wsparcie obu Panom.
Kolejnym pozytywnym wydarzeniem była konfe-
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rencja w Kolbuszowej, która odbyła się 01.06. br.,
pod tytułem „Nordic Wolking na receptę”. Ale przecież ten tytuł nie jest Wam obcy, ponieważ cały tegoroczny cykl zajęć odbywa się pod tym właśnie
hasłem i widnieje na banerze i plakatach reklamowych do zajęć. Nie będę zanudzał Was szczegółami
z konferencji (choć wcale nudno nie było), w krótkich
słowach podsumowujących muszę stwierdzić że NW
wszedł na „salony”, za sprawą utworzonej grupy parlamentarnej, aktywnie promującej i propagującej
właśnie ten typ aktywności fizycznej i dzięki której,
tegoroczne zajęcia trwają nieprzerwanie przez siedem miesięcy - bo aż do 27 listopada. Na konferencji obecni byli posłowie (z wspomnianej grupy parlamentarnej pod przewodnictwem prof. Grzegorza
RACZAKA wybitnego kardiologa) oraz profesorowie
i rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdańsku, którzy przedstawili szereg wykładów,
potwierdzających prozdrowotne właściwości płynące z uprawiania tego właśnie sportu. Tak to nie
pomyłka, NW przestał być tylko aktywnością fizyczną, jest już dyscypliną sportową. Na dowód tego,
że taką jest, ma zostać zaproponowana jako dyscyplina na igrzyskach olimpijskich. Zgodnie ze starym
powiedzeniem – pożyjemy - zobaczymy, poczekajmy spokojnie i chodźmy dla zdrowia, a olimpiady
zostawmy zawodowcom i oglądajmy je w telewizji.
Konferencja w Kolbuszowej przyniosła Nam jesz-

cze jeden bardzo istotny wymiar, otóż po raz kolejny aktywność „maszerów NW” z Rokietnicy została dostrzeżona w centrali „Santander Konsumer
Bank” i po raz kolejny nasza grupa została wyróżniona oraz dostała czerwone koszulki „Santandera”. Te nowe i te z ubiegłego roku sprawią, że wtorki w Rokietnicy, w godz.1700- 1830 będą czerwone
i widoczne z daleka
Kolejną sprawą, o której chcę i muszę wspomnieć
- to powiadomienie o kolejnej lokalizacji zajęć. Ministerstwo Sportu i Turystyki rozszerza akcję „Nordic
Walking na receptę” o kolejne miejscowości i wskazuje nową lokalizację. Mam przyjemność zakomunikować, że nad jeziorem Strzeszyńskim, w okolicach
plaży, przy boisku do piłki plażowej, spotykamy się
na zajęciach, które poprowadzę w czwartki o godz.
1800. Każdego, komu nie pasują wtorki lub chciałby
przejść się po raz kolejny, tym razem w lesie, ścieżkami wokół jeziora Strzeszyńskiego (trasa ok. 4,5
km) zapraszam na zajęcia oraz oferuje, w miarę potrzeby miejsce w samochodzie (trzeba chronić środowisko i oszczędzać na opłatach parkingowych).
Najnowszą informacją jest zaproszenie naszej grupy do Piły, już po zakończeniu sezonu startowego,
na wspólne spędzenie wolnego czasu. Zorganizujemy wspólny rajd, ma być grill, napoje i jakiś medal okolicznościowy się znajdzie. Jedno jest pewne mamy potencjał, a jak go wykorzystamy znowu

Rozwód – rozprawa w sądzie
Czy sobie poradzę?
W poprzednim numerze Rokickich Wiadomości
podpowiedzieliśmy, w jaki sposób wyliczyć kwotę alimentów na wspólne małoletnie dziecko małżonków.
Kiedy jednak pozew o rozwód został napisany i wysłany do sądu, termin rozprawy wyznaczony, zbliża
się nieuchronnie (choć niezbyt szybko) dzień sądny.
Rozprawa rozwodowa to wydarzenie, które bardzo często budzi wielkie emocje i jest powodem
stresu, z wielu powodów.
Sam fakt, że stawienie się w sądzie oznacza zakończenie naszego małżeństwa, które przestanie
istnieć, jest stresujący i nie ma znaczenia, co było
przyczyną rozpadu związku.
Często małżonkowie (jeszcze…) boją się konfrontacji z żoną lub mężem, szczególnie jeżeli małżeństwo przebiegało w zupełnie innej atmosferze, niż
można by tego oczekiwać.
W końcu sama wizyta w budynku sądu, przejście przez bramki bezpieczeństwa, znalezienie odpowiedniej sali a także oczekiwanie na wywołanie
rozprawy budzi niepokój i stres.
Dlatego postaram się wyjaśnić, jak będzie przebiegało to wydarzenie. Na początek jednak trzeba
podkreślić, że na pewno każde z Państwa poradzi
sobie z tym zadaniem. Trzeba się jedynie do niego przygotować.
Wydarzenie rozpocznie się od przybycia do budynku sądu z odpowiednim wyprzedzeniem. Lepiej się nie spóźnić i mieć odpowiednią ilość czasu
aby ze spokojem znaleźć właściwą salę. Jeżeli sąd
ma szatnię a pora roku wymaga noszenia odzieży
wierzchniej, lepiej ją tam zostawić i nie męczyć się
z nieporęczną kurtką czy płaszczem.
Na wezwaniu przesłanym przez sąd powinna być
podana sala, na której odbędzie się rozprawa. Kiedy
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znajdziemy właściwą salę
warto upewnić się czy plan
rozpraw na dany dzień się
nie zmienił, sprawa nie została odroczona, np. z powodu choroby sędziego
lub czy sala rozpraw nie została zmieniona na inną.
Te informacje znajdziemy na kartce wywieszonej
przy drzwiach sali rozpraw. Jest to spis rozpraw,
który nazywa się wokanda. W nowocześniejszych
budynkach sądów w różnych miastach wokanda
może mieć formę elektronicznej tablicy.
Bez względu na to czy nadszedł już czas planowanej rozprawy czy też nie, czekamy spokojnie przed
salą, np. siedząc na ławce. Nie wchodzimy samodzielnie do sali rozpraw. Być może będzie jakieś
opóźnienie poprzedniej rozprawy. Zawsze czekamy
na to aż protokolant lub inny pracownik sądu wywoła rozprawę. Oznacza to, że wyjdzie przed salę
i poinformuje zebranych jaka sprawa się rozpoczyna. Dopiero wtedy możemy wejść do sali.
Sprawy rozwodowe rozpatruje sąd w składzie
trzech sędziów. Siedzą oni za stołem sędziowskim,
a sędzia siedzący na środku będzie przewodniczącym. Zwykle wita zebranych i prosi o zajęcie miejsc.
Po prawej stronie (po stronie prawej ręki sędziego)
siada powód lub powódka czyli osoba, która wniosła
pozew o rozwód czyli zainicjowała postępowanie.
Po lewej stronie siada pozwany lub pozwana czyli
drugi małżonek. Każda ze stron może mieć swojego pełnomocnika, radcę prawnego albo adwokata, którzy siadają razem z nimi. Jeżeli na rozprawę
stawili się wezwani świadkowie, również wchodzą
na salę i siadają na miejscu dla publiczności, tj. na
miejscach naprzeciwko sądu. Na samym środku stoi
barierka, przed którą staje osoba, która składa wyjaśnienia lub zeznania.

zależy od Nas. Z grupą uzgodniliśmy, że z gołą ręką
nie pojedziemy. Jeżeli dojdzie do wyjazdu, to myślę, że dla każdego chętnego wystarczy miejsca nawet dla tych, którzy z nami nie chodzą, ale chcieliby
zobaczyć o co cały ten szum i spotkać ludzi pozytywnie zakręconych.
Nie mogę przejść obojętnie wobec powiadomień,
które otrzymujecie z „Santander Konsumer Bank”,
która powiadamia listownie i SMS-ami, swoich klientów o zajęciach NW z zeszłorocznymi lokalizacjami,
dlatego informuję, że spotykamy się w okolicach boiska piłki nożnej, przy parkingu koło kościoła, o 1700
we wtorki, w Rokietnicy i od 21.06.br. o godz. 1800
w Strzeszynku. Zapraszam wszystkich zainteresowanych zajęciami.
Na zakończenie nowinek z „Santandera…” zapraszam wszystkich chętnych chcących wziąć udział
w zawodach i dobrej zabawie, do Wrocławia na
podsumowanie i finał „AZS”- 15 września br. W roku
ubiegłym byliśmy liczną grupą i jako jedyni uczestniczyliśmy na żywo w „Dzień dobry TVN”. Autobus ma
ograniczoną ilość miejsc, a chętni już się zgłaszają.
W razie pytań nr tel. pod artykułem. Pozdrawiam
i do zobaczenia na zajęciach.
Instruktor, Trener PFNW
Dariusz KOSICKI
Tel. 691 636 684
W pierwszej kolejności sędzia przewodniczący
ustali czy przyszli wszyscy wezwani. Zapyta zatem
czy stawił się powód/powódka oraz czy stawił się
pozwany/pozwana. Odnotuje czy stawili się wezwani świadkowie. Sędzia będzie na bieżąco dyktować
protokolantowi, to co powinien zapisać w protokole,
Pierwsza rozprawa rozwodowa ma charakter informacyjny i sędzia zapyta czy strony podtrzymują
swoje dotychczasowe stanowisko, jeżeli wyrazili je
w pismach (pozwie lub odpowiedzi na pozew). Jeżeli któraś ze stron nie skierowała do sądu pisma,
będzie na to czas właśnie na pierwszej rozprawie.
Warto zatem wcześniej zastanowić się, co chciałoby się powiedzieć. Najlepiej jednak w wyznaczonym terminie, wcześniej napisać odpowiednie pismo i przesłać do sądu. Wówczas w spokoju mamy
możliwość przemyśleć wszystko i konkretnie napisać, o co nam chodzi.
Rozprawa rozwodowa może się różnić w zależności od tego czy powód żąda orzeczenia rozwodu
w winy drugiego małżonka, czy może obie strony
wyraziły wolę aby sąd nie orzekał o czyjejkolwiek
winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego (popularne „za porozumieniem stron”). Jeżeli małżeństwo
chce rozstać się jak najszybciej i para nie chce przedstawiać w sądzie wzajemnych pretensji i zgłaszać
dowodów na okoliczność winy męża lub żony, postępowanie będzie krótsze. Jeżeli zaś choćby jeden
małżonek żąda stwierdzenia winy drugiego, otwiera się postępowanie dowodowe, w którym swoje
twierdzenia trzeba poprzeć dowodami. Temat winy
rozkładu pożycia będzie jednak omówiony w kolejnych artykułach. Zapraszam do ich śledzenia.
Tatiana Kiełb-Szewczyk
radca prawny
www.prawnik-rokietnica.pl
+ 48 784 930 376
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Niemiecka firma produkcyjna A.Kayser Automotive Systems Polska Sp. z o.o.
działająca w sektorze motoryzacyjnym w oparciu o międzynarodowe
standardy, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje do oddziału
zlokalizowanego w Batorowie koło Poznania osobę na stanowiska:

PRACOWNIK PRODUKCJI, MONTAŻYSTA
Opis stanowiska:
• Montaż elementów z
tworzyw sztucznych,
• Znakowanie przewodów,
• Zgrzewanie opakowań
foliowych,
• Pakowanie wyrobów
gotowych do pojemników
z tworzyw sztucznych i
worków foliowych.

Wymagania
• Wykształcenie minimum zawodowe,
• Zdolności manualne,
• Chęć podjęcia pracy w systemie
3-zmianowym lub 4-brygadowym,
• Odpowiedzialność, sumienność,
punktualność,
• Umiejętność pracy w zespole,
• Dodatkowym atutem będzie
doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku w zakładzie produkcyjnym
wykorzystującym nowoczesne maszyny
i automaty produkcyjne.

Oferujemy:
• Konkurencyjne warunki
wynagrodzenia i zatrudnienia;
• Atrakcyjne pakiety
motywacyjne (prywatna opieka
medyczna, karty Multisport,
dopłata do posiłków);
• Pracę w międzynarodowym
środowisku;
• Możliwość podnoszenia
kwalifikacji zawodowych;
• Pracę w przyjaznym,
dynamicznym zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@kayser-automotive.com
A. Kayser Automotive Systems Polska Sp. z o.o., ul. Skośna 16, Batorowo, 62-080 Tarnowo Podgórne tel. 61 665 03 11
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.)“.
sierpień-wrzesień 2018
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Integracyjny Klub Sportowy
Integracyjny Klub Sportowy 2017
Poznań to stowarzyszenie sportowe
dwusekcyjne 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
międzynarodowych.
Jako że jesteśmy, jak nazwa wskazuje, integracyjnym klubem sportowym,
naszą drugą 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
członkowskich. Zarząd oraz trenerzy
działają w naszym klubie charytatywnie, a zebrane pieniądze przeznaczamy
na sprawy organizacyjne 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, jesiennych 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 ruchowymi 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 potrzebny 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
barterowej, wsparcia finansowego w
postaci sponsoringu lub wpłat na cele
statutowe naszego stowarzyszenia.

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

ZAPRASZAMY
DO ZAMIESZCZANIA REKLAM

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

USŁUGI SZKLARSKIE
Od pomiaru do montażu

lustra • szkło malowane
• drzwi i ścianki szklane
• kabiny prysznicowe • balustrady
• inne wyroby ze szkła

NA WYMIAR
ZAPRASZAMY
www.staglass.pl
510 338 238
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Nasiona trawy
– Kostrzewy Czerwonej
Arela (gazonowej)
na trawnik
10 zł/kg na 30-40 m2
Pakowana po 10, 15, 20 kg
Sprzedaż bezpośrednia
z gospodarstwa rolnego
Tarnowo Podgórne
ul. Rokietnicka 63
502-681-117
sierpień-wrzesień 2018
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Od sierpnia zaprasza do nowej siedziby
w pasażu przy ulicy Trakt Napoleoński 11.
Tel 502 025 477    509 921 517
nowaliterka@gmail.com
Księgarnia znajdująca się przy ulicy Pocztowej
1 od sierpnia bedzie zamknięta.
Dziękujemy wszystkim za 20 lat współpracy.

ul. Meissnera 2/U2
60-408 Poznań

S P R Z E D A Ż , Z A K U P, N A J E M
NIERUCHOMOŚCI
D O R ADZ T WO K R E DY TOW E
Zadzwoń i poznaj naszą ofertę!
tel. 669-088-199

www.next.nieruchomosci.pl
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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.

M

O

W

E

Sprzątanie:
biur, domów,
obiektów, po remoncie,
po budowie, czyszczenie grobów.
Mycie okien i witryn.
te l. 736 239 222
b i u r o@s p r z at a n i e c l e a n f r e s h. p l
w w w. s p r z at a n i e c l e a n f r e s h. p l

Jesteś osobą chcącą się uczyć i rozwijać?
Jesteś pasjonatem motoryzacji? Chcesz
pracować w młodym i dynamicznym
zespole? Chcesz budować i naprawiać
samochody wyścigowe?

Firma RS Factory w Mrowinie szuka pracownika
na stanowisko „Pomocnik Mechanika”.
Wymagania: zdolności manualne, opanowane
podstawowych czynności ślusarskich i narzędzi;
dyspozycyjność. Zapewniamy: zatrudnienie na podstawie
umowę o pracę, elastyczne godziny pracy, pracę
w intensywnie rozwijającej się firmie.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub
telefoniczny. E-mail: kontakt@rsfactory.pl Tel. 693602830

i komercyjnie

ul. Kolejowa 7, 62-090 Rokietnica

509-781-788

-10%
rabatu na wszystkie
usługi z tym kuponem!
- Wymiana oleju, filtrów, rozrządu
- Naprawa zawieszenia
- Naprawa hamulców
- Wulkanizacja, sprzedaż i wymiana opon
- Klimatyzacja - serwis oraz naprawa
- Diagnostyka komputerowa
- Pomoc przy zakupie samochodu
*Promocja ważna do 30.09.2018!

sierpień-wrzesień 2018

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
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Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek

KARDIOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29

TWÓJ DOMOWY

Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

FACHOWIEC

tel. 662 950 068

Terminy przyjęć:   17 sierpnia (wyjątkowo PIĄTEK),
		
12 września 2018 r.
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie) PRACOWNIA PROTETYCZNA
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)
Pracownia czynna:
Naprawy protez JEDNOOSOBOWE WYKONAWSTWO
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00
Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77

tel. 518-268- 039

• 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  Moskitiery  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

Wywóz
nieczystości
płynnych

Płytkarz – profesjonalnie

tel. 502 320 647
61 8145 426

łazienki - kuchnie - wg życzenia klienta

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

tel. 660-070-232
Koszenie traw
i chwastów.
Obcinanie
żywopłotów i tui.
tel. 781-929-150

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

✔
✔
✔
✔
✔

Nowe Instalacje
Przyłącza elektryczne
Przeróbki istniejących
instalacji
Pomiary elektryczne
Podłączanie płyt
indukcyjnych
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274
USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlowanie, malowanie,
płyta nida gips
Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294
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Czyszczenie różnymi
ścierniwami:
Zapraszamy
do skorzystania
suchym lodem,
sodą, mączkąusług:
szklaną, piaskowanie,
z naszych
korundowanie, mycie Karcherem, pranie tapicerek.

mycie dachów,
elewacji, kostki
Szerokie zastosowanie:
brukowej
• specjalistyczne
poligraﬁa, przemysł
spożywczy, metalowy,
tworzyw
sztucznych, komunalny,
czyszczenie
suchymmotoryzacja,
lodem
dom i ogród, itp.
• czyszczenie wykładzin
Czyszczenie:
• mycie
przeszkleń, witryn
dachów, elewacji, rynien, cegły, pieców,
sklepowych
sprzątanie
taśmociągów,
silników, •
form,
zbiorników, felg,
korozji, wykwitów, nagrobków, podjazdów, tarasów,
pobasenów,
budowach
i remontach
bruku, usuwanie graﬃti, itp.

czyszczeniedjas@gmail.com
Rokietnica, ul. Spokojna 18
WWW.DJAS.COM.PL
tel. 518-616-300
TEL. 507-023-610
WWW.DJAS.COM.PL
Rokietnica
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TRANSPORT CIĘŻAROWY HDS
ZMECHANIZOWANE ROBOTY ZIEMNE
ROZBIÓRKI KARCZOWANIE DRZEW
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E

PROMOCJA!
1h gry w bilard
od 8zł!

ORGANIZUJEMY
KOMUNIE
już od 99 zł/osobę

Henryk Maziarz – Kiekrz, ul. Torfowa 4
tel. 61 848 27 26

sierpień-wrzesień 2018
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SKŁAD OPAŁU
»» ORZECH 30 KJ
»» KOSTKA 28 KJ
»» KOSTKA 26 KJ
»» MIAŁ 29 KJ
»» MIAŁ 23 KJ
»» GROSZEK 30 KJ
»» WĘGIEL
BRUNATNY

POLSKI
WĘGIEL

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

W

TRWA REKRUTACJA

WARGOWO II 81

OFERUJEMY:

O

Na j w y
ższ
jakość a

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

RATY
NOWE
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

DOWÓZ GRATIS
pow. 1 tony
do 25 km

w Złotnikach

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

9

kompleksowo
wyposażonych
sal dla 200 dzieci.

5

godzin bezpłatnej opieki, każda kolejna
rozpoczęta godzina opieki = 1 zł.
6-latki opieka bezpłatna.

Serdecznie zapraszamy
do nowoczesnej, w pełni
wyposażonej, spełniającej
najwyższe standardy
placówki, która rozpocznie
działalność już we wrześniu
2018 roku.

Serdecznie zapraszamy
Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera
Organ prowadzący: Edu Dydaktyka Sp. z o.o.
z siedzibą w Jelonku, ul. Obornicka 8a
62-002 Suchy Las

t: +48 608 040 131

Przedszkole
otwarte w godz.

6 18

www.akademosprzedszkole.pl

Szkoła Języków Obcych w Rokietnicy
zaprasza na kursy w nowym roku
szkolnym 2018/2019
««« Zapisy rozpoczęte! «««

Angielski
Niemiecki
Hiszpański
Francuski
Włoski
Rosyjski
Polski

Kursy

dla

Firm

Kursy

dla
dzieci i dorosłych

z

dla obcokrajowców

Warsztaty letnie
Konwersacje
Native Speakerem
Multimedialne
pomoce
dydaktyczne

Tłumaczenia

ZAPRASZAMY
DO ZAMIESZCZANIA REKLAM

601 147 777

Ü Rokietnica,
ul. Szamotulska 33

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