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TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

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

AUTOMATYKA NA CAŁE ŻYCIE

PROTEZY ZĘBOWE

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77  tel. 518-268-039 (po 14:00)

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

Pracownia czynna:  
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00

PRACOWNIA PROTETYCZNA

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

Komercyjnie poradnie: chirurgii ogólnej i chirurgii 
naczyniowej, endokrynologiczna, urologiczna, 
proktologiczna, ginekologiczna, dermatologiczna, 
neurologiczna i zdrowia psychicznego

Punkt pobrań do badań laboratoryjnych – 
od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 11.00

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

i komercyjnie

REKLAMA 0010391698

ODCHÓW I SPRZEDAŻ
KUR NIOSEK 

  Gąsawy, ul. Działkowa 21, 
64-500 Szamotuły 

 693 867 626  

   www.kurypl.pl

P O G O T O W I E 
TECHNICZNE
– udrażnianie kanalizacji – wymiana – udrażnianie kanalizacji – wymiana 

zaworów – wymiana baterii  zaworów – wymiana baterii  
– montaż pralki,  – montaż pralki,  

zmywarki, syfonów  zmywarki, syfonów  
– wypompowywanie  – wypompowywanie  

wody z piwnic,  wody z piwnic,  
mieszkań, garaży  mieszkań, garaży  

– wymiana silikonu,  – wymiana silikonu,  
regulacja okien,  regulacja okien,  

drzwi PCV-ALUdrzwi PCV-ALU

 575 391 291
24h24h

KOMPLEKSOWE 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

•  NOWE INSTALACJE
•  MODERNIZACJE

•  AWARIE
•  FIBARO, SOMFY
•  DORADZTWO

•  DOZÓR, POMIARY

 790 361 261
WWW.TKTEL.PL

TK EL
automatics

andrzej.zielinski@hymon.pl tel. 695 313 992

Pompy ciepła

Fotowoltaika

Ładowarki 
samochodowe

Sprzedam działkę budowlaną 
bliźniaczą w Kaźmierzu, 660 m2

Tel.: 691 369 344
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Drodzy 
Czytelnicy,

lato za nami, o czym dobitnie przypomi-
na nam pogoda za oknem. W takich oko-
licznościach chętnie sięgamy pamięcią do 
wspomnień z minionych miesięcy, kiedy to 
wspólnie bawiliśmy się podczas wydarzeń 
organizowanych w gminie. Niniejszy numer 
Rokickich Wiadomości pomoże wrócić do 
dożynek, otwarcia Węzła Przesiadkowego 
Rokietnica, do Rumpucia, który w tym roku 
przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania, 
zwłaszcza liczba uczestników i partnerów 
wydarzenia. Ciekawe stoiska, wyśmienita 
zupa, popisy pełnych zaangażowania wystę-
pujących i wspaniały koncert to to, co pozo-

stanie w naszych wspomnieniach i będzie 
nas ogrzewało w chłodniejsze, jesienne dni.

Jednak jesień to nie tylko tęsknota za la-
tem. W tym miesiącu również czekają na nas 
atrakcje, które umilą czas. Biblioteka Gmin-
na w Rokietnicy zachęca do udziału 1 paź-
dziernika w „Nocy Bibliotek”, a Urząd Gminy 
Rokietnica już teraz zaprasza mieszkańców 
gminy na 8 października na kolejną edycję 
Ekologicznych Integracji w Szkole Podsta-
wowej w Cerekwicy, o których przeczyta-
cie na str. 20. Nie zawiodą się także melo-
mani – w drugiej połowie miesiąca Gminny 
Ośrodek Kultury organizuje koncert Damia-
na Holeckiego. Nie będziemy się nudzić! 

Tymczasem zapraszam do lektury,
Agnieszka Kępa 

Redaktorka Prowadząca 
UG Rokietnica

Co? Gdzie? Kiedy?
	1 października 2022 r. – Pokaz tańca z 

ogniem w ramach Nocy Bibliotek, g. 20.30, 
parking przy hali ROS (organizator Biblioteka 
Gminna im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy)

	8 października 2022 r. – Ekologiczne 
Integracje, g. 12.00 – 17.00, Szkoła Pod-
stawowa w Cerekwicy (organizator Urząd 
Gminy Rokietnica)

	16 października 2022 r. – koncert Damiana 
Holeckiego, g. 17.00, hala Rokietnickiego 
Ośrodka Sportu (organizator Gminny Ośro-
dek Kultury w Rokietnicy)

	24 października 2022 r. – inauguracja 
roku akademickiego 2022/2023 Akademii 
Wieku Dostojnego, g. 18.00, aula Szkoły 
Podstawowej w Rokietnicy (organizator 
Akademia Wieku Dostojnego)

Ekologiczne Integracje
8 Pazdziernika 2022 r. – 12.00-17.00

Wydawca: 
Biblioteka Gminna im.M.Konopnickiej

Adres:  ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica 
tel. 61 814 52 12

www.rokickiewiadomosci.com.pl
Redaktor naczelny: Teresa Wieczorek 

Zespół redakcyjny: Agnieszka Kępa (Redaktor 
prowadząca), Katarzyna Sokulska, Iwona Zielińska
Administrator strony, serwis informacyjny,  

fotografia: Adam Michta
Honorowi Członkowie Zespołu: Ryszard Lubka

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótu  
i opracowywania materiałów.

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

tel.: 607 566 555, email: mn@kreator.com.pl
Nakład: 3500 egzemplarzy

Numer zamknięto: 23.09.2022 r.
Propozycje artykułów: 

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

Materiały do numeru 11/2022  
prosimy dostarczyć do 15.10.2022 r.

Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego czasopisma.



4

Z prac Rady Gminy

W dniu 29 sierpnia br. odbyła się 
LVI Sesja Rady Gminy Rokietni-
ca. Radni Gminy Rokietnica opi-

niowali projekty uchwał na wspólnym po-
siedzeniu Komisji w dniu 24 sierpnia 2022 
r. a następnie podjęli uchwały w sprawach:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w miejscowości Napachanie, rejon ul. Rokiet-
nickiej i ul. Majątkowej – Uchwała LVI/462/2022
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1  
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
Mrowino Południe, rejon ulic: Krańcowej, Błotnej 
i Tarnowskiej – Uchwała LVI/463/2022 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1
- przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na 
lata 2021-2030 – Uchwała LVI/464/2022
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1
- ustalenia średniej ceny paliwa za jednostkę na te-
renie Gminy Rokietnica na rok szkolny 2022/2023 
– Uchwała LVI/465/2022
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1

- określenia tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów spe-
cjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych – Uchwa-
ła LVI/466/2022
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1
- przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z za-
kresu zarządzania publicznymi drogami powiato-
wymi – Uchwała LVI/467/2022
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1
- określenia przystanków komunikacyjnych na te-
renie Gminy Rokietnica, warunków i zasad korzy-
stania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzy-
stanie z tych przystanków – Uchwała LVI/468/2022
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 2
- nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino, 
Gmina Rokietnica – Uchwała LVI/469/2022
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1
- nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyszko-
wo, Gmina Rokietnica – Uchwała LVI/470/2022
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1
- udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu – Uchwała LVI/471/2022
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-

SU: 0, NIEOBECNI: 1
- zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2022 rok 
– Uchwała LVI/472/2022
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rokietnica na lata 2022-2036 – Uchwała 
LVI/473/2022
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne, dotyczące poszczegól-
nych głosowań, oraz uchwały w pełnym 
brzmieniu dostępne są na stronie http://
rokietnica.esesja.pl/.

Sylwia Andrzejewska 
Zastępca Kierownika Referatu Spraw 

Obywatelskich UG Rokietnica

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich…”

Naszym uczniom – Dawidowi i Martynce Gronowskim  
i ich Mamie – Sandrze Gronowskiej 

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty i Męża

Składają wychowawcy z całą kadrą Akademii Pitagorasa w Baranowie

Rokietnica samorządem 
społecznie odpowiedzialnym

W piątek 9 września 2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
w Konkursie Samorząd Społecznie Odpowiedzialny w subregionie 
poznańskim, w którym wygrała Gmina Rokietnica.

Była to trzecia edycja konkursu orga-
nizowanego przez Fundację Pomocy 
Wzajemnej Barka i Regionalny Ośro-

dek Polityki Społecznej w Poznaniu. Nagro-
dę otrzymała również Gmina Komorniki. 
Jak napisała na swoim profilu na Facebooku 
Fundacja Barka: „Obie gminy charaktery-
zują się wielkim zaangażowaniem w roz-
wój sektora ekonomii społecznej i bardzo 
efektywnie realizują politykę społeczną, 
kierując się dobrem osób najsłabszych i z 
różnych względów odsuniętych na ubocze 
swojej małej społeczności lokalnej. Obser-
wujemy, że dzięki podejmowanym działa-
niom, poprzez zaangażowanie i odważne 
decyzje samorządów, zdecydowanie popra-
wiła się sytuacja konkretnych osób i prze-
tarto ścieżki włączających form pomocy.” 

Konkurs swoim patronatem objęła pani 
Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego.

Gmina Rokietnica wspiera działania 
Warsztatu Terapii Zajęciowej Roktar oraz 
Spółdzielnię Socjalną TAROKA, których 

uczestnikami i pracownikami 
są osoby z niepełnosprawno-
ściami oraz osoby narażone na 
wykluczenie społeczne. O tym, 
że również w Gminie Rokietnica 
dostrzega się potrzebę działań 
społecznie odpowiedzialnych 
oraz nagradza się takie inicja-
tywy, świadczy chociażby sta-
tuetka Rokietnickiej Wierzby 
przyznawana m.in. w katego-
riach społecznik i społeczna 
odpowiedzialność biznesu.
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Dożynki sołectw 
Kiekrz-Pawłowice 
i Starzyny-
Rogierówko

Największe w roku święto rolników 
to Dożynki. Święto ludowe, mające 
swój rodowód jeszcze w czasach śre-

dniowiecznych, jest podziękowaniem za te-
goroczne zbiory i jednocześnie prośbą o po-
myślność przyszłych. To niezwykle ważne 
wydarzenie wieńczące ogromny trud wło-
żony przez rolników podczas ostatnich żniw. 
W staropolszczyźnie nazywano je również 
wieńcowym od największego symbolu tego 
święta – wieńca dożynkowego.

28 sierpnia w kościele pw. św. Michała Ar-
chanioła i Wniebowzięcia NMP w Poznaniu 
odbyła się uroczysta msza święta. Msza roz-
poczęła się od złożenia darów przez przed-

stawicieli rolników i sołtysów sołectw Kie-
krz – Pawłowice i Starzyny – Rogierówko. 
W kościele odświętnie przystrojonym na 
ten dzień wieńcami dożynkowymi zrobio-
nymi z tegorocznych zbiorów: zbóż, owo-
ców, warzyw, kwiatów i ziół, mogliśmy wy-
słuchać kazania poświęconego rolnikom, 
sadownikom i ogrodnikom. W mszy świętej 
dożynkowej wzięli udział wierni i przed-
stawiciele samorządu gminy Rokietnica.

Izabela Dziamska  
Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica

Sołectwo 
Krzyszkowo podczas 
Rumpucia

Skutki pandemii dostrzegamy w wie-
lu sferach życia. Niewątpliwie jednym 
z obszarów wymagających wsparcia 

jest sfera relacji międzyludzkich. Podczas 
tegorocznego Rumpucia w krzyszkowskim 
stoisku pochylono się nad odnowieniem, 
wzmocnieniem, a także wsparciem rela-
cji społecznych. Jeśli zdrowe relacje, to tyl-
ko przy stole. Jeśli pozytywna atmosfera, 
to tylko przy wigilijnym stole. Jeśli wigilij-
ny stół, to choinka i pierniki. Oczywiście 
także wigilijne potrawy i prezenty. Zgod-
nie z wielkopolską i krzyszkowską tradycją 
rózga i prezent od Gwiazdora, który swym 
wyglądem wzbudzał lęk i strach. Najstar-
si mieszkańcy bardzo często wspomina-
ją wigilijny wieczór, kiedy to po wieczerzy 
w Krzyszkowie krążyła liczna grupa Gwiaz-
dorów. W krzyszkowskim stoisku pojawiły 
się Gwiazdory i Mikołaj, który obecnie ko-
chany jest przez wszystkie dzieci. Powrót 
do tradycji, wspaniała zabawa, licznie przy-
byli goście i niezwykła atmosfera sprawi-
ły, że relacje społeczne zostały odnowio-
ne i wzmocnione. Cel osiągnięty. Gościom 
dziękuję za obecność. Tym, którzy w jaki-
kolwiek sposób się zaangażowali, bardzo 
dziękuję. Były to bezcenne chwile spędzo-

ne podczas rozmów i wspólnej biesiady. 
Dziękuję za to, że jesteście. 

Sołtyska M. Chojnacka

Sołectwo 
Krzyszkowo 
podczas Dożynek 
Parafialnych

4 września podczas uroczystej mszy 
świętej w kościele pw. Chrystusa Kró-
la w Rokietnicy, rolnicy z Krzyszkowa 

podziękowali za tegoroczne plony. Życzę 
rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, dział-
kowcom nieustającej satysfakcji z wykony-
wanej pracy. Dziękuję delegacji dożynko-
wej za uświetnienie uroczystości. W sposób 
szczególny pragnę podziękować wszystkim 
zaangażowanym w przygotowanie uroczy-
stości. Dziękuję za to, że byliście. Choć było 
trudno, to nie zawiedliście. Dziękuję,

Sołtyska M. Chojnacka
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Dożynki w Żydowie

15 sierpnia w Kościele w Żydowie 
odbyły się Dożynki Parafialne, 
które są podziękowaniem za 

plony. Poszczególne Sołectwa przyniosły 
dary na dziękczynną mszę świętą. Można 
było zobaczyć korowód z darami, były to 
zioła, kwiaty, warzywa, owoce oraz wie-
niec żniwny i bochen chleba. Nasze sołec-
two przyniosło w tym roku zioła. Wielkie 

podziękowania dla rolników, sadowników 
oraz ogrodników za ich pracę i trud. Chcia-
łabym podziękować paniom, które pozbie-
rały i suszyły poszczególne zioła i pomogły 
w dekoracji kosza.

Sołtys Elżbieta Wencka

Święto Pieczonej Pyry w sołectwie Żydowo-Rostworowo

Ziemniak, kartofel, grula, bulwa, a u nas 
po prostu... PYRA! Dokładnie ona była 
tematem naszego rodzinnego pikniku 

na zakończenie wakacji w Sołectwie Żydo-
wo – Rostworowo. Dnia 27.08.2022 r. na 
terenie przy placu zabaw w Rostworowie 
o godzinie 15.00 można było usłyszeć sło-
wa powitania Pani Sołtys, która zaprosiła 
zebranych gości – dzieci z rodzicami, ich 
dziadków i babcie, Wójta Gminy Rokietnica 
– Pana Bartosza Derecha, Przewodniczącą 
Rady Gminy – Panią Izabelę Dziamską i Rad-
nego Gminy Rokietnica – Pana Piotra Hała-
sa do wspólnej zabawy i biesiady przy da-
niach z pyrów. Bawiły się z nami całe rodziny 
i nikt do domu nie wrócił głodny. Wśród dań, 
jakie upitrasiły Panie z naszego sołectwa, 
można było znaleźć: żurek, pyszne piero-
gi prosto spod rąk Pań z Ukrainy, plyndze, 
czyli placki ziemniaczane, pajdę chleba ze 
smalcem i ogórkiem kiszonym, a także pyrę 

z gzikiem. Dla chętnych na słodkie przysma-
ki czekały ciasta i kawa. Śmiechy było sły-
chać w całej okolicy, bo nie zabrakło oczy-
wiście konkursów, zarówno dla młodszych, 
jak i starszych uczestników pikniku. Chętni 
dorośli mogli spróbować swoich sił w bie-
gu z kuflem piwa czy obieraniu pyrów lub 
podczas rzutu kaloszem, gdzie pierwszym 
odważnym był Pan Wójt Gminy Rokietnica 
– Bartosz Derech. Dla dzieci zabawy przy-
gotowały Panie animatorki, nie mogło obyć 
się bez gorących krzeseł, które zawsze spra-
wiają dużo radości starszym i młodszym. 
Na fanów motoryzacji czekała grupa moto-
cyklistów, ze swoimi jednośladami. Na za-
kończenie organizatorzy przygotowali dla 
uczestników zabawy niespodziankę, czyli 
ognisko, na którym każdy mógł upiec so-
bie kiełbaskę. Bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji festy-
nu. Podziękowania dla członków Rady So-

łeckiej: p. Anna Barłóg, p. Karolina Dybicz, 
p. Marlena Kaczmarek, p. Elwira Cichowlas, 
p. Roman Wasiewicz, p. Adrian Grzesiak, 
p. Piotr Kawa. Dziękujemy Państwu Annie, 
Wiesławowi, Małgorzacie i Eugeniuszowi 
Jurga, Paniom: Małgorzacie Wasiewicz, Ka-
tarzynie Ludwiczak, Urszuli Szymańskiej, 
Natalii Turlej, Oldze Trąbka, Karolinie Kle-
pacz, Honoracie Kulka, Paulinie Lum, Ewie 
Mazurek i Paniom z Ukrainy, Natalii i Oksa-
nie oraz Panu Marcinowi Gapik.

Za dary serca: Panu Przemysławowi Tom-
czak, Panu Piotrowi Hałas, Pani Elżbiecie 
Wencka, Pani Darii Micek, Panu Grzego-
rzowi Torzyńskiemu, Panu Pawłowi Rusz-
czyńskiemu, Panu Prezesowi PUK Bytko-
wo Michałowi Wieland, Panu Dominikowi 
Ochman, Piekarni Łakomy i Cukierni „U Ka-
milka”.

Szczerze dziękuję,
Sołtys Elżbieta Wencka
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W świecie magii, 
czyli spotkanie 
z iluzjonistą

W sierpniowe popołudnie w świe-
tlicy w Kiekrzu gościliśmy byłego 
uczestnika programu „Mam Ta-

lent”, dwukrotnego rekordzistę Guinessa, 

iluzjonistę, pana Marcina Kaczmarka.
Pokaz magii i iluzji przygotowany był 

z myślą o najmłodszych. Podczas wystę-
pu, dzieci, jak i dorośli zapraszani byli na 
scenę, aby pomóc w wykonywaniu tajem-
niczych sztuczek, dzięki którym niemożli-
we stało się możliwe. Zabawa w czarowanie 
wszystkim bardzo się podobała, szczególnie 
pełniącym rolę asystenta profesjonalnego 
iluzjonisty. Pan Marcin wprowadził wszyst-
kich we wspaniały humor. Dobry kontakt 

iluzjonisty z dziećmi spowodował, że spek-
takl niewątpliwie zapadnie głęboko w ich 
pamięci.

Izabela Dziamska  
Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica

„Brzechwa i Tuwim dzieciom” 
w wykonaniu Klubu Senior+

4 sierpnia świetlicę w Kiekrzu odwie-
dzili niezwykli goście. W ramach 
wzmacniania więzi międzypokole-

niowej seniorzy z Klubu Senior+ pod „batu-
tą” Ireneusza Lesickiego wystawili teatrzyk 
kukiełkowy dla dzieci. Aktorzy – a było ich 
25 – w bardzo zabawny sposób opowiada-

li, dodając elementy teatralne, wiersze Jana 
Brzechwy i Juliana Tuwima. 

Wśród wystawionych znanych wierszy 
można było podziwiać między innymi – 
Kaczkę dziwaczkę, Na straganie, Samo-
chwałę, Okulary, Ptasie radio, Abecadło.

Najmłodsze pokolenia to wdzięczna wi-

downia, ale też bardzo wymagająca. Nasi 
Seniorzy, którzy są amatorami, nie zawo-
dowymi aktorami, na scenie starali się 
wypaść jak najlepiej i wciągnąć dzieci do 
wspólnego przeżywania przygód wier-
szowych bohaterów. Z reakcji dzieci moż-
na było wywnioskować, że to im się udało 
i przedstawienie podobało się publiczno-
ści. To niezapomniane chwile, które dostar-
czyły radosnych przeżyć dzieciom i satys-
fakcji seniorom. Myślę, że zarówno dzieci, 
jak i dorośli bawili się doskonale.

Izabela Dziamska
Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica
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Wycieczka 
seniorów

W dniach 6-12 września odbyła się 
wycieczka seniorów ze Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów 

„Pod Kasztanem”, na Kaszuby. Pobyt zare-
zerwowany mieliśmy w Ośrodku „Szuwa-
rek” w Chmielnie, położonym malowniczo 
wśród jezior. Po drodze zwiedziliśmy Za-
mek Krzyżacki w Człuchowie. Nasz plan 
był napięty, codziennie rano biegaliśmy po 
ścieżkach ośrodka, a wieczorem odbywała 
się gimnastyka. Dużo chodziliśmy z kijka-
mi, zwiedzając okolice, potrafiliśmy nawet 

w jednym dniu przejść około 10 km. Odwie-
dziliśmy Szymbork, gdzie podziwialiśmy de-
koracje Kaszubskie, największy fortepian 
świata, mini ZOO (Niedźwiedzia Wojtka), 
najdłuższe deski świata, dom do góry noga-
mi oraz parowóz z wagonami składu zsyłko-
wego na Syberię. W Fromborku w bazylice 
Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP i św. 
Andrzeja Apostoła wysłuchaliśmy koncertu 
organowego. W drodze na basen zwiedza-
liśmy Muzeum Akordeonu w Kościerzynie, 
gdzie przewodnik opowiedział o instrumen-
tach, a na koniec wspólnie zaśpiewaliśmy. 
Odwiedziliśmy muzeum techniki wojsko-
wej „Gryf”, gdzie każdy mógł skorzystać ze 
strzelnicy, sprawdzając swoje umiejętno-
ści. Nie obyło się bez wieczoru Kaszubskie-

go, podczas którego wszyscy świetnie się 
bawili. Cały pobyt aktywnie spędziliśmy 
w miłym towarzystwie, za co wszystkim 
serdecznie dziękujemy. Wszystko, co do-
bre, szybko się kończy. Ewa Runowska

Doceniono 
Wolontariuszy

Podczas XII Gali Wolontariatu doce-
niono osoby, które niosą pomoc in-
nym, nie oczekując nic w zamian, 

Starosta Poznański Jan Grabowski po-
dziękował i wręczył statuetki. Wśród na-
grodzonych wolontariuszy był Bogdan 
Nowaczyk, były prezes Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem” 
w Cerekwicy. W imieniu zmarłego lau-
reata nagrodę odebrała żona Wiesława.

Ewa Runowska
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Uroczysta Inauguracja Roku 
Akademickiego 2022/2023  
w Akademii Wieku Dostojnego
Poniedziałek, 24 października, godz. 18.00. Aula Szkoły Podstawowej w Rokietnicy

Z wielką radością chcemy się podzielić 
dobrą wiadomością: po dwóch latach 
przerwy spowodowanej nękającą nas 

pandemią wznawiamy uroczystości inau-
guracyjne jedynej w całej Polsce Akademii 
Wieku Dostojnego im. Marii Konopnickiej, 
powstałej w 2009 roku. Mamy swego Rek-
tora, Kanclerza, mamy swych słuchaczy – 
studentów. AWD przekształciła się w Stowa-
rzyszenie, jednak jej cele i zadania zostały 
bez zmian. Wykłady i ćwiczenia są ukie-
runkowane na wszystkich, bez względu na 
wiek. Studia w AWD, w odróżnieniu od in-
nych uczelni trwają wiecznie, a udział w za-

jęciach jest dobrowolny, nie ma tylko indek-
sów, kolokwiów i egzaminów.  

W auli Szkoły Podstawowej w Rokietni-
cy 24 października o godz. 18.00, uroczy-
ste GAUDEAMUS IGITUR zabrzmi po raz 14 
i na pewno nie ostatni. Tak śpiewali przed 
wiekami studenci rozpoczynający nowy 
rok studiów, obowiązkowo śpiewają i dziś.

 Prezes Stowarzyszenia Akademii Wieku 
Dostojnego im. Marii Konopnickiej Dariusz 
Kosicki ma zaszczyt zakomunikować i za-
prosić wszystkich chętnych, bez względu 
na wiek, na uroczystość rozpoczęcia nowe-
go roku akademickiego. Październik, mie-

siąc akademicki, to czas wznowienia za-
jęć na wszystkich uczelniach. Październik 
zatem dotyczy i naszej Akademii. Celowo 
wybraliśmy nie początek, a koniec miesią-
ca, by móc ugościć znakomitych nauczycie-
li akademickich, którzy zdołali już zainau-
gurować zajęcia na swych macierzystych 
uczelniach.

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr 
hab. Urszula Czerniak, Dziekan Wydzia-
łu Nauk o Zdrowiu Akademii Wychowa-
nia Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckie-
go w Poznaniu.

Pani profesor jest otwarta na wszelkie py-
tania od uczestników. Po odsłuchaniu i od-
śpiewaniu starej studenckiej pieśni „gau-
deamus” w roli głównej wystąpi orkiestra 
pod batutą Zbyszka Starosty z nowym re-
pertuarem i nowymi, licznymi muzykami. 

Zapraszamy wszystkich, wstęp wolny.
Gdyby zabrakło miejsc siedzących, też 

poradzimy.

Niezapomniany Obóz Integracyjny 
w Ostrowie koło Karwi już za nami!

Członkowie Stowarzyszenia Akade-
mii Wieku Dostojnego, entuzja-
ści i sympatycy nordic walking 

oraz spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu z kijkami wyjechali 1 września 
br. na obóz integracyjny.

Podczas naszego obozu, który trwał 4 dni,  
Prezes AWD Dariusz Kosicki zadbał o bo-
gaty program. Wyjechaliśmy w czwartek 
rano do Wejherowa, gdzie zwiedzaliśmy 
XVII-wieczną kalwarię. Na miejscu czekała 
na nas przewodniczka, która na podstawie 
„murala” opowiedziała historię powstania 
Wejherowa. Następnie udaliśmy się zwie-
dzać kalwarię. Zwiedzając, mieliśmy oka-
zję poznać zróżnicowany teren (górki, do-
linki, liczne potoki i rzeczki), powstałe po 
przejściu lodowca, na którym została zbu-
dowana kalwaria. Widzieliśmy też miejsce, 
w którym kiedyś była skocznia narciarska.

Kolejny dzień to najpierw nauka prawi-

dłowej techniki nordic walking, przemarsz 
nad morze i spacer po plaży. W sumie poko-
naliśmy z kijkami ok. 5-6 km. Po południu 
kolejne kilometry, tym razem połączone 
ze zwiedzaniem Wejherowa. Zwiedzaliśmy 
podziemia kościoła, gdzie przechowywa-
ne są trumny z zabalsamowanymi zwło-
kami Jakuba Wejhera i jego bliskich. Dużo 
wiedzy historycznej, ciekawostek z życia 
elit i mieszkańców miasta. Warto pozna-
wać nasz kraj, ale z przewodnikiem, który 
nie tylko zaprowadzi, pokaże, ale opowie 
o danym miejscu, ludziach i historii z nim 
związanych.

Sobota była dniem całkowicie poświęco-
nym nordic walking. Pogoda przepiękna, 
zachęcająca do spacerów. Słońce, delikat-
ny wiaterek, czyste, przejrzyste powietrze. 
Naszym celem była latarnia morska w Ro-
zewiu. Według GPS, ok. 9 km plażą. Każ-
dy idzie swoim tempem. Bez spinania się, 

bez oglądania na innych. Kto chce, zatrzy-
muje się, robi zdjęcia, odpoczywa... Po dro-
dze mijamy dużo wczasowiczów. Rodziny 
z dziećmi, osoby na kocach, opalające się, 
kąpiące w morzu. Wreszcie Rozewie. Okazu-
je się, że w Rozewiu są dwie latarnie. Jedna 
ma 33 m wysokości, druga 23 m. Latarnie 
znajdują się ok. 200 m od siebie. Oczywi-
ście zdjęcia, kawa, lody i powrót. Tym ra-
zem inną drogą, nie plażą. Summa summa-
rum, przechodzone od 19 do 20 km. Były 
osobiste sukcesy związane z pokonanym 
dystansem w jednym dniu.

Podczas wypoczynku  mieliśmy  do dys-
pozycji grotę solną, saunę, basen zewnętrz-
ny  i  siłownię plenerową będące na tere-
nie ośrodka.

I nadeszła niedziela, dzień powrotu. Spa-
cer po plaży, zdjęcia, pożegnanie z morzem. 
Powrót do domu wiódł przez lasy piaśnic-
kie. Miejsce kaźni mieszkańców Kaszub. 
Udokumentowano od 12 do 15 tysięcy za-
bitych, złożonych w masowych, bezimien-
nych grobach. Odwiedzenie tego miejsca 
zrobi ogromne wrażenie na każdym.

Dziękujemy Panu Darkowi Kosickiemu, 
Prezesowi AWD, który zadbał o bogaty pro-
gram artystyczny oraz za naukę i udoskona-
lanie naszych umiejętności nordic walking.

Dziękujemy kierowcy z firmy Rokbus, 
Panu Jurkowi za bezpieczną drogę i po-
wrót do domu. 

Do zobaczenia na kolejnym obozie.
Stowarzyszenie AWD

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Co słychać  
w ROSie…?

Przygotowania do kolejnego sezonu 
2022/2023 za nami. Mimo rosnących 
kosztów, przede wszystkim finanso-

wych, zdecydowaliśmy o modernizacji hali. 
Przede wszystkim wymiana oświetlenia. 
Poprzednie lampy (7 lat użytkowania) nie-
stety wyczerpały swoje techniczne możli-
wości, no i ulegały awarii. Poza tym lam-
py te już nie są produkowane, więc wobec 
faktu, że nie można ich wymienić, podjęli-
śmy decyzję o wymianie całości. Lampy są 
mocniejsze i mają ciepłą barwę. Oczywiście 

nadal są ledowe (energooszczędne). Wy-
mianę lamp przeprowadziła sprawnie eki-
pa z naszej gminnej firmy ELTECH.

Najbardziej kosztownym i wymagającym 
w ogłoszeniu przetargu publicznego był 

proces zamontowania ecophonów na ścia-
nach pokrytych kruszejącym i odklejającym 
się korkiem. Przetarg wygrała firma PHU 
SUFMAR TECH Andrzeja Tecława z Kobyl-
nik. Firma dobrze znana na naszym gmin-
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CENNIK ROSFIT

OPEN OPEN STUDENT/UCZEŃ SIŁOWNIA
SIŁOWNIA

do godziny 15:00
WEJŚCIA

(siłownia lub fitness)
TRENINGI  

PERSONALNE AKTYWNY SENIOR PLAN  
TRENINGOWY

miesiąc 150 zł* miesiąc 120 zł* miesiąc 120 zł* miesiąc 70 zł* 1 wejście 40 zł 1 TP 100 zł miesiąc 70 zł** miesiąc 100 zł

kwartał 410 zł 5 miesięcy 540 zł kwartał 330 zł kwartał 190 zł 10 wejść
2 m-ce 250 zł 5 TP 480 zł

pół roku 825 zł 10 miesięcy 1080 zł pół roku 660 zł pół roku 380 zł 20 wejść
3 m-ce 450 zł 10 TP 950 zł

rok 1650 zł rok 1320 zł rok 770 zł        

*umowa na 12 miesięcy z miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca
**Aktywny senior – zajęcia fitness i siłownia do godziny 15:00

Grafik zajęć Rosfit – sala fitness
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota  Niedziela

8:00
TBC
Zosia

ZGRABNE POŚLADKI
 Zosia

9:00
FIT SYLWETKA

Emiliana
POŚLADKI & BRZUCH

Asia
JOGA
Ania

TURBO SPALANIE
Asia

FBW
Zosia

PŁASKI BRZUCH
Zosia

SMUKŁE RAMIONA
Zosia

10:00
ZUMBA SENIOR

Emiliana
TRENING FUNKCJONALNY

Asia
AKTYWNY SENIOR

Ania
JOGA SENIOR

Ania

ZDROWY KRĘGOSŁUP 
SENIOR

Zosia

ZDROWY KRĘGOSŁUP
Zosia

17:00
KETTLE

Kamil
ROSCROSS

Kamil
STEP
Asia

POGROMCA KALORII
Zosia

OBWÓD
Zosia

18:00
ANTYCELLULIT

Rafał
ABT + BAND

Emiliana
PUMP
Rafał

ROWER
Igor

TABATA
Rafał

19:00
JOGA
Ania

BACHATA
Emiliana

XCO + STEP
Rafał

ZUMBA
Patrycja

PILATES
Rafał

20:00
JOGA
Ania

ZUMBA STEP
Emiliana

ZUMBA
Patrycja

STEP&SHAPE
Rafał

BIKINI FITNESS
Zosia

21:00
TBC
Zosia

PŁASKI BRZUCH
Rafał

BODY SHAPE
Asia

POWER STRETCH
Asia

BURN & SHAPE
Asia

nym rynku. Ekipa montażystów pod wodzą 
brygadzisty Mariusza Białasa dała się po-
znać ze sprawnego położenia pod sufitem 
ecophonów w naszej hali w 2015 r., a tak-
że w trakcie modernizacji szkoły i budowy 
sali gimnastycznej w Napachaniu i budowy 
szkoły w Cerekwicy. Efekt ich prac w hali 
możecie Państwo zobaczyć na zdjęciach, 
ale także na imprezach, które odbyły się we 
wrześniu (zawody pole dance) oraz zosta-
ły zaplanowane na październik – bezpłat-
ny koncert organizowany przez GOK (Da-
mian Holecki) i w listopadzie (4 ROSbieg 

Niepodległości –11.11 br., kabaret CZESU-
AF – 12.11. br.). Myślę, że nowy design hali 
przypadnie Państwu do gustu.

Zamontowaliśmy również wielofunkcyj-
ną, nową tablicę wyników. Będzie ona szcze-
gólnie przydatna w trakcie rozgrywanych 
turniejów sportowych. Ale też może służyć 
jako tablica informacyjna… Mam nadzieję, 
że tym razem nie znajdą się – jak poprzed-
nio – amatorzy celowania piłką do tablicy. 
Tym bardziej, że wcześniej rozbudowali-
śmy monitoring areny.

Zapraszamy Państwa również do aktyw-
nego uczestnictwa w ćwiczeniach i zajęciach 
w naszym klubie ROSFiT. Każdy może zna-
leźć coś dla siebie. Zajęcia prowadzone są do 
południa, w tym cieszące się dużą popular-
nością zajęcia dla seniorów, oraz w godzi-
nach popołudniowych, również w soboty 
i niedziele. A z siłowni i strefy cardio moż-
na korzystać codziennie od 6.30 do 22.00, 
w soboty i niedziele od 7.00 do 15.00. Po-
niżej grafik zajęć i cennik karnetów.

Zapraszamy!
Jerzy Maciejewski
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Damian Szczepański z brązowym 
medalem Mistrzostw Świata

Dnia 29.08.2022 r. w Istambule  (Tur-
cja) odbyły się Mistrzostwa Świata 
w Trójboju Siłowym. W zawodach 

udział wzięli zawodnicy z Klubu Sportowe-
go Kobra Kościan: Natalia Świstara w kat. 
63 kg oraz Damian Szczepański w kat. 93 
kg. Nasi klubowicze odnieśli bardzo duży 
sukces, zdobywając łącznie w poszczegól-
nych bojach 3 srebrne małe medale oraz 1 
brązowy w trójboju. 

Natalia zajęła V miejsce z wynikiem: przy-
siad 155 kg, wyciskanie 85 kg, martwy ciąg 
162,5 kg – ten wynik dał Natalii mały srebr-
ny medal w tym boju.

W kat. 93 kg z powodzeniem wystarto-
wał Damian Szczepański, mieszkaniec Gmi-
ny Rokietnica, zdobywając swój pierwszy 
medal w trójboju na Mistrzostwach Świa-
ta. Damian zaliczył w przysiadach dwa po-
dejścia, które wystarczyły, by zdobyć mały 
srebrny medal z wynikiem 330 kg. W wyci-
skaniu także zaliczył dwa podejścia, otrzy-

mując również mały srebrny medal, z wy-
nikiem 240 kg. W martwym ciągu zaliczył 
tylko 240 kg, co razem – w trójboju – dało 
810 kg, plasując tym samym Damiana na 
trzecim miejscu w zawodach. Niestety, gdy-
by nie kontuzja pleców 3 tygodnie przed 
startem, nasz zawodnik z pewnością miał-
by szansę walki nawet o złoto.

Wielkie gratulacje dla naszych zawodni-
ków, którzy całe swoje przygotowania ćwi-
czyli w Klubie Szymkowiak Klub, gdzie mie-
ści się Klub Sportowy Kobra Kościan.

Wielkie Brawa, wspaniała robota!
Żeby nasi zawodnicy mogli wziąć udział 

w tych zawodach, trzeba było zebrać niema-
łe środki finansowe, dzięki Urzędowi Gmi-
ny Rokietnica oraz indywidualnej zbiórce 
w internecie, udało się zebrać potrzebną 
kwotę. W imieniu klubu oraz zawodników, 
ogromnie dziękujemy wszystkim darczyń-
com, szczególne podziękowania kierujemy 
do Urzędu Gminy Rokietnica i do Pana Ma-

riusza Michalaka, za zakupienie specjali-
stycznego kostiumu do przysiadów dla Da-
miana, pragniemy również podziękować 
za pomoc materialną pani Izabeli Serafin. 
Jesteśmy wdzięczni za zaufanie i empatię, 
wszak zawodnikom tej niszowej dyscypli-
ny jest niezwykle trudno pod względem fi-
nansowym. Obiecujemy w podzięce zdoby-
wać kolejne sportowe szczyty.

Klub Sportowy Kobra Kościan

Europejskie 
srebro dla Marty 
Burzyńskiej

Mieszkanka Gminy Rokietnica Mar-
ta Burzyńska została wicemistrzy-
nią Klubowych Mistrzostw Europy 

w Taekwondo, które odbywały się w Esto-
nii w dniach 22 – 25 sierpnia 2022 r.

Marta po dwóch wygranych walkach z za-
wodniczkami Francji oraz Niemiec minimal-
nie uległa w finale zawodniczce z Portugalii 
2:1. Jest to ogromny sukces 17-letniej za-
wodniczki AZS OS POZNAŃ.

Serdecznie gratulujemy!

Złote medale dla żeglarzy 
z naszej Gminy

W dniach 13-15 sierpnia na wodach Jeziora Kierskiego od-
były się żeglarskie Mistrzostwa Polski w klasie Snipe. Na 
starcie stanęło 15 ekip, które w dziewięciu wyścigach 

walczyły o miano Mistrzów Polski. Zmienne warunki wietrzne 
sprawiały, że rywalizacja była bardzo zacięta, a zwycięzców wy-
łonił dopiero ostatni z zaplanowanych wyścigów. Bartosz Napie-
rała, mieszkaniec gminy Rokietnica, wraz ze swoim sternikiem 
Janem Sibilskim reprezentowali barwy klubu ŻLKS Poznań. Trzy-
dniowe regaty skończyły się dla nich zwycięsko i to załoga POL 
29531, w składzie Jasiu i Bartek, stanęła na najwyższym stop-
niu podium, zdobywając tytuł Mistrzów Polski w klasie Snipe. 

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Mocny akcent mastersów 
na Spartakiadzie Seniorów 

Mocnym akcentem zakończyli sezon mastersi z Rogierówka 
na rozegranych 2 września br. zawodach lekkoatletycznych 
XV edycji poznańskiej Spartakiady Seniorów, w której udział 

wzięło 150 osób w wieku od 60 do 90 lat. Uczestnicy rywalizowali 
w swoich kategoriach wiekowych. 

Małżonkowie Aleksandra i Zdzisław Podsiadło stanęli na najwyż-
szym podium we wszystkich konkurencjach, w których startowali, 
czyli w sprintach na 60m i 200m oraz w skoku w dal z miejsca, zdo-
bywając łącznie 6 złotych medali.

Najlepsza polska masterka Aleksandra /kat.K68/ dominowała 
we wszystkich konkurencjach również w kategorii open. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje jej skok z miejsca na odległość 1,93 m. W tej 
samej konkurencji Zdzisław /kat.M75/ uzyskał 2,21 m, plasując się 
w kategorii open na drugim miejscu, natomiast w sprincie na 60m 
z wynikiem 9,9 sek zajął pierwsze miejsce również w kategorii open. 

Z.P.

Zgrupowanie sportowe RKL KUSY 
Rokietnica w Kołobrzegu

W dniach od 15 do 25 sierpnia br. 
członkowie Rokietnickiego Klubu 
Lekkoatletycznego KUSY w Ro-

kietnicy byli na obozie sportowym w Ko-
łobrzegu. Do tego nadmorskiego kurortu 
dotarli pociągiem, w specjalnie zarezer-
wowanym przedziale. Na miejscu zakwa-
terowani byli w Internacie Zespołu Szkół 
Nr 1, w pokojach 3-4 osobowych. Warun-
ki mieszkaniowe były niezłe, a wyżywie-
nie wprost znakomite. Przy internacie było 
miejsce do ćwiczeń i treningów („orlik” 
wielofunkcyjny). Trenowaliśmy również 
na prawdziwym, pełnowymiarowym sta-
dionie lekkoatletycznym. W trakcie trwania 
zgrupowania, oprócz treningów było zwie-
dzanie miasta, plażowanie i kąpiele w mo-
rzu, wyjście do parku linowego czy do kry-
tego basenu kołobrzeskiego OSiR-u. Po 10 
dniach pobytu w Kołobrzegu, wszyscy w do-
brych humorach powrócili do Rokietnicy.

Klub dziękuje rodzicom za możliwość 
zorganizowania tego wyjazdu.
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Wakacje z Bilardem 2022  
– III turnus!

Za nami ostatni turnus „Wakacji z Bilar-
dem” dla dzieci. Zajęcia bilardowe odby-
wały się od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 10:00 do 14:00. Wśród dzieci 
w grupie początkującej poziom był bardzo 
wyrównany. Wszyscy zaprezentowali się 
wyśmienicie, a najlepiej poradził sobie Pa-
weł Ostry, który w teście podsumowują-
cym uzyskał 35 punktów! Drugie miejsce 
zajął Jakub Lehmann z 34 punktami, a tuż 
za pierwszą dwójką zameldowały się Iga 
Lehmann i Marta Gaweł, obie z 32 punk-
tami. W grupie zaawansowanej zwyciężył 
Franciszek Nowaczyk, uzyskując 45 punk-
tów, tyle samo, co drugi Jędrzej Hofman. 
O zwycięstwie zadecydowały rzuty kar-
ne, w których Franek wygrał 5:4. Na trze-

cim miejscu zameldował się Maciej Melcer 
(36 pkt.). Kolejne miejsca zajęli: Konstan-
ty Skolarus (34 pkt.), Artur Ląg (33 pkt.), 
Maurycy Rusiniak (30 pkt.) i debiutujący 
w grupie zaawansowanej Jakub Chmielnik 
(23 pkt.). 

Dzieci pod okiem Radosława Babicy 
poznały zasady najpopularniejszych gier 
w Pool-Bilard – 8 bil, 9 bil, 10 bil i 14/1, 

i rozegrały w te odmiany mini turnieje bi-
lardowe. W turnieju 8-bil zwyciężyła druży-
na w składzie Franciszek Nowaczyk i Artur 
Ląg, w 9-bil Jędrzej Hofman i Maciej Melcer, 
w 10-bil Maurycy Rusiniak, a w 14/1 go-
ścinnie występująca instruktorka „Wakacji 
z Bilardem” Julia Babica, która w drużynie 
zagrała razem z Maurycym. Dziękujemy za 
super zaangażowanie i świetną zabawę!

Uczestnicy III turnusu Wakacji z Bilardem i instruktorzy

Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa 
Młodzików  
w Lekkiej Atletyce
Poznań, 10.09.2022 r.

Kolejny medal, tym razem brązowy, 
zdobyła Nina Sadek podczas rywali-
zacji najlepszych kulomiotek dwóch 

województw: wielkopolskiego i zachodnio-
pomorskiego. Kulą 3 kg pchnęła na odle-
głość 10,38 m. Szkoda tylko, że problemy 
zdrowotne nie pozwoliły Ninie dobrze przy-
gotować się do tych Mistrzostw. Przypo-
mnijmy, że zawodniczka RKL KUSY Rokiet-
nica wygrała w ubiegłym roku te zawody, 
a podczas Mistrzostw Polski Młodzików 
w Karpaczu zajęła VI miejsce, będąc najlep-
szą zawodniczką w kraju w roczniku 2007.

Gratulujemy Ninie medalu i życzymy 
szybkiego powrotu do zdrowia.
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Rzuty karne i kolejny triumf Adama 
w BUDMAR-CUP!

Do niecodziennej sytuacji doszło pod-
czas rozgrywek grupowych BUDMAR-
-CUP VI – Grand Prix Rokietnicy w Pool-
-Bilard. W grupie 5 na trzech pierwszych 
miejscach znalazło się 3 zawodników z taką 
samą liczbą zwycięstw i dokładnie takim 
samym bilansem partii. To spowodowało 
rozegranie pierwszej w historii BUDMAR-
-CUP dogrywki w postaci rzutów karnych. 
Próbę nerwów najlepiej wytrzymał Andrzej 
Barski z 4 trafieniami na 5 wykonywanych 
uderzeń. O drugie miejsce w grupie wal-
czyli Piotr Świtała i Marcin Graff, którzy po 
regulaminowej serii rzutów karnych mie-
li po 3 trafienia i dalej walczyli na zasa-
dach tzw. nagłej śmierci. Tutaj lepszy okazał 
się Marcin, który ostatecznie był o krok od 
wskoczenia na podium BUDMAR-CUP VI. 
Marcin w walce o półfinał uległ minimal-
nie (3:4) Maciejowi Stęsikowi. Co ciekawe, 
był to mecz pomiędzy zawodnikami, którzy 
jeszcze nigdy wcześniej nie dotarli do fazy 
medalowej. Maciej swój historyczny awans 
do strefy medalowej przypieczętował świet-
nym meczem półfinałowym, gdzie pokonał 
swojego brata Mikołaja. W finale napotkał 
przeszkodę nie do przejścia, czyli Adama 
Stankiewicza. Adam na pięć swoich star-
tów triumfował czterokrotnie i raz był dru-
gi, i jest bezapelacyjnym liderem rankingu. 
Obok Mikołaja na trzecim miejscu zameldo-
wał się jeszcze wspomniany wcześniej An-
drzej Barski. Pierwsza czwórka otrzymała 
cenne nagrody oraz piękne puchary i me-
dale ufundowane przez głównego sponso-
ra cyklu firmę Budmar – Centrum Klinkie-
ru i Dachówek Na piątych miejscach obok 
Marcina zameldowali się również: Mateusz 
Cholewiński, Michał Tomaszewski i Bartosz 
Kaczmarek. Zapraszamy na kolejny BUD-
MAR-CUP zaplanowany na 16 października.

Niesamowite eliminacje do MPA!

Akademia Bilardowa Rokietnica od wielu 
lat regularnie organizuje eliminacje do Mi-
strzostw Polski Amatorów. Nie inaczej było 

i w tym roku, jednak pierwszy raz w histo-
rii uzyskaliśmy średnią ponad 30 uczestni-
ków na jeden turniej! Coś niesamowitego! 
Dziękujemy za zaufanie i ogromną cierpli-
wość! Zdajemy sobie sprawę, że rozgrywać 
turnieje na 3 stołach bilardowych, na po-
nad 30 osób i to w odmianę 8-bil do 4 wy-
granych partii, to naprawdę wyzwanie wy-
magające dużej cierpliwości, a Wy ciągle 
jesteście z nami i to nawet jest Was coraz 
więcej! Jeszcze raz dziękujemy!

Co do wyników, to trzeba przyznać, że 
tegoroczne eliminacje w Rokietnicy miały 
głównego bohatera w postaci Roberta Ko-
złowskiego z Zielonej Góry. Ogromne bra-
wa dla Roberta za trzy zwycięstwa i jedno 
trzecie miejsce! Te wyniki dały mu bezape-
lacyjny triumf w rankingu! O pozostałe 7 
miejsc w rankingu premiowanych awansem 
do Turnieju Finałowego MPA 2022 z pulą 
nagród 20 000 zł walka trwała do ostatnich 
bil. Rzutem na taśmę awans uzyskał Marcin 
Mucha, który w ostatniej eliminacji dotarł 
aż do finału i dokładnie takiego wyniku po-
trzebował, aby całe eliminacje zakończyć 
na... ósmym miejscu w rankingu. Siódmie 
miejsce w rankingu zajął młodziutki, za-
ledwie jedenastoletni Wiktor Kaczmarek, 
który tak jak Marcin również wywalczył je 
dopiero podczas ostatniej eliminacji, gdzie 
dotarł do półfinału. Przejdźmy teraz do ko-
lejnych szczęśliwców, których zobaczymy 
w listopadowych MPA w Łodzi: Kacper Spe-
cyał (2.miejsce w rankingu), Mateusz Cho-
lewiński (3.miejsce – super wynik, MATI!), 

Andrzej Barski (4.), Michał Tomaszewski 
(5.) i Maciej Zalewski (5.). Pierwszym rezer-
wowym jest Łukasz Sikorski, drugim Szy-
mon Grewling, a trzecim Jędrzej Klaman. 
Dla tej trójki oczywiście będziemy się sta-
rać o dodatkowe miejsca.

Walczymy do końca!
Pierwszy etap Bilardowej Ekstraklasy 

2022 przeszedł do historii. Za nami ostat-
ni zjazd sezonu zasadniczego tegorocznych 
rozgrywek. Do Wielkiego Finału awanso-
wały 4 najlepsze zespoły tabeli, a wśród 
nich... Akademia Bilardowa Rokietnica, za-
chowując szanse na obronę tytułu!

Dramaturgia losów awansu do półfina-
łów była ogromna, aż nie sposób jej opisać! 
Walka do końca, wiara w końcowy sukces 
i wiele innych okoliczności dały Akademii 
miejsce w półfinałach! Brawo, Michał Po-
tysz (kapitan), Radosław Babica, Adam 
Stankiewicz, Arkadiusz Brzękowski i Ce-
zary Jarosz! Jesteście niesamowici! Decy-
dujące starcia o tytuł Drużynowego Mistrza 
Polski 2022 odbędą się ponownie w Gale-
rii Echo w Kielcach, w dniach 4-5 listopa-
da, a pary półfinałowe przedstawiają się 
następująco:

AKADEMIA BILARDOWA ROKIETNICA 
- Bilardo.pl Dekada Sosnowiec

Nosan Kielce - Zakręcona Bila Solumed 
Poznań

Tabela i wyniki BE: http://bilard-sport.
pl/liga/tabela_ekstraklasa.php

Medaliści BUDMAR-CUP VI

Drużyna Mistrzów Polski 2021

Robert Kozłowski i Marcin Mucha
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Rokietnica <-> Metropolia: w bliskiej 
relacji. Węzeł przesiadkowy Rokietnica 
został uroczyście otwarty

W konwencji promocji zintegro-
wanego transportu publicznego, 
w lekkiej i nietuzinkowej formu-

le, 31 sierpnia 2022 r. uroczyście otwarte 
zostało nowe centrum przesiadkowe w ser-
cu Rokietnicy. Ocenione przez fachowców 

jako proste, estetyczne i funkcjonalne, dzięki 
przyjętej koncepcji architektonicznej, wpi-
suje się w przestrzeń miejscowości, która 
chce aspirować do miana spójnej, dobrze 
urządzonej i wygodnej dla mieszkańców lo-
kalizacji. Nowy węzeł przesiadkowy, oprócz 
kompleksowego połączenia kolei z komuni-
kacją autobusową, samochodową i ruchem 
pieszych doceniony został również za stwo-
rzenie przyjaznej mieszkańcom przestrze-
ni. Stworzył ją m.in. ciekawy skwer wypo-
czynkowy przy dawnym budynku dworca 
oraz spora ilość posadzonej wokół zieleni, 
wypełniającej techniczne rozwiązania cie-
kawymi kompozycjami drzew, krzewów 
i wieloletnich bylin.  

► Godziny otwarcia dworca 
i parkingu: 4.30-23.30 (codziennie)

► Godziny otwarcia Punktu 
Obsługi Klienta (POK)  
– pon.-pt. 10.00-16.00

► rozkłady jazdy:
– ztm.poznan.pl
– jakdojade.pl
– portalpasazera.pl

Odjazdy: 882, 891, 893, 832 (oba kierunki)
Nie zatrzymuje się: 833, 834, 219

Odjazdy: 833 Rokietnica; 834 Żydowo; 219 Rokietnica
Nie zatrzymuje się: 882, 891, 893

Odjazdy: 833 Ogrody; 834 Ogrody; 219 Ogrody
Nie zatrzymuje się: 882, 891, 893
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Zaproponowana formuła oficjalnego 
otwarcia Węzła Przesiadkowego Rokiet-
nica w założeniach miała oddać jego cha-
rakter i cel. Scenariusz, oparty o rozkład 
jazdy, wypełniły więc interesujące akcenty. 

Tradycyjne „zwiedzanie” umożliwiły roz-
poczęte wczesnym popołudniem „drzwi 
otwarte”. Uatrakcyjniła je mini makieta z ko-
lejką elektryczną, możliwość wykonania 
modelu pociągu z tektury, gościnny poczę-
stunek punktu gastronomicznego, prak-
tyczne upominki i przede wszystkim in-
formacja: o zrealizowanym projekcie i jego 
korzyściach. Na stoisku gminnej spółki ko-
munikacyjnej ROKBUS można było dowie-
dzieć się o nowej lokalizacji przystanków, 
zasadach działania informacji pasażerskiej, 
zaletach wspólnego biletu na zintegrowa-
ny transport publiczny czy planowanych 
od stycznia 2023 zmianach w ruchu po-
ciągów w ramach Poznańskiej Kolei Me-
tropolitalnej.

Punktem kulminacyjnym otwarcia, dzięki 
współpracy z POLREGIO, był przyjazd po-
ciągu specjalnego ze stacji Poznań Główny. 
Punktualnie o 16:30 przywiózł do Rokiet-
nicy zaproszonych gości oraz sporą grupę 
pasażerów zainteresowanych inauguracyj-
nym przejazdem. Czasu na oficjalne otwar-
cie nie było wiele. Ograniczył go kurs pocią-
gu specjalnego relacji Rokietnica – Poznań 
oraz Poznań – Rokietnica zorganizowany 
dla wszystkich chętnych. 

Godzinną przestrzeń czasową pomiędzy 
przejazdami wypełnił więc skondensowany 
program. Muzyczny upominek przygotował 
zespół Castle Brass grający na instrumen-
tach dętych. Muzycy zaprosili w podróż od 
klasycznego baroku po repertuar współ-
czesny, a „Piosenka o pociągu” z repertu-
aru Marii Koterbskiej wykonana z zespołem 
przez Julkę Gąskę, przewędrowała z arty-
stami przez podziemne przejście na kole-

jowy peron. 
Kolejną artystyczną niespodzianką była 

zabawna interpretacja „Lokomotywy” Julia-
na Tuwima wykonana przez Michała Gru-
dzińskiego, Ireneusza Lesickiego i Michała 
Piszorę. To artystyczne trio, poza zawodo-
wą pracą ze słowem, połączyła również sta-
tuetka „Rokietnickiej Wierzby” – wszyscy 

będąc mieszkańcami Gminy Rokietnica, są 
laureatami tego wyróżnienia. 

Popularną na wielu otwarciach wstęgę, 
w Rokietnicy zastąpiły drewniane gwizd-
ki. Trzymane i następnie skutecznie uży-
te przez zacne grono: Wicemarszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego – Wojciecha 
Jankowiaka, Starostę Poznańskiego – Jana 
Grabkowskiego, Pierwszego Zastępcę Pre-
zydenta Miasta Poznania – Mariusza Wi-
śniewskiego, Przewodniczącą Rady Gminy 
Rokietnica – Izabelę Dziamską oraz gospo-
darza – Wójta Bartosza Derecha, dały „ko-
lejowy” sygnał otwarcia Węzła Przesiad-
kowego Rokietnica.

Wraz z wykonaniem pamiątkowego 
„rodzinnego” zdjęcia rzeszy podróżnych, 
którzy punktualnie o 18:44 wrócili do Ro-
kietnicy z przejazdu pociągu specjalnego, 
rozpoczęła się nowa historia rokietnickie-
go dworca.

Urząd Gminy Rokietnica, organizator 
wydarzenia, dziękuje wszystkim przyby-
łym Gościom i Mieszkańcom za tak liczną 
obecność, niezwykłą atmosferę i życzliwość.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica     

fot. Damian Nowicki
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Rokietnicki 
Rumpuć

3 września 2022 r. zostanie 
w naszej pamięci na długo 
– impreza „Rokietnica zapra-

sza Wielkopolan na rumpuć”, która jest or-
ganizowana od 15 lat, zgromadziła tłumy, 
jakich na Polanie Rumpuciowej jeszcze nie 
było. A wszystko to dzięki atrakcjom przy-
gotowanym zarówno na scenie, jak i wokół 
niej. Program rozpoczynał się o godz. 12:00, 
jednak już od rana mieszkańcy Gminy Ro-
kietnica i goście przychodzili zobaczyć, co 
się szykuje. Gościnne stoiska sołeckie i kół 
gospodyń wiejskich tworzyły swojski kli-
mat, oferując domowe dania i wypieki oraz 
zapraszając do zabawy. W strefie sporto-
wej można było poćwiczyć z piłką nożną, 
a konkursy zorganizowane przez Klub Ros-
fit zostały podsumowane na scenie wręcze-
niem pucharów. W kilku miejscach była też 
możliwość przeprowadzenia analizy masy 
ciała i skonsultowania się z dietetykami.

Stoiska naszych Sponsorów i Partnerów 
oferowały zabawy nie tylko dla dzieci – pró-
ba wymiany koła w przyczepie, którą pro-
ponował Rokbus, była nie lada wyczynem. 
Również wszyscy fani ciężkiego sprzętu na 
pewno nie czuli się zawiedzeni – na Pola-
nie Rumpuciowej była okazja obejrzenia 
koparki, śmieciarki, beczkowozu, autobu-
su miejskiego i kilku wozów straży pożar-
nej. Ochotnicza Straż Pożarna zorganizo-
wała zadymiony namiot, który był niejako 
symulatorem pożaru. Chętni mieli też oka-
zję wjechania w koszu strażackim kilkadzie-
siąt metrów w górę. Warsztaty ekologiczne, 
kolorowanie, malowanie buziek, plecenie 
warkoczyków, tony gadżetów, wielkie we-
sołe miasteczko i bogata strefa gastrono-
miczna – to wszystko było dostępne dla 
wszystkich uczestników imprezy.

Na scenie 10 śmiałków wzięło udział 
w quizie z wiedzy o Gminie Rokietnica. 
Mieli za zadanie m.in. rozwiązać krzyżów-
kę oraz wykazać się znajomością barw uży-
tych w herbie. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
ufundowane przez Stowarzyszenie Rokiet-
nica 2000.

Krótko przed 17:00 do miejsca, w któ-
rym ustawiony był ogromny garnek z na-
szym specjałem – rumpuciem, już stała dłu-
ga kolejka. 1600 litrów zupy gwarantuje, 
że wszyscy, którzy w porę przyjdą na plac, 
będą mogli skosztować rumpucia rozlane-
go i podanego przez Wójta Gminy Rokiet-

nica, gminnych radnych i sołtysów. 
Chwilę po 21:00 rozpoczął się koncert 

gwiazdy wieczoru Sylwii Grzeszczak, który 
ściągnął na Polanę Rumpuciową nie tylko 
mieszkańców naszej gminy. Artystka zaśpie-
wała swoje największe przeboje wspólnie 
ze swoimi fanami, znającymi wszystkie tek-
sty piosenek. 

Wszystko to i piękna pogoda, która do-
pisywała nam przez cały dzień, złożyło się 
na doskonałą imprezę.

Za zaangażowanie i pomoc w organiza-
cji wydarzenia serdecznie dziękujemy:
Patroni Honorowi:
• Marszałek Województwa Wielkopol-

skiego
• Starosta Poznański
• Wójt Gminy Rokietnica

b i a l e  t ł o

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

c z a r n o - b i a ł y
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PUK na Rumpuciu!

W pierwszą sobotę września od-
była się impre-
za „Rokietnica 

zaprasza Wielkopolan na 
Rumpuć”, która jest organi-
zowana od 15 lat. Niezliczo-
na liczba osób pojawiła się na 
rokietnickim wydarzeniu, co 
świadczy o tym, że wielu z nas 
tęskniło za tradycyjnym Rum-
puciem. Organizatorzy impre-
zy zadbali o wachlarz atrakcji, 
które czekały na mieszkań-
ców już od godziny 12:00.

W tym także na naszym pukowskim sto-
isku. Cieszymy się, że mieliśmy możliwość 
uczestnictwa w wydarzeniu. Na naszym sto-
isku PUK każdy z mieszkańców Gminy Ro-
kietnica miał szansę wyrobić kartę użyt-
kownika PSZOK, co cieszyło się sporym 
zainteresowaniem. 

220 mieszkańców skorzystało z możli-
wości nabycia karty właśnie podczas Rum-
pucia. Każdy z gości naszego stoiska został 
obdarowany jednym z naszych firmowych 
gadżetów.

Natomiast dla naszych mniejszych miesz-
kańców czekały też atrakcje, tj. malowa-

nie kartonowych domków, gra eko twister, 
możliwość poznania z bliska koparek i sa-
mochodu elektrycznego Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych oraz konkurs na hasło 
reklamowe PSZOK.

Hasło, które zwyciężyło w konkursie, to 
„Dziwny śmieć ci życie truje? PSZOK od 
niego uratuje!”. 

Jest to hasło autorstwa Pani Ani z Bytko-
wa oraz jej siostrzeńców Julki i Olka, którzy 
wygrali nasz rumpuciowy konkurs. Zwy-
cięzcom serdecznie gratulujemy pomysło-
wości i wygranej tj.  vouchera do sklepu 
DECHATLON o wartości 500 zł!

Wszystkim gościom naszego 
stoiska serdecznie dziękujemy 
za zainteresowanie i za przy-
bycie. Cieszymy się, że ten czas 
spędziliśmy z Wami. 

Zapraszamy do obserwowa-
nia nas na FB i naszej stronie 
internetowej 

www.puk.com.pl
Anna Kącka 

Przedsiębiorstwo  
Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

w Bytkowie

Patroni Medialni:
• Radio Eska Poznań
• Nasz Głos Poznański
• Rokickie Wiadomości
Sponsorzy Główni:
• Drukarnia Poli Druk Poznań
• Kingspan Water & Energy
• Natalii Drukarnia Etykiet
• Chata Polska Rokietnica
Sponsor Strategiczny:
• BAJER-BUD

Wsparcie organizacyjne/Partnerzy:
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. 
• Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o.
• Gminny Ośrodek Kultury
• Rokbus Sp. z o.o.
• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Sponsorzy Premium:
• Poznański Bank Spółdzielczy
• POL-CAR
• Duni Sales Poland Sp. z o.o
• Piekarnia Piotr Łakomy z Rokietnicy

• Rolniczo – Sadownicze Gospodarstwo 
Doświadczalne z Przybrody

• Gminne Stowarzyszenie Rokietnica 2000
• Piekarnia i Cukiernia Pod Strzechą 
• AGRONIK – Skup Zboża Mrowino 
• Servmed
• POZ Consultorio
• Przychodnia ROS-MED
• Salon odzieży Shark
• Restauracja „Pod Gruszą”

Zdjęcia: Damian Nowicki i Dawid Lewek
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Wystawa  
Moniki Dmowskiej

Monika Dmowska... mama, żona, cór-
ka – kobieta niezwykła – artyst-
ka. Związana z Rokietnicą od 2019 

roku. Tutaj mieszka i tworzy obrazy, które 
poruszają zmysły i wyobraźnię. Mogliśmy 
się o tym przekonać w kwietniu tego roku 
podczas wystawy zorganizowanej w Biblio-
tece Gminnej w Rokietnicy.  

Na przestrzeni wielu lat eksperymen-
tów z kolorami i fakturą opracowała wła-
sną technikę łączenia różnych materiałów 
w taki sposób, aby wykształcić nowe struk-
tury przestrzenne. Jej styl wywodzi się z ob-
razów i technik czarno-białej fotografii, cze-
go efektem są niezwykłe w odbiorze BIAŁE 
obrazy. Artystka w swoich dziełach kieruje 
się zasadą Zero Waste. W twórczości wy-
korzystuje elementy pochodzenia natural-
nego: skorupki orzechów, pestki awokado, 
zużyte filtry do kawy czy torebki po her-
bacie. Dąży do ponownego wykorzystania 

i przetworzenia rzeczy, które stają się zbęd-
ne, transformując je w estetyczne obrazy.

Twórczość Moniki Dmowskiej jest sumą 
niezwykłego talentu i wrażliwości skonden-
sowanej na świadome przeżywanie otacza-

jącej rzeczywistości. Oglądając prace ar-
tystki dostajemy chwile, dzięki którym pęd 
codzienności przestaje mieć znaczenie.

Już niebawem, bo 23 października 2022 r. 
będziemy mieli możliwość zobaczenia 
obrazów Moniki w Pałacu w Jankowicach. 
Zatrzymajmy się na chwilę i przekonajmy, 
że BIAŁE obrazy artystki to Sztuka nie przez 
przypadek pisana wielką literą.

Sylwia Łukaszczuk 
Monika Dmowska

8 października 2022 r. ponownie zapra-
szamy do Szkoły Podstawowej w Ce-
rekwicy na Ekologiczne Integracje. 

Tym razem gościć będziemy w budynku 
szkoły, gdzie czekać będą warsztaty: 
• z wyrobu mydła
• robienia świeczek z wosku pszczelego
• Eko wariacje na deskach
• kącik eko instrumentów.

Udział w nich da możliwość wzięcia 

udziału w drużynowej zabawie z nagro-
dami – niespodziankami. 

Wyjątkową atrakcję przygotuje również 
OSP Przybroda.

Oprócz tego na uczestników czekać będą 
eko-klocki – gry drewniane dla każdego 
oraz występy dzieci z gminnych przed-
szkoli. Jak zawsze podczas integracji bę-
dzie ciekawie, wesoło i kolorowo, a tym 
razem również, jak w maju, ekologicznie.

Partnerzy:
• Kingspan Water&Energy Sp. z o.o.
• Natalii Drukarnia Etykiet
• Poli Druk Poznań
• Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o.
• Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-

nych i Ich Rodzin Roktar 
• BAZA Pracownia Spotkań Twórczych
• Usługi Krawieckie Prestiż Beata Kosicka

Wstęp wolny! Do zobaczenia.

Ekologiczne Integracje – po raz drugi 8 października 2022 r.  8 października 2022 r.  
w godz. 12:00-17:00w godz. 12:00-17:00
Szkoła Podstawowa w Cerekwicy, Szkoła Podstawowa w Cerekwicy, 
ul. Przybrodzka 1ul. Przybrodzka 1
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MROWIŃSKI 
DRZYMAŁA
Czyli historia gospodarza 
z Mrowina, któremu (podobnie 
jak Michałowi Drzymale) władze 
niemieckie odmówiły prawa 
budowy domu.

W 1904 r. niemiecki parlament 
uchwalił tzw. „nowelę osadniczą”. 
Prawo to zabraniało stawiania 

budynków mieszkalnych i gospodarczych 
bez uzyskania specjalnego pozwolenia. 
Przyczyną, dla której je wprowadzono, nie 
była jednak tylko potrzeba uporządkowa-
nia kwestii urbanistycznych, ale również 
umożliwienie administracji arbitralnego 
rozstrzygania czy konkretny wnioskodaw-
ca powinien mieć prawo budowy swojego 
domu, czy nie. 

Niewątpliwie jednym ze względów, które 
legły u źródeł wprowadzenia nowego pra-
wa, były umiarkowane sukcesy działalno-
ści Komisji Kolonizacyjnej (powołanej po 
to, by wykupywać z rąk polskich majątki 
ziemskie i sprzedawać je osadnikom nie-
mieckim). Jej działalność z powodzeniem 
torpedowały bowiem organizacje polskie, 
m.in. tworząc spółki parcelacyjne oraz kół-
ka rolnicze.

Nowe przepisy pozwalały 
odmawiać zgody na budowę 
lub rozbudowę gospodarstw 
polskich, zarazem nie bloku-
jąc budowy tych niemieckich 
(lub wręcz im sprzyjając).

Symbolem walki z przepi-
sami znowelizowanej usta-
wy osadniczej był oczywi-
ście Michał Drzymała. Nie 
był on przypadkiem odosob-
nionym, ma się rozumieć.

W praktyce ustawa dość 
dotkliwie ugodziła w bardzo 
wielu polskich gospodarzy 
ubiegających się o pozwole-
nie na budowę.

W 1909 r. przed niemiec-
kim Reichstagiem (tj. par-
lamentem) wystąpił poseł 
polski dr Zygmunt Seyda 
z Katowic, który przedstawił 
przykłady skutków stosowa-
nia wspomnianych przepi-
sów w praktyce. Wśród nich 
przywołał list otrzymany od gospodarza 
Franciszka Potrawiaka z Mrowina:

Wpierw donoszę Panu, że liczę obecnie 
50 lat, że od roku 1877 do 1880 służyłem 
w pierwszym regimencie grenadjerów gwar-
dji w Poczdamie, w tym samym regimen-
cie, w którym nasz najmiłościwszy cesarz 
był wówczas oficerem, a prowadzenie moje 
w wojsku było bardzo dobre, co udowodnić 
mogę tem, iż zostałem gefrajtrem [starszym 
szeregowym - przyp. MS] i pełniłem służbę 
podoficerską. [...]

Trzem cesarzom przysięgałem wierność 
i przysięgi tej nigdy nie złamałem. Ostatnie 
te słowa piszę już ze łzami w oczach. Bo jak 

mi się odwdzięczono? 
Nie wolno mi nawet 
mieć dachu nad gło-
wą.

Materjał budowlany leży od 2 lat na miej-
scu i już prawie zgnił. Dzięki całej sprawie 
musiałem przez przeciąg tych dwóch lat 
mieszkać u brata w oborze z bydełkiem [...] 
gdzie podczas zimy nie wolno nam było zro-
bić ognia i gdzieśmy znosili męki z powodu 
znacznego mrozu.

Jak się skończyła historia Franciszka Po-
trawiaka? Niestety nie wiemy, czy udało mu 
się ostatecznie wznieść dom przed odzy-
skaniem przez Polskę niepodległości.

Na pewno w roku 1927 (a więc niemal 
dwie dekady później) zdobył pozwolenie na 
budowę „nowego domu” (co może wskazy-
wać, że wcześniej już jakiś dom udało mu 
się wznieść) w Mrowinie. Ów nowy dom 
(choć istotnie przebudowany) stoi zresz-
tą do dziś (i jest wpisany do gminnej ewi-
dencji zabytków).

Franciszek Potrawiak zmarł 23 listopa-
da 1933 r.

Maciej A. Szewczyk

Franciszek Potrawiak, ze zbiorów Danuty Potrawiak

 Fragment 
strony tytułowej 
noweli osadniczej 
z 10 sierpnia 1904 r.

Warsztaty 
czerpania papieru

W dniu 16 września 2022 r., 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Rokietnicy przeprowadzo-

ne zostały warsztaty czerpania papie-
ru dla dzieci, w ramach projektu pt. „Pa-
piernicze tradycje powiatu poznańskiego”.                                                                                                                       
Warsztaty odbyły się dzięki: MOLENDIUM 
– Towarzystwo Historyczne wsi Gminy 

Czerwonak, Fundacji Nasze Podwórko 
przy wsparciu finansowym powiatu po-
znańskiego.

W warsztatach udział wzięło 10 mło-
dych uczestników. Zajęcia były bardzo 
ciekawe. Oprócz poznania historii papier-
nictwa, uczestnicy z pomocą instruktorów 
wykonywali swoje arkusze papieru, wyko-
rzystując do tego specjalnie przygotowa-
ne materiały i przyrządy. Dzieci zapozna-
ły się z podstawami liternictwa i zdobienia 
oraz wykonywały linoryty. Całość prac każ-
dy uczestnik zabierał ze sobą do domu.

Serdecznie dziękujemy za bardzo war-
tościowe warsztaty.
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Sierpniowe kino letnie 
– GOK w Rokietnicy

Kolejny wakacyjny seans kina ple-
nerowego za nami. W sobotę 27 
sierpnia, na terenie Polany Rum-

puciowej w Rokietnicy mieliśmy okazję 
obejrzeć film pt. „Chłopiec z chmur”.

Pogoda i tym razem okazała się nam 
sprzyjać. Dla uczestników przygotowa-
no 150 leżaków. Liczni widzowie przy-
bywali na miejsce także ze swoim wypo-
sażeniem w postaci: leżaczków, kocyków 
i całych zestawów piknikowych.

Tak jak podczas lipcowej projekcji, rów-
nież i teraz liczba uczestników wydarze-
nia była ogromna! Bardzo dziękujemy za 
Państwa obecność.

Wakacyjne warsztaty tematyczne 
dla dzieci w GOK Rokietnica

W dniach 4-8 lipca 2022 r. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Rokiet-
nicy odbywały się niezwykle 

ciekawe warsztaty tematyczne. Uczest-
nicy brali udział w warsztatach krawiec-
kich oraz eksperymentalnych. Było bardzo 
pracowicie, naukowo i zabawnie.  Powstały 
piękne maszynowe torby, spódniczki, mi-
sie i inne dekoracje. 

Młodzi naukowcy poznawali właściwo-
ści fizyczne różnych polimerów oglądanych 
pod mikroskopem. Nie zabrakło także jed-
nego z ulubionych przez wszystkie dzieci 
polimerów: SLIME’a.

Uczestnicy warsztatów poznali budowę 
człowieka oraz spędzili dzień w laborato-
rium szalonego naukowca.

Kolejny tydzień w Gminnym Ośrodku Kul-
tury upłynął pod hasłem warsztatów te-
matycznych dla dzieci: joga i garncarstwo. 
Uczestnicy zajęć gimnastykowali się i inte-
growali poprzez wspólne zabawy ruchowe, 
a na zajęciach garncarskich tworzyli nie-
samowite gliniane zwierzęta, rośliny, de-
koracje oraz projekty własnego pomysłu.

25-29.07.2022 r. – ostatni tydzień lipco-
wych wakacyjnych warsztatów tematycz-

nych upłynął pod znakiem warsztatów pla-
stycznych, gitarowych oraz tanecznych.

Uczestnicy zajęć przez kilka lipcowych 
dni poznawali między innymi: jak kreatyw-
nie ukształtować z papieru różnorodne 
formy – kirigami, origami, tworzyli także 
piękne prace malarskie o bogatej tematyce, 
stawiali pierwsze kroki w grze na gitarze 
oraz ćwiczyli układy choreograficzne przy 
znanych utworach muzycznych.

W ostatnim tygodniu sierpnia zorgani-
zowaliśmy także trzydniowe wakacyjne 
warsztaty rękodzieła. Zainteresowanie 
zajęciami było tak duże, że utworzona zo-
stała jeszcze jedna grupa zajęciowa. Każde-
go dnia uczestnicy pod okiem instruktorki 
wykonywali artystyczne cuda z wykorzy-
staniem kolorowych, błyszczących i deko-
racyjnych elementów.

I tak, przez trzy dni zajęć wykonano ozdo-
bione piórkami i tasiemkami łapacze snów, 
biżuterię i wielokolorowe mandale.

Dziękujemy Instruktorom prowadzącym 
zajęcia, Paniom: Izabeli, Annie, Jolancie, Jo-
annie, Annie, Monice oraz Panom: Jarosła-
wowi i Mateuszowi za ciekawie poprowa-
dzone warsztaty, pełne zaangażowanie 

i pasję, którą umiecie pozytywnie zarażać 
innych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
wspólny czas spędzony z nami na kreatyw-
nych spotkaniach.

GOK ROKIETNICA

Rozśpiewana rumpuciowa scena

Podczas imprezy „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć” przed 
koncertem głównym na scenie wystąpiły wokalistki GOK w Rokietnicy 
oraz goście. Młode wokalistki brały udział w trzech dniach warsztatów 

wokalnych pod okiem Marty Podulki, podczas których ćwiczyły utwory róż-
nych artystów, by następnie perfekcyjnie zaprezentować je na dużej scenie.

Na zakończenie występów, wszystkie uczestniczki wraz z Panią Mar-
tą zaśpiewały wspólnie dwa utwory, które bardzo rozruszały zebraną 
publiczność.

Było wspaniale! Dziękujemy za pozytywną energię płynącą z Wasze-
go śpiewu! Fo
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Muzyczne 
wspomnienie lata

„Lato minęło lecz uczucie ogniem 
płonie” śpiewał ongiś Rudi Schu-
berth. 

Nam również ciepło, wręcz gorąco koja-
rzyć się będzie minione lato. Spędziliśmy 
w naszym muzycznym gronie mnóstwo cza-
su i nie żebyśmy narzekali, wręcz przeciw-
nie! Uwielbiamy to! Prób była rekordowa 
ilość albowiem rekordową była liczba de-
biutujących na dużej imprezie muzyków. Po-
tocznie zwiemy ich grupą „MILUSIŃSKICH”, 
choć nasi wspaniali najmłodsi adepci sztu-
ki dęcia są w różnym wieku. Niemniej to 
ich doświadczenie muzyczne wskazuje na 
przynależność do rzeczonej grupy. Od razu 
podaję urbi et orbi: zdali egzamin brawuro-
wo! Ponieważ akustyka plenerowa znacz-
nie różni się od tej tworzonej przez ścia-
ny, sporo prób odbywało się na świeżym 
powietrzu i to do późna w nocy. 

Za pomoc w organizacji tego przedsię-
wzięcia dziękujemy Panu Prezesowi ROS 
Jerzemu Maciejewskiemu i naszym stra-
żakom z Adrianem Maternikiem na czele, 
dzięki którym próby mogły trwać i trwać… 
do momentu, kiedy to nawet komary szły 
już spać.

Zapewne z sił opadlibyśmy po najdłuż-
szej z prób, gdyby nie pyszna strawa od 
sponsora PIZZA EXPRES ze Smochowic, za 
co dziękujemy.

Również po wielokroć dziękujemy mi-
łym paniom z biblioteki za cierpliwość! By-
liśmy częstymi gośćmi w czytelni z pełną 
tego świadomością, iż pierwsze dźwięki 
z serii, no powiedzmy z początków waka-
cji, nie były w pełni wyszlifowane i w ni-
czym nie przypominały tych, które zagra-
liśmy o 17.00 na Placu Rumpuciowym, a że 
wypadło cudownie, niech świadczy fakt, iż 
zaraz po koncercie otrzymaliśmy prome-
sę od sponsora dotyczącą zakupu puzonu.

Choć Rumpuć to oczywiście ,,punkt zbor-
ny’’ naszych wakacyjnych działań, podej-
mowaliśmy ich więcej. Już nazajutrz, 4 
września, stanowiliśmy oprawę muzycz-
ną Uroczystej Mszy Świętej Dożynkowej 
w Rokietnicy.

Podobnie tydzień później, w Sobocie z tą 
jednak różnicą, że tu ,,zadanie obejmowa-
ło” jeszcze częściowo pielgrzymowanie. 
W ostatnim fragmencie pielgrzymki z pa-
rafii p.w. Chrystusa Króla w Rokietnicy pod-
łączamy się do nich z naszym muzykowa-
niem i tak oto rozpoczynamy tą uroczystość. 

Wracając do punktu wyjścia, do koncer-
tu na Rumpuciu, moim już doświadczonym 
artystom ślę ogromne podziękowania, ro-

dzicom organizującym się do wspólnych 
przewozów pociech na próby, za duże za-
angażowanie naszej rokrocznie coraz więk-
szej muzycznej familii. Nad wszystkim oko 
swe rozpościerał, opieką nas otaczając, Pan 
Prezes Wojciech Nadolny, gwarant sukce-
su. Nasza muzyka, o co zabiegamy, to czę-
sto utwory wokalnoinstrumentalne. Bardzo 
nam miło, że były z nami Maja Olszowiec, 
Julia Gąska i jedyna śpiewająca na tym kon-
cercie członkini orkiestry Elwira Cichowlas 
(sax alt). Gratulujemy WAM niesamowicie 
ciekawych interpretacji. BRAWO! 

Kończąc ten artykuł, zwracam się myślą 
ku końcowi naszego koncertu… W naszych 
sercach tąpnęło, ścisk gardła towarzyszył. 
Zagraliśmy utwór jednoznacznie się w dzi-
siejszych czasach kojarzący: KALINA. Wy-
stąpił z nami chórek sześcioosobowy na-
szych przyjaciół z Ukrainy: Viktoriia, Nastia, 
Olha, Khrystyna, Ivan i Yaroslav.

Drogie dzieciaki: MY Z WAMI.Wierzymy, 
że kiedyś znów będzie lepiej. Trzymajcie 
się, bardzo Wam za tą przygodę muzycz-
ną dziękujemy, byliście wspaniali! 

W tym momencie artykuł się kończy, ale 
obiecuję, że już niebawem po raz kolejny 
się z Państwem usłyszymy. 

Do zobaczenia  
Zbigniew Starosta
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Rodzinny Piknik Zdrowotny dla Filipka 
28.08.2022 r. – okiem organizatora

Kim jest Filip  
i dlaczego potrzebuje pomocy

Jest wesołym chłopcem z grupy Zającz-
ków w Przedszkolu „Bajeczka”, do której 
uczęszcza mój młodszy syn, Kazik. 

Filip przyszedł na świat 18 września 
2018 roku. Tuż po urodzeniu zdiagnozo-
wano u niego poważną wadę serca – ste-
nozę aortalną i znaczną niedomykalność 
zastawki mitralnej. Niezwłocznie po uro-
dzeniu wymagał dwóch poważnych opera-
cji ratujących życie. Następnie, na począt-
ku 2019 roku, Filip otrzymał klasyfikację 
do kolejnej – trzeciej już operacji, podczas 
której wystąpiły poważne komplikacje oraz 
stwierdzono – Zespół Shone’a. Pojawiły się 
też poważne problemy z ustabilizowaniem 
funkcji życiowych i konieczne było podpię-
cie Filipa pod sztuczne płuco-serce.  Od tam-
tego czasu Filip otrzymał kolejne diagnozy: 
arytmia, zaburzenia neurologiczne i oku-
listyczne. Jednak dzięki intensywnej reha-
bilitacji objawy udało się znacznie złago-
dzić. Niestety, wciąż nie jesteśmy w stanie 
zahamować pogłębiających się wad ser-
ca. Coraz częściej widzimy jego siniejące 
usta i silne zmęczenie, dlatego, aby real-
nie myśleć o przyszłości Filipka, musieli-
śmy działać szybko!

Kim jestem  
i dlaczego zajęłam się tą sprawą

Ogromne zaangażowanie i siła walki ro-
dziców Filipka sprawiły, że akcja nabiera-
ła coraz większego rozgłosu. W sklepach 
zauważalne były ulotki z prośbą o pomoc, 
a Przedszkole Bajeczka postanowiło zor-
ganizować piknik charytatywny.

Nazywam  się Ewa Maternik i jestem mgr 
fizjoterapii. Od 2009 r. prowadzę gabinet 
fizjoterapii i masażu Vivendum w Rokiet-
nicy. W moich działaniach zależy mi na na-
uczaniu sposobów na uzyskanie komfortu 

przebywania we własnym ciele. 

Organizacja pikniku
Przygotowania do pikniku trwały od po-

łowy lipca br. Później temat nabierał tempa. 
Niektórzy ludzie zgłaszali się sami, inni po-
proszeni nawet dzień przed imprezą, nie 
odmawiali. Cała sprawa przybrała efekt 
kuli śniegowej, której nie sposób było za-
trzymać.

Nieskromnie napiszę, że wszystko się 
udało. Podczas organizacji pikniku, po-
mogli nam:

JOSP Rokietnica, Monika i Martyna Fuda-
la, Agnieszka Pluto Prądzyńska, Sebastian 
Doba „Oddech i koncentracja”, Ewa Dawi-
dziak, Yogalena na macie, Julia Mróz, Ca-
mangula Capoeira Poznań, Magdalena Mak-
-Jeszka „EtnoBalans”, Patrycja Muc, Patrycja 
Kilijańska, Gentelman Jiu Jitsu, Akademia 
Piłkarska Reissa, „Rodzinne odżywienie”, 
Pracownia Rysunku Wena z Rokietnicy, stra-
żacy JOSP: Krzysztof Fabiś, Michał Kubisiak, 
Ilona i Krystian Michalak, Adrian Mater-
nik; mamy z grupy Zajączki oraz Pani Dy-
rektor Przedszkola Bajeczka Emilia Świst, 
„Zjedz Śniadanko”, cukiernia „U Kamilka”, 

Koło Gospodyń Wiejskich Napachanie, 
grupa MSG, sołtysi Rokietnicy oraz Mro-
wino-Cerekwica, Ryszard Lubka, Weronika 
Klaus, JR-G 5 z Poznania, policjanci z Tar-
nowa Podgórnego: starszy aspirant Maciej 
Małaszewski oraz sierżant Dawid Wojcie-
chowski; Natasza Napierała – Rosik wraz 
z zespołem Nadleśnictwa Oborniki, Woje-
wódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, 
Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza Mosi-
na, Katarzyna Polak „Na Zdrowie”, Sonia 
Władysiak, Pani Angelika malująca buzie, 
Bartosz Derech, Urząd Gminy w Rokietni-
cy, Gminny Ośrodek Kultury w Rokietni-
cy, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Rokietnicy, Piotr Plewiński, Błażej Lisiak, 
Ewa Pocztarek, Katarzyna Bugajak, Michał 
Bukiewicz, Halina Lota, Krzysztof Michta 
Photography, Love Foto Live, ZAIKS, Joanna 
i Michał Grześkowiak, Agencja Ubezpiecze-
niowa Polisa Expert z Rokietnicy, Pekabex, 
Katarzyna Andrzejewska, zmotoryzowani 
Jankowscy, Filip i Karolina.

Zapraszam na całość relacji: www.ro-
kickiewiadomosci.com.pl, www.gokro-
kietnica.pl. 

Na operację w Genewie potrzebna była 
niewyobrażalna dla mnie kwota, ponad 1 
mln zł. Dzięki zaangażowaniu Rodziców Fi-
lipka i wielu ludzi oraz instytucji o Wiel-
kich Serduszkach, 

UDAŁO SIĘ UZBIERAĆ POTRZEBNE PIE-
NIĄDZE. Teraz czekamy na wyznaczenie ter-
minu operacji.  Później to, co niewidoczne 
dla reszty – Filipka oraz jego mamę, z którą 
ćwiczy mu się najlepiej, czeka jeszcze dużo 
pracy. Wsparcie, jakie możemy jeszcze prze-
kazać, to modlitwa i ogrom dobrych myśli.

Energia na pikniku była niesamowita. Nie 
da się tego opisać. Pomagał każdy, kto chciał 
i jak chciał. Wypełnia mnie przeogromna 
wdzięczność i radość, że wokół mnie znaj-
duje się tak wielu ludzi gotowych do bez-
interesownego działania.

Dziękuję
Ewa Maternik
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Przedszkole 
Logicus

Przedszkole 
Ptyś
Drogie Przedszkolaki!

Czas odpoczynku w promieniach let-
niego słońca dobiegł końca. Rozpoczyna 
się czas radosnej zabawy z rówieśnikami 
oraz czas przyjemnej nauki. Z uśmiechem 
na twarzy, pełni pomysłów i sił rozpoczy-
namy rok szkolny 2022/2023. Na przed-
szkolaków czeka mnóstwo atrakcji, wiele 
przyjemnie i bezpiecznie spędzonych chwil 
w naszej placówce.

Wszystkim dzieciom życzymy jak najwię-
cej sukcesów, zapału i wytrwałości w zdoby-
waniu wiedzy. Niech nauka poprzez zabawę 
sprawia Wam dużo radości, a przedszkole 
niech się stanie drugim domem, do którego 
będziecie przychodzić z ochotą i radością.

Szczególnie ciepło witamy dzieci i rodzi-
ców, którzy po raz pierwszy przybyli do 
naszego przedszkola, życząc im powodze-
nia w jak najszybszej adaptacji w nowym 
środowisku.

Nauczycielom życzymy mnóstwa pozy-
tywnej energii, cierpliwości oraz wytrwa-
łości w dążeniu do wytyczonych celów, aby 
ten rok szkolny był lepszy od poprzedniego.

Życzenia spokojnego, a zarazem owocne-
go, roku szkolnego przekazujemy również 
rodzicom. Aby doświadczali dużo radości, 
miłości ze strony swoich pociech.

Punkt Opieki Dziennej
Ptyś to nie tylko przedszkole, obok nas 

działa punkt opieki dziennej, w którym 
opiekujemy się dziećmi od 1 roku życia 
do lat 3. Staramy się, aby było to przyja-
zne i bezpieczne miejsce dla Państwa dzieci.

Podstawowym celem, jaki stawiamy 

przed sobą, jest stworzenie miejsca, gdzie 
najwyższą wartością jest dziecko. Punkt 
Opieki Dziennej to miejsce, w którym ciepło, 
zrozumienie i przyjazna atmosfera tworzą 
środowisko możliwie najbliższe domowe-
mu. Aby mieli Państwo możliwość się o tym 
przekonać, zapraszamy w odwiedziny. Zo-
baczą Państwo, iż nasza kadra to doświad-
czone, miłe panie, które w czas spędzony 
z dziećmi wkładają wiele serca i umiejęt-
ności. Wiemy, iż każde dziecko jest artystą, 
dlatego robimy wszystko, aby pobudzić jego 
kreatywność, dajemy przestrzeń i wsparcie.

W naszym punkcie opieki prowadzone są 
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, w tym 
zabawy ruchowe, poznawcze, tematyczne 
i manipulacyjno-konstrukcyjne. 

Własny ogród sprzyja szaleństwom na 
świeżym powietrzu, a własna kuchnia 
umożliwia nam przygotowywanie pysz-
nych i zdrowych posiłków. K.J.

Minęły cudowne, letnie wakacje. Star-
sze dzieci powróciły do szkół, a młodsze 
do przedszkoli.

W Logicusie przedszkolną przygodę roz-
poczęły dwie grupy dzieci najmłodszych. 
Maluchy odważnie poznają radości i trudy, 
jakie wiążą się z byciem przedszkolakiem. 

W sierpniu wszystkie sale placówki zo-
stały pięknie odmalowane. Jest czysto i ko-
lorowo.

Za nami już pierwsze dwa tygodnie zajęć. 
Powróciła rytmika i język angielski. Dzieci 

wykonywały prace plastyczne, uczyły się 
nowych piosenek, spędzały czas na wesołej 
zabawie. Dzięki trwającej nadal słonecznej 
pogodzie codziennie korzystały z pobliskie-
go placu zabaw. Ćwiczenia ruchowe odby-
wały się również w salce gimnastycznej.

Jedenastego września obchodzony był 
Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Z tej 
okazji dzieci starsze zgłębiały zasady udzie-
lania pierwszej pomocy. Poznały pana Fan-
toma i różne rodzaje środków opatrunko-
wych.
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Przedszkolaki na wykopkach
Wszystkie grupy wybrały się na wykopki 

do gospodarstwa Państwa Musiał. Przed-
szkolaki zaopatrzone w kalosze i wiaderka, 

z ogromnym zapałem i zaangażowaniem 
zabrały się do zbierania ziemniaków. Dzie-
ci prześcigały się w szybkim napełnianiu 
swoich wiader.

Po ciężkiej pracy czekała na nas smacz-
na niespodzianka: kiełbaski z ogniska, pie-
czone ziemniaki oraz gzik. 

Bardzo dziękujemy Pani Arlecie oraz 
Panu Błażejowi za zorganizowanie tego nie-

zapomnianego dnia, który na długo zosta-
nie w naszej pamięci!

Dzień Kropki
15 września całe nasze przedszkole świę-

towało Międzynarodowy Dzień Kropki, któ-
rego celem jest wzbudzenie u dzieci kre-
atywności, pomysłowości i zachęcenie ich 
do tworzenia, działania.

Przedszkole 
Napachanie

Przedszkole 
Mrowino
„Jak smoki i dzieci segregują śmieci” 

Ach, co to był za występ... Rumpuć, jako 
tradycja naszej gminy, za każdym razem 
przyciąga tłumy ludzi, aby wspólnie spę-
dzić czas. Dzieci z Przedszkola w Mrowinie 
i Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi 
w Cerekwicy przygotowały występy. Dzieci 
z ubiegłorocznej zerówki, a teraz już pierw-
szoklasiści wyszli na scenę z przedstawie-
niem pt. „Jak smoki i dzieci segregują śmie-
ci”. Natomiast przedszkolaki zatańczyły do 
utworu Majki Jeżowskiej „Moja Planeta”. 
Mali, wielcy aktorzy przekazali ogrom po-
zytywnej energii, radości, uśmiechu i do-
brego humoru.  

Witamy w przedszkolu!  
Teraz razem z wami będziemy 
odkrywać to, co nieodkryte, 
poznawać to, co nieznane. 

W dniach 29-31 sierpnia w Przedszkolu 

w Mrowinie odbyły się dni adaptacyjne. Ma-
luszki dołączyły do grupy „Pszczółki” i „Bie-
dronki”. Dzieci wraz z rodzicami poznały 
swoich nauczycieli, swoje sale i szatnie. Te 
wyjątkowe trzy dni spędziliśmy na wspól-
nych zabawach oraz wzajemnym pozna-

waniu siebie. Aby wywołać jeszcze więcej 
radości na dziecięcych buziach, na zakoń-
czenie dni adaptacyjnych maluchy otrzy-
mały balony. Cieszymy się, że jesteście ra-
zem z nami.

Nauczycielki z przedszkola w Mrowinie
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Z cyklu „Starsi dla młodszych”
Uczniowie klas ósmych Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego w Napachaniu stwier-
dzili „takiej królowej już nie będzie”. W po-
niedziałek zespoły w składzie: Sebastian 
i Julia G., Monika i Kuba, Zuzia i Ala, Agata 
i Wiktor, odwiedzili wszystkie klasy w na-
szej szkole, przedstawiając ciekawe fakty 
z życia, zmarłej 8 września 2022 roku, Kró-
lowej Angielskiej. Uczniowie przygotowali 
prezentacje w dwóch językach: angielskim 
i polskim. Zaangażowanie prezentujących 
udzieliło się słuchaczom, a najciekawsze 
informacje zapamiętali nawet najmłodsi 
uczniowie.

Farewell Her Majesty! – Żegnaj Wasza 
Wysokość! Sylwia Paczkowska

Myślami z naszymi absolwentami
Rozpoczął się nowy rok szkolny. Trzyma-

my kciuki za wszystkich naszych uczniów, 
którzy rozpoczynają naukę w nowych szko-
łach.

Wierzymy, że znakomicie sobie poradzi-
cie i w nowych klasach szybko odnajdzie-
cie swoje miejsce.

W Napachaniu pamiętamy o Was! Czy 
wiecie jak wspaniałe świadectwo wysta-

wiliście sobie i nam podczas tegorocznych 
egzaminów ósmoklasisty? Powyżej Wasze 
wyniki.

To efekty Waszej i naszej pracy. Przyzna-
cie, że są imponujące! Jesteśmy pewni, że 
wysiłek, jaki włożyliście w naukę, w no-
wych miejscach zaprocentuje z nawiązką.

Pamiętajcie, że drzwi Szkoły Podstawo-
wej w Napachaniu są ZAWSZE dla Was 

otwarte. Odwiedzajcie nas!
Pozdrawiamy i pamiętamy – nauczyciele

XI Turniej Piłkarski  
im. Marcina Matysiaka

W sobotę 17 września na Orliku przy 
Szkole Podstawowej w Napachaniu odbył 
się XI Turniej Piłkarski im. Marcina Maty-
siaka. Podczas tego wydarzenia nie mogło 

Szkoła Podstawowa  
w Napachaniu

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty (w procentach) w roku szkolnym 2021-2022

Tego dnia całe przedszkole było wypeł-
nione kolorowymi kropkami i udało nam się 
je dostrzec dookoła nas: w zabawkach, na 
ubraniach, na pudełkach itp. Podczas zajęć 
poznaliśmy znaczenie tego święta, wysłu-
chaliśmy wierszyków i piosenek o kropkach, 
bawiliśmy się, przeliczaliśmy oraz wyko-
nywaliśmy prace plastyczne. 

Taki „kropkowy” dzień pokazał, że w każ-
dym z nas tkwi jakiś talent – tylko trzeba 
mieć odwagę, aby go rozwinąć i zacząć od 
pierwszej (ale – najważniejszej) kropki! 

Wychowawcy Przedszkola w Napachaniu 
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Rozpoczęcie roku szkolnego 
Tradycyjnie 1 września 2022 r. odbyła się 

uroczysta inauguracja nowego roku szkol-
nego. W tym roku naukę rozpoczęła liczna 
grupa pierwszoklasistów. Wraz z oddziała-
mi technikum w zawodach technik informa-
tyk, technik architektury krajobrazu, tech-
nik hotelarstwa, technik reklamy, została 
utworzona klasa liceum ogólnokształcą-
cego. Obecnie w klasach technikum uczy 
się 430 uczniów, w liceum 24, natomiast 
do oddziałów branżowej szkoły I – stopnia 
uczęszcza 62, co daje w sumie 516 uczniów. 

Po powitaniu przez dyrektora zespołu 
szkół Wojciecha Kaczmarka oraz części 
artystycznej odbyły się krótkie spotkania 
z wychowawcami, poświęcone organizacji 

pracy w nowym roku szkolnym. 
Małgorzata Kolasa

Plener szkolnego koła 
fotograficznego

Po dłuższej przerwie, spowodowanej ko-
niecznością dystansu społecznego, wró-
ciliśmy do regularnych spotkań koła fo-
tograficznego. Podsumowaniem rocznej 
współpracy był plener w Nowym Zoo.

Nie mieliśmy z góry założonego tematu. 
Obserwowaliśmy życie zwierząt mieszka-
jących w azylu, interesowały nas witryny, 
odbijające się w szybach postacie, kolo-
ry, wzory, faktury, światło. Poćwiczyliśmy 
w praktyce podstawy kompozycji, czyli zło-
ty podział fotografii i punkty mocne oraz 
kształtowanie perspektywy za pomocą 
optyki. Była to świetna okazja do rozmów 
o fotografii, a także inspiracja do poszuki-
wania własnego stylu. Wróciliśmy przyjem-
nie zmęczeni, z pełnymi kartami pamięci 

oraz przeświadczeniem, że spotkanie lu-
dzi dzielących tę samą pasję jest ogromną 
przyjemnością. Małgorzata Kolasa

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich

zabraknąć reprezentacji Szkoły Podstawo-
wej w Napachaniu. Nasz zespół stoczył trzy 
pojedynki: z dwiema drużynami GKS Roki-
ta Rokietnica i z drużyną Szkoły Podstawo-
wej w Rokietnicy. Nasi chłopcy z zaanga-
żowaniem reprezentowali szkołę i wygrali 
wszystkie pojedynki, prezentując podczas 
nich wspaniałe, waleczne postawy i piłkar-
skie umiejętności. Dodatkowym wyróżnie-
niem dla drużyny była nagroda króla strzel-
ców, którą przy wsparciu kolegów zdobył 
kapitan zespołu Marcel Skrzypczak. Na 
jakość gry naszego zespołu z pewnością 
duży wpływ miały obecność rodziców za-
wodników, uczniów naszej szkoły, a także 
Pani dyrektor Małgorzaty Łopatki. Dzięku-
jemy serdecznie za Wasz doping, bez któ-
rego z pewnością trudniej byłoby osiągnąć 
tak dobry wynik. Jako społeczność szkol-
na możemy być dumni z reprezentujących 
nas chłopców!

Lidia Trybuś

Kolejny sukces naszego ucznia
Wrzesień obfitował w sukcesy sporto-

we naszych uczniów. Szymon Śniegocki 
z kl. 8a wziął udział w Międzynarodowych 

Rankingowych Zawodach 
Karate WKF Budapest Open 
17-18.09.22 r., razem z zawod-
nikami z 36 państw, w tym 
z medalistami Mistrzostw 
Świata i Mistrzostw Europy.

Szymon zdobył brązowy 
medal w kategorii Kata U-14!

Jesteśmy dumni, Szymonie, 
z Twoich osiągnięć i życzymy 
dalszych sukcesów. 

Koleżanki, koledzy 
i nauczyciele

Nasi młodzi szachiści
17 września uczniowie z klasy IIb Da-

wid Biela i Iwo Wiśniewski wzięli udział 
w II Turnieju Szachowym „Lwiątka na Sza-
chownicy”, który odbył się w hali sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Zespole 
Szkół Technicznych w Tarnowie Podgór-
nym. Turniej rozgrywany był pod honoro-
wym patronatem Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne Pana Tadeusza Czajki. Dawid wy-
grał turniej, a Iwo zajął V miejsce.

BRAWO, jesteśmy z Was dumni!
Społeczność szkolna
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Dofinansowanie do przedsięwzięcia „Termomodernizacja 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinie  
wraz z modernizacją kotłowni” z WFOŚiGW w Poznaniu

W ramach naboru wniosków na 
przedsięwzięcia z zakresu ochro-
ny powietrza wspierające działal-

ność straży pożarnych, Gmina Rokietnica 
w dniu 8 kwietnia 2022 r. złożyła wniosek 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
o dofinasowanie przedsięwzięcia pn. „Ter-
momodernizacja budynku Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Mrowinie wraz z modernizacją 
kotłowni”. Zarząd Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej Uchwałą Zarządu z dnia 28.07.2022 r., 
przyznał pomoc finansową w formie dota-
cji do kwoty 70 000,00 zł. 

Dzięki dofinansowaniu zostanie przepro-
wadzona termomodernizacja remizy OSP 
w miejscowości Mrowino, która obejmuje 
ocieplenie styropianem ścian, dachu, wy-

mianę 1 szt. stolarki drzwiowej oraz wy-
mianę źródła ciepła na nowy kocioł gazo-
wy kondensacyjny. Cały budynek zostanie 
odświeżony tynkiem mineralnym. Reali-
zacja inwestycji pozwoli na zwiększenie 
efektywności energetycznej budynku, co 
przyczyni się bezpośrednio do zmniejsze-
nia emisji szkodliwych substancji, tj. gazów 
cieplarnianych, do atmosfery. Zmniejszy się 
zapotrzebowanie na energię cieplną, a w 
konsekwencji pośrednio przełoży się na 
zmniejszenie wielkości zużycia surowców 

wykorzystywanych do wytwarzania ener-
gii cieplnej. Poprzez zmniejszenie ener-
gochłonności budynku obniżone zostaną 
koszty jego funkcjonowania. Nowy kocioł 
gazowy będzie bardziej efektywnie wyko-
rzystywał paliwo gazowe, a zatem uzyska-
nie takiej samej temperatury wnętrza bę-
dzie wiązało się z mniejszym zużyciem gazu.

Data zakończenia przedsięwzięcia zgod-
nie z wnioskiem – 10.11.2022 r.

Anna Garbicz – Inspektor ds. Funduszy 
Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju 

UG Rokietnica

Kwota zgodna ze złożonym wnioskiem  
do WFOŚiGW z dnia 14.07.2022 r.

Kwota po rozstrzygnięciu procedury zapytań  
ofertowych 5.09.2022 r.

Całkowita kwota przedsięwzięcia 101 900,00 zł Całkowita kwota przedsięwzięcia 101 535,53 zł

Środki Gminy Rokietnica 31 900,00 zł Środki Gminy Rokietnica 31 535,53 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW 70 000,00 zł Dofinansowanie WFOŚiGW 70 000,00 zł

Warsztaty filmowe

6 września 2022 r. w ramach programu 
warsztatów medialnych dla młodzieży pod 
nazwą „Czas dla Powiatu” dotyczącego pro-
jektu Międzynarodowego Festiwalu „1 Mi-
nuta” dofinansowanego przez Zarząd Po-
wiatu Poznańskiego w Zespole Szkół im. J. 
i W. Zamoyskich odbyły się warsztaty fil-
mowe. W zajęciach uczestniczyły klasy III 
TR5 i IV TR5, tj. klasy technikum reklamy. 
Uczniowie doskonalili swoje umiejętności 
z zakresu przeprowadzania sondy, wywiadu 
oraz tworzenia materiałów filmowych. W 
miłej i przyjaznej atmosferze, młodzież pod-
wyższała swoje umiejętności i kompeten-
cje zawodowe.  Agnieszka Solarczyk

Egzaminy zawodowe
W czerwcu absolwenci i uczniowie na-

szej szkoły przystąpili do egzaminów po-
twierdzających kwalifikacje zawodowe. 
Przystąpiło do nich 181 uczniów szkoły 
w Rokietnicy i 88% z nich uzyskało kwa-
lifikacje zawodowe. 

Absolwenci technikum w zawodzie tech-
nik informatyk przystępowali do egzaminu 
EE.09: Programowanie, tworzenie i admini-

strowanie stronami internetowymi i bazami 
danych. 84% absolwentów zdało ten egza-
min. (Zdawalność w kraju 44%). Technicy 
architektury krajobrazu zdobywali kwali-
fikację RL.22: Organizacja prac związanych 
z budową oraz konserwacją obiektów małej 
architektury krajobrazu. Wszyscy zdali eg-
zamin z powodzeniem (Zdawalność w kraju 
81%), podobnie jak technicy hotelarstwa, 
którzy zmierzyli się z egzaminem TG.13: Ob-
sługa gości w obiekcie świadczącym usłu-
gi hotelarskie. Aż 95% absolwentów zda-
ło ten egzamin. (Zdawalność w kraju 90%). 
Technicy reklamy zdawali AU.30: Organi-
zacja i prowadzenie kampanii reklamowej. 
Zdawalność wyniosła 63%.

Po raz pierwszy do swoich egzaminów 
przystępowali uczniowie klas trzecich. 
Mimo ogromnych problemów w trakcie na-
uki – czas przygotowań do egzaminu przy-
padł w dużej mierze na okres pandemii – 
spisali się rewelacyjnie! Oto ich wyniki:

Technik informatyk INF.02: Administra-
cja i eksploatacja systemów komputero-
wych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych 
sieci komputerowych, zdawalność – 91%. 
(Zdawalność w kraju 80%), 

Technik architektury krajobrazu OGR.03: 
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja ro-
ślinnych obiektów architektury krajobrazu, 
zdawalność – 100%. (Zdawalność w kra-
ju 77%), 

Technik reklamy PGF.07: Wykonywanie 
przekazu reklamowego, zdawalność – 82%. 
(Zdawalność w kraju 81%), 

Technik hotelarstwa: HGT.03: Obsługa 
gości w obiekcie świadczącym usługi ho-
telarskie, zdawalność – 94%. (Zdawalność 

w kraju 82%).
Jesteśmy dumni z ich osiągnięć. Naszym 

absolwentom, uczniom i nauczycielom gra-
tulujemy!

Katarzyna Nowicka – Nawrot

„Irena”  
– pierwsza wyprawa teatralna 

Teatr Muzyczny przedstawił wspaniałą 
propozycję – spektakl „Irena”, który opo-
wiada o życiu Ireny Sendlerowej, odznaczo-
nej tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów 
Świata, za ratowanie życia dzieciom z get-
ta warszawskiego podczas II wojny świa-
towej. Nie mogło nas tam nie być. 8 wrze-
śnia – dwie klasy – II TH oraz IV TOR udały 
się na spektakl. 

Doznania podczas spektaklu były róż-
nego rodzaju – oczywiście muzyczne, ale 
nie zabrakło również wzruszenia, bo życie 
Sendlerowej nie było łatwe, bohaterka była 
zmuszona dokonywać dramatycznych wy-
borów – pomiędzy własnym życiem, a ży-
ciem żydowskich dzieci. Była osobą pełną 
poświęcenia, bardzo docenioną w pode-
szłym wieku, w czasie wojny była jednak 
więziona i bita przez Niemców, a tuż po 
wojnie – przez komunistów. Twórcy spek-
taklu zwrócili uwagę nie tylko na bohater-
skie czyny Sendlerowej, ale także pokazali 
cenę, jaką trzeba było za nie zapłacić – była 
to utrata życia osobistego. 

Irena Sendlerowa do końca swych dni 
pozostała jednak pogodną osobą, była po-
godzona z sobą. W jej rolę doskonale wcie-
liła się Judyta Wenda, której partnerował, 
w roli Adama, Radosław Elis. 

Agnieszka Olejniczak-Gros
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Polska Cię zaskoczy
Czy zdarzało Wam się odwiedzać wiele razy jakiś region i dopiero za którymś 
razem odkryć nieopodal równie ciekawe miejsce, które zapadło Wam w pamięć?

Tak było niedawno ze mną. Przywołał 
mnie swoim morskim głosem Bał-
tyk, nad który ochoczo wybrałam 

się, aby brodzić wśród morskich fal. Jako 
że okolice Międzyzdrojów są moimi ulubio-
nymi i miałam to szczęście bywać tam już 
wielokrotnie, postanowiłam rozsmakować 
się na nowo nie tylko tam, ale zajrzeć nad 
zaprzyjaźnione Jezioro Turkusowe, które 
jest kryptodepresją oraz sztucznym zbior-
nikiem. Niegdyś na jego miejscu znajdowa-
ło się tu wyrobisko kopalni kredy dla dzia-
łającej w Lubinie cementowni. Położone 
jest ono zaledwie 7,2 km od Międzyzdro-
jów i kto jeszcze nie widział tych pięknych 
barw, warto wracając znad morza, zajechać 
tam na spacer i nasycić się turkusami. Po-
lecam zatrzymać się nieco bliżej niż na sa-
mym parkingu nad jeziorem, bo czas spę-
dzony tam nie będzie adekwatny do opłaty 
pobranej za postój.

Jechałam autem i będąc na rozjeździe 
w Wapnicy (gdzie znajduje się to jezioro), 
zobaczyłam drogowskaz „Punkt Widokowy 
2 km”, a że z natury jestem ciekawska be-
stia, to po rundce nad jeziorem wybrałam 
się zobaczyć owy punkt. I powiem szcze-
rze, że to było dla mnie bardzo pozytywne 
zaskoczenie. Odkryłam jedną z perełek wo-
jewództwa zachodniopomorskiego –  Gro-
dzisko w Lubinie z Tarasami Widokowym 
na Zalew Szczeciński i jego 44 wyspy. Ta-
rasy mieszczą się na najwyższym punkcie 
klifu (50 m n.p.m.), z którego rozciąga się 
niesamowity widok na Wsteczną Deltę Świ-
ny, która przez nietypowy kierunek płynię-
cia uformowała na przestrzeni 3000 lat te 
wysepki. Największy urok tego miejsca po-

lega na tym, że stoisz na klifie i możesz go-
łym okiem zobaczyć ogromną przestrzeń, 
majestat wody i wiatr muskający jej taflę, 
a w oddali przemykają żaglówki jak łabę-
dzie, które zażywają porannej kąpieli. Sto-
isz na wysokości i czujesz jakbyś był gdzieś 
w egzotycznym kraju i czuwał nad całym 
archipelagiem wysp.

Jeśli natura Ciebie odpręża, odnajdziesz 
spokój i tam – przy akompaniamencie 
śpiewu kormoranów zasiadających w loży 
vipów na gałęziach drzew osadzonych 
na skarpach. Bliżej przyjrzeć się możesz 
ptactwu, naturze oraz ciekawym okolicz-
nym miejscom dzięki lunecie, która zo-
stała udostępniona turystom. Grodzisko 
w Lubinie wraz z tarasem widokowym 
skrywa jeszcze jedną niespodziankę. Otóż 
od paru lat istnieje tu rodzinna knajpka, 
która ugości każdego amatora nadmor-
skiej kuchni rybką i orzeźwiającą lemo-
niadą domowej roboty.

Dla maniaków historii
Oprócz widoków i wyśmienitej kuchni 

można zobaczyć na polanie przy punkcie 
widokowym odkryte przez archeologów 
pozostałości po wczesnośredniowiecznym 
grodzie: są to relikty fundamentów kościoła 
z XII – XIII w., fundamenty baszty mieszkal-
nej oraz cmentarz. Oprócz tego na terenie 
Grodziska znajdują się tablice przedsta-
wiające jego historię, opisy badań arche-
ologicznych prowadzonych od 2008 roku, 
fragmenty ceramiki i przedmiotów użyt-
kowych. Dla najmłodszych jedną z atrakcji 
jest wybicie starodawnej monety – arab-
skiej dirhamy. Pomysł ten zrodził się przez 
to, że w XVII w. został odkryty na tym tere-
nie skarb z ponad setką takich monet. Po-
chodziły one z 951 r.

Praktyczne wskazówki
Wejście na teren Grodziska jest możli-

we od maja do września i ta przyjemność 
kosztuje 6 PLN. W sąsiedztwie można sko-
rzystać z bezpłatnego parkingu, a w kasie 
zakupić magnesy, widokówki oraz inne pa-
miątki. Jeśli chciałbyś umówić się na rejs po 
Zalewie, zapytaj w kasie o kontakt.

Bon voyage! – Czapka w podróży
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Konkurs „Mój sposób na deszczówkę” rozstrzygnięty

W czerwcu został ogłoszony orga-
nizowany przez Urząd Gminy 
konkurs „Mój sposób na desz-

czówkę”. Zgłoszenia w kategoriach „po-
mysłowość” i „efektywność” były zbiera-
ne do końca lipca. Naszym uczestnikom ani 
pomysłowości, ani efektywności w działa-
niach nie można odmówić. 

W kategorii „pomysłowość” wygrał pan 
Dariusz Wróbel, a w kategorii „efektyw-
ność” pan Łukasz Waligóra. Dzięki wpro-
wadzonym rozwiązaniom Panom udało 
się znacznie obniżyć koszty utrzymania 
ogrodów, a przede wszystkim wpłynąć 
korzystnie na otaczającą ich naturę – 
wspomóc naturalnie rosnące rośliny, dać 

szansę wodzie na parowanie i uwalnianie 
do gruntu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy 
i dziękujemy za chęć naturalnych rozwią-
zań, które są tak potrzebne naszemu śro-
dowisku. Agnieszka Kępa

Referat Organizacyjny i Promocji
Urząd Gminy Rokietnica

Zielona Rokietnica 
po Zielonym 
Konkursie

Po raz kolejny mieszkańcy naszej gmi-
ny udowodnili, że kochają zieleń i na-
turę. W trzeciej już edycji Zielonego 

Konkursu otrzymaliśmy lawinę zgłoszeń, 
z której wyłonienie zwycięzców nie było 
łatwym zadaniem. Zachwycające ogrody, 
balkony i zakątki w domach utwierdziły 
nas w przekonaniu, że każdemu potrzeb-
na jest choć odrobina kontaktu z roślinami. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dzię-
kujemy za udział.
A oto nasze Zwyciężczynie: 
• W kategorii „Najpiękniejszy ogród” wy-

grała Pani Katarzyna Kachel
• W kategorii  „Najpiękniejszy balkon” wy-

grała Pani Dominika Dukra
• W kategorii „Najpiękniejszy zielony kąt 

w mieszkaniu/domu” wygrała Pani Mag-
dalena Kasperek

Gratulujemy!
Agnieszka Kępa

Referat Organizacyjny i Promocji
Urząd Gminy Rokietnica
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Ogłoszenia 
drobne

SZUKAM PRACY

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

Ogłoszenia drobne „dam pracę”  
i „szukam pracy” są darmowe! 
Prosimy o przesyłanie na adres: 

mn@kreator.com.pl

Zapraszamy do zamieszczania reklam
tel. 607 566 555 mn@kreator.com.pl

Rolety, Żaluzje, Moskitiery, Markizy

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18

email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:

	Rolety pokojowe 	Markizy 
	Rolety zewnętrzne 	Moski-

tiery 	Rolety Rzymskie 	Maty 
bambusowe 	Żaluzje 	Bramy

Specjalna oferta dla klientów  
z Gminy ROKIETNICA 

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

ELEKTRYK
przyłącza, instalacje,  

pomiary, montaż osprzętu
Cerekwica ul. Swojska 13 

tel. 602 506 152, 609 535 710 
e-mail: diegmar.tp@gmail.com

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 tel. 502 320 647 

61 8145 42661 8145 426

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

78 40 50 400

podłogi
układanie
cyklinowanie

schody

meble
ZABUDOWY

KUCHNIE

TARASY

usługi
stolarskie

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 12 zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

n księgi handlowe n książki przychodów i rozchodów 
n ryczałt n kadry, płace, ZUS

n aktualne dane finansowe i bieżący dostęp do e-dokumentów
n pomoc przy rejestracji działalności

f a c h o w o  n  r z e t e l n i e  n  z a w s z e  n a  c z a s
Katarzyna Malinowska tel. 508 369 370

emka@rozwiazaniadlabiznesu.pl rozwiazaniadlabiznesu.pl

Księgowa obsługa 
małych i średnich firm

PON-PT	 9-19
SOB-NIEDZ	 9-15

G a b i n e t  G a b i n e t  
„STACJA  „STACJA  

PIELĘGNACJA”PIELĘGNACJA”
ul. Pocztowa 1, Rokietnicaul. Pocztowa 1, Rokietnica

KOSMET YK A n  PODOLOGIA 
MAKIJAŻ PERMANENTNY

ZAPISY: tel.  530 855 979 ZAPISY: tel.  530 855 979 
FB: Stacja pielęgnacja RokietnicaFB: Stacja pielęgnacja Rokietnica

MALOWANIE
czysto | szybko | solidnie

N I S K I E   C E N Y
604-345-047
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ZAPRASZAMY 
DO ZAMIESZCZANIA 

REKLAM
tel. 607 566 555  

mn@kreator.com.pl

LOKGAZ

sp. z o.o.

Lusówko, ul. Jankowicka 7a

Tel. 61 8147 419, 508 229 552

biuro@lokgaz.pl, www.lokgaz.pl

 Oferujemy:

Prace projektowe:

- projekty wewnłtrznej instalacji gazowej

- projekty organizacji ruchu

- projekty sieci oraz przy�ączy

   wodnych i kanalizacyjnych

Prace budowlane:

- sieci wodociągowe

- przy�ącza wody

- przy�ącza kanalizacyjne

- instalacje gazowe

Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

Automatyka bram
Dostawa, serwis,  
naprawa, części

Bramy ogrodzeniowe
Wykonanie, montaż,  

serwis, naprawa

Bramy garażowe
Automatyzacja, serwis, 

naprawa, usuwanie awarii

tel.: 663 316 539
e-mail: madexvogt@gmail.com

www.ogrodzenie-poznan.pl

Co u nas znajdziesz?
- piękne róże produkowane przez naszą szkółkę w formie 
krzewów i drzewek
- duży wybór okazałych bylin, traw, krzewów i drzew liściastych 
- chwile relaksu - spacer w zawsze zielonym „ogrodzie” 
z mnóstwem pachnących kwiatów i kolorowych motyli
- fachową i miłą obsługę gotową, by doradzić

Szamotulska 51, 62-081 Chyby  pn. - pt. 8:00-18:00, sb 9:00 - 14:00  tel: 793 407 488

punkt sprzedaży roślin ozdobnych

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek 
KARDIOLOG 
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29
Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

tel. 662 950 068
Najbliższe terminy przyjęć: 12.10.2022, 23.11.2022, 21.12.2022
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG
oraz: Gabinety Lekarskie Grochowska 9, Poznań, tel. 605 658 658; 61 8658 658
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KOMPLEKSOWE 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

•  NOWE INSTALACJE
•  MODERNIZACJE

•  AWARIE
•  FIBARO, SOMFY
•  DORADZTWO

•  DOZÓR, POMIARY

 790 361 261
WWW.TKTEL.PL

TK EL
automatics

tel. 600 741 592 rejestracja@rosmed-online.pl

Rosmed Sp. z o.o.  ul. Szamotulska 29, Rokietnica

przychodnia lekarza rodzinnego
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 08:00-18:00

Szanowni Państwo, zapraszamy do korzystania z usług w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej, NFZ • Lekarz rodzinny, Pediatra, 
badania laboratoryjne • Świadczenia specjalistyczne komercyjne 

• Rehabilitacja i Fizjoterapia • MEDYCYNA PRACY

www.elektron-tomala.pl

Mrowino 
ul.Bożydara 1 
tel. 600 455 301

INSTALACJE:
 elektryczne
 odgromowe
 kamery
 monitoring

 smart home
 remonty instalacji
 podłączenia płyt

0

ZATRUDNIMY

575 800 812

▪ Elektryków maszyn 
produkcyjnych 

▪ Mechaników maszyn 
produkcyjnych

▪ Operatorów mieszalników
▪ Operatorów wytłaczarek

REKRUTACJA TRWA DO:

30.09.2022 r.

www.protan.pl
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+48 605 320 413,  ul. Zachodnia 3, TP
www.bankietowastrzelnica.pl

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

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

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

Oferta dla firm i osób  
indywidualnych z terenu  

Gminy Rokietnica

            

 SKŁAD OPAŁU                                  
WARGOWO  II     81                                                                                    
Tel. 530-130-159  ANDRZEJ LIPKA 
                               Oferujemy  

- węgiel najwyższej jakości z Polskich Kopalni,                       
(dowóz GRATIS powyżej 1 tony do 25 km) 
 
    ( dowóz Gratis powyżej 1 tony do 25 km ) 

 

 

- drewno kominkowe, 

- transport drogowy do 25 t, 

- usługi rolnicze 

www.lipka-wegiel-wargowo.pl                                        
UCZCIWY  SPRZEDAWCA TO ZAWSZE ZADOWOLONY KLIENT!                                     

 

SKŁAD OPAŁU                                  
WARGOWO  II  81                                                   

Tel. 530-130-159  ANDRZEJ LIPKA 

Zostań Wolontariuszem
Szlachetnej PACZKI 
w Rokietnicy!
Dołącz do naszej drużyny, 
jeżeli chcesz: 
➡️ zmieniać historię rodzin 

w potrzebie,  
➡️ pomagać mądrze, tak aby 

ludzie sami radzili sobie 
w życiu, 

➡️ być świadkiem tej 
przemiany,  

➡️ mieć wpływ na to, jak 
wygląda świat wokół 
Ciebie, 

➡️ poczuć radość z mądrego 
pomagania! 

Czy uda się pogodzić pracę 
i studia z wolontariatem?

#Bądź nadzieją i zmieniaj 
historie osób w potrzebie!


