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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

Specjalistyczny Gabinet  
Chirurgii Stomatologicznej

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

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

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

chirurgia stomatologiczna, 
implantologia, stomatologia 

zachowawcza, protetyka

Sprzedaż  
i Wynajem:
 Domów  Mieszkań

 Działek  Lokali Usługowych
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Sprzedaż projektów domów jednorodzinnych

ul. Szamotulska 36
62-090 Rokietnica

www.tbnieruchomosci.pl
tel. +48 607 601 390

tel. 784 930 376

kancelaria@prawnik-rokietnica.pl

www.prawnik-rokietnica.pl

USŁUGI
MALARSKIE

604-345-047

25 lat doświadczenia

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
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Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego pisma.

Drodzy Czytelnicy,
Stary rok dobiega końca. Zabieram się więc 

za krótkie podsumowanie, trochę przemyśleń 
oraz za złożenie najserdeczniejszych życzeń no-
worocznych naszej rokietnickiej społeczności! 

Muszę przyznać, że rok 2018 był to czas bar-
dzo intensywnej i wytężonej pracy w gminie. 
Przez cały rok trwały prace inwestycyjne z zakre-
su budowy i modernizacji dróg publicznych czy 
też oświetlenia ulicznego, o których informował 
mieszkańców na łamach Rokickich Wiadomości 
Referat Inwestycji i Infrastruktury UG Rokiet-
nica. Rozpoczęto rozbudowę Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Napachaniu, wykonano ter-
momodernizację budynków: Świetlicy wiejskiej 
w Żydowie, Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy 
w Rokietnicy i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Napachaniu. Powstały: piękna i nowoczesna 
biblioteka oraz nowa remiza - obie te inwestycje 
zbudowane przez Spółkę ROS. Również PUK 
prowadziło wiele inwestycji min. prace kanaliza-
cyjne w Przybrodzie, w Pawłowicach, wbrew gra-
witacji zamontowano reduktor ciśnienia wody, 
czy też ostatnia modernizacja przepompowni 
ścieków w Rokietnicy przy ul. Obornickiej. To 
tylko niektóre z zadań wykonanych w 2018 roku 
w naszej Gminie.

Jako mieszkańcy gminy mieliśmy, mamy i bę-
dziemy mieć marzenia… Niewiele by z tego jed-

nak wyszło, gdyby nie zaangażowanie i chęci 
do ciężkiej pracy władz gminy, wspaniałej eki-
py urzędników, prezesów spółek, dyrektorów 
placówek oświatowych i kulturalnych… Za-
ufanie, cierpliwość i akceptacje naszych często 
„niedorzecznie” brzmiących pomysłów oraz 
wielka wiara nas wszystkich w to, że „nie ma 
rzeczy niemożliwych” pozwoliły na zrealizowa-
nie w Gminie Rokietnica tak wielu dobrych in-
westycji. Przeszkody nie wchodziły w rachubę, 
postawiliśmy sobie za cel ich realizację i kon-
sekwentnie krok po kroku nie poddając się prze-
szkodom brnęliśmy przed siebie. 

Tego właśnie życzę Państwu w przyszłym 
roku: żebyście nie bali się marzeń, sięgali po 
nieosiągalne i wierzyli, że mała porażka, to jed-
no doświadczenie więcej, a zatem krok bliżej 
do sukcesu!!!

Wszystkim Czytelnikom dziękuję za to, że 
przez kolejny rok byli z nami. 

Dziękując raz jeszcze, życzę Państwu 
przeszczęśliwego Nowe-
go Roku! Oby podejmo-
wane działania dawały 
Wam wiele radości, sa-
tysfakcji i uśmiechu!

Redaktor Naczelny 
Teresa Wieczorek

Co? Gdzie? Kiedy?
	06.12. – ROS_PAKUJ z Nami Święta– start 17.00 – parking przed Rokietnickim Ośrodek iem Sportu, 

ul. Szamotulska 29, szczegóły str. 20 - wstęp wolny
	18.12. – „Na świąteczna nutę” – Gminny Ośrodek Kultury, Rokietnica ul. Szamotulska 29, godz. 

17.30 - szczegóły str. 17 - wstęp wolny
	27.12. – msza św. w intencji powstańców - Kościół Parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Cerekwicy godz.10.00. szczegóły str. 12
	27.12. – ROSgwiazdka „Z wolnością w polskim sercu” i koncertem Kasi Cerekwickiej - Rokietnicki 

Ośrodek Sportu, ul. Szamotulska 29, godz.19.00 - szczegóły str. 19
	29.12. – otwarcie skweru im. Powstańców Wielkopolskich – Krzyszkowo godz. 14.00 szczegóły 

str. 12 - wstęp wolny

Wszystkim Mieszkańcom  
Gminy Rokietnica  

życzymy
µ  RADOŚCI
µ  MIŁOŚCI

µ  Spełnianych marzeń
µ  Rodzinnego świętowania
µ  klimatu śpiewanych kolęd

µ  SZCZĘŚCIA i wszelkiego Dobra
Oczywiście także na NOWY ROK

Zespół 
Urzędu Gminy  
w Rokietnicy

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia  
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji 
dotyczących minionego okresu i planów  

na nadchodzący Nowy Rok. 
W tych wyjątkowych dniach chcę Państwu 

życzyć radosnych i spokojnych Świąt  
Bożego Narodzenia spędzonych w gronie 

najbliższych osób.
Nowy Rok niech przyniesie pełno radosnych 

chwil i spełni najskrytsze marzenia. 
Bartosz Derech 

Wójt Gminy Rokietnica

Radosnych świąt Bożego 
Narodzenia, spędzonych 

z bliskimi, w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze, oraz 
samych szczęśliwych dni 
w nadchodzącym nowym 

roku życzy
Redakcja 

Rokickich Wiadomości
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LXI sesja Rady Gminy
29 października 2018 r. radni VII kadencji (2014 

– 2018) spotkali się po raz ostatni. Podczas 61 sesji 
Rady Gminy podjęli kilkanaście uchwał:
LXI/555/2018 - w sprawie: Statutu Gminy Rokiet-

nica
LXI/556/2018 - w sprawie: wprowadzenia Regu-

laminu Konsultacji Społecznych 
LXI/557/2018 - w sprawie: uchwalenia Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych dla Gminy Rokietnica na lata 2018 – 2023

LXI/558/2018 - w sprawie: uchwalenia Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na 2019 rok

LXI/559/2018 - w sprawie: przyjęcia Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Rokietnica

LXI/560/2018 - w sprawie: określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

LXI/561/2018 - w sprawie: określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych na 
2019 rok

LXI/562/2018 - w sprawie: obniżenia ceny skupu 
żyta do celów wymiaru podatku rolnego

LXI/563/2018 - w sprawie: ustalenia lokalizacji 

targowiska i jego regulaminu na terenie Gmi-
ny Rokietnica

LXI/564/2018 - w sprawie: nabycia nieruchomo-
ści położonej w miejscowości Kiekrz

LXI/565/2018 - w sprawie: nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Mrowino, Gmina Rokietnica

LXI/566/2018 – w sprawie: zmian w budżecie Gmi-
ny Rokietnica na 2018 rok

LXI/567/2018 - w sprawie: umorzenia skargi na 
bezczynność organu – Wójta Gminy Rokietnica

LXI/568/2018 - w sprawie: rozpatrzenia skargi na 
działalność Dyrektor Publicznego Przedszkola 
„Bajeczka” w Rokietnicy

LXI/569/2018 - w sprawie: przedłużenia terminu 
rozpoznania skargi na Sołtys Sołectwa Mrowi-
no – Cerekwica
Wszystkie uchwały w pełnym brzmieniu są do-

stępne na stronie internetowej: http://rokietni-
ca.esesja.pl/.

Bernadeta Kiełb – Biuro Obsługi  
Rady Gminy UG Rokietnica

Zdjęcia: Adam Michta
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Z prac Rady Gminy
19 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza, in-

auguracyjna sesja Rady Gminy Rokietnica VIII ka-
dencji 2018-2023. 

Sesję otworzył i prowadził radny – senior, czyli 
najstarszy wiekiem członek Rady Gminy Rokietnica 
– Władysław Mielcarek. Po odśpiewaniu Mazurka 
Dąbrowskiego radni składali ślubowanie. Zaraz po-
tem ślubowanie złożył Wójt Gminy – Bartosz Derech. 

Następnie radni powołali Komisję Skrutacyjną, 
która w składzie: Agata Czerniejewska, Maria Choj-
nacka i jako przewodniczący Komisji Ryszard Ćwir-
lej, czuwali nad zgodnym z prawem przebiegiem 
wyborów przewodniczącego i dwóch zastępców. 

Rada Gminy Rokietnica jednogłośnie wybrała Pa-
nią Izabelę Dziamską na Przewodniczącą Rady, zaś 
funkcje Zastępców objęli: Piotr Hałas (14/15 gło-
sów) i Ryszard Lubka (14/15 głosów). 

Podczas pierwszej sesji Rada Gminy powołała 
komisje:

- Komisję Rewizyjną, w skład której weszli rad-
ni: Michał Cieciora, Agata Czerniejewska i Tomasz 
Skupio, który został jej Przewodniczącym.

- Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, w skład któ-
rej weszli radni: Michał Cieciora jako Przewodniczą-
cy, Ryszard Ćwirlej, Agnieszka Kram, Adam Michta 
i Anna Niesiobęcka.

- Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku 
Publicznego, którą tworzą: Aleksandra Bartnik, Ma-
ria Chojnacka, Ryszard Ćwirlej, Paweł Dankowski, 

który został wybrany Przewodniczącym tej komisji, 
Agnieszka Kram, Adam Michta, Władysław Mielca-
rek i Anna Niesiobęcka, 

- Komisję Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospo-
darczego i Rolnictwa tworzą radni: Agata Czernie-
jewska, Piotr Hałas, Ryszard Lubka, Władysław Miel-
carek, Anna Niesiobęcka, powołana na stanowisko 
Przewodniczącej tej komisji, Mariusz Puk oraz To-
masz Skupio.

Pierwszą w nowej kadencji sesję Rady Gminy 
wieńczył punkt: interpelacje, wolne głosy i wnio-
ski, a w nim radny Adam Michta poinformował Prze-
wodniczącą i Radę, że zawiązał się Klub Radnych 
pod nazwą „Samorządowa Rokietnica”, który zgro-
madził 12 członków.

Wszystkie uchwały podjęte podczas I sesji są do-
stępne na stronie internetowej http://rokietnica.
esesja.pl/.

Bernadeta Kiełb 
Biuro Obsługi Rady Gminy 

UG Rokietnica
Zdjęcie: Damian Nowicki

Sprostowanie
W związku z zaistniałym i niezamierzonym błę-

dem drukarskim redakcja Rokickich Wiadomości 
serdecznie przeprasza Panią Annę Niesiobęcką, 
Radną Gminy za błąd w zapisie nazwiska w ar-
tykule prezentującym nową Radę Gminy w Ro-
kietnicy w numerze 11/2018.

Redakcja Rokickich Wiadomości

Szanowni Państwo,
19 listopada 2018 r. ślubowaniem złożonym przed 

nowo zaprzysiężoną Radą, oficjalnie objąłem obo-
wiązki  Wójta Gminy Rokietnica na kolejną kadencję. 
W stosunku do poprzednich będzie ona inna choćby 
formalnie – potrwa bowiem nie cztery, ale pięć lat.

Na starcie trzynastego roku współpracy z Pań-
stwem chciałbym przede wszystkim podziękować 
za udział w minionych wyborach samorządowych. 
Prawie 62% frekwencja to dowód na to, że spra-
wy gminy są dla jej mieszkańców ważne i że zabie-
gając o poprawę warunków życia dla siebie i dla 
innych, chcecie Państwo w tym procesie czynnie 
uczestniczyć. Dziękuję szczególnie za głosy oddane 
na mnie i kandydatów na radnych z mojego komi-
tetu. Ich liczba jest dowodem na to, jak oceniliście 
Państwo moją dotychczasową pracę. Jest jednak 
przede wszystkim kolejnym, zobowiązującym kre-
dytem zaufania, którego obiecujemy nie zawieść.

Chciałbym pogratulować tym, którzy w wyborach 
uzyskali mandat, jak i tym, którzy tym razem nie zdo-
byli wystarczającej liczby głosów. Decyzja o podda-
niu się wyborczej weryfikacji nie należy do łatwych. 
Dlatego trzeba ją umieć docenić. Przede wszystkim 
jako wolę pracy i służby dla innych.

Podsumowując minioną już kampanię wyborczą, 
bardzo dziękuję za liczny i owocny kontakt. Bezpo-
średnie rozmowy z Państwem w niemal każdej miej-
scowości dowiodły, że choć wiele wspólnie udało 
nam się zmienić i dzisiejsza Rokietnica jest inna niż 
ta sprzed 12, a nawet 4 lat, pozostaje sporo do zro-
bienia. Głównie są to wyzwania inwestycyjne waż-
ne z punktu widzenia dnia codziennego jak kolejne 
odcinki dróg, chodników, nowe punkty oświetle-
nia, dbanie o bezpieczeństwo czy sprawne działanie 
szkół i przedszkoli. Liczyć się jednak powinno tak-

że to, by wokół nas było przyjaźnie. Dlatego jeszcze 
bardziej musimy zadbać o przestrzenny ład. O za-
bezpieczenie kolejnych cennych dla natury miejsc 
z całkowitym zakazem zabudowy, o porządkowanie 
miejscowymi planami zagospodarowania kolejnych 
obszarów zagrożonych przestrzennym chaosem. 
Chcemy  wprowadzać więcej systematycznych na-
sadzeń zieleni, dbać o jakość powietrza.

Nasi mieszkańcy są aktywni. Co ważne – chcą tą 
aktywność zagospodarowywać lokalnie. Potrzeb-
ne są więc logicznie połączone ścieżki rowerowe, 
kolejne miejsca rekreacji, uprawiana amatorskie-
go sportu, bezpieczne alejki, ławeczki, tereny do 
spacerowania. W trosce o możliwości zagospoda-
rowania czasu wolnego trzeba przy tym pamiętać 
zarówno o ludziach młodych, jak i o seniorach i oso-
bach z niepełnosprawnościami. Każdej z tych grup, 
poza przyjazną przestrzenią, należy stworzyć cie-
kawą ofertę zajęć, organizować dla nich konkursy, 

przedsięwzięcia, kolejne imprezy, dawać możliwość 
samodzielnego działania. 

To wiele zadań. Nie da się ich zrealizować same-
mu. Dlatego dziękując tym, którzy tworzą samo-
rząd, szczególnie byłym i obecnym radnym, w tym 
wybranym po raz pierwszy, sołtysom, kierownikom 
jednostek organizacyjnych, dyrektorom placówek 
oświatowych i kulturalnych, prezesom gminnych 
spółek i moim współpracownikom, nadal zapraszam 
do dobrej, merytorycznej współpracy. 

Na niezwykły czas Świąt Bożego Narodzenia i nad-
chodzący Nowy Rok życzę Państwu wszelkiej po-
myślności i zdrowia. Jak najwięcej czasu dla najbliż-
szych, wzajemnej życzliwości, miłości i szacunku. 
Bądźmy dla siebie nawzajem tolerancyjni i chciej-
my współpracować.

Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica
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Zmiana rozkładu czasu pracy  
w UG Rokietnica

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2018 Wójta Gminy Ro-
kietnica z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zmia-
ny rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Rokietnica:
•	 w dniu 7 grudnia 2018 roku Urząd Gminy będzie czyn-

ny w godzinach 7.30-12.00.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2018 Wójta Gminy Ro-

kietnica z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zmia-
ny rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Rokietnica:
•	 w dniu 24 grudnia 2018 roku Urząd Gminy będzie 

czynny w godzinach 7.30-12.00;
•	 w dniu 31 grudnia 2018 roku Urząd Gminy będzie 

czynny w godzinach 7.30-12.00.
W przypadku konieczności sporządzenia aktu zgo-

nu w dniach 24 i 31 grudnia, dyżur pod telefonem 721 
293 831 w godzinach 12.00-15.00.

Wójt Gminy Rokietnica 
Bartosz Derech

Eksperci ZUS w naszej gminie
17 grudnia br. (poniedziałek) w godzinach 13:00 - 17:00 

w Urzędzie Gminy w Rokietnicy (budynek A, sala sesyjna 
I piętro) dyżurować będą eksperci z I Oddziału ZUS w Po-
znaniu specjalizujący się w zakresie świadczeń emery-
talno-rentowych.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z przyznaniem 
prawa do emerytury czy renty, nasi eksperci będą służy-
li Państwu pomocą. Odpowiedzą na pytania dotyczące 
kompletowania dokumentacji niezbędnej do ustalenia 
prawa i wysokości świadczeń oraz na pytania dotyczące 
możliwości przeliczenia emerytury. 

Zapraszamy do rozmowy.
Magdalena Sobiak – koordynator  

ds. komunikacji społecznej i edukacji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Przypominamy o konieczności 
złożenia informacji o wyrobach 
zawierających azbest

Urząd Gminy Rokietnica, Referat Ochrony Śro-
dowiska, przypomina osobom fizycznym i osobom 
prawnym posiadającym nieruchomości zlokali-
zowane na terenie gminy Rokietnica, na których 
wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, 
o konieczności złożenia informacji o miejscu i ilo-
ści posiadanego azbestu.

Wzór ankiety zawierającej informację o wyro-
bach zawierających azbest można pobrać w Urzę-
dzie Gminy Rokietnica w Referacie Ochrony Śro-
dowiska, pok. nr 6 lub na stronie internetowej: 
www.bip.rokietnica.pl.

Osoba fizyczna sporządza informację w dwóch 
egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada 
Wójtowi Gminy Rokietnica, drugi egzemplarz 
przechowuje przez okres jednego roku, do cza-
su sporządzenia następnej informacji.

Osoby prawne obowiązane są złożyć informa-
cję Marszałkowi Województwa Wielkopolskie-
go w Poznaniu.

Informację o wyrobach zawierających azbest 
prosimy złożyć do dnia 30 stycznia 2019 roku 
w Urzędzie Gminy lub u Sołtysa.

Referat Ochrony Środowiska 

Projekt OZE mieszkańców gmin 
Rokietnica, Suchy Las i Puszczykowo 
poza pulą środków rekomendowanych 
do dofinansowania

26 listopada 2018 r., uchwałą Rady Gminy Rokiet-
nica w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietni-
ca na rok 2018, po stronie dochodów i wydatków 
zmniejszone zostały środki zaplanowane na reali-
zację projektu parasolowego odnawialnych źródeł 
energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczy-
kowo, Suchy Las. Decyzja o „zdjęciu” środków, które 
nie będą mogły zostać przeznaczone do wydatko-
wania w kończącym się już 2018 roku, wynika z za-
wiadomienia otrzymanego z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego – Instytucji 
Zarządzającej dofinansowaniem w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014 – 2020. 

Przypomnijmy – projekt OZE dla mieszkańców 
gminy Rokietnica umożliwiający otrzymanie dofinan-
sowania na instalacje do pozyskania energii z odna-
wialnych źródeł na poziomie 85% środków kwalifi-
kowalnych, został złożony w partnerstwie z gminami 
Suchy Las i Puszczykowo. Tylko takie rozwiązanie 
gwarantowało uzyskanie większej ilości punktów 
za kryteria określone w regulaminie konkursu ogło-
szonego w ramach WRPO 2014 – 2020. Nasz wnio-
sek uzyskał zarówno pozytywną ocenę formalną, 
jak i merytoryczną. Niestety ilość przeznaczonych 
na dofinansowanie środków – 90 mln zł nawet w ¼ 
nie była w stanie zaspokoić zapotrzebowania. 187 
złożonych wniosków postulowało o zabezpieczenie 
prawie 450 mln zł. Dodatkowo konkurs umożliwiał 
składanie wniosków przez przedsiębiorstwa, które 
dzięki zadeklarowaniu znacznego wkładu własne-
go wyprzedziły znacznie te przygotowywane przez 
gminy opierające się na minimalizowaniu kosztów 
niezbędnych do poniesienia przez mieszkańców. 
Ostatecznie aż 13 przedsiębiorstw z listy rankingo-
wej pozytywnie ocenionych projektów otrzymało 
dofinansowanie na kwotę ponad 47 mln. zł. Na po-
zostałe projekty nie zostało zatem wiele. Wystar-
czyło tylko na 14 wniosków.

Złożeniem odwołania od oceny projektu oraz 
dodatkowym wnioskiem z 3 października 2018 r. 
zwróciliśmy się do Zarządu Województwa Wielko-
polskiego o zwiększenie puli środków. Zajmowana 

wysoka pozycja na liście (32 na 110 projektów oce-
nionych pozytywnie) i minimalne różnice w punk-
tacji, przede wszystkim zaś słuszne w tym zakresie 
potrzeby mieszkańców, motywują do podejmowa-
nia kolejnych starań. Szczególnie, że nasz projekt 
jest zaledwie 5 „oczek” za ostatnim, który już w tej 
chwili otrzymał dofinansowanie.

Otwarty jest w tym zakresie także sam Urząd 
Marszałkowski. W skierowanym do nas piśmie czy-
tamy: „W przypadku pojawienia się dodatkowych 
wolnych środków Zarząd Województwa Wielkopol-
skiego może zadecydować o zwiększeniu alokacji 
w rzeczonym konkursie i dofinansowaniu kolejnych 
projektów z listy pozytywnie ocenionych oraz pod-
jąć stosowną uchwałę w przedmiotowej sprawie. 
Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ niezwłocznie 
poinformuje o tym fakcie zainteresowanych Wnio-
skodawców.”

Obowiązek rzetelnego informowania zobowiązu-
je. Konieczne zatem jest to, aby mieszkańcy, którzy 
dobrowolnie oświadczając wolę udziału w projek-
cie, wiążącą się z przyjęciem na siebie ryzyka w po-
staci zapłaty na przygotowanie projektu instalacji 
OZE w swoich domach, wiedzieli, jak wygląda sta-
tus projektu o dofinansowanie na chwilę obecną. 
Droga nie jest zamknięta, ale na koniec 2018 roku 
wiadomo na pewno, że projekt OZE mieszkańców 
gmin Rokietnica, Puszczykowo i Suchy Las, mimo 
pozytywnej oceny, nie został rekomendowany do 
dofinansowania ze względu na niewystarczającą 
alokację w konkursie. 

Jednocześnie informujemy, że Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska w Poznaniu wdraża rzą-
dowy program „CZYSTE POWIETRZE”. Wszystkie 
szczegóły można poznać pod linkiem: http://www.
wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-naborze-ramach
-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/ lub 
telefonem: 61 845 62 28, 61 845 62 24. Program 
ten umożliwia skorzystanie z dotacji osobom o naj-
niższych dochodach. Pozostałym daje możliwość 
skorzystania z pożyczek. Także na instalacje OZE.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica



8

Raport z gminnych 
inwestycji
Modernizacja nawierzchni 
ulic Agrestowej i Borówkowej 
w Bytkowie

W miejscowości Bytkowo na ulicy Agrestowej 
i Borówkowej w wyniku modernizacji nawierzch-
ni ułożona została nakładka asfaltowa. Łączna po-
wierzchnia ułożonej nawierzchni asfaltowej to ok. 
2150 m2, a wartość przeprowadzonych prac wy-
nosi 158.670,00 PLN/brutto. W ramach inwestycji 
wykonano również odwodnienie terenu poprzez 
ułożenie drenażu i wybudowano oświetlenie na 
ulicy Agrestowej.

Przebudowa pasa drogowego 
ul. Szkolnej w Kobylnikach 
od ul. Karolewskiej do granic 
miejscowości

W miejscowości Kobylniki Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych S.A. z miejscowości Szamotuły 
ukończyło przebudowę pasa drogowego ul. Szkolnej 
od ul. Karolewskiej do granic miejscowości polega-

jącej na budowie chodnika. Długość wykonanego 
odcinka to ok. 530 mb, a wartość inwestycji wynio-
sła 290.300,79 PLN/brutto. W ramach zadania wy-
konano również odtworzenie rowu oraz przestawie-
nie istniejącej wiaty przystankowej. Nowo powstały 
chodnik poprawi bezpieczeństwo pieszych porusza-
jących się na odcinku z Kobylnik do Napachania.

Budowa remizy OSP w Przybrodzie

W miejscowości Przybroda ruszyła budowa re-
mizy OSP. Rozpoczęto prace ziemne i wykonano 
przyłącze wody do nowobudowanej części obiek-
tu. Nowy budynek będzie obiektem jednokondy-
gnacyjnym z pomieszczeniem na wóz bojowy oraz 
częścią dwukondygnacyjną mieszczącą pomiesz-
czenie gospodarcze, sanitariaty oraz biuro na pię-
trze. Wartość inwestycji wynosi 951.190,25 PLN/

brutto. Termin zakończenia robót planowany jest 
na 31.08.2019 r.

Remont chodnika  
na ul. Kaźmierskiej w Przybrodzie

Trwają prace związane z remontem chodnika 
w ciągu drogi powiatowej 1865P, ul. Kaźmierskiej 
w Przybrodzie. W ramach przeprowadzonej mo-
dernizacji poszerzony zostanie chodnik w celu po-
prawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. Inwestycja 
jest realizowana przy współudziale Zarządu Dróg 
Powiatowych i Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych w Bytkowie.

Referat Inwestycji i Infrastruktury 
UG Rokietnica

Ruszył portal „Zainwestuj w gminie” Wójt Gminy Rokietnica na podstawie Zarządzenia 
Nr 130/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku, wpro-
wadził narzędzie poprawiające dostęp do usług ad-
ministracyjnych i informacji o lokalach użytkowych 
i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych 
pod inwestycje pod nazwą e-Portal Inwestora wdro-
żone w ramach projektu: „E-urzędy w powiatach 
poznańskim i gnieźnieńskim” współfinansowane-
go przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Portal ma na celu zaprezentowanie informacji 
o lokalach użytkowych i nieruchomościach grunto-
wych przeznaczonych pod inwestycje oraz przeka-
zanie informacji o sposobach kontaktowania się i o 
ulgach dla inwestorów. To tutaj znajdziecie Państwo 
podstawowe informacje o ofertach, o warunkach 
i terminach przetargów na nieruchomości gminne.

Prosimy o zapoznanie się ze stroną https://ro-
kietnica.zainwestujwgminie.pl.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Rokietnica 
obecnie nie posiada żadnej oferty inwestycyjnej.

Anna Skrzypiec 
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia 

Komunalnego UG Rokietnica
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Targowisko Gminne w Rokietnicy – nowa odsłona
2 listopada 2018 r. otwarto nowe miejsce na pro-

wadzenie targowiska w Rokietnicy. Zapchane, nie-
bezpieczne miejsce przy torach kolejowych zmienio-
no na przestronną, wygodną lokalizację przy placu 
„Rumpuciowym” – zjazd z ulicy Trakt Napoleoński. 

Decyzja ta, potwierdzona odpowiednią uchwałą 

Rady Gminy, została podjęta w związku z realizacją 
projektu budowy Węzła Przesiadkowego Rokietni-
ca i przebudową linii kolejowej E59 z Poznania do 
Szczecina realizowaną przez PKP PLK. Dotychcza-
sowa lokalizacja targowiska stanowiła kolizję dla 
tej inwestycji.

Nowe targowisko znajduje się na profesjonalnie 
przygotowanym terenie i gwarantuje dobre warun-
ki zarówno dla handlujących, jak i dla dokonujących 
zakupów mieszkańców. 

Referat Ochrony Środowiska 
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Remiza Strażacka OSP 
w Rokietnicy – wielofunkcyjny 
obiekt w nowoczesnej bryle

Rokietnica to największa miejscowość Gminy. Li-
czy już blisko 7 tysięcy mieszkańców, jeśli zaś dodać 
tych, którzy nie są tu jeszcze zameldowani, niewie-
le brakuje jej do 8 tysięcy. W tak licznej społeczno-
ści nietrudno o wypadek czy inne zdarzenia mające 
wpływ na bezpieczeństwo – stąd troska o należyte 
standardy działania odpowiedzialnych za nie służb 
jest priorytetem. 

Na terenie Gminy Rokietnica działają 4 jednostki 
OSP, z których dwie – w Rokietnicy i Napachaniu, 
wpisane są do Krajowego Systemu Ratownictwa 
Gaśniczego. Oprócz wyjazdów związanych z gasze-
niem ognia, strażacy zabezpieczają wypadki drogo-
we, wielokrotnie niosąc pierwszą pomoc medycz-
ną, neutralizują niebezpieczne wycieki na jezdniach, 
uczestniczą w likwidacji podtopień, skutków nawał-

nic, huraganów i innych groźnych zjawisk atmosfe-
rycznych, wspomagają działania policji w organizo-
waniu objazdów, służą pomocą w zabezpieczeniu 
imprez plenerowych, organizują własne działania 
profilaktyczno-szkoleniowe, itd.

Jednostka OSP w Rokietnicy, po zawieszeniu dzia-
łania, odrodziła się 12 lat temu. W roku 2018 zaś, ob-
chodzi 10-lecie uczestnictwa w podziale bojowym. 
Statystycznie odnotowuje 120 wyjazdów rocznie 
do różnego rodzaju zdarzeń. Jej bazą do tej pory 
była dzierżawiona od jednego z przedsiębiorców 
powierzchnia garażu i więcej niż skromne zaplecze 
socjalne dla samych strażaków. Dwa samochody – 
średni GBA i lekki, coraz bardziej specjalistyczny 
sprzęt i ponad 30-osobowa załoga, nie posiadała 
więc należytych pomieszczeń gwarantujących naj-

lepszą skuteczność działania.  
Decyzja o budowie remizy w Rokietnicy była ko-

nieczna. Na przeszkodzie stał brak dobrego miejsca 
pod lokalizację i znalezienie optymalnego rozwiąza-
nia na spięcie inwestycji. Kiedy pojawiła się szansa 
zakupu gruntu tuż za stacją ORLEN przy drodze po-
wiatowej z Rokietnicy do Napachania, decyzje za-
padły szybko. Finalizacja transakcji kupna, jak i po-
prowadzenie budowy remizy zostało powierzone 
gminnej spółce – Rokietnickiemu Ośrodkowi Spor-
tu. Dawało to możliwość korzystnego montażu fi-
nansowego, który pozwolił prowadzić z gminnego 
budżetu pozostałe potrzebne inwestycje i bieżą-
ce działania. Działka pod remizę została kupiona 
w roku 2016. Sama zaś jej budowa, poprzedzona 
konieczną procedurą zmiany przeznaczenia grun-
tów, trwała nieco ponad rok.

Obiekt posiada ciekawą architektonicznie bryłę, 
która kształtem odbiega od podobnych tego typu 
budynków. Jest nowoczesny, z ciekawym rozwiąza-
niem umożliwiającym za pomocą zastosowanych 
modułów i interesujących przeszkleń, połączenie kil-
ku funkcji. Poza łatwym dostępem do drogi wtapia 
się przy tym w zieloną przestrzeń pobliskiego placu 
rumpuciowego.  W rokietnickiej remizie znajduje 
się garaż dla wozów OSP z trzema bramami wjaz-
dowymi. Kolejne pomieszczenia umożliwiają łatwy 
dostęp do strażackiego wyposażenia – począwszy 
od odzieży, poprzez wieloraki sprzęt ratowniczo-
gaśniczy i niezbędne zaplecze warsztatowe. Dru-
howie mają przestronne szatnie – męską i damską, 
zaplecze sanitarne spełniające wszystkie nowocze-
sne standardy, sprzęt do prania ubiorów, miejsce 
dowodzenia z serwerownią i pomieszczeniem od-
praw. Wszystko odpowiednio skomunikowane, es-
tetycznie i funkcjonalnie wykończone.  

Kolejny moduł w obiekcie został przygotowany 
dla stacji pogotowia ratunkowego. Jeśli na szcze-
blu wojewódzkim zapadnie decyzja o uruchomie-
niu stacji, Rokietnica ma na jej potrzeby nie tylko 
garaż dla karetki, ale też dyspozytornię i pomiesz-
czenia dla ratowników.

Remiza w Rokietnicy mieści także dużą salę kon-
ferencyjną z pełnym zapleczem multimedialnym. 
Zastosowano tu spore przeszklone powierzchnie 
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z widokiem na pobliskie tereny zieleni, do których 
można zejść wiodącymi po skarpie schodami. Wy-
posażona w mobilne stoły, krzesła, pojemne szafy, 
swój odrębny węzeł sanitarny, funkcjonalną kuch-
nię i niezależne wejście, daje możliwość organiza-
cji spotkań, zebrań, zajęć czy różnorodnych prospo-
łecznych przedsięwzięć.  

Niezależną bramę i wejście posiada znajdujący 
się także w tym budynku magazyn sprzętu. Zgro-
madzono w nim m.in. to, co pozwala na organizacje 
licznych gminnych imprez plenerowych.

Uroczyste przecięcie wstęgi do budynku remi-
zy w Rokietnicy, zorganizowane w formule „drzwi 

otwartych”, miało miejsce 18 listopada 2018r. Po-
przedzone zostało uroczystą mszą św. w kościele 
parafialnym w Rokietnicy, podczas której został po-
święcony sztandar jednostki OSP w Rokietnicy oraz 
figura patrona – św. Floriana umieszczona następ-
nie w specjalnie przygotowanej wnęce przed straż-
nicą. Po wyjątkowym przemarszu prowadzonym 
przez wozy strażackie i poczty sztandarowe, uro-
czystości poświęcenia obiektu przez ks. Tadeusza 
Lorka, otwarto jedną z trzech bram garażowych re-
mizy. Poza zaproszonymi gośćmi, w imieniu których 
głos zabrał senator RP Piotr Florek, jednostkami 
OSP z terenu gminy i najbliższego jej sąsiedztwa, 

strażacką siedzibę odwiedziły rzesze mieszkańców. 
Druhowie z Rokietnicy przygotowali szereg atrakcji. 
Była projekcja filmu dokumentującego 10 lat udzia-
łu w podziale bojowym, wzruszający muzyczny ak-
cent w wykonaniu Filipa Górczaka, pokaz sprzętu 
i ratownictwa medycznego, przymiarki hełmów, kon-
kursy wiedzy i serdeczny poczęstunek – grochówką 
oraz wypiekami wykonanymi własnoręcznie przez 
bliskich i przyjaciół strażaków. Odwiedziny nowo 
wybudowanego obiektu remizy OSP w Rokietnicy 
trwały do późnych godzin wieczornych. 

D.P. 
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2018 Rokiem Powstania 
Wielkopolskiego 
w Gminie Rokietnica

Z wolnością 
w polskim sercu 
100 rocznica wybuchu POWSTANIA 
WIELKOPOLSKIEGO – grudniowe 
uroczystości w miejscach pamięci

CEREKWICA: 27 GRUDNIA 2018 godz. 10.00

Cerekwica, a w niej kościół parafialny i stary cmen-
tarz, to te miejsca na terenie Gminy Rokietnica, 
gdzie przetrwały najbardziej wymowne dowody 
udziału mieszkańców w powstaniu wielkopolskim. 
Nie może zatem zdarzyć się tak, by w tym miej-
scu zabrakło ważnych akcentów obchodów Roku 
Powstania Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica. 
I to dokładnie w dniu 100. rocznicy jego wybuchu.

Do dziś trwa pamięć o działaniach podjętych 10 
lat temu przy obchodach 90. rocznicy. Zgromadzone 
wtedy dzięki inicjatywie ks. proboszcza Krzysztofa 
Młynarczyka pamiątki i dokumenty stały się kanwą 
otwartej wówczas w domu parafialnym wystawy. 
Przetrwały także w swojej wersji elektronicznej, 
stając się bezcennym materiałem dokumentalnym 
dla specjalnego wydania „Rokickich Wiadomości” 
z grudnia 2008 r. poświęconego w całości tematy-
ce powstania wielkopolskiego.  

Dzięki otwartości i współpracy obecnego probosz-
cza parafii w Cerekwicy, ks. Andrzeja Magdziarza 
o godzinie 10.00 w dniu 27 grudnia 2018 r. zosta-
nie odprawiona msza św. w intencji powstańców – 
szczególnie tych, którzy spoczywają na cmentarzach 
w Cerekwicy (starym i nowym) oraz w Rokietnicy, 
Kiekrzu czy Sobocie. Ale również i poza nimi. Opra-
wę muzyczną zapewni Rokietnicka Orkiestra Dęta

Po mszy, również w kościele, odbędzie się krótka 
uroczystość rocznicowa przygotowana przez uczniów 
i pedagogów Szkoły Podstawowej w Mrowinie. Z całą 
pewnością również z aktywnym wsparciem rodzi-
ców. To oni bardzo zaangażowali się w realizowany 
przez szkołę projekt edukacyjny: zarówno ten opar-
ty na grze terenowej, jak i umożliwiający przywró-

cenie ładu na cmentarzu (opieka nad grobami, na-
prawa gabloty, nasadzenia krzewów).

Obchody w Cerekwicy zakończy przemarsz na 
stary cmentarz. Tu po wciągnięciu flagi powstań-
czej na maszt w harcerskiej asyście, odśpiewaniu 
hymnu i odczytaniu niepodległościowego apelu na-
stąpi złożenie kwiatów na mogiłach powstańców 
wielkopolskich przez obecne delegacje. 

KRZYSZKOWO 29 GRUDNIA 2018 godz. 14.00 – 
otwarcie skweru im. Powstańców Wielkopolskich.

To projekt sołecki. Realizowany od pomysłu po 
ostateczny kształt z ogromnym zaangażowaniem 
mieszkańców i sołtys Marii Chojnackiej. Skwer urzą-
dzony z historycznym sentymentem, ma być miej-
scem lokalnych uroczystości i odpoczynku. Stąd 
oprócz pamiątkowego cokołu, będzie tu także zie-
lono, a przy alejkach staną też ławeczki. 

Krzyszkowskie uroczystości poświęcone powstań-
com wielkopolskim – głównie tym, którzy mieszkali 
w Krzyszkowie, odbędą się w niedzielę – 30 grud-
nia. Po oficjalnym otwarciu skweru i odsłonięciu 
tablicy pamiątkowej odbędzie się pokaz grupy re-
konstrukcyjnej – oczywiście tematycznie związany 
z powstaniem wielkopolskim. Początek zaplanowa-
ny został na godzinę 14.00. Warto w to niedzielne 
popołudnie zawitać w Krzyszkowie. Zapraszamy. 

Relacje  
z NASZYCH WYDARZEŃ 
RAJD EDUKACYJNY Wielkopolskim 
szlakiem niepodległości 

Rajd edukacyjny to przedsięwzięcie zorganizowa-
ne w dniu 17.11.2018r. przez Stowarzyszenie LGD 
„Dolina Samy”, Sołectwo Mrowino – Cerekwica 
przy udziale Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Celem tej inicjatywy było upamiętnienie set-
nej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
w ramach ogłoszonego w Gminie Rokietnica roku 
obchodów tego wydarzenia przede wszystkim po-
przez zdobycie wiedzy o historii działań związanych 
z powstaniem wielkopolskim na terenie Powiatu 
Poznańskiego. W rajdzie licznie brała udział mło-
dzież ze Szkoły Podstawowej w Mrowinie, przed-
stawiciele Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
„Pod Kasztanem” oraz mieszkańcy gminy Rokiet-
nica. Uczestnicy odwiedzili Muzeum im. gen. Jó-
zefa Dowbora Muśnickiego i jego mogiłę w Luso-
wie, następnie stary cmentarz w Cerekwicy oraz 
cmentarz w Kiekrzu.

Na mogile generała i powstańców delegacje zło-
żyły wiązanki kwiatów. Rajdowi towarzyszyła grupa 
miłośników historii „Huzar” z Kaźmierza oraz Pani 
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Anna Szukalska-Kuś – kustosz Muzeum Wojskowe-
go w Poznaniu, która fascynowała wszystkich swo-
ją wiedzą historyczną. 

Podczas składania kwiatów Pan Piotr Kęsy – miesz-
kaniec Cerekwicy, zaakcentował ten moment trąbką 
sygnałową. Wspaniale reprezentowała się drużyna 
ZHP dziewcząt z SP Mrowino wraz z opiekunką Pa-
nią Sylwią Zabrocką.

Finał rajdu miał miejsce w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Rokietnicy. Uczestnicy wysłuchali kon-

certu piosenek wojskowych w wykonaniu grupy 
śpiewaczej „Pod Kasztanem”, młodzież szkolna de-
klamowała tematyczne wiersze, zaś Pani Ela Weso-
łowska szkoliła i pokazywała jak wykonać kokardę 
narodową. Wszyscy otrzymali koszulkę z nadru-
kiem oraz zostali poczęstowani smacznym posił-
kiem.

Szczególne podziękowania kierujemy pod ad-
resem Pani Ilony Draszczyk, Pana Ryszarda Lubka 
i Pani Teresy Wieczorek, którzy całe przedsięwzię-

cie przygotowali i zadbali o jego sprawną realizację 
GAI

Wyjątkowe obchody, niezwykły koncert, piękna 
wystawa prac plastycznych i wzruszająca projek-
cja promująca oficjalny start Rokietnickiego Archi-
wum Cyfrowego w ramach Narodowego Święta 
Niepodległości w Gminie Rokietnica przebiegają-
cych pod hasłem „Z wolnością w polskim sercu” 
– obszerna relacja strona 14. 
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Narodowe Święto Niepodległości 
w Gminie Rokietnica

W tym roku data 11 listopada była wyjątkowa. 
Tego dnia przypadała bowiem 100. rocznica od-
zyskania przez Polskę Niepodległości. Taka okazja 
wymagała więc unikatowej oprawy. Poszczegól-
ne punkty programu odbyły się w nieco innej niż 
do tej pory kolejności, a całe wydarzenie nabrało 
jeszcze bardziej uroczystego charakteru. Tym razem 
obchody rozpoczęliśmy pod krzyżem w Rokietni-
cy upamiętniającym bohaterów walk o niepodle-
głość. Uroczysty szpaler pocztów sztandarowych, 
którym jak co roku dowodził Paweł Czachor – Pre-
zes Oddziału Gminnego Związku OSP RP oraz skła-
danie kwiatów i zapalonych zniczy przez oficjalne 
delegacje, uzupełniły jubileuszowe wystąpienia. 
Autorem pierwszego, jak w pokoleniowej sztafe-
cie, był Pan Roman Łabędzki przedstawiciel Związ-
ku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 
1939-1956. Słowa papieża Jana Pawła II o zadanej 
wolności oraz strofy wiersza „Wstań Polsko moja” 
Teresy Kossak-Orlik z 1952 r. więzionej w Fordonie, 
wypowiedziane zostały z wzruszającą siłą doświad-
czenia, powinności, ale i niesłabnącej nadziei. Jak 
przejęta w biegu pałeczka wybrzmiało drugie wy-
stąpienie – Karola Kaniewskiego, młodego liceali-
sty. Jego Apel Niepodległościowy był poetycką for-
mą pokłonu wszystkim tym, którzy w jakiejkolwiek 
z form, na różnorodnych polach, ponosząc szereg 
ofiar, zabiegali o wolność. 

Po pokłonie, w uroczystym przemarszu, uczest-

nicy udali się do kościoła, gdzie ks. Tadeusz Lorek 
odprawił mszę św. w intencji ojczyzny w muzycznej 
oprawie Rokietnickiej Orkiestry Dętej. Następnie 
rozpoczęła się część artystyczna, którą prowadzi-
ły p. Danuta Potrawiak, Sekretarz Gminy Rokietni-
ca oraz p. Lucyna Bigos, Wicedyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy. W tej 
części p. Jacek Kortus (fortepian) oraz Piotr Kortus 

(akordeon) z wirtuozerią zagrali m.in. utwory Fry-
deryka Chopina, a p. Michał Grudziński oraz laure-
atki konkursu recytatorskiego – Julia Gąska i Lidia 
Kaniewska uzupełniały ją poezją. 

Na ekranach zlokalizowanych przed ołtarzem za-
prezentowana została próbka zasobów Rokietnickie-
go Archiwum Cyfrowego prowadzonego przez Sto-
warzyszenie Rokietnica Wokół Nas. Ta retrospekcja 
z przeszłości była jak niespodziewane odwiedziny 
przyjaciół, członków rodzin, miejsc i sytuacji ocalo-
nych dzięki fotografiom, dokumentom, sentymen-
towi, pamięci i kolekcjonerskiej pasji. 

Kościół ozdabiały prace przygotowane przez 
uczestników konkursu plastycznego koordynowa-
nego przez p. Ewę Lisowską ze Szkoły Podstawo-
wej w Rokietnicy. 

Wszyscy artyści zostali nagrodzeni burzą okla-
sków wzruszonej publiczności wypełniającej licznie 
zarówno nową, jak i zabytkową część rokietnickiej 
świątyni. Na zakończenie, zgodnie z tradycją obcho-
dów Święta 11 listopada związanego z jego patro-
nem – Św. Marcinem, uczestnicy mogli skosztować 
biało-czerwonych rogali przygotowanych przez Pie-
karnię Piotra Łakomego.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się 
w organizację uroczystości. Są to:
• Rada Gminy Rokietnica
• Ks. Proboszcz Tadeusz Lorek z Parafii pw. Chry-

stusa Króla w Rokietnicy
• p. Józef Fudala Sołtys Sołectwa Rokietnica 
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• dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ro-
kietnicy

• p. Michał Wieland Prezes Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych 

• p. Teresa Wieczorek Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Rokietnicy 

• p. Marian Szymański Prezes Zakładu Usług Ko-
munikacyjnych Rokbus 

• p. Jerzy Maciejewski Prezes Rokietnickiego Ośrod-
ka Sportu 

• p. Paweł Czachor Prezes JOSP Rokietnica

• zabezpieczenie uroczystości pod krzyżem – Dru-
howie z OSP Gminy Rokietnica

• Rokietnicka Orkiestra Dęta
• dyrekcja i uczniowie Zespołu Szkół im. Jadwigi 

i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy
• harcerze 
• Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinow-

skiego 1939-1956. Oddział Wielkopolska
• fotografowie – p. Damian Nowicki, p. Rafał Dep-

ta, p. Adam Michta
• artyści – p. Jacek Kortus, p. Michał Grudziński, 

Piotr Kortus, Julia Gąska, Lidia Kaniewska

• nagłośnienie i oświetlenie – Michał Klaus
• kompozycje kwiatowe – p. Jadwiga Nadolna-

Czachor
• rogale – p. Piotr Łakomy
• p. Zdzisław Szatkowski
• p. Sylwester Grolewski
• Mieszkańcy Gminy, którzy wzięli udział w wy-

darzeniu.

Referat Organizacyjny i Promocji 
UG Rokietnica

Zdjęcia: Adam Michta, Damian Nowicki
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XVI Gminny Konkurs Recytatorski
8 listopada w Przedszkolu „BAJECZKA” w Rokiet-

nicy odbył się już XVI Gminny Konkurs Recytatorski. 
Tegoroczna edycja konkursu związana była z jakże 
ważnym wydarzeniem  jakim jest 100-lecie odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Konkurs recytatorski 
odbywał się pod hasłem „Polska - Moja Ojczyzna”.

W konkursie łącznie udział wzięło 34 małych 
uczestników (3-4 latków, 5-6 latków).

W grupie dzieci młodszych wyniki były nastę-
pujące:

• I miejsce - Ignacy Dombrowski
• II miejsce - Oliwier Demków  
• III miejsce - Igor Graczyk 
• III miejsce - Stanisław Lis 

wyróżnienia:
- duet: Zuzanna Matelska, Hubert Zawadzki
- Aleksander Kozłowski 

W grupie dzieci 5-6 letnich wyniki były nastę-
pujące:
• I miejsce - Dagmara Czerniejewska 

• II miejsce - Julia Madaj 
• III miejsce - Agata Kortus 

wyróżnienia:
- Adam Demków 
- Marta Matysiak 
- duet - Kaja Hauk , Natalia Grotkiewicz
- Liwia Olszowiec 
Serdecznie gratulujemy Wszystkim uczestnikom 

konkursu za piękne recytacje wierszy, nauczycie-
lom za wspaniałe przygotowanie uczestników do 
tego wydarzenia.

Ogromne podziękowania składamy dyrekcji Przed-
szkola „Bajeczka” - Pani Emilii Świst oraz pracowni-
kom za ugoszczenie Wszystkich w swojej placówce.

Noc w Bibliotece
Kolejna Noc w Bibliotece już za nami. Listopado-

wa nocka odbywała pod hasłem : „Z historią w tle”. 
Podczas tej nocy  odbywały się  warsztaty historycz-
ne, które  poprowadził Pan Tomasz Kruczek - pisarz, 
animator kultury, pasjonat średniowiecza... a więc... 
były legendy, baśnie oraz niezwykłe historie związa-
ne z początkami naszego państwa. Uczestnicy zajęć 
poznawali także ciekawe historie związane z odzy-
skaniem przez Polskę niepodległości. W podziale na 
kilka grup dzieci rozwiązywały zagadki i krzyżówki, 
które związane były z historią Polski. Było zdoby-
wanie wiedzy, ciekawe zabawy, posiłek regenera-
cyjny, projekcje filmowe no i oczywiście niezwykła 
noc w niezwykłym miejscu. Serdecznie dziękujemy 
Wszystkim uczestnikom za aktywność i zaangażo-
wanie we wszystkie zaplanowane działania. Dzięki!

Podziękowanie
WSZYSTKIM 
DARCZYŃCOM 
SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY ZA 
PRZEKAZANIE 
KSIĄŻEK 
I CZASOPISM.

Dzięki Państwa 
życzliwości i ofiarno-
ści, wzbogacił się nasz księgozbiór, a czytelnicy 
Biblioteki Gminnej im. M. Konopnickiej z pewno-
ścią znaleźli wśród nich coś ciekawego dla siebie. 
Darczyńcom wyrażamy ogromną wdzięczność 
i składamy serdeczne podziękowania za wielką 
życzliwość okazaną naszej bibliotece. 

Dziękujemy!
W imieniu Czytelników

Dyrektor i Pracownicy Biblioteki

Boże Narodzenie to jeden  
z najbardziej wyjątkowych dni w roku.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć 

wiele zadowolenia, własnego skrawka nieba, 
zadumy nad płomieniem świecy, filiżanki dobrej, 

pachnącej kawy, piękna poezji, po prostu najpiękniejszych 
świąt Bożego Narodzenia roziskrzonych kolędą, śmiechem 
i wspomnieniami, które dostarczą Państwu tyle optymizmu, 

by starczyło go na cały Nowy 2019 Rok
życzą Dyrektor i Pracownicy Biblioteki Gminnej  

im. M. Konopnickiej  
oraz Gminnego Ośrodka Kultury
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Jubileuszowy 
10 BAL SOŁTYSÓW 
już 5 stycznia 2019

W jubileuszowym towarzystwie wydarzeń z 100-
tką w nazwie, organizowany już po raz 10 BAL SOŁ-
TYSÓW, mieści się ze swoim liczbowym wynikiem 
doskonale. Pomnożony bowiem przez 10 wysiłek, 
aby każdy szczegół dopracować do perfekcji, może 
dać tylko 100-procentowy sukces.

Rekomendacja dobrej zabawy jest zbędna. Każ-
dy z dotychczasowych uczestników Balu ochoczo 
zapewni, że atmosfera jest rodzinna, oprawa kar-
nawałowa, kuchnia smaczna, a przyświecająca idea 
zobowiązująca i bardzo cenna.

Sołtysi po raz kolejny będą zapraszać do bycia 
hojnym na rzecz ROKTAR-u. Stowarzyszenia, które 
chce dalej skutecznie łamać i pokonywać bariery 
stojące przez niepełnosprawnymi i członkami ich 
Rodzin. I to nie tylko te architektoniczne, ale rów-
nież społeczne i ludzkie. 

Zaprosimy więc do tańca, zaoferujemy upomin-
kowe cegiełki i piękne prace plastyczne uczestni-
ków Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych 
przez ROKTAR. Wylicytujemy szereg przedmiotów. 
Także trochę dziwnych, zwariowanych i zabawnych. 
Wszystko w pogodnym, życzliwym nastroju. Zapo-
wiadamy też wyjątkowe atrakcje – jak na jubileusz 
przystało. Zadba o nie Gminny Ośrodek Kultury z Ro-
kietnicy. Warto przygotować zatem szczodrość, sko-
rą do pomocy i wsparcia, wyjątkowy karnawałowy 
humor – bo to pierwsza sobota po sylwestrze i goto-

wość na niespodzianki przygotowane dla wszystkich 
uczestników w jubileuszowym prezencie.

Zapraszamy.

Bal Sołtysów dla Stowarzyszenia ROKTAR pod ho-
norowym patronatem Wójta Gminy Rokietnica or-
ganizowany jest przez Sołtysów Gminy Rokietnica 

z niestrudzonym Józefem Fudalą na czele.
Miejsce: Restauracja „Pod Gruszą” w Rokietnicy
Data: 5 stycznia 2019; początek – godz.20.00 
Informacji organizacyjnych udziela i zapisy już 

dziś przyjmuje: Józef Fudala Sołtys Sołectwa Ro-
kietnica tel.: 600 421 640.

 D.P.
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IV Korowód Świętych w Rokietnicy
W wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych, 

31 października, już po raz czwarty, dzieci, mło-
dzież i dorośli, mieszkańcy Rokietnicy i sąsiednich 
miejscowości, wzięli udział w Korowodzie Świętych. 
Jego celem jest ukazywanie sylwetek świętych i bło-
gosławionych, którzy mogą dla młodszego pokole-
nia być przykładami i autorytetami. Co roku pozna-
jemy trzy nowe sylwetki tych, których Kościół daje 
nam za wzór do naśladowania.

Tegoroczny korowód prowadził św. Marcin, któ-
ry jechał konno w uroczystym płaszczu, prezentu-
jąc iście majestatyczny wizerunek biskupa Tours, 
wzbudzając aplauz uczestników i zainteresowanie 
przechodniów. Najbardziej znana jest historia z jego 
życia, kiedy spotkawszy ubogiego człowieka podzie-
lił się z nim połową swojego płaszcza. Jako pasterz 
diecezji odznaczał się troską o najsłabszych i po-
trzebujących.

Orszak ponad 100 osób przeszedł ulicą Lipową, 
dalej Traktem Napoleońskim i ulicą Szkolną do ko-
ścioła, gdzie przypomnieliśmy sobie świętą Matkę 
Teresę z Kalkuty. Fenomen życia tej kobiety polega 
na tym, że nie mając żadnych środków ani gotowych 
instytucji, zaczęła służyć chorym i umierającym na 
ulicy. Dobro i miłość jakie rozdawała w końcu za-

owocowały powstaniem nowego zgromadzenia, 
które do dzisiaj służy potrzebującym w różnych za-
kątkach globu. Siostry, które niosą dalej dziedzic-
two Matki Teresy, codziennie adorują przez godzi-
nę Najświętszy Sakrament i stąd czerpią siłę, aby 
okazać miłość tym, którym najbardziej jej brakuje.

W kościele wspólnie modliliśmy się na Mszy świę-
tej, przed którą przywołaliśmy osobę św. Francisz-
ka z Asyżu. Ten „biedaczyna Boży” pokazuje w jaki 
sposób sprawy najprostsze w życiu stają się najcen-
niejsze, jeżeli przeżywa się je z Bogiem i dla drugie-
go człowieka.

Po Mszy świętej korowód przeszedł do budynku 
Gimnazjum, gdzie odbył się Bal Świętych połączo-
ny z tańcami, grami i poczęstunkiem. 

Korowód jest co roku pogodnym i dobrym cza-
sem spędzonym rodzinnie i pomaga, zwłaszcza dzie-
ciom, odnaleźć pozytywne wizerunki świętych, któ-
rych rzeczywiście warto w życiu naśladować. Święty 
to nie jest człowiek idealny, który wszystko wyko-
nuje perfekcyjnie. Święty to człowiek, który świa-
domy własnych ograniczeń, ciągle szuka Bożej łaski 
i pomocy. Dlatego i my możemy dążyć do świętości. 
Mając tak wiele dobrych przykładów uczmy się pro-
mieniować dobrem i miłością na innych.

Już teraz zapraszamy dzieci z rodzicami, a także 
młodzież i dorosłych, aby kolejny wieczór przed 1 li-
stopada spędzili w radosnej i modlitewnej atmosfe-
rze na kolejnym Korowodzie Świętych w Rokietnicy.

Organizatorzy Korowodu 
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ROSgwiazdka „Z wolnością w polskim 
sercu” i koncertem Kasi Cerekwickiej
27 grudnia 2018 roku w hali ROS

Po raz czwarty zapraszamy do udziału w ROS-
gwiazdce. Wydarzenie tradycyjnie już rozpocznie 
się od gali wręczenia statuetek Rokietnickiej Wierz-
by, które zostają przyznane społecznikom, wyjątko-
wym osobowościom oraz przedstawicielom biznesu. 
Jako support oficjalnej części wydarzenia wystą-
pi Rokietnicka Orkiestra Dęta, która premierowo 
zaprezentuje utwory z nowej płyty tematycznie 
związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz wybuchu powstania wiel-
kopolskiego. O tym, że jest to projekt nietuzinkowy, 
świadczy znany już dziś roboczy tytuł płyty: „PŁY-
TA WOLNO(ść)GRAJĄCA”. Oprócz muzyków orkie-
stry zostaną na niej utrwalone również wykonania 
Jacka Kortusa (utwory Fryderyka Chopina), Micha-
ła Grudzińskiego (poezja) oraz wokalistek rokiet-
nickiego GOK-u. Wszystkich łączy to, że są miesz-
kańcami Gminy Rokietnica (100 procent NAS) i że 
udział w projekcie „Z wolnością w polskim sercu” 
na 100-lecie Niepodległości przyjęli z zaszczytem. 
Dopełnieniem całego wieczoru będzie koncert Kasi 
Cerekwickiej, wokalistki pop. Artystka rozpoczęła 
karierę w 1997 roku wygraną w programie „Szan-
sa na sukces”. Od tej pory wydała 6 albumów, na 
których znalazły się utwory takie jak Potrafię ko-
chać, S.O.S. czy Na kolana znane doskonale z anten 
polskich rozgłośni radiowych. Twórczość wokalistki 
koncentruje się na kobietach – ich potrzebach, do-

świadczeniach i pragnieniach. Jej występy są nastro-
jowe i pełne emocji. Niewątpliwie tak będzie rów-
nież podczas grudniowego koncertu w Rokietnicy.

W programie:
19.00 – ceremonia wręczenia statuetek „Rokiet-

nickiej Wierzby” 
20.15 – koncert Kasi Cerekwickiej

W tym roku mamy do rozdania:
• wejściówki „A” na miejsca siedzące uprawnia-

jące do udziału w gali i koncercie. O możliwości 
ich zdobycia będziemy informować na naszym 

profilu Rokietnica.pl na facebooku. Śledźcie nas!
• wejściówki „B” na miejsca stojące dla tych, któ-

rzy chcą wziąć udział tylko w koncercie (otwar-
cie bramek ok. 19.50, początek koncertu ok. 
20.15). Aby je zdobyć, należy wypełnić formu-
larz zgłoszeniowy.

Rejestracja elektroniczna na wejściówki „B” zo-
stanie uruchomiona na stronie www.rokietnica.pl 
dnia 10 grudnia 2018 roku o godz. 17.00 i będzie 
aktywna do dnia 13 grudnia 2018 roku lub do wy-
czerpania limitu wejściówek. Spieszcie się. Liczba 
miejsc jest ograniczona!

Odbiór wejściówek „B” w portierni Rokietnic-
kiego Ośrodka Sportu, ul. Szamotulska 29, w ter-
minie od 17.12.2018 r. do 21.12.2018 r., w godz. 
od 7:30 do 22:00, wejście „C” od strony północ-
nej (portiernia).

Warunki rejestracji:
• Rejestracji mogą dokonywać osoby powyżej 13. 

roku życia;
• Jedna „wejściówka” upoważnia do wejścia tyl-

ko jednej osoby.
Kontakt: katarzyna.sokulska@rokietnica.pl; 

kinga.owsian@rokietnica.pl oraz pod nr tel. 61 
89 60 614.

Referat Organizacyjny i Promocji 
UG Rokietnica
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ROS_PAKUJ z Nami Święta
6 GRUDN IA  M IKOŁAJK I  

RAZEM Z:

* MIKOŁAJEM (szansa na piątkę, słodkości i fotkę)  
* 18.00 ZAMIGOCZ NAM CHOINKO *

JARMARKOWE ATRAKCJE:
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Dzień Dyni (Pumpkin Day) w Szkole 
Podstawowej w Rokietnicy

W dniu 31 października w młodszych klasach na-
szej szkoły odbył się wesoły Dzień Dyni. Mamy pod-
czas niego  okazję podziwiać dary natury w postaci 
pięknych dyń, którymi obdarza nas jesień. W stro-
jach szkolnych w tym dniu dominuje piękny kolor 

pomarańczowy, który wnosi do szkoły dużo słońca 
i pozytywnej energii. Dzieci przebierają się w kostiu-
my dyniowe lub po prostu zakładają pomarańczo-
we rzeczy. Dynie przyniesione na konkurs dynio-
wy przerastają jak zwykle oczekiwania dorosłych 
- dzieci mają wspaniałe pomysły. W tym roku dy-
nie przybrały kształty zwierzątek, minionków, pira-
tów, par młodych, ludzików, postaci z bajek, karet 
dla księżniczek, pingwinów i wielu innych. Wszyst-
kie były śliczne i bardzo pomysłowe!!! Chętni ro-
dzice wraz z dziećmi na ten dzień upiekli ciasta dy-
niowe - w różnych postaciach - tych tradycyjnych, 
pieczonych w płaskich blaszkach oraz w postaci 
pięknie udekorowanych muffinek. To pozwoliło 

dać wszystkim uczniom możliwość spróbowania 
tego zdrowego wypieku i przekonania się, że dy-
nia może być wykorzystywana na różne sposoby 
i jedzona w różnych postaciach. Dzięki pracowito-
ści i pomysłowości małych cukierników i ich rodzi-
ców lub dziadków mogliśmy wesprzeć materialnie 
świetlicę szkolną. Ze sprzedaży zebraliśmy 230 zł, 
które zostaną przeznaczone na potrzeby świetlicy 
- m.in. piłki, pompki do piłek oraz plasteliny. Oby 
tylko dzieciom jak najmilej mijał czas w oczekiwa-
niu  na lekcje lub po nich! 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym osobom! 

A. Tylczyńska

POMAGAMY
Nowy rok szkolny na dobre zadomowił się już 

w naszych edukacyjnych zakamarkach i każdy nabrał 
rozpędu do nauki. Zanim jednak nadejdzie czerwiec 
2019, powróćmy wspomnieniami do tego, co wy-
darzyło się pod koniec roku szkolnego 2017/2018. 
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy nawiąza-
ła współpracę z Fundacją Rak’n’Roll, która „zmie-
nia schematy myślenia o chorobie nowotworowej 
i działa na rzecz poprawy jakości życia chorych na 
raka.” Jedną z inicjatyw tej fundacji jest akcja „Daj 
włos!”, która polega na tym, że każda osoba, któ-
ra chce obciąć włosy, może je potem przekazać na 
peruki dla kobiet w trakcie chemioterapii.

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

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

Sylwia Łukaszczuk 

Podziękowanie
Bibliotekarze Biblioteki Gminnej im. M. Konop-

nickiej składają serdeczne podziękowania Szkole 
Podstawowej  im. Jana Brzechwy  w Rokietnicy 
za przekazanie książek zebranych podczas akcji 
„Wymień się książką”. 

Przekazane książki wzbogacą księgozbiór na-
szej biblioteki, a czytelnicy z pewnością znajdą 
wśród nich coś interesującego dla siebie.

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, 
którzy wzięli czynny udział w tej akcji.

Szczególne podziękowania składamy Pani Mar-
cie Pawlisiak – Organizatorowi akcji. 

Dziękujemy! 

Z wizytą w Berlinie
W piątek 26.10.2018 roku odbyła się wycieczka 

do Berlina, w której wzięli udział uczniowie z klas 7a, 
8f i 3e gimnazjum. Towarzyszyły nam p. wicedyrek-
tor Elżbieta Fudala, p. Beata Jagodzińska, p. Żane-
ta Przebierała i p. Katarzyna Trojan. Gdy dotarliśmy 
do stolicy Niemiec zaczęliśmy zwiedzanie od Muru 
Berlińskiego (East Side Gallery). W drodze do kolej-
nego punktu programu wycieczki zatrzymało nas 
czerwone światło, w tym samym czasie na przejściu 
dla pieszych cyrkowcy prezentowali swoje umiejęt-
ności. Wysiedliśmy z autokaru w pobliżu słynnego 
Alexanderplatz. Zobaczyliśmy z bliska wieżę telewi-
zyjną – najwyższą budowlę w Berlinie, która ma 368 
m wysokości. Następnie zatrzymaliśmy się przy fon-
tannie Neptuna symbolizującej cztery rzeki Wisłę, 
Odrę, Łabę oraz Ren. Po pamiątkowych zdjęciach 
przy fontannie, znalazła się chwila na kupienie pa-
miątek. Następnym punktem wycieczki było odwie-
dzenie Placu Republiki oraz wejście do Reichstagu, 
gdzie mogliśmy ze szklanej kopuły oglądać wspa-

niałą panoramę miasta. W drodze na obiad zoba-
czyliśmy Bramę Brandenburską i Pomnik Pomordo-
wanych Żydów Europy. Ostatnim etapem podróży, 
po ciepłym posiłku przy Placu Poczdamskim, było 
zwiedzanie Muzeum Techniki. W drodze powrotnej 
mieliśmy okazję podziwiać uroki oświetlonego mia-
sta wieczorem oraz wzięliśmy udział w quizie wie-

dzy o Berlinie. Najlepiej z pytaniami poradzili sobie 
Jan Łuczka z klasy 8f, Aleksander Pejka i Zofia Przy-
bylska z klasy 7a oraz Szymon Czyżewski z klasy 8f.

Tekst: Julia Koźlak, Joanna Ozdowska i Maja 
Ratajczak z klasy 7a Szkoły Podstawowej im. 

Jana Brzechwy w Rokietnicy

Szkoła Podstawowa 
w Rokietnicy
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Bajeczkowe wieści…
„Święto Pieczonego Ziemniaka 
w „Bajeczce”

Jesień to czas zbiorów ziemniaków, a przy tym 
doskonała okazja do wspólnej zabawy i lepszego 
poznania tego popularnego warzywa. Z tej okazji 
skorzystały przedszkolaki z grupy „Motylki” i „Kotki”. 
11 Października wraz z paniami obchodziły „Święto 
Pieczonego Ziemniaka”. W tym dniu, pomimo nie-
sprzyjającej pogody, wszyscy przybyli do przedszkola 
we wspaniałych humorach i z szerokim uśmiechem. 
Na dzieci czekały liczne „ziemniaczane konkurencje”. 
Przedszkolaki mogły wykazać się szybkością, zwin-
nością i celnością w „sadzeniu i zbieraniu” ziemnia-
ków, w wyścigu z ziemniakiem na łyżce oraz rzuca-
niu do koszyka. Konkurencje sportowe poprzedzone 
były zabawą przy muzyce i tańcami integracyjny-
mi. Wspólnym zadaniem dla dzieciaków było wy-
konanie z warzyw „Stworów-Potworów”. Pomysło-
wości w pracach nie brakowało. Wszystkie trafiły 
na wystawę i zdobiły kącik przedszkolny ciesząc 
oczy tych, którzy odwiedzają nasze przedszkole. 
Nikogo z uczestników spotkania nie ominął poczę-
stunek. Wszyscy mogli degustować pieczone ziem-
niaki z „gzikiem”, przygotowane przez tatę Sary 
– p. Urbańskiego, za które z góry jeszcze raz dzię-
kujemy!!! Ten jesienny, deszczowy dzień na długo 
pozostanie w naszej pamięci! 

 Agnieszka Tomczak

Rogalowe Muzeum w Poznaniu
Dnia 19 października dzieci z grupy Żabki i Pszczół-

ki były na wycieczce w Rogalowym Muzeum Pozna-
nia. Przedszkolaki brały udział w warsztatach, pod-

czas których poznały legendę o powstaniu rogali, 
jakie składniki są używane do ich produkcji oraz 
poznały elementy poznańskiej gwary. Największą 
jednak atrakcją był wspólny wypiek Rogali Świę-
tomarcińskich przy użyciu tradycyjnych narzędzi. 
Wszystkie dzieci z zapałem przygotowywały rogale 
pod okiem dwóch Panów cukierników, którzy da-
wali cenne wskazówki, porady i pomagali małym 

cukiernikom podczas pracy. Na zakończenie warsz-
tatów przedszkolaki obejrzały multimedialną prezen-
tację o historii Poznania oraz degustowały Rogale 
Świętomarcińskie. Warsztaty były bardzo atrakcyj-
ne i dobrze zorganizowane, wszystkie dzieci chętnie 
słuchały i aktywnie uczestniczyły. Czas warsztatów 
szybko minął, ale dzieci zadowolone i uśmiechnię-
te wróciły do przedszkola. 

Raisa Mrotek, Izabela Olejniczak-Bysiewicz

Urodziny Minionka
W październiku po raz kolejny obchodziliśmy 

„Dzień Minionka”. Tak jak w ubiegłym roku, dzieci 
świętowały ten dzień wspólnie z rodzicami. Mimo 
wielu obowiązków przybyli oni licznie do naszego 
przedszkola, by towarzyszyć swoim pociechom. 
Dzień obfitował w liczne atrakcje, ale największą 
niespodzianką były odwiedziny Minionka. Na za-
kończenie dnia dzieci z wielkim apetytem zjadły 

Przedszkole  
Bajeczka
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tort przygotowany przez mamę Jagody oraz wy-
puściły w niebo balony, w których umieścili swoje 
największe marzenie. Dzień pełen wrażeń szybko 
się skończył, ale wspomnienia pozostaną na długo. 

Marta Gawrysiak, Hanna Augustyniak

„Finansowy elementarz”
23 października dzieci z grup: „Elfy”, „Pszczół-

ki”, „Minionki” i „Słoneczka” brały udział w projek-
cie „Finansowy Elementarz”. Celem spotkania było 
przybliżenie dzieciom pojęcia wartości pieniądza. 
Przedszkolaki podczas zabaw przekonały się ile wy-
siłku trzeba włożyć, by zaoszczędzić gotówkę oraz 
jak szybko zaoszczędzone pieniądze mogą zniknąć. 
Przedszkolaki otrzymały pakiet materiałów eduka-
cyjnych w formie książek i kolorowanek. Materia-
ły te posłużą do dalszego pogłębiania wśród dzieci 
wiedzy na temat ekonomii oraz rozumienia relacji 
między pracą, finansami i wydatkami. 

Marta Gawrysiak, Hanna Augustyniak

Żabki poznały maszyny rolnicze

24.10.2018r. „Żabki” skorzystały z zaproszenia 
taty Marceliny i odwiedziły firmę KUHN- dilera „John 
Deere”, z siedzibą w Jelonku. Dzieci miały okazję za-
poznać się z nazwami i wyglądem sprzętów, które 
rolnicy wykorzystują w codziennej pracy. Wielkość 
maszyn zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie. 
Było dużo pytań, na które pracownicy wyczerpują-
co odpowiadali. Przedszkolaki chętnie wcieliły się 
w rolę kierowców i wsiadali na mniejsze pojazdy. 
Kolejną atrakcją była animacja o pracy rolników oraz 
mini konkurs wiedzy z tej tematyki. „Żabki” kolo-
rowały również obrazki przedstawiające poznane 
sprzęty. Do przedszkola wróciliśmy z upominkami, 
ale przede wszystkim z ciekawymi wrażeniami.  
Będziemy bardzo miło wspominać ten wyjazd.

Joanna Tomalka

Dyniowy Dzień u „Żabek”
Dnia 30 października grupa Żabki obchodziła 

„Dzień Dyni”. Tego dnia każde dziecko było ubra-
ne na pomarańczowo lub przebrane za dynię. Zaję-
cia zaczęliśmy od burzy mózgów, gdzie każdy mógł 
powiedzieć, co wie o dyni. Później dzieci obejrzały 
film edukacyjny, który dostarczył im informacji, ja-
kie są rodzaje dyni, jak wyglądają i czym się różnią. 

Nie zabrakło również zabaw ruchowych w dwóch 
rzędach podczas których dzieci biegły z dynią, szły 
z dynią na tarczy gimnastycznej jak kelnerzy oraz 
podawały sobie dynie tak, aby jak najszybciej prze-
nieść je z jednego koszyka do drugiego. Było przy 
tym naprawdę dużo zabawy i śmiechu. Później po-
rozmawialiśmy o wartościach odżywczych i witami-
nach, jakie daje nam dynia. Opowiedzieliśmy so-
bie, dlaczego powinniśmy ją jeść i do jakich potraw 
i przetworów możemy ją użyć. Na zakończenie na-
szych zajęć wspólnie upiekliśmy ciasto dyniowe, 
które każdy skosztował podczas podwieczorku. Dzi-
siejszy dzień na pewno przekonał każdego przed-
szkolaka, że dynia to bardzo zdrowe i wartościo-
we warzywo. 

Raisa Mrotek

Pszczółki poznały pracę laboranta

W czwartkowe popołudnie, 8 listopada, gru-
pę Pszczółki odwiedziła Pani Aneta Wojewoda, 
mama Adasia, która przybliżyła nam pracę labo-
ranta. Na początek wyjaśniła, czym zajmuje się oso-
ba pracująca w laboratorium oraz jakich sprzętów 
używa, dzieci z ogromnym zainteresowaniem oglą-
dały zlewki, kolby, menzurki, pipetki… Następnie za-
prezentowała szereg eksperymentów, do wykona-
nia których wykorzystała ocet, sodę oczyszczoną, 
barwniki spożywcze, olej… Dzieci z otwartymi bu-
ziami oglądały wybuchający wulkan, samopompu-
jący się balon, czy pieprz uciekający przed olejem. 
Wszyscy mali laboranci na koniec zajęć otrzymali 

naklejki i baloniki. Bardzo dziękujemy Pani Ane-
cie za poświęcony czas i bardzo atrakcyjne zajęcia! 

Izabela Olejniczak-Bysiewicz

Piękna Nasza Polska Cała
Nasze przedszkole bierze udział w Międzynarodo-

wym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska 
Cała”, który jest odpowiedzią na wyjątkowe świę-
to Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodle-
głości. Głównym celem projektu jest kształtowanie 
tożsamości narodowej dzieci, ich postaw patrio-
tycznych, uwrażliwienie na piękno, folklor i trady-
cje Polski. W trakcie realizacji projektu, a działania 
zaczęliśmy podejmować już w miesiącu wrześniu 
dzieci wykonały szereg zadań min. stworzyły kąci-
ki patriotyczne w swoich salach, zasadziły drzewo 
pamięci jako symbolu życia i wolności, poznały pio-
senki i tańce oraz zabawy regionalne. Przedszko-
laki chętnie brały udział w występach, konkur-
sach, wycieczkach i innych ciekawych działaniach.  
Niejednokrotnie zarówno dzieci jak i ich rodzice 
wykazali się zaangażowaniem i pomysłowością za 
co im serdecznie dziękujemy. 

Agnieszka Matysiak

Konkurs plastyczny  
„Moja mała ojczyzna”

9.11.2018 został rozstrzygnięty konkurs plastycz-
ny „Moja mała ojczyzna” realizowany w ramach 
Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Pięk-
na Nasza Polska Cała”. Jury wyłoniło zwycięzców, 
którzy w najciekawszy sposób przedstawili piękno 
naszego regionu. Nagrodzeni w kategorii wiekowej 
3-4 latki: miejsce I : Adela Przystup, miejsce II Szy-
mon Dubiecki, miejsce III Maria Podgórska i Olga 
Szałecka. W kategorii wiekowej: 5-6 latki nagrodze-
ni zostali: miejsce I Adam Demków i Nadia Pawli-
siak, miejsce II Maja Matysiak i Florian Materniak, 
miejsce III Piotr Styperek i Marcin Brud. Zwycięz-
com serdecznie gratulujemy! 

Organizatorzy: Małgorzata Spławska, Agniesz-
ka Matysiak, Sylwia Statucka-Magdziak
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Przedszkole  
Logicus
Drzewo Pamięci

Nasze przedszkole bierze udział w Międzynarodo-
wym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska 
Cała”, który związany jest z wyjątkowym jubileuszem 
obchodzonym w naszym kraju - 100 rocznicą Odzy-
skania Niepodległości. Celem projektu jest kształto-
wanie tożsamości narodowej oraz postaw patriotycz-
nych. W ramach działań Odkrywcy z pomocą pań 
wykonali kolejne zadanie. Posadzili na terenie placu 
zabaw drzewko pamięci – symbol życia i wolności. 

Kolorowy gość
Przedszkolaki poznały bohatera serii książek Da-

vida McKee – Elmera – słonia w kratkę. Dzieci bar-
dzo ciepło i z wielkim entuzjazmem przyjęły gościa. 
Podczas czytania opowiadań panował wyjątkowy 
nastrój, wszyscy byli skupieni i zaciekawieni przygo-
dami Elmera. Dzięki przygodom kolorowego słonia 
wiemy już, że „inny nie oznacza gorszy”, a najważ-
niejsze jest to, co się kryje w sercu. Zachęcamy ro-
dziców do czytania dzieciom wartościowych ksią-
żeczek, do których z pewnością należą przygody 
słonia Elmera.

Spotkanie z Alpakami
Niezwykli goście – Kiki i Ali – przybyli na przed-

szkolny plac w towarzystwie swojego opiekuna.  
Alpaki to zwierzęta o bardzo łagodnym usposobie-
niu. Są pozytywnie nastawione  do dzieci. Głaskanie 

i przytulanie alpak pomaga dzieciom rozluźnić się 
i otworzyć. Na terenie placu zabaw czuły się bar-
dzo swobodnie. Dzieci mogły z nimi pospacerować, 
uczesać i nakarmić. Przedszkolaki były pod ogrom-
nym wrażeniem przybyłych gości. 

Policjanci w przedszkolu
W trosce o bezpieczeństwo policjanci spotkali 

się z dziećmi z naszego przedszkola. Podczas spo-
tkania wyjaśnili dzieciom, jak bawić się bezpiecz-
nie w domu, przedszkolu i na placu zabaw oraz 
w jaki sposób bezpiecznie przechodzić przez jezd-
nię. Przedszkolaki nauczyły się prawidłowego za-
chowania podczas ataku psa i chętnie prezentowały 
pozycję «żółwia». Wszyscy z dużym zainteresowa-
niem słuchali rad i wskazówek zaproszonych gości. 
Na zakończenie wizyty przedszkolaki mogły zwie-
dzić samochód policyjny.

Iluzjonista Brozi
25 października nasze przedszkole odwiedził cza-

rodziej Brozi, który wprowadził przedszkolaków 
w świat magii. Dzieci były świadkami fantastycz-
nej iluzji. Magik oczarował każdego widza wycią-
gając z woreczków kolorowe chustki i parasolki, ale 
największym zachwytem były znikające i pojawiają-
ce się na scenie ptaki. Przedszkolaki miały również 
okazję zostać asystentami czarodzieja i bezpośred-
nio uczestniczyć w częściach pokazu. Wyczarował on 
na buziach dzieci uśmiech, radość i zaciekawienie. 
Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie.

Niezwykła noc
26 października Podróżnicy przybyli do przed-

szkola późnym popołudniem, aby rozpocząć niesa-

mowitą przygodę. Pani Melania i Pani Iza zorgani-
zowały noc atrakcji. Dzieci miały do zrealizowania 
tajemnicze zadania - odczytanie tajemniczego listu 
i podchody przy świetle latarek. Po seansie filmo-
wym, podróżnicy posprzątali i zjedli kolacje. Rano 
dzieci miały okazję na samodzielnego skomponowa-
nia sobie kanapek na śniadanie. Na koniec wszyscy 
otrzymali dyplomy oraz niespodzianki przygotowa-
ne przez dzieci. Przedszkolaki były bardzo dzielne. 
To była niezapomniana noc.

Bal Dyni
26 października odbył się Bal Dyni. W tym dniu 

wszyscy przyszli ubrani w barwach jesiennych. Z tej 
okazji odkrywaliśmy w grupach różne sposoby na 
wykorzystanie dyni do zabawy i ozdabiania. Rado-
ści ze wspólnych tańców i zabaw nie było końca. 
Każdy z nas sprawdzał swoje taneczne umiejętno-
ści uczestnicząc między innymi w tańcu z balona-
mi. Zabawa była wspaniała.
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Październik/Listopad w Ptysiu 
Dzień Ziemniaka

22.10 dzieci z naszego przedszkola świętowa-
ły Dzień Ziemniaka. W tym dniu jedliśmy tradycyj-
ny poznański obiad: pyry z gzikiem. Wśród atrakcji 
znalazły się: konkursy o ziemniaku, zagadki, zaba-
wy sportowe oraz plastyczne. W każdym działaniu 
królowała wielkopolska pyra. Poza grami i zabawa-
mi było troszkę wiadomości o jegomości ziemniaku. 
Ziemniak jest pospolitym, ale również wspaniałym 
warzywem, przyrządzanym w naszych kuchniach 
na różne sposoby o tym wiedzą już nasze przed-
szkolaki i jak same mówią, nie wyobrażają sobie 
nie jeść pyry. 

Ptysiowe Mam Talent
26.10 nasze przedszkole zamieniło się w wielką 

scenę dla artystów, mianowicie odbyło się Ptysio-
we Mam Talent. Jak to przystało na takie konkursy 
było jury w składzie: Agnieszka Chylińska –ciocia 
Ola, Małgorzata Foremniak- ciocia Kamila i nieza-
wodny Agustin Egurrola – Piotruś. Były łzy wzru-
szenia jak i radości. Występy przeszły nasze naj-
śmielsze oczekiwania (pojawił się nawet magik), 
jury miało ogromny problem z wyłonieniem zwy-
cięzców ale udało się. Było wiele wyróżnień, bo każ-
de z tych dzieci włożyło dużo pracy w swój występ, 
podziwiamy ich za odwagę i radość z tego co robią.  

31.10 Święto Dyni
Tego dnia dzieci przyszły ubrane na pomarań-

czowo a Przedszkole Ptyś zamieniło się w dyniową 
krainę, w której dominował kolor pomarańczowy.  
Przedszkolaki zostały zapoznane z pochodzeniem 
oraz właściwościami odżywczymi dyni. Nasi milu-
sińscy wiedzą, jakie potrawy można wykonać z uży-
ciem tego pysznego warzywa. W trakcie zajęć dzieci 
pomagały przy pieczeniu dyniowych babeczek, któ-
rych zapach unosił się w całym przedszkolu. Temu 
wszystkiemu towarzyszyły liczne gry i zabawy oczy-
wiście z głównym bohaterem dnia - dynią. Święto 
dyni przyniosło wiele niezapomnianych wrażeń, cie-
kawości, odkrywania  oraz zabawy.

11.11 Święto Nieodległości
W naszym przedszkolu 9 listopada roku obcho-

dziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej 

okazji wszystkie grupy zebrały się, aby uroczyście 
świętować ten wyjątkowy dla nas – Polaków dzień. 
W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzie-
ci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, 
do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich 
symboli.  Dzieci samodzielnie wykonały kotyliony, 
był również quiz wiedzy o Polce, dzieci  utrwaliły 
wiadomości na temat symboli narodowych, wyda-
rzeń  historycznych naszej Ojczyzny. Dumnie, przyj-
mując właściwą postawę „na baczność”, odśpiewa-
ły też hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Nasze 
przedszkole brało udział w akcji #RekordDlaNiepod-
ległej i dlatego o godzinie 11:11 odśpiewaliśmy czte-
ry zwrotki hymnu (jak nam poszło? Można zoba-
czyć na facebooku – Przedszkole Niepubliczne Ptyś).  
Na zakończenie dnia dzieci z ciociami upiekły prze-
pyszne rogale. 

12.11-16.11 Kartonowy Tydzień
Zabawki zawsze odgrywały bardzo ważną rolę 

w życiu dziecka, nie tylko dlatego, że sprawiały mu 
przyjemność, ale przede wszystkim dlatego, że dzie-
ci uczą się przez zabawę. Dlatego w naszym przed-
szkolu dzieci same mogą tworzyć swoje zabawki. 
Najlepszą ku temu okazją jest, zapisany już na sta-
łe w kalendarzu przedszkolnym, tydzień kartono-
wy. W ciągu całego tygodnia dzieci tworzyły to, co 
podpowiadała im wyobraźnia i tak powstały m.in. 
zamki, statki, auta, meble do domku. Na ten czas 
wszystkie zabawki – nie papierowe zostały scho-
wane a my bawiliśmy się kartonami. Uważamy, że 
każdy przedszkolak potrafi bawić się samodzielnie 
i twórczo, a także współpracować ze swoimi rówie-

śnikami, aby stworzyć wspólne dobro (np. karto-
nowy domek). Efekty pracy dzieci są zdumiewają-
ce.  Zabawy bez „prawdziwych” zabawek pobudziły 
w dzieciach kreatywność oraz wywołały mnóstwo 
radości i wiary we własne możliwości.

Drodzy Rodzice
Punkt Opieki Dziennej przy Przedszkolu Ptyś pro-

wadzi nabór. Zapewniamy: *pobyt dzieciom w wie-
ku od 1 do 3 lat w godzinach od 7.00-17.00 *cie-
płą, przyjazną atmosferę *własną kuchnię, w której 
przygotowywane są pyszne posiłki *wykwalifikowa-
ną kadrę *ciekawe zajęcia, dużo zabaw ruchowych, 
tanecznych i wiele innych *zabawy na świeżym po-
wietrzu - posiadamy własny ogród z placem zabaw.

Jesteśmy placówką, w której, w atmosferze zbli-
żonej do ciepła rodzinnego domu, Wasze pociechy 
będą mogły stawiać pierwsze edukacyjne kroki, pod-
czas gdy Państwo powrócą do aktywności zawodo-
wej. Zachęcamy do odwiedzenia nas.

Przedszkole  
Ptyś

Święto Niepodległości w Logicusie
Dzieci wraz z paniami wykonały flagę Polski, aby 

uczcić 100 lat Odzyskania Niepodległości przez Pol-
skę. Również z okazji tego święta w piątek 9 listo-
pada przedszkolaki udały się na Stadion INEA w Po-
znaniu, aby wziąć udział we wspólnym biciu rekordu 
w ilości uczestników śpiewających hymn Polski. Or-
ganizatorem śpiewania hymnu na stadionie było 
publiczne przedszkole „Kolumbus” Fundacji Fami-
lijny Poznań. Dzieci przyjmując właściwą postawę 
na baczność, odśpiewały 4 zwrotki hymnu Polski 
„Mazurka Dąbrowskiego”. Dzięki akcji przedszko-
laki od najmłodszych lat uczą się patriotyzmu oraz 
kształtują pozytywne postawy.
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W Przedszkolu w Napachaniu...
W październiku do grona przedszkolaków z Napa-

chania oficjalnie dołączyła najmłodsza grupa „Leś-
nych Duszków”. Maluszki przygotowały dla zgro-
madzonych gości występ artystyczny, po którym 
odbyło się uroczyste „Pasowanie na Przedszkola-
ka”. Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy 
i życzymy wielu radosnych chwil na cały okres edu-
kacji przedszkolnej.

Przez cały miesiąc nasze przedszkole zdobiły pięk-
ne prace plastyczne... a to za sprawą dzieci i ich ro-
dziców, którzy wzięli udział w konkursie „Jesienne 
Drzewo”. Łącznie wpłynęło 24 prace. Pomysłowość 
uczestników przeszła nasze najśmielsze oczekiwa-
nia! Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki. Serdecznie gratulujemy!

W minionym miesiącu dzieci z grupy „Żabki” 
i „Krasnoludki” wybrały się na wycieczkę do pobli-
skiego „Zaczarowanego Lasu” w Kobylnikach i choć 
nie było tam żadnych jesiennych liści ani drzew to 
zabawa była przednia... zjeżdżalnie, trampoliny, 
baseny z kulkami, tunele... trudno opisać radość 
i uśmiech na twarzach... Serdecznie dziękujemy 
właścicielom za gościnność i mamy nadzieję- do 
zobaczenia wkrótce!

Tymczasem w grupie „Tropicieli” odbyły się warsz-
taty dot. wody... Dzieci poprzez zabawę i ekspery-
menty poznawały jej właściwości. A to wszystko 
dzięki zaangażowaniu Pani Olimpii Dębickiej- po 
raz kolejny bardzo dziękujemy!

Przedszkolaki z Napachania miały również oka-
zję zapoznać się z pracą listonosza, który to osobi-
ście przybył do naszej placówki i rozdał dzieciom 
listy. Podczas obchodów Dnia Poczty Polskiej Pani 
listonosz opowiedziała o tym, jaką drogę musi po-
konać list, aby dotarł do adresata.

Podczas Dnia Chleba przedszkolaki miały z kolei 
możliwość dowiedzieć się, jak wyglądał zawód pie-
karza dawniej i dziś, w jaki sposób i z czego robi się 
chleb i oczywiście na koniec mogły spróbować róż-
nych rodzajów chleba i to własnej produkcji. Z tego 
miejsca bardzo dziękujemy Pani Arlecie Musiał za 
pomoc w organizacji. 

Koniec października to oczywiście czas przygo-
towań do obchodów 100- lecia Odzyskania Nie-
podległości; dzięki współpracy z Klubem Małego 
Muzyka dzieci poznały różne pieśni patriotyczne, 
stroje ludowe z dawnych lat oraz miały okazję za-
tańczyć poloneza.

Tymczasem w Przedszkolu  
w Mrowinie i Cerekwicy...

W poniedziałek 5.11.2018 w naszym przedszko-
lu rozpoczęliśmy Tydzień Patriotyczny w związku ze 
100- leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pokaz mody...
Pierwszego dnia obchodziliśmy Dzień Mody Pa-

triotycznej. Wszystkie dzieci z Przedszkola w Mrowi-
nie udały się do Przedszkola w Cerekwicy na pokaz 
mody patriotycznej. Prowadząca spotkanie p. Arleta 
przedstawiła dzieciom cel spotkania oraz zaprezen-
towała polskie symbole narodowe. Przy omawianiu 
flagi - naszych barw narodowych, dzieci wyrecyto-

wały wiersz ,,Barwy ojczyste”, po czym w postawie 
na baczność odśpiewały Hymn- Mazurek Dąbrow-
skiego. Następnie odbył się pokaz mody patriotycz-
nej, jak na prawdziwym wybiegu. Dzieci prezen-
towały stroje ludowe, sportowe, narodowe oraz 
tzw. galowe. Nie zabrakło wśród uczestników dzieci 
w stroju góralki, górala, szamotulanki, krakowian-
ki, łowiczanki, harcerza czy piłkarza.

 Po występie dzieci, swoje wdzięki i stroje: galowe, 
wieczorowe, narodowe prezentowały nasze panie.

 Pokaz uświetniła odpowiednio dobrana muzyka 
i owacje widzów. Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
pokazu mody pozowali do pamiątkowego zdjęcia. 

Impreza zakończyła się przy wspólnie zaśpiewanej 
piosence ,, Jestem Polką i Polakiem”.

Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowa-
niu strojów na pokaz.

Szlakiem historii, czyli wycieczka 
do starego wiatraka w Mrowinie

Dnia 06.11.2018 roku przedszkolaki wybrały się 
na krótką wycieczkę do starego wiatraka w Mrowi-
nie. Na miejscu czekał już na nas Pan Ryszard Lub-
ka, który bardzo dokładnie opowiedział nam całą 
jego historię. Przez chwilę mogliśmy przenieść się 
oczami wyobraźni w dawne czasy.

Zespół Szkół  
Mrowino-Napachanie
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Prelekcja była dla nas bardzo ciekawa i poucza-
jąca, a przedszkolaki zadawały wiele pytań. Bardzo 
dziękujemy Panu Ryszardowi za poświęcenie nam 
swojego czasu i przekazanie nam odrobiny historii 
naszej miejscowości.

Quiz wiedzy patriotycznej
W ramach projektu „Piękna nasza Polska cała” 

odbył się w naszym przedszkolu quiz wiedzy pa-
triotycznej „Kocham Cię, Polsko”, wzorowany na 
znanym teleturnieju. W licznych konkurencjach: 
znajomość geografii, symboli narodowych, sport, 
kalambury, tajemniczy przedmiot z dawnych lat, 
polszczyzna oraz piosenka patriotyczna, uczestni-
czyli przedstawiciele najstarszych grup, a wspiera-
ła ich cała przedszkolna społeczność. Wszyscy mie-
liśmy wspaniałą zabawę.

W ramach akcji „Napisz kartkę Bohaterom” dzieci 
z grupy Biedronek przygotowały kartki dla żyjących 
jeszcze powstańców warszawskich w podziękowa-
niu za trud i poświęcenie dla Ojczyzny.

Na skrzydłach historii
Trudno tak młodym Polakom, jakimi są dzieci 

w wieku przedszkolnym, opowiedzieć o trudnej  
historii naszego kraju sprzed 100 lat. Chcąc uła-
twić przedszkolakom zrozumienie walki i drama-
tów, z jakimi borykał się nasz naród, nauczycielki 
grupy „Mrówek” sięgnęły do formy, jaką jest przed-
stawienie teatralne.

Dzieci zamieniły się w aktorów, by lepiej poczuć 
i zrozumieć historię Polski. Autorski tekst pań, po-
łączony z tańcem i patriotycznymi utworami, prze-
niósł dzieci w dawny świat. Przedstawienie skupi-

ło się na roli dzieci polskich w walce o zachowanie 
ojczystego języka i kultury. Widzowie mieli okazję 
obserwować lekcję w zaborze pruskim – codzien-
ność dzieci w okupowanej Polsce.

 Mali aktorzy doskonale poradzili sobie z tak trud-
nym zadaniem. Potrafili pokazać dramatyzm losów 
naszego kraju i radość z jego wyzwolenia. Dzieci prze-
kazały także zadanie dla współczesnych patriotów 
– odpowiedzialność za polski język, kulturę, przy-
jaźń z innymi narodami.

Tak uroczyście zakończył się tydzień z NIEPODLE-
GŁĄ w przedszkolu w Cerekwicy i Mrowinie! 

Zrozumieć 
niepodległość

Często zastanawiamy się, jak wytłumaczyć ma-
łym dzieciom pojęcia trudne do ogarnięcia przez 
nie umysłem? Jak przybliżyć im w zrozumiały spo-
sób to, iż był czas, kiedy Polski nie było na mapie 
i że trzeba było z całych sił walczyć o niepodległość? 
W tym celu odwiedziliśmy leżące w sąsiedniej gmi-
nie Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Luso-
wie. Panowie Michał i Grzegorz podjęli się przybli-
żenia nam tematu 100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz tego, że dotyczyła ona 
historycznie również naszych rodzin. Dzieci z klas 
pierwszych, drugich i trzecich były wyraźnie oży-
wione wyjazdem, a pierwsze skojarzenia dotyczące 
walki o niepodległość kierowały w kierunku wybu-
chu II wojny światowej. Nasi przewodnicy w przy-
stępny sposób wyjaśnili, że chodzi o czasy jeszcze 
wcześniejsze. Opowiedzieli o zaborach naszego kra-
ju, który na 123 lata zniknął z map Europy. Dowie-
dzieliśmy się o restrykcjach stosowanych wobec Po-
laków w tamtych czasach i o trudach pielęgnowania 
tego, co polskie. Dzieci w owym czasie nie miały łat-
wo. Uczyły się w szkołach po niemiecku, ale nie dla 
przyjemności i potrzeby poznawania języka. Ciężko 
pracowały pomagając rodzicom w gospodarstwach, 
a wieczorami szły tam, gdzie w ukryciu kultywowa-
no to co polskie, aby nie zapomnieć o swoich na-

rodowych korzeniach. Muzeum, które zwiedzali-
śmy, składa się z trzech poziomów wystawowych. 
Na parterze znajdują się pamiątki związane z ge-
nerałem Józefem Dowbor Muśnickim - naczelnym 
dowódcą Powstania Wielkopolskiego, organizato-
rem i dowódcą Armii Wielkopolskiej w 1919 roku. 
Poznaliśmy historię jego dwóch tragicznie zmar-
łych córek: Janiny Lewandowskiej (rozstrzelanej 21 
lub 22 kwietnia 1940 roku w Katyniu) i Agnieszki 
(zamordowanej przez Niemców 22 czerwca 1940 
roku w Palmirach). Na niższym poziomie obejrze-
liśmy eksponaty po powstańcach wielkopolskich, 
tj.: legitymacje, odznaczenia, dokumenty, zdjęcia, 
publikacje gazetowe i książkowe. Na piętrze nato-
miast zaciekawiły wszystkich, szczególnie chłopców, 
ekspozycje uzbrojenia żołnierzy – powstańców, tj.: 
stanowisko strzelnicze, karabin maszynowy, umun-
durowanie i makieta pociągu pancernego. Przy tej 
ostatniej poczuliśmy się wyjątkowo. Dowiedzieliśmy 
się, że plutonowy Józef Grzesiak, żołnierz I Batalio-
nu Saperów Wielkopolskich, dowódca oddziału spe-
cjalnego, pod Rynarzewem podłożył w lutym 1919 
roku na torach ładunek wybuchowy, którego eks-

plozja odcięła niemiecki pociąg pancerny od bazy 
w Bydgoszczy. Przygotowanie do akcji trwało dwa 
tygodnie. Zginęło w niej 9 Polaków, w tym Pan Jó-
zef i 60 Niemców. Pociąg przejęto na potrzeby po-
wstańców. Był to bardzo bohaterski czyn. Wszyscy 
poczuliśmy się dumni. Pan Józef Grzesiak spoczy-
wa na cmentarzu w Cerekwicy. Dowiedzieliśmy się, 
że w powstaniu walczyli tylko mężczyźni, ale waż-
na była również rola kobiet. To one leczyły i opatry-
wały rannych, były łączniczkami, wykonywały prace 
przypisane nieobecnym mężczyznom, szyły, zajmo-
wały się dziećmi. Zobaczyliśmy niezwykle rzadkie 
w polskiej tradycji odznaczenie, ustanowione przez 
generała dla matek, których synowie polegli w Po-
wstaniu Wielkopolskim. Odznaczenie nazywa się 
„Wielkopolska matkom poległych”. Uświadomiliśmy 
sobie, że powstańcy walczyli nie tylko na terenie 
Wielkopolski, ale zasięg ich walk był dużo większy. 
Zobaczyliśmy to na dużej, specjalnie opracowanej 
w tym celu mapie. Powstanie, to zryw Wielkopo-
lan i walka o marzenie, jakim była dla wszystkich 
wolna Polska.

 W czasie pobytu w muzeum odbyły się również 
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Zobaczmy co działo się w Żłobku Myszki Miki 
w listopadzie…

Żeglarze 
31.10. odbył się bal przebierańców z motywem 

dyni. Dzieci ubrane w pomarańczowe stroje bawiły 
się przy ulubionych utworach muzycznych. 

W październiku zbieraliśmy znicze, które zanie-
śliśmy na groby. Dzieci pokonały długą drogę, aby 
zapalić światełko. Jesteśmy bardzo dumni z naszych 
małych żeglarzy, że były tak dzielne. 

Każdy lubi poznawać, dotykać, wąchać, próbo-
wać nowe rzeczy, my również.  Grupa Żeglarzy dziel-
nie pokonywała trudności stawiane im na drodze. 
W pojemnikach znalazły się gilgoczące faktury, zim-
na i ciepła woda, lepiąca się mąka, groch, strzelają-
ca folia bąbelkowa, pognieciony papier, liście i kasz-
tany. Po wszystkim każdy uczył się wycierania stóp. 

Żeglarze na stacji PKP w Rokietnicy. Postanowili-
śmy zwiedzić peron, aby wykonać to zadanie dzie-
ci poznały rozkład autobusów, ubrały odblaskowe 
kamizelki i wyruszyły na wycieczkę. Wszyscy z za-

ciekawieniem patrzyli na nadjeżdżający pociąg. Po 
policzeniu wagonów, udaliśmy się do kasy aby zo-
baczyć gdzie można kupić bilet.  

Nie boimy się deszczu! Dzieci ubrane w kalosze 
i z parasolem w dłoni stawiały czoła jesiennej po-
godzie. Skakanie po kałużach, unikanie spadających 
kropel deszczu sprawiło dużo radości i pozostawiło 
uśmiech na na twarzy przez cały dzień. 

Żyrafki
Dzieci z zaciekawieniem szukały zimowych oznak 

na świeżym powietrzu. Wybraliśmy się na spacer 
w kierunku lasu, polną drogą. Widzieliśmy odlatują-
ce ptaki, były świerki i brzozy, a nawet drzewa owo-
cowe. Bawiliśmy się w małych detektywów szuka-
jąc zwierzątek żyjących w lesie.  

My też mieliśmy bal przebierańców. Ostatniego 
dnia października dzieci przyszły do żłobka ubrane 
w piękne i kolorowe stroje przedstawiające posta-
ci z bajek. Tańce i zabawy towarzyszyły nam przez 
cały dzień. 

Do naszych drzwi zapukała Pani pochodząca z Ja-
ponii. Pokazała dzieciom na mapie swój kraj, opo-
wiedziała o zwyczajach i religii. Mogliśmy spróbo-
wać Japońskich potraw, które w smaku są zupełnie 
inne niż nasze. Nauczyliśmy się jak zrobić domek 
z kartki papieru. 

Tygryski
Jesteśmy najmłodszą grupą w żłobku Myszka Miki, 

ale nie spoczywamy na laurach. Tak jak pozostałe 
grupy mieliśmy bal przebierańców z pysznymi prze-
kąskami przygotowanymi przez rodziców. Bawili-
śmy się chustą animacyjną i śpiewaliśmy piosenki. 

W listopadzie zrobiliśmy ciecz nienewtonowską. 
Była bardzo klejąca i dziwna w dotyku. Po dodaniu 
barwników zmieniała swój kolor. 

Żłobek  
Myszka Miki

warsztaty, na których wraz z wychowawczyniami 
i opiekunami wykonanywane były plakaty z orłem 
w tle. W ruch poszły farby, pędzle i flamastry. Po-
wstałe prace wzruszyły wszystkich. Można je obej-
rzeć w naszej szkole. Po wizycie w muzeum udaliśmy 
się na pobliski cmentarz parafialny, gdzie spoczywa 
generał Józef Dowbor-Muśnicki. Zapaliliśmy znicze 
na grobie dowódcy i organizatora powstania, które 
przekształciło się w regularną walkę wojska polskie-
go z armią pruską na terenach ziem wielkopolskich 
do czerwca 1919 roku. Wytyczona w ten sposób zo-
stała granica zachodnia II Rzeczypospolitej.

 Na cmentarzu uczniowie wspominali również 
swoich bliskich, bo przecież kilka dni temu mieliśmy 
1 listopada. Było też trochę matematyki, ponieważ 
jeden z chłopców chętnie i szybko obliczał z mija-
nych nagrobków, ile lat miały osoby w nich spoczy-
wające. Korzystając z okazji, zobaczyliśmy również, 
znajdującą się w pobliżu cmentarza, a prowadzącą 
do miejscowości Lusówko Aleję Lipową, która jest 
pomnikiem przyrody.

 Na wyjazd chyba sobie zasłużyliśmy, bo pogoda 

była wspaniała. W drodze powrotnej dzieci otrzy-
mały drobne pamiątki z pobytu w muzeum, za które 
dziękuję Dyrekcji Muzeum w Lusowie oraz Urzędowi 
Gminy w Rokietnicy. Dziękuję wychowawczyniom 
i opiekunom wycieczki: p. Bogdanie, p. Ani, p. Mar-

tynie, p. Sylwii, p. Karolinie i p. Eli oraz p. Maciejowi 
za współudział w tej lekcji historii, a także kierowcy 
autobusu, za bezpieczny przejazd.

Sylwia Kiejnich
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu
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Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich

Stypendia i nagrody dla uczniów 
szkoły ,,Zamoyskich”

24.10.2018r. odbyła się uroczysta sesja oświato-
wa Rady Powiatu w Poznaniu, która tradycyjnie jak 
co roku w całości poświęcona była oświacie w Po-
wiecie Poznańskim. Podczas swego wystąpienia sta-
rosta Jan Grabkowski wskazał na ogromne nakłady 
kładzione na rozwój infrastruktury szkolnej w po-
wiecie. Kolejny raz zwrócił uwagę na fakt niezaprze-
czalny, że od początku istnienia powiatu jednym 
z najważniejszych zadań było i jest inwestowanie 
w szkolnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem 
kształcenia zawodowego. Na dowód tego, między 
innymi w październiku tego roku, zostało otwarte 
najnowocześniejsze w Polsce Centrum Kształcenia 
Praktycznego(CKP) w Swarzędzu, z którego będą 
korzystać także nasi uczniowie. Wartość inwesty-
cji przekroczyła 35 milionów. 

Sesja oświatowa to także czas, w którym ucznio-
wie osiągający najwyższe wyniku w nauce (średnia 
5,0), wybitni sportowcy zdobywający laury na are-
nach krajowych i nie tylko oraz wyróżniający się 
uczniowie szkół branżowych z rąk starosty za ak-
ceptacją Rady Powiatu w Poznaniu otrzymują sty-
pendia naukowe (250,- miesięcznie przez okres 10 
miesięcy), a także nagrody finansowe.

Miło mi oznajmić, że za wyniki osiągnięte w roku 
szkolnym 2017/18, 7-uczniów Zespołu Szkół im. 
J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy zostało wyróżnio-
nych stypendiami. Otrzymali je: Izabela Gromna, 
Izabela Świeczkiewicz, Natalia Jankowiak, Sandra 
Piaskowska, Aleksandra Krawczyk, Jędrzej Borow-
czak, Filip Rokicki. Dodatkowo uczeń Szkoły Bran-
żowej I stopnia Bartosz Goraj otrzymał nagrodę za 
wysokie wyniki w kształceniu ogólnym i jakże waż-
nym kształceniu zawodowym.

Niech ta grupa ambitnych młodych ludzi naszej 
szkoły będzie inspiracją dla pozostałych .

Ogromne gratulacje dla Wyróżnionych i podzię-
kowania dla Koleżanek i Kolegów będących współ-
twórcami sukcesu !!!

Wojciech Kaczmarek
Dyrektor ZS Rokietnica

Mecz towarzyski w piłkę nożną 
chłopców. 

10.10.18 odbył się w Poznaniu mecz towarzyski 
w piłkę nożną chłopców. Po zaciętej rywalizacji, po-
między reprezentacją Zespołu Szkół im. J. i W. Za-

moyskich a Technikum Inżynierii Środowiska 
i Agrobiznesu, spotkanie zakończyło się naszym 
zwycięstwem 5:3.

Gratulujemy!
 Magdalena Statucka

Dzień ogrodnika  
i architekta krajobrazu

Dnia 9.10.18 r. klasa II, III i IV technikum architek-
tury krajobrazu miała przyjemność gościć na Uni-
wersytecie Przyrodniczym w Poznaniu z okazji Dnia 
Ogrodnika i Architekta Krajobrazu. Wydział archi-
tektury krajobrazu, jak co roku przygotował dzień 
pełen wrażeń. Po bardzo miłym powitaniu, prze-
prowadzono szereg interesujących wykładów te-
matycznych z biologii roślin, gleboznawstwa, en-
tomologii, kształtowania krajobrazu. Nie zabrakło 
warsztatów, na których uczniowie naszej szkoły mieli 
okazję badać owady pod mikroskopem, lepić kule 
torfowe z nasionami trawy czy obserwować pod-
łoża torfowe pod uprawę roślin. Wszystkie zajęcia 
prowadzone były przez pracowników naukowych 
wydziału architektury krajobrazu w salach wykła-
dowych i warsztatach. Dało nam to namiastkę życia 
studenckiego. Jedną z atrakcji dnia była wspania-
ła zupa dyniowa, ugotowana z dyni pochodzących 
z uprawy uczelnianej. Na wielbicieli owoców cze-
kały pyszne jabłka oraz ekologiczny sok jabłkowy. 
Na zakończenie miłego dnia, mieliśmy okazję po-
dziwiać kolekcję roślin ozdobnych, uprawianych 
w ogrodzie przy uczelni. Nasyceni zapachem je-
siennych kwiatów i smakiem dyniowej zupy wró-
ciliśmy do naszej szkoły.

Paulina Zakolska -Dębska
 Marlena Solarz-Nowak

Apel z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej - ślubowanie uczniów 
klas pierwszych.

Dnia 15.10.2018 odbył się w naszej szkole uro-
czysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przy-

gotowany przez członków Samorządu Uczniowskie-
go. Apel był okazją do podziękowań całemu Gronu 
Pedagogicznemu za ogromny trud włożony w wy-
chowanie i wykształcenie młodzieży naszej szkoły.

Podczas apelu nastąpiło również pasowanie 
uczniów klas pierwszych, którzy oficjalnie zosta-
li przyjęci do grona pełnoprawnych uczniów na-
szej szkoły i złożyli na ręce Pana Dyrektora dyplomy 
z własnoręcznymi podpisami pod rotą ślubowania. 

Z okazji święta nauczycieli uczniowie przygoto-
wali przedstawienie będące obrazem pani sprząta-
jącej w roli nauczyciela . Było dużo śmiechu i do-
brej zabawy.

Podsumowano również konkurs na osobliwe ce-
chy związane z nauczycielami. 

Całą uroczystość uświetnił nasz szkolny zespół 
wokalno-muzyczny.

Alicja Dąbrowska

Poezja jednoczy pokolenia 
23 października odbył się Gminny Konkurs Po-

ezji Patriotycznej. Nie mogło nas w nim zabraknąć. 
Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich 
w Rokietnicy reprezentowali: Klaudia Bazan, Kata-
rzyna Mendyka i Łukasz Owczarz. Wszyscy otrzy-
mali cenne nagrody książkowe ufundowane przez 
Wójta Gminy Rokietnica. Wyróżniona została Klau-
dia Bazan - za interpretację „Gawędy o miłości zie-
mi ojczystej” Wisławy Szymborskiej.

Konkurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze, 
którą uczestnikom zapewniła organizatorka – Pani 
Lucyna Bigos, wraz z nauczycielkami Szkoły Podsta-
wowej w Rokietnicy. 

Było niezwykle miło, mogliśmy przyglądać się re-
cytatorskim popisom najmłodszych i najstarszych 
uczniów z naszej gminy.

Poezja jednoczy pokolenia, łagodzi obyczaje, 
uczy wrażliwości, pokazuje wzorce – oby więcej 
takich spotkań!

Agnieszka Olejniczak-Gros
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Wycieczka śladami naszych 
patronów 

Tegoroczna wyprawa uczniów klas pierwszych 
ZS im. J. i W. Zamoyskich do Kórnika odbyła się 
26.10.2018 r. i zgromadziła rekordową liczbę osiem-
dziesięciu uczestników.

Wycieczka była dopełnieniem Szkolnego Świę-
ta Patronów, obchodzonego w naszej szkole trady-
cyjnie wraz ze Świętem Edukacji Narodowej 15.10., 
w dniu imienin Jadwigi. Nasza Patronka była zało-
życielką Szkoły Domowej Pracy Kobiet, wspaniałą 
nauczycielką i wychowawczynią.

Podczas wycieczki uczniowie wraz z wychowawca-
mi mogli obejrzeć miejsce życia i patriotycznej dzia-
łalności Jadwigi i Władysława, bliżej poznać idee, 
którym poświęcili życie oraz wyrazić hołd ich pa-
mięci przez złożenie kwiatów w miejscu spoczynku. 

Dorota Filipiak

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego 
w Piłce Ręcznej Dziewcząt.

30.10.18 na hali ROS-u odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Poznańskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt. 
W rozgrywkach wystartowały drużyny z Puszczyko-
wa, Mosiny, Kórnika, Swarzędza i Rokietnicy.

Po zaciętych i bardzo kontaktowych meczach, 
nasza reprezentacja zajęła III miejsce, II Kórnik, 
I Puszczykowo.

Gratulujemy!
Magdalena Statucka

Święto Zmarłych w różnych 
zakątkach świata 

W dniu 31 października uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli we wspólnej zabawie związanej z ob-
chodami Święta Zmarłych. Po wcześniejszym zapo-
znaniu się z tradycjami obchodów tego wydarzenia 
w różnych zakątkach świata młodzież przystąpiła 
do konkursu z wiedzy o historii i przebiegu uroczy-
stości. Nagrodę, którą ufundowała Rada Rodziców 
Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich 
w Rokietnicy, otrzymała uczennica klasy 2 technikum 
hotelarskiego. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy 
do udziału w kolejnych wydarzeniach!

Aleksandra Maciejewska
Anna Maciejewska

100 lat niepodległości
Podniosła, setna rocznica odzyskania przez Polskę 

niepodległości po rozbiorach - zgromadziła uczniów 
i nauczycieli Zespołu Szkół im. Zamoyskich na uroczy-
stej akademii. Słuchając narodowych pieśni w wyko-

naniu chóru szkolnego oraz strof patriotycznej po-
ezji, mieliśmy okazję do głębszej refleksji nad istotą 
niepodległości Ojczyzny i patriotyzmu. Patriotyzm, 
którego rozumienie może się z czasem zmieniać, po-
winien jednak pozostawać nieodłączną cecha na-
szej ludzkiej postawy. Wszakże to miłość do Ojczy-
zny zrodziła wielkich poetów, nauczycieli, żołnierzy 
i pełnych poświęcenia twórców narodowej tożsa-
mości na wszelkich polach. Świadomość tego po-
zwala dostrzegać własne życiowe powołania i pięk-
ne cele, do których możemy dążyć. 

Reprezentacja społeczności naszej szkoły uczest-
niczyła również w gminnych obchodach rocznicy 
niepodległość, biorąc udział i zabezpieczając Bieg 
Niepodległości. Delegacja szkoły z Panem Dyrekto-
rem na czele złożyła kwiaty pod Krzyżem Niepodle-

głości i wysłuchała pięknego koncertu. 
Dorota Filipiak, Magdalena Statucka

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia – wszystkiego dobrego, 

ciepła w sercach i w domach, serdeczności przy 
wigilijnym stole,

wspólnego, rodzinnego kolędowania.
Niech te niezwykłe Święta napełnią wszystkich 

spokojem i dadzą siły na każdy dzień.
Szczęśliwego, pełnego sukcesów, miłości 

i radości Nowego 2019 Roku 
życzą

Dyrekcja, Pracownicy, Rada Rodziców i Uczniowie 
Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy
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Modernizacja przepompowni ścieków 
w Rokietnicy przy ul. Obornickiej
To pierwsze przedsięwzięcie o takim zakresie i skali, które w całości firmuje PUK. 
Od koncepcji, zarówno w aspekcie robót ziemnych, jak i technologii, po wykona-
nie, rozruch i nadzór nad eksploatacją. Przepompownia ścieków przy ul. Obornic-
kiej w Rokietnicy zyskała drugi zbiornik.

Pomysł ma wielowątkowy rodowód. Argumen-
tem, który przeważył szalę, było oddanie do użyt-
kowania w grudniu 2017 roku wysoce wydajne-
go rurociągu tłocznego transportującego ścieki 
z Mrowina (w tym Osiedla Zmysłowo), Cerekwicy, 
części Traktu Napoleońskiego oraz w niedalekiej 
przyszłości Przybrody. Przez nowopowstałą prze-
pompownię na Osiedlu Zmysłowo, bez dodatko-
wych „przystanków” ścieki trafiają bezpośrednio 
do oczyszczalni ścieków w Bytkowie. Po wykonanej 
nieco wcześniej modernizacji odcinka sieci kanali-
zacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Mrowi-
nie funkcjonujący tam dotychczas podciśnieniowy 
zbiornik przestał być potrzebny. Pojawiła się zatem 
szansa na jego przenosiny w miejsce, w którym zo-
stanie w pełni wykorzystany. Tym miejscem oka-
zała się być podciśnieniowa przepompownia ście-
ków w Rokietnicy przy ul. Obornickiej, która pracuje 
w niezmienionym układzie od 2000 roku. Zbiera 
ona ścieki od 70% mieszkańców miejscowości Ro-
kietnica i całego Bytkowa. Po migracyjnym skoku, 
zwłaszcza w okolicach dwóch ogromnych osiedli – 
Kalinowego i Parkowego, zmalała jej efektywność, 
wzrosła natomiast awaryjność. Sytuację komplikował 
dodatkowo fakt braku możliwości nieodczuwalnej 

przez użytkowników sieci naprawy pojawiających 
się usterek. W momencie wystąpienia awarii, na 
czas jej usuwania, od sieci musiała być „odcięta” 
lwia część miejscowości. Zasadniczo pogorszyło to 

komfort życia Mieszkańców, a służbom PUK nastrę-
czało nie lada trudności…

W połowie listopada br. na terenie przepompow-
ni ścieków przy ul. Obornickiej został wkopany dru-
gi zbiornik podciśnieniowy. Jego zadaniem będzie 
odciążyć ten już funkcjonujący. Mówiąc obrazowo, 
takie rozwiązanie „podzieli” Rokietnicę na strefy 
odbioru ścieków, które trafiwszy do określonego 
zbiornika w przepompowni, udadzą się w dalszą 
bezkolizyjną drogę do oczyszczalni ścieków. Nasza 
koncepcja usprawni działanie całej podciśnienio-
wej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokiet-
nica. Do pełnego uruchomienia technologicznego 
dojdzie najprawdopodobniej do końca 2018 roku.

Cieszymy się, że nasza Spółka dysponuje zespo-
łem wyjątkowych fachowców, dzięki którym przed-
sięwzięcia jak to opisane powyżej, tylko pozornie 
błahe i nieskomplikowane, mają szansę stać się rze-
czywistością. Jest nam niezmiernie miło, że Pracow-
nicy różnych szczebli i specjalności wzajemnie się 
uzupełniają. Dzięki takiej kooperacji praca na „ży-
wym organizmie”, jakim jest funkcjonująca podci-
śnieniowa sieć kanalizacyjna, przebiega sprawnie 
i z korzyścią dla Mieszkańców Gminy Rokietnica.

Cudownych, pełnych radości i ciepła Świąt Bożego Narodzenia.
Spokoju i ukojenia, które dają rodzinne spotkania.
Zachwytu i siły czerpanych z zimowego krajobrazu  

świątecznej Nocy.
Nowy 2019 Rok natomiast niech obfituje we wszelkie sukcesy.

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
Michał Wieland wraz z pracownikami
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Komunikaty Akademii Wieku Dostojnego
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 
2018/2019 w Akademii Wieku Dostojnego  
im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy

W czwartek, 15 listopada o godz. 18.00 w sali Bi-
blioteki Gminnej odbyła się kolejna, uroczysta in-
auguracja zajęć w rokietnickiej Akademii. Trochę 
spóźniona, bo miesiącem akademickim jest paź-
dziernik. Usprawiedliwiona, bo czekaliśmy na udział 
znakomitego gościa, profesora, dr hab. med. Woj-
ciecha Golusińskiego z Poznańskiego Uniwersyte-
tu Medycznego.

 Prof. W. Golusiński, naukowiec z dziedziny laryn-
gologii i onkologii laryngologicznej jest postacią roz-
poznawalną na całym świecie dzięki wprowadza-
niu nowatorskich metod chirurgii laryngologicznej.

Oprócz kierowania Uniwersytecką Kliniką Chirurgii 
Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, jest szefem 
Wielkopolskiego Centrum Onkologicznego, także 
Prezydentem prestiżowego Europejskiego Towarzy-
stwa Laryngologicznego skupiającego 28 krajów!. 

Spotkanie miało charakter otwarty, toteż salka 
konferencyjna biblioteki ledwo mogła pomieścić 
wszystkich gości, których przywitał sam kanclerz 

AWD. W kilku słowach nawiązał do uroczystości 100 
lecia uzyskania niepodległości i przygotowaniach do 
100 lecia Powstania Wielkopolskiego.

W zastępstwie wójta zabrał głos jego zastępca 
Arkadiusz Klapiński życząc nam wielu dalszych suk-
cesów.

Jak co roku, nowy rok akademicki otworzyła 
prof. Krystyna Pecold wypełniająca funkcję Rekto-
ra Akademii.

Wreszcie do głosu został zaproszony nasz nieco-
dzienny gość, który przygotował nam arcyciekawą 
prezentację multimedialną. Profesor szybko nawią-
zał kontakt ze słuchaczami. W sposób niezwykle 
normalny, zrozumiały bez naukowych wywodów 
przekazał nam, jak współczesna wiedza medycz-
na jest wykorzystywana do leczenia i skutecznego 
wyleczenia pacjentów ze zdiagnozowanymi nowo-
tworami głowy i szyi. W klinice działa zespół ope-
racyjny mający najnowocześniejszą aparaturę na 
miarę co najmniej XXI wieku. Niestety: to jedyny 

w Polsce. Jej koszt to 15 mln zł. W chwili obecnej 
przydało by się choć po jednym takim urządzeniu 
na województwo. Ministerstwo odpowiada, że nie 
ma pieniędzy i tak koło się zamyka.

W trakcie wykładu, a w zasadzie pogadanki cie-
kawie prowadzonej przez profesora było można 
zadawać pytania. Wzruszającym momentem było 
wystąpienie jednego ze słuchaczy, który trochę zmie-
nionym głosem powiedział : panie profesorze, to 
pan 10 lat temu mnie operował. To dzięki panu tu-
taj jestem i jestem żywym świadectwem dokonań 
współczesnej, polskiej medycyny.

Po krótkiej dyskusji owacjami na stojąco poże-
gnaliśmy profesora, który już był myślami w War-
szawie, gdzie w piątek i sobotę będzie przekazywać 
swą wiedzę nauczycielom akademickim.

Komunikaty
Zajęcia w roku akademickim zaczęły się wcześniej, 

bo : od początku września wznowione zostały ćwi-
czenia „zdrowy kręgosłup”, amatorzy Nordic Walking 
trenują bez wakacyjnej przerwy. Mamy chwilowy 
problem z uruchomieniem zajęć komputerowych, 
jesteśmy jednak pełni determinacji i optymizmu.

Akademia już dziś zaprasza na kolejne spotkanie 
o charakterze towarzyskim z opłatkiem, śpiewaniem 
kolęd wspólnie z Rokietnicką Orkiestrą Dętą. Termin 
podamy w Internecie i numerze styczniowym Rokic-
kich Wiadomości. Spotkanie ma charakter otwarty.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy 
wszystkim naszym słuchaczom, sympatykom i tym, 
którzy mogą do nas dołączyć, serdeczne życzenia 
Bożonarodzeniowe, szampańskiego Sylwestra oraz 
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 
Roku 2019.

Kanclerz AWD Andrzej Deckert
ZDJĘCIA ADAM MICHTA
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Rokietnickiej PIEKRANI stuknęła 30-tka
Trudno wyobrazić sobie Rokietnicę bez tego miej-

sca. Wizyta w piekarni to bowiem niekwestionowa-
ny punkt jeśli nie codziennej, to przynajmniej week-
endowej marszruty licznej rzeszy klientów. Zapach 
chleba od Pana Łakomego, smak bułek i całego asor-
tymentu pieczywa, nie ma sobie równych. Wiedzą 
o tym nie tylko miejscowi, wierni firmie od lat, ale 
także nowi mieszkańcy oraz ci, którzy po oferowa-
ne tu produkty przyjeżdżają specjalnie. 

Tradycje piekarskie w rodzinie Łakomych sięgają 
1950 roku, kiedy to Jan Łakomy rozpoczął zdoby-
wanie wiedzy o produkcji chleba w Poznańskim Za-
kładzie Przemysłu Piekarskiego. 38 lat później, wraz 
z synem Piotrem, obecnym właścicielem i człon-
kiem Zarządu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu, 
wydzierżawił nowo wybudowaną piekarnię w Ro-
kietnicy. W 1998 roku została wykupiona. I wła-
śnie ta data uznawana jest za początek 30-letniej 
już tradycji. Od tego czasu Piotr Łakomy prowadzi 
piekarnię samodzielnie, w międzyczasie pozysku-
jąc uprawnienia czeladnicze, mistrzowskie i peda-

gogiczne. W dniu dzisiejszym zakład zatrudnia ok. 
30 stałych pracowników.

Tym, co zapewnia markę, budzi zaufanie wyma-
gających klientów i systematycznie pozyskuje ich 
nową rzeszę, jest zróżnicowanie gatunkowe wyro-
bów piekarskich oraz ich jakość. Tradycyjny chleb, ko-
miśniak, bochen chleba wiejskiego, graham, pszen-
na bułka czy ta orkiszowa z ziarnem smakuje, bo 
jest dobra i niezrównanie świeża. Gwarantem jest 
zarówno receptura oparta na tradycyjnych meto-
dach produkcji, jak i stale udoskonalane zaplecze 
techniczne oraz przede wszystkim – wspaniała za-
łoga, wkładająca w przygotowywane pieczywo wie-
dzę, umiejętności, solidność i serce.

Rokietnicka Piekarnia Piotra Łakomego to oprócz 
chleba i bułek także miejsce produkcji wyrobów cu-
kierniczych tzw. suchych.  Znana jest drożdżówka 
z glancem, pączki, placki drożdżowe z owocami, 
kołacze i baby piaskowe oraz świętomarciński ro-
gal. Ten ostatni produkowany jest z certyfikatem 
produktu regionalnego, chronionego prawem UE.

Piekarnia sprzedaje swoje produkty w sklepie fir-
mowym „Przy Piekarni” na ul. Golęcińskiej w Ro-
kietnicy oraz u odbiorców hurtowych działających 
w okolicy Rokietnicy, jak i w Poznaniu. Własny no-
woczesny tabor samochodowy zapewnia szybką 
i sprawną dostawę towarów.

Piotr Łakomy wspiera od lat szkoły, przedszko-
la, domy dziecka i domy pomocy społecznej. Jest 
obecny na największych gminnych wydarzeniach, 
w tym na Rumpuciu. Jego główny bohater – roz-
dawana z wielkiego kotła zupa, już od 11 lat poda-
wana jest z kromką chleba z rokietnickiej piekarni. 
W roku 100-lecia Niepodległości, w święto 11 listo-
pada, biało-czerwone rogale marcińskie były wyjąt-
kowym poczęstunkiem dla uczestników gminnych 
uroczystości w kościele parafialnym w Rokietnicy, 
którym prowadzona przez Pana Piotra Piekarnia 
włączyła się w te wyjątkowe obchody.

D.P.    

Święto Seniorów z Kobylnik

Jak co roku, tak i tym razem zorganizowaliśmy 
spotkanie seniorów naszego sołectwa. Miało one 
miejsce w Mrowinie w restauracji ,,Przystań”. Wła-
ściciel pan Roman Kałużny wraz z personelem za-

dbali o przygotowanie i wystrój sali.
 Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Ro-

kietnica pan Bartosz Derech oraz Radna Gminy Ro-
kietnica Sylwia Kiejnich. Po uroczystym otwarciu 

i złożeniu życzeń przez sołtys Kobylnik Beatę No-
wak oraz Wójta Bartosza Derecha wszyscy przystą-
pili do pysznego obiadu.

 Uroczystość urozmaicały występy zaproszonych 
artystów. Pierwszy wystąpił iluzjonista Marcin Kacz-
marek, który zaprezentował wiele zręcznych sztu-
czek i trików. Następny występ to sprawne i szybkie 
przekładanie kubków przez znaną wszystkim Jul-
kę Kucembę (występowała w telewizji TVN w pro-
gramie „Mam Talent”). Przy kawie i ciastku można 
było porozmawiać i oczywiście posłuchać muzyki 
nad oprawą, której czuwał niezawodny jak zawsze 
DJ Zbyniu wraz żoną Anną Białasik -Szczepańską. 

 Spotkanie trwało do wieczora goście opuszczali 
je uśmiechnięci i zadowoleni, aczkolwiek z nutą żalu, 
ponieważ następny Dzień Seniora za rok.

Sołtys Kobylnik Beata Nowak
zdj. Jan Witczak, Beata Nowak
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Obchody Dnia Niepodległości 
w Sołectwie Żydowo-Rostworowo 2018

11 listopada 2018 obchodziliśmy 100 Rocznicę 
Odzyskania Niepodległości, to czas symboliczny; 
miłości do ojczyzny, walki o wolność, wiary i wy-
zwolenia. Dlatego odprawiona msza święta z tej 
okazji w Kościele parafialnym przez Proboszcza To-
masza Kokornaczyka oraz liczna obecność wiernych, 
to również wdzięczność parafian za wolną ojczy-
znę. W imieniu zgromadzonych kwiaty pod tablicą 

pamiątkową Ks. Mariana Konopińskiego, kapelana 
XV Pułku Ułanów Poznańskich, złożyli Ks. Proboszcz 
i Radny Piotr Hałas. Potem wspólnie odśpiewano 
cztery zwrotki hymnu Polski. Tego dnia również Stra-
żacy złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą wielkiego 
Polaka – Jana Pawła II. Podsumowując ten dzień, 
należy stwierdzić, że był on prawdziwą lekcją pa-
triotyzmu dla dzieci i młodzieży, a wywieszone flagi 

państwowe to świadectwo o nas, Polakach tu miesz-
kających. W imieniu własnym serdecznie dzięku-
ję wszystkim mieszkańcom za wspólną obecność 
w tym świątecznym dniu. 

Radny i Sołtys Piotr Hałas

Informacje bieżące Sołectwa:
• zakończenie przebudowy Świetlicy w Żydowie 

- grudzień 2018
• Uroczyste otwarcie obiektu 11 stycznia 2019r.
• Dzień Seniora 12 stycznia 2019r.
• Balik Karnawałowy dla dzieci 18 stycznia 2019r.

Dzień Seniora w sołectwie Napachanie-Dalekie
Jak co roku nasze Sołectwo Napachanie-Dale-

kie zorganizowało uroczystość z okazji ,,Dnia Senio-
ra”. W tym roku odbyła się w restauracji „Przystań” 
w Mrowinie 10 listopada 2018 r. Dzięki firmie Rok-
bus seniorzy mogli bezpiecznie dotrzeć do restau-
racji a po uroczystości powrócić do domu. Na uro-
czystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Bartosz 
Derech, komendant policji Tomasz Klonowski, ksiądz 
proboszcz Tadeusz Lorek oraz Rada Sołecka Agniesz-
ka Bubacz, Marlena Andrzejewska i Błażej Musiał. Po 
przywitaniu gości przez Panią sołtys - radną Agniesz-

kę Kram wszyscy zasiedli do wspólnego poczęstunku. 
Seniorom serdecznie życzenia złożył również Wójt 
oraz Komendant policji. Naszym seniorom wieczór 
umilał zespół Bleck Boys z Napachania. Wszyscy do-
skonale bawili się przy lampce wina i dobrej muzy-
ce do godziny 20:00. Na zakończenie uroczystości 
głos zabrał były Wójt Pan Kazimierz Łukasik, który 
złożył życzenia seniorom i podziękował Pani sołtys 
oraz Radzie Sołeckiej za zorganizowanie spotkania 
i miło spędzony wieczór...

Wieści z Krzyszkowa: 

Skwer im. Powstańców Wielkopolskich 
w Krzyszkowie

Po długo wyczekiwanym opuszczeniu placu bu-
dowy przez firmę INFRACOM, mogliśmy rozpocząć 
prace związane z zagospodarowaniem skweru przy 
ulicy Głównej. Zadanie wykonano w ramach fundu-
szu sołeckiego przy wsparciu Urzędu Gminy i Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych w Rokietnicy. W ra-
mach przedsięwzięcia uporządkowano teren skweru. 
Nawieziono ziemię oraz wykonano automatyczny 

system nawadniania. Dokonano licznych nasadzeń 
roślinności. W okresie letnim na skwerze będzie-
my podziwiać klony, hortensje, katalpę oraz liliow-
ce.  Sześć symbolicznych dębów upamiętni sześciu 
mieszkańców Krzyszkowa biorących udział w Po-
wstaniu Wielkopolskim. Na skwerze zostanie za-
mieszczony także monument przedstawiający orła 
wraz z tablicą pamiątkową. Pojawią się także histo-

ryczne żarna z krzyszkowskiego wiatraka, którego 
właścicielem był pan Gustaw Wierzbiński. Skwer 
w najstarszej miejscowości Gminy Rokietnica bę-
dzie upamiętniał ważne dla Wielkopolan wydarzenia 
historyczne. Uroczyste otwarcie skweru wraz z od-
słonięciem tablicy pamiątkowej nastąpi 29 grudnia 
2018r o godz.14.00.

Serdecznie zapraszam do Krzyszkowa na obchody 
100 rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Sołtys M. Chojnacka

Zapraszamy najmłodszych mieszkańców na  
„MIKOŁAJKI” do świetlicy wiejskiej 9 grudnia o go-
dzinie 15.00.

Sołtys wraz z Radą Sołecką

Podziękowania
Kończąc działalność na stanowisku Radnego 

Gminy Rokietnica, pragnę serdecznie podzięko-
wać za współpracę wszystkim, których spotka-
łem na swojej drodze w pracy samorządowej. 

Zbigniew Muszyński

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy obdarzyli 
mnie zaufaniem i oddali na mnie swój głos w mi-
nionych Wyborach Samorządowych. Dziękuję za 
każde wsparcie i życzliwość w trakcie kampanii. 

Maria Chojnacka
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 edycja plebiscytu „Sportowiec z klasą”

Rok 2018 to kolejny rok sukcesów sportowców 
mieszkających na terenie Gminy Rokietnica, dlate-
go po raz kolejny chcemy ich uhonorować tytułem 
„Sportowca z klasą”.

Każda dyscyplina sportu jest nie lada wyzwaniem 
i nawet jeśli z pozoru nie wymaga siły fizycznej, do 
osiągnięcia sukcesu niewątpliwie potrzebne są de-
terminacja i upór. 

Talent, systematyczne treningi, wytrzymałość fi-
zyczna i psychiczna to składowe, które pozwalają 
sportowcom realizować wyznaczone cele. 

Nasi Sportowcy od lat wyróżniają się na arenach 
sportowych zarówno tych krajowych, jak i zagra-
nicznych. 

Aby wyróżnić tych najlepszych, potrzebujemy 
Państwa wsparcia i tym samym zachęcamy do zgła-
szania kandydatów zasługujących na miano „Spor-
towców z klasą”.

Poniżej przedstawiamy zasady plebiscytu:
1. wyróżnia się 2 kategorie plebiscytowe, w któ-

rych o tytuł „Sportowca z klasą” 2018 ubiegać 
się mogą:
SPORTOWCY do 16 r.ż.
• wymaganiem w stosunku do kandydatów jest 

Mistrzostwo Powiatu, Województwa lub Polski;

• zgłoszona osoba musi być mieszkańcem Gmi-
ny Rokietnica;

• zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącznie na 
specjalnie przygotowanym formularzu (do po-
brania na www.rokietnica.pl) trenerzy sekcji 
w klubach sportowych w przypadku gier zespo-
łowych oraz trenerzy, nauczyciele i mieszkańcy 
– w przypadku sportowców indywidualnych;

• każda zgłoszona kandydatura musi zostać po-
twierdzona poprzez złożenie podpisu na formu-
larzu przez trenera (gry zespołowe) lub nauczy-
ciela lub mieszkańca (sportowcy indywidualni) 
dokonującego zgłoszenia oraz zaakceptowana 
przez rodzica (prawnego opiekuna).

SPORTOWCY powyżej 16 r.ż.
• minimalnym wymaganiem w stosunku do kan-

dydatów jest Mistrzostwo Polski (złoto, sre-
bro, brąz);

• zgłoszona osoba musi być mieszkańcem Gmi-
ny Rokietnica;

• zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącznie na 
specjalnie przygotowanym formularzu (do 
pobrania na www.rokietnica.pl) trenerzy, na-
uczyciele i mieszkańcy;

• każda zgłoszona kandydatura musi zostać po-

twierdzona poprzez złożenie podpisu na for-
mularzu przez trenera, nauczyciela, mieszkańca 
dokonującego zgłoszenia oraz zaakceptowana 
przez kandydata.

2. Specjalnie przygotowany formularz umoż-
liwiający zgłoszenie kandydatów, zawiera dane 
osobowe, największe osiągnięcia, osiągnięcia 
2018 roku zgłaszanego kandydata oraz krótkie 
uzasadnienie zgłoszenia.
3. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Urząd 
Gminy w Rokietnicy do dnia 28 grudnia 2018 
roku. Będzie je można składać osobiście w Biurze 
Obsługi Interesanta lub Sekretariacie Urzędu, 
bądź przesłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd 
Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62 – 090 
Rokietnica, z dopiskiem: Plebiscyt „Sportowiec 
z klasą” 2018 (decyduje data stempla poczto-
wego).

4. Podobnie jak w minionym roku oceny dostar-
czonych w w/w terminie zgłoszeń dokona nie-
zależna Komisja Konkursowa wyłoniona spośród 
osób związanych ze sportem na terenie Gminy 
Rokietnica. Jej skład zostanie opublikowany na 
www.rokietnica.pl.

5. Wybrani przez Komisję sportowcy zostaną na-
grodzeni:
• w kategorii do 16 r.ż. podczas uroczystego spo-

tkania – niespodzianki z Wójtem Gminy Ro-
kietnica, o którego szczegółach powiadomimy 
w terminie późniejszym,

• w kategorii powyżej 16 r.ż. (3 osoby) podczas 
tradycyjnego Balu Mistrzów Sportu, organi-
zowanego przez Urząd Gminy w Rokietni-
cy w dniu 23 lutego 2019 roku w Restaura-
cji Pod Gruszą.

Liczymy na Państwa zaangażowanie, doświad-
czenie i cenne uwagi. Wierzymy, że Państwa udział 
pozwoli należycie docenić wysiłek zawodników re-
prezentujących Gminę Rokietnica.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
*mailowo: katarzyna.sokulska@rokietnica.pl; 

kinga.owsian@rokietnica.pl
* telefonicznie: (61) 89 60 614.
Zapraszamy do udziału w tej tradycyjnej już spor-

towej inicjatywie!
Referat Organizacyjny i Promocji  

UG Rokietnica

Nabór wniosków o przyznanie w 2019 roku 
stypendium sportowego oraz nagrody 
i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe

Zarządzeniem nr 128/2018 z dnia 16 listopa-
da 2018 r. Wójt Gminy Rokietnica ogłosił nabór 
wniosków o przyznanie w 2019 roku stypendiów 
sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnię-
te wyniki sportowe.

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień oraz 
stypendium na rok 2019 za wyniki osiągnięte w roku 
2018 należy składać osobiście w Biurze Obsługi In-
teresanta Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęciń-
ska 1 (Budynek C) w godzinach pracy Urzędu lub 
za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gmi-
ny w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokiet-

nica (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), 
w terminie od 3 grudnia 2018 roku do 3 stycz-
nia 2019 roku.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium 
sportowego oraz nagród i wyróżnień za osiągnię-
cia sportowe oraz wzory wniosków określa Uchwa-
ła Nr LII/484/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 
26 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych za-
sad i tryb przyznania i pozbawiania oraz rodzajów 
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wy-
różnień sportowych, LINK: http://bip.rokietnica.
pl/public/get_file_contents.php?id=429536 .

Formularze dostępne są na stronie internetowej 
www.rokietnica.pl w zakładce Aktualności. Wer-
sję papierową można otrzymać w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Gminy w Rokietnicy ul. Golę-
cińska 1, w godzinach pracy Urzędu. 

Agnieszka Antczak 
Referat Organizacyjny i Promocji 

UG Rokietnica
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Powtórka finału!!!
Wydaje się, że rozgrywki BUDMAR-CUP już po 

pierwszych dwóch turniejach wyłoniły dwójkę za-
wodników walczących o pierwsze dwa miejsca w ran-
kingu, a wszyscy pozostali będą walczyć o trzecie 
miejsce. Może i tabela na to wskazuje ale proszę 
pamiętać, że jeden najgorszy rezultat będzie kaso-
wany, a do rozegrania mamy jeszcze aż 8 turniejów, 
więc wszystko może się wydarzyć. Aktualnie beza-
pelacyjnym liderem jest Arkadiusz Brzękowski, któ-
ry wygrał oba turnieje. W finale BUDMAR-CUP II 
ponownie spotkał się z Michałem Potyszem. Dzię-
ki tym rezultatom Michał oczywiście znajduje się 
na drugiej pozycji w rankingu. Pomiędzy drugim 
a trzecim miejscem w rankingu jest różnica 8 pkt, 
a pomiędzy trzecim a szesnastym... również 8 pkt. 
Rywalizacja o zwycięstwo w rankingu na pewno na-
bierze rumieńców, głównie dzięki włączeniu się do 
rywalizacji Szymona Dudy, który w BUDMAR-CUP II 
zajął trzecie miejsce. Obok Szymona na podium zja-
wił się jeszcze Adam Stankiewicz. Pierwsza czwór-
ka otrzymała puchary i medale ufundowane przez 
firmę BUDMAR oraz prezenty przywiezione przez 
Radosława Babicę prosto z Nowego Jorku z ostat-
nich zawodów. Medaliści otrzymali również gadże-
ty zachęcające do odwiedzenia ziemi obornickiej 
oraz okolicznościowe buttony rocznicowe i broszu-
rę „Powstańcze drogi do niepodległości w Powiecie 
Obornickim”, a to za sprawą Michała Cieciory, który 
kolejny raz został wybrany do Rady Gminy Rokietni-
ca. Gratulujemy Michałowi i dziękujemy za nagro-
dy oraz kibicowanie do samego końca :) Tuż za po-
dium BUDMAR-CUP II znaleźli się: Piotr Likowski, 
Daniel Wieszczeczyński, Robert Jachimowski i Piotr 
Kolecki, który tego dnia sprawił najwięcej niespo-
dzianek. Piotr odniósł zwycięstwa z takimi zawod-
nikami jak Piotr Judkowiak, Łukasz Sikorski czy Mi-
kołaj Stęsik. Coraz śmielej także poczynają sobie 
młodzi bilardziści ze Szkółki Bilardowej Radosława 
Babicy. Może jeszcze nie zachodzą daleko w otwar-
tych turniejach ale zdobywają doświadczenie, któ-
re na pewno zaowocuje w przyszłości. Zapraszamy 
do udziału w kolejnych edycjach BUDMAR-CUP!!!

Wyniki BUDMAR-CUP II dostępne tutaj:
https://www.online-brackets.com/view/9708

Zachęcamy też do obejrzenia finału:
https://www.facebook.com/389492661121964/
videos/316699129142983/

Dwóch zawodników Akademii  
zagra w MP!!!

Zakończył się cykl turniejów Grand Prix Polski Pol
-tour 2018 będący kwalifikacją do Mistrzostw Polski. 
Ostatni turniej cyklu rozegrano w Kielcach, a zagrało 
w nim czterech graczy reprezentujących Akademię 
Bilardową Rokietnica. Przewodził im kapitan naszej 
pierwszej drużyny, czyli Michał Potysz mający pod 
opieką trzech młodych bilardzistów, srebrnych me-
dalistów ostatnich drużynowych Mistrzostw Polski 
Juniorów. Nasi srebrni medaliści to: Arkadiusz Brzę-
kowski, Adam Stankiewicz i Nikodem Jankowiak. 
Najlepiej spośród zawodników Akademii poradził 
sobie Arek, który otarł się o podium GPP Pol-tour 
przegrywając w ćwierćfinale w karnych z Mariu-
szem Skonecznym. Nikodem i Adam zajęli siedem-
naste lokaty. Nasi zawodnicy starali się uczestniczyć 
we wszystkich turniejach zaliczanych do cyklu GPP 
Pol-tour aby znaleźć się w gronie najlepszych 22 za-
wodników mających pewny udział w Mistrzostwach 
Polski 2018. Cieszymy się, iż Akademia Bilardowa 
Rokietnica na pewno będzie miała dwóch repre-
zentantów w Mistrzostwach Polski! Adam Stankie-
wicz i Arkadiusz Brzękowski dzięki swoim rezulta-
tom uzyskanym w siedmiu turniejach GPP Pol-tour 
zakwalifikowali się do tegorocznych MP!!! Zawody 
odbędą się pod koniec listopada, a my już teraz za-
czynamy trzymać kciuki za naszych zawodników!!! 
Ogromnie gratulujemy i dziękujemy zawodnikom 
i oczywiście ich rodzicom, za ich zapał i zaanga-
żowanie w dążeniu do osiągania kolejnych sukce-
sów. Dziękujemy również Gminie Rokietnica i Sta-
rostwu Powiatowemu, którzy dofinansowali starty 
naszych zawodników.

Solidny występ juniorów Akademii!!!
Sześciu reprezentantów Akademii wystartowa-

ło w Junior-tour w Łodzi, czyli w trzeciej odsłonie 
ogólnopolskiego cyklu turniejów dla dzieci. Tym ra-
zem nie udało się wskoczyć na podium ale mimo to 
start naszych juniorów możemy uznać za solidny. 
Czterech naszych zawodników otarło się o pozycje 
medalowe plasując się na piątych miejscach, byli 
to: Milena Malicka, Zuzanna Błaszczak, Arkadiusz 
Brzękowski i Nikodem Jankowiak. Adam Stankie-
wicz był 17., a Dawid Jachimowski 33. W rankingu 
dziewcząt Zuzanna Błaszczak jest trzecia, a Mile-
na Malicka ósma. Świetnie wyglądamy w rankin-
gu juniorów starszych, gdzie Arkadiusz Brzękowski 
jest drugi, Adam Stankiewicz trzeci, a Nikodem Jan-
kowiak piąty. Nieco gorzej prezentujemy się w ju-
niorach młodszych, gdzie Dawid Jachimowski jest 
25. Ostatnie zawody z cyklu Junior-Tour odbędą się 
2 grudnia. Po nich zostaną wyłonieni uczestnicy Mi-
strzostw Polski Juniorów w 2019 roku.

Teraz nie wszystko zależy od nas... 
Wydawało się, że pierwsza drużyna Akademii Bi-

lardowej Rokietnica pewnie zmierza do awansu do 
turnieju barażowego o I Polską Ligę Bilardową. Nie-
stety za sprawą ostatnich wyników sytuacja bardzo 
się skomplikowała. W przedostatniej kolejce pierw-
sza drużyna Akademii uległa aż 1:5 w meczu wyjaz-
dowym ze Spiderem Wrocław. Zagraliśmy w składzie 
Michał Potysz(kapitan), Andrzej Barski, Arkadiusz 
Brzękowski, Adam Stankiewicz i Cezary Jarosz. Tylko 
Czarek zdołał urwać punkt na trudnym terenie we 
Wrocławiu. Aktualnie na czele tabeli naszej grupy 
II PLB jest Zakręcona Bila Poznań, która w swoim 
ostatnim meczu gładko wygrała z drugim zespo-
łem Akademii reprezentowanym przez: Robert Ja-
chimowski(kapitan), Dawid Jachimowski, Łukasz 
Sikorski, Kacper Specyał i Nikodem Jankowiak. Za-
kręcona Bila ma już zapewniony awans do baraży, 
a o drugie miejsce toczy się walka pomiędzy Spide-
rem i Akademią I. Aktualnie to Spider jest na dru-
gim miejscu, a my mamy do niego 2 punkty straty. 

Terminarz i wyniki naszej grupy II PLB dostęp-
ne są tutaj:
http://bilard-sport.pl/liga/tabela_2liga.php?grupa=1

Szkółka Bilardowa Radosława Babicy
W Akademii Bilardowej w Rokietnicy działa „Szkół-

ka Bilardowa”, do której można zapisać się w każdej 
chwili. Dzieci ćwiczą pod okiem Radosława Babi-
cy - Mistrza Europy i wielokrotnego Mistrza Polski. 
Koszt szkółki to 60zł na miesiąc. Wszyscy uczniowe 
mają dostęp do stołów bilardowych codziennie od 
poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 18:00. 
Nauka przeprowadzana jest w sposób indywidualny. 
Szczegółowe informacje pod numerem 618144085.

Uczestnicy Junior-tour III i Radosław Babica Akademia Bilardowa II Rokietnica i Zakręcona Bila Poznań
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Z podwórka na stadion 
o puchar Tymbarku

W dniu 29 października dwudziestu chłopców 
z rocznika 2009 klubu piłkarskiego GKS Rokita Rokiet-
nica wzięło udział w eliminacjach turnieju z podwór-
ka na stadion o puchar Tymbarku. Turniej składa się 
z kilku etapów: gminny, powiatowy, wojewódzki, 
ogólnopolski. Zwycięzca każdego etapu otrzymu-
je prawo do udziału w kolejnym etapie aż do fi-
nału, który odbywa się na Stadionie Narodowym 

w Warszawie. 
Na etapie gminnym młodzi piłkarze Rokity poko-

nali zespoły z Buku, Tarnowa Podgórnego oraz Lu-
sowa tym samym otrzymując nominację do uczest-
nictwa w kolejnym etapie eliminacji powiatowych, 
który odbył się w dniu 7 listopada. Na tym etapie 
naszym zawodnikom zabrakło trochę szczęścia, tra-

cąc przypadkowe bramki i mimo odrabiania strat 
na kolejne zdobywanie bramek niestety zabrakło 
czasu. Zwycięstwa nie były dla nas najważniejsze, 
a integracja zespołu z pozostałymi zawodnikami 
tego samego rocznika z innych drużyn, ale… każ-
dy chciałby zagrać na Narodowym.

Przygotował: Paweł Augustyniak

Rokita Rokietnica rocznika 2009 Mistrzem Ligi RedBox
W miesiącu wrześniu oraz październiku dwie dru-

żyny z rocznika 2009 Rokity Rokietnica wzięły udział 
w lidze RedBox w Poznaniu. Pierwsza drużyna Roki-
ty w całym etapie rozgrywek nie przegrała ani jed-

nego meczu zdobywając w piętnastu meczach 69 
bramek, tracąc jedynie 29. Druga drużyna również 
zaprezentowała się bardzo dobrze w całym turnieju 
zdobywając 16 punktów, ale w ostatnich kolejkach 

zabrakło trochę szczęścia aby zameldować się na 
podium. Wszystkim chłopakom gratulujemy zaan-
gażowania i życzymy kolejnych sukcesów w zaba-
wie z piłką nożną.

Przygotował: Paweł Augustyniak

Rokita Rokietnica 2009 na turnieju w Luboniu 
z okazji 100lecia odzyskania niepodległości.

Kolejne zawody, w których wzięli udział zawod-
nicy z rocznika 2009 klubu Rokita Rokietnica to zor-
ganizowany przez Szkołę Futbolu z Lubonia turniej 
z okazji 100lecia odzyskania niepodległości. W tur-
nieju wzięło udział łącznie 12 zespołów z drużyn Kot-
wicy Kórnik, Szkoły Futbolu Luboń, Unii Swarzędz, 

Red Box Poznań, Suchary Suchy Las, Szkółka Pił-
karska Waldemara Przysiudy, Avia Kamionki, LPFA 
Strzerzyn. Zespoły podzielone zostały na dwie gru-
py, w której zespół Rokity zanotował dwa zwycię-
stwa, dwa remisy i tylko jedną porażkę ze zwycięz-
cami całego turnieju, drużyną Suchary Suchy Las. 

W swojej grupie zajęliśmy trzecie miejsce, natomiast 
do drugiego miejsca dającego prawo gry w meczu 
o trzecie miejsce w całym turnieju zabrało niewiele 
szczęścia i niewiele więcej skuteczności. W meczu 
o piąte miejsce rozegraliśmy zwycięski mecz z dru-
żyną LPFA Strzeszyn. Brawa dla Naszych chłopaków 
za walkę i zaangażowanie jak również dla Naszego 
bramkarza Igora Urbanowicza, który został wybra-
ny bramkarzem całego turnieju . 
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Nowy sezon 2018/2019 w karate otwarty 
zawodami w Kościanie i Krotoszynie

W sobotę 13.10.2018 w Hali Widowiskowo 
Sportowej w Kościanie odbyły się XII Zawody Ka-
rate Dzieci i Młodzieży . Były to zawody rangi mię-
dzy wojewódzkiej . W zawodach wystartowało 251 
zawodników z 28 klubów między innymi z Wrocła-
wia, Bielsko- Biała czy Prudnika. UKS Błyskawice re-
prezentowało 10 zawodników. W klasyfikacji me-
dalowej jako najlepszy Tim zajęliśmy 14 miejsce 
zdobywając 6 medali: 1 złoty, 1 srebrny i 4 brązy. 
Turniej odbył się pod patronatem Wielkopolskie-
go Okręgowego Związku Karate Olimpijskiego oraz 
Polskiej Unii Karate. Podopieczni trenera Jarosła-
wa Kuca stoczyli szereg niezwykle emocjonujących  
walk z zawodnikami z całego województwa w kon-
kurencjach kata i kumite. 

Złoty medal wywalczył Dominik Suszka startujący 

w barwach klubu Kuzisport w konkurencji kumite, 
srebrny medal  wywalczyła Julia Suszka w konku-
rencji kumite, brązowe medale wywalczyli – Paweł 
Grochowski w konkurencji kata, Szymon Śniegocki 
w konkurencji kata, Dominik Suszka w konkurencji 
kata oraz nasza drużyna w składzie Bartosz Prusak, 
Szymon Śniegocki, Michał Weber w konkurencji kata 
drużynowym. Na wyróżnienie za waleczność oraz 
charakter w swoich walkach zasłużyli ; Viktor Jachal-
ski, Antoni Kobusiński, Kacper Skąpski i  Hanna We-
ber którzy ostatecznie klasowali się   poza podium. 

Dwa tygodnie później w niedzielę 28.10.2018 
w Krotoszynie odbyły się Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików Polskiej Unii Karate w karate 
WKF Strefy B. Są to  jedne z najważniejszych naszych 
rankingowych zawodów, które są wysoko punkto-

wane. Wzięło w nich udział 81 zawodników w wie-
ku 12-13 lat z 22 klubów województw Wielkopolski, 
Kujawsko-Pomorskiego i Kujawskiego ( Bydgoszcz, 
Inowrocław, Kępno czy Toruń ). Klub UKS Błyskawi-
ca wystawił dwóch zawodników spełniających te 
kryteria wiekowe w składzie Julia Suszka i Paweł 
Grochowski, którzy rywalizowali w konkurencjach 
kata i kumite. Każdy z nich walczył w pięciu-sześciu 
walkach. Ostatecznie zdobyli dwa medale ( jeden 
złoty i 1 srebrny medal). 

Złoty medal wywalczył Paweł Grochowski w kon-
kurencji kata indywidualnym młodzików, srebrny 
medal wywalczyła Julia Suszka w konkurencji kumite 
indywidualne młodziczek + 50 kg. Wyjazd na zawo-
dy do Krotoszyna finansowany był z budżetu Gmi-
ny Rokietnica.

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy 
i życzymy kolejnych udanych startów. Medale są 
ważne i cieszą , ale liczy się przede wszystkim po-
stawa i zaangażowanie. Tego z pewnością naszym 
młodym adeptom  nie brakuje. Specjalne podzięko-
wania dla naszego trenera Jarosława Kuca za trud 
i wysiłek włożony w trening  zawodników. 

D.S.  

Powrót do domu
Cześć, czołem! Ostatnim razem pisałem o Taj-

landii, więc pewnie spodziewaliście się następnej 
relacji z kolejnego azjatyckiego kraju. Jednak tym 
razem będzie inaczej. 

Był 19 grudnia, kiedy stanąłem na lotnisku w Phu-
ket. Dokładnie tam, gdzie wcześniej żegnałem kole-
żankę z Brazylii. O swoich planach generalnie niko-
mu nie mówiłem, pomimo, że ułożyłem je jeszcze 
w Japonii. Tam właśnie, z dużym wyprzedzeniem 
kupiłem bilet lotniczy z Tajlandii do Niemiec, mając 
zamiar wrócić do domu na święta i zrobić wszyst-
kim niespodziankę. Tak właśnie wyglądał mój plan.

Wszystko szło tak, jak trzeba. Po 13 godzinnym 
locie, znowu z okna samolotu zobaczyłem typowo 
europejską przyrodę. Kontrast był niesamowity, ale 
żeby zrozumieć trzeba by to po prostu przeżyć. Tro-
chę minęło zanim doszło do mnie, że znowu jestem 
niedaleko od domu. Wylądowałem w Kolonii, a za-
tem pod francuską granicą. Działo się to na kilka 
dni przed świętami Bożego Narodzenia, więc mo-
dliłem się, żeby nie było za zimno. Na coś takiego 
w kwestii sprzętowej byłem kompletnie nieprzygo-
towany, a w mentalnej – wydaje mi się, że to nie 
stanowiło już zbyt wielkiego problemu. Jeszcze na 
lotnisku szybko zabrałem się za łapanie autostopa 
i choć byłem już „blisko” domu, to jednak nie da-
łem rady dojechać tego samego dnia. Po zmroku 

nikt nie chciał mnie już nigdzie zabrać, więc musia-
łem przespać się w pobliskim lesie niedaleko miej-
scowości Hagen. Pewnie pomyślisz, że byłem nie-
złym wariatem, ale po tak długim czasie spędzonym 
w Azji, nocleg w grudniu w niemieckim lesie, był 
dla mnie fajnym urozmaiceniem i przede wszyst-
kim wyzwaniem.

Kolejny dzień – niedziela. Jak się okazało, z tej 
okazji wszystkie tiry miały akurat zakaz porusza-
nia się po drogach. Jednak na szczęście, cała masa 
naszych wracała podobnie jak i ja do ojczyzny - na 
święta. Szczęśliwie udało mi się znaleźć dwóch Po-
laków, którzy jechali autem z Anglii, przez co dosta-
łem się aż do Głuchowa. Tam właśnie po raz kolej-
ny dopadła mnie noc, ale byłem już tak blisko, że 
nie odpuszczałem. Z drogi zgarnął mnie nikt inny, 
jak właśnie nowy mieszkaniec Rokietnicy (dzięku-
ję Panie Szymonie). Wsiadłem do jego samochodu 
w czapce rybackiej od Gieny, długą brodą i zaczą-
łem opowiadać, o tym, że wracam z wyprawy au-
tostopem do Tajlandii. Wtedy miałem w sobie na 
tyle dużo entuzjazmu, że ten Pan śmiało mógł so-
bie pomyśleć, że ma do czynienia z wariatem. Nie-
mniej dzięki jego pomocy trafiłem prosto do Kobyl-
nik i od domu dzieliło mnie już tylko 200 metrów. 
Po tak długim czasie, wszystko wokół wydawało mi 
się dziwne, jakby mniejsze – efekt naprawdę cięż-
ki do opisania. Wreszcie stanąłem przed drzwia-
mi, zapukałem i… 

To uczucie, kiedy wracasz do siebie po 4,5 mie-

siącach wojaży w Azji, to coś, co trzeba przynaj-
mniej raz w życiu przeżyć - bezcenne. Może sam 
to sprawdzisz?

Jak się zmieniło moje życie po powrocie do rze-
czywistości? Muszę przyznać, że miałem spore pro-
blemy z adaptacją. Znajomi po czasie przyznali, że 
zachowywałem się jak dzikus wyjęty z dżungli, który 
mało mówił i błądził myślami. Ten efekt miał wiele 
przyczyn, nie decydował o tym tylko sam fakt, że 
istotnie żyłem w namiocie przez ostatnie 4,5 mie-
siąca. Nad tym nie będę się tutaj rozwodził, bo na 
pewno nie starczyłoby miejsca. Niemniej musia-
łem znowu zacząć jakoś funkcjonować, a że wcze-
śniej działałem trochę na „spontanie”, to też nic 
nie miałem jeszcze zaplanowane. Myślę, że to był 
duży błąd. Przed wyjazdem na taką wyprawę, po-
winienem był już dużo wcześniej wiedzieć, co będę 
robił po powrocie. Żyłem nadzieją, że to właśnie 
podróż pozwoli mi to odkryć, ale żeby było zabaw-
niej dopadła mnie olbrzymia depresja, dużo więk-
sza od każdej wcześniejszej. I jak to depresja, nie 
pozwalała mi normalnie funkcjonować, paraliżując 
większość czynności życiowych. Powiem szczerze, 
że próbowałem na wiele sposobów ją rozwalić, ale 
nic z tego nie wychodziło. Dopiero kiedy sam Bóg 
dokonał interwencji, nagle większość moich pro-
blemów znikła. W życiu na ogół staram się myśleć 
logicznie, co mam nadzieję dało się odczuć kiedy 
pisałem te artykuły, dlatego po tym co się wtedy 
stało, nadal nie potrafię tego inaczej wyjaśnić. Nie 
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działo się to w żadnej grupie, gdzie mógłbym sobie 
różne rzeczy „wkręcić”, ale bardzo indywidualnie, 
w miejscu, gdzie nie było ze mną nikogo innego. 

To oczywiście bardzo długa historia i mógłbym 
ją dużo bardziej rozwinąć. Myślę, że w tym wszyst-
kim Bóg miał swój plan, podobnie jak wobec każ-
dego. Mam nadzieję, że w przyszłości, kiedy będę 
już wystarczająco dojrzały, to go po prostu odkryję. 
Po czasie dochodzę do wniosku, że jak tylko wszyst-
ko w relacji ja-Bóg jest ok, to wówczas moje życie 
zaczyna się jakoś układać i przede wszystkim wi-
dać w nim sens. A kiedy jest odwrotnie, to trochę 
tak jakbym szedł po omacku, prosto w przepaść. 

Taki właśnie, był finał mojej wyprawy, czyli gi-
gantyczna radość pomimo wielu niedogodności. 
Taki „haj”, tylko bez używek.

Po powrocie dowiedziałem się że w życiu ważne 
są te zwykłe proste chwile, których na co dzień się 
nie docenia. Podczas trasy zrobiłem sobie listę rzeczy 
których mi brakowało i nie uwierzycie, co się na nich 

znalazło. Wśród nich była rozmowa z moją mamą 
przy kawie, karaoke w Poznaniu z moim przyjacielem 
i resztą kolegów, czy rozmowy na poważne tema-
ty z moim wujem do 5:00 nad ranem, czyli zwykłe 
i proste rzeczy bazujące na silnych relacjach z dru-
gim człowiekiem. 

Podsumowując, te 13 artykułów, które pojawiały 
się tu każdego miesiąca, stworzyłem zupełnie cha-
rytatywnie chcąc się w bardzo dużym skrócie po-
dzielić, tym co działo się podczas mojej podróży. 
Mam nadzieję, że to dobrze wyszło i Ci się podobało. 
A może nawet w jakiś sposób Cię zainspirowałem? 

W dłuższej perspektywie, mam w planie wydać 
coś dłuższego – książkę, gdzie mam nadzieję będę 
mógł się dużo bardziej rozwinąć. Ją traktuję już bar-
dziej jako pracę badawczą, gdzie analizuję niemal 
każdy kraj pod kątem jego historii, religii, kultury 
i tego, co z tych rzeczy wynika. Do takiego podej-
ścia zmobilizowali mnie choćby Chińczycy i ich za-
chowanie, którego zupełnie nie rozumiałem, dla-

tego chciałem poznać tego przyczyny i wydaję mi 
się, że znalazłem. 

Moja podróż trwała w sumie 135 dni. Podczas 
niej byłem zdany na siebie i innych ludzi, dlatego 
właśnie było to tak nieprzewidywalne. Moim zda-
niem doświadczyć to i zrozumieć pewne emocje, 
można dopiero kiedy czyta się całą relację z tak 
długiej wyprawy. Jeżeli byłbyś zainteresowany po-
znaniem historii mojej podróży, w znacznie posze-
rzonej wersji, to możesz już dzisiaj napisać na mój 
adres mailowy, a po zakończeniu mojej pracy nad 
książką będziesz pierwszy, który dostanie ją do ręki.

Kończąc, chciałbym podziękować za Twoją i Wa-
szą uwagę oraz możliwość podzielenia się swoimi 
historiami - dla mnie to była fajna zabawa. I kto 
wie? Może się jeszcze spotkamy?   

c. d. n. póki co nie nastąpi...

kontakt.hubertkrupka@gmail.com
Hubert Krupka

Jak obyczaj każe stary 
Według ojców naszej wiary  
Pragnę złożyć wam życzenia  
w dniu Bożego Narodzenia 

Niech ta gwiazda betlejemska 
Która świeci wam o zmroku 

doprowadzi was do  szczęścia 
w nadchodzącym 2019 roku

Zdrowych spokojnych świąt Bożego 
Narodzenia 

życzy  
Sołtys-Radna Agnieszka Kram

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia składam Państwu 

najserdeczniejsze życzenia. Niech  
świąteczny czas będzie przepełniony 

radością, ciepłem i rodzinną atmosferą. 
Niech przyniesie odpoczynek 

i chwilę wytchnienia od codziennych 
obowiązków oraz energię i pomyślność 

na cały następny rok. 

Władysław Mielcarek 
Radny Gminy Rokietnica

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w ciepłej, rodzinnej 

atmosferze, samych szczęśliwych 
dni w nadchodzącym roku oraz 

szampańskiej zabawy sylwestrowej 
życzy

Ryszard Lubka 
Radny Gminy Rokietnica

Niech magiczna moc wigilijnego 
wieczoru przyniesie Państwu spokój 
i radość. Niech każda chwila świąt 
Bożego Narodzenia żyje własnym 
pięknem, a Nowy Rok obdaruje 

Wszystkich pomyślnością i szczęściem. 
Najpiękniejszych świąt Bożego 

Narodzenia życzy 

Piotr Hałas 
Radny Gminy Rokietnica

Niech Święta Bożego Narodzenia 
spędzone w gronie najbliższych 
przyniosą wiele radości, ciepła 

optymizmu pogody ducha. Niech 
w nadchodzącym 2019 roku szczęście 
Was nie opuszcza a wiara codziennie 

dodaje sił i energii do tworzenia 
i realizacji  nowych zamierzeń.

Życzy Stowarzyszenie Emerytów 
Rencistów „Pod Kasztanem”

Na zbliżające się święta
pragniemy złożyć  Państwu życzenia

przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i rodzinnej 

atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie 

czasem pokoju oraz realizacji 
osobistych i zawodowych zamierzeń.

Sołtys Sołectwa Krzyszkowo 
Maria Chojnacka  

wraz z członkami Rady Sołeckiej

Na nadchodzący świąteczny czas 
Bożego Narodzenia oraz przełomu 

starego i Nowego Roku,
składam mieszkańcom Sołectwa 

Rokietnica oraz wszystkich pozostałych 
miejscowości Gminy serdeczne 

życzenia. 
Niech czas opłatkowych spotkań, 

rodzinnych chwil spędzonych przy 
choince i otwartych, szczerych 

rozmowach, dostarczy Państwu wielu 
powodów do wiary w dobro, przyjaźń, 

życzliwość i miłość.
Niech niesie się radosna kolęda, 
spełniają marzenia i plany, zaś 

ze wszystkich oczekiwanych 
błogosławieństw najważniejsze będzie 

to dotyczące zdrowia, wzajemnego 
szacunku i akceptacji.

Józef Fudala  
i Rada Sołecka Sołectwa Rokietnica.
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Kochani Czytelnicy,
W kalendarzu znowu grudzień, a skoro szykuje-

my się do świąt, to najwyższa pora na długo odkła-
daną wyprawę do Zamoyskich. Kiedyś wspomnia-
ną szkołę odwiedzałam dwa razy w roku: z okazji 
majówki i na okoliczność grudniowego kierma-
szu świątecznego. Od pewnego czasu, z nie mniej-
szą przyjemnością, zaglądam również do tamtej-
szej biblioteki. Dzięki tym wizytom przekonałam 
się  się, że kawa u Zamoyskich smakuje pysznie 
nie tylko w grudniu, zwłaszcza jeśli jest pretek-
stem do ciekawych rozmów o książkach, a takie 
z Panią Małgorzatą Kolasą – gospodynią bibliote-
ki, wielbicielką fotografii i Poznania  - można pro-
wadzić godzinami.  

Zacznę jednak prozaicznie… Zastanawialiście się 
kiedyś, co jest potrzebne bibliotekarzowi do szczę-
ścia? Pewnie książki ktoś odpowie. Książki też, oczy-
wiście, ale jeszcze bardziej potrzebne są mu PIE-
NIĄDZE! Nie żeby bibliotekarz był zaraz jakimś 
wielkim materialistą, o nie, ale jeśli ma pieniądze, 
to może je wydać na książki zamawiane przez czy-
telników. Cieszę się, że wszystkie nasze gminne bi-
blioteki uczestniczą już w Narodowym Programie 
Rozwoju Czytelnictwa, z którego można jednora-
zowo pozyskać dość duże (jak na warunki bibliotek 
szkolnych) środki na wzbogacenie księgozbioru. To 
ogromna pomoc dla bibliotek, ale żeby mogły na 
bieżąco spełniać życzenia czytelników potrzebują 
regularnego, nawet symbolicznego, finansowego 
wsparcia. Możemy się oburzać na stwierdzenie, że 
książka to produkt marketingowy, ale rzeczywiście 
w dzisiejszych czasach czytelnik sięga najczęściej 
po to co mu podsunie rynek, a ten podrzuca coraz 
to nowe tytuły. Zaintrygowany czytelnik idzie do 

biblioteki i dobrze by było gdyby od czasu do 
czasu znajdował w niej reklamowane nowości. 

Niestety na to potrzebne są pieniądze…
Dlaczego ja tak ciągle o pieniądzach? Bo niby 

szczęścia nie dają, ale w przypadku bibliotek trud-
no je nie doceniać. Miałam możliwość zaobserwo-
wania tej prawidłowości na przykładzie biblioteki 
u Zamoyskich. Pierwszy raz trafiłam tam krótko po 
tym, jak Pani Małgorzata Kolasa otrzymała książ-
ki zamówione w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. Większość z nich stała już 
dumnie na półkach, mimo że były jeszcze nieska-
talogowane i nie do końca rozpakowane. Robiły 
niesamowite wrażenie, zwłaszcza w porównaniu 
z dotychczasową ofertą biblioteki. Gdybym trafi-
ła do niej kilka dni wcześniej, to nawet ja - wiel-
ka fanka literatury wszelakiej - miałabym problem 
z wyborem książki do czytania. Oczywiście mogła-
bym postawić na „klasyczną lekturę” (i w wyglą-
dzie i treści) albo na literaturę fachową dotyczącą 
uprawy jakiejś rośliny albo chowu zwierząt. Niestety 
mocno przestarzałą. Nic dziwnego, że nowe książ-
ki niemal całkowicie zdominowały moją pierwszą 
wizytę w bibliotece u Zamoyskich. Pani Małgosia 
z wypiekami na twarzy opowiadała o swoich dy-
lematach związanych z doborem tytułów. Z jednej 
strony chciała „przemycić” i zaaplikować uczniom 
literaturę, którą ogromnie ceni, chociażby Jerzego 
Pilcha, z drugiej starała się jak najbardziej dopaso-
wać książki do  ich upodobań, nawet jak przy ko-
lejnej serii fantasy serce bibliotekarza trochę się 
buntowało. Zresztą te książkowe wybory przeży-
wa do dziś, bo jak wiadomo gusta Zamoyskich czy-
telników się zmieniają  i aktualna lista życzeń by-
łaby nieco inna. Z pewnością ostałyby się na niej 
kultowe lektury dotyczące problemów młodzieży 
(jak chociażby My dzieci z dworca ZOO), literatura 
obozowo-wojenna (choć zainteresowanie nią nie-

co osłabło), ale już bijący do niedawna rekordy po-
pularności wampiryczny Zmierzch mógłby stracić 
swoje miejsce. Zastąpiłyby go pewnie nowe tytuły, 
o które pytają czytelnicy. Stąd pani Małgosia cieszy 
się z każdego nawet małego wsparcia ze szkoły, któ-
re pomaga uaktualniać i uatrakcyjniać księgozbiór. 

My gawędziłyśmy o książkowych wyborach, a tym-
czasem bibliotekę odwiedzali coraz to nowi ucznio-
wie. Celowo nie używam określenia czytelnicy, bo 
nie wszyscy bywalcy tutejszej biblioteki to czytel-
nicy, wręcz przeciwnie, niektórzy deklarowali, że są 
zdecydowanie po drugiej stronie barykady. Czego 
szukali w bibliotece? Odpowiedzi może być wiele, 
bo biblioteka u Zamoyskich ma ofertę zarówno dla 
wielbicieli książek, jak i ich oponentów. 

Jeśli ktoś nie ma ochoty na czytanie może dla od-
miany pograć w gry komputerowe, chociażby po-
pularną fifę, odrobić lekcje albo posiedzieć i poroz-
mawiać z kolegami przy którymś z ustawionych tu 
stolików. Jak się przekonałam chętnych nie brakuje. 

Inna biblioteczna aktywność, która cieszy się dużą 
popularnością, to kółko fotograficzne. Jego opieku-
nem jest oczywiście pani Małgorzata, która w swo-
ich pracach pięknie łączy słowo i obraz.  Nie wiem 
czy wszyscy Jej podopieczni lubią czytać, ale po-
przez sesję „promocja czytelnictwa” (przygotowa-
ną w ramach projektu związanego z NPCZ) mogli-
by przekonać do lektury niejednego książkowego 
abstynenta. Nic dziwnego, że regularnie odnoszą 
sukcesy i zdobywają nagrody nie tylko w skali gmi-
ny, ale również Wielkopolski. Prace Zamoyskich fo-
tografów można obejrzeć w szkole, czasem są też 
eksponowane w rokietnickich instytucjach kultural-
nych i oczywiście w internecie, chociażby na profi-
lu Zaczytana Rokietnica. Zachęcam do obejrzenia, 
a przy okazji życzę spokojnych zaczytanych Świąt 
Bożego Narodzenia!

Mariola Sudoł-Szczepaniak

Konkurs nr 50
Skoro bohaterką naszego grudniowego ar-

tykułu była biblioteka Zespołu Szkół im. Jadwi-
gi i Władysława Zamoyskich, to nasze zadanie 
konkursowe będzie dotyczyło patronów szkoły. 
Prosimy o odpowiedzi na dwa pytania:
1. Jakie nazwisko rodowe nosiła generałowa 

Zamoyska?
2.  Jaką słynną bibliotekę, jedną z najstarszych 

bibliotek w Polsce, założył Jej ojciec?
Do dzieła! Na odpowiedzi czekamy do końca 

grudnia. Można je zostawiać w Bibliotece w Ro-
kietnicy albo przesłać na adres zaczytanarokiet-
nica@interia.pl. Na uczestników czekają nagro-
dy-niespodzianki. Powodzenia!
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Konkurs fotograficzny Gmina 
Rokietnica – „Wolność kocham 
i rozumiem” rozstrzygnięty
WYNIKI:

I miejsce ex æquo Małgorzata Korzeniewska i Monika Kram – WTZ Roktar
III miejsce Malina Fudala

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział. Jesteśmy pod wrażeniem in-
terpretacji tegorocznego tematu. Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnym 
konkursie fotograficznym w 2019. Ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo.

GRATULUJEMY! 
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

ZBIÓRKA  
DLA ZWIERZAKÓW
„DO SERCA PRZYTUL PSA”

Urząd Gminy w Rokietnicy 
organizuje zbiórkę karmy 
dla bezdomnych psiaków 
ze schroniska „AZOREK” 
w Obornikach.
Zbieramy karmę suchą oraz 
mokrą, miski, koce oraz 
środki, które zabezpieczają 
zwierzaki przed pchłami (nie 
obroże – one uczulają).
Przynoście koce, których 
nie używacie i leżą 
niepotrzebnie w szafach, 
garażach lub też na 
strychach u Was w domu. Im 
to się naprawdę przyda i będzie im ciepło.
Pokażcie dobre serce i pamiętajcie, że im też jest zimno!
Przypominamy: zbieramy suchą i moką karmę, koce, miski.
Apelujemy – nie bądźcie obojętni. 
Los Zwierzaków jest w waszych rękach.

Zbiórka trwa do 31.12.2018 r.
Dary można przynosić do punktu:

URZĄD GMINY W ROKIETNICY, UL. GOLĘCIŃSKA 1 budynek A
LIDIA PRZYBYSZ POKÓJ NR 6 

Ja Piotr Oleszczak przepraszam 
za zaatakowanie Pani Sabiny 

Ociepa w obecności jej 
dzieci na terenie Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy ul. Noblistów.

grudzień 2018

Informujemy mieszkańców Rokietnicy,  
że od stycznia 2019 r. rozpoczyna swoją działalność

ROKIETNICKI KLUB SENIORÓW
Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się  

w środę 16 stycznia 2019r. o godz. 1700 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ro-
kietnicy.

Rokietnicki Klub Seniorów będzie zrzeszał emerytów, rencistów oraz oso-
by 50+. Mile widziani są również członkowie wspierający.

założyciele Rokietnickiego Klubu Seniorów:
Bogusława Rzepka, Krystyna Sochacka,  

Józef Kleczewski, Jadwiga Starzonek, Krystyna Grzegorczyk

III miejsce Malina Fudala

I miejsce Małgorzata Korzeniewska

I miejsce Monika Kram – WTZ Roktar
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Finał konkursu fotograficznego  
pt. „Krajobrazy Powiatu Poznańskiego  
w ujęciach osób z niepełnosprawnościami”

26 października br. miało miejsce uroczyste pod-
sumowanie konkursu fotograficznego pt. „Krajo-
brazy Powiatu Poznańskiego w ujęciach osób z nie-
pełnosprawnościami”.  Konkurs skierowany był  do 
osób niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego. 

Organizatorem powyższego przedsięwzięcia było 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Ro-
dzin ROKTAR.

Na uroczystości zjawiło się wiele osób. Licznie 
przybyli uczestnicy konkursu, osoby im towarzy-
szące, a także widzowie podziwiający eksponowa-
ne zdjęcia.Do konkursu swoje prace zgłosiły nastę-
pujące placówki :

1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Gościnni” 
z Kórnika ;

2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzązgowie przy 
Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Niepełnospraw-
nej „Razem”;

3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Luboniu przy Sto-
warzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym „Wspólna Droga”;

4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Murowanej Go-
ślinie przy Goślińskim Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych;

5. Warsztat Terapii Zajęciowej w  Pobiedziskach 
przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych i Aktywności Lokalnej „Dla Ciebie” ;

6. Warsztat Terapii Zajęciowej w Baranowie przy 
Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin ROKTAR.

Na konkurs przesłano 27 zdjęć.

Laureatami konkursu zostali:
- I miejsce - Przemysław Bieniewski  „Kapliczka 

w polu święta jest”, WTZ Baranowo
- II miejsce - Karol Ostajewski „Z - trafiony kra-

jobraz”, WTZ  Pobiedziska
- III miejsce - Krzysztof Stępniak „Widok”, WTZ 

Baranowo
Przyznano również wyróżnienia. Otrzymały je:
 - Urszula Galińska „Biały łabędź płynie”, WTZ 

Baranowo
 - Katarzyna Napierała „Zielona aleja”, WTZ 

Drzązgowo

Zaproszonych gości zaskoczył nie tylko wysoki 
poziom nadesłanych fotografii, ale przede wszyst-
kim różnorodność spojrzeń i perspektyw uczestni-
ków konkursu. 

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych  zdjęć otrzy-
mali dyplomy oraz drobne upominki. Dla Wszystkich 
uczestników konkursu oraz przybyłych na tę uroczy-
stość gości  zaśpiewała Wiktoria Gawron  z Gmin-
nego Ośrodka Kultury.

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do obej-
rzenia zdjęć, które zostaną wystawione w Biblio-
tece Gminnej im. M. Konopnickiej w Rokietni-
cy. Niech staną się dla wszystkich inspiracją do 
twórczych zmagań z fotografią.

Red.

Warsztaty dla seniorów
Warsztaty prowadzić będą specjaliści: lekarz 

neurolog oraz neuropsycholog, którzy przybliżą 
uczestnikom wiedzę w zakresie zdrowia psychicz-
nego, w tym w szczególności chorób otępiennych, 
działań terapeutycznych, roli rodziny w diagnosty-
ce i terapii otępień, a także sposobach komuniko-
wania się z chorymi. Uczestnikom zaprezentujemy 
także ćwiczenia do terapii poznawczej.

Zaawansowany wiek jest istotnym czynnikiem 
ryzyka pojawienia się zaburzeń poznawczych, otę-
pienia, które powoli staje się jednym z najpoważ-
niejszych współczesnych problemów zdrowotno
-społecznych. Do tej grupy zalicza się także udary 
niedokrwienne i wylewy. Choroby otępienie, ze 
względu na wzrost częstości występowania wraz 
z wiekiem, stanowią obecnie jedno z największych 
zagrożeń dla niewydolnego już systemu opieki nad 
seniorami. 

Zespoły otępienne są coraz częściej rozpoznawa-
ną i szeroko badaną w ostatnich latach grupą za-
burzeń, których pochodzenie jest związane z roz-
wojem patologicznych zmian w mózgu. Prowadzą 
one do stopniowego i nieodwracalnego pogarsza-
nia się funkcjonowania poznawczego.

Funkcje poznawcze to zespół „umiejętności” 
móz gu, które pozwalają nam sprawnie i elastycz-
nie myśleć, spostrzegać, zapamiętywać, przewidy-

wać, podejmować decyzje, porozumiewać się języ-
kiem i organizować codzienne sprawy. 

Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił rozwój wie-
dzy dotyczącej funkcjonowania ludzkiego mózgu 
w okresie późnej dorosłości oraz starości. Udowod-
niono, że sprawność umysłowa maleje z wiekiem 
w sposób stopniowy i naturalny, co wynika z obni-
żania się wraz z wiekiem wydolności komórek mó-
zgowych i powoduje postępujące zaniki w obrębie 
kory mózgowej. Tak jak z wiekiem maleje wydol-
ność mięśni, organów, sprężystość skóry, tak samo 
mniej sprawnie działa mózg, co przejawia się przede 
wszystkim w postaci dłuższego czasu, jakiego po-
trzebuje na przefiltrowanie, przetworzenie i zako-
dowanie informacji z otoczenia. Badania wykazują 
również, że odpowiedni trening może spowodować 
spowolnienie zachodzących procesów stopniowej 
utraty sprawności poznawczej. 

Dla dobrej jakości życia w starości niezbędne jest 
utrzymanie sprawności funkcjonalnej osób starszych 
i możliwie najdłuższe zachowanie 
samodzielności w życiu codzien-
nym. Dobra sprawność funkcjonal-
na umożliwia osobie starszej zacho-
wanie niezależności i autonomii.

Działania podejmowane wobec 
osób starszych, zarówno przez pro-
fesjonalistów jak i opiekunów nie-
formalnych, powinny być nakiero-
wane na optymalizację sprawności 

funkcjonalnej. Optymalizacja oznacza jej poprawę 
lub utrzymanie w zależności od możliwości, albo 
co najmniej korzystne modyfikacje tempa pogar-
szania i poprawę jakości życia.

W utrzymaniu sprawności funkcjonalnej duże 
znaczenie ma stymulacja i ćwiczenie funkcji po-
znawczych, gdyż istnieje korelacja między utratą 
sprawności funkcjonalnej a pogorszeniem funkcjo-
nowania poznawczego.

Zapewnienie możliwie najlepszej sprawności funk-
cjonalnej osób starszych daje szanse utrzymania do-
brej jakości życia i względnej samodzielności w cho-
robie zarówno pacjentów jak i opiekunów. 

Anna Maria Majchrzycka

Organizator:

INFORMACJE I ZAPISY:
724 976 584  
lub fundacja@petra-senior.pl

„ZDROWY SENIOR – DZIAŁANIA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNE W 
ZAKRESIE CHORÓB OTĘPIENNYCH I INNYCH ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH” 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY PO 60. ROKU ŻYCIA ORAZ ICH OPIEKUNÓW
DO UDZIAŁU W WARSZTATACH EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNYCH  

 
PROWADZONYCH  PRZEZ SPECJALISTÓW:  
NEUROLOGA ORAZ NEUROPSYCHOLOGA.  

Możliwość zadania pytań. 
 

Miejsce: Filia Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy,  
ul. Szkolna 3a (Świetlica Promyczki) 

21 listopada 2018 w godzinach 15:30 - 18:00 
 

Uczestnikom zaprezentujemy sposoby ćwiczenia pamięci. 
W czasie przerwy zapraszamy na drobny poczęstunek.  

` 
ORGANIZATOR: 

 
 
 

INFORMACJE I ZAPISY: 724 976 584 od poniedziałku do piątku 8:00 - 16:00 
lub fundacja@petra-senior.pl 

 
 ZADANIE Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO PN. „ZDROWY SENIOR – DZIAŁANIA EDUKACYJNO-

PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE CHORÓB OTĘPIENNYCH I INNYCH ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH”
FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO.
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SKŁAD OPAŁU PHU „OPAŁEK” Daniel Ciślak
C h l u d o w o ,  u l .  O b o r n i c k a  25

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

 » Rozpałka sosnowa

 » WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 
PŁYNNYCH

POWYŻEJ  
1 TONY –  
TRANSPORT  
GRATIS

Tel. 726 076 770

Polski 

WĘGIEL

ZAKŁAD Stolarski Krys-Pol 

SPR ZEDA Ż PALET 
JEDNOR A ZOW YCH 

i  NA W YMIAR
Pilarski Krzysztof Tel. kom. 606 511 014 

ul. Poznańska 23 Napachanie

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

Świadczymy usługi brafittingu  
– profesjonalne dopasowanie biustonosza

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

Zapraszamy wszystkich, którzy cenią sobie dobrą jakość oraz komfort snu

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



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

44 grudzień 2018

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

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

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

Kwiaciarnia „Zakątek”

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

Należymy do 
międzynarodowej sieci  

Poczty Kwiatowej

KOMINIARZ
 Okresowe kontrole przewodów kominowych  Odbiory, 

opinie kominiarskie  Czyszczenie przewodów kominowych 
 Montaż wkładów kominowych, kominów zewnętrznych i 

nasad  Kontrola szczelności instalacji gazowej

663 896 882
Serwis Kominów

Rożnowo, ul.Obornicka 3,  
64-600 Oborniki
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Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

Rolety, Żaluzje, Moskitiery, Markizy

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18

email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:

	Rolety pokojowe 	Markizy 
	Rolety zewnętrzne 	Moski-

tiery 	Rolety Rzymskie 	Maty 
bambusowe 	Żaluzje 	Bramy

Specjalna oferta dla klientów  
z Gminy ROKIETNICA 

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

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

PROTEZY ZĘBOWE

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77  tel. 518-268-039

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

Pracownia czynna:  
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00

PRACOWNIA PROTETYCZNA

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek 
KARDIOLOG 
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29
Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

tel. 662 950 068
Terminy przyjęć:  16 stycznia 2019,  13 lutego 2019,  
  13 marca 2019,  10 kwietnia 2019
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 

61 8145 426

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

USŁUGI SZKLARSKIE 
Od pomiaru do montażu

lustra • szkło malowane  
• drzwi i ścianki  szklane  

• kabiny prysznicowe • balustrady  
• inne wyroby ze szkła

NA WYMIAR

ZAPRASZAMY
www.staglass.pl

510 338 238 

  Dam pracę 

Zatrudnię kosmetyczkę na cały etat. 
Mile widziane doświadczenie. Oferuję 
dobre warunki pracy w przyjaznej at-
mosferze. Salon Fryzjersko-Kosmetycz-
ny Latika Cerekwica ul. Szamotulska 7. 
Kontakt tel. 503-392-380

  Szukam pracy 

Szukam pracy, ciekawej, rozwojowej, 
ambitnej, z godziwym i adekwatnym do 
wiedzy i umiejętności wynagrodzeniem: 
39 lat, ukończone studia „zarządzanie 
i inżynieria produkcji”, doświadcze-
nie zgodne z wykształceniem oraz 
dotyczące: inżynierii materiałowej, 
projektowania, z branży reklamowej 
oraz branży eventowej... prawo jazdy 
kat. B, j. angielski, i „inne” atuty...  
Tel. 662 076 862

Ogłoszenia 
drobne

WIELE BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU

Pośrednictwo Finansowe
Rokietnica, ul. Kasztanowa 18/11

5 0 3  7 0 4  9 1 1
kontakt@unibroker.com.pl

Kredyty gotówkowe
Konsolidacyjne

Dla rolników
Dla firm

Samochodowe
Pożyczki pozabankowe
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Kingspan Environmental Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5, 62-090 Rokietnica, Polska
Tel: +48 61 814 44 00, zbiorniki@kingspan.pl

kingspanwaterandenergy.com

Pracowniczy Program 
Emerytalny.

Darmowe ubezpieczenie 
grupowe.

Premia uznaniowa.

Spotkania integracyjne.

Rozwój zawodowy.

Dofinansowanie  
do karty Multisport.

Premie i świadczenia 
socjalne.

Promowanie zdrowego 
stylu życia.

Komfortowe
warunki pracy.

Darmowa opieka 
medyczna.

Cenimy naszych Pracowników
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GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON 
MODY  

MĘSKIEJ
TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B

TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

CZYNNE 
PN-PT 11-19, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

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

Komercyjnie poradnie: endokrynologiczna, 
urologiczna, proktologiczna, ginekologiczna, 
neurologiczna i zdrowia psychicznego

Punkt pobrań do badań laboratoryjnych
od pon. do piątku 7.00-9.00, w soboty 7.00-10.00

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

i komercyjnie

            

 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 

Płytkarz – profesjonalnie
tel. 660-070-232

łazienki - kuchnie - wg życzenia klienta

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


