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Oferta dla firm i osób
indywidualnych z terenu
Gminy Rokietnica

AUTOMATYKA NA CAŁE ŻYCIE

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

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.

604-345-047

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

Zniżka 10%
dla emerytów i rencistów

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
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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
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Z najlepszymi
życzeniami
noworocznymi,
Teresa Wieczorek

Drogie Babcie i Dziadkowie,
Z okazji zbliżającego się Waszego Święta składam Wam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia,
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz pogody ducha. Spełnienia wszystkich marzeń,
miłości, uznania oraz szacunku w otaczającej Was codzienności.
W te szczególne dni pragnę podziękować Wam za ofiarowane serce, cierpliwość, dobroć i miłość, którymi darzycie swoje wnuki każdego dnia. To od Was uczymy się tego co najważniejsze.
Życzę Wam pociechy z wnuków, nadziei w to, że każdy dzień będzie lepszy oraz długiego
i pięknego życia w gronie kochającej rodziny i najbliższych.
Bartosz Derech Wójt Gminy Rokietnica
Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie, z okazji Waszego Święta składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz długich lat życia wypełnionych radością, szacunkiem i życzliwością.
Redakcja „Rokickich Wiadomości”

Co? Gdzie? Kiedy?
 13.01. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – Rokietnicki Ośrodek Sportu , Rokietnica ul. Szamotulska 29, start godz. 12.00, szczegóły str. 8 - wstęp wolny
 19/20.01. – ROS-dmuchane FERIE - Rokietnicki Ośrodek Sportu, ul. Szamotulska 29, godz.
11.00 – 17.00, szczegóły str. 9 - wstęp wolny
 28.01. – Zaproszenie na otwarte spotkanie kolędowo -karnawałowe wraz z Rokietnicką Orkiestrą
Dętą.– Gminny Ośrodek Kultury, Rokietnica ul. Szamotulska 29, godz. 19.00 wstęp wolny
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teru. I nawet jeśli nie dotrzymamy swojego postanowienia, to też nie będzie koniec świata.„Najtrudniej jest spełnić obietnice złożone samemu sobie.
Szczególnie te wypowiedziane szeptem lub pomyślane w tajemnicy przed wszystkimi. Nie ma nikogo,
kto mógłby poczuć się rozczarowany lub dotknięty
tym, że ich nie dotrzymaliśmy. Pomijając nas samych i zapominając o naszym sumieniu. Ale my
siebie zawsze przed samymi sobą jakoś zgrabnie
i przekonywująco usprawiedliwiamy, wymyślając
na poczekaniu „utrudnienia”, „przeszkody”, „niezależne od nas warunki obiektywne”, „opór materii” i tym podobne. A sumienie? Sumienie jest jak
stal i trzeba je hartować.”
(Janusz Leon Wiśniewski
z książki „Ukrwienia”).

ISSN 1508-8138 Numer bezpłatny

Jest już po Świętach Bożego Narodzenia. Dla wielu z nas był to czas rodzinny, czasem wzruszający
– były życzenia, prezenty... . Wkrótce potem pojawił się koniec roku, okres, kiedy tradycyjnie postanawiamy odmienić swoje życie… nadszedł Nowy
Rok, który jak czysta, niezapisana kartka papieru
gotowa jest do wypełnienia noworocznymi postanowieniami. Robimy plany na kolejne 12 miesięcy,
ustalamy co jest dla nas najważniejsze i zapisujemy.
To dobrze, że chcemy wreszcie zrobić coś dla siebie, na co wcześniej nie mieliśmy czasu, że mamy
marzenia. Tylko dlaczego tak trudno postanowienia noworoczne dotrzymać? Dlaczego nie działają?
Problem jest chyba w tym, że nasze postanowienia
często są po prostu nierealne, ponadto często wspomaga je tzw. mechanizm „od jutra”. Kochani Czytelnicy jest na to sposób. To nie musi być przecież
postanowienie noworoczne. Niech to będzie nasze
postanowienie i nie ważne kiedy zaczniemy je realizować. Pamiętajmy, że to nie ramy czasowe dają
nam gwarancje sukcesu, tylko siła naszego charak-
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Z prac Rady Gminy
III sesja Rady Gminy Rokietnica
W dniu 20 grudnia 2018 r. odbyła się III sesja
Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 13
radnych. Obrady sesji prowadziła Przewodnicząca
Rady Gminy – Izabela Dziamska.
Tego dnia Radni podjęli następujące uchwały:
III/18/2018 – w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata
2019-2029. Głosowanie: „za” – 13 głosów.
III/19/2018 – w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2019 rok. Głosowanie: „za” –
13 głosów.
Wszystkie uchwały w pełnym brzmieniu są dostępne na stronie internetowej http://rokietnica.
esesja.pl/.
Biuro Obsługi Rady Gminy
UG Rokietnica

IV sesja Rady Gminy Rokietnica
W dniu 20 grudnia 2018 r. odbyła się IV sesja
Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 13
Radnych. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady
Gminy – Izabela Dziamska.
Tego dnia Radni podjęli następujące uchwały:
IV/20/2018 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 277/7 i 277/13. Głosowanie:
„za” -13 głosów.
IV/21/2018 - w sprawie: zmiany uchwały nr
XLII/373/2013 Rady Gminy Rokietnica z dnia
25 listopada 2013 roku w sprawie przejęcia
od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, zmienianej uchwałami Rady Gminy Rokietnica nr: XLVI/401/2014 z dnia 24 lutego 2014
roku, LI/468/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.,
XIV/145/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku,
XVI/157/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku oraz
XXXI/298/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku. Głosowanie: „za” – 13 głosów.
IV/22/2018 - w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu. Głosowanie:
„za” – 13 głosów.
IV/23/2018 - w sprawie: zawarcia porozumienia
międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Oborniki zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobie-

gania bezdomności na rok 2019. Głosowanie:
„za” – 13 głosów.
IV/24/2018 - w sprawie: ustanowienia pomnika
przyrody o nazwie „Dąb Stanisław”, w miejscowości Krzyszkowo. Głosowanie: „za” – 13 głosów.
IV/25/2018 - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok. Głosowanie: „za” –
13 głosów.
IV/26/2018 - w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Głosowanie: „za” – 13 głosów.
IV/27/2018 – w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 20182028. Głosowanie: „za” – 13 głosów.
IV/28/2018 – w sprawie: zatwierdzenia ramowego
planu pracy Rady Gminy Rokietnica na rok 2019.
Głosowanie: „za” – 13 głosów.
IV/29/2018 – w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica na
2019 rok. Głosowanie: „za” – 13 głosów.
Wszystkie uchwały w pełnym brzmieniu są dostępne na stronie internetowej http://rokietnica.
esesja.pl/.
W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”:
Radny M. Cieciora złożył interpelację, dotyczącą
weryfikacji oraz wyjaśnienia zgodności zabudowy
mieszkaniowej powstającej przy ulicy Migdałowej
w Rokietnicy z obowiązującymi warunkami zagospodarowania przestrzennego oraz sprawdzenie poprawności prowadzonej inwestycji. Radny R. Lubka
złożył interpelację w sprawie oceny funkcjonowania służby zdrowia w Gminie Rokietnica. Szczególną
uwagę zwrócił na Centrum Medyczne „Twój Doktor”. Radny R. Ćwirlej złożył interpelację w sprawie
poprawy stanu drogi powiatowej 1865P wraz z poboczem na odcinku Przybroda-Cerekwica. Radny R.
Ćwirlej złożył również interpelację w imieniu Radnego P. Dankowskiego, która dotyczy odmowy przyjmowania dzieci przez dyrekcję Szkoły Podstawowej nr
28 w Poznaniu do klasy 0 zamieszkałych w Kiekrzu
na terenie gminy Rokietnica. Ponadto złożył rów-

nież opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego w sprawie przekazania/sprzedania gruntów gminnych w miejscowości Mrowino,
pod inwestycję związaną z działalnością medyczną.
W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: Radna A. Niesiobęcka zgłosiła konieczność rozpatrzenia w trybie
pilnym sprawy organizacji ruchu (uzupełnienie brakującego oznakowania dróg) w sołectwie Sobota-Bytkowo na osiedlu Topolowym. Radna M. Chojnacka podziękowała za przyjęcie uchwały w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dąb Stanisław” w miejscowości Krzyszkowo oraz zaprosiła
na obchody 100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Radny M. Cieciora zabrał głos w sprawie
wywozu odpadów bio na osiedlu Kalinowym. Zwrócił się również z prośbą o umieszczenie tabliczek
pod znakami przy szkole podstawowej w Rokietnicy z informacją, że przepisy i ograniczenia, których dotyczą, nie obowiązują podczas dni wolnych
od pracy szkoły. Radny skierował również prośbę
do Prezesa ROS-u, aby przy nowo powstałej remizie zamontować kosze na śmieci. Radny A. Michta
zapytał o planowany projekt ulicy Witkowej. Radny W. Mielcarek zgłosił problem wywozu odpadów
bio na osiedlu Parkowym. Radny R. Lubka zgłosił konieczność zabezpieczenia pojazdu, który leży w rowie, wjeżdżając do Mrowina od strony Poznania.
Sołtys M. Mruk zwróciła się z prośbą o przestawienie kosza na śmieci na ulicy Czystej w Kiekrzu, bliżej przystanku autobusowego.
Sylwia Andrzejewska
Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
UG Rokietnica

Z

apraszamy mieszkańców sołectwa Żydowo-Rostworowo na otwarcie Świetlicy Wiejskiej
w Żydowie w piątek 11 stycznia 2019 roku o godzinie 18.00
W programie m.in.: uroczyste otwarcie, występ
Elwiry Cichowlas (wokalistki Gminnego Ośrodka
Kultury), koncert Anny Polowczyk.
Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica
Piotr Hałas – Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Rokietnica

D

nia 12 stycznia 2019 roku (sobota) o godzinie 12.00, w świetlicy wiejskiej w Żydowie
odbędzie się Dzień Seniora dla mieszkańców sołectwo Żydowo-Rostworowo.
Radny Piotr Hałas

D

nia 18 stycznia 2018 roku (piątek) o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się
balik karnawałowy dla dzieci z sołectwa Żydowo-Rostworowo.
Radny Piotr Hałas
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Raport z gminnych inwestycji

Termomodernizacja budynku świetlicy
wiejskiej w Żydowie

W dniu 5 grudnia 2018 r. zakończono inwestycję
pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w Żydowie”. W ramach zadania wykonano roboty
termomodernizacyjne – ocieplenie ścian i stropów,
wymiana drzwi i okien, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Ponadto

wykonano roboty budowlane polegające na rozbiórce i zamurowaniu ścianek działowych, obróbce
papy, impregnacji konstrukcji drewnianych dachu.
Zmodernizowano m.in. instalację elektryczną w budynku oraz instalację wodno-kanalizacyjną. Inwestycję realizowała wyłoniona w drodze przetargu

Czyste Powietrze

Podstawowym warunkiem udzielenia dofinansowania jest wymiana starych źródeł ciepła – pieców
i kotłów na paliwa stałe/zakup i montaż nowych
źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
priorytetowego. Ponadto, w zakres dofinansowania
można zaliczyć zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, które mogą
zostać dofinansowane do 100% (wyłącznie w formie
pożyczki) oraz w przypadku budynków istniejących
prace dotyczące zmniejszenia energochłonności
budynku (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi,
modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła).
Poniżej dodajemy dane kontaktowe dla zainteresowanych:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań
tel.: 61 845 62 00, fax: 61 841 10 09
e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl
www: www.wfosgw.poznan.pl
Referat Ochrony Środowiska

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej został przygotowany nowy
Program Priorytetowy Czyste Powietrze wpisujący się w realizację rządowego programu poprawy
jakości powietrza.
Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Nadrzędnym
celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez gruntowną termomodernizację budynków z jednoczesną wymianą źródeł ciepła.
Program będzie realizowany przez okres 10 lat,
tj. w latach 2018 – 2029, a łączne środki przewidziane na dofinansowanie przedsięwzięć objętych
programem to 103 mld zł. Program finansowany
będzie ze środków krajowych. W przyszłej perspektywie finansowej zakładamy, że wdrażanie programu będzie również wspierane ze środków unijnych.
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nieograniczonego firma NOVA TERM Sp. z o. o. Sp.
k z Piły, a koszt realizacji wyniósł 1 309 732,65 zł.
Zadanie zostało dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania”, projekt pn.
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Rokietnica”, w którego skład jeszcze wchodzi Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej im. J. Brzechwy w Rokietnicy i Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Napachaniu. Całkowita wartość projektu wynosi 3 424 716,41 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2 467 731,47 zł.
Magdalena Błaszczyk
Zastępca Kierownika
Referatu Inwestycji i Infrastruktury
Anna Garbicz
Samodzielne Stanowisko
ds. Funduszy Zewnętrznych
UG Rokietnica

Przypominamy
o konieczności złożenia
informacji o wyrobach
zawierających azbest
Wzór ankiety zawierającej informację o wyrobach zawierających azbest można pobrać w Urzędzie Gminy Rokietnica w Referacie Ochrony Środowiska, 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 czasu sporządzenia następnej informacji. Osoby prawne zobowiązane są złożyć
informację Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Informację o wyrobach zawierających azbest
prosimy złożyć do dnia 30 stycznia 2019 roku
w Urzędzie Gminy lub u Sołtysa.
Referat Ochrony Środowiska
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ROSgwiazdka „Z wolnością w polskim
sercu” i koncertem Kasi Cerekwickiej
Rok 2018 był dla mieszkańców Gminy Rokietnica szczególnie wyjątkowy. Przez dwanaście miesięcy świętowaliśmy bowiem rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego i odzyskania przez Polskę
niepodległości. Zwieńczeniem tych wydarzeń była
ROSgwiazdka, która jak co roku odbyła się 27 grudnia. Tym razem, ze względu na szczególną, okrągłą, rocznicę, koncentrowała się wokół powstania
wielkopolskiego. W hali Rokietnickiego Ośrodka
Sportu dominowały barwy narodowe. Przybyłych
gości witały dźwięki muzyki w wykonaniu Rokietnickiej Orkiestry Dętej oraz wokalistek GOK-U i zespołu FAMA. To również podczas ROSgwiazdki miała premierę płyta, której artystyczny wyraz był ich
wspólnym udziałem. Utwory na niej zawarte nawiązują do patriotyzmu i szeroko rozumianej wolności. Wzmocnione niezwykłą interpretacją muzyczną - przez Jacka Kortusa i aktorską – przez Michała
Grudzińskiego są jedynym w swoim rodzaju, niepowtarzalnym dowodem na to, że WOLNOŚĆ można
także zagrać. Po przemowie Wójta Gminy Rokietnica Bartosza Derecha podsumowującej mijający rok
przyszła pora na wręczenie statuetek Rokietnickiej
Wierzby. W tym roku otrzymali ją:
Kategoria SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU: Rafał Sierżant Instalatorstwo Elektryczno-Energetyczne – firma zaangażowana w wydarzenia na terenie gminy Rokietnica, w tym najwięk-
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sze z nich pn. Rokietnica zaprasza Wielkopolan na
rumpuć. Rodzinny biznes prowadzony przez panów
Bolesława i Rafała Sierżantów jest przykładem działalności nastawionej nie na zysk, ale efekt końcowy
i zadowolenie klientów. Żaden przewód czy instalacja nie ma przed nimi tajemnic. Solidni fachowcy zawsze gotowi do działania, również na rzecz lokalnej społeczności. Społecznicy, związani z gminą
od lat, z wielkim sercem do pracy i małej ojczyzny.
Kategoria OSOBOWOŚĆ: Rokietnicki Sztab
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – powstał
w 2005 roku pod kierunkiem p. Piotra Batury. Wtedy siedzibą sztabu było Gimnazjum w Rokietnicy.
Od XIV Finału Sztab WOŚP zawiązywał się w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy,
a następnie w Zespole Szkół w Rokietnicy. Aktywnie
działający nie tylko podczas corocznego ogólnopolskiego Finału, ale przez długie miesiące wcześniej.
Sztab gromadzi osoby zaangażowane, posiadające
mnóstwo pomysłów, chętne do organizowania coraz to nowych atrakcji przyciągających mieszkańców
również spoza gminy Rokietnica. Sztab oraz hojność uczestników sprawiają, że co roku padają kolejne rekordy w kwotach zebranych podczas Finału.
Kategoria SPOŁECZNIK: Józef Fudala – sołtys
z 20-letnim doświadczeniem. Otwarty dla ludzi, zawsze chętny do niesienia pomocy. Zaangażowany

w życie gminy i sołectwa. Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Koło Gminne.
Pomysłodawca i organizator Balu Sołtysów, który
w przyszłym roku odbędzie się już po raz dziesiąty. Organizator, również we współpracy z miejscową parafią, wydarzeń kulturalnych i patriotycznych
integrujących mieszkańców sołectwa. Współorganizator Narodowego Święta Niepodległości wpisanego w obchody Roku Powstania Wielkopolskiego
w Gminie Rokietnica.
Kategoria SPOŁECZNIK: Wojciech Nadolny –
prezes Rokietnickiej Orkiestry Dętej od momentu
jej powstania, tj. od 2009 roku. Obecny na każdej
próbie, dążący do perfekcji w każdym dźwięku wydobywanym z licznych instrumentów. Uświetniający wraz Rokietnicką Orkiestrą Dętą każde ważne wydarzenie w gminie Rokietnica, zarówno te

świeckie, jak i religijne. Honorowy członek Ochotniczej Straży Pożarnej, zaangażowany w działania na
rzecz rozwoju jednostki w Rokietnicy, w tym również nowo powstałej remizy. Pomysłodawca corocznego Balu Muzyka.
Swoje „pięć minut” na scenie wykorzystał również Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Michał Wieland, który w krótkim, ale treściwym
przemówieniu opowiedział o mijającym roku i planach na kolejne lata.
Podziękowania z rąk Wójta i Przewodniczącej
Rady Gminy Rokietnica otrzymali również twórcy
płyty pn. PŁYTA WOLNO(ść) GRAJĄCA. Przygotowana z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości i wybuchu postania wielkopolskiego w ramach gminnego projektu „Z wolnością w polskim Sercu” jest, jak wszystko, co w ciągu
całego 2018 roku zaproponowaliśmy, w 100 procentach NASZA. Każdy bowiem z utrwalonych na
niej artystów jest Mieszkańcem Gminy Rokietnica.
Część oficjalną zakończyło wspólne odśpiewanie
„Przybyli ułani pod okienko” zamiast tradycyjnych
już dźwięków Marszu Radeckiego.
Zwieńczeniem całego wydarzenia i jego główną
muzyczną atrakcją był koncert Kasi Cerekwickiej.
Wokalistka zachwyciła czystym i barwnym głosem.
Ten idealnie sprawdzał się zarówno w nastrojowych
balladach samej wokalistki, jak i energetycznych zagranicznych utworach.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy sprawili, że zorganizowanie tego wydarzenia i jego suk-
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ces były możliwe. Są to:
• Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy wraz z załogą
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Bytkowie
• Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy
• Zbyszek Starosta i Rokietnicka Orkiestra Dęta
• Zespół FAMA
• Cukiernia u Kamilka Artur Lisiak
• Piekarnia Piotr Łakomy
• Małgorzata Karpiczak – Ostrowska i Kwiaciarnia „Zakątek”

• Józef Fudala i Zdzisław Szatkowski
• Druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
• Funkcjonariusze Policji
Do zobaczenia za rok!
Katarzyna Sokulska
Referat Organizacyjny
i Promocji UG Rokietnica
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy
Foto: Adam Michta, Krzysztof Michta
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GRAJMY RAZEM 13 STYCZNIA 2019!
Czekamy na Wasze wielkie serca i dary, które wspomogą Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Przypominamy - siedziba sztabu WOŚP w Rokietnicy znajduje się w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Rokietnicy, ul. Szkolna 3c. Jeśli macie coś do zaoferowania, chcecie się czymś podzielić, coś ofiarować
– przyjdźcie do nas!

Sie ma!

W tym roku RUSZAMY o 12.00
w Rokietnickim Ośrodku Sportu.
W programie jak zawsze sporo atrakcji – poza naszymi wspaniałymi artystami, również goście.
Oraz: sklepik z różnościami, kawiarenka, jedzonko, kącik zabaw dla dzieci, malowanie twarzy, zabawa
KTO DA WIĘCEJ?
Zakończymy o:

20.00 –
ŚWIATEŁKO
DO NIEBA

Sztab w Rokietnicy
ul.Szkolna 3c
Szef sztabu:
Anna Jarczyńska

Nasi dzielni
WOLONTARIUSZE
wyruszą
z puszkami
o godz. 10.00.

tel. 501 487 135

e-mail:
andzia.jar@interia.pl

Patronat Honorowy
Wójta Gminy Rokietnica
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Program
27. FINAŁU WOŚP
13 stycznia 2019
Rokietnicki
Ośrodek Sportu
12.00 – otwarcie uroczystości. Powitanie uczestników „Biegu z sercem”
12.05 – występ dzieci z przedszkola „Bajeczka”
12.30 – występ dzieci z przedszkola w Napachaniu
13.00 – zabawa z publicznością „Kto da więcej?”
13.30 – KONCERT TALENTÓW SP Rokietnica
14.00 – zabawa z publicznością „Kto da więcej?”
14.10 – występ grupy FAMA
14.50 – zabawa z publicznością „Kto da więcej?”
15.00 – ROKIETNICKA ORKIESTRA DĘTA
15.30 – Wiktoria Gawron
15.40 – przedstawienie nauczycieli z Napachania
16.00 – zabawa z publicznością „Kto da więcej?”
16.30 – pokaz taekwondo SPARTAN Rokietnica
16.45 – zabawa z publicznością „Kto da więcej?”
17.15 – OULED NAIL – taniec orientalny
17.30 – Magda Andrzejewska ZUMBA, ROKICIAKI
18.00 – wokalistki GOK
18.30 – zabawa z publicznością „Kto da więcej?”
19.00 – ZESPÓŁ ROCKOWY THE OLD BAND
20.00 – ŚWIATEŁKO DO NIEBA
Wolontariuszy z puszkami będzie można spotkać na naszych ulicach od godz. 10.00.
PATRONAT HONOROWY
WÓJTA GMINY ROKIETNICA

Z okazji Dnia
Babci i Dziadka
Wszystkim
Babciom
i Dziadkom
pragniemy
złożyć
najserdeczniejsze
życzenia: zdrowia, radości,
pociechy z wnucząt oraz długich
lat życia. Ten szczególny
dzień jest okazją,aby
podziękować Wam za waszą
cierpliwość,dobroć i miłość,
którą obdarzacie swoje wnuki
każdego dnia.
Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki
Gminnej im. M. Konopnickiej
oraz Gminnego Ośrodka Kultury
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Kolejna historyczna
nocka w Bibliotece
już za nami...
Z 30 listopada na 1 grudnia 2018 r. w Bibliotece Gminnej zorganizowana została kolejna historyczna Noc w Bibliotece – „Z historią w tle cz. 2”.
Przewodnim tematem nocki była w dalszym ciągu
historia naszej ojczyzny, a w szczególności bliższej
nam Wielkopolski. Braliśmy udział w niezwykle ciekawej, historycznej lekcji, która odbyła się w Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. gen. Józefa
Dowbora Muśnickiego w Lusowie. Następnie udaliśmy się na pobliski cmentarz gdzie razem złożyli-

śmy znicz na grobie Generała. Udaliśmy się także
na cmentarz do Cerekwicy gdzie także uczciliśmy
chwilą ciszy i symbolicznym światełkiem Powstańców Wielkopolskich. Od Pana Ryszarda Lubki, który
towarzyszył nam w tej niezwykłej lekcji dowiedzie-

liśmy się wielu ciekawych historii o osobach, z terenu gminy, które brały udział w Powstaniu Wielkopolskim. Cieszymy się, że dzieci tak dużo wiedzą
o historii bliższej oraz dalszej. Dziękujemy za Wasze
aktywne uczestnictwo w tym wydarzeniu.

Mikołajkowa
noc bibliotek
Z 14 na 15 grudnia 2018 r. w Bibliotece Gminnej
odbyła się kolejna, tym razem Mikołajkowa Noc w Bibliotece. Uczestnicy naszej nocy wykonywali piękne,
świąteczne bombeczki dekorowane według własnego pomysłu. Wspólnie ozdabialiśmy także pierniki,
które następnie zostały zapakowane i każde dziecko zabrało ze sobą piernikowe smakołyki do domu.
Wieczorową porą nastał czas na obejrzenie mikołajkowych filmów animowanych, po emisji których
poszliśmy smacznie spać. Nad ranem okazało się,
że odwiedził nas Mikołaj, który każdemu dziecku
włożył do bucika drobny upominek.

ROKIETNICKI
KLUB SENIORÓW
Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w środę 16 stycznia
2019 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokietnicy.
Rokietnicki Klub Seniorów będzie zrzeszał emerytów, rencistów oraz osoby 50+. Mile widziani
są również członkowie wspierający.
W imieniu Założycieli
Rokietnickiego Klubu Seniorów
Bogusława Rzepka

10

Serdecznie dziękujemy Wszystkim dzieciom za fantastycznie spędzony czas. Wspaniały przedświąteczny klimat towarzyszył nam przez
całą imprezę. Dzięki!

Taneczne Mikołajki
Kolejna odsłona charytatywnych
Tanecznych Mikołajek za nami.
„Zostań Mikołajem, podaruj czekoladę i baw się
z nami” – taka myśl przewodnia ponownie towarzyszyła naszej imprezie. Każdy uczestnik oprócz znakomitej, trzygodzinnej zabawy tanecznej, miał okazję
wspomóc podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół
Dzieciom z Obornik przekazując czekoladę (bilet
wstępu). Na parkiecie królowała zumba dla dzieci
i dorosłych ze wspaniałymi instruktorkami, Kasią,
Pauliną, Dajaną i ze mną :) a gorącą salsę poprowadził gość z Kuby Abad Bolaños. Niesamowitym
powodzeniem wśród najmłodszych cieszyły się zabawy na dmuchańcach z firmą NANA z Rokietnicy,
kącik malucha jak i występ najstarszego zespołu
Rokiciaki. Nie zabrakło obowiązkowego spotka-
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nia z Mikołajem oraz upominków i słodkości dla
wszystkich uczestników ufundowanych przez Sołtysa Gminy Rokietnica, Józefa Fudalę, radnego Michała Cieciorę, a także Powiat Obornicki. Na koniec
przeprowadziliśmy losowanie wspaniałych nagród
ufundowanych przez sklep Juupi i Kawiarnię Słone
Karmelove z Rokietnicy.
Drodzy uczestnicy Tanecznych Mikołajek 2018,
pragnę Wam wszystkim z całego serca podziękować
za udział w imprezie. Za wspólną zabawę, za uśmiechy i radość bijącą sprzed sceny oraz za wszystkie
ciepłe słowa. Za zaangażowanie, za pomoc i za to
że tak pięknie potrafimy się zjednoczyć jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju akcje charytatywne. Najmłodszych naszych małych „Mikołajów” podziwiam
za piękne i wesołe zumbowanie. Liczba 300 zebranych czekolad jakie trafiły do podopiecznych TPD
w Obornikach jest naprawdę imponująca!

Partnerami Imprezy byli:
Szkoła Podstawowa w Rokietnicy
NANA Anna i Paweł Dankowscy
Sklep Juupi Rokietnica
Sołtys Gminy Rokietnica Józef Fudala
Kawiarnia Familijna Słone Karmelove Rokietnica
Powiat Obornicki
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia Przewodniczącej Rady Gminy Pani Izabeli Dziamskiej, Radnemu
Adamowi Michta oraz wyżej wymienionym przedstawicielom Rady.
Podziękowania dla zaangażowanych: Jagoda Wiśniewska,Izabela Śniegoska, Weronika Matysiak,
Magdalena Sokulska, Katarzyna Kieliszek, Kasia Sokulska, Katarzyna Poborska, Sylwia Jabłońska, Grażyna Siejakowska, Anetta Plenzler, Jola Ostraszewska.
Fotoreportaż:
Adam Michta i Krzysztof Michta.
Jesteście wspaniali! Serdeczne dzięki!
•
•
•
•
•
•
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Mikołajki w Kiekrzu
Dnia 9 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie
mikołajkowe w domu parafialnym „Arka” w Kiekrzu.
Na przybyłe dzieci czekało wiele niespodziewanych atrakcji. Jedną z nich było zdobienie pierników. Dla rodziców była to niebywała okazja nabycia
świątecznych ozdób, oraz możliwość skosztowania
wielu smakowitości podczas trwającego kiermaszu.
Niewątpliwą atrakcją była projekcja filmu o tematyce świątecznej, oraz wzięcie udziału w warsztatach
i pokazach udzielania pierwszej pomocy w przypadku
zatrzymania akcji serca „RKO” (reanimacji krążeniowo-oddechowej) w wykonaniu ratownika medycznego Pana Sławomira Rudziewicza wspomaganego
przez naszego mieszkańca. Każde przybyłe dziecko
otrzymało prezent wręczany przez Świętego Mikołaja. Uśmiechów dzieci i radości ze wspólnego świętowania było co niemiara. W trakcie spotkania moż-

na było zrobić sobie wspólne zdjęcie z Mikołajem.
Całe wydarzenie uświetnił wójt gminy Rokietnica
pan Bartosz Derech, który złożył zebranym świąteczne życzenia.
Podziękowanie za włożony wkład w zorganizowanie wydarzenia dla organizatorów :
Pani Sołtys wraz z Radą Sołecką Kiekrz-Pawłowice oraz Parafii pw. św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP. W organizację włączyli się również
radni gminy Rokietnica z naszego okręgu. Dziękuję
również wszystkim tym, których nie wymieniłem,
a pomogli przy organizacji tego szczególnego dnia.
W podanych linkach, można zobaczyć transmisję
video z wydarzenia.
https://www.facebook.com/rokietnicawokolnas/videos/934009510136449/
https://www.facebook.com/rokietnicawokolnas/videos/2052137651743619/
Przemysław Ksobich
Autor zdjęć: Adam Michta

„Na Świąteczną Nutę”
Tradycją stało się już coroczne świąteczne śpiewanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokietnicy.
Dokładnie 18 grudnia 2018 r. w GOKu odbył się
już kolejny koncert w niezwykłym, przedświątecznym klimacie pt. „Na świąteczną nutę”. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili młodzi artyści, uczniowie sekcji wokalnej działającej w GOK
zespołu FAMA oraz zaproszeni goście.
To był niezwykły wieczór, w którym zaprezentowane zostały najpiękniejsze świąteczne utwory.
Na zakończenie wszyscy wspólnie, wraz z publicznością zaśpiewali kolędę.

Wieczór upłynął w miłej, rodzinnej atmosferze
przepełnionej piękną muzyką i cudownymi głosami.
Wielkie gratulacje należą się przede wszystkim
Pani Marcie Podulce, która znakomicie przygotowała swoich podopiecznych do występu.
Dziękujemy wszystkim przybyłym mieszkańcom
oraz artystom za ten niezapomniany wieczór.
Zdjęcia Adam Michta
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Przedszkole
Bajeczka
„Bajeczkowe” wieści...
„Marynarze” i „Słoneczka”
w Palmiarni
Gdy wokół nas panuje grudniowy chłód, pada jesienny deszcz, dokucza przeszywający wiatr, warto udać się w miejsce, które wszystkim przypomina niedawno minione lato.
W Poznaniu takim niezwykłym obiektem jest przeszło stuletnia Palmiarnia. Zaciekawione przedszkolaki z grup „Marynarze” i „Słoneczka” wybrały się na
zwiedzanie rajskiego wiecznie zielonego i kwitnącego ogrodu. Z uwagą słuchały opowiadania o palmach kokosowych i butelkowych, o drzewach cytrusowych, oliwnych i kiełbasianych. Zobaczyły jak
wyglądają rośliny z których pozyskujemy niezbędne w gastronomii i cukiernictwie przyprawy (wanilia, cynamon). Ze spotkania z dziećmi szczególnie
ucieszyły się wiecznie skrzeczące papugi oraz szybko podpływające kolorowe rybki. Na koniec pobytu
w Palmiarni podziwialiśmy wystawę pt. „Egzotyczne owoce”. Do przedszkola wszyscy wrócili oczarowani bogactwem flory na naszej zielonej planecie.
Maria Cierpikowska
„Marynarze” poznały pracę
farmaceuty
W listopadzie, w ramach realizacji preorientacji
zawodowej w przedszkolu, grupę Marynarzy odwiedziła farmaceutka p. Barbara Longier. Pani farmaceutka wytłumaczyła, co to jest recepta, jak ją
można realizować i kto może kupować leki oraz jakie są rodzaje leków. Przedszkolaki dowiedziały się
również, że droga do zostania farmaceutą jest długa i ciężka, a praca w aptece – bardzo ważna i odpowiedzialna. Dzieci ochoczo słuchały o tym, że
przyjmowanie leków i witamin jest ważne do osiągnięcia zdrowia, a podawanie leków to zadanie wyłącznie dla rodziców. Pod koniec spotkania wykonały samodzielnie specjalną maść według receptury.
Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wprowadzenie w tajniki ważnej i odpowiedzialnej pracy
farmaceuty – Marynarze wraz z paniami.
Joanna Górna
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„Andrzejkowe wróżby u Pszczółek”
29 listopada 2018 w grupie dzieci 4-5-letnich odbyły się Andrzejki, do wspólnej zabawy zaprosiliśmy
również Rodziców. Dawniej w przedostatni dzień listopada (wigilię Św. Andrzeja z 29 na 30) wszystkie
panny wróżyły sobie, aby dowiedzieć się, co czeka
je w przyszłości. Andrzejki były również specjalną
okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Dzisiaj
nie traktujemy andrzejkowych wróżb tak poważnie,
jak robiono to dawniej. Wróżenie w andrzejkowy
wieczór to przede wszystkim dobra zabawa! Dzieci
z wielkim zainteresowaniem brały udział we wszystkich przygotowanych w sali wróżbach i zabawach
andrzejkowych. Przedszkolaki w czasie czwartkowego spotkania poznały i bawiły się w następujące wróżby i zabawy andrzejkowe: przestawiały buty
w kierunku progu drzwi, rzucały monety przez lewe
ramię do „studni”, bawiły się w wirującą butelkę,
losowały kolory, a serduszko zdradziło imię ukochanej osoby. Wiele radości sprawiły dzieciom i rodzicom zabawy muzyczno-ruchowe. Na zakończenie wyśmienitej zabawy czekał słodki poczęstunek.
„Pszczółki, Żabki, Kotki i Motylki
w Zamysłowie”
„Magia świąt” to świąteczne warsztaty organizowane przez „Zieloną Osadę” w Zamysłowie, w których udział wzięły dzieci z grup: Pszczółki, Żabki,
Motylki i Kotki. Warsztaty rozpoczęły się krótkim
wprowadzeniem na temat świętego Mikołaja oraz
świąt Bożego Narodzenia. Dzieci rozwiązywały zagadki, układały puzzle oraz nauczyły się wiersza dla
świętego Mikołaja. W programie znalazły się również układy taneczne do świątecznych przebojów,

zabawy sportowe (łowienie karpia, bitwa na śnieżki, skoki na krze i inne) i warsztaty plastyczne: ozdabianie świątecznych kartek, tworzenie łańcucha na
choinkę, był również czas na przekąski: pyszne pierniczki i popcorn. Najważniejszym punktem programu było jednak spotkanie z Mikołajem, każde dziecko mogło na ucho opowiedzieć mu o czym marzy
i na jaki prezent najbardziej czeka…! Miłą pamiątką
z wycieczki było wspólne zdjęcie z Mikołajem. Dzieci
wracały do przedszkola z wypiekami na twarzach!
Izabela Olejniczak-Bysiewicz
Dietetyk w Przedszkolu „Bajeczka”
03.12.2018 r. w przedszkolu „Bajeczka” odbyły
się warsztaty kulinarne z dietetykiem panem Hubertem Pściukiem. W zajęciach uczestniczyły dwie
grupy Kotki i Motylki. Celem warsztatów było poznanie zasad zdrowego odżywiania oraz wykonanie
pizzy. Na początku spotkania dzieciaki dowiedziały
się, czym zajmuje się dietetyk oraz poznały przepis
na włoskie danie. Następnie Pan Hubert zaprosił
wszystkich do wykonania zdrowej mini pizzy. Każde dziecko wyposażone zostało w fartuszek, wałek
i deseczkę. Przedszkolaki miały okazję samodzielnie
trzeć ser żółty w maszynce. Każdy wykonał swoją
własną pizzę z dodatkiem ulubionych produktów.
Na koniec warsztatów dzieci konsumowały ze smakiem swoje dzieła, a pan dietetyk w ramach podsumowania wytłumaczył, dlaczego należy ograniczać słodycze i słodkie napoje, a zwiększyć spożycie
warzyw i owoców, a także w jaki sposób żywność
wpływa na nasze zdrowie i zachowanie. Spotkanie
zakończyło się podziękowaniem połączonym z pamiątkowymi zdjęciami.
Agnieszka Kożuchowska
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Czekoladowe warsztaty
Co może poprawić nastrój w długie jesienne i zimowe wieczory? Czekolada! Biedronki i Krasnoludki doskonale o tym wiedzą, bowiem w listopadzie
wybrały się na wycieczkę do Muzeum Czekolady
w Poznaniu. W ramach edukacji zdrowotnej przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach, podczas których wykonały własną tabliczkę pysznej czekolady
z wizerunkiem poznańskich koziołków. W trakcie zajęć dzieci obejrzały film pt.: „Od ziarna do tabliczki
czekolady”. Przedszkolaki usłyszały o historii kakao
i czekolady, poznali jej drogę do Europy oraz sposób
uprawy plantacji drzew kakaowca. Jakież było wielkie zdziwienie, gdy dzieci dowiedziały się, że czekolada rośnie na drzewach... Na zakończenie słodkiej
lekcji w muzeum dzieci ozdobiły ulubionymi dodatkami swoje tabliczki czekolady, a następnie je zapakowały i zabrały do swoich domów.
Marta Gawrysiak
Dzień Postaci z Bajek
Bajki i baśnie są nieodłącznym elementem dziecięcego świata. Z okazji Międzynarodowego Dnia
Postaci z Bajek oraz Dnia Pluszowego Misia w Bajeczce odbył się bal przebierańców. Wszystkie dzieci
zamieniły się w swoich ulubionych bajkowych bohaterów i przeniosły się do Krainy Bajek. Przewodniczkami po tej krainie były Dobre Wróżki, które
przygotowały dla dzieci wiele niespodzianek. Żaden bal nie może odbyć się bez zabawy tanecznej.
Dzieci doskonale bawiły się przy dobrze im znanych
bajkowych melodiach.
Hanna Augustyniak
Alicja Gałęzewska

Przedszkole
Leśna Chatka
TAK ! Ten dzień musiał kiedyś
nadejść. Tegoroczne wakacje
minęły bezpowrotnie.
Rok przedszkolno - żłobkowy 2018/2019 w Leśnej Chatce rozpoczęły dwie grupy żłobkowiczów.
Dzieci wróciły do nowych wyremontowanych i odpowiednio wyposażonych sal żłobkowych. W nowym roku Leśne Skrzaty pilnie uczyć się będą języka angielskiego w ramach Międzynarodowego
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Mobilne laboratorium w „Bajeczce”
W naszym przedszkolu gościło Mobilne Laboratorium, które wprowadziło przedszkolaków ze wszystkich grup w niesamowity świat nauki. Pan Robert
Przybylski z „Pasjonatów” zaprezentował różne eksperymenty i doświadczenia z dziedziny chemii i fizyki. Dzieci z zapartym tchem śledziły przedstawiane
naukowe ciekawostki, a także samodzielnie eksperymentowali. Zaciekawione twarze i szeroko otwarte oczy przedszkolaków świadczyły o dużym zainteresowaniu światem doświadczeń.
Marta Gawrysiak
Szlachetna Paczka w Rokietnicy
Wokół nas jest wiele osób, które potrzebują pomocy. Czasem przechodzimy obok nich nie wiedząc, jak jest trudna ich sytuacja życiowa. W weekend ósmego i dziewiątego grudnia udowodniliśmy,
że nie jesteśmy obojętni na ludzkie cierpienie, potrzeby. W tym czasie był wielki finał Świątecznej
Paczki. W całej Polsce dostarczono ponad 16.500
paczek. Łączna wartość pomocy to 47.162.407zł.
Łączna liczba połączonych osób to 633.453. Wśród
nich są Rodzice dzieci z naszego przedszkola i nauczyciele, którzy mieli okazję otworzyć swoje serca i pomóc Rodzinie, mieszkającej w okolicy. Dary
były zaskakujące, a łzy wzruszenia nie miały końca. Jeszcze raz z całego serca dziękuję WSZYSTKIM
BOHATEROM.
Alicja Gałęzewska
Postać św. Mikołaja
W dniu 6 grudnia został rozstrzygnięty konkurs
plastyczny pod hasłem „Postać św. Mikołaja”. CeProgramu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci/Bilingual Future”.
We wrześniu do Leśnej Chatki zawitała Pani Jesień. Ubrana w różnokolorowe liście przyniosła ze
sobą kosz niespodzianek. Z liści dzieci wykonały
piękne drzewo, a warzywa i owoce posłużyły im
jako stempelki.
Leśne Skrzaty na spacery wychodziły i jesiennych
skarbów dużo naznosiły. Coś z nich trzeba zrobić –
ciocie wymyśliły i rodziców Leśnych Skrzatów do
współpracy zaprosiły. Każda Mama, każdy Tata mógł
odwiedzić swego Skrzata i wykonać leśne ludki by
przegonić wszystkie smutki.
W październiku żłobek i przedszkole odwiedzili
strażacy z Mrowina. Goście mili urządzili nam za-

lem konkursu było rozwijanie wyobraźni poprzez
twórczą interpretację postaci Św. Mikołaja oraz
wprowadzenie najmłodszych w magię nadchodzących świąt. Wykorzystując różnorodne techniki plastyczne, dzieci wykonały piękne prace, które
zostały ocenione przez jury. Na konkurs napłynęło 46 prac. Dziękujemy Rodzicom za ogromne zaangażowanie i wspieranie swoich dzieci w działaniach. Każdemu uczestnikowi należą się gratulacje
za włożoną pracę i pomysłowość.
Po długich naradach Jury wyłoniło następujących zwycięzców:
• I miejsce zdobyła - Julia Pietras
• II miejsce zdobyła - Katarzyna Czerniejewska
• III miejsce zdobyła - Amelia Gąsiorowska
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci pamiątkowych dyplomów, książeczek
i słodkich upominków.
Małgorzata Gimzicka
Świąteczne spotkania…
Jak każdego roku, w atmosferze zbliżających się
Świąt, przedszkolaki z Bajeczki zapraszają rodziców
do przedszkola. Spotkania te mają różny charakter od warsztatów kulinarnych, przez zajęcia plastyczne
do tradycyjnych jasełek. W każdej chwili dzieci są
przejęte i szczęśliwe z możliwości spotkania z rodzicami w przedszkolu, wspólnych zabaw i twórczości.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom za wspaniałą
organizację wyjątkowych chwil, za pomysłowość i zaangażowanie, za przybliżenie świątecznego nastroju. Rodzicom dziękujemy za obecność, współudział
w organizacji i wspólne przeżywanie.
wody by do ognia strzelać z wody. Hełm każdemu
założyli, wąż podnosić pozwolili. Do zdjęć z nami
pozowali i ołówki nam rozdali.
W dniu 9 listopada 2018r. w naszym żłobku uroczyście obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji wszystkie dzieci wraz z ciociami odśpiewały Hymn. Celem zajęć tego dnia było
kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli
narodowych naszego kraju.
Jak co roku 23 listopada 2018 r. Leśną Chatkę opanowały duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie pluszowe misie, które przybyły do Leśnej Chatki
ze swoimi właścicielami, aby bawić się i świętować
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA! Mimo coraz nowocze-

śniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek moda
na misie nie przemija czego dowodem były misie
Leśnych Skrzatów.
Andrzejki to stary ludowy zwyczaj. Tradycje wróżb
przetrwały do dzisiaj. Obecnie Andrzejki są wspaniałą zabawą dostarczającą wielu przeżyć i emocji.
30 listopada 2018r. Leśne Skrzaty również chciały
zajrzeć w przyszłość i sprawdzić co je czeka. Zebrały się więc w swoich grupach i wspólnie z ciociami
wróżyły, czarowały i świetnie się bawiły ! Czy wróżby się spełnią – przyszłość pokaże ! Pewne jest to,
że przyniosły one dzieciom w tym dniu wiele radości i były okazją do wspólnej zabawy.
Barbórka – tradycyjne polskie święto górnicze,

obchodzona jest na cześć św. Barbary, patronki górników. 4 grudnia to dzień, który wszystkim przypomina o ciężkiej i niebezpiecznej pracy ludzi pod
ziemią. Ten ważny dla każdego górnika dzień, uroczyście świętowaliśmy w naszym żłobku. Dzieci zdobyły wiedzę na temat właściwości węgla oraz jego
powstania. Poznały również strój górnika, w skład
którego wchodzi wysoka, sztywna czapka z pióropuszem. Dzieci z wielkim zapałem i zaangażowaniem wykonały własne czako.
6 grudnia 2018 r. Leśną Chatkę odwiedził niezwykły gość – ŚWIĘTY MIKOŁAJ ! Mikołaj przeprowadził
z dziećmi rozmowę na temat bycia grzecznym. Na
zakończenie swojej wizyty rozdał dzieciom upomin-

ki. Dziękujemy Mikołajowi za prezenty oraz niezapomnianą wizytę. Do zobaczenia za rok!

Przedszkole
Ptyś
Teatr Krokodyl
„Poznańskie Koziołki”
Po raz kolejny do naszego przedszkola przyjechali wspaniali aktorzy z Teatru Krokodyl. Tym razem było to 16 listopada kilka dni po świętowaniu
100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę dlatego postawiliśmy na akcent patriotyczny.
Przedszkolaki poznały Legendę o Poznańskich Koziołkach. Dzieci już wiedzą skąd w Poznaniu wzięły się koziołki i dlaczego znalazły się w ratuszowej
wieży. Dzieci czynnie uczestniczyły w przedstawieniu śpiewając piosenki wraz z aktorami.
Dzień Praw Dziecka
20 listopada został ustanowiony przez Sejm RP
Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Z tej właśnie
okazji podjęliśmy w Przedszkolu Niepublicznym Ptyś
w Kiekrzu inicjatywę ukierunkowaną na uświadomienie przedszkolakom, jakie mają prawa. Informacje przekazane podczas zajęć dydaktycznych
uświadomiły najmłodszym, że każdemu dziecku
przysługuje szereg różnych praw (m.in. prawo do
imienia, nazwiska i obywatelstwa, prawo do życia
bez przemocy, prawo do tajemnicy i prywatności,
prawo do zabawy i nauki), a obowiązkiem dorosłych jest chronić dzieci i opiekować się nimi. Nasze
Przedszkolaki wiedzą również do kogą mogą zwrócić się o pomoc w przypadku łamania ich praw oraz
poznały instytucję Rzecznika Praw Dziecka. Na zakończenie zajęć dzieci uczyły się piosenki o Prawach
Dziecka oraz wykonały prace plastyczne.
„Niech się wreszcie każdy dowie
i rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
tyle, że jeszcze mały.

nasze mamy czy tatusiowie dostaną nasz przepiękny rysunek. Dzieci z Przedszkola Ptyś doceniają ten
niepozorny przedmiot i wiedzą, że należy szanować
kredki, by służyły nam przez długi czas.
Dzień Pluszowego Misia
i Piżama Party
Trudno sobie wyobrazić świat bez tej uroczej maskotki. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem-powiernikiem największych sekretów i tajemnic. W naszym
przedszkolu już od wielu lat obchodzimy Dzień Pluszowego Misia, dzień w którym dzieci jak i ciocie
przynoszą swojego ulubionego pluszaka. W tym roku
Dzień Pluszowego Misia obchodziliśmy 26 listopada i było trochę inaczej niż dotychczas, mianowicie
połączyliśmy ten wyjątkowy dzień z Piżama Party.

Nie tylko dla dzieci była to frajda, również ciocie
wskoczyły w swoje „wyjściowe” piżamki i tak przez
cały dzień bawiliśmy się, uczyliśmy, jedliśmy i dużo
rozmawialiśmy. Nie obyło się bez tańca i bitwy na
poduszki. Od czasu do czasu można spędzić dzień
w piżamie. Na koniec dnia ciocie przyrządziły niesamowity podwieczorek, ciasto w kształcie misia.
Andrzejki
Jak listopad to Andrzejki. Czas zabawy i wróżb.
Lanie wosku to już mamy opanowane i wiemy co
nas czeka w przyszłości, dzieci poznały imiona swoich przyszłych wybranków serca. W czasie zabaw
śmiechu nie było końca i oto w tym wszystkim chodziło. 29 listopada dzieci miały możliwość przebrania się za co chcą, oczywiście najwięcej było wróżek, jak to na andrzejki przystało. Na koniec dnia

„O prawach dziecka”
Marcin Brykczyński

Dzień Kredki
Co roku staramy się urozmaicać nasz kalendarz
przedszkolny. W tym roku postanowiliśmy, że 22 listopada będziemy świętować Dzień Kredki. Żadne
dziecko nie wyobraża sobie dnia bez narysowania
obrazka, codziennie rano czy po południu siadają
do stołów i tworzą swoje arcydzieła, małe i duże.
W takim dniu jak Dzień Kredki doceniamy to, że
możemy ich używać na co dzień, że po raz kolejny

styczeń 2019
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skosztowaliśmy naszych andrzejkowych wypieków.
Faworki jak zawsze smakowały pysznie.
Doczekaliśmy się! Magiczny czas. Czas przygotowań do świąt, tworzenie ozdób (pieczenie pierniczków czy pakowanie prezentów). W naszym przedszkolu wszystko zaczęło się od 3 grudnia, wtedy to
otworzyliśmy nasz kalendarz adwentowy. A później?
Bożonarodzeniowy szał  dekorowanie sali, śpiew
kolęd, unoszący się zapach cynamonu i ubieranie
choinki, ach co to będzie dalej jak przyjdzie Gwiazdor – na to potrzeba jeszcze czasu. Wracając na ziemię: 10 grudnia Grupa Słoneczka wybrała się na
wycieczkę autokarową do Muzeum w Szreniawie.
Zajęcia dotyczące obrzędowości bożonarodzeniowej odbyły się w zabytkowej stodole. Nasz dzień
w Szreniawie rozpoczęliśmy spektaklem teatralnym
o tematyce bożonarodzeniowej w wykonaniu Dobrego Teatru Jak Rozalka na święta makiełki go-

Przedszkole
Logicus
Przedszkolaki w ROSficie
Dzieci z przedszkola Logicus byli gośćmi w ROSficie. Przedszkolaki mogły zapoznać się ze sprzętem do ćwiczeń dzieci i rodzajami zajęć odbywających się na sali fitness. Na koniec wycieczki czekał
na dzieci tor przeszkód, po jego pokonaniu każde
dziecko dostało słodką niespodziankę.
Wycieczka do Kolejkolandii
Przedszkole Logicus brało udział w warsztatach
edukacyjnych Kolejkoland w galerii Avenida w Poznaniu. Dzieci budowały z klocków tory kolejowe,
uczyły się sterować pociągami. Dużo radości sprawiła jazda pociągiem na wycieczkę.
Pasowanie na Przedszkolaka
Dnia 17.11.2018 r. w przedszkolu Logicus odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka. Maluchy bardzo przeżywały to wydarzenie ale mimo tego trzymały się dzielnie. Szczęśliwe śpiewały piosenki oraz
mówiły wierszyki.
Czwarte urodziny Logicusa
Dnia 21.11.2018r. nasze przedszkole obchodziło czwarte urodziny. Z okazji Roku Małego Patrioty urodziny Logicusa były pod tym samym hasłem.
Dzieci ubrane w barwach Polski hucznie świętowały to wydarzenie.
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towała. Dzieci poznały niektóre zwyczaje bożonarodzeniowe oraz stare ozdoby choinkowe. Następnie
udaliśmy się na warsztaty świąteczne. Przedszkolaki
miały za zadanie udekorować swoją bombkę. Swoje prace tematycznie związane ze świętami prezentowali twórcy ludowi. Jedna z większych atrakcji
warsztatów była zaaranżowana według tradycji ludowej tzw. żywa szopka, w której dzieci miały okazję przyjrzeć się żywym zwierzętom – osłu, kozom,
owcom. A na koniec święty Mikołaj obdarował naszych podopiecznych upominkiem.
Serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz wyciszenia, spokoju ducha i mnóstwa
czasu wyłącznie dla siebie i swoich bliskich oraz
samych dobrych chwil w Nowym Roku 2019.
Dyrekcja i personel Przedszkola PTYŚ

Dzień Pluszowego Misia
Dzień Pluszowego Misia przypada 26.11. W tym
dniu dzieci miały wyśmienite humory, wykonały
różne prace plastyczne związane ze świętem, opowiadały o swoim pluszowym przyjacielu oraz otrzymały medale.
Przedszkole Logicus w Akademii
Bilardowej Radosława Babicy
Dzieci z przedszkola Logicus odwiedziły Akademię Bilardową Radosława Babicy. Razem z panem
Radosławem Babicą poznaliśmy podstawowe zasady gry w bilarda oraz rozegraliśmy turniej.
Moda Patriotyczna
W naszym przedszkolu odbył się pokaz mody patriotycznej. Wszystkie uczestniczki pokazu zaprezentowały barwne stroje ludowe oraz otrzymały
pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Przedszkole
MrowinoNapachanie
W Przedszkolu w Napachaniu…
Początek listopada w przedszkolu w Napachaniu
to świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Dzieci dowiedziały się dlaczego Polska musiała odzyskać niepodległość i jak nam się
to udało, poznały i utrwaliły nasze symbole narodowe, starsze grupy piekły rogale a maluszki robiły
gzik. Z okazji tego tygodnia grupy Tropicieli i Krasnali
zwiedziły Zamek Górków w Szamotułach a w ostatni
dzień świętowania tj. 09.11.2018 całe przedszkole
uczestniczyło w uroczystym apelu z okazji „100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości”. Dzieci
obejrzały przedstawienia przygotowane przez grupę Tropicieli, a na koniec wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Polski. W ciągu tego tygodnia odbył
się również w naszym przedszkolu konkurs „Moja
mała Ojczyzna”, po apelu uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Serdecznie wszystkim gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału.
Troje dzieci z naszego przedszkola brało udział
w XVI Gminnym Konkursie Recytatorskim pt. „Polska – Moja Ojczyzna”: Maria Kurczewska (wiersz
Zuzanny Przeworskiej „Ma na imię Polska”), Leon
Cięciel (wiersz Ludwika Wiszniewskiego „Jedenasty listopad”) oraz Ignacy Dombrowski (wiersz Władysława Bełzy „Kim też Ja będę”). Ignacy zdobył
pierwsze miejsce w swojej grupie wiekowej z czego jesteśmy bardzo dumni. Jeszcze raz serdecznie
gratulujemy naszym przedszkolakom.
W minionym miesiącu dzieci z grupy „Leśnych
Duszków” oraz „Krasnoludków” gościły panią Beatę
która pokazała jakie piękne ozdoby można wykonać z ceramiki. Każde dziecko otrzymało swój szablon oraz masę dzięki czemu z pomocą nauczycieli i pani Beaty każdy wykonał wspaniałą ozdobę na
choinkę. Gdy tylko zostaną wypalone w specjalnym
piecu wrócą do dzieci, które będą mogły je pięknie ozdobić i powiesić na swoje choinki w domu.
Tymczasem grupa Tropicieli świętowała Dzień
Pluszowego Misia. Dzieci wyprawiły wspaniałą imprezę z zagadkami, grami
i tortem, a na koniec zaśpiewały swoim misiom
„Sto lat”. Zabawy było co
niemiara.
Ko n i e c l i sto p a d a
w przedszkolu to oczywiście BALIK ANDRZEJKOWY. Dzieci i Panie
przebrały się w różne kolorowe stroje. Były wróżby, tańce i pyszny poczęstunek. Wszyscy świetnie
się bawili.
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W przedszkolu w Napachaniu
i Cerekwicy…
Dzieci pojechały do Kids Farmy w Przecławiu na
przedświąteczne warsztaty. Biedronki i Mrówki robiły ozdobne pająki do dekoracji domu, a Motyle
i Smerfy wypiekały i zdobiły pierniki. Dzieci odwiedziły również zwierzęta w stajni, poznały ich zwyczaje i dowiedziały się jak bezpiecznie zachowywać się w kontakcie z koniem. Przystroiły również
choinki bombkami z smakołykami dla ptaków. Jednak największą i niespodziewaną całkiem atrakcją
był Święty Mikołaj, który z braku śniegu przyjechał
nietypowym pojazdem- traktorem. Każde z dzieci
otrzymało upominek. Serdecznie dziękujemy Pani
Ewie za miłe przyjęcie i ciekawie spędzony czas.
Dnia 27 listopada obchodziliśmy w przedszkolu
po raz kolejny Światowy Dzień Tańca. Celem przedsięwzięcia jest rozbudzenie zainteresowania tańcem
u wszystkich dzieci, umożliwienie dzieciom przeżywania radości z tańca z rówieśnikami, rozwijanie
umiejętności współdziałania w grupie, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy członkami grupy,
usprawnianie koordynacji ruchowej poprzez taniec
i zabawy ruchowe z elementami rytmiki a także
integrowanie poprzez zabawę. Gościem specjalnym warsztatów był pan Dawid Mularczyk, tancerz, choreograf, instruktor, założyciel Teatru Tańca „Zakręcony”.
W ostatni piątek listopada w ramach projektu Kolorowe Dni obchodziliśmy w grupie Smerfów Dzień
w kolorze czerwonym. Wszystkie dzieci miały na sobie element garderoby w kolorze czerwonym oraz
przyniosły z domu ,,coś czerwonego”: u chłopców
dominowały pojazdy- straż pożarna, a dziewczynki przyniosły maskotki. Mieliśmy okazję smakować
czerwone przetwory (kompot truskawkowy, dżem

malinowy, truskawkowy przecier, z którego zrobiliśmy pyszny koktajl) oraz na deser galaretkę truskawkową. Cały dzień podczas zabaw wracaliśmy
do koloru czerwonego. Na zakończenie każdy z nas
namalował duże czerwone serduszko.
Koniec listopada przyniósł nam również Dzień
Pluszowego Misia. Najmłodsza grupa Smerfy zaprosiła wszystkie dzieci z Przedszkola w Mrowinie.
Miś jest ulubioną zabawką każdego dziecka. To on
jest niezastąpionym przyjacielem i pierwszym powiernikiem dziecięcych sekretów. Dodaje otuchy
w trudnych chwilach, pociesza i towarzyszy dzieciom
w zabawach. Poznaliśmy historię pluszowego misia,
rozwiązywaliśmy zagadki o znanych misiach, bawiliśmy się przy misiowych piosenkach. Dzieci z grupy Smerfy zaprezentowały swoje
ukochane misie. Po czym odbył się Festiwal Misiowej Piosenki. Każda grupa
zaprezentowała piosenkę o misiu w roli
głównej. Na zakończenie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Wszystkie misie nasze są” oraz nastąpiło wręczenie
nagród i dyplomów. Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy. Po rozejściu się do swoich sal, dzieci świętowały
Dzień Pluszowego Misia przy pysznym
misiowym cieście przygotowanym przez
Panie z grupy Smerfy i bawiły się swoimi pluszakami.
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Żłobek
Myszka Miki
Przekazujemy zabawki dla domu
dziecka
Grudzień bardzo szybko przemija. Przygotowania
do Świąt Bożego Narodzenia pochłaniają nasz cały
czas. Żłobek postanowił sprawić uśmiech na twarzach dzieci z domu dziecka i zorganizował zbiórkę
zabawek. Dzięki zaangażowaniu rodziców naszych
żłobkowiczów i osób z zewnątrz udało nam się zebrać
bardzo dużo pluszaków, pojazdów, lalek, klocków,
zabawek drewnianych, książek dlatego wcielając
się w role świętego Mikołaja zawieźliśmy zabawki do Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu.
Dzień otwarty 01.12.2018r.
Tego dnia drzwi naszego żłobka były otwarte dla
każdego. Dźwięk bożonarodzeniowej muzyki zachęcał do przekroczenia progu naszej placówki. Przygotowaliśmy dla naszych gości moc atrakcji, która
przerodziła się w bardzo miły i koleżeński klimat.
Wspólnie z rodzicami przy stoisku wykonywaliśmy
bombki, był konkurs na najdłuższy łańcuch z kolorowych kartek, tor sensoryczny, tunele, malowanie
na strachu. Dla fanów słodkich przekąsek przygotowaliśmy stanowisko przy którym własnoręcznie
ozdabiali pierniczki. Zrobienie śnieżnej kuli nie spra-

Szkoła Podstawowa
w Rokietnicy
Czas radości i spełniania marzeń.
Szanowni Państwo – DZIĘKUJEMY! A doprawdy
jest za co! Za otwarte serca, za empatię, zaangażowanie i kreatywność, za spełnianie marzeń tych
dużych i tych maleńkich. Dziękujemy, że po raz kolejny otworzyliśmy nasze serca na potrzeby tych,
którzy tego naprawdę potrzebują, czyli dzieci. Zorganizowana przez nas akcja przygotowania paczek
dla dzieci z Domu Dziecka w Szamotułach okazała
się sukcesem i jest to sukces nie byle jaki. W dniu
13 grudnia każde dziecko zostało obdarowane wymarzonymi prezentami. Nie ma słów, które byłyby
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wiało nikomu problemu. Przy wyjściu nasi najmłodsi goście otrzymywali Kinder jajko.
Kiermasz Bożonarodzeniowy
Tygryski, żyrafki i żeglarze przygotowały ozdoby świąteczne, które zostały wystawione na wewnętrznym kiermaszu. Każdy z rodziców mógł za
symboliczną kwotę zakupić kolorowe szyszki przygotowane przez żeglarzy, brokatowe bombki w wykonaniu żyrafek oraz bombki z kształtem renifera
zrobione przez tygryski.
Prezenty
Choć w grudniu nie było jeszcze śniegu to często wypatrywaliśmy za oknem Świętego Mikołaja. 6.12. dzieci w grupach wyczyściły swoje buty
i przed drzemką postawiły je przy swoim łóżeczku.
Mikołaj o nich nie zapomniał i gdy wstały zobaczyły piękną zabawkę.

21.12. odwiedził nas osobiście. Ubrany w świąteczny strój z workiem pełnym prezentów zapukał
do drzwi sali. Dzieci bardzo się zdziwiły i nie mogły
doczekać, co znajduje się w ogromnym worku. Po
przywitaniu Świętego Mikołaja piosenką, przyszedł
czas na wręczanie prezentów.

w stanie opisać ich radość i szczęście
malują się na ich twarzach. Jednak jest
jedno słowo, które raz jeszcze przekazujemy na ręce tych, którzy byli św. Mikołajami dla tych dzieci – DZIĘKUJEMY!
Musimy również pamiętać o dobrym
sercu Pana Kierowcy, który musiał kilkakrotnie pokonać trasę z prezentami
Rokietnica-Szamotuły.
Słowa podziękowania wraz z życzeniami na pięknie wykonanych własnoręcznie kartkach od dzieci można
przeczytać w Szkole Podstawowej w Rokietnicy budynek C wejście główne.
Małgorzata Dubas
Sylwia Łukaszczuk

Zespół Szkół
im. J. i W. Zamoyskich
Mikołajki
6 grudnia obchodziliśmy w szkole Mikołajki. Tego
dnia nie mogło zabraknąć wśród nas Świętego Mikołaja, który przy dźwiękach świątecznej muzyki obdarowywał wszystkich słodkościami ufundowanymi przez Radę Rodziców.
Opiekun SU Alicja Dąbrowska
Fotograficzne sukcesy
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że
zdjęcie Jakuba Feliksiaka „Biegacz o poranku”  
zdobyło pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym „Chronione owady Poznania i okolic” organizowanym przez Fundację Biblioteka Ekologiczna, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
w Poznaniu. Podczas uroczystego wernisażu Jakub odebrał z rąk przedstawicieli zarządu Fundacji gratulacje oraz główną nagrodę - rower górski.
Również praca fotograficzna Jakuba „Babcia wie co
dobre” zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Senior” zorganizowanym przez Instytut Psychologii
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas II Forum Psychologii Rodziny połączonego z wernisażem wystawy pokonkursowej.
Obie prace wraz z fotografiami nagrodzonymi
w konkursach w ubiegłym roku szkolnym można
oglądać w gablocie oraz w bibliotece.
Jakubowi gratulujemy talentu i pasji, doceniając czas oraz wysiłek włożony w wykonanie prac.
Życzymy dalszych sukcesów.
Małgorzata Kolasa
Przygotowanie maturzystów
do wystąpień publicznych
Instytut Psychologii UAM ma przyjemność zaprosić uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w Mitingach Umiejętności Społecznych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów
szkół średnich Instytut Psychologii UAM stworzył
cykl warsztatów rozwijających umiejętności społeczne - Mitingi Umiejętności Społecznych. Celem
tego projektu edukacyjnego jest rozwój wybranych
kompetencji adolescentów przygotowujących się
do podjęcia studiów, co wiąże się z pełnieniem nowych ról społecznych i zawodowych. W programie
mitingów największy nacisk położono na przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych, co pomoże im wywrzeć pożądane wrażenie w trakcie ma-
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tury ustnej i zredukować ich lęk z tym związany.
Mitingi Umiejętności Społecznych tworzy siedem warsztatów realizowanych w jedną z sobót
każdego miesiąca od 20 października 2018 roku do
6 kwietnia 2019 roku. Każdy warsztat ma miejsce
na terenie Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu
i trwa 4 godziny. Zajęcia prowadzone są w kilku grupach liczących 12-15 uczestników. Osobami prowadzącymi zajęcia są studenci 4 i 5 roku psychologii,
którzy pracują pod kierunkiem opiekuna naukowego. Udział w mitingach jest całkowicie darmowy, a każdy uczestnik otrzymuje dyplom poświadczający odbyte warsztaty. Uczniowie, którzy wezmą
udział we wszystkich mitingach otrzymają specjalną nagrodę.
Zgłaszać się można pod adresem: https://goo.
gl/forms/bT7o7vnJAmVUdFXV2
Wszystkich tegorocznych maturzystów serdecznie zapraszam
pedagog Anita Durowicz
XVI Prezentacja Poezji
Obcojęzycznej - Świat poezją
malowany
16. 11. 2018 r. uczennica klasy 3TH Klaudia Bazan oraz uczennica klasy 3TI Katarzyna Mendyka wzięły udział w XVI Prezentacji Poezji Obcojęzycznej „Świat poezją malowany”, organizowanej
przez Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.
W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
powiatu poznańskiego. Jak co roku, uczestnicy zaprezentowali się w trzech kategoriach językowych:

języku rosyjskim, języku niemieckim oraz angielskim.
Klaudia i Katarzyna zaprezentowały utwory poetki i pisarki kanadyjskiej Margaret Atwood. Klaudia
wybrała wiersz „Spelling”, który porusza trudną tematykę opresji kobiet zarówno w odległej przeszłości, jak i we współczesnym społeczeństwie. Z kolei
Katarzyna recytowała wiersz „A Sad Child”, w którym mowa o często nie traktowanym z należytą
powagą problemie depresji u dzieci.
Reprezentantkom naszej Szkoły należy pogratulować udanego występu oraz dojrzałego wyboru prezentowanych utworów. Klaudia i Katarzyna otrzymały dyplomy uczestnictwa oraz zostały nagrodzone
przez nauczyciela przygotowującego je do konkursu
ocenami z języka angielskiego oraz punktami z zachowania za udział w konkursie przedmiotowym.
Anna Maciejewska
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W roku stulecia Powstania
Wielkopolskiego
W roku stulecia Powstania Wielkopolskiego, którego znaczenie dla odzyskania przez Polskę niepodległości jest ciągle niedocenione, nawet w Wielkopolsce - społeczność ZS im. J. i W. Zamoyskich
uczestniczyła w programie Powiatu Poznańskiego
mającym upowszechniać wiedzę o tym ważnym wydarzeniu. Uczniowie wszystkich klas zwiedzili ekspozycję Muzeum w Lusowie, poświęconą walkom powstańczym i osobie drugiego dowódcy - gen. Józefa
Dowbór - Muśnickiego, który spoczywa na miejscowym cmentarzu. Lekcje muzealne pogłębiły naszą
świadomość wielkiego wkładu Wielkopolan w dzieło odrodzenia Polski na rozbiorach.
Dorota Filipiak
Jesienna zaduma w Poznaniu
22 listopada grupa pasjonatek poezji i muzyki
z naszej szkoły pojechała do Poznania, z odwiedzinami do naszych kolegów i koleżanek z technikum
przy ulicy Rubież 20. Wspólnie śpiewaliśmy i recytowaliśmy wiersze, w niezwykłej jesiennej scenerii.
Tematem naszych poetyckich rozważań było piękno życia ujęte w kontekście przemijania i śmierci. To był dobry dzień, pełen twórczego działania,
wspólnego uczenia się od siebie i wzajemnego poznawania się. Było też miejsce na zadumę i odrobinę refleksji. Cytując słowa jednej z piosenek naszego przedstawienia, „zwyczajny w nadzwyczajny
odmieniliśmy dzień”.
Nieoceniona Oliwia Marciniak zrobiła film z naszego spotkania, zachęcam do obejrzenia go: https://www.youtube.com/watch?v=fKO734XfATI
Agnieszka Olejniczak-Gros
Spotkanie liryczne
Jesień nastraja nas poetycko i muzycznie. Lirycznych rozważań i śpiewu – nigdy dosyć!
28 listopada odwiedzili naszą szkołę koledzy i koleżanki ze szkoły w Poznaniu. Znów razem recytowaliśmy wiersze: R. M. Rilkego, Cz. Miłosza, W. Szymborskiej, B. Leśmiana,
T. Grochowiaka, J. Kochanowskiego, a także W.
Broniewskiego. Każdy, komu bliskie jest uważne bycie tu i teraz, ale wie - czym jest strata i doświadczył
przemijania - mógł odnaleźć w naszym programie
coś dla siebie. Były też piosenki - „Zegarmistrz światła”, „Modlitwa”, ”Jest już za późno”, czy „Rzuć to

20

wszystko, co złe”. Stwierdziliśmy zgodnie, za Oscarem Wizardem, że
Życie jest piękne,
nawet gdy losem doświadcza.
Bo w nim są zawarte
wszelkie upadki i wzloty.
Do szczęścia twój uśmiech
dla mnie wystarcza...
I jeszcze potrzebny jest
słońca blask złoty.
Śpiewaliśmy za Zbigniewem Wodeckim:
Rzuć to wszystko, wszystko co złe
Co gnębi cię
(...)
Ty ze mną obok, ja z tobą
Niech szampan strzeli nam na drogę
Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieńmy dni
Słuchaj proszę
Niech inni w grudniu, my w kwietniu
Niech inni w deszczu, lecz my słoneczni
I w kolorowe zmieńmy te bezbarwne sny.
Dzięki takim spotkaniom listopad staje się mniej
mroczny i mniej depresyjny. To wszystko dzięki temu,
że można się spotkać, przez co chce nam się działać, pracować nad sobą i tworzyć.
Agnieszka Olejniczak-Gros
Szkolne Koło Caritas
„Nigdy nie jest tak, żeby cokolwiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością” – św. Jan Paweł II
Człowiek w dzisiejszym świecie coraz częściej zapomina o tym i myśli tylko o sobie, co jest przykrym
zjawiskiem. Lada moment święta Bożego Narodze-

nia to szczególnie cudowny czas, w którym nikt nie
powinien się smucić, ani też pozostawać sam. To
doskonała okazja, aby pomyśleć o drugim człowieku i zatroszczyć się nie tylko o swoje dobra materialne, ale podarować coś drugiej osobie prosto
z serca. Czasami wystarczy drobiazg: ciepły posiłek,
jakiś ciepły sweter na mroźne dni lub myśląc o tych
najmłodszych jakaś słodycz, która sprawi, że na ich
twarzach pojawi się uśmiech.
Szkoła jest idealnym miejscem na to, aby otworzyć
swój umysł i serce na drugiego człowieka. Właśnie
tam kształtuje się charakter i nasza postawa. Chcemy
wspólnie brać czynny udział w akcjach, które mają
na celu pomoc innym. Co prawda całego świata
od razu nie zbawimy, ale od czegoś trzeba zacząć ;)
Uczniowie naszej szkoły pod opieką ks. Łukasza
Majchrzaka zakasali rękawy i już oficjalnie podjęli działalność charytatywną. W miniony wtorek
27.11.2018 r. w sposób uroczysty ks. Łukasz Łukasik – z-ca dyrektora Caritas na ręce Wojciecha Kaczmarka – dyrektora szkoły wręczył akt powołujący
Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy do którego należy 23- członków. Wszyscy zdeklarowani kandydaci otrzymali legitymacje potwierdzające przynależność.
Marta Łuczak
Uczennica kl. IV TH
Informacje o rekrutacji 2019/2020
do Zespołu Szkół im. Jadwigi
i Władysława Zamoyskich
w Rokietnicy
Planowane oddziały po szkole podstawowej
Technikum /szkoła 5-letnia/
I technik informatyk – /przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski/
I technik hotelarstwa – /przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski/
I technik architektury krajobrazu(tak)/technik
organizacji reklamy(tor) – /przedmioty rozszerzone:
dla tak: biologia, j. angielski; dla tor: informatyka, j. angielski/
Liceum ogólnokształcące /szkoła 4-letnia/
I liceum ogólnokształcące – /przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski, geografia/
Branżowa Szkoła I stopnia /szkoła 3-letnia/
I branżowa szkoła 1 stopnia wielozawodowa –
/przedmioty wybrane: geografia, biologia/
Planowane oddziały po gimnazjum
Technikum /szkoła 4-letnia/
I technik informatyk – /przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski/
I technik hotelarstwa – /przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski/
I technik architektury krajobrazu(tak)/technik
organizacji reklamy(tor) – /przedmioty rozszerzone:
dla tak: biologia, j. angielski; dla tor: geografia,
j. angielski/
Branżowa Szkoła I stopnia /szkoła 3-letnia/
I branżowa szkoła 1-stopnia_wielozawodowa
– /przedmioty wybrane: geografia, biologia, fizyka, chemia/
Drzwi otwarte:
30.03.2019 r. godz. 11:00 /sobota/
26.04.2019 r. godz. 16:00 /piątek/
11.05.2019 r. godz. 12:00 /sobota/

20-LECIE Gminnego Stowarzyszenia Rokietnica 2000
W gwieździsty wieczór 8 grudnia 2018 w restauracji ,,Przystań” w Mrowinie odbyły się obchody
20-lecia Stowarzyszenia połączone ze spotkaniem
wigilijnym. Na wstępie uroczystości wszystkich zaproszonych gości i członków Stowarzyszenia w imieniu Prezesa Piotra Hałasa przywitał Tomasz Wierzbicki, dziękując Panu Romanowi Kałużnemu za
gościnność w jego restauracji. Na zaproszenie odpowiedzieli: Bartosz Derech Wójt Gminy Rokietnica, Arkadiusz Klapiński Z-ca Wójta, Izabela Dziamska Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica, Ryszard
Lubka W-ce Przewodniczący Rady Gminy, Paweł Dankowski Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy,
w imieniu Starosty Jana Grabkowskiego W-ce Starosta Piotr Zalewski, Tomasz Skupio Dyrektor Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej Powiatu
Poznańskiego, Marek Jóźwiak Dyrektor Wydziału –
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
Przemysław Kiejnich Radny Powiatu Poznańskiego,
prezesi spółek gminnych, jednostek oświatowych
i kulturalnych: Marian Szymański, Michał Wieland,
Jerzy Maciejewski, Teresa Wieczorek oraz Jacek Welman. Na zaproszenie odpowiedzieli również , dyrektorzy i właściciele firm z terenu naszej gminy.
Po oficjalnym powitaniu miał miejsce krótki koncert w wykonaniu Wiktorii Gawron i Mai Olszowiec.
Były oklaski i podziękowania za doznania artystycz-
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ne oraz małe prezenty. W dalszej części zabrał głos
Piotr Hałas, który w kilku zdaniach nawiązał do historii powstania 20 lat temu Stowarzyszenia. Podziękował jego założycielom i prezesom, którzy brali czynny udział w działalności, a byli to: Jarosław
Wroniecki, Kazimierz Łukasik, Stefan Kurzak, Waldemar Miecznik, Marian Szastak, Henryk Pietrusiński i Konrad Woźniak. W dalszej części były życzenia
świąteczne i noworoczne dla wszystkich zgromadzonych, szanownych gości wraz z symboliczną lampką wina. Piotr Hałas złożył serdeczne podziękowania za pracę na rzecz Stowarzyszenia oraz kwiaty
Henrykowi Pietrusińskiego i Tomaszowi Wierzbickiemu. Życzenia świąteczne i noworoczne, jak również życzenia z okazji 20-lecia Stowarzyszenia złożyli Wójt Bartosz Derech, Z-ca Wójta Arek Klapiński,
W-ce Starosta Piotr Zalewski i Radny Powiatu Poznańskiego Przemysław Kiejnich. Jak wiadomo na
takim spotkaniu wigilijnym nie mogło zabraknąć
życzeń osobistych i wspólnego dzielenia się opłatkiem. Jest to piękny moment uroczystości, gdyż towarzyszy temu rodzinna atmosfera. Jej muzyczną
oprawę przygotowała dla nas tego wieczoru Pani
Halinka Błoch. Następnie goście zasiedli do wspólnej kolacji w iście wigilijnym nastroju. Jak zwykle nie
mogło zabraknąć wspaniałego, smacznego, dużego
tortu od Pana Artura Lisiaka, który wraz z Panem

Wójtem i moją skromną osobą dokonał oficjalnego krojenia dla szanownych gości. Serdeczne dzięki Panie Arturze za wspaniały wypiek! W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim za życzenia dla
Stowarzyszenia i pod moim adresem oraz za wsparcie materialne, bo to ono pozwoliło w tak godny
sposób spędzić ten wigilijny wieczór. Wsparli nas:
Roman Kałużny, Piotr Grabiak, Józef Gawron,
Piotr Łakomy, Artur Lisiak, Marian Szymański, Michał Wieland, Przemysław Słomiński, Jerzy Maciejewski, Danuta i Bogdan Błaszczyk, Piotr Kozaryn,
Mariusz Kulka, Stefan Kaczmarek, Przemysław Tomczak, Roman Cegielski, Waldemar Miecznik, Natalia
Klapińska, Marek Korytowski, Roman Goraj, Włodzimierz Czyż i Roman Słuszczak, Adam Goraj, Mieczysław Pecold, Bożena Kotowicz, Grzegorz Wojciechowski i Sebastian Zysnarski, Karina i Rafał Gizińscy,
Piotr Hofman i Marcin Szymański. Na zakończenie
dziękuję wszystkim za świąteczną atmosferę i życzę, aby każdy dzień Nowego Roku,
miał szansę stać się najpiękniejszym
dniem Waszego życia.
Piotr Hałas
Prezes Gminnego
Stowarzyszenia
Rokietnica 2000
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Komunikaty Akademii Wieku Dostojnego

Spotkanie opłatkowe
uczestników zajęć „Zdrowy kręgosłup”
We wtorek, 11. grudnia w restauracji Pod Gruszą
spotkali się członkowie AWD ćwiczący w sekcji zajęciowej „zdrowy kręgosłup” prowadzonej przez mgr
fizjoterapii Agnieszkę Łaszcz. Na nasze wewnętrzne
spotkanie oprócz ponad trzydziestu uczestników płci
obojga, dostali zaproszenie: Wójt i Dyrektor GOK.
Niestety: Wójt w ostatniej chwili musiał odwołać swój udział i swe kompetencje dotyczące spraw
organizacyjnych oraz przyszłości naszej Akademii
przekazał pani Teresie Wieczorek, dyrektorowi GOK
i Gminnej Biblioteki, z którą to nasza AWD jest związana już ponad 10 lat.
Przy kawie, cieście, w świątecznym już nastroju,
z choinką wysłuchaliśmy optymistycznych nowości.
Otóż od stycznia ćwiczenia będą się odbywać w nowym pomieszczeniu Ochotniczej Straży Pożarnej.
To bardzo dobra wiadomość, bo na galerii w ROS
już się nie mieściliśmy.

Oczywiście, nie zabrakło ceremoniału łamania się
świątecznym opłatkiem wraz ze składaniem wzajemnym życzeń, na pierwszym miejscu zdrowia.
Podczas przyjaznej wymiany zdań padła propozycja utworzenia Stowarzyszenia pod starą nazwą Akademia Wieku Dostojnego z zachowaniem
oryginalnego logo. To jedyna w Polsce Akademia
Wieku Dostojnego, zaś Uniwersytetów III Wieku
jest ponad 600.
W głosowaniu, wszyscy obecni wyrazili akces do
nowego stowarzyszenia. Powstałe stowarzyszenie
będzie mogło ubiegać się o pieniądze z różnych
źródeł dofinansowujących działalność emerytów.
Niezwłocznie zabieramy się do opracowania statutu i ustalenia spotkania organizacyjnego w celu
powołania stowarzyszenia, o czym powiadomimy
oddzielnie.
Ta propozycja jest skierowana do wszystkich eme-

z cyklu „Na zdrowie”

Nasze kochane jedzenie
Człowiek, jak każda żyjąca istota, celem przeżycia i należytego funkcjonowania potrzebuje dostarczania niezbędnego paliwa energetycznego i wody. Bez
jedzenia człowiek może przeżyć nawet i miesiąc, bez wody zaledwie kilka dni.
Obecnie spożywanie posiłków ma dodatkowy smaczek towarzyski. Wszelkie imprezy rodzinne i nie tylko, nie mogą się odbyć bez zastawionego, najczęściej suto stołu. Spożywamy dużo, nie licząc dostarczanych organizmowi kalorii,
a nasz układ pokarmowy wszelkie nadwyżki energetyczne skrzętnie magazynuje w postaci odkładającego się tłuszczu. Jeśli do tego dodamy brak dostatecznej aktywności fizycznej, to efekty są coraz bardziej widoczne.
W ostatnich latach szybko wzrasta odsetek ludzi z nadwagą, lub wręcz otyłych. Taki stan jest zagrożeniem dla naszego zdrowia powodując choroby
układu krwionośnego, cukrzycę, dolegliwości ortopedyczne i wiele innych.
W konsekwencji prowadzi to do skracania długości życia i przedwczesnej
śmierci. Według najnowszych badań prowadzonych w USA została zahamowana tendencja wydłużania się długości życia. Jako głównego
sprawcę upatruje się otyłość!.
Fizjologowie i dietetycy głęboko zaniepokojeni postępującym
procesem otyłości już w wieku dziecięcym biją coraz głośniej
na alarm: odżywiajmy się zdrowo, ograniczajmy spożywanie
cukru – głównego dostarczyciela organizmowi tzw. pustych
kalorii, tłuszczy pochodzenia zwierzęcego, czerwonego
mięsa. W zamian za to w codziennej diecie powinny
znaleźć się tłuszcze roślinne zawierające kwasy nienasycone Omega 3, warzywa, owoce, wszelkie ryby
słodkowodne i morskie.
Powszechnie znana piramida zdrowego odżywiania się, w miarę postępujących badań
jest ciągle modyfikowana. U jej podstawy
znajdują się produkty, które są bardziej
zalecane, zaś u samego szczytu mięsa
czerwone, tłuszcze, oraz inne „używki”. W/g najnowszych badań białe
pieczywo zostało przeniesione do
górnej części piramidy, co znaczy, że powinniśmy ograniczyć spożywanie tego artykułu kosztem pieczywa
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rytów, rencistów, także tych, co czują się „dostojnie”,
by włączyli się do prac organizacyjnych. Razem możemy zdziałać wiele. Fundusze na dofinansowanie
działalności emerytów są na wyciągnięcie ręki, na
stworzenie nowych sekcji tematycznych na wspólne wyjazdy do muzeów, opery, wycieczki turystyczno-krajoznawcze.
Drogi emerycie zasiedziały w domu z nudów, lub
braku propozycji. Życie w jesieni życia może być piękne i wesołe, zależy to od Ciebie. Przyłącz się do nas,
bo jak śpiewał Wiesław Michnikowski w Kabarecie Starszych Panów - „Wesołe jest życie staruszka”.

Komunikat specjalny
Poniedziałek, 28 styczeń, godz. 19.00, sala GOK.
Zaproszenie na otwarte spotkanie kolędowo -karnawałowe wraz z Rokietnicką Orkiestrą Dętą.
W przerwie spotkanie towarzyskie z kawą i ciasteczkiem.
Zapraszamy wszystkich chętnych, z rodzinami też.
Wszelkie dodatkowe informacje pod nr 606 365
798.
Andrzej Deckert

pełnoziarnistego. Do łask wróciła kawa. Otóż zaleca się picie 2-3 kaw dziennie.
Wyniki prowadzonych badań jeszcze nieraz nas zaskoczą.
Dieta. Jest pojęciem szerokim i niejednoznacznym. Różniąca się znacznie
dieta jest wręcz konieczna w różnych w innych warunkach klimatycznych. Miliony ludzi żyjących w okolicach koła podbiegunowego w surowych warunkach pogodowych potrzebują diety bogatej w tłuszcze i mięso. Ich dzienne
zapotrzebowanie wynosi ok. 10 tys kalorii! Europejczykowi wystarczy 2-3 tys.
kalorii. Gdyby Eskimosowi zaaplikować dietę śródziemnomorską, nie wytrzymałby nawet tygodnia.
Wszelkie polecane diety odchudzające polegają w pierwszej kolejności na
drastycznym ograniczeniu spożywania produktów wysokoenergetycznych.
W celu dodatkowego spalania nadmiernie nagromadzonego tłuszczu wskazana jest dodatkowo aktywność fizyczna.
W podsumowaniu.
Spożywanie posiłków jest niezbędną czynnością życiową. Przy obfitości
oferowanych produktów spożywczych należy kierować się wiedzą i umiarem. Każdy nadmiar dostarczonych kalorii organizm zmagazynuje w postaci tłuszczu. Unikajmy cukru, szczególnie słodzonych napojów. Tylko w 2 l butelce Coca Coli jest ok. 220 g czystego cukru! Bez cukru
można żyć, bez soli – nie. Jednak nadmiar soli jest też zaliczany do
„białej śmierci”. W zrównoważonej diecie można jeść wszystko,
lecz z umiarem.
Ostatnio modne są diety wegetariańskie i wegańskie. Obie
wykluczają w swym menu mięso i tłuszcze zwierzęce, nawet
nabiał. To wolny wybór. Należy jednak mieć na uwadze to,
że układ pokarmowy człowieka jest typowym dla istot
wszystkożernych. W tłuszczach i mięsie znajdują się
witaminy i mikroelementy, które trudno zastąpić. Czy
te diety są lepsze, zdrowsze? Na pewno mniej kaloryczne. Amatorzy tych diet powinni wiedzieć,
że muszą dostarczać organizmowi systematycznie różne mikroelementy, oraz witaminę B12 występującą w tłuszczu zwierząt.
Brak tej witaminy prowadzi do zaburzeń
układu nerwowego a u dzieci do chorób psychicznych.
Fizjologowie ostrożnie wypowiadają się o owych dietach. Potrzeba 3 pokoleń lub wieku,
by mówić o pozytywnych,
lub negatywnych skutkach.

Nadzwyczajne zebranie członków i sympatyków Akademii Wieku Dostojnego
W poniedziałek, 14. stycznia 2019 roku o godz. 18.30 w sali Biblioteki Gminnej odbędzie się zebranie mające na celu przekształcenie obecnie działającej
na zasadzie ruchu społecznego Akademii Wieku Dostojnego w Stowarzyszenie.
Założyciele AWD: Andrzej Deckert wraz z Teresą Wieczorek (Dyrektorem
Biblioteki Gminnej) proponują :
* utrzymanie dotychczasowej nazwy - Akademia Wieku Dostojnego im.
Marii Konopnickiej z adresem biblioteki
* zachowanie logo AWD
* zachowanie Dostojnej Rady Mędrców – organu reperezentacyjno-doradczego złożonego z profesorów akademickich
* w składzie zarządu pozostają: założyciel Andrzej Deckert (przewodniczący),
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oraz wskazany przez Dyrektora Biblioteki vice przewodniczący Stowarzyszenia.
Utworzenie Stowarzyszenia „Akademia Wieku Dostojnego im Marii Konopnickiej” umożliwi staranie się o dotacje konieczne celem poszerzenia
oferty skierowanej dla osób starszych. Wg szacunków oferta jest skierowana dla około 2,5 tysiąca osób : emerytów i rencistów.
Zapraszamy wszystkich chętnych, nie tylko seniorów do włączenia się do
tej społecznie pożytecznej akcji. Drogi emerycie, rencisto i Ty, który czujesz
się „Dostojnie”, dołącz do nas. Twoje doświadczenie zawodowe i życiowe
pomoże nam w dalszej działalności.
W imieniu AWD dotychczasowy
Kanclerz Andrzej Deckert
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• „Przebudowa przepompowni wodociągowej
przy ul. Szkolnej w Rokietnicy na Stację Uzdatniania Wody”,
• „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami
w miejscowości Krzyszkowo, gm. Rokietnica”,
• „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami
w miejscowości Napachanie, gm. Rokietnica”,
• „Modernizacja systemu transportu ścieków budowa kolektora tłocznego ścieków Zmysłowo - Bytkowo, gm. Rokietnica”.

Inwestycja wodno-kanalizacyjna na Osiedlu
Spokojnym w Rokietnicy zakończona
28 listopada 2018 roku, w obecności przedstawicieli Władz Gminy Rokietnica, przedstawicieli Wykonawcy oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Sp. z o.o. oficjalnie otwarto powstały na terenie
Osiedla Spokojnego w Rokietnicy odcinek sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej.
Przedsięwzięcie pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej
oraz sieć wodociągowa na os. Spokojnym w miejscowości Rokietnica” to inwestycja realizowana
w ramach projektu unijnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica”. Jej ostateczny koszt to 1 713 534,22 zł netto. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dotacji
UE w wysokości 1 145 887,75 zł i z pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości
567 646,47 zł. W jego ramach możliwość przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej uzyskało już ok. 100
Mieszkańców, docelowo ilość ta wzrośnie do 500.
Cieszy również fakt, że wyłoniony w drodze postępowania przetargowego Wykonawca – firma BUD-AN Sp. z o.o. z Tuliszkowa, zakończył prace przed
wyznaczonym w harmonogramie terminem, a co
więcej – ich koszt był niższy, niż założony w kosztorysie. Po zakończeniu robót ziemnych uporządkowany został również układ drogowy na ulicach,
których dotyczyła inwestycja. Nawierzchnia została odtworzona i pokryta tłuczniem.
Do tej pory w ramach całego projektu unijnego
zrealizowano następujące inwestycje:

•
•
•
•

Warto przypomnieć i podkreślić:
wartość całego projektu to 16,6 mln zł netto,
unijna dotacja to 10,6 mln zł netto,
wydatkowano 11,1 mln zł netto,
oszczędności sięgają 5,5 mln zł netto.

Jak już pisaliśmy w październikowym wydaniu
„Rokickich Wiadomości” oszczędności, za zgodą
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będą mogły zostać zaangażowane m.in. w uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Tarnowskiej w Napachaniu,
wzdłuż ul. Poznańskiej w Mrowinie oraz w Kiekrzu
na osiedlu Europejskim i na ul. Błękitnej.
Szanowni Państwo,
informujemy, że CHOINKI, które po okresie
świątecznym staną się odpadem będziemy odbierać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) przy ul. Topolowej 6 w Bytkowie we wtorki i czwartki w godzinach 11.0017.00 oraz w soboty w godzinach 9.00-14.00.

Wieści z Krzyszkowa

W świątecznym
nastroju

W grudniowe popołudnia w świetlicy wiejskiej
spotkali się najstarsi i najmłodsi mieszkańcy Krzyszkowa. W radosnej atmosferze upłynęło spotkanie
licznie przybyłych seniorów. Najmłodsi w oczekiwaniu na przyjazd Mikołaja, uczestniczyli w spektaklu
teatralnym. Jak co roku, Mikołaj i jego pomocnik
do Krzyszkowa przybyli zaprzęgiem konnym. Ob-
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darowali dzieci i chorych seniorów słodkim upominkiem. Grudniowe spotkania wprowadziły nas

w magię Świąt Bożego Narodzenia.
Sołtys M. Chojnacka

ZASADY SEGREGACJI w 2019 ROKU

Przy ul. Topolowej 6 w Bytkowie postawione są
ogólnie dostępne pojemniki do segregacji odpadów. Jest to związane z realizacją obowiązku zbiórki odpadów segregowanych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
Co mieszkaniec powinien zrobić,
gdy zabraknie mu worków?
W takim przypadku należy pobrać dodatkowe
worki w siedzibie PUK sp. z o.o. w Bytkowie ul. Topolowa 6 lub w PSZOK przy Oczyszczalni Ścieków
w Bytkowie. Nie ma możliwości wystawiania worków innych niż dostarczane przez PUK Sp. z o.o.
Kolor worków / pojemników ma znaczenie!
Niestety odpady nieprawidłowo segregowane
lub umieszczone w niewłaściwym worku nie zostaną odebrane.
Ile musi być odpadów w worku,
aby go wystawić?
Co najmniej 50 % pojemności. Wystawianie mniejszej ilości np. dwóch butelek szklanych, jest po prostu
marnotrawstwem. Pamiętajmy, że każdy ma wpływ
na koszty gminnego systemu.

Drogi Mieszkańcu, Właścicielu nieruchomości na terenie gminy Rokietnica!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z 29 grudnia 2016 r. na terenie całego kraju wprowadza się standaryzację zbiórki odpadów gromadzonych selektywnie. Od stycznia 2018 r. na terenie gminy Rokietnica obowiązują kolorowe worki

/ pojemniki do segregacji:
• KOLOR ŻÓŁTY – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
• KOLOR NIEBIESKI – PAPIER
• KOLOR ZIELONY – SZKŁO
• KOLOR BRĄZOWY – ODPADY BIO

PSZOK*

znaczony dla mieszkańców GMINY ROKIETNICA.
Do PSZOK można oddać odpady tylko z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych
(takich jak ogródki działkowe, domki letniskowe).

Gmina Rokietnica
Informujemy o możliwości bezpłatnego (w
ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oddawania przez
mieszkańców odpadów problemowych do działającego na terenie gminy PSZOK-u.

CO MOŻNA ODDAĆ DO PSZOK?
• odpady selektywnie zbierane (papier, szkło,
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe)
• odpady biodegradowalne (ODPADY ZIELONE trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
ODPADY KUCHENNE resztki żywności (bez
mięsa), obierki owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj,
fusy po kawie i herbacie)
• przeterminowane leki
• chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki ochrony roślin)
• zużyte baterie
• zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
• meble i inne odpady wielkobarytowe

*PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ROKIETNICA

ADRES:
• Teren Oczyszczalni Ścieków
przy ul. Topolowej 6 w Bytkowie
GODZINY OTWARCIA:
• wtorek
11.00 - 17.00
• czwartek
11.00 - 17.00
• sobota
9.00 - 14.00
PSZOK to punkt bezpłatnego* odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie, prze-
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Odpady BIOdegradowalne…
TO TYLKO I WYŁĄCZNIE:
• odpady zielone - trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych
• odpady kuchenne – resztki żywności (bez mięsa), obierki owoców i warzyw, przeterminowane o woce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie
Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów można:
1) zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach,
2) przekazywać do odbiorcy odpadów komunalnych w okresie od stycznia do grudnia,
3) przekazywać do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

• odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia
robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany)
[100 kg na rok od mieszkańca]
• zużyte opony (wyłącznie od rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, które
nie są wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej) [4 sztuki rocznie od
mieszkańca].
PAMIĘTAJ O ZABRANIU DOWODU OSOBISTEGO
POZOSTAŁE ODPADY
Pozostałe niewymienione odpady można
oddać odpłatnie odpowiednim firmom wywozowym, w tym celu można się skontaktować
z Urzędem Gminy Rokietnica pod nr telefonu
61 89 60 616
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Krzyszkowo
Uwaga!!! Prosimy o wystawienie pojemników przed posesję do godziny 600 . Pojemniki zakluczone, nie wystawione przed posesję, zastawione, lub do których nie będzie dostępu, nie będą opróżnione . Wywóz rozpoczyna się według
grafiku każdego dnia o godz. 600 . W przypadku awarii sprzętu lub innych zdarzeń wywóz odpadów nastąpi w dniu następnym, po dniu przewidywanym w harmonogramie.

Rogierówko, Kobylniki, Kiekrz
(ul.Strumykowa, Wiatraczna,Wakacyjna,
Muzealna, Strusia, Sarnia, Podjazdowa)
Sobota, Pawłowice, Kiekrz-Chwaliszewo
(ul. Czysta, Błękitna, Słoneczna, Tęczowa,
Mokra, Torfowa, Kręta, Boczna, Prosta,
Łąkowa, Cicha), Bytkowo.
Kiekrz, Starzyny
Mrowino, Przybroda (Mrowińska),
Cerekwica(Kokoszczyńska)
Rokietnica(ul. Boczna, Srebrna, Złota,
Platynowa, Szafirkowa, Konwaliowa,
Wrzosowa, Graniczna, Błękitna,
Słoneczna, Kolejowa, Księżycowa),
Rostworowo, Żydowo.
Rokietnicaul. Trakt Napoleoński, Przy
Trakcie, Noblistów, Ks. J.
Poniatowskiego, Legionów Polskich,
Kosynierów, Szwoleżerów,
Kościuszkowców, Huzarów, Ułanów) , os.
Parkowe (ul. Brzozowa, Jaśminowa,
Kasztanowa, Cyprysowa, Lipowa,
Akacjowa, Jesionowa, Jodłowa,
Daglezjowa, Pod Gruszą) Os. Koszycy (ul.
Mickiewicza, Miłosza, Słowackiego,
Wyspiańskiego, Reymonta, Reja, Fredry,
Koszycy, Tęczowa, Poranek, Świt,)
Rokietnica
(ul. Obornicka, Topolowa, Serwisowa,
Wierzbowa, Miła, Wesoła, Sielska,
Dobra, Urocza, Pogodna, Przyjemna,
Senna, Jasna, Cicha, Spokojna, Witkowa,
Działkowa, Dworcowa, Pocztowa,
Golęcińska, Dojazd, Spichrzowa,
Magazynowa, Gminna, Wspólna,
Zakątek, Łanowa, Zacisze, Kręta, Krótka,
Podgórna, Rolna, Zielona, Polna,
Makowa, Chabrowa, Szamotulska,
Paryska, Francuska Sportowa, Łąkowa.)
Rokietnica Orzechowa, Grzybowa ,
Szkolna, Parkowa, Leśna, Spacerowa,
Modrzewiowa, Cedrowa, Klonowa,
Dębowa, Bukowa, Borowikowa,
Czeremchowa, Rydzowa, Migdałowa,
Ogrodowa). Napachanie, Dalekie
Cerekwica, Przybroda

MIEJSCOWOŚĆ

Harmonogram odbioru odpadów niesegregowanych (kubeł) w roku 2019 (NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE)

styczeń 2019
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4

Napachanie, Dalekie
17
14
14
11
10
6
4
1
29
26
24
21
19
Cerekwica, Przybroda
Krzyszkowo,
18
15
15
12
13
7
5
2
30
27
25
22
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00
Uwaga!!! Prosimy o wystawienie pojemników przed posesję do godziny 6 . Pojemniki zakluczone, nie wystawione przed posesję, zastawione, lub do których nie będzie dostępu, nie będą
00
opróżnione. Wywóz rozpoczyna się według grafiku każdego dnia o godz. 6 . W przypadku awarii sprzętu lub innych zdarzeń, wywóz odpadów nastąpi w dniu następnym, po

( ul.Orzechowa, Grzybowa, Szkolna, Ogrodowa, Migdałowa, Parkowa, Leśna,
Spacerowa, Modrzewiowa, Cedrowa, Klonowa, Dębowa, Bukowa,
Borowikowa, Czeremchowa, Rydzowa).

Rokietnica

(ul. Obornicka, Topolowa, Serwisowa, Wierzbowa, Miła, Wesoła, Sielska,
Dobra, Urocza, Pogodna, Przyjemna, Senna, Jasna, Cicha, Spokojna,
Witkowa, Działkowa, Dworcowa, Pocztowa, Golęcińska, Dojazd, Spichrzowa,
Magazynowa, Gminna, Wspólna, Zakątek, Łanowa, Zacisze, Kręta, Krótka,
Podgórna, Rolna, Zielona, Polna, Makowa, Chabrowa, Łąkowa, Szamotulska,
Sportowa, Paryska, Francuska.)

Rokietnica

(os. Trakt Napoleoński (ul. Trakt Napoleoński, Przy Trakcie, Noblistów, Ks. J.
Poniatowskiego, Legionów Polskich, Kosynierów, Szwoleżerów,
Kościuszkowców, Huzarów, Ułanów) os. Koszycy (ul. Mickiewicza, Miłosza,
Słowackiego, Wyspiańskiego, Reymonta, Reja, Fredry) os. Parkowe (ul.
Brzozowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Cyprysowa, Lipowa, Akacjowa,
Jesionowa, Jodłowa, Daglezjowa), ul. Koszycy),

Rokietnica

(ul. Boczna, Srebrna, Złota, Platynowa, Szafirkowa, Konwaliowa, Wrzosowa,
Graniczna, Błękitna, Słoneczna, Kolejowa) Rostworowo, Żydowo,

11

10

Mrowino, Przybroda (Mrowińska), Cerekwica (Kokoszczyńska)

Rokietnica

9

8

7

I

Kiekrz, Starzyny.

(ul. Czysta, Błękitna, Słoneczna, Tęczowa, Mokra, Torfowa, Kręta, Boczna,
Prosta, Łąkowa, Cicha).

Sobota, Bytkowo, Pawłowice,
Kiekrz-Chwaliszewo

Wakacyjna, Muzealna, Strusia, Sarnia ,Podjazdowa)

Rogierówko, Kobylniki, Kiekrz (ul.Strumykowa, Wiatraczna,

MIEJSCOWOŚĆ

Harmonogram odbioru odpadów niesegregowanych (kubeł) w roku 2019 (NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE)
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Uwaga!!! w przypadku awarii sprzętu lub innych zdarzeń losowych, odbiór odpadów nastąpi w następnym dniu roboczym, surowce wtórne przeznaczone do odbioru prosimy
wystawić przed posesję do godziny 6.00; w przeciwnym wypadku pozostaną nie zabrane, stłuczka szklana powinna być czysta i pozbawiona nakrętek ( bez ceramiki i szkła
okiennego), prosimy aby opakowania plastikowe po napojach były pozbawione nakrętek oraz worki były zabezpieczone przed wysypywaniem się odpadów.

Podgórna, Wspólna, Makowa, Chabrowa, Polna, Spichrzowa, Magazynowa,
Szkolna ,Ogrodowa, Migdałowa Parkowa, Leśna ,Grzybowa, Orzechowa,
Modrzewiowa, Cedrowa, Klonowa, Dębowa, Bukowa, Borowikowa,
Czeremchowa, Rydzowa)MROWINO ,Laskowa, Jagodowa).

ROKIETNICA (ul. Dworcowa, Golęcińska, Rolna, Zielona, Gminna, Pocztowa,

Słoneczna, Boczna, Srebrna, Złota, Platynowa, Graniczna, Wrzosowa,
Szafirkowa, Konwaliowa Tęczowa, Świt, Poranek, Księżycowa)

ROSTWOROWO, ŻYDOWO, ROKIETNICA( ul.Kolejowa, Błękitna,

ROKIETNICA ( ul. Obornicka, Topolowa, Spokojna, Działkowa, Witkowa,
Wierzbowa, Miła, Wesoła, Sielska, Dobra, Urocza, Pogodna, Przyjemna, Senna,
Jasna, Cicha, Szamotulska, Sportowa, Łąkowa, Łanowa, Zacisze, Zakątek,
Krótka, Kręta,).

Noblistów, Paryska, Francuska, Ks. J. Poniatowskiego, Legionów Polskich,
Kosynierów, Szwoleżerów, Kościuszkowców, Huzarów, Ułanów, Bema)
os. Koszycy (ul. Mickiewicza, Miłosza, Słowackiego, Wyspiańskiego, Reymonta,
Reja, Fredry) os. Parkowe (ul. Brzozowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Cyprysowa,
Lipowa, Akacjowa, Jesionowa, Jodłowa, Daglezjowa), ul. Koszycy),

ROKIETNICA (os. Trakt Napoleoński (ul. Trakt Napoleoński, Przy Trakcie,

KRZYSZKOWO

(ul.Kokoszczyńska)

MROWINO, PRZYBRODA (ul.Mrowińska), Cerekwica

Brzozowa, Topolowa, Kasztanowa, Akacjowa, Polna, Spokojna, Okrężna,
Sosnowa, Ostra , Parkowa Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich,
Siostry Faustyny Kowalskiej, Żeglarska, Sadowa, Ogrodowa, Lipowa, Zielona,
Portugalska, Holenderska, Grecka, Włoska, Górska, , Radosna, Bluszczowa,
Wł.Raginisa, Zaciszna).

KIEKRZ (ul. Kierska, Leśna, Jodłowa, Różana, Świerkowa, Kolejowa,

NAPACHANIE, DALEKI, KOBYLNIKI

PRZYBRODA, CEREKWICA

Torfowa, Kręta, Boczna, Prosta, Łąkowa, Cicha).

BYTKOWO, SOBOTA, , PAWŁOWICE,
KIEKRZ-CHWALISZEWO(ul. Czysta, Błękitna, Słoneczna, Tęczowa, Mokra,

Wiatraczna, Wierzbowa, Świt, Poranek, Jutrzenki, Brzask, Wczasowa, Krótka,
Altanowa Podjazdowa, Strumykowa, Wakacyjna, Willowa, Sarnia, Muzealna,
Wesoła, Letnia, Zaułek, Szkutnicza, Starzyńska).

STARZYNY, ROGIERÓWKO, KIEKRZ(ul.Poznańska, Miodowa, Ptasia,

MIEJSCOWOŚĆ

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych metale i tworzywa sztuczne (worki koloru żółtego), papieru (worki koloru niebieskiego ) oraz
szkła (worki koloru zielonego) w roku 2019 (W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ)

SEGREGACJA – TO TAKIE PROSTE

CZONE, BEZ ZAWARTOŚCI).
WYCH, REFLEKTORÓW, IZOLATORÓW, SZKŁA
• ODPADY BIOdegradowlane - ODPADY ZIELONE
STOŁOWEGO, KRYSZTAŁU, SZKŁA OKULARO– (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty,
WEGO, SZKŁA ŻAROODPORNEGO, EKRANÓW
DO WORKÓW/POJEMNIKÓW WRZUCAMY:
resztki kwiatów ciętych i doniczkowych ), ODI LAMP TELEWIZYJNYCH.
PADY KUCHENNE – (resztki żywności (bez mię• METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – BUTE• PAPIER - KARTONY I TEKTURĘ ORAZ ZROBIONE
sa), obierki owoców i warzyw, przeterminowaLEK I OPAKOWAŃ Z ZWARTOŚCIĄ, BUTELEK
Z NICH OPAKOWANIA. PAPIER SZKOLNY, BIUDO WORKÓW/POJEMNIKÓW WRZUCAMY:
ne owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie
PO OLEJACH SPOŻYWCZYCH I SAMOCHODOROWY, GAZETY, KSIĄŻKI, KATALOGI, ZESZYTY,

PAPIER - TORBY
KARTONY
I TEKTURĘ ORAZ ZROBIONE Z NICH
OPAKOWANIA.
PAPIER SZKOLNY, BIUROWY, GAZETY, WYCH,
KSIĄŻKI,
KATALOGI, PO
ZESZYTY,
PAPIEROWE
TORBY I
i herbacie
).
OPAKOWAŃ
OLEJACH
SPOŻYWCZYCH
PAPIEROWE
I WORKI,
WORKI,
SILNIKOWYCH,
SMARACH,
STYROPIANU,
• SZKŁO
– PODCZYSZCZONE
SŁOIKISZKLANE PO NAPOJACH I ŻYWNOŚCI (BEZ NAKRĘTEK, USZCZELEK), CZY

SZKŁO
– PODCZYSZCZONEBUTELKI
BUTELKI II SŁOIKI
SZKLANE
OPAKOWANIA
PO KOSMETYKACH.

METALE
TWORZYWAI SZTUCZNE
PUSTE,
I ZGNIECIONE BUTELKI PLASTIKOWE
PO NAPOJACH GUMY,
(NP. TYPU
PET), PUSTEOPAKOWAŃ
BUTELKI PLASTIKOWE
DO WORKÓW/POJEMNIKÓW
NIE WRZUCAMY:
PLASTIKOWYCH
PO WYRO- PO
SZKLANE
POI NAPOJACH
ŻYWNOŚCI–(BEZ
NA-ODKRĘCONE
KOSMETYKACH I ŚRODKACH CZYSTOŚCI, PLASTIKOWE WORKI PO MLEKU, PLASTIKOWE ZAKRĘTKI, NAKRĘTKI OD SŁOIKÓW, PLASTIKOWE OPAKOWANIA PO LEKACH,
•
PAPIER
OPAKOWAŃ
WIELOMATERIAŁOWYCH
BACH
GARMAŻERYJNYCH,
PLASTIKOWYCH
BUKRĘTEK,
USZCZELEK),
SZKLANE
OPAKOWANIA
FOLIĘ I TOREBKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE (KARTONIKI PO SOKACH i MLEKU), PUSZKI (PODCZYSZCZONE, BEZ ZAWARTOŚCI).
 KOSMETYKACH.
ODPADY BIOdegradowlane - ODPADY ZIELONE – (trawa,(KARTONIKI
liście, rozdrobnione
gałęzie, kwiaty,
resztki kwiatów
ciętych i doniczkowych),
ODPADY KUCHENNE
– (resztki żywności
PO SOKACH),
TŁUSTEGO
I ZABRUTELEK Z JAKĄKOLWIEK
ZAWARTOŚCIĄ,
PUSZEK(bez
PO
mięsa), obierki owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie)
DZONEGO PAPIERU (NP. PAPIEROWYCH OPAPO FARBACH, BATERII, SKRZĘTU ELEKTRYCZ• METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – PUSTE, ODKOWAŃ
PO
MAŚLE,
MARGARYNIE,
TWAROGU,
NEGO I ELEKTRONICZNEGO, OPAKOWAŃ PO
KRĘCONE
I
ZGNIECIONE
BUTELKI
PLASTIKOWE
DO WORKÓW/POJEMNIKÓW NIE WRZUCAMY:
KARTONÓW PO MLEKU CZY PO NAPOJACH),
AEROZOLACH (DEZODORANTY, ROZPYLACZE),
PO NAPOJACH (NP. TYPU PET), PUSTE BUTELKI

PAPIER - OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH (KARTONIKI PO SOKACH), TŁUSTEGO I ZABRUDZONEGO PAPIERU (NP. PAPIEROWYCH OPAKOWAŃ PO MAŚLE,
KALK,
TERMICZNEGO
I FAKSOWEGO,
LEKACH, OPAKOWAŃ
PO ŚRODKACH
CHWA-(NP.
PLASTIKOWE
PO KOSMETYKACH
I ŚRODKACH
MARGARYNIE,
TWAROGU, KARTONÓW
PO MLEKU CZY
PO PAPIERU
NAPOJACH),
KALK, PAPIERU
TERMICZNEGO I FAKSOWEGO,
TAPET, ODPADÓW
HIGIENICZNYCH
WACIKÓW,
PODPASEK, PIELUCH).
TAPET, ODPADÓW HIGIENICZNYCH (NP. WACISTO- CZY OWADOBÓJCZYCH, SPRZĘTU AGD,
CZYSTOŚCI,
PLASTIKOWE
WORKI PO MLEKU,

SZKŁO – POTŁUCZONEGO SZKŁA, SZYB OKIENNYCH, SAMOCHODOWYCH, LUSTER, PORCELANY I CERAMIKI, DONICZEK, ŻARÓWEK, LAMP NEONOWYCH,
KÓW,IZOLATORÓW,
PODPASEK, PIELUCH).
PLASTIKOWYCH
ZABAWEK.
PLASTIKOWE
ZAKRĘTKI, NAKRĘTKI
OD SŁOFLUORESCENCYJNYCH
I RTĘCIOWYCH,
REFLEKTORÓW,
SZKŁA STOŁOWEGO, KRYSZTAŁU, SZKŁA
OKULAROWEGO,
SZKŁA ŻAROODPORNEGO,
EKRANÓW
I LAMPOPAKOWANIA
TELEWIZYJNYCH.
• SZKŁO – POTŁUCZONEGO SZKŁA, SZYB OKIEN• ODPADY BIOdegradowlane- MIĘSA, KOŚCI, ODIKÓW,
PLASTIKOWE
PO LEKACH,

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – BUTELEK I OPAKOWAŃ Z ZWARTOŚCIĄ, BUTELEK PO OLEJACH SPOŻYWCZYCH I SAMOCHODOWYCH, OPAKOWAŃ PO OLEJACH
NYCH, SAMOCHODOWYCH,
LUSTER,
PORCELACHODÓW
ZWIERZĄT, ZIEMI,
KAMIENI,BUTELEK
POPIO- Z
FOLIĘ
I TOREBKI ZCZY
TWORZYW
SZTUCZNYCH,
SPOŻYWCZYCH
SILNIKOWYCH,
SMARACH, STYROPIANU,
GUMY, PLASTIKOWYCH
OPAKOWAŃ
PO WYROBACH
GARMAŻERYJNYCH,
PLASTIKOWYCH
JAKĄKOLWIEK
ZAWARTOŚCIĄ, PUSZEK
PO FARBACH,NY
BATERII,
SKRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO,
I CERAMIKI,
DONICZEK,
ŻARÓWEK,
LAMP
ŁÓW.OPAKOWAŃ PO AEROZOLACH (DEZODORANTY,
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
(KARTOROZPYLACZE), LEKACH, OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH CHWASTO- CZY OWADOBÓJCZYCH, SPRZĘTU AGD, PLASTIKOWYCH ZABAWEK.
FLUORESCENCYJNYCH
NIKI
PO SOKACH
i MLEKU), PUSZKI
(PODCZYSZ
ODPADY
BIOdegradowlaneMIĘSA,
KOŚCI, ODCHODÓWNEONOWYCH,
ZWIERZĄT, ZIEMI,
KAMIENI, POPIOŁÓW. I RTĘCIO-

SEGREGACJA – TO TAKIE PROSTE

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych ze wspólnot mieszkaniowych
(z częstotliwością odbioru odpadów raz na dwa tygodnie)w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku
Miejscowość

MIESIĄC
I

Rogierówko, Kobylniki, Sobota,
Bytkowo, Pawłowice, Kiekrz,
Starzyny, Napachanie, Dalekie,
Rostworowo, Żydowo, Mrowino,
Cerekwica, Przybroda, Rokietnica,
Krzyszkowo.

15

II

29

12

III

26

12

IV

26

9

V

24

8

VI

21

4

VII

18

2

16

VIII

30

13

IX

27

10

X

24

8

XI

22

5

XII

19

3

17

31

Prosimy o wystawienie pojemników przed posesją do godziny 600. Pojemniki zakluczone, nie wystawione przed posesję, zastawione, lub do których nie ma dostępu nie
będą opróżnianie. Wywóz rozpoczyna się według grafiku każdego dnia o godz. 600. W przypadku awarii sprzętu lub innych zdarzeń wywóz odpadów nastąpi w dniu
następnym , po dniu przewidywanym w harmonogramie.
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BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, GASTRONOMII ORAZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
(z częstotliwością odbioru odpadów raz na tydzień)w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku
Miejscowość

Dzień

Rogierówko, Kobylniki, Sobota, Bytkowo,
Pawłowice, Kiekrz, Starzyny, Napachanie, Dalekie,
Rostworowo, Żydowo, Mrowino, Cerekwica,
Przybroda, Rokietnica, Krzyszkowo.

czwartek

Prosimy o wystawienie pojemników przed posesją do godziny 600. Pojemniki zakluczone, nie wystawione przed posesją, z braku dostępu nie będą
opróżnione. Wywóz rozpoczyna się według grafiku każdego dnia o godz. 600. W przypadku awarii sprzętu lub innych zdarzeń wywóz odpadów nastąpi w
dniu następnym , po dniu przewidywanym w harmonogramie.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ METALI W ROKU 2019 Z POSESJI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH

Miejscowość
ROKIETNICA, ŻYDOWO, ROSTWOROWO,
ROGIERÓWKO, STARZYNY, KIEKRZ,
KRZYSZKOWO,
SOBOTA, BYTKOWO, PAWŁOWICE, KIEKRZCHWALISZEWO,KOBYLNIKI
NAPACHANIE,DALEKIE, MROWINO,
ZMYSŁOWO, PRZYBRODA, CEREKWICA

DATA
30 MARZEC

7 WRZESIEŃ

6 KWIECIEŃ

14 WRZESIEŃ

13 KWIECIEŃ

21 WRZESIEŃ

27 KWIECIEŃ

28 WRZESIEŃ

Uwaga!!! Odpady należy składować w wyznaczonym terminie przed posesjami do godziny 6.00;
ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE ZOSTANĄ ZABRANE SPRZED POSESJI.

styczeń 2019
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Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych
W okresie od STYCZNIA do GRUDNIA 2019 roku
Miejscowość

MIESIĄC
I
14

II
11

III
11

8

23

8

20

3

17

1

VII
15

29

12

VII
26

9

23

7

21

XI
18

XII
9

16

13

13

10

24

9

22

5

18

3

17

31

13

28

11

25

9

23

20

10

Boczna, Srebrna, Złota, Platynowa, Graniczna,
Wrzosowa, Szafirkowa, Konwaliowa Tęczowa, Świt,
Poranek )

18

15

15

12

26

13

24

7

24

5

19

2

13

27

11

25

22

12

Rokietnica
Cerekwica, Przybroda, Mrowino.
Kobylniki, Napachanie, Dalekie, Rokietnica

22
24

19
21

19
21

16

30
18

14
6

16

30

11
13

25
27

9
11

23
25

6
8

20
22

3
5

17
19

1
3

26
28

16
18

25

22

22

19

7

17

31

14

28

12

26

9

23

6

20

4

Kiekrz, Starzyny, Rogierówko,
Sobota, Bytkowo, Pawłowice, KIEKRZCHWALISZEWO

(ul. Czysta, Błękitna, Słoneczna, Tęczowa, Mokra,
Torfowa, Kręta, Boczna, Prosta, Łąkowa,
Cicha).Rokietnica (ul. Obornicka, Topolowa,
Spokojna, Działkowa, Witkowa, Wierzbowa, Miła,
Wesoła, Sielska, Dobra, Urocza, Pogodna, Przyjemna,
Senna, Jasna, Cicha)

Rostworowo, Żydowo, Krzyszkowo,
Rokietnica (ul. Kolejowa, Błękitna, Słoneczna,

Orzechowa, Grzybowa , Szkolna, Parkowa, Leśna,
Spacerowa, Modrzewiowa, Cedrowa, Klonowa,
Dębowa, Bukowa, Borowikowa, Czeremchowa,
Rydzowa, Migdałowa, Ogrodowa) MROWINO
(Jagodowa, Laskowa).

IV

V

VI

28

19

IX

30

X

15
17

29
31
18

5

29

20

Odpady BIOdegradowalne to:
odpady zielone oraz kuchenne - trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych z wyłączeniem
odpadów z czyszczenia ulic i placów, resztki żywności (bez mięsa), obierki owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa,
skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie
Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 600 zgodnie z harmonogramem. Pojemniki i worki nie wystawione przed posesję
oraz w workach innych niż wydaje Przedsiębiorstwo nie będą odbierane. Zbiórka rozpoczyna się według grafiku od godz. 600. W
przypadku awarii sprzętu lub innych zdarzeń odbiór odpadów nastąpi w dniu następnym , po dniu przewidywanym w
harmonogramie.
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Dlaczego warto wymienić worki
na pojemniki do odpadów BIOdegradowalnych?







Mniejsze ryzyko
rozsypania odpadów
przez zwierzęta
Łatwe w
przemieszczaniu
Redukcja
nieprzyjemnych
zapachów
Estetyczny wygląd

PROMOCJA !!!

POJEMNIK NA ODPADY BIO120l ZA JEDYNE 80 ZŁ BRUTTO*

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 618 145 743 lub pod adresem e-mail info@puk.com .pl
*do wyczerpania zapasów
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SPOTKANIE KOŁA SADOWNIKÓW
Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego w R-SGD Przybroda
6 grudnia 2018 roku w Rolniczo – Sadowniczym
Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda odbyło się seminarium zorganizowane przy współpracy
Koła Sadowników Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego. Spotkanie dotyczyło podsumowania bardzo
urodzajnego i trudnego sezonu 2018 oraz przygotowanie się do nadchodzącego 2019 roku.
Szanownych gości zgromadzonych w Sali konferencyjnej Pałacu przywitał gospodarz RSGD - dyrektor mgr inż. Filip Mazur oraz prezes Koła Sadowników WZO Karolina Dębska-Zeidler, którzy zwrócili
się do uczestników spotkania o optymistyczne spojrzenie w przyszłość, mimo bardzo trudnego roku.
Tematem rozpoczynającym spotkanie było ciekawe przedstawienie przez Panią Sylwię Kropacz
z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu aktualnej problematyki oraz procedury zatrudniania cudzoziemców w gospodarstwach sadowniczych prowadzone.
Następnie Pan Dariusz Rzymowski z firmy Synthos Agro, zaprezentował program ochrony roślin
sadowniczych swoimi preparatami, w oparciu o wyniki 2-letniego doświadczenia prowadzonego w naszym sadzie.
W dalszej kolejności przedstawiciel działu sadow-

niczego firmy BASF Pan Artur Srokosz przedstawił
ofertę preparatów używanych w ochronie roślin sadowniczych, przypominając o nowatorskich i niezawodnych rozwiązaniach, reprezentowanej firmy
chemicznej, w ochronie sadów.
Po krótkiej przerwie, podczas której wielkopolscy
sadownicy wymieniali się swoimi odczuciami aktualnej sytuacji na rynku owoców, Pan Łukasz Lewandowski z firmy doradczej Frusto Spółdzielnia Agrolok, omówił najnowsze programy nawożenia sadów
w nowym sezonie, uwzględniając niezwykle urodzajny obecny rok, a także przypomniał błędy najczęściej popełniane w produkcji przez sadowników.
W ostatnim punkcie konferencji wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali przez dyrektora Filipa Mazura do przechowalni owoców R-SGD Przybroda na
pokaz kompaktowej sortownicy owoców z kamerą
wykrywająca uszkodzenia i sortującą na kolor, polskiej firmy GreenSort, zakupionej w tym roku przez
nasze gospodarstwo. Przedstawiciele producenta
podczas prezentacji i pracy maszyny odpowiadali
na liczne pytania zainteresowanych.
Konferencja przebiegła bardzo pomyślnie i sprawnie, a uczestnicy brali aktywny udział w dyskusjach.
Bardzo wiele pytań padało odnośnie zatrudniania

Zima w pełni

klimat we własnym mieszkaniu. I nie mam na myśli wcale sprzętu najwyższej klasy aby monitorować
powietrze. Nie trzeba też od razu kupować drogich
filtrów. Wystarczy kupić kwiaty. Pomogą one nam
poprawić powietrze nie tylko zimą ale również wychwytują toksyny, które wydziela nasze mieszkanie
(farby, tapety, wykładziny). Polecam wiec listę roślin, których w Twoim domu nie możne zabraknąć skrzydłokwiat oraz dracena odwrócona są to kwiaty
dostępne w każdej kwiaciarni i najlepiej sprawują
się w tej roli. Warte uwagi są również bluszcz pospolity, sansewieria gwinejska, palma bambusowa, ficus Beniamina, anturium, paprocie. Należy
pamiętać, aby kwiaty były w dobrej kondycji, miały czyste listki, ponieważ przez zakurzone aparaty
szparkowe nie będą wchłaniały toksyn. Nie liczmy
też, że nagle uzdrowią nasze powietrze. Jednak dadzą z siebie wszystko, żeby powietrze było lepszej
jakości (swoją drogą robią to dla siebie, bo też nie
lubią zanieczyszczeń).
Kwiaty w domu to jedno. Jednak dużym błędem
jest zbyt małe zazielenienie naszych działek. Polska
THUJĄ stoi, aż się ciśnie na usta obserwując nasadzenia na naszych działkach. A drzewa potrafią pochłonąć ogromne ilości zanieczyszczeń. Sto dojrzałych drzew potrafi usunąć z powietrza nawet 460 kg
zanieczyszczeń rocznie, w tym 136 kg pyłów zawieszanych.* Jednak można śmiało zauważyć politykę
niektórych mieszkańców „Duże drzewa są piękne,
ale niech rosną u sąsiada, nie u mnie.” Na nowo wybudowanym osiedlu w Rokietnicy przy ulicy Bema,
które postało po starym nieużytkowanym sadzie
i gdzie można było dostrzec dęby nawet 12 metrowe, ta polityka była bardzo widoczna. Nie wiele się uchowało pięknych drzew. Jak się okazywało
prawie każde wartościowe drzewo na tym osiedlu
rosło o metr w złą stronę. Cóż za niefart. Napraw-

Zima w pełni. Styczeń mrozi. Podczas zabawy
z dziećmi na podwórku powinniśmy podziwiać
obłoczki powstałe z wydmuchiwanego na mrozie
powietrza. Zamiast tego śledzimy parametry i skale
zanieczyszczonego powietrza z ciepłego salonu zaniechując hartowania dzieci. Czy tak powinno być?
Oczywiście, że nie. „I co najgorsza to nie moja wina,
więc nic nie mogę z tym zrobić” każdy myśli sobie
widząc, że normy znów są przekroczone kilkukrotnie. Jednak zamiast wyszukiwać dymiących kominów w naszej gminie i udostępniać posty na FB,
lepiej zacząć od siebie. Nawet jeśli mam ogrzewanie gazowe, to wiele mogę zrobić, by powietrze
w moim domu jak i w mojej gminie było lepsze.
I to wcale nie chodzi o kontrolowanie sąsiadów,
którzy mogą palić śmieciami, bo dymi się z ich komina (uwaga! ważna informacja - spalanie drewna,
a nawet wysokogatunkowego węgla również generuje powstawanie dymu, który przy niskim ciśnieniu powietrza pikuje w dół i snuje się na poziomie
naszych górnych dróg oddechowych). Nie będę radzić, by porzucić swoje auto na rzecz komunikacji
miejskiej, bo i tak nikt z nas nie zrezygnuje ze swojego komfortu i nie przesiądzie się nagle do pociągu czy na rower (choć istnieje taka grupa ludzi,
niewielka ale istnieje i chwała im za to). Również
ci, którzy mają piece starego typu, nie wymienią
sprawnego pieca na nowoczesny – bo po co, skoro
tamten działa, to po co... (w tym momencie warto
wspomnieć o programie CZYSTE POWIETRZE - zachęcam do składanie wniosków o dopłaty, inf. str.
5). Więc co mogę zrobić?
Tak na dziś, na teraz to najlepiej zadbać o mikro-

styczeń 2019

cudzoziemców. Wyjątkowo dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz sortownicy oraz tematy zastosowania nowatorskich i odważnych rozwiązań.
Większość zaproszonych gości opuszczało Przybrodę w bardziej optymistycznych nastrojach, co było
jednym z celów organizatorów spotkania.
Adam Maciejewski
Specjalista ds. produkcji sadowniczej
R-SGD Przybroda
dę każdy bardzo chciał mieć już rosnące drzewo ale
niestety rosło o metr za blisko, za daleko, za bardzo
w prawo albo w lewo. Było o metr za wysokie, za niskie, za grube, za cienkie. Zawsze coś stało na przeszkodzie aby drzewostan zachować. Na tym osiedlu można z łatwością znaleźć działki, na których
nie znalazło się miejsca na ani jedno nowe drzewo,
nawet na ani jeden przyzwoity krzew, który zająłby
docelowo chociaż ze 3 m kw. Nawet na pnącze na
ogrodzeniu nie ma miejsca (w końcu siatka cieniująca jest o sto razy ładniejsza).
Co warto posadzić w ogrodzie, aby przyczynić
się do ochrony powietrza? Do drzew pozytywnie
i w istotnym stopniu wpływających na jakość powietrza należą klony. Wyróżniają się tutaj nie tylko
rodzime gatunki, jak klon zwyczajny, jawor i polny,
ale także wyjątkowo cenne dla miast klony północnoamerykańskie: cukrowy , srebrzysty i czerwony.
Niektórzy autorzy wśród najbardziej efektywnych
roślin wchłaniających zanieczyszczenia wymieniają jeszcze: cis pospolity, lipy, jałowiec sabiński, lilak
Meyera oraz mikrobiota syberyjska, a z doniesień
amerykańskich oprócz niektórych już wymienionych: orzech czarny, jesion wyniosły, buk pospolity, cyprysik Lawsona i metasekwoja chińska.* Choć
tak naprawdę każde drzewo ma swoją wartość dodaną, więc warto mieć choć jedno drzewo, nawet
jeśli nie jest wymienione powyżej.
Jako mieszkanka Rokietnicy, zachęcam do sadzenia drzew. Dbajmy wspólnie o naszą małą ojczyznę.
Pisząc te porady na portalu społecznościowym
pewnie zalałaby mnie fala hejtu i nienawiści (pewnie głównie przez posiadaczy łysych działek), dlatego odważyłam się napisać ten artykuł i z przyjemnością się podpisuje własnym nazwiskiem.
Alicja Sokołowska
*https://zszp.pl/zielono-wkolo/smog/
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Andrzej Barski triumfuje
w BUDMAR-CUP III 8-bil!!!

Robert Jachimowski i Andrzej Barski

Trzecia odsłona BUDMAR-CUP sezonu 2018/2019
miała nieco mniejszą frekwencję. Głównie z powodu
rozpoczynających się Mistrzostw Polski, w których
udział biorą etatowi uczestnicy naszych rozgrywek.
Mowa o Arkadiuszu Brzękowskim, Adamie Stankiewiczu i Piotrze Likowskim. Pod ich nieobecność przypomniał o sobie Andrzej Barski, który tego dnia nie
miał sobie równych. W całym turnieju największy
opór stawił mu tylko Nikodem Jankowiak w meczu
półfinałowym, gdzie do wyłonienia zwycięzcy potrzebne było rozegranie maksymalnej liczby partii.
Wszystkie pozostałe mecze Andrzej wygrywał oddając tylko po jednej partii. Obok Nikodema na trzecim stopniu podium stanął jeszcze Rafał Łozowicki.
Ze srebrnym medalem zawody ukończył Robert Jachimowski, a tuż za podium znaleźli się: Michał Potysz, Piotr Ptaszyński, Łukasz Sikorski i Maksymilian
Bartkowiak. Pierwsza czwórka otrzymała puchary
i medale ufundowane przez firmę BUDMAR oraz
koszulki jako nagrody niespodzianki. Warto wspomnieć o kolejnym starcie młodziutkich bilardzistów
ze Szkółki Bilardowej Radosława Babicy. Tym razem
wystartowało ich aż pięciu. Powoli zaczynają wygrywać pojedyncze mecze ale na większe sukcesy
musimy jeszcze trochę poczekać. Zapraszamy do
udziału w kolejnych BUDMAR-CUP!!!
Wyniki BUDMAR-CUP III 8-bil dostępne tutaj:
https://www.online-brackets.com/view/9974
Mecz finałowy można zobaczyć tutaj:
https://www.facebook.com/389492661121964/
videos/567910023654341/

10.kolejka – Awansowaliśmy
do baraży o I PLB!!!
Ależ to były emocje. Do końca ważyły się losy
awansu drużyny Akademii Bilardowej Rokietnica do
baraży o I Polską Ligę Bilardową. W ostatniej kolejce nasz pierwszy zespół musiał wygrać 6:0 z drużyną Bilard Team Maria Wałbrzych, a Zakręcona Bila
Poznań musiała minimum zremisować ze Spiderem Wrocław. No i... dokładnie tak się stało! Awans
wisiał na włosku ale ostatecznie mamy go! Dziękujemy Zakręconej Bili za grę fair play do samego końca. Poznaniacy przed ostatnią kolejką mieli awans w kieszeni i mogli wystawić drugi skład,
jednak zagrali w najsilniejszym zestawieniu. Gratulujemy Zakręconej Bili i naszym zawodnikom i życzymy powodzenia w Turnieju Barażowym!!! Kapitanem pierwszej drużyny z Rokietnicy jest Michał
Potysz, który ma do dyspozycji następujących graczy: Andrzej Barski, Arkadiusz Brzękowski, Adam
Stankiewicz, Cezary Jarosz, Piotr Judkowiak i Marek
Strykowski. Wszystko wskazuje na to, że w Turnieju Barażowym nasz zespół zasili Radosław Babica,
jednak nie jest to jeszcze potwierdzone. Problem
polega na tym, że Turniej Barażowy zaplanowany
jest na 8-9 grudnia, a Radek 10 grudnia rozpoczyna w Doha(Katar) kwalifikacje do Mistrzostw Świata w 9-bil. W zeszłym roku Radek na najważniejszej
imprezie naszego globu zajął 17.miejsce i z pewnością chciałby ten wynik poprawić ale też chciałby
pomóc w awansie do I PLB. Zobaczymy na ile da
się te dwie rzeczy pogodzić. Drugi zespół Akademii
Bilardowej Rokietnica w ostatniej kolejce uległ 2:4
drużynie Falquon Hades Poznań.
Turniej Finałowy II PLB – Zabrakło
jednej partii... Pierwsi rezerwowi.
Takiej emocjonującej końcówki sezonu II Polskiej
Ligi Bilardowej chyba nikt się nie spodziewał. Drużyna Akademii Bilardowej Rokietnica już sam awans
do Turnieju Finałowego II PLB wywalczyła dopiero
w ostatnim meczu sezonu zasadniczego. To jednak
tylko przedsmak emocji jakie miały miejsce podczas
samego Turnieju Finałowego. W zawodach podsumowujących sezon II PLB zagrało 14 drużyn z całej Polski, a tylko 3 z nich mogły uzyskać awans do
I PLB. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy,
w których grano systemem „każdy z każdym”. Dalej przewidziano fazę pucharową, do której awan-

sowały po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup.
Akademia Bilardowa Rokietnica trafiła do grupy drugiej. Pierwszego dnia zawodów wstąpiliśmy w najsilniejszym składzie. Kapitan Michał Potysz miał do
dyspozycji Arkadiusza Brzękowskiego, Adama Stankiewiczka, Cezarego Jarosza, Andrzeja Barskiego
i nawet Radosława Babicę. Na inaugurację wygraliśmy 2:1 z drużyną Masters eDom Lublin, a punkty zdobyli w pojedynkach singlowych Radek i Czarek. Drugi mecz zagraliśmy z zespołem 147 Break
autazeszwajcarii.pl Warszawa i tu niestety przegraliśmy 1:2. Jedyny punkt dla naszej drużyny zdobył
Radek. Ostatni mecz pierwszego dnia, to popis naszego zespołu i wygrana 3:0 z Kwiaty Polskie Frame
Łódź, a punktowali w pojedynkach singlowych Radek i Czarek oraz debel w składzie Michał i Adam.
W drugim dniu niestety nie mógł wystąpić Radek.
Początkowo miał grać w całych barażach ale okazało się, że niestety wcześniej musi wyjechać na
Mistrzostwa Świata do Kataru. Na ile mógł na tyle
pomógł. Wygrał wszystkie swoje pojedynki z bilansem partii 24 do...2. Brak Radka wcale nie oznaczał
osłabienia drużyny. Akademia ma naprawdę silny
zespół, który może wygrać z każdym. Drugi dzień
Turnieju Finałowego rozpoczęliśmy od zwycięstwa
2:1 z SKB Mrągowo, a punktował w singlu Czarek
i debel Michał i Adam. Kolejny mecz, to zwycięstwo 3:0 z Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze.
Czarek i Arek wygrali w singlach, a Michał i Adam
w deblu. W ostatnim meczu również zwycięstwo.
Tym razem 2:1 z Green Club II Gdańsk, a punkty
zdobyliśmy w singlach Arka i Czarka. Ostatecznie
wygraliśmy naszą grupę i w fazie pucharowej czekał na nas drugi zespół grupy pierwszej, czyli TCF
HUB Kraków. Zwycięzca tego meczu uzyskiwał bezpośredni awans do I PLB. Nasi zawodnicy walczyli bardzo dzielnie ale niestety przegrali wynikiem
1:2(punkt Czarka). To jednak nie był koniec. Pozostał nam jeszcze mecz ostatniej szansy, czyli mecz
o trzecie miejsce Turnieju Finałowego II PLB z drużyną 147 Break autazeszwajcarii.pl Warszawa, którego zwycięzca również awansował do I PLB. Przebiegu tego meczu nie da się opisać jednym zdaniem.
Relację i tak przedstawimy w ogromnym skrócie.
Od samego początku prowadziliśmy we wszystkich
pojedynkach. Świetnie zagrał nasz debel w składzie
Michał i Adam, który szybko wyprowadził nas na
prowadzenie. Brakowało tylko jeszcze jednego zwycięstwa, a jak się później okazało tylko jednej partii.
W obu pozostałych pojedynkach singlowych widniały wyniki 7:7 i ostatnie dwie partie decydowały o awansie do I PLB. Na nasze nieszczęście obie
padły łupem naszych przeciwników i ostatecznie
zajęliśmy czwarte miejsce w Turnieju Finałowym
II PLB. Mimo, iż awansu nie uzyskaliśmy, to i tak
pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. Wygranie
grupy i naprawdę minimalne porażki w ostatnich
meczach przedstawiają nasz zespół z jak najlepszej
strony. Awans do I PLB to tylko kwestia czasu. Może
w przyszłym roku, a może i nawet wcześniej, bo jesteśmy pierwszą drużyną rezerwową. W przypadku
wycofania się jakieś drużyny z rozgrywek I PLB albo
przy jakieś reformie polegającej na rozbudowaniu
I PLB, bo liga naprawdę rośnie w siłę, to właśnie my
Û Polska Liga Bilardowa!!!
Pierwsza drużyna Akademii Bilardowej Rokietnica
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Pierwsza czwórka Junior-Tour IV

jako pierwsi powinniśmy awansować.
Wyniki Turnieju Finałowego II PLB dostępne tutaj:
http://bilard-sport.pl/liga/baraze2liga.php?liga_id=57
Świetny występ Adama i 5 zawodników Akademii w MPJ 2019!!!
W ostatnim tegorocznym turnieju zaliczanym do
Rankingu Polski Juniorów wystartowało pięciu zawodników Akademii Bilardowej Rokietnica. Zawody
zostały rozegrane w klubie Frame w Łodzi, a łącznie
zagrało 122 uczestników. Najlepiej z naszego klubu zaprezentował się Adam Stankiewicz, który po
świetnej grze dotarł aż do finału. Zwyciężył Oskar
Jamorski(UKS Snickers Rękoraj) triumfujący również
w całym rankingu. Adam równie dobrze otworzył
sezon, gdzie w pierwszych zawodach Junior-Tour
także zajął drugie miejsce. Dodając do tego solidne występy w pozostałych turniejach mamy teraz
Adama na drugim miejscu w Rankingu Polski Juniorów Starszych. Gratulacje dla Adama za super sezon
w jego wykonaniu! Pozostałej czwórce naszych juniorów grającej w ostatnim Junior-Tour również należą się ogromne gratulacje, gdyż cały sezon mogą
zaliczyć za bardzo udany! Wszyscy zakwalifikowali się do Mistrzostw Polski Juniorów 2019!!! Arek
Brzękowski, który w drugim turnieju junior-tour zdobył srebrny medal ostatecznie w Rankingu Polski
Juniorów Starszych zajął czwarte miejsce. Pewnie
mniej zadowolony jest Nikodem Jankowiak, który
na podium ani razu nie wskoczył, jednak odnotowywał całkiem solidne rezultaty dające mu ostatecznie 10. miejsce w rankingu. Wiemy, iż Nikodema stać na dużo więcej i na pewno zaprezentuje
to podczas przyszłorocznych MPJ. Przejdźmy teraz
do dziewczyn, w których również mamy wiele powodów do dumy. Zuzanna Błaszczak, triumfatorka
drugiego Junior-Tour ostatecznie w Rankingu Polski Juniorek zajęła szóste miejsce, a Milena Malicka jest ósma. Obie zawodniczki zasmakowały już
bycia w Kadrze Polski Juniorek poprzez zdobycie
tytułu Mistrzyń Polski i... tego życzymy wszystkim
naszym juniorom po MPJ 2019!!!
Brawo
Agnieszka!!!
W dniu 22 listopada
zostały rozegrane Akademickie Mistrzostwa
Wielkopolski i Poznania w pool-bilard. Zawody odbyły się w Poznaniu w klubie Hades,
gdzie na starcie pojawiAgnieszka Kolecka

styczeń 2019

Radosław Babica i zwycięzcy rankingu JUNIOR-CUP 2018

ło się aż 50 uczestników! Wśród nich Agnieszka Kolecka reprezentantka Akademii Bilardowej z Rokietnicy. Aga zapoczątkowała zdobycze medalowe dla
Akademii podczas takich zawodów jak Mistrzostwa
Polski Juniorów, czy ogólnopolski Junior-tour, a teraz
przeciera szlaki w Akademickich rozgrywkach i od
razu z rewelacyjnym skutkiem. W swoim pierwszym
występie w AMW Agnieszka zajęła drugie miejsce!
W finale spotkała się z Kingą Pietrzak, ze swoją koleżanką z aren juniorskich. Na trzecim stopniu podium znalazła się Marta Brzyńska, a warto podkreślić,
że w turnieju startowało również wielu mężczyzn.
Tym bardziej ogromne gratulacje dla dziewczyn!!!
Wszystkie wyniki dostępne tutaj:
https://www.online-brackets.com/view/9995
WMLB zdominowana przez Milenę!!!

Milena Malicka

W tegorocznych rozgrywkach Wielkopolskiej Młodzieżowej Ligi Bilardowej Akademia Bilardowa Rokietnica miała tylko jedną reprezentantkę. Była nią
Milena Malicka, która wystąpiła we wszystkich czterech turniejach i... wszystkie wygrała!!! Z tego co
pamiętamy, to jeszcze nikomu nie udało się wygrać
wszystkich turniejów w jednym sezonie. Tym bardziej ogromne brawa dla Mileny za zdominowanie
rozgrywek WMLB 2018!!! Puchar Mistrzyni Wielkopolski całkowicie zasłużenie powędrował w ręce
niepokonanej Mileny!!! Gratulujemy!!! I trzymamy
kciuki za kolejne sukcesy!!!
Dominik zwycięża w szóstym
turnieju i w całym sezonie JUNIORCUP 2018!!!
Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa z Radosławem Babicą na czele wspólnie z TG
Sokół Brody reprezentowanym przez Wojciecha Piglę kolejny raz zorganizowali JUNIOR-CUP, czyli cykl
turniejów bilardowych dla dzieci. W tym roku na
cały cykl składało się sześć zawodów. Wszystkie ro-

zegrano w Akademii Bilardowej w Rokietnicy. Nowością cyklu było wprowadzenie rankingu, w którym zliczano punkty z poszczególnych turniejów. Na
zwycięzcę każdego z sześciu JUNIOR-CUP czekał kij
bilardowy ufundowany przez właścicieli Akademii,
a pierwsza czwórka zawsze otrzymywała dyplomy
i puchary ufundowane przez organizatorów. Ostatni
turniej był wyjątkowy, gdyż SWAB i TG Sokół Brody
dodatkowo zadbali o to, aby każdy uczestnik otrzymał profesjonalną rękawiczkę do gry w bilard, a dla
najlepszych w rankingu przewidzieli piękne puchary, kalendarze i profesjonalny sprzęt bilardowy. To
wszystko wprowadziło jeszcze większą rywalizację.
Walka o najwyższe miejsca w rankingu trwała do
samego końca, a sytuacja była tak skomplikowana,
że aż ciężko ją opisać. Ostatecznie w szóstym turnieju JUNIOR-CUP na trzecich miejscach uplasowali
się Kacper Kawiak (TG Sokół Brody) i Miłosz Michałowski (Akademia Bilardowa Rokietnica), a drugi był
Mateusz Cholewiński (Akademia Bilardowa Rokietnica). Zwyciężył Dominik Pflaum (TG Sokół Brody),
który tym samym przypieczętował triumf w całym
rankingu JUNIOR-CUP 2018 za co między innymi
otrzymał profesjonalny kij do rozbijania i skoków.
Drugie miejsce w rankingu zajęła Julia Babica (Akademia Bilardowa Rokietnica), a trzeci zameldował
się Oskar Jachimowski (Akademia Bilardowa Rokietnica) po rozegraniu specjalnej dogrywki z Kacprem.
W rankingu JUNIOR-CUP łącznie sklasyfikowano aż
42 zawodników. Dziękujemy dzieciom za piękną rywalizację i rodzicom za wspaniałe zaangażowanie
i już zapraszamy na cykl JUNIOR-CUP 2019! W przyszłym roku w zależności od stopnia zaawansowania planujemy stworzyć dwie grupy uczestników.
O wszystkim będziemy sukcesywnie informować.
Szkółka Bilardowa Radosława
Babicy!
W Akademii Bilardowej w Rokietnicy działa „Szkółka Bilardowa”, do której można zapisać się w każdej
chwili. Dzieci ćwiczą pod okiem Radosława Babicy - Mistrza Europy i wielokrotnego Mistrza Polski.
Koszt szkółki to 60 zł na miesiąc. Wszyscy uczniowie
mają dostęp do stołów bilardowych codziennie od
poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 18:00.
Spokojnie można dopasować zajęcia w Akademii
do innych już wcześniej zaplanowanych. Zazwyczaj
program ćwiczeń wymaga uczestnictwa 2 razy w tygodniu ale nic nie stoi na przeszkodzie aby dzieci
przychodziły do klubu codziennie i utrwalały swoje
umiejętności. Nauka przeprowadzana jest w sposób indywidualny, więc nie ma problemu aby dopisać się w każdej chwili. Szczegółowe informacje
można uzyskać pod numerem 618144085 lub bezpośrednio w Akademii Bilardowej przy ul. Łąkowej
6 w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!!!
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Damian Szczepański Mistrzem Polski Juniorów
W dniach 8 i 9 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów
w Trójboju Siłowym sprzętowym. Reprezentant
klubu sportowego Kobra Kościan i zarazem mieszkaniec Gminy Rokietnica – DAMIAN SZCZEPAŃSKI
uzyskał pierwsze miejsce w kategorii wagowej 83
Juniorzy do lat 18 oraz trzecie miejsce w tej samej
kategorii wagowej w Seniorach. Uzyskane kolejno wyniki: przysiad 290kg, wyciskanie sztangi leżąc 180kg, martwy ciąg 235kg zagwarantowały Damianowi podczas mistrzostw ustanowienie dwóch
nowych rekordów Polski. Pierwszy z nich jest za tzw.
„total”, w czym, osiągając wynik 70 kg, zawodnik
pobił dotychczasowy rekord o 16kg oraz w przysiadzie 290 kg, pobijając rekord o 39,5kg. Tym sa-

mym otrzymał nominację do Mistrzostw Europy,
które odbędą się w Czechach. W dniu 9.12.2018
r. również miał miejsce Puchar Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, w którym Damian z wynikiem
180 kg został nominowany do Mistrzostw Świata,
które odbędą się w Tokio, w Japonii. Zawodnik Kobry Kościan zapracował sobie również na uzyskanie
pierwszego miejsca w kategorii OPEN.
To były dopiero drugie mistrzostwa tego zawodnika, a jego wyniki rokują na dużo więcej. Życzymy
Damianowi determinacji w dążeniu do wysoko wyznaczonych celów i wielu sukcesów w jego początkującej karierze sportowej.
Wsparcia zawodnikowi udzieliła Gmina Rokietnica.

FURIA wicemistrzem World Dance
Championship WADF Liberec
U schyłku kończącego się 2018 roku chciałbym podzielić się efektami całorocznych treningów w Szkole Ruchu i Tańca KONTRAST do której uczęszczam
od szóstego roku życia. Od 8 lat jestem w grupie reprezentacyjnej tej szkoły
pn. FURIA. Jest to mini formacja w skład której wchodzi 7 dziewczyn w kat.
wiekowej 12-15 lat. Rezultatem cotygodniowych kilkugodzinnych treningów
w szkole oraz obozów i warsztatów szkoleniowych są liczne osiągniecia na turniejach, festiwalach czy mistrzostwach. Ukoronowaniem tegorocznych występów był udział w mistrzostwach świata w tańcu nowoczesnym World Dance Championship WADF Liberec w dniu 18.11.2018r. gdzie w tańcu HIP-HOP
wywalczyłyśmy wicemistrzostwo.
Jest to dla nas ogromna satysfakcja, bo w World Dance Championship WADF
Liberec 2018 brało udział ponad 9,5 tys. tancerzy z ponad dwudziestu krajów,
o czym można było przeczytać m.in. w Głosie Wielkopolskim w dniu 21 listopada w artykule „Taniec nowoczesny: 10 medali Wielkopolan na mistrzostwach świata w Libercu”.
Być uczniem trzech szkół jednocześnie (Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy, Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Poznaniu i SRT w Obornikach)
jest nie lada wyzwaniem, nie tylko dla mnie ale i dla rodziców, którzy pomaga-

Euro Cup w Łęknie
W dniu 24.11.2018r. Rokita Rokietnica 2007/2008
uczestniczyli w turnieju halowej piłki nożnej Euro
Cup w Łeknie, gdzie udział brało 10 drużyn. Diabełki rozpoczęły turniej nie najlepiej, ale z każdym
meczem się rozkręcali i pokazali swe ostre rogi wychodząc z grupy na 2 miejscu.
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ją mi w przemieszczeniu się z jednej szkoły do drugiej, jeżeli dojazd autobusem
jest niemożliwy (ze względu na ograniczony czas). Do tego dochodzą sprawy
finansowe. Ale jeżeli kocha się taniec i muzykę to wszystko jest do pokonania.
Słowa podziękowania kieruję do rodziców, trenerów: Kasi i Mateusza oraz
koleżanek z grupy FURIA.
Marysia Gicala

Rokita Rokietnica-Dąb Potulice 1:1
Victoria Niemcz-Rokita Rokietnica 0:1
Rokita Rokietnica-Calcio III Wągrowiec 2:0
PS Gniezno-Rokita Rokietnica 0:1
Grając w półfinale pokonali Calcia I Wągrowiec
1:0 po zdobyciu gola przez Tomasza Zielińskiego
z rzutu karnego.
W finale spotkali się z Victoria Niemcz. Mimo przewagi Rokity w grze mecz zakończył się wynikiem 1:1.

O zwycięstwie w turnieju zadecydowały rzuty
karne, w których Diabełki poległy 3:2. Tym samym
zdobywając 2 miejsce.
BRAWO BRAWO!!
Skład: Tomasz Zieliński-kapitan (4gole), Adrian
Biały-bramkarz, Szymon Biegański (1gol), Borys Bawerczyk, Iwo Ratajczyk, Kacper Mierzyński (1gol),
Wiktor Waligórski, Fabian Kożuchowski, Tomasz Sikora, Jakub Fudala. Trener: Jarosław Król

chowi dziękujemy za ufundowanie
pucharów, a Starostwu Powiatowemu za ufundowanie atrakcyjnych nagród.

VIII Mistrzostwa Gminy Rokietnica
w Tenisie Stołowym Amatorów

Kolejne sukcesy karateków z UKS Błyskawica
na zawodach w Zdunach

W dniu 17.11.2018 zawodnicy z UKS Błyskawica Rokietnica uczestniczyli w XVI Zduny Karate CUP
2018 o Puchar Burmistrza Zdun. Był to kolejny turniej
rankingowy Wielkopolskiego Okręgowego Związku
Karate Olimpijskiego, z którego wyłania się kadrę
Wielkopolski WKF . Był to jeden z największych turniejów w którym uczestniczyło około 286 zawodników 27 klubów z kilku województw między innymi

z Prudnika, Bydgoszczy czy Wrocławia. Zmagania
były na wysokim poziomie w liczbie obsadzonych
zawodników w konkurencjach kata i kumite. Zawodnicy z UKS Błyskawica trenowani przez Jarosława Kuca pokazali, że potrafią walczyć. Kolejny
raz wrócili z dorobkiem medali. Łącznie we wszystkich konkurencjach zdobyli 9 medali w tym 2 złota,
3 srebra i 4 brązy. W kwalifikacji medalowej nasz

Dzień Babci i Dziadka

się nie docenia. Wszystkim Babciom i Dziadkom życzę dużo zdrowia,
młodzieńczej energii oraz
pociechy z wnucząt.
Władysław Mielcarek
Radny Gminy
Rokietnica

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji
Ich Święta pragnę złożyć najserdeczniejsze
życzenia, zdrowia, pogody ducha, radosnego
życia w gronie kochających dzieci i wnuków.
Dziękuję Wam za ofiarowane serce, dobroć
i miłość, nieustanny trud
i poświęcenie, którą dajecie nam każdego dnia.
Izabela Dziamska
Przewodnicząca
Rady Gminy Rokietnica
Dowodów do podziękowań dziadkom jest
bardzo wiele. Kochają, wspierają, pocieszają
i są zawsze przy nas. Dziękuję Wam za cierpliwość, dobroć i zrozumienie, których zwykle
styczeń 2019

Wszystkim Babciom, Wszystkim Dziadkom
życzę zdrowia, szczęścia, pomyślności, uśmiechów na co dzień i dużo radości na każdy
dzień. W te szczególne dni pragnę wyrazić
wdzięczność za trud i ciężką pracę włożoną w wychowanie dzieci i wnuków.
Piotr Hałas
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Rokietnica

Współfinansowane

Wszystkim zaze środków
Gminy
wodnikom dzięRokietnica
kujemy za liczne
przybycie i zdrową rywalizację. Zapraszamy za rok.
Karina Gizińska
M
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- I miejsce Krzysztof Gościniak,
- II miejsce Wojciech Kaczmarek,
- III miejsce Dominik Małyszka.
W kategorii mężczyzn powyżej 18 roku
życia na podium stanęli:
- I miejsce Krzysztof Gościniak,
- II miejsce Paweł Marszałkiewicz,
- III miejsce Zbigniew Śniegocki.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!
Wójtowi gminy Rokietnica p. Bartoszowi Dere-

G

W dniu 01.12.2018 r. w sali gimnastycznej szkoły
podstawowej w Mrowinie, odbyły się VIII Mistrzostwa Gminy Rokietnica w Tenisie Stołowym Amatorów o puchar Wójta.
W kategorii kobiet na podium stanęły:
- I miejsce Zofia Gizińska,
- II miejsce Zofia Kaczmarek,
- III miejsce Iza Sołtysiak.
W kategorii mężczyzn do 18 roku na podium
stanęli:

R O KIE T N

IC

klub zajął ostatecznie 12 miejsce.
Złoty medal wywalczyli- nasza drużyna w składzie( Bartosz Prusak, Szymon Śniegocki, Michał Weber) w konkurencji kata drużynowe, Dominik Suszka
startujący w barwach klubu Kuzisport w konkurencji kumite.
Srebrne medale wywalczyli: Antoni Kobusiński
w konkurencji kata, Dominik Suszka w konkurencji
kata, Julia Suszka w konkurencji kumite.
Brązowy medal wywalczyli: nasza druga drużyna
w składzie (Paweł Grochowski, Maciej Kieloch, Kacper Skąpski) w konkurencji kata drużynowym, Antoni
Kobusiński w konkurencji kumite, Paweł Grochowski w konkurencji kata, Michał Weber w konkurencji kumite.
Ponadto w zawodach udział wzięli Hanna Weber
i Maciej Kieloch, którzy po zaciętej walce o trzecie
miejsce, ostatecznie zajęli miejsce poza podium.
Udział w zawodach pokazuje ile trudu i wysiłku
trzeba włożyć w trening aby dorównać najlepszym,
a tego naszym zawodnikom nie brakuje.
Gratulujemy ducha walki i zdobytych medali.
D.S.

Z okazji tak pięknego Święta jakim jest
Dzień Babci i Dziadka pragnę przede wszystkim złożyć podziękowania za Waszą obecność i trud wkładany w wychowanie dzieci
i wnuków, dziękuję za dobroć i zrozumienie.
Życzę dużo zdrowia, pomyślności każdego dnia
i nieustającej radości.
Ryszard Lubka –
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Rokietnica
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o doświadczenia z poprzednich edycji!
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się
w organizację wydarzenia.
Są to:
• ROSfit
• Funkcjonariusze Policji z Rokietnicy, Tarnowa Podgórnego oraz Poznania
• Druhowie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
z Mrowina, Napachania, Przybrody i Rokietnicy
• Adam Nosal
• Rokietnicki Klub Fotograficzny (Damian Nowicki
i Rafał Depta) + Krzysztof Michta
• KLAUS – nagłośnienie
• Foxter Sport – elektroniczny pomiar czasu

Organizatorzy: Stowarzyszenie Rokietnica Biega, Rokietnicki Ośrodek Sportu, Urząd Gminy w Rokietnicy
Patronat Honorowy: Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech
Patronat medialny: Rokickie Wiadomości
Foto: Krzysztof Michta,
Rafał Depta, Damian Nowacki
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11 listopada 2018, godzina 11:11 – moment kulminacyjny miesięcy przygotowań organizatorów 2.
ROSbiegu Niepodległości. Punktualnie o tej godzinie wystrzał armatni obwieścił start ROSbiegu – nie
bójmy się tego powiedzieć, najważniejszego biegowego wydarzenia w Gminie Rokietnica.
Biuro zawodów funkcjonowało pełną parą już
od godziny 9. Biegacze odbierali pakiety startowe
(z niespodziankami od naszych sponsorów), częstowali się mającą dodać im siły czekoladą i ruszali na
ostatnie przygotowania do biegu. Miło, że również
w dniu biegu znajdowali się chętni do startu – mogli się zapisać, gdyż zostały jeszcze wolne numery
startowe. Dzięki naszemu spikerowi – w tej roli zadebiutował bardzo udanie członek Stowarzyszenia
Rokietnica Biega Tomasz Barylski - czas do startu
upływał bardzo szybko.
Tuż przed godziną 11 niezastąpione dziewczyny
z ROSfitu przeprowadziły rozgrzewkę, która wprowadziła biegaczy w odpowiedni rytm. Godzina 11 to
odśpiewanie hymnu uczestników biegu wraz z wiodącą swoim pięknym głosem Julią Gąska oraz uroczyste otwarcie biegu przez Wójta Gminy Bartosza
Derecha. Chwilę później zawodnicy pojawili się już
na trasie. Od samego początku na przód wybiła się
grupka kilku zawodników, którzy między sobą rozstrzygali walkę o podium. A walka była zacięta, dość
powiedzieć, że o pierwszym miejscu rozstrzygnęła
długość kilku metrów.
Pełne wyniki biegu znajdują się na stronie https://foxter-sport.pl/uploads/results/item_972.pdf
W tym roku na mecie na wszystkich uczestników czekał wyjątkowy medal nawiązujący do obchodów 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego obchodzonej w Gminie Rokietnica
w sposób szczególny.
Ponadto każdy biegacz na mecie otrzymał przepyszny posiłek regeneracyjny: rogale świętomarcińskie, rumpuć oraz ciasta (te ostatnie własnoręcznie przyrządzone przez biegaczy ze Stowarzyszenia
Rokietnica Biega).
Widząc uśmiech biegaczy i słysząc pozytywne
opinie o biegu, możemy powiedzieć, że wspólna
praca Stowarzyszenia Rokietnica Biega, Rokietnickiego Ośrodka Sportu oraz Urzędu Gminy Rokietnica przyniosła zamierzony efekt. Niezmiernie nam
miło, że ROSbieg Niepodległości wpisał się w tradycję obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.
Za rok wrócimy do Was z 3. edycją biegu bogatsi

Współfinansowane
ze środków
Gminy
Rokietnica
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2 ROSbieg Niepodległości – relacja

Odrębne podziękowania dla naszych sponsorów:
• Dandelion Studio Pole Dance
• Międzychód Nowicka Sp. j.
• Gajowa 12 – Restauracja i Pracownia Marcin
Kantorski
• Ice Power Polska
• Eka Medica
• Restauracja „Pod Gruszą”
• Kwiaciarnia Flowers & People
• Cukiernia „U Kamilka” A. Lisiak Rokietnica
• Instytut Piękna DEA
• Kawiarnia Cafe Naturiana
• Teatr Wielki Opera Poznań
• Up&Go Drinks
• Pierogarnia „Pierogi na Trakcie”
• Instytut Rodzicielstwa
• Fizjoterapia Biegacza
• Sklep zoologiczny PetMania
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
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zabawy. Po przedstawieniu zasad Turnieju przez sędzię głównego, panią Alicję Nazaruk, przyszedł czas
na krótki występ artystyczny. Uczestnicy Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Baranowie zaprezentowali dwa
układy choreograficzne przygotowane pod kierunkiem pani Magdaleny Gertig. Część artystyczną zakończył występ wokalny Krzysztofa Sadka uczestnika naszego Warsztatu, który zaśpiewał utwór „Do
boju Boccia…”. Po występie artystycznym przyszedł
czas na pierwszą turę rozgrywek. Mecze były rozgrywane równocześnie na czterech boiskach. Zawody
były prowadzone w systemie pucharowym. W wyniku losowania drużyny zostały przydzielone do 4
grup, gdzie każda drużyna grała z każdą. Następnie
drużyny zajmujące pierwsze miejsca w grupie przechodziły do półfinałów. Ze względu na ilość drużyn
w grupie I i III do półfinału przechodziły również
drużyny zajmujące drugie miejsce. Mecze półfinałowe zostały rozegrane po regeneracyjnej przerwie
na posiłek. Po emocjonującym meczu, o pierwsze
miejsce, wszyscy zawodnicy ponownie ustawili się
na płycie boiska gotowi do uroczystego zakończenia
Turnieju. W pierwszej kolejności pani Danuta Potrawiak Sekretarz Gminy Rokietnica, pani Magdalena
Gawrońska-Garstka Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym i pan
Zbigniew Kubiak Zastępca Prezesa Stowarzyszenia
ROKTAR, wręczali drużynom nagrody i dyplomy za
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Już po raz ósmy, 16 listopada 2018 r. Stowarzyszenie ROKTAR we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym,
pod patronatem Wójta Tarnowa Podgórnego i przy
wsparciu Wójta Rokietnicy, zorganizowało VIII Jesienny Turniej Bocci. Na tegoroczny turniej zgłosiło
się 10 organizacji działających na terenie powiatu
poznańskiego, które miały w swojej reprezentacji
jedną lub dwie drużyny, składające się z trzech lub
czterech zawodników. W sumie w rozgrywkach brało udział 18 drużyn.
Turniej rozpoczął się od uroczystego wprowadzenia drużyn przez wolontariuszy, uczniów siódmej klasy Szkoły Podstawowej. Na płycie boiska pojawiali
się kolejno reprezentanci: Środowiskowego Domu
Samopomocy Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie (1 drużyna), Tarnowskiego Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON w Tarnowie
Podgórnym (2 drużyny), Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) przy Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży „Razem” w Drzązgowie (2 drużyny), WTZ przy
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Promyk” w Konarzewie (2 drużyny), WTZ przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Wspólna Droga” w Luboniu (2 drużyny), WTZ przy
Goślińskim Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Murowanej Goślinie (1 drużyna),
WTZ przy Wielkopolskim Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Owińskach (2 drużyny), Zespołu Szkół
Specjalnych nr 101 w Poznaniu (2 drużyny), Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie
Podgórnym (2 drużyny), WTZ przy Stowarzyszeniu
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR”
w Baranowie (2 drużyny).
Następnie pani Wanda Koralewska Prezes Stowarzyszenia, przywitała wszystkich przybyłych gości:
panią Ewę Noszczyńską – Szkurat I Zastępcę Wójta
Tarnowa Podgórnego, pana Tomasza Woźnicę Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu, pana Rafała Michalskiego Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy,
panią Magdalenę Gawrońską – Garstkę Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym, a przede wszystkim zawodników,
rodziców i opiekunów. W trakcie turnieju dołączyła do nas pani Danuta Potrawiak Sekretarz Gminy
Rokietnica. Oficjalnego otwarcia Turnieju dokonała pani Ewa Noszczyńska – Szkurat, która życzyła
wszystkim zawodnikom wygranych meczy i dobrej

udział w Turnieju. Następnie zostały wręczone dyplomy i puchary za poszczególne miejsca. I tak IV
miejsce zajęła drużyna z Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnym TARSON, III miejsce drużyna z WTZ „Promyk” w Konarzewie – zespół I, II miejsce zajęła drużyna ze Środowiskowego
Domu Samopomocy w Puszczykowie. Na najwyższym stopniu podium stanęła drużyna z Zespołu
Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu – zespół II.
VIII Jesienny Turniej Bocci o Puchar Wójta Tarnowa Podgórnego zamknęła pani Sekretarz Gminy Rokietnica. Następnie, już tradycyjnie, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.
Turniej odbył się przy wsparciu sponsorów: Wójta Tarnowa Podgórnego, który ufundował puchary
za I, II, III miejsce oraz posiłek regeneracyjny, SP nr
1 im. Jana Pawła II, która ufundowała puchar za IV
miejsce, Wójta Gminy Rokietnica, który ufundował
nagrody dla zawodników, oraz firmy KOMPLET Polska, która ufundowała smaczne pączki. Dziękujemy
sponsorom, rodzicom, opiekunom, a także wolontariuszom, którzy chętnie angażowali się w pracę
i pomagali zawodnikom podczas całego Turnieju.
Do zobaczenia za rok na IX Jesiennym Turnieju Bocci.
Elżbieta Kram
Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Rokietnica.
Współfinansowane
ze środków
Gminy
Rokietnica
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Znamy zwycięzców VIII Jesiennego Turnieju
Bocci o Puchar Wójta Tarnowa Podgórnego
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Mrowino. Historia nieznana.
„Cudze wiedzieć rzeczy ciekawość iest, a swoje potrzeba.”
– pisał w XVII w. Andrzej Maksymilian Fredro.
Najstarsze znane wzmianki źródłowe dotyczące Mrowina sięgają XV wieku. W roku 1498 wieś
Mrowino zobowiązana była do zapłacenia 14 grzywien kary z powodu nieuiszczonego podatku. Czy
się z owego zobowiązania wywiązała, czy nie, trudno dociec, natomiast jeszcze w roku kolejnym figurowała w wykazie zaległości podatkowych.
Roku 1510 sięga wzmianka o tym, że Mrowino
obejmowało 6 łanów osiadłych (tj. zamieszkanych)
oraz dalszych 8 łanów opustoszałych, folwark oraz
zniszczony podówczas wiatrak (nie chodzi tu oczywiście o budowlę, o której będzie tu jeszcze mowa).
W 1515 r. sędziowie polubowni potwierdzić mieli granicę między wsią Mrowino, należącą w owym
czasie do Andrzeja Mrowińskiego, a wsią Starzyny.
Granica ta biegła od kopca węgielnego (tj. rodzaju oznaczenia granicznego mającego formę nasypu ziemnego) wsi Rokietnica, Mrowino i Starzyny,
do kopca węgielnego wsi Napachanie, Mrowino
i Starzyny.
Na tle przebiegu granic niejednokrotnie wybuchały zresztą spory. W roku 1560 Marcin Rosnowski,
dziedzic Mrowina, pozwał Marcina Przecławskiego,
ówczesnego dziedzica Rokietnicy, m.in. o wycięcie
trzech wozów drewna olchowego wartości 10 grzywien w swoim lesie oraz o zniszczenie kopca narożnego między Mrowinem a Rokietnicą.
Z roku 1584 pochodzi wzmianka z akt kryminalnych, dotycząca niejakiego Łukasza Lisa, syna kmiecia z Mrowina, który „Feria teria post festum Visitationis Beatissimae Virginis Mariae proxima [We
wtorek po święcie Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny] (…) ścięty został za zabójstwo.”
Co najmniej od roku 1508 działała w Mrowinie
karczma (określana w dawnych przekazach mianem wyszynku gorzałki), od której należał się podatek w wysokości 6 groszy.
Przynajmniej od roku 1510 Mrowino należało
do parafii w sąsiedniej Cerekwicy, o czym świadczy pochodząca z tego czasu wzmianka o mesznym
należnym plebanowi w Cerekwicy na utrzymanie
kościelnego.
Roku 1729 sięga wzmianka dotycząca szerzącej
się wówczas pandemii grypy, wskutek której „wszędzie prawie po Wsiach mostem padało bydło, tak
Pańskie Inwentarze, iako y ubogich Wieśniaków dobytki”. Zaraza ta dotknęła także „Wsi Mrowina nazwaney, mil dwie od Poznania, na trakcie Szamotulskim leżącey: w ktorey w krotkim bardzo czasie,
Dworskich dziewięcioro, a Wieyskich z okładem dwadzieścia odeszło.”
Z okresu wojny siedmioletniej pochodzi natomiast następujące wspomnienie (które przytaczam
w tłumaczeniu dra Henryka Niestrója): „Dnia 27go
[czerwca 1759 r.] maszerowała armia, bez zaangażowania większych sił, jak jedynie artylerii polowej
i lekkiego taboru, w 6 kolumnach obok siebie w taki
sposób, aby w przypadku zbliżenia się do nieprzyjaciela móc od razu uformować się w szyku bitewnym,
do Jankowic przeznaczonych na miejsce obozowania, nie niepokojona przez wroga, którego awangarda obozowała w pobliżu Jankowic i wycofała się
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z obozowiska z powrotem do swej armii. Jego Ekscelencja dowodzący generał, udał się konno aż do
zewnętrznych forpoczt, aby wybadać wroga, który stał między Mrowinem i Pamiątkowem i zarówno od frontu, jak i z flanek otoczony był stawami
i trzęsawiskami, a również – jak podawano – miał
cierpieć na braki chleba i furażu.”
Najprawdopodobniej na przełomie XVIII i XIX w.,
w Mrowinie wzniesiony został niewielki – zachowany
do dziś (w formie po rozbudowie z początku wieku
XX) – dwór, przeznaczony na potrzeby dzierżawcy
tutejszych dóbr domenialnych. Budynek ów dość
często, choć nieprawidłowo, potocznie nazywany
bywa pałacem. To zresztą zdaje się tłumaczyć etymologię nazwy ulicy prowadzącej współcześnie do
niego, która nosi miano Pałacowej…
W roku 1830 we wsi otwarta została szkoła, ostatecznie – w 1905 r. – przeniesiona do zajmowanego do dziś budynku.
Na przestrzeni dziejów Mrowino funkcjonowało w niejakim „rozkroku” między leżącymi na północ Szamotułami, a nieodległym, położonym na południu, Poznaniem. O silnych związkach Mrowina
z tym ostatnim świadczyć może to, że w wydanym
w 1841 r. „Sprawozdaniu z fabryki kaplicy grobowej Mieczysława I. i Bolesława Chrobrego w Poznaniu”, to jest tzw. złotej kaplicy w poznańskiej katedrze (wybudowanej przede wszystkim staraniem
i znacznym sumptem hrabiego Edwarda Raczyńskiego), na liście darczyńców tego przedsięwzięcia znajdujemy m.in. „Gminę Dóbr Mrowino”, która w styczniu 1829 r. wyasygnowała na ten cel 25
srebrnych groszy.
Przełomu lat 70. i 80. XIX w. sięgają akta dotyczące przyznania koncesji na prowadzenie wyszynku
gorzałki Jergonowi (lub Jurgenowi) Wittowi. Z kolei w początkach XX w. w Mrowinie funkcjonowały oberża (Gasthaus) A.[ndrzeja?] Witajewskiego
oraz gościniec Hugona Stoebenaua.
W roku 1888 przez Mrowino przeprowadzona
została linia kolejowa Rokietnica - Międzychód Skwierzyna. W ślad za tym powstały tu bocznica,
a później (w roku 1929) przystanek kolejowy, który funkcjonował do końca lat 90. XX w.
W roku 1895 została w Mrowinie zawiązana spółka drenarska (Meliorationsgenossenschaft zur entwässerung einer Blotte bei Mrowino), której celem
było odwodnienie gruntów obwodu Mrowino. Od
1931 r. funkcjonowała pod nazwą Spółki Odwodnienia w Mrowinie, zaś zakresem jej działania objęte były ponad 72 ha gruntów.
Co najmniej od roku 1900 datuje się obecność
straży pożarnej w Mrowinie, najstarszej takiej jednostki w gminie Rokietnica.
Pierwszej dekady XX w. sięga historia zachowanego do czasów współczesnych (choć w ostatnich
miesiącach istotnie uszkodzonego) wiatraka – koźlaka. Pochodzący najpewniej z roku 1850 wiatrak
to tzw. koźlak, a więc najpopularniejszy, a zarazem
najstarszy (bo historycznie pochodzący z XII wieku a w Wielkopolsce pojawiający się już od wieku XIV)
typ wiatraka spotykany w Wielkopolsce. Pierwotnie

postawiony w Buku, został w roku 1910 sprowadzony do Mrowina przez młynarza Wiktora Nowaka.
W okresie międzywojennym w Mrowinie działały
m.in. takie organizacje, jak Kółko Rolnicze, Związek
Strzelecki, Kółko Muzyczne im. Stanisława Moniuszki
oraz Koło Śpiewackie im. Ignacego Paderewskiego.
Jeszcze do połowy lat 30. XX w. tzw. gościniec
szamotulski (ciąg obecnej ulicy Poznańskiej), przecinający Mrowino z północy na południe, był drogą gruntową. Jak czytamy w Gazecie Szamotulskiej
z października 1929 r., była to „gliniasta, pełna wyboi droga, w wilgotny czas nie do przebycia”. Z kolei najbardziej dogodne połączenie z sąsiednią Rokietnicą, zostało utwardzone dopiero na początku
lat 50. XX w.
Od połowy lat 30. XX w. do początku lat 90. tegoż stulecia w Mrowinie funkcjonował zakład karny. Była to pierwotnie tzw. więzienna kolonia rolnicza. Tego rodzaju zakłady penitencjarne tworzono
w dawnych majątkach przejmowanych przez Skarb
Państwa i przeznaczano dla „skazanych [mężczyzn],
pracujących przed popełnieniem przestępstwa w rolnictwie lub rzemiosłach, którzy w warunkach zbliżonych do życia na wolności pogłębiać […] [mieli]
swe wiadomości rolnicze”. Powody zakładania kolonii rolniczych miały także podłoże ekonomiczne
– chodziło bowiem o zapewnienie tym zakładom
środków materialnych i żywności.
Mrowińskie więzienie było aktywnym świadkiem
wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 r.
Maciej A. Szewczyk

W grudniu ukazała się książka Macieja A. Szewczyka pt. „Mrowino. Przyczynek do historii”. Jest
to pierwsza monograficzna publikacja dotycząca
dziejów naszej gminy.
Książkę można nabyć na stronie www.mrowino-ksiazka.pl, a całkowity zysk z jej sprzedaży zostanie przekazany na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinie.
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Rozbłysła w biało-czerwonym kolorze
Po raz pierwszy w okresie Bożego Narodzenia
mieszkańcom gminy Rokietnica towarzyszyła kilkumetrowa choinka ustawiona na placu przed Rokietnickim Ośrodkiem Sportu. Jej uroczyste rozświetlenie nastąpiło w czwartek 6 grudnia 2018 roku
o godzinie 18.00. Rozświetlił ją, wspólnie z małym
Mikołajem, Wójt Gminy Bartosz Derech.
Na scenie w świąteczny nastrój wprowadzali Anna
Polowczyk z zespołem FAMA, Magda Andrzejewska,
która poprowadziła rozgrzewkę dla małych i dużych,
a już po rozświetleniu drzewka mieszkańcy usłyszeli przepiękny koncert w wykonaniu Marty Podulki. Magicznie i nastrojowo zaśpiewały Wiktoria
Gawron, Julka Gąska, Amelka Kurantowicz i Maja
Olszowiec. Pod sceną przechadzał się Święty Mikołaj, który rozdawał dzieciom słodkie upominki.
Nie zabrakło gorącej czekolady, a aromat pierników

40

i grzanego wina, wprowadziły każdego z odwiedzających w prawdziwie świąteczny nastrój. Migoczące lampki, piękne, świąteczne ozdoby dekorujące
stragany, dzieci malujące bałwany i choinki… I choć
mroźna pogoda dawała się we znaki, nie przeszkodziła muzyce i śpiewom, które wprowadziły uczestników wydarzenia w wyjątkowy nastrój, a rozświetlona choinka ogrzewała wszystkich swym ciepłym
blaskiem. Kolor ubioru drzewka nie jest przypadkowy. Jak podkreślają Organizatorzy „rok 2018 to ważny rok, bo ważny jubileusz, dlatego nasze drzewko
kolorystycznie nawiązuje do tegorocznych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Musiała
być biało-czerwona. Obowiązkowo! ‘’
Red.
Zdjęcia Adam Michta

rodziców. Jestem przekonana, że będziecie bawić
się równie dobrze jak dzieci.

Kochani Czytelnicy,
Niektórzy pewnie żyją jeszcze świętami, a tu już
styczeń i ferie za pasem. Mam nadzieję, że w ramach
zimowego odpoczynku uczniowie znajdą chwilę,
aby odwiedzić bibliotekę i wyszukać jakąś ciekawą
książkę. A tych w naszych rokietnickich bibliotekach,
zarówno gminnej, jak i szkolnych, jest coraz więcej
(sprawdziłam!). Dziś więc kilka propozycji książkowych na ferie, jak zwykle subiektywnych i „przetestowanych” na młodych czytelnikach. W tajemnicy powiem, że wiele z nich nadaje się świetnie do
rodzinnego czytania.
Na początek Nieumiałek, Babcocha i Maciek,
którzy podbili serce niejednego małego wielbiciela książek. Nieumiałek, mimo niepozornego wzrostu i dziecięcej twarzyczki, liczy już sobie z 60 lat,
Babcocha pojawiła się całkiem niedawno i z miejsca
znalazła rzeszę fanów, podobnie jak „trochę starszy” od niej Maciek. Wszyscy zaś wzruszają do łez.
Dodam tylko, że ich przygody przeznaczone są dla
młodszych czytelników, stąd uprasza się o pomoc
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Holly Webb i Agnieszka Stelmaszyk to specjalistki od zwierzęcych tematów (np. bardzo lubiana
przez dzieci seria „Zaopiekuj się mną”), o których
wspominałam często na łamach „Rokickich Wiadomości”. Dziś polecam książki innych autorów. Nie mniej wzruszające i ciepłe, choć czasem nie pozbawione trudności, pieskie losy
Lolka i Ambarasa oraz baśniową opowieść
o chłopcu i jego niezwykłym przyjacielu… lisie. Rodzinna lektura na ferie gwarantowana!
Kolejne książki, zarówno komiksy, jak zdecydowanie obszerniejsze powieści, proponuję uczniom
(i rodzicom) do samodzielnej lektury. Przy okazji
cieszę się, że komiks wychodzi z cienia i apeluję
do rodziców: pozwólcie dzieciom czytać komiksy!
To NAPRAWDĘ są książki. Jeśli nie wierzycie, sami
sięgnijcie po któryś z nich.
Choć popularność Widmarka wciąż nie słabnie,
to przecież nie samym Biurem Detektywistycznym
Lassego i Mai żyje człowiek. Na rynku książek dziecięcych jest mnóstwo tytułów z zagadką w tle a nawet w roli głównej. Na dziś wybrałam trzy. Można
je czytać na różne sposoby, np. śledzić poczynania głównych bohaterów (np. Sherlocka i Watsona, czyli… dwóch rezolutnych kur rasy sussex) albo
wziąć sprawy w swoje ręce i rozwiązywać różne
zagadki. W obydwu przypadkach dobra zabawa
gwarantowana!
Wreszcie propozycje dla wytrawnych czytelników,
których nie odstrasza grubość książki czy wielkość
czcionki. Co więcej, jak już zaczną czytać, to wsiąkną
w przygodę głównego bohatera i razem z nim pokonują wszelkie przeciwności losu. A tych na drodze

bohatera zazwyczaj nie brakuje, do tego stopnia, że
opowieści liczą często kilka tomów: trzy, pięć a nawet … 14, jak w przypadku Zwiadowców Flangana.
Oczywiście bohaterami ciekawych książek dla
dzieci są nie tylko przedstawiciele płci męskiej. Na
potwierdzenie wspomnę chociażby magiczną opowieść o Dziewczynce, która wypiła księżyc, Zosię
z ulicy Kociej czy Ewolucję według Calpurnii Tate.
Oto deklaracja jednej z nich: „Kiedyś przyjdzie taki
dzień, że będę miała wszystkie książki świata – całe
półki pełne książek. Zamieszkam na wieży z książek. Cały dzień będę tylko czytać i jeść brzoskwinie.
A jeżeli w okolicy pojawi się piękny książę w lśniącej zbroi na białym rumaku i zacznie mnie błagać,
żebym spuściła włosy, to będę go ostrzeliwać pestkami brzoskwiń, dopóki nie ucieknie.” Cóż, po takim oświadczeniu, nie pozostaje nic innego tylko
zabrać za czytanie, prawda?
Pozdrawiam, Mariola Sudoł-Szczepaniak

Konkurs nr 51
Skoro styczniowy artykuł dotyczy lektur na ferie, to pochwalcie się jaką książkę/książki udało
się Wam albo Waszym dzieciom w tym czasie
przeczytać. Prosimy o tytuł i krótki komentarz
dotyczący wrażeń z lektury.
Do dzieła! Na odpowiedzi czekamy do połowy lutego. Można je zostawiać w Bibliotece
w Rokietnicy albo przesłać na adres zaczytanarokietnica@interia.pl. Na uczestników czekają
nagrody-niespodzianki. Jednocześnie miło nam
poinformować, że laureatami konkursu nr 49
zostali Aleksandra Ciesielska-Wallus, Zuzanna
Mruk i Krzysztof Turowski. Gratulujemy!
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Program działań mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – ciąg dalszy
1.3. Okresy nawożenia
1. Na gruntach rolnych nawozy stosuje się w terminach określonych w tabeli 2.
Tabela 2. Terminy stosowania nawozów

Rodzaj gruntów
Grunty orne
Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do Programu
Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu
Uprawy trwałe
Uprawy wieloletnie
Trwałe użytki zielone

Rodzaj nawozu
Nawozy azotowe
Nawozy
mineralne i nawozy
naturalne
naturalne płynne
stałe
1 marca
– 20 października
1 marca
– 15 października
1 marca
– 25 października
1 marca
– 31 października

1 marca
– 31 października

1 marca
– 30 listopada

2. Terminy określone w tabeli 2 dla gruntów ornych, gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do Programu oraz
gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr
3 do Programu nie dotyczą podmiotów, które będą zakładać uprawy jesienią
po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych
warzywach. Dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla
zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane
nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.
3. Terminy określone w tabeli 2 dla gruntów ornych, gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do Programu oraz
gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik
nr 3 do Programu nie dotyczą podmiotów, które nie mogły dokonać zbiorów
lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności
nadmierne uwilgotnienie gleby. Dla tych podmiotów termin graniczny stosowania nawozów to dzień 30 listopada.
4. Terminów określonych w tabeli 2 nie stosuje się do nawożenia upraw pod
osłonami oraz upraw kontenerowych.
5. Nie stosuje się nawożenia na glebach odłogowanych (gruntach odłogowanych). Przedplanowanym zakończeniem odłogowania dopuszcza się zastosowanie nawozów jesienią.
1.4. Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami
1. Nawozy naturalne płynne i nawozy naturalne stałe przechowuje się w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków
do wód i gruntu.
2. Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zapewniają bezpieczne dla środowiska przechowywanie nawozów
naturalnych, wytwarzanych w gospodarstwie rolnym lub przyjętych od innego gospodarstwa rolnego, przez okres, w którym nie jest możliwe ich rolnicze wykorzystanie. Wymaga to zapewnienia powierzchni nieprzepuszczalnych
miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych oraz pojemności przykrytych, w szczególności osłoną elastyczną lub osłoną pływającą, zbiorników
na nawozy naturalne płynne, które powinny posiadać szczelne dno i ściany.
3. W przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich na głębokiej ściółce
obornik może być przechowywany w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.
4. Pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwiać
ich przechowanie przez okres 6 miesięcy.
5. Powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych
powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 5 miesięcy.
6. Obliczenie wymaganej pojemności zbiorników lub powierzchni miejsc
do przechowywania nawozów naturalnych poprzedza sporządzenie obro-
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tu stada, obliczenie przelotowości zwierząt gospodarskich w grupie technologicznej, a następnie wyliczenie stanów średniorocznych. Wyliczone stany
średnioroczne zwierząt gospodarskich przelicza się na DJP. Sposób sporządzania obrotu stada, obliczania sztuk przelotowych zwierząt gospodarskich
i stanu średniorocznego tych zwierząt został określony w załączniku nr 4 do
Programu. Sposób obliczania wymaganej pojemności zbiorników oraz wymaganej powierzchni miejsc do przechowywania nawozów naturalnych został określony w załączniku nr 5 do Programu. W przypadku gdy wytworzone
w gospodarstwie rolnym nawozy naturalne podlegają procesom technologicznym przetwarzania lub przekazaniu, wymagana pojemność zbiorników oraz
powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych może ulec
stosownemu zmniejszeniu.
7. Możliwe jest czasowe, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od
dnia utworzenia każdej z pryzm, przechowywanie obornika bezpośrednio na
gruntach rolnych, przy czym:
a) pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych,
pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
b) lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na danej
działce zaznacza się na mapie lub szkicu działki, które przechowuje się przez
okres 3 lat od dnia zakończenia przechowywania obornika;
c) obornik na pryzmie ponownie przechowuje się w tym samym miejscu
po upływie 3 lat od dnia zakończenia uprzedniego przechowywania obornika.
8. Pomiotu ptasiego nie przechowuje się bezpośrednio na gruncie przez
cały rok.
9. Kiszonek nie przechowuje się bezpośrednio na gruncie. Kiszonki przechowuje się w szczególności w silosach, rękawach foliowych, na płytach lub na
podkładzie z folii, sieczki, słomy, lub innego materiału, który pochłania odcieki, oraz pod przykryciem foliowym.
10. Nawozów naturalnych oraz kiszonek nie przechowuje się w odległości
mniejszej niż 25 m od:
a) studni lub ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
b) linii brzegu wód powierzchniowych oraz pasa morskiego.
11. Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo
wodne, dostosują powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie,
w terminie do dnia:
a) 31 grudnia 2021 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub
hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk
lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad
30 kg lub 750 stanowisk dla macior;
b) 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub
hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.
12. Podmioty przyjmujące nawozy naturalne na podstawie umowy powinny posiadać, w chwili przyjmowania tych nawozów naturalnych, odpowiednią powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do ich przechowywania
w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.
13. Przed upływem terminów, o których mowa w ust. 11, podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa
w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zapewniają
przechowywanie nawozów naturalnych płynnych w szczelnych zbiornikach
o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu.
14. Utrzymywanie zwierząt futerkowych w klatkach i bateriach klatek z ażurową podłogą wymaga zabezpieczenia gruntu znajdującego się pod nimi. Zabezpieczenie to należy wykonać szczelną i litą, odporną na mechaniczne uszkodzenia powierzchnią, ukształtowaną w sposób zabezpieczający przedostawaniu
się odcieku do wód lub gruntu. Poza systemem pastwiskowym z regularną

zmianą zadarnionych kwater, nie umieszcza się klatek dla zwierząt futerkowych z ażurową podłogą bezpośrednio na gruncie.
15. Odchodów zwierząt futerkowych mięsożernych nie miesza się i nie przechowuje się wspólnie z odpadami pochodzącymi z przygotowania paszy dla
tych zwierząt.
1.5. Dawki i sposoby nawożenia azotem
1.5.1. Ogólne informacje
1. Wielkość rocznej dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierającej nie więcej niż 170 kg N w czystym składniku na 1 ha użytków
rolnych ustala się w następujący sposób:
– ilość nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie rolnym i ilość
azotu w tych nawozach należy obliczyć na podstawie stanów średniorocznych
zwierząt gospodarczych obliczonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Programu
oraz średniej rocznej wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracji
azotu zawartego w tych nawozach , określonych w załączniku nr 6 do Programu
– następnie należy zaplanować sposób dystrybucji nawozów naturalnych
na poszczególne działki rolne w taki sposób, aby w okresie roku nie przekroczyć dopuszczalnej dawki azotu z nawozów naturalnych w czystym składniku
wynoszącej 170 kg N/ha użytków rolnych, przy czym dopuszczalna dawka nawozu naturalnego = 170 kg N/ha : zawartość N kg/t lub kg/m3 (zawartość N
kg/t lub kg/m3 należy przyjąć z załącznika nr 6 do Programu lub udokumentowanego badania składu nawozu naturalnego).
2. W przypadku przekazywania nawozów naturalnych obliczenia ilości nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie rolnym i przeznaczonych
do przekazania oraz ilości azotu w tych nawozach dokonuje przekazujący.
3. Podmiot prowadzący produkcję rolną oraz podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo
wodne, sporządza plan nawożenia azotem, albo stosuje maksymalne dawki
azotu, o których mowa w Programie.
4. Warunków, o których mowa w rozdziale 1.5.2. i 1.5.3. nie stosuje się
do nawożenia upraw pod osłonami (szklarnie, inspekty, namiot foliowe) oraz
upraw kontenerowych, wykorzystujących technologię zamkniętego obiegu
nawozów i wody.
1.5.2. Plan nawożenia azotem
1. Podmiot prowadzący produkcję rolną oraz podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo
wodne, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk
lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad
30 kg lub 750 stanowisk dla macior:
– opracowuje plan nawożenia azotem
– może zbyć do 30% gnojówki i gnojowicy do bezpośredniego rolniczego
wykorzystania, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a pozostałą ilość przeznaczyć do produkcji biogazu rolniczego
lub zagospodarować na użytkach rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin. Strony przechowują umowę co najmniej przez
3 lata od dnia jej wygaśnięcia.
2. Podmiot prowadzący produkcję rolną oraz podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo
wodne, posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków
rolnych, lub uprawiający uprawy intensywne, których lista została określona
w załączniku nr 7 do Programu, na gruntach ornych na powierzchni powyżej
50 ha, lub utrzymujący obsadę większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego
opracowuje plan nawożenia azotem.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 i 2, prowadzący produkcję rolną oraz
podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, który nie zagospodarowuje nawozów naturalnych lub produktów pofermentacyjnych na użytkach rolnych, których jest
posiadaczem, nie opracowuje planu nawożenia azotem dla zbywanych nawozów naturalnych lub produktów pofermentacyjnych.
4. Podmiot nabywający nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny do
bezpośredniego rolniczego wykorzystania w celu nawożenia lub poprawy właściwości gleby od podmiotu importującego nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny lub od podmiotu, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do
posiadania planu nawożenia azotem.
5. Plan nawożenia azotem opracowuje się odrębnie dla każdej działki rolnej
i przechowuje się w gospodarstwie rolnym przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie tego planu.
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6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, obowiązany do posiadania planu nawożenia azotem:
– opracowuje ten plan zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb, uwzględniając stosowane odpady i nawozy;
– uzyskuje pozytywną opinię okręgowej stacji chemiczno-rolniczej, zwanej
dalej „okręgową stacją”, o tym planie – nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego lub produktu pofermentacyjnego;
– doręcza wójtowi(burmistrzowi, prezydentowi miasta) oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, właściwemu ze względu na miejsce
stosowania nawozów naturalnych lub produktów pofermentacyjnych, kopię
tego planu, wraz z pozytywną opinią okręgowej stacji o tym planie, nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego lub produktu
pofermentacyjnego.
7. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, obowiązany do posiadania planu nawożenia azotem opracowuje ten plan z uwzględnieniem sposobu obliczania
dawki nawozów azotowych mineralnych – uproszczonego bilansu azotu, który został określony w załączniku nr 8 do Programu, albo przy zastosowaniu
programu nawozowego obejmującego wymagania dla uproszczonego bilansu azotu określonego w załączniku nr 8 do Programu
8. Podmiot, który jest obowiązany do opracowania planu nawożenia azotem,
nie stosuje wyższych dawek nawozów niż wynikające z tego planu.
1.5.3. Maksymalne dawki azotu
1. Podmiot, który nie jest obowiązany do opracowania planu nawożenia
azotem, stosuje nawozy w takich dawkach, aby nie przekraczać maksymalnych ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł, które zostały określone
w tabeli 14 załącznika nr 9 do Programu, dla upraw w plonie głównym, dla
plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem (NPK) i stosowania integrowanej ochrony roślin.
2. Jeżeli podmiot, który nie jest obowiązany do opracowania planu nawożenia azotem, opracuje plan nawożenia azotem, stosuje dawki nawozów zgodnie z opracowanym planem.
2. Sposób dokumentowania realizacji Programu
1. Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, przechowują:
– umowy, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu;
– dokumenty, w których zgodnie z ust. 2 rozdziału 1.3. dokumentuje się termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz
termin siewu jesiennej uprawy.
2. Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub
utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP wg
stanu średniorocznego:
– posiadają plan nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek
azotu;
– prowadzą ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem, zawierającą informacje o: a) dacie stosowania nawozu, b) rodzaju uprawy i powierzchni uprawy, na której został zastosowany nawóz, c)
rodzaju zastosowanego nawozu, d) zastosowanej dawce nawozu, e) terminie
przyorania nawozu naturalnego, w przypadku zastosowania tego nawozu na
terenie o dużym nachyleniu
3. Ewidencję, o której mowa w ust. 2 pkt 2, prowadzi się w postaci papierowej, w formie zapisów własnych, arkuszy, dzienników lub książki nawozowej,
lub w postaci elektronicznej. Wzór ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem został określony w załączniku nr 10 do Programu.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, przechowuje się przez okres 3
lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego
planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu.
5. Przepisów ust. 2 – 4 nie stosuje się do nawożenia upraw pod osłonami
(szklarnie, inspekty, namioty foliowe) oraz upraw kontenerowych, wykorzystujących technologię zamkniętego obiegu nawozów i wody.
Opracował: Wiesław Biały
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„MAGICZNE 33 miesiące – o co chodzi?”
Weszła w życie istotna zmiana w zakresie PRAWA PRACY.
Już 22 listopada 2018 roku nastąpił pierwszy
dzień automatycznego przekształcenia się umów
o pracę na czas określony w umowy o pracę na
czas nieokreślony. Dotyczy to więc pracodawców
zatrudniających pracowników na podstawie umów
terminowych.
Jeżeli od dnia 22 lutego 2016 r. miało miejsce
zatrudnienie pracowników na podstawie umów
o pracę na czas określony, pracodawców obowiązują nowe przepisy, które wprowadziły ograniczenie ilościowe oraz czasowe takich umów.
Jeden pracodawca może z tym samym pracownikiem zawrzeć maksymalnie 3 umowy o pracę na
czas określony, uwzględniając przy tym, aby umowy te nie trwały łącznie dłużej niż 33 miesiące.
Jeżeli w danym przedsiębiorstwie miało miejsce
zatrudnienie tego rodzaju od 22 lutego 2016 r., to
22 listopada 2018 r. umowy takie będą traktowane
jako umowy o pracę na czas nieokreślony.
Jeżeli zostanie przekroczona liczba 3 umów terminowych z tym samym pracownikiem, to czwarta umowa traktowana jest jako umowa o pracę na
czas nieokreślony. Jeżeli natomiast zostanie przekroczony czas 33 miesięcy zatrudnienia tego sa-
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mego pracownika na podstawie umowy terminowej, to również z dniem następującym po ostatnim
dniu trwania poprzedniej umowy, pracownik jest
z mocy prawa zatrudniony na czas nieokreślony.
Jeżeli umowa o pracę na czas określony trwała
przed dniem 22.02.2016 r., czyli zawarta była przed
wejściem w życie nowelizacji, to do okresu zatrudnienia na potrzeby limitu 33 miesięcy, zatrudnienie
terminowe liczy się od tego dnia, tj. 22.02.2016 r.
Ważnym aspektem przy omawianej zmianie będzie kwestia wypowiedzenia umów o pracę.
Po zmianie przepisów, okresy wypowiedzenia
zarówno umów o pracę na czas nieokreślony, jak
i na czas określony, liczone są tak samo, zależnie
od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynoszą odpowiednio:
• 2 tygodnie jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
• 1 miesiąc jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ,
• 3 miesiące jeżeli pracownik był zatrudniony co
najmniej 3 lata.
Okresy wypowiedzenia dotyczące zatrudnienia

przed 22 listopada powinny wynosić więc albo 1
miesiąc albo 3 miesiące, w zależności od okresu
zatrudnienia danego pracownika.
W przypadku jeśli pracodawca nie chciał kontynuować zatrudnienia z pracownikiem, a tym samym pozwolić na przekształcenie się umowy terminowej na umowę bezterminową, powinien był
złożyć wypowiedzenie wcześniej, np. przy zatrudnieniu na okres 6 miesięcy, należało złożyć wypowiedzenie w październiku 2018 r., które wynosiłoby 1 miesiąc zgodnie z przepisami.
Należy pamiętać również, że nowe przepisy zobowiązują pracodawcę do podania konkretnej i rzeczywistej przyczyny wypowiedzenia umowy pracownikowi.
Zmiany, które zaszły w kodeksie pracy są o tyle
istotne dla pracodawców, że ich głównym celem
jest większa ochrona pracownika, co jest jednoznaczne z poszerzeniem obowiązków spoczywających na pracodawcy.
Nadchodzące zmiany są następstwem nowelizacji Ustawy Kodeks Pracy z dnia 25 czerwca 2015 r.,
które weszły w życie z dniem 22 lutego 2016 r.
Tatiana Kiełb- Szewczyk
radca prawny
www.prawnik-rokietnica.pl
784- 930- 376
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ZAPRASZAMY
DO REKLAMY.

Tel. 607 566 555   mn@kreator.com.pl

Zapraszamy
do nowo
otwartego
salonu z bielizną
damską i męską „Szafonierka”
– Trakt Napoleoński 11 (pasaż)
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
tel. 660 588 196
styczeń 2019

Szafonierka & Brafitting Rokietnica

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

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

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

SKŁAD OPAŁU PHU „OPAŁEK” Daniel Ciślak
Chludowo, u l. O bornicka 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

Polski
WĘGIEL

Tel. 726 076 770
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Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek
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ul. SZAMOTULSKA 23  62-090 ROKIETNICA

tel. 513 127 853  512 297 145

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

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie) PRACOWNIA PROTETYCZNA
Częściowe: tworzywo różowe, przezroczyste - przeciwalergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, polepszają
przyssanie Mikroprotezy (do 2 zębów)
Pracownia czynna:
Naprawy protez JEDNOOSOBOWE WYKONAWSTWO
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00
Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77

tel. 518-268- 039

Wywóz
nieczystości
płynnych

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlowanie, malowanie,
płyta nida gips

tel. 502 320 647
61 8145 426

Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
✔
✔
✔
✔
✔

Nowe Instalacje
Przyłącza elektryczne

USŁUGI SZKLARSKIE

Przeróbki istniejących
instalacji
Pomiary elektryczne

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

Podłączanie płyt
indukcyjnych
(pieczątka do gwarancji)

PROMOCJA!
1h gry w bilard
od 8zł!

ORGANIZUJEMY
KOMUNIE
już od 99 zł/osobę

601 780 274
Rolety, Żaluzje, Moskitiery, Markizy

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18
email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:
 Rolety pokojowe  Markizy
 Rolety zewnętrzne  Moskitiery  Rolety Rzymskie  Maty
bambusowe  Żaluzje  Bramy

Specjalna oferta dla klientów
z Gminy ROKIETNICA

Informacja u naszego przedstawiciela.
SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ
NA www.rolety-doran.pl
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Od pomiaru do montażu

NA WYMIAR
ZAPRASZAMY
www.staglass.pl
510 338 238

TWÓJ DOMOWY

FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto
• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl
styczeń 2019
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Integracyjny Klub Sportowy
Integracyjny Klub Sportowy 2017 Poznań
to stowarzyszenie sportowe dwusekcyjne pełne pasji, miłości do sportu, chcące
osiągać szczyty sportowe. Stowarzyszenie
powstało w maju 2017 roku.
Celem sekcji Koszykówki na Wózkach są
rozgrywki ligowe oraz organizowanie i
uczestniczenie w turniejach towarzyskich
na terenie kraju i turniejach międzynarodowych.
Jako że jesteśmy, jak nazwa wskazuje, integracyjnym klubem sportowym, naszą drugą ważną sekcją jest grupa najmłodszych
adeptów Rugby w odmianie „TAG", która
jeszcze przed oficjalnym zarejestrowaniem
klubu osiągała sukcesy na arenie lokalnej i
nie tylko. Sekcja Rugby współpracuje m.in.
ze Szkołą Podstawową nr 61.
Wszystkie zaplanowane działania są nie
lada wyzwaniem ze względu na to, że
utrzymujemy się ze składek członkowskich. Zarząd oraz trenerzy działają w
naszym klubie charytatywnie, a zebrane
pieniądze przeznaczamy na sprawy organizacyjne klubu, takie jak obowiązkowe
szkolenia, opłaty związane z działalnością
klubu sportowego. Niestety brakuje nam
funduszy na specjalistyczne wózki do gry
w koszykówkę. Podobnie jest z opłatami
za halę i wyjazdami na sparingi.
Zapraszamy do odwiedzenia nas na letnich
treningach na boisku„Orlik" przy Zespole
Szkół Gimnazjalno-Licealnym nr 33, jesien-

nych treningach na hali „Arena” przy ul.
Wyspiańskiego oraz na naszym fanpage:
facebook.com/ikspoznan
Koszykówka na Wózkach to nie tylko sport
i aktywność ruchowa. To także rehabilitacja
ruchowa, społeczna, psychospołeczna dla
osób z niepełnosprawnościami ruchowymi różnego rodzaju. Staramy się poprzez
takie działania wyciągać osoby z domów i
zaktywizować je w społeczeństwie. Rugby
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„Tag” to świetna zabawa w ruchu, który
dzisiejszym najmłodszym jest bardzo potrzebny ze względu na coraz to bardziej
popularną „cyfrową” formę spędzania
wolnego czasu, a przecież wiemy, że dla
naszych najmłodszych pociech ruch to
samo zdrowie.
Serdecznie zapraszamy do współpracy z
naszym stowarzyszeniem. Jest możliwa
na wiele sposobów - od wymiany barterowej, wsparcia finansowego w postaci
sponsoringu lub wpłat na cele statutowe
naszego stowarzyszenia.

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
styczeń 2019
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GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

i komercyjnie

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

SKŁAD OPAŁU
SKŁAD OPAŁU

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

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

- drewno kominkowe,

- transport drogowy do 25 t,
( dowóz Gratis powyżej 1 tony do 25 km )
- usługi rolnicze

www.lipka-wegiel-wargowo.pl

UCZCIWY SPRZEDAWCA TO ZAWSZE ZADOWOLONY KLIENT!

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

Płytkarz – profesjonalnie
tel. 660-070-232
łazienki - kuchnie - wg życzenia klienta
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