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

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

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

Oferta dla firm i osób  
indywidualnych z terenu  

Gminy Rokietnica

Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim klimacie. Dom położony w połu-
dniowo-zachodniej części kołobrzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących 
się w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać się z pominięciem zatłoczo-
nego centrum miasta. Budynek dwupiętrowy. Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, 
WC, umywalka), dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów kuchennych. Pokoje 
2-5 osobowe (15 do 25 m2) z TV, stolikiem, szafą. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill. 

Morze!  Plaża!  Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

Blisko turystycznych i kolarskich tras rowero-
wych we wszystkich kierunkach: nad morze, do 
eko-parku, na łąki poza miasto. Z autobusami 
komunikacji miejskiej do śródmieścia – przystanek 
widoczny z okna, zaledwie o 20 m. 

Specjalistyczny Gabinet  
Chirurgii Stomatologicznej

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

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

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

chirurgia stomatologiczna, 
implantologia, stomatologia 

zachowawcza, protetyka

Sprzedaż  
i Wynajem:
 Domów  Mieszkań

 Działek  Lokali Usługowych
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Sprzedaż projektów domów jednorodzinnych

ul. Szamotulska 36
62-090 Rokietnica

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

USŁUGI
MALARSKIE

604-345-047

25 lat doświadczenia

Zniżka 10%  
dla emerytów i rencistów

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

AUTOMATYKA NA CAŁE ŻYCIE

projekty wnętrz, mieszkania,  
domy, biura, gabinety

archmariaboruszak.pl

tel.  
660 443 632

  Szukam pracy 

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

Ogłoszenia 
drobne

Sprzedam mało używaną 
sypialnię swarzędzką – 
szafa, komoda, tapczan.

Cena 2000 zł.  
Tel. 607 749 451WIELE BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU

Pośrednictwo Finansowe
Rokietnica, ul. Kasztanowa 1B/11

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

Kredyty gotówkowe
Konsolidacyjne

Dla rolników
Dla firm

Samochodowe
Pożyczki pozabankowe
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BEZPŁATNA SZKOŁA RODZENIA
SERDECZNIE ZAPRASZAM PRZYSZŁYCH RODZICÓW DO UDZIAŁU W EDUKACJI 

PRZEDPORODOWEJ. SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 27.02.2019 GODZ 17.00  
SALA W BIBLIOTECE GMINNEJ W ROKIETNICY.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
KONTAKT: tel: 607 103 589  mail: mojamamma.biuro@gmail.com

Nowe e-dowody 
już wkrótce

Od 4 marca 2019 r. rozpocznie się 
wydawanie nowych dowodów osobi-
stych z warstwą elektroniczną.  Nie będzie ko-
nieczności wymiany dotychczasowych dowodów 
osobistych, zachowają one ważność do upływu 
terminów w nich określonych.

E-dowód to wielofunkcyjny dokument z war-
stwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym i bez-
piecznym narzędziem do komunikacji obywate-
la z administracją, służbą zdrowia i podmiotami 
komercyjnymi.

Nowy dowód będzie wyposażony w środek iden-
tyfikacji elektronicznej (tzw. profil osobisty), za-
pewniający wysoki poziom zaufania. Umożliwi 
on potwierdzenie tożsamości w usługach online, 
po przyłożeniu go do czytnika i wpisanie kodu 
PIN, który będzie znać tylko posiadacz dokumen-

tu. W nowym dowodzie będą 
zamieszczane także dane po-
zwalające opatrzyć dokument 
elektroniczny zaawansowa-
nym podpisem elektronicz-
nym – będzie on tak samo 

ważny jak podpis własnoręczny. E-dowód bę-
dzie również służył do potwierdzania obecności 
jego posiadacza w placówkach służby zdrowia np. 
potwierdzanie odbioru świadczeń medycznych.

W warstwie elektronicznej nowego dowodu fo-
tografia będzie zapisana w wersji elektronicznej 
jako zdjęcie biometryczne. Dzięki zastosowaniu 
powyższych zabezpieczeń dokument będzie zgod-
ny z wymogami Organizacji Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego (ang. ICAO) i pozwoli na au-
tomatyczne przekraczanie bramek lotniskowych 
na terenie Unii Europejskiej.

Lidia Widera 
Dowody Osobiste 

UG Rokietnica
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Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego pisma.

Drodzy Czytelnicy,
Każdy rozpoczynający się rok niesie nowe 

wyzwania, którym trzeba sprostać, tak by Ro-
kietnica była coraz bardziej przyjazna, przede 
wszystkim dla jej mieszkańców! Tematem jak-
że gorącym nie tylko w świecie, całej Polsce ale 
również w naszej gminie jest smog. 

Wszyscy kochamy czyste powietrze i chociaż 
jeszcze niedawno smog wydawał się wymysłem 
ekologów, dziś staje się realnym zagrożeniem. 
Myślę, że jeszcze do niedawna ze zdziwieniem 
oglądaliśmy w telewizji zdjęcia z Chin, na któ-
rych widać było ludzi chodzących w maskach po 
ulicy. Tymczasem My także oddychamy szko-
dliwą mieszaniną powietrza i substancji che-
micznych wydostających się z kotłowni przy-
domowych, rur wydechowych samochodów. 
Na zanieczyszczone powietrze jesteśmy nara-
żeni każdego dnia. Stężenie szkodliwych sub-
stancji w polskich miastach znacznie przewyż-
sza dopuszczalne normy. Grożą nam poważne 
choroby dróg oddechowych, atopowe zapale-
nie skóry itp. Szukając winnych tego stanu rze-

czy trochę zapominamy, że to My sami jeste-
śmy sprawcami tego stanu rzeczy. Oczywiście 
w zależności od danej miejscowości występu-
ją znaczne różnice. Przemysł, który kiedyś był 
głównym winowajcą, obecnie przyczynia się do 
zanieczyszczeń powietrza w mniejszym stop-
niu ( za sprawą szeregu regulacji unijnych, które 
w ostatnich latach wymusiły zmiany). Co w ta-
kim razie możemy zrobić, na poziomie lokal-
nym, aby oddychać lepszym powietrzem? Jak 
ochronić siebie i najbliższych przed smogiem? 
Gmina Rokietnica nie pozostaje bezczynna w tej 
kwestii - Batalia o CZYSTE POWIETRZE wy-
startowała. Wójt, Radni i Stowarzyszenia powo-
łali w gminie Rokietnica 
Zespół roboczy - szcze-
góły na str. 4.

Teresa Wieczorek

Co? Gdzie? Kiedy?
	12.02. – Koncert Walentynkowy – Re-

stauracja „Pod Gruszą” Rokietnica, ul. 
Pocztowa 2, godzina 18.00

	23.02. – VIII Bal Mistrzów Sportu - Re-
stauracja „Pod Gruszą” Rokietnica, ul. 
Pocztowa 2, godzina 20.00



4

572 dni od daty „trzech siódemek” (07.07.2017), 
czyli dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, 397 
dni od podpisania umowy otwierającej drzwi do 
unijnych pieniędzy. Po wielu godzinach pracy ca-
łego urzędniczego zespołu, by dopracować każdy 
szczegół obszernej dokumentacji oraz owocnych, 
szczegółowych konsultacjach z PKP PLK - MAMY 
TO! 30 stycznia 2019 r. ogłosiliśmy przetarg na re-
alizację projektu Węzła przesiadkowego Rokietnica.

Składanie ofert przetargowych w formule „Zapro-
jektuj – Wybuduj” będzie możliwe do dnia 1 mar-
ca 2019 r. do godziny 9.00. Zadaniem wyłonionego 
Wykonawcy będzie w I etapie przygotowanie na ba-
zie Programu Funkcjonalno-Użytkowego projektu 
budowlanego, otrzymanie wszystkich uzgodnień, 
opinii i prawomocnych pozwoleń. Wtedy rozpoczną 
się właściwe prace budowlane czyli II etap zadania. 
Oddanie Węzła mieszkańcom (nowa hala dworca, 
znormalizowane perony dla autobusów, parkingi 

Park & Ride i Kiss & Ride na ok. 150 miejsc, prze-
budowa ul. Dworcowej i Pocztowej) planujemy na 

15 października 2021 r. 
Zadanie zaprojektowania i budowy Węzła prze-

siadkowego Rokietnica jest projektem realizowa-
nym ze środków Unii Europejskiej w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020, który uzyskał dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.3 „Wspie-
ranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność 
miejska”, Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strate-
gii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ra-
mach ZIT dla MOF Poznania”.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica 

Batalia o CZYSTE POWIETRZE wystartowała. 
Wójt, Radni i Stowarzyszenia powołali 
w gminie Rokietnica Zespół roboczy

28 stycznia podczas V Sesja Rady Gminy Rokietni-
ca zgłosiłem inicjatywę powołania grupy roboczej, 
która będzie zabiegać o czyste powietrze w gminie 
Rokietnica. Współinicjatorką podjęcia działań w tym 
zakresie jest p. Alicja Malewicz – Pełczyńska ze Sto-
warzyszenia Przyjazna Ziemia, która na prowadzo-
nym przez siebie profilu na fb rozpoczęła społecz-
ną kampanię na rzecz wypracowania i wdrożenia 
dobrych praktyk w batalii o czyste powietrze. – Jak 
sama mówi – dobrze, że rozpoczętej w naszej gminie.

W podjętej jeszcze na Komisji w dniu 24 stycznia 
2019r. dyskusji wspólnie z wójtem Bartoszem Dere-
chem ustaliliśmy, że podjęcie tematu walki o czyste 
powietrze wymaga połączenia inicjatyw oddolnych, 

merytorycznego wsparcia fachowców, rzetelnej wy-
miany informacji oraz systematycznego działania. 
Nie da się tego zrobić bez pomocnych ram organi-
zacyjnych. Stąd powstał pomysł powołania grupy 
roboczej. Z ramienia Rady Gminy, chce w nim pra-
cować aż siedem osób. Oprócz mnie są to: Izabe-
la Dziamska, Anna Niesiobęcka, Paweł Dankowski, 
Ryszard Lubka, Adam Michta i Mariusz Puk. Zapro-
szenie wystosowaliśmy również do sołtysów, sto-
warzyszeń i grup nieformalnych z terenu gminy. 

Pierwsze nieformalne spotkanie Zespołu, na któ-
rego czele stanął wójt Bartosz Derech miało miej-
sce zaraz po sesji.  Koordynację zgłoszeń i kontak-
tu ze strony stowarzyszeń zadeklarowała Alicja 

Malewicz-Pełczyńska ze Stowarzyszenia Przyja-
zna Ziemia. Zatem na adres stowarzyszenie.przy-
jaznaziemia@gmail.com albo za pośrednictwem 
Messengera prosimy o kontakt wszystkich zainte-
resowanych wspólnym działaniem w tym temacie. 
Natomiast ja koordynować będę pracą Zespołu po 
stronie radnych i sołtysów pod adresem tomasz.
skupio@rokietnica.pl.  

W Rokietnicy na budynku szkoły przy ul. trakt 
Napoleoński 55 działa pierwszy czujnik smogu. Ko-
lejne, w ramach projektu realizowanego przez Me-
tropolię Poznań, zostaną zamontowane na szkołach 
w Mrowinie, Napachaniu oraz na budynku Przed-
szkola Bajeczka w Rokietnicy. 

Na https://panel.syngeos.pl można zobaczyć bie-
żące dane wraz z historią. W wymienionych placów-
kach oświatowych zostały umieszczone monitory. 
Będą na nich wyświetlane aktualne dane o stanie 
jakości powietrza.

Oprócz portalu: https://panel.syngeos.pl/sen-
sor/pm10?device=515 
wskazujemy inne portale rejestrujące zapisy o sta-
nie jakości powietrza na terenie Polski:

h t t p s : / / a i r l y . e u / m a p /
pl/#52.51160,16.75287,i7513

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 
oraz portal o zasięgu światowym:  https://www.

airvisual.com/…/greater-…/poznan/ul-dabrow-
skiego https://www.airvisual.com/…/greater-…/
poznan/ul-dabrowskiego

oraz portal o zasięgu światowym: https://www.
airvisual.com/…/greater-…/poznan/ul-dabrowskiego

Tomasz Skupio
radny Gminy Rokietnica

CZAS dla rokietnickiego Dworca 
rozpoczął swój BIEG
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Koszty rosną, radni wprowadzają 
korektę opłat za odpady komunalne

W poniedziałek 28.01.2019r. odbyła się V Sesja 
Rady Gminy Rokietnica, podczas której radni podjęli 
uchwałę o nieznacznym podniesieniu opłat za wy-
wóz śmieci. Od marca b.r. stawka za wywóz śmieci 
zostanie zwiększona o 2 zł. Za segregowane śmieci 
płacić będziemy 15 zł, a za niesegregowane 30 zł. 
Sposób wyliczenia tej stawki bazuje głównie na 
kosztach funkcjonowania systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi i liczbie mieszkańców. 

Trzeba zaznaczyć, że na wielkość tej kwoty ma 
wpływ wiele czynników. Między innymi odbiór 
i transport odpadów, ich zagospodarowanie przez 
specjalnie do tego wyznaczone regionalne instala-
cje (dla gminy Rokietnica: Piotrowo Pierwsze) czy 
prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Do tego odpady muszą być przełado-
wane na stacji przeładunkowej w Rumianku w gmi-
nie Tarnowo Podgórne, a  BIO-odpady zagospoda-
rowane na Kompostowni. Należy jeszcze doliczyć 
koszty administrowania systemem oraz niewielkie 
wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych (szkło).

Wkrótce, w ramach oszczędności Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych wycofa worki na odpa-
dy biodegradowalne. Mają je zastąpić plastikowe 
kubły w kolorze brązowym. Zmniejszy to znacznie 

uciążliwą obsługę odpadów w workach oraz ryzyko 
ich rozsypywania się. Zredukuje to też nieprzyjem-
ne zapachy. Każdy mieszkaniec będzie zobowiąza-
ny posiadać kubeł już od 1 maja. Będzie mógł się 
w nie zaopatrzyć we własnym zakresie, również po-
przez zakup pojemnika w PUK, gdzie trwa procedura 
przetargowa zakupu kubłów po jak najniższej cenie.

Nasz kraj plasuje się na jednej z końcowych po-
zycji, jeśli chodzi prawidłową segregację śmieci. Nie 
ulega wątpliwości, że dobrze prowadzona selektyw-
na zbiórka znacznie obniża koszty wywozu odpadów 
komunalnych. Każdy z nas wytwarza rocznie około 
350 kg śmieci, tak więc jeśli nie chcemy utonąć we 
własnych odpadach, konieczny jest nie tylko recy-
kling, ale i ekologiczna świadomość. Rosnący pro-
blem odpadów jest przede wszystkim konsekwen-
cją naszych nawyków i stylu życia. 

WAŻNE!
W wyniku urealnienia stawki opłaty za od-

pady komunalne mieszkańcy gminy Rokietnica 
nie będą musieli składać nowych deklaracji, 
ani dokonywać ich korekty. Aktualne pozosta-
ną także dotychczasowe numery kont. Urząd 
Gminy Rokietnica będzie wysyłał do każdego 
właściciela nieruchomości zamieszkałej sto-
sowne ZAWIADOMIENIE.

Procedura zmiany stawki wymaga publikacji 
uchwały Rady Gminy Rokietnica w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
Wejście w życie nowych stawek przed 1 mar-
ca 2019 roku nie jest zatem możliwe.

Pracownicy Urzędu oraz Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych, udzielać będą wszyst-
kich niezbędnych wyjaśnień i służyć pomocą. 

Skąd bierze się 
podwyżka za śmieci?
• wzrost opłaty marszałkowskiej
• wzrost cen za przyjmowanie odpadów przez RIPOK 

w Piotrowie Pierwszym 
• brak na terenie gminy kompostowni, stacji przeładun-

kowej itp. instalacji 
• wszystkie odpady są wywożone poza teren gminy 
• wzrost cen za przyjmowanie odpadów BIO na kompo-

stownię w Rumianku gmina Tarnowo Podgórne 
• wzrost kosztów transportu 
• wzrost kosztów przeładunku na stacji przeładunkowej 

w Rumianku gmina Tarnowo Podgórne 
• nieprzygotowany rynek zbytu surowców w kraju > spa-

dek cen surowców wtórnych (szkło, papier, plastik) 

Ceny za odbiór odpadów w innych gminach i miastach

MIASTO/GMINA Segregowane Niesegregowane UWAGI

Suchy Las 15 zł 30 zł od stycznia 2019

Tarnowo Podgórne 15 zł 30 zł od stycznia 2019

Oborniki 14 lub 16* zł 30 zł * od rodzaju zabudowy 
od lipca 2019

Związek Międzygminny Na-
tura (Grójec, Bełsko Duże, 
Błędów, Goszczyn, Chynów, 
Jasieniec, Warka Promna)

21 zł 32 zł od  grudnia 2018

Poznań 14 lub 16* zł 30 zł * od rodzaju zabudowy 
od lipca 2019

Wrocław 19 zł 28,5 zł

Kraków 26 zł 39zł

Bydgoszcz 13 zł 39 zł

Łódź 13 zł 22 zł
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czeka na Ciebie

...i już!

1

2

Rozliczasz PIT-37 lub PIT-38?

Od 15 lutego 2019 w serwisie podatki.gov.pl 
znajdziesz przygotowane przez urząd skarbowy rozliczenie PIT

    zaloguj się: wpisz swoje dane lub użyj profilu zaufanego  

    sprawdź, uzupełnij, zaakceptuj zeznanie...
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Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku – NOWY WZÓR WNIOSKU
Urząd Gminy w Rokietnicy informuje, że w związ-

ku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2019 roku, producent rolny może 
składać do wójta właściwego ze względu na miej-
sce położenia gruntów będących w posiadaniu lub 
współposiadaniu tego producenta rolnego wnioski 
o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku w 2019 roku, stanowić bę-
dzie suma:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu po-
datku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz 
powierzchni użytków rolnych będących w posiada-
niu lub współposiadaniu producenta rolnego okre-
ślonej w ewidencji gruntów i budynków, według sta-
nu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podat-
ku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej 
rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych 
bydła będących w posiadaniu producenta rolnego  
w roku poprzedzającym rok, w którym został zło-
żony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeli-
czeniowych bydła ustalana będzie jako iloraz sumy 
dużych jednostek przeliczeniowych bydła będące-
go w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim 
dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, 

w którym został złożony wniosek o zwrot podat-
ku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współ-
czynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże 
jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędo-
wego na rok 2019 wynosi 1,00 zł na 1 litr.

Terminy składania wniosków:
a) od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. pro-

ducent rolny składa wniosek o zwrot podatku ak-
cyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. 
(w przypadku kopii prosi się o dostarczenie orygi-
nałów w celu ich potwierdzenia przez pracowni-
ka Urzędu).

b) od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. 
producent rolny składa wniosek o zwrot podatku 
akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. (w 
przypadku kopii prosi się o dostarczenie oryginałów 
w celu ich potwierdzenia przez pracownika Urzędu).

W przypadku producentów rolnych ubiegających 
się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz po-
siadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub 
hodowlę bydła, do wniosku poza fakturami VAT sta-
nowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy 
dołączyć także dokument wydany przez kierownika 

biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie 
dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego 
w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do 
każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim 
dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, 
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Dokument, o którym mowa powyżej, wydawany 
będzie na wniosek producenta rolnego.

Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku 
obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o zwrot po-
datku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zo-
stał ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. 
w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej i jest dostępny na 
stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także na stronie 
internetowej tutejszego Urzędu www.rokietnica.pl 
zakładka: Jak załatwić sprawę oraz w budynku ad-
ministracyjnym „A” Urzędu Gminy w Rokietnicy 
pokój nr 3.

Dorota Dolata 
Referat Działalności Gospodarczej  

i Mienia Komunalnego UG Rokietnica

Jakie podatki w 2019?
W dniu 3 sierpnia 2018r. Ministerstwo Finansów 

opublikowało obwieszczenie określające górne gra-
nice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, 
jakie będą obowiązywały w 2019 roku. W myśl w/w 
obwieszczenia w 2019 roku wzrosły stawki podat-
ku od nieruchomości i gruntów, lecz także od środ-
ków transportowych i innych opłat lokalnych. Nowe 
stawki zostały obliczone na podstawie poziomu in-
flacji w pierwszym półroczu 2018 roku, która zgod-
nie z komunikatem GUS wyniosła 1,6 proc.

Każda gmina w Polsce podejmuje uchwałę ustala-
jącą stawki na dany rok. Ustawa o podatkach i opła-
tach lokalnych daje możliwość podnoszenia stawek 
podatków i opłat lokalnych do górnej granicy okre-
ślonej w Obwieszczeniu Ministerstwa Finansów.

O podwyżce stawek i opłat lokalnych zadecy-
dują gminy.

Uchwała Rady Gminy Rokietnica Nr LXI/560/2018 
z dnia 29 października 2018 r. opublikowana w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
poz. 8629 w dniu 5 listopada 2018r. określa stawki 
od: • gruntu związanego z prowadzoną działalno-
ścią gospodarczą w kwocie 0,91 zł; • gruntu zwią-
zanego z budynkiem mieszkalnym w kwocie 0,49 zł; 
• budynków lub ich części: mieszkalnych 0,78 zł;  
związanych z prowadzoną działalnością gospodar-
czą 22,76 zł.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym powstały okoliczności uzasadniające powsta-
nie tego obowiązku. Takimi okolicznościami mogą 
być m.in. nabycie prawa do gruntu/nieruchomo-
ści, ustanowienie użytkowania wieczystego. Jeżeli 

okolicznością, od której jest uzależniony obowią-
zek podatkowy, jest istnienie budowli albo budyn-
ku lub ich części, obowiązek podatkowy powsta-
je z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, 
w którym budowla została zakończona albo w któ-
rym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku 
lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. 
Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zda-
rzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania 
w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wy-
korzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego 
części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, 
poczynając od pierwszego dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarze-
nie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem mie-
siąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające 
ten obowiązek. Może to nastąpić poprzez zaistnie-
nie stanu faktycznego lub prawnego, np. sprzedaż 
gruntu, wygaśnięcie użytkowania wieczystego lub 
rozbiórka budynku. Jeżeli obowiązek podatkowy 
powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, 
podatek oblicza się proporcjonalnie do ilości mie-
sięcy, w których istniały okoliczności uzasadniające 
płacenie tego podatku. Informację na podatek od 
nieruchomości osoby fizyczne są obowiązane złożyć 
właściwemu organowi podatkowemu o nierucho-
mościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na 
formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 
14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadnia-
jących powstanie albo wygaśnięcie obowiązku po-
datkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od 
osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ po-
datkowy właściwy ze względu na miejsce położe-
nia przedmiotu opodatkowania. W/w decyzja po-
datnikowi zostanie doręczona w miesiącu lutym.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych 
do czasu trwania obowiązku podatkowego, w ter-
minach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września 
i 15 listopada roku podatkowego.

W sytuacji, gdy podatek od nieruchomości nie 
przekracza 100 zł, jego płatność dokonywana jest 
jednorazowo (podobne rozwiązanie jest przewi-
dziane dla podatku rolnego i leśnego).

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spół-
ki, które nie mają osobowości prawnej, muszą skła-
dać deklaracje na podatek od nieruchomości na dany 
rok podatkowy do 31 stycznia. Deklaracje muszą 
być sporządzone na formularzu według ustalone-
go wzoru. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 
tym dniu, to deklaracje lub korektę deklaracji należy 
złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicz-
ności uzasadniających powstanie tego obowiązku. 
Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomo-
ści – bez wezwania – należy wpłacać na rachunek 
budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonal-
nych do czasu trwania obowiązku podatkowego, 
w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za sty-
czeń do dnia 31 stycznia. 

Stawki podatku od środków transportowych 
w 2019 r. oraz wysokość podatku rolnego nie ule-
gają zmianie. Również opłata za psa pozostaje na 
poziomie z lat poprzednich i wynosi 30,00 zł.

Pełna treść uchwały Rady Gminy Rokietnica 
na stronie http://www.rokietnica.esesja.pl/re-
jestr/711.

Szczegółowych informacji udziela Referat Obsłu-
gi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji pok. 
nr 4 w godzinach urzędowania.

Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych 
i Windykacji UG Rokietnica
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Jakość potwierdzona 
certyfikatem.  
ISO 2009: 2015 w Urzędzie 
Gminy Rokietnica
Po raz kolejny możesz nas 
ocenić. Wystarczy wypełnić 
ankietę

Pojęcie administracja pochodzi od łacińskiego słowa administrare, któ-
re oznacza nic innego, jak być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, minist-
rare – służyć – tak więc dbanie o jakość nie jest procesem samoistnym – 
jak każdy wymagający podporządkowania instrument, musi opierać się na 
konkretnych narzędziach. Dobrze wdrożony, nadzorowany i systematycznie 
doskonalony system zarządzania jakością przynosi urzędowi wiele korzy-
ści. Najistotniejsze z nich to m.in: uprządkowanie procedur, usprawnienie 
organizacji pracy, obsługi i zarządzania, nastawienie na rzetelną informa-
cję i skrócenie czasu załatwiania spraw, lepsze wykorzystanie posiadanych 
zasobów ludzkich i materialnych, dbałość o klienta i jego pozytywną oce-
nę jakości świadczonych usług, poprawa planowania.  

Dlatego po raz kolejny poddajemy się jako urząd Państwa ocenie, za-
praszając do wypełnienia przygotowanej anonimowej ankiety satysfakcji 
klienta. Będziemy prosić Państwa o jej wypełnienie w ciągu najbliższego 
miesiąca (do 15 marca). Stanowi ona nie tylko ważny element corocz-
nych przeglądów w ramach obowiązkowych procedur związanych z po-
siadaniem normy ISO, ale stosowany z przekonaniem test na właściwie 
wypełniane zadania i przyjazną mieszkańcom markę. 

Ankieta dla interesantów Urzędu Gminy Rokietnica:
1. Wersja tradycyjna - papierowa

W Urzędzie Gminy Rokietnica ankiety dostępne są w Biurze Obsługi Intere-
santa, w budynku C (budynek po banku SGB) Urzędu oraz u kierowników re-
feratów. Każdy z Państwa ma więc do nich bezpośredni dostęp, a w przypadku 
zamiaru skorzystania z ankiety na konkretnym stanowisku pracy – wystarczy 
o nią zapytać. Każdy z urzędników zobligowany jest do jej udostępnienia 
i na pewno to uczyni.
2. Wersja elektroniczna 

Dostępna non stop pod specjalnie dedykowana zakładką. Naszym ce-
lem jest umożliwienie Państwu wypowiedzi nie tylko w wersji papiero-
wej i w trakcie załatwiania konkretnej sprawy, ale w miejscu i w czasie dla 
Państwa dogodnym, niepodyktowanym żadną konkretną okolicznością. 

Ścieżka dostępu: www.rokietnica.pl > gmina > władze i urząd > bada-
nie satysfakcji klienta > ankieta satysfakcji klienta.

WARTO WIEDZIEĆ  
– ISO w Urzędzie Gminy Rokietnica

Przyznany w formie certyfikatu w 2011 r. Nie jest przyznawany raz na 
zawsze. Jego aktualizacja dokonywana jest raz na trzy lata przez audyt 
zewnętrzny uprawnionej jednostki certyfikującej. Corocznie przeprowa-
dza się ponadto tzw. przeglądy wewnętrzne. Obejmują one sprawdze-
nie utrzymania całego systemu zarządzania, nadzór nad dokumentacją, 
sprawdzenie dokonywanych w niej zmian. Każdorazowy audyt kończy ra-
port zawierający spostrzeżenia, obserwacje i ewentualne niezgodności. 
Ich następstwem jest podjęcie działań korygujących i doskonalących, od-
powiednio udokumentowanych. 

Stosowanie systemów zarządzania jakością w urzędach wynika z ro-
snących oczekiwań mieszkańców. Ich źródłem jest jakość usług w innych 
sferach życia oraz świadomość własnej roli wobec władz publicznych. 

Urząd Gminy Rokietnica

ANKIETA DLA INTERESANTÓW URZĘDU GMINY ROKIETNICA
Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pomogą 

one w poprawie jakości obsługi Pana/ Pani w urzędzie. Ankieta jest anonimowa.
Po wypełnieniu ankiety prosimy wrzucić ją do skrzynki w Biurze Obsługi In-

teresanta (budynek C), oddać w sekretariacie Urzędu (budynek A), bądź prze-
słać do urzędu pocztą.

1. Wizerunek Urzędu.
1 2 3 4 5

Oznakowanie Urzędu i pomieszczeń

Czytelność i przejrzystość strony 
internetowej

Wizerunek Urzędników jest 
stosowny do miejsca i funkcji

1 = źle; 2 = słabo; 3 = dostatecznie; 4 = dobrze; 5 = bardzo dobrze

2. Indywidualne podejście do Klienta.
1 2 3 4 5

Godziny przyjęć interesanta

Zrozumiały sposób komunikacji

Staranność i zaangażowanie 
Urzędników

1 = źle; 2 = słabo; 3 = dostatecznie; 4 = dobrze; 5 = bardzo dobrze

3. Kompetencje Urzędników.
1 2 3 4 5

Wiedza i kompetencje Urzędników

Zrozumiały sposób informowania

Uprzejmość, życzliwość i kultura 
osobista

1 = źle; 2 = słabo; 3 = dostatecznie; 4 = dobrze; 5 = bardzo dobrze

4. Terminowość obsługi spraw.
1 2 3 4 5

Terminowość i skuteczność obsługi

Informacja o terminie załatwienia 
sprawy

Kompleksowy sposób świadczenia 
usług

1 = źle; 2 = słabo; 3 = dostatecznie; 4 = dobrze; 5 = bardzo dobrze

5. Rzetelność obsługi.
1 2 3 4 5

Zgodność z obowiązującymi 
przepisami

Bezstronność Urzędników

Staranność obsługi

Przejrzystość sprawy

1 = źle; 2 = słabo; 3 = dostatecznie; 4 = dobrze; 5 = bardzo dobrze

6. Uwagi.

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety.
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Wiktoria Gawron kocha śpiewać  
i robi to z wielką pasją. 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Rokietnicy od-
bywają się zajęcia muzyczne z uzdolnionymi mło-
dymi wokalistkami – mieszkankami naszej gminy. 
Jedną z uczestniczek zajęć wokalnych jest Wiktoria 
Gawron. Z ramienia Gminnego Ośrodka Kultury wo-
kalistką opiekuje się instruktorka Marta Podulka.

Wiktoria jest młoda, utalentowana, a jej charak-
terystyczny głos wyróżnia ją na tle rówieśników. So-
listka bierze udział w różnego rodzaju imprezach 
gminnych i okazjonalnych m.in. „Rokietnica zapra-
sza Wielkopolan na Rumpuć”, WOŚP, „Dni Seniora” 
itp. . Startuje również w Przeglądach i Festiwalach. 
Zdobyła wyróżnienie na festiwalu Island of Talent 
Chorwacja 2015 oraz Srebrny dyplom na Wielkopol-

skim Konkursie Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej. Jest laureatką I miejsca w szkolnym kon-
kursie piosenki anglojęzycznej oraz konkursie „Pieśni 
Patriotycznych”. Zdobyła wyróżnienie w konkursie 
międzyszkolnym piosenki anglojęzycznej. Śpiewa 
i tańczy w zespole FAMA oraz śpiewała z Rokiet-
nicką Orkiestrą Dętą. Ponadto uczy się w Samorzą-
dowej Szkole Muzycznej I stopnia w Tarnowie Pod-
górnym w klasie fortepianu.

Wytężona praca, życiowa odwaga, sceniczna pew-
ność siebie, której Wiktorii nie brakuje oraz wspar-
cie najbliższych i nauczycieli pozwoliły na spełnie-
nie marzenia, jakim było wydanie własnej płyty. 

Swoją debiutancką płytę z coverami zatytułowa-
ła „W stronę marzeń…”, jej promocja odbyła się 10 
grudnia 2018 roku. Na promocji płyty zjawiło się wie-
lu gości, którzy mieli okazję wysłuchać pięknego kon-
certu. Wiktoria, jak sama przyznała „uwielbia śpie-
wać”. Śpiew towarzyszył jej, odkąd pamięta. Zawsze 
poszukiwała okazji aby mogła pośpiewać. Często 
nuci sama sobie… Nie traci zapału do okrywania 
sekretów wokalnego mistrzostwa. Równocześnie 
śpiewu uczy się u Pani Alicji Kuchowicz. Lubi eks-
perymentować z różnymi gatunkami stylistyczny-
mi. Dobrze czuje się w repertuarze klasycznym, roz-
rywkowym, lubi śpiewać muzykę filmową czy też 
utwory liryczne.

Przed Wiktorią w najbliższym czasie duże wyzwa-
nie, udział w etapie finałowym VI Ogólnopolskiego 
Konkursu Piosenki Żydowskiej pt. „Piosenka może 
czas pokonać” im. Leopolda Kozłowskiego Kleinma-
na, który odbędzie się w dniu 24 marca 2019 roku. 

Życzymy jej powodzenia i wierzymy, że te życze-
nia to tylko dodatek do jej talentu, który zapewne 
dostrzegą oceniający. 

Redakcja RW

Wybory sołtysów 
i rad sołeckich 2019

Zgodnie z zapisami par. 7 ust. 1 statutów sołectw, 
aby zebranie było prawomocne, musi w nim uczest-
niczyć 10 proc. mieszkańców uprawnionych do gło-
sowania. Jeśli o godz. 18 na sali obrad nie będzie 
się znajdowała wystarczająca liczba mieszkańców, 
wówczas rozpocznie się po upływie 15 minut, bez 
względu na frekwencję.

Porządek obrad zebrania został określony w par. 
6 ust. 2 statutów sołectw i przedstawia się nastę-
pująco:

1. Wybór przewodniczącego Zebrania i proto-
kolanta.

2. Złożenie sprawozdania z działalności Sołty-
sa i Rady Sołeckiej za ostatni rok i całą kadencję.

3. Przedstawienie przez Sołtysa informacji o ak-
tualnym stanie środków finansowych Sołectwa.

4. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Sołtysa.
7. Wybór Rady Sołeckiej.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie Zebrania.

Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje ze-
branie wiejskie w glosowaniu tajnym, bezpośred-
nim i spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

Wzorem wyborów samorządowych, na potrze-
by wyborów sołtysów i rad sołeckich przygotowa-
no spisy wyborców dla poszczególnych sołectw. 
Zawierają one wykaz osób uprawnionych do gło-
sowania w oparciu rejestr wyborców.

Zgodnie z §11 ust. 7 statutów sołectw - uczestnicy 

zebrania podpisują listę obecności. Lista obecności 
jest zarazem oświadczeniem, iż składający podpis 
jest stałym mieszkańcem sołectwa, uprawnionym 
do głosowania.
BARDZO PROSIMY, ABY NA ZEBRANIE WYBORCZE 
WZIĘLI PAŃSTWO ZE SOBĄ DOWÓD TOŻSAMOŚCI.

Arkadiusz Chołżyński 
Kierownik Referatu Administracyjnego i Spraw 

Obywatelskich UG Rokietnica

Terminarz zebrań sprawozdawczo-wyborczych przedstawia się następująco:

DATA SOŁECTWO MIEJSCE ZBEBRANIA GODZINA 
ROZPOCZĘCIA

05.02.2019 SOBOTA – BYTKOWO sala sesyjna Urzędu Gminy 18.00

06.02.2019 ROKIETNICA Szkoła Podstawowa (budynek dawnego 
gimnazjum) 18.00

07.02.2019 KIEKRZ – PAWŁOWICE salka katechetyczna - Dom Parafialny ARKA 
w Kiekrzu 18.00

08.02.2019 NAPACHANIE – DALEKIE świetlica wiejska w Napachaniu 18.00
12.02.2019 KRZYSZKOWO świetlica wiejska w Krzyszkowie 18.00
13.02.2019 STARZYNY – ROGIERÓWKO sala sesyjna Urzędu Gminy 18.00
14.02.2019 PRZYBRODA świetlica wiejska w Przybrodzie 18.00
15.02.2019 KOBYLNIKI salka Kółek Rolniczych w Kobylnikach Dużych 18.00

18.02.2019 MROWINO – CEREKWICA Szkoła Podstawowa w Mrowinie (sala gim-
nastyczna) 18.00

19.02.2019 ŻYDOWO – ROSTWOROWO świetlica wiejska w Żydowie 18.00
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27. finał WOŚP
Zebraliśmy 102 217,04 zł! Naszą radość z zebrania 

tak ogromnej sumy przyćmiły wydarzenia z Gdań-
ska, śmierć prezydenta Gdańska i rezygnacja Jurka 
Owsiaka, ale bądźmy razem! Grajmy razem, tak, 
jak obiecywaliśmy od początku – do końca świata 
i o jeden dzień dłużej!

G R A L I   Z   N  A M I
 ♥ Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS
 ♥ Restauracja „POD GRUSZĄ” p. Józef Gawron
 ♥ Cukiernia „U Kamilka” p. Artur Lisiak
 ♥ Piekarnia Łakomy Rokietnica
 ♥ ART. STUDIO WILKOM  p. Marek Korytowski
 ♥ Urząd Gminy Rokietnica
 ♥ Wójt Gminy Rokietnica p. Bartosz Derech
 ♥ Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ro-
kietnicy

 ♥ Przedszkole „Bajeczka” w Rokietnicy
 ♥ Szkoła i przedszkole – Napachanie-Mrowino
 ♥ POLICJA Rokietnica
 ♥ STRAŻACY
 ♥ ROKIETNICKI OŚRODEK SPORTU – p. Jerzy Ma-
ciejewski i pracownicy

 ♥ GMINNY OŚRODEK KULTURY
 ♥ BIBLIOTEKA GMINNA 
 ♥ KLAUS - nagłośnienie

 ♥ Sklep Komputerowy LINK Rokietnica
 ♥ Pierogarnia NA TRAKCIE
 ♥ PZU p. Piotr Nowak
 ♥ Sklep wielobranżowy p. Iwona i Waldemar Ga-
deccy

 ♥ DROGERIE POLSKIE Rokietnica
 ♥ DELIKATESY 34  Rokietnica
 ♥ REGATTA HOTEL, WELLNESS & SPA Kiekrz
 ♥ SO SUSHI Chyby
 ♥ DOKKU SUSHI BAR Kiekrz
 ♥ JULO MEBEL
 ♥ TOMPŁYT
 ♥ Kwiaciarnia ZAKĄTEK p. Małgorzata Karpiczak- 
Ostrowska

 ♥ Kwiaciarnia FLOWERS & PEOPLE
 ♥ PALETA SMAKU Rokietnica
 ♥ AKADEMIA BILARDOWA R. Babica
 ♥ Kawiarnia NATURIANA
 ♥ PAN Catering
 ♥ IWN Cars – myjnia Rokietnica
 ♥ Sklep zoologiczny JOY Kiekrz
 ♥ Kacper Knychała
 ♥ Agata Jankowiak – KRAINA EMOCJI
 ♥ ROSFIT
 ♥ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Oddział w Ro-
kietnicy

 ♥  p. Beata Dolska
 ♥ Maciej Szewczyk – autor „MROWINO. PRZYCZY-
NEK DO HISTORII”

 ♥ Ryszard Ćwirlej – pisarz – „Pójdę twoim śladem”

 ♥ Zespoły CARMINA TRIBE z Agencji Twórczej OLE!,  
SUNANDA TRIBE i OULED NAIL jako POZNAN TRI-
BAL COLLECTIVE - taniec orientalny

 ♥ Zespół FAMA
 ♥ ROKIETNICKA ORKIESTRA  DĘTA
 ♥ WOKALISTKI z Gminnego Ośrodka Kultury
 ♥ Zespół OLD BAND
 ♥ Magda Andrzejewska – ZUMBA i ROKICIAKI
 ♥ Stowarzyszenie Rokietnica Biega 
 ♥ Morsy Rokietnica
 ♥ p. Józef Fudala
 ♥ Ewa Lisowska
 ♥ Mariola Mintura
 ♥ Krystyna Chlebowska
 ♥ Michał Kęsy
 ♥ Małgorzata Sułkowska
 ♥ p. L. i B. Bronka
 ♥ Ewa Woltman
 ♥ Beata Fabiś -  artykuły z Niemiec  
 ♥ Aleksandra Bartnik
 ♥ Paulina Przybylska
 ♥ Beata Szostak
 ♥ Mirosława Święcicka
 ♥ Sonia Łukasiewicz
 ♥ Marzena Skotarczyk
 ♥ Izabela Dziamska
 ♥ Mikołaj Szarafiński – firma ATENTO
 ♥ Damian Nowicki MY PHOTO WAY
 ♥ Rokietnicki Klub Fotograficzny
 ♥ Monika i Wojciech Sokołowscy
 ♥ Józef Kleczewski
 ♥ Marcin Grodziński
 ♥ Joanna Nowak
 ♥ Justyna Stachowiak – Salon Urody Justin
 ♥ Magdalena i Robert Sucharscy
 ♥ Ewa Kieliszek
 ♥ Michał Sokołowski – Dmuchana zjeżdżalnia
 ♥ WOLONTARIUSZE i Sympatycy Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Dziękujemy 
WSZYSTKIM, 
którzy grali 
z nami, a których 
nazwiska, z powodu 
zamieszania, emocji i olbrzymiej ilości zgłoszeń, 
nie pojawiły się na tej liście – DZIĘKUJEMY!
 Sztab Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rokietnicy

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Jubileuszowy X Bal Sołtysów  
był TAKIM nie tylko z nazwy

Ogrom okazanego serca, doskonała zabawa i życz-
liwa atmosfera – to w największym skrócie relacja 
z wydarzenia, które już po raz dziesiąty zorganizo-
wali Sołtysi Gminy Rokietnica. Karnawałowe spotka-
nie jak zwykle postanowili dedykować Stowarzysze-
niu Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR. 
Z jednej strony motywem jego organizacji jest chęć 
niesienia pomocy. Z drugiej – wielkie uznanie dla 
tych, którzy nie tylko chcą, ale przede wszystkim 
skutecznie potrafią pracować dla drugich. ROKTAR 
to bowiem stowarzyszenie z doświadczeniem i suk-
cesami, a prowadzone przez nich Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, spotkania, imprezy integracyjne, wyjaz-
dy turystyczne dały niepełnosprawnym niebywałą 
szansę skorzystania z oferty „bez barier” – nie tyl-
ko tych architektonicznych.

Powodzenie Balu Sołtysów jest niezmiennie zasłu-
gą organizatorów. I to, oprócz bezsprzecznie szczyt-
nej charytatywnej idei wydarzenia, jest jego naj-
większym atutem - bardzo wysoko cenionym przez 
uczestników. Staranne wielotygodniowe przygoto-
wania, zabiegi o nowe atrakcje, ciekawe przedmio-
ty na licytację i miłą, życzliwą atmosferę nie mogą 
zostać bez echa. Bardzo cieszy fakt, że jest to pra-
ca zespołowa i że bezsprzeczny lider organizato-
rów – Józef Fudala, Sołtys sołectwa Rokietnica i od 
początku wierny duch imprezy, wspierany jest tak 
efektywnie przez swoje koleżanki i kolegów: Marię 
Chojnacką – Sołtys Krzyszkowa, Agnieszkę Kram – 
Sołtys Napachania – Dalekiego i Jacka Steike – Soł-
tysa Starzyn i Rogierówka. 

Tradycyjnie nie zawiedli również przyjaciele i part-
nerzy. To dzięki nim na balu nigdy nie brakuje cieka-
wych, praktycznych i czasami trochę zwariowanych 
gadżetów. Jubileuszowa edycja miała także swój pro-
gramowy „gwóźdź” zasponsorowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Rokietnicy. Był nim porywają-
cy pokaz pary tanecznej ze Szkoły Tańca PRESTIŻ. 
Weronika Cieślak i Daniel Ptak – mistrzowie klasy 
S w tańcach standardowych i B w tańcach latyno-
amerykańskich zachwycili kunsztem, gracją i dy-
namicznym układem. Bez trudu wciągnęli również 
gości balu do latynoamerykańskich zaproponowa-
nej przez siebie nauki cha-chy. Obserwując postępy 
chętnych do udziału w tych krótkich warsztatach 
zgodnie stwierdzili, że Rokietnica taniec ma we krwi. 

Ocena tego, czy bal da się lubić i czy jest to naj-
lepsza forma spędzenia karnawałowego wieczoru, 
na pewno ma charakter subiektywny. Natomiast 
niezaprzeczalnym faktem jest to, że od lat kończy 

się zabawą do białego rana i kolejnym pobitym re-
kordem szczodrości. Czy można chcieć czegoś wię-
cej? Klimat, rozmowy, taniec, uśmiech i gotowość 
przekazania cząstki siebie innym, utrwalone dodat-
kowo na pięknych fotografiach Adama Michty, mó-
wią same za siebie.       

Po prostu DZIĘKUJEMY.
Danuta Potrawiak

Sekretarz Gminy Rokietnica

Podziękowanie dla sponsorów 
X Balu Sołtysów

Patroni, sponsorzy, przyjaciele i partnerzy X edy-
cji Balu Sołtysów, dzięki którym jego organizacja 
stała się możliwa:
• Pan Bartosz Derech - Wójt Gminy Rokietnica, Ho-

norowy Patron imprezy;
• Pani Zofia Kotecka – Starosta  Obornicki;
• Pani Danuta  Potrawiak – sekretarz Gminy Rokiet-

nica i pracownicy Referatu Promocji UG;
• Pani Teresa Wieczorek – dyrektor GOK i Biblioteki;
• Pani Wanda Koralewska – prezes ROKTARU;
• Pan Michał Wieland – prezes PUK w Bytkowie;
• Pan Marian Szymański – prezes ZUK ROKBUS 

w Rokietnicy;
• Pan Jerzy Maciejewski – prezes ROS;
• Pan Andrzej Zajdler – firma SUNEX;
• Pani Elżbieta Furmaniak – bistro KURCZAK;
• Pani Edyta Śmiatacz – GROCHÓWKA z Napa-

chania;
• Pani Ewa Kaczmarek – salon kosmetyczny;
• Pani Natalia Wołczyk – salon fryzjerski;
• Pani Małgorzata Rapacz – zakład fryzjerski;
• Pani Ewelina Więckowska – zakład fryzjerski;
• Pan Waldemar Miecznik – DOMEX; 
• Pan Marcin Szatkowski – AGMAR;
• Pan Piotr Jankowiak – MECHANIKA POJAZDOWA;
• Pan Mateusz Wróbel – firma WULMET;
• Pan Artur Lisiak – cukiernia „U Kamilka”;
• Pan Piotr Łakomy – piekarnia w Rokietnicy;
• Pan Józef Gawron – restauracja POD GRUSZĄ;
• Pan Adam Michta – firma LAREDO;
• Pani Ewa Nadolna – sklep spożywczy;
• Pan  Eugeniusz  Kaczmarek – introligatornia i dru-

karnia;
• Pani Maria Chojnacka – sołtys Krzyszkowa;
• Pani Marzanna Mruk – sołtys Kiekrza-Pawłowic;
• Pani Agnieszka Kram i Rada Sołecka Napacha-

nie-Dalekie;
• Pani Anna Niesobęcka – sołtys Bytkowa-Soboty;

• Pan Mieczysław Paczkowski – sołtys Baranowa;
• Pan Ryszard Gicala – sklep ANATOL;
• Pani Izabela Dziamska – Kawiarnia Familijna „Sło-

ne Karmelove”;
• Pani Teresa Sroka;
• Pani Krystyna Wargin;
• Pani Faustyna Bajerlein;
• Pani Jadwiga Czachor;
• Pani Halina i Pan Krystian Fudala;
• Pan Michał Cieciora;
• Pan Ireneusz Matyja;
• Pan Zdzisław Szatkowski;
• Pan Karol Dworzański.

Dziękuję wszystkim za wszystko. Jeżeli kogoś po-
minąłem i nie wymieniłem, bardzo przepraszam.

Kwota wsparcia dla ROKTARU to 6 560,00 zł. 
W imieniu organizatorów,

Józef Fudala Sołtys Sołectwa Rokietnica

Podziękowanie
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 

i ich Rodzin „ROKTAR” składa podziękowa-
nia za organizację „Balu Sołtysów” na rzecz 
naszego stowarzyszenia.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za okaza-
ne serca i przekazaną kwotę, którą uzyska-
no od darczyńców.

Szczególne podziękowania kieruję do or-
ganizatorów Sołtysów: Józefa Fudali, Marii 
Chojnackiej, Agnieszki Kram, Jacka Steike.

Myślę, że prace malarskie wykonane przez 
naszych podopiecznych w Warsztatach Te-
rapii Zajęciowej, a licytowane przez uczest-
ników balu ozdobią państwa domy i biura, 
przynosząc satysfakcję z dobrze zainwesto-
wanych złotówek.

Dziękujemy, a otrzymaną kwotę przezna-
czymy na zakup wanny z hydromasażem sta-
nowiącą wyposażenie nowego obiektu „Rok-
taru”, który powstaje w Tarnowie Podgórnym 
dla naszych podopiecznych.  

Prezes Stowarzyszenia
Wanda Koralewska

Prosimy o wsparcie nas przekazując 1% 
podatku na działania na rzecz osób niepeł-
nosprawnych KRS 0000316203 Stowarzy-
szenie Osób Niepełnosprawnych i ich Ro-
dzin Roktar
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Ferie zimowe z Biblioteką Gminną  
oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rokietnicy

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Bibliote-
ce oraz GOKu dużo się działo. Wszędzie rozbrzmie-
wała piękna muzyka. Uczestniczki Zespołu wokal-
no-tanecznego FAMA brały udział w dwóch dniach 

zajęć warsztatowych. Pod okiem instruktorów: Pani 
Ani oraz Pana Mateusza dziewczyny aktywnie brały 
udział w warsztatach wokalnych oraz tanecznych. 
Podczas zajęć „szlifowany” był znany wszystkim  re-

pertuar utworów muzycznych oraz przećwiczone 
zostały układy taneczne.

Było bardzo wesoło! GOK
BIBLIOTEKA W ROKIETNICY



17luty 2019

Roboferie w bibliotece
W drugim tygodniu ferii zimowych w Bibliotece 

Gminnej w Rokietnicy odbywały się dla dzieci pół-
kolonie z robotyki. Przez cały tydzień zajęć dzieci 
pod okiem organizatorów i instruktorów z Robo-
Kid tworzyli wyjątkowe konstrukcje z klocków Lego. 
Podczas warsztatów młodzi konstruktorzy wyko-
nywali z klocków niesamowite roboty. Na podsta-
wie gry Minecraft uczyli się podstaw programowa-
nia. Uczestnicy zajęć pisali także własne scenariusze 
tematyczne, które następnie uwieczniali na filmie 
w technologii poklatkowej. Na zakończenie warsz-
tatów każdy uczestnik otrzymał dyplom zdobycia 
sprawności roboKonstruktora.

ROSdmuchane ferie 
zimowe 2019

ROSdmuchane ferie w hali Rokietnickiego Ośrod-
ka Sportu już za nami. Podczas dwóch dni zabawy 
-  19 i 20 stycznia najmłodsze dzieci mogły skorzy-
stać z dmuchanych atrakcji i nie tylko. Podobnie jak 
w zeszłym roku dzieci do woli zjeżdżały na dmuchań-
cach, tworzyły artystyczne nakrycia głowy czy też 
laurki okolicznościowe dla Kochanych Dziadków. 
W kąciku dla malucha  najmłodsi  budowali fanta-
zyjne  konstrukcje z klocków. W strefie sportowo
-rekreacyjnej każde dziecko mogło wziąć udział w  
treningach rugby z Panem Szymonem,  w czasie 
których zapoznali się z podstawami tego sportu.

Dziękujemy Wszystkim rodzicom oraz oczywiście 
najważniejszym w tych dniach – Dzieciom za wspól-
ną zabawę i aktywnie spędzony czas  

GOK ROKIETNICA
BIBLIOTEKA GMINNA W ROKIETNICY
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„Świąteczny nastrój”
Zbliżały się Święta i każdy chciał jak najszybciej 

poczuć w swoim domu ich atmosferę. Służą temu 
niewątpliwie piękne, własnoręcznie wykonane de-
koracje. Takie właśnie ozdoby przygotowały Tygry-
ski wraz z panią Anną Swat z Montowni Pasji. Ich 
reniferki były oryginalne - każdy inny, bo ozdobio-
ny według pomysłu właściciela. Na pewno wszyst-
kie reniferki były piękną ozdobą w domach dzieci. 

Karolina Rozmiarek

„Zimą wkoło jest wesoło!”
9 stycznia 2019 w grupie „Pszczółki” odbyły się 

zajęcia otwarte. Przedszkolaki z niecierpliwością 
oczekiwały na przyjście rodziców, a podczas zajęć 
starały się zaprezentować jak najlepiej. Mimo wie-
lu obowiązków rodzice licznie przybyli do „Bajecz-
ki” by towarzyszyć swoim pociechom. W czasie za-
jęć dzieci słuchały wiersza Anny Łady-Grodzickiej 
„Dziewięć bałwanków”, odpowiadały na pytania 
do treści wiersza, rozwiązywały zagadki o zimowej 
tematyce, brały udział w zabawach ruchowych; we 
wszystkich działaniach aktywnie wspierali nas ro-
dzice. Na koniec każda Pszczółka z mamą lub tatą 
wykonała bałwanka ze skarpetki. W czasie tych za-
jęć rodzice mieli możliwość obserwowania swoich 
pociech podczas zajęć, ich aktywności, koncentra-
cji uwagi oraz zasobu wiadomości i umiejętności. 
Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w propono-
wanych formach, dając wyraz swojemu zaintereso-
waniu i zaangażowaniu w działanie.

Wychowawczynie dziękują wszystkim przybyłym 
rodzicom za przemiłą atmosferę!!!

Izabela Olejniczak-Bysiewicz,  
Agnieszka Synoracka

„Jasełkowe spotkania”
W grudniu w przedszkolu tradycyjnie odbyły się 

spotkania bożonarodzeniowe z rodzicami. Miały one 
formę zajęć otwartych, warsztatów lub występów 
scenicznych. Wprowadziły uczestników w świątecz-
ny nastrój, stworzyły możliwość wspólnego spędza-
nia czasu i wzmocniły więzi rodzinne. 

„Żabki” zaprosiły swoich najbliższych na przedsta-
wienie jasełkowe i wśród pięknej, zimowej scenerii 
przedstawiły wydarzenia z Betlejem. Przygotowa-
ne przez rodziców kostiumy dodawały uroku ma-
łym aktorom, którzy wzruszyli niejednego widza. Na 
scenie, obok małego Jezuska, pojawiła się Maryja, 
Józef, trzej królowie, pasterze, śnieżynki i gwiazda. 
Nie zabrakło zwyczaju śpiewania kolęd, składania 
sobie życzeń i wręczania prezentów. Występ z pew-
nością wprowadził wszystkich w klimat tych wyjąt-
kowych, magicznych Świąt…

Joanna Tomalka

Z dziadkiem najciekawiej…
W piątek 11.01.2019 roku grupa Elfów miała przy-

jemność gościć elektryka - dziadka naszego kolegi 
Huberta Gorączko. Pan wyjaśnił jak powstaje prąd 
i przygotował niezwykłą niespodziankę, dzięki której 
każde dziecko mogło sprawdzić jak działa elektrycz-
ność poprzez samodzielne połączenie przewodami 
baterii z wybranym kolorem żarówki. Serdecznie 
dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie. 
Chwile spędzone z najbliższymi są cenne, a cieka-
we zajęcia na pewno rozbudziły zaintersowania po-
znawcze wszystkich dzieci. 

Małgorzata Spławska

Oj działo się, działo…
13 stycznia 2019 r. już po raz kolejny Przedszkole 

„Bajeczka” w Rokietnicy włączyło się w akcję XXVII 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, któ-
ry jak co roku odbył się w hali ROS–u w Rokietnicy. 
W tym roku zebrane pieniążki, przeznaczone zosta-
ną na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali 

Przedszkole  
Bajeczka
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Przedszkole  
4 Pory Roku

dziecięcych. Nasze przedszkole tradycyjnie aktyw-
nie włączyło się w tą akcję. Dzieci z grup „Motylki”, 
„Kotki” , „Żabki”, „Pszczółki”, „Tygryski” i „Sówki” 
wraz z Paniami przygotowały krótkie występy arty-
styczne na scenie. W tym dniu działała również ka-
wiarenka, gdzie nauczycielki Bajeczki sprzedawały 
ciasta. Zakupić w niej można było pyszne domowe 
wypieki, upieczone przez naszych cudownych rodzi-
ców z przedszkola. Dzięki zaangażowaniu rodziców 

sprzedanych zostało 320 paczek z niespodziankami 
– gadżetami. Każdy grosz z zakupu toreb wrzucany 
był do puszek. Serdecznie dziękujemy wszystkim Pa-
niom z Przedszkola „Bajeczka” za pomoc, zaanga-
żowanie w akcję, rodzicom za hojność, aktywność, 
a także za pyszne ciasta. Miejmy nadzieję że za rok 
również się tam spotkamy…

Agnieszka Tomczak

Nowy rok w Czterech Porach Roku
Dopiero niedawno zaczynał się 2018 rok. Wcho-

dziliśmy w niego z nowymi planami, celami, zamie-
rzeniami. A tu już 2018 się skończył i zawitał do nas 
nowy – 2019. Jesteśmy teraz starsi, więksi i bardziej 
dojrzali niż rok temu. Mamy nadzieję, że ten nowy 
rok będzie co najmniej tak pełen atrakcji, jak 2018. 
Nasze ciocie chyba czytają w naszych myślach, bo 
już pierwszy miesiąc – styczeń zaczął się bardzo 
intensywnie.

Na samym początku miesiąca przyjechała nasza 
ulubiona pani z ceramiki i z każdą grupą przygoto-
wywała inny prezent dla babci i dziadka z okazji ich 

święta. Maluszki lepiły łatwiejsze rzeczy, a starszaki 
trudniejsze, bo ich paluszki są już bardziej zręczne 
i lepiej radzą sobie z gliną. Każdy z nas, niezależnie 
od wieku wkładał mnóstwo serca w przygotowy-
wanie upominków dla najbliższych, dlatego na pew-
no będą oni bardzo wzruszeni, gdy je otrzymają.

W drugim tygodniu stycznia cztery przedszkolne 
grupy: Wesołe Sówki, Misie, Biedroneczki i Motyl-
ki pojechały do Poznania na musical „Co w trawie 
piszczy”. Była to opowieść o tym, że mimo tego, 
że bardzo się od siebie różnimy i każdy jest dobry 
w czymś innym, razem możemy dokonać wielkich 
rzeczy. Dlatego nie warto stać na uboczu, tylko trzy-
mać się swoich przyjaciół i kolegów, bo to w grupie 
tkwi siła. Bardzo nam się podobała ta bajka o po-
lnych zwierzętach. Teraz już wiemy, że warto być 
dobrym dla innych, bo tylko wspólnymi siłami mo-
żemy pokonać wszystkie trudności.

W połowie miesiąca odwiedzili nas twórcy kam-

panii „Kolejowe ABC”. Jest to kampania, która od-
wiedza przedszkola w całej Polsce, żeby uczyć dzieci 
bezpieczeństwa na obszarach kolejowych. Podczas 
zajęć poznaliśmy prawidłowe zachowanie w pobli-
żu torów, w pociągu, na peronie oraz zasady postę-
powania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. 
Było to bardzo ciekawe spotkanie, wzbogacone po-
kazami i ciekawymi rekwizytami (jak na przykład 
wielkie znaki drogowe). Bardzo nam się podobało.

Końcówka stycznia nie była wcale nudniejsza od 
reszty miesiąca. Odwiedziły nas w tym czasie Klub 
Małego Muzyka z koncertem „Kwiaty we włosach” 
oraz pani z DNA Zabawy z najciekawszymi pod słoń-
cem doświadczeniami chemicznymi. Czy ktoś z was 
wie, czy woda ma skórę? My już wiemy :)

Teraz z niecierpliwością czekamy na luty i na spo-
tkanie z naszymi ukochanymi dziadkami. Na pew-
no wam o nim napiszemy.
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Grudniowe wspomnienia…
Mikołajki w przedszkolu to ważne wydarzenie dla 

wszystkich dzieci. Już na początku grudnia z wor-
kiem pełnym prezentów odwiedził nas Święty Mi-
kołaj. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy również na 
odwiedziny Gwiazdora, który dotarł do nas w dniu 
naszej przedszkolnej wigilii. Pod koniec miesiąca za-
prosiliśmy także rodziców na wspólne kolędowanie 
i warsztaty świąteczne.

„Dziewczynka z zapałkami” oraz 
„Pingwinkowa rewolucja”

W magiczny nastrój zbliżających się świąt Boże-
go Narodzenia wprowadził nas spektakl pt. „Dziew-
czynka z zapałkami”. Tę piękną historię poruszającą 
liczne serca przedstawiła dzieciom kadra naszego 
przedszkola. Naszą placówkę odwiedził również zna-
ny już dzieciom Teatr Kurtynka. Tym razem aktorzy 

przenieśli przedszkolaki do krainy pingwinków. Dzie-
ci nie tylko poznały kolejny kontynent, ale nauczyły 
się, że święta mogą trwać cały rok, wystarczy być 
uśmiechniętym oraz miłym dla innych. 

Warsztaty kulinarne 
Dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły 

w warsztatach kulinarnych w Restauracji Pod Gru-

szą, podczas których przygotowywały oraz samo-
dzielnie dekorowały babeczki. Z kolei w przedszkolu 
wspólnie piekliśmy i ozdabialiśmy świąteczne pier-
niczki, a nawet wypróbowaliśmy przepis na babci-
ne chruściki. Było przepysznie! 

Czarodziej Brozi  
i jego przyjaciółka Kuki

Niespodziewana wizyta znanego magika w na-
szym przedszkolu dostarczyła przedszkolakom wiele 
radości. Dzieci poznały papugę o imieniu Kuki, któ-
ra okazała się bardzo przyjaznym i mądrym stwo-
rzeniem.

„Moja babcia i mój dziadek…”
11 stycznia 2019 uroczyście obchodziliśmy Dzień 

Babci i Dziadka. W formie wierszy i piosenek, a tak-
że własnoręcznie przygotowanych prezentów dzie-
ci podziękowały swoim dziadkom, za miłość i każde 
ciepłe słowo, jakie otrzymują od nich każdego dnia. 
W tym dniu wzruszeń nie było końca.

Daria Kaczmarek

Przedszkole  
Logicus

Żłobek  
Myszka Miki

Zimowa aura zadbała o to, by grudzień w naszym 
żłobku upłynął na świątecznych spotkaniach oraz 
wspólnych zabawach. 

Miesiąc rozpoczęliśmy od Dnia Piernika. Tego 
dnia dzieci zamieniły się w małych cukierników. 
Z niewielką pomocą cioć wykonały genialne pier-
niczki, które wręczyły rodzicom jako prezent Bo-
żonarodzeniowy.

Gościliśmy w placówce fotografa, który na pięk-
nym tle zrobił każdemu z dzieci sesje świąteczną. 

21.12. zapukał do naszych drzwi prawdziwy Świę-
ty Mikołaj z pełnym workiem prezentów, dzieci z za-
ciekawieniem i dreszczykiem emocji czekały na wy-
mówienie przez gwiazdora swojego imienia, a to 

oznaczało podejście bliżej i odebranie paczki.
Korzystaliśmy z pięknej zimowej pogody i każde-

go dnia spędzaliśmy czas na świeżym powietrzu. 
Padający śnieg to niezwykła rozrywka dla małych 

pociech. Każdy płatek śniegu mroził małe noski, ale 
i tak nie traciliśmy humoru. 
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Świąteczne życzenia z MUMULI !!!
W ostatni dzień pobytu w przedszkola 21 grud-

nia, dzieci z przedszkola Mumula wyruszyły na spa-
cer po Rokietnicy.  Podczas spaceru dzieci rozda-
wały napotkanym 
p r ze c h o d n i o m 
świąteczne kart-
ki i składały życze-
nia. Akcja rozdawa-
nia świątecznych 
kartek spotkała się 
z bardzo serdecz-
nym przyjęciem. 
Mieszkańcy gminy 
Rokietnica, którzy 
w przedświątecz-
nej gorączce zna-
leźli chwilę by przy-

stanąć i posłuchać, co dzieci mają do powiedzenia 
na pewno nie żałują. Na wielu twarzach zagościł 
piękny szczery uśmiech. Niektórzy wprost niedowie-
rzali, że kartki są dla nich. Wszyscy bardzo dzięko-
wali i wzajemnie życzyli przedszkolakom wesołych 
świąt. Dzieci szczęśliwe wróciły do przedszkola wie-
dząc, że kartki, które wykonali samodzielnie będą 
rozjaśniać domy przechodniów. 

Dominika Tarnowska

Przedszkole  
Mumula

Przedszkole  
Ptyś

Świąteczny czas
Gdy nastanie grudzień z okresem Bożego Naro-

dzenia wiąże się wiele zwyczajów, a przede wszyst-
kim szczególna atmosfera. Ludzie wręczają sobie 
prezenty, ubierają choinki, wspólnie śpiewają kolę-
dy. Jednocześnie uśmiechają się do siebie częściej 
niż zazwyczaj, bo to czas pojednania, dobroci i ła-
ski. Przez kilka dni w roku zapominają o podziałach 
i różnicach. Wyraźnie odczuwamy prawdziwie ma-
giczną, świąteczną aurę. W tym szczególnym czasie 
ani człowiek ani żadne miejsce nie może być zanie-
dbane i zapomniane, dlatego w nasze przedszkole 
zyskało iście świąteczny wygląd.  Nic tak nie tworzy 
atmosfery świątecznej jak czas spędzony z bliskimi, 
aromat pierników, tworzenie kartek świątecznych 
i śpiewanie kolęd. 17 i 18 grudnia nasze przedszkole 
zamieniło się w świąteczną krainę. Nasi podopieczni 

tworzyli świąteczne cuda ze swoimi bliskimi. W tych 
dniach odbyły się warsztaty świąteczne z rodzica-
mi, dzieci były zachwycone, że teraz to rodzice, nie 
dzieci, są pod opieką cioć  Miła atmosfera, spokój, 
brak pośpiechu, śpiew kolęd sprawiły, że wspólnie 
spędzony czas minął bardzo szybko. W tych dniach 
nawet pogoda była iście zimowa. Śnieg za oknem 
sprawił, że nawet ciocie poczuły się jak małe dzie-
ci  Drodzy rodzice dziękujemy za tak liczny udział 
w warsztatach, za piękne prace i uśmiech na twa-
rzach dzieci, widzimy się niebawem  

Po tych wspaniałych dniach, które spędziliśmy 
z dziećmi i ich rodzicami przyszedł czas na odwiedzi-
ny Gwiazdora. Dzieci już na kilka dni przed, tą ważną 
wizytą, były podekscytowane. Zabawki przedszkol-
ne już nie były tak atrakcyjne jak kilka dni wcze-
śniej, cała uwaga przedszkolaków była skupiona na 
21 grudnia. Wydawało się, że czas staną w miejscu 
ale udało się, dotrwaliśmy do wizyty wspaniałe-
go gości. Ileż to radości sprawił Gwiazdor naszym 
podopiecznym, prezenty, sesja zdjęciowa z naszym 
świętym. Ach, święta to magiczny czas. 

Gwiazdorku, dziękujemy 

Wyjazd do Kina Apollo
Nowy rok, nowe przygody. 08 stycznia grupa 5 

i 6-latków wraz z ciociami wybrała się na wycieczkę 
do kina Apollo na spektakl pt. „Co w trawie piszczy 
czyli w grupie siła” w wykonaniu teatru muzyczne-
go Forte.  Spektakl idealnie wpasował się w obecne 
czasu, w których to zapotrzebowanie na akceptacji 
i tolerancje jest ogromne. Musical ukazał życie drob-
nych stworzeń, które tak jak ludzie nie są idealne, 

a nasze niedoskonałości wcale nie muszą być wadą. 
Fantastyczna przygoda mieszkańców łąki, a przy tym 
zaskakujące zwroty akcji połączone ze znakomitym 
humorem udowodniły, że chociaż wszyscy tak bar-
dzo się od siebie różnią, to tylko wspólnymi siłami 
można pokonać wszelkie trudności i dokonać cze-
goś naprawdę wielkiego. Dzieci były bardzo zado-
wolone ze spektaklu, a jazda autobusem była do-
datkową atrakcją. 

KARNAWAŁ !!!
Tak, nadszedł ten czas, na wspaniałą zabawę, prze-

brania, tańce hulańce.  Bal karnawałowy to bardzo 
ważny dzień dla przedszkolaków, często wyczekiwa-
ny przez  wiele tygodni. U nas w przedszkolu kar-
nawał zaczął się z przytupem  11 stycznia - Tego 
dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolo-
rowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów 
znanych bajek, w salach przedszkolnych można było 
spotkać wróżki, księżniczki, delikatne motylki, ryce-
rzy, smoka, piratów, policjantów, Spider-Mana, Bat-
mana... Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszyst-
kich postaci. Dzieci świetnie bawiły się uczestnicząc 
w tańcach, licznych konkursach zręcznościowych, 
ruchowych, plastycznych. Dzieci przebrane w te po-
staci mogły się zaprezentować przed całą społeczno-
ścią przedszkolną. Bal umożliwił dzieciom spędze-
nie czasu w miłej i bajkowej atmosferze. Wspólna 
zabawa przyniosła wiele radości naszym przedszko-
lakom, a to było głównym celem tego balu. Dzięku-
jemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przy-
gotowanie pięknych balowych strojów. Kolejny bal 
karnawałowy już niebawem. 
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Goście z programu Erasmus+ z wizytą w Rokietnicy

Św. Marcin w międzynarodowym wydaniu
Od pierwszego września 2017 roku Szkoła Pod-

stawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy realizu-
je w kooperacji z pięcioma europejskimi szkołami 
projekt Traditions and modern technology. Pomy-
słodawcą i głównym koordynatorem projektu jest 
partner węgierski, a nadrzędnym celem podjętej 
współpracy jest poznawanie tradycji poszczegól-
nych krajów, przy wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii. 

Wizyta w Polsce była trzecim spotkaniem projek-
towym. Wcześniej odbyły się już wyjazdy do Finlandii 
oraz na Węgry. Każda z wizyt studyjnych obejmuje 
mobilność dwóch nauczycieli oraz dwóch uczniów 
z danego kraju. W terminie 10-15 listopada 2018 
gościliśmy w szkole 22 osoby. Opiekunowie znaleźli 
zakwaterowanie w hotelu, natomiast dzieci ugosz-
czone zostały przez polskie rodziny. 

Tematem przewodnim spotkania w Polsce była 
postać Świętego Marcina oraz sposoby celebrowa-
nia tego dania w Finlandii, Portugalii, Wielkiej Bry-
tanii, Estonii, na Węgrzech i oczywiście w Polsce. 
Przygodę z polskością i lokalnymi tradycjami rozpo-
częliśmy w niedzielę od świętowania wraz z pozna-
niakami imienin ulicy Św. Marcin. Gości urzekła at-
mosfera miejsca, jak również sam korowód ze św. 
Marcinem w roli głównej. Wszystkim smakowały 
również wyśmienite rogale. Pełni pozytywnej energii 
wkroczyliśmy w nowy tydzień, który miał przynieść 
jeszcze większą ilość wrażeń i atrakcji. 

Poniedziałek ponownie spędziliśmy w Poznaniu, 
rozwiązując quest Królewski Poznań na Starym Ryn-
ku. Rozwiązywanie zagadek zawartych w grze miej-
skiej przybliżyło wszystkim uczestnikom projektu 
ciekawe fakty z historii Polski i Poznania. Wszystkim 
grupom udało się rozwiązać quest i uzyskać pieczęć 
potwierdzającą poprawność hasła. 

Wtorek był bardzo intensywnym dniem dla 
wszystkich. W pierwszym, roboczym dniu goście 
z programu Erasmus+ zostali oficjalnie przywita-
ni przez władze Gminy Rokietnica w osobie Wój-
ta, pana Bartosza Derecha oraz Dyrekcję SP, panią 
Karolinę Nawrocką.

Pierwszym etapem pracy była prezentacja tra-
dycji związanych z dniem św. Marcina. Uczniowie 
przygotowali prezentacje na temat tego święta lub 

podobnych świąt w ich krajach. Najhuczniej obcho-
dzi się ten dzień w Estonii, gdzie jest to święto ogól-
nokrajowe. Estońscy uczniowie w wyjątkowy spo-
sób przedstawili nam swoje tradycje, zapraszając 
do wspólnego świętowania śpiewem i tradycyj-
nym tańcem. 

Tego dnia goście uczestniczyli również w wyjątko-
wym, anglojęzycznym apelu przygotowanym z okazji 
100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 
Swoje zdolności artystyczne, organizacyjne i języko-
we zaprezentowała klasa 3e gimnazjum, pod opie-
ką pana Szymona Rystera. Ponadto, wtorkowe po-
południe upłynęło też na grze w kręgle w pobliskim 
CTS-ie. Wspólna zabawa była doskonałą formą in-
tegracji dla wszystkich uczestników. 

Środa była typowym dniem roboczym, ponieważ 
każde spotkanie projektowe winno skutkować kon-
kretnymi efektami pracy intelektualnej. Aby dobrze 
się do nich przygotować rozpoczęliśmy ten dzień od 
ćwiczeń relaksacyjnych, prowadzonych przez panią 
Katarzynę Klimczak-Pękosz. Następnie, uczniowie 
przystąpili do zgłębiania informacji na temat organi-
zacji międzynarodowej zajmującej się obroną praw 
człowieka. Po przedstawieniu zadań realizowanych 
przez Amnesty International, uczniowie zapoznali 
się z sylwetkami kobiet, które padły ofiarami łama-
nia praw człowieka. Każda międzynarodowa gru-
pa wybrała jedną osobę, w obronie której posta-
nowiła napisać list skierowany do odpowiednich 
władz. Podczas przerwy utalentowani uczniowie 
naszej szkoły, pod kierunkiem pani Romy Błaszczyk 
i pani Katarzyny Majchrowicz, zaprezentowali swo-
je umiejętności wokalne, instrumentalne, manual-
ne, zręcznościowe oraz taneczne. Mamy naprawdę 

zdolną młodzież! Dzień zakończył się tworzeniem 
kroniki pobytu w Polsce, oczywiście przy wykorzy-
staniu narzędzi internetowych. 

Czwartek był dniem pożegnania z gośćmi i otrzy-
mania certyfikatów potwierdzających wizytę w na-
szym kraju. Przygoda w Polsce rozpoczęła się od 
Poznania i tam też się zakończyła. W Rogalowym Mu-
zeum młodzież i nauczyciele wzięli udział w warsz-
tatach pieczenia rogali świętomarcińskich, a następ-
nie udali się do Bramy Poznania na kolejną lekcję 
muzealną w języku angielskim. 

Mimo, iż wizyta gości z programu Erasmus+ była 
dużym wyzwaniem organizacyjnym, intensywny ty-
dzień zakończył się sukcesem. Goście bardzo po-
zytywnie wypowiadali się na temat naszego kraju, 
szkoły i programu pobytu. Nie byłoby to możliwe 
bez zaangażowania wielu osób: dyrekcji, nauczy-
cieli i rodzin, które gościły zagranicznych uczniów 
w swoich domach, otaczając ich wyjątkową opie-
ką. Była to lekcja szeroko rozumianej współpracy, 
którą zdaliśmy na szóstkę, także dzięki pomocy lo-
kalnych i zaprzyjaźnionych przedsiębiorców, któ-
rym jeszcze raz serdecznie dziękujemy. 

Realizacja projektów o wymiarze międzynarodo-
wym daje uczniom możliwość poznania tradycji in-
nych narodów, uczy tolerancji i otwartości na inność 
i różnorodność, stwarza nowe możliwości i daje oka-
zję do treningu językowego. Podczas spotkań projek-
towych uczniowie wykorzystują nowoczesne tech-
nologie i pracują w grupach międzynarodowych. 
Znajomość narzędzi IT i języka angielskiego oraz 
umiejętność pracy w zespole zaprocentują w przy-
szłości. Motto programu Erasmus+ brzmi: Zmienia 
życie, otwiera umysły i tego życzę wszystkim uczest-
nikom spotkania w Polsce.

koordynator projektu, Ewa Lepsza

PODZIĘKOWANIA
W IMIENIU UCZESTNIKÓW PROGRAMU ERA-
SMUS+, REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTA-
WOWEJ IM. JANA BRZECHWY W ROKIETNICY
DZIĘKUJEMY ZA 
• ŻYCZLIWOŚĆ, POMOC I OKAZANE WSPARCIE 

panu Józefowi Gawronowi 
• firmie ROKBUS
• panu Grzegorzowi Wojciechowskiemu wła-

ścicielowi Delikatesów 34
• firmie Piotr i Paweł
oraz
•  Stowarzyszeniu Wiedza Kultura Pomoc
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W Przedszkolu w Napachaniu…
Miesiąc grudzień to dla wszystkich dzieci na ca-

łym świecie wyjątkowy czas, milusińscy z przed-
szkola w Napachaniu także mieli okazję się o tym 
przekonać. Na początku miesiąca w każdej sali za-
gościła choinka i piękny świąteczny nastrój. Dzie-
ci miały okazję pomóc w przygotowaniu dekora-
cji, ozdabianiu drzewek, czy wycinaniu śnieżynek. 
W całym przedszkolu słychać było śpiew świątecz-
nych piosenek oraz wszędzie można było poczuć 
zapach świeżo upieczonych pierniczków. Wszystko 

po to żeby i w naszym przedszkolu zagościła ma-
gia tego wspaniałego okresu jakim są Święta Bo-
żego Narodzenia.

Na początku miesiąca nasze maluszki odwiedziła 
Pani z pieskami. Opowiedziała o tym jak prawidło-
wo się nimi zajmować, co takiego jedzą i jak moż-
na się z nimi bawić. Dzieci miały okazję pogłaskać 
psiaki i pobawić się z nimi.

Dnia szóstego grudnia nasze przedszkolaki miał 
odwiedzić Mikołaj, niestety z racji ogromu pracy nie 
mógł przybyć osobiście, wysłał jednak na pomoc 

swoich pomocników- nasze Panie dyrektor. Każda 
z grup: Leśne Duszki, Żabki, Krasnoludki i Tropicie-
le zostały obdarowane prezentami. Panie Dyrektor 
złożyły mikołajkowe życzenia a dzieci zaśpiewały 
świąteczne piosenki.

W tym wyjątkowym czasie nie zabrakło rów-
nież występów dla naszych kochanych rodziców. 
Kolejno w każdej z grup odbyły się Wigilie Przed-
szkolne, połączone z akademią, poczęstunkiem 
oraz warsztatami dla dzieci i rodziców. Przedszko-
laki wraz z wychowawczyniami przygotowały świą-
teczne przedstawienia z ogromem piosenek, wierszy 
oraz układem tanecznym. Milusińscy przygotowa-
li również świąteczne upominki dla swoich rodzi-

Przedszkole Mrowino-Napachanie
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ców. Były życzenia, miła i radosna atmosfera, dużo 
uśmiechu i zadowolenia!

Nie zabrakło również wspólnego wigilijnego po-
siłku. Panie nauczycielki razem z grupą pomocni-
ków przygotowały w największej sali stoły nakryte 
białym obrusem. Dzieci usłyszały moc serdecznych 
życzeń i tak wspólnie zjedliśmy świąteczny obiad, 
a to nie był koniec atrakcji tego dnia! Po skończonym 
posiłku odwiedził nas Gwiazdor. Siwy Pan z długą 
brodą przywitał każdego z przedszkolaków zapytał 
o imię i o to czy dzieci były grzeczne w tym roku. 
Dla wszystkich przygotował gwiazdkowy prezent, 
a kiedy wręczał je dzieciom prosił o to, aby były 
grzeczne w kolejnym roku. Cała sala wypełniła się 
uśmiechniętymi dziecięcymi twarzami, a radość to-
warzyszyła wszystkim do końca dnia. ;)

W niedzielę 13 stycznia już po raz 27 zagrała 
WOŚP. Także nasza placówka dołożyła starań, aby 
pomóc w organizacji tego dnia. Dzieci pod okiem 
swoich Pań zaraz po świętach rozpoczęły próby do 
występów na scenie WOŚP. Nasze dzielne przed-
szkolaki przygotowały występ taneczny. Dzieci jako 
dumni tancerze wcieliły się w postacie smerfów. 
Był „Loczek blond”, a także nieco szybsze rytmy do 
utworu Shakiry. Nie zabrakło również wizyty Gar-
gamela. Dzieci pełne energii i odwagi zaprezento-
wały się świetnie i przyciągnęły mnóstwo widzów.

 Ewa Abramczyk nauczyciel Przedszkola 
w Napachaniu

W Przedszkolu w Mrowinie …
Grudzień w przedszkolu w Mrowinie upłynął w at-

mosferze przygotowań do świąt Bożego Narodze-
nia. Oczywiście 6 grudnia odwiedził nas Mikołaj, 
który w tym roku był tak zajęty, że poprosił o po-
moc w roznoszeniu prezentów nasze Panie Dyrektor. 
Kilka dni później dzieci z wszystkich grup zaprosiły 
swoich rodziców na wspólne warsztaty, na których 
zdobili figurki świąteczne i przygotowywali bombki 
na choinkę. Radość i szczęście na twarzach dzieci 
i ich rodziców były bezcennym widokiem i dowo-
dem na to jak ważny jest wspólnie spędzany czas. 

Okres oczekiwań zakończył się oczywiście uro-

czystą Wigilią w przedszkolu i wizytą upragnionego 
Gwiazdora  Warte podkreślenia jest to, że dzieciom 
sprawiło wiele radości wspólne zdobienie sal przed-
szkolnych, ubieranie choinek, przygotowywanie sto-
łów do Wigilii i śpiewanie kolęd. Rodzicom bardzo 
dziękujemy za pomoc w naszych przygotowaniach.

Styczeń to przede wszystkim czas przygotowań 
do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Nasze przedszkole reprezentowała grupa taneczna 
pod przewodnictwem pani Ani Talarowskiej. Kadra 
całego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z Pa-
niami Dyrektor przygotowała występ niespodzian-
kę- mikołajkowy taniec w rytmach Zumby. Zarów-
no dzieci, jak i wszystkie panie włożyły wiele serca 
w przygotowania do tegorocznego, już 27 finału 
WOŚP. Rodzicom dziękujemy za tak liczne przyby-
cie i licytację prac wykonanych przez dzieci.

 Sylwia Ciborska-nauczyciel Przedszkola 
w Mrowinie 

Drodzy Rodzice!
W sobotę, 2 marca,  

w godz. od 10:00 do 12:00 
organizujemy

DRZWI OTWARTE
Serdecznie zapraszamy do Szkoły 

i Przedszkola w Mrowinie
oraz Szkoły i Przedszkola 

w Napachaniu.
Społeczność ZSP w Napachaniu
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Kiermasz u Zamoyskich

W niedzielę 16. 12. 2018 roku odbył się u ,,Za-
moyskich” tradycyjny kiermasz świąteczny oferują-
cy liczne atrakcje. Można było kupić książki, ozdo-
by i kompozycje świąteczne przygotowane przez 
młodzież oraz Radę Rodziców, posłuchać kolęd, de-
lektować się kawą i ciastem serwowanymi przez 
uczniów. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci:  
był Mikołaj oraz warsztaty dla najmłodszych oraz 
inscenizacja Jasełek przygotowana przez młodzież. 

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie Rady Ro-
dziców, pracowników szkoły oraz młodzieży w przy-
gotowania oraz pomoc podczas kiermaszu.

Jasełka
Uczniowie jak co roku przygotowali spektakl bo-

żonarodzeniowy – zaprezentowany na kiermaszu 
i dla społeczności szkolnej. Tym razem Piekło i Nie-

bo toczy walkę o ludzkie dusze. Akcja dzieje się tuż 
przed świętami w czasach współczesnych. Na sce-
nie pojawiły się: diabły, aniołowie, śmierć, trady-
cyjna rodzinka (mama, niechętne do pomocy dzieci 
i mało obecny w domu mąż). W dialogach nie za-
brakło humoru, który spotkał się z żywą reakcją pu-
bliczności. Zabawne sytuacje doprowadziły do po-
myślnego zakończenia. Pokój zagościł w rodzinie, 
a Święta znowu odrodzą w ludziach serdeczność, 
wzajemną miłość, chęć przebaczenia.

Barbara Włodarczyk

Wystawa dekoracji świątecznych
W ramach kiermaszu u ,,Zamoyskich” 16 grudnia 

odbyła się wystawa dekoracji związanych ze święta-
mi Bożego Narodzenia przygotowana przez uczest-
ników Klubu Młodego Florysty. Pokazano różne for-
my kompozycji – tradycyjne i bardziej nowatorskie 
interpretacje choinki oraz dekoracji stołu. Uczniowie 
wyjaśniali jak były wykonane poszczególne kom-
pozycje. Dużym powodzeniem cieszyły się warsz-
taty, na których można było wykonać własnoręcz-
nie kompozycje w naczyniu do dekoracji stołu oraz 

gwiazdkę do zawieszenia w oknie lub na ścianie. 
Klub Młodych Florystów zaprasza 11 maja na 

wiosenną wystawę i warsztaty podczas ,,Majów-
ki u Zamoyskich”.

Maria Matuszczak

Mikołajkowy Turniej Halowej  
Piłki Nożnej Chłopców 2018 

17.12.18. na hali sportowej w Murowanej Go-
ślinie odbył się Mikołajkowy Turniej  Halowej Piłki 
Nożnej Chłopców.

Klasyfikacja: III miejsce Szkoła z Murowanej Go-
śliny, II  Szkoła z Rokietnicy-Zamoyscy, I Szkoła z Bo-
lechowa. 

Gratulujemy! M.Statucka

Turniej Halowej Piłki Nożnej 
Chłopców 

19.12.18. na hali ROS-u odbył się Turniej  Halo-
wej Piłki Nożnej Chłopców. III miejsce zajęła Szko-
ła z Poznań-Rubież, II  Szkoła z Poznania-Golęcin, 
I Szkoła z Rokietnicy- Zamoyscy.

Gratulujemy! M.Statucka

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich

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 rozszerzo-

ne: matematyka, j. angielski/

• I technik hotelarstwa – /przedmioty rozszerzo-
ne: geografia, j. angielski/

• I technik architektury krajobrazu(tak) /technik 
organizacji reklamy (tor) – /przedmioty rozsze-
rzone: c.d. na następnej stronie
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dla tak: biologia, j. angielski; dla tor: informaty-
ka, j. angielski/

Liceum ogólnokształcące /szkoła 4-letnia/
• I liceum ogólnokształcące – /przedmioty roz-

szerzone: 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 rozszerzo-

ne: matematyka, j. angielski/
• I technik hotelarstwa – /przedmioty rozszerzo-

ne: geografia, j. angielski/
• I technik architektury krajobrazu(tak)/technik or-

ganizacji 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, fi-
zyka, 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/

TECHNIK INFORMATYK
Nazwy kwalifikacji

W zawodzie technik informatyk występują dwie 
kwalifikacje:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów kompu-
terowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 

EE.09. Programowanie, tworzenie i administro-
wanie stronami internetowymi i bazami danych 

Przedmioty zawodowe 
• teoretyczne

 » Systemy operacyjne
 » Urządzenia techniki komputerowej
 » Lokalne sieci komputerowe
 » Witryny i aplikacje internetowe
 » Lokalne systemy baz danych
 » Działalność gospodarcza
 » Język angielski zawodowy

• praktyczne
 » Administrowanie systemami operacyjnymi
 » Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 » Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
 » Aplikacje desktopowe i mobilne
 » Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 » Tworzenie i administrowanie bazami danych

Kompetencje zawodowe zdobywane w wyniku 
kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik 
informatyk będzie przygotowany do wykonywania 
następujących zadań zawodowych:

 » montowania oraz eksploatacji systemów kom-
puterowych i urządzeń peryferyjnych;

 » wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci 
komputerowych;

 » projektowania, tworzenia, administracji i użyt-
kowania baz danych;

 » programowania aplikacji desktopowych, in-
ternetowych oraz mobilnych;

 » projektowania, tworzenia i administracji stro-
nami WWW i systemami zarządzania treścią.

Szkoła umożliwia zdobycie dodatkowych umie-
jętności i uprawnień. Wśród nich są:
1. Certyfikaty Cisco Networking Academy (około 

20 róznych certyfikatów) np.
 » IT Essentials,
 » CCNA 1 Introduction to Networks,
 » CCNA 2 Routing and Switching Essentials,
 » CCNA 3 Scaling Networks,
 » CCNA 4 Connecting Networks,
 » CCNA Security,

2. Certyfikaty IT-szkola – to certyfikaty obejmujące 
nie tylko zagadnienia informatyczne;

3. Staże dla młodzieży w ramach projektów Czasu 
Zawodowców BIS i projektu ZIT;

4. Platformy edukacyjne zawodowcy.org i it-szko-
la.edu.pl;
Szkoła zapewnia: darmowe oprogramowanie 

w ramach platformy Microsoft Azure i Microso-
ft Office 365.

Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania na za-
jęciach pozalekcyjnych z: robotyki, grafiki kompu-
terowej, programowania, obsługi drukarki 3D, ste-
rowania dronem.

Konkursy informatyczne dla uczniów
 » Potyczki młodych adminów
 » Konkurs CISCO „Knockout Ransomware with 

Cisco”
 » OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WY-

NALAZCZOŚCI
 » Olimpiada informatyczna

Szkoła posiada nowoczesne pracownie i szero-
kopasmowy dostęp do Internetu.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły
Absolwenci technikum informatycznego znajdą 

pracę w zakładach pracy wykorzystujących techno-
logie informatyczne zaimplementowane na stanowi-
skach pracy, firmach administrujących sieci kompu-
terowe, działach obsługi informatycznej dowolnego 
przedsiębiorstwa, firmach tworzących oprogramo-
wanie komputerowe, punktach serwisowych, skle-
pach komputerowych oraz mogą prowadzić własną 
działalność gospodarczą w zakresie podstawowych 
usług informatycznych.

Piotr Janowski
Nauczyciel ZS im. J. i W. Zamoyskich

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
Kwalifikacje: 
• A.26./AU.29. Sprzedaż produktów i usług rekla-

mowych 
• A.27./AU.30. Organizacja i prowadzenie kampa-

nii reklamowej 
Przedmioty teoretyczne i praktyczne w techni-
kum 4-letnim: 
kształcenie zawodowe teoretyczne: 

 » marketing w działalności reklamowej, 
 » sprzedaż w reklamie, 
 » język angielski w działalności reklamowej, 
 » prowadzenie działalności gospodarczej w re-

klamie, 
 » elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie, 

 » organizacja i techniki reklamy, 
kształcenie zawodowe praktyczne: 

 » organizacja sprzedaży reklamy, 
 » projektowanie kampanii reklamowej. 

Przedmioty teoretyczne i praktyczne w techni-
kum 5-letnim: 

 » kształcenie zawodowe teoretyczne: 
 » podstawy reklamy, 
 » przekaz i komunikat w reklamie, 
 » kampania reklamowa, 
 » język obcy (angielski) w reklamie, 
 » kształcenie zawodowe praktyczne: 
 » strategia w reklamie, 
 » kreacja w reklamie, 
 » produkcja reklamy, 
 » planowanie kampanii reklamowej, 
 » zarządzanie procesem realizacji kampanii re-

klamowej, 
 » skuteczność i efektywność kampanii rekla-

mowej. 

Kompetencje zawodowe 
Absolwent Technikum Organizacji Reklamy na-

bywa kompetencje do organizowania oraz pro-
wadzenia sprzedaży produktów i usług reklamo-
wych, organizowania oraz prowadzenia kampanii 
reklamowej, a także projektowania i wykonywania 
zróżnicowanych środków reklamowych. Dlatego 
też w procesie dydaktycznym kładziemy ogromny 
nacisk zarówno na kształtowanie wiedzy i umiejęt-
ności w zakresie stosowania nowoczesnych tech-
nik reklamowych, jak i na rozwój niezwykle pożą-
danych w tym zawodzie cech osobowościowych 
uczniów, takich jak: otwartość, komunikatywność, 
odpowiedzialność, systematyczność, umiejętność 
pracy zespołowej oraz przestrzeganie zasad prawa, 
etyki i kultury zawodowej. 
Możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły 

Po ukończeniu szkoły absolwent może podjąć stu-
dia na dowolnie wybranym kierunku, podjąć pra-
cę lub otworzyć własną działalność gospodarczą. 

Technik organizacji reklamy może być zatrudniony 
w pełno profilowych i specjalistycznych agencjach 
reklamowych, działach marketingu i reklamy przed-
siębiorstw produkcyjnych i handlowych /na stano-
wisku agenta reklamowego, account manager, co-
pywriter, art designer/, agencjach public relations, 
działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i dzia-
łach promocji, środków masowego przekazu, agen-
cjach scenariuszowych, agencjach ds. kontaktów 
z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach 
graficznych, studiów produkcyjnych. 

W zależności od miejsca pracy zadaniami techni-
ka organizacji reklamy są: pozyskiwanie klientów do 
współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, 
określanie celów reklamowych przedsiębiorstwa 
i wyznaczanie sposobów ich realizacji, gromadze-
nie informacji niezbędnych do realizacji zadań re-
klamowych, tworzenie przekazów reklamowych dla 
potrzeb różnych typów mediów, publikacja przeka-
zów reklamowych w różnych typach mediów rekla-
mowych, zlecanie i wykorzystywanie wyników ba-
dań o charakterze reklamowym, organizacja działań 
promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja dzia-
łalności wystawienniczej. 

Dorota Tomczak 
Nauczyciel ZS im. J. i W. Zamoyskich
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Stowarzyszenie Emerytów Rencistów 
„Pod Kasztanem”

10 stycznia w Restauracji „Przystań” w Mrowinie 
spotkaliśmy się aby uczcić 10 lat działalności Stowa-
rzyszenia Emerytów Rencistów „Pod Kasztanem”, 
które to spotkanie Wójt Gminy Rokietnica Bartosz 
Derech objął Honorowym Patronatem. Stowarzysze-
nie działa na terenie Gminy Rokietnica i po za nią. 
Realizując cele statutowe organizujemy dla naszych 
członków wyjazdy krajoznawczo-turystyczne, wy-
cieczki jednodniowe, pikniki na których spotykamy 
się całymi rodzinami, obchodzimy wspólnie urodzi-
ny, spotkania opłatkowe, bierzemy udział w festy-
nach rodzinnych, rajdach rowerowych. Współorga-
nizujemy również pogadanki, warsztaty, spotkania 
o charakterze edukacyjnym kierowane do seniorów, 
gdzie głównymi tematami jest zdrowie, aktywny 
styl życia, pierwsza pomoc i bezpieczeństwo. Cen-
na jest też dla nas współpraca z Policją i Strażą Po-
żarną. Nasi członkowie wielokrotnie stanęli w gro-
nie wolontariuszy powiatu poznańskiego. W 2016r. 
Stowarzyszenie Emerytów Rencistów „Pod Kaszta-
nem” otrzymała statuetkę Rokietnickiej Wierzby, 
która przyznawana jest corocznie za pracowitość 
, bezinteresowność społecznikowską pasję i za-
angażowanie. Część członków Stowarzyszenia na-
leży do zespołu wokalnego. Zespół bierze udział 
w imprezach gminnych - oprócz „Rumpuć” także 
„Dzień Seniora”, festyny Sołeckie. Z powodzeniem 
startuje w różnorodnych przeglądach m.in. Gosty-
niu, Krzyszkowie, Żerków, Swarzędzu, Plewiskach, 
Murowanej Goślinie, Kaźmierzu, Ostrorogu, Choj-
nie, Suchym Lesie, Poznaniu, Chrzypsku Wielkim, 
Szamotułach czy Michałkowie. Organizujemy wła-
sny przegląd emeryckich zespołów wokalnych pod 
nazwą „Cerekwickie Trele”. Dzieje zespołu wokal-
nego były różne. Początkowo prowadził zespół kol. 
Marian Kortus. Po rezygnacji pieczę nad zespołem 
objęła Teresa Fliegier, którą następnie zastąpiła kol. 
Helena Krysiak. Obecnie zespół prowadzi p. Halina 
Błoch. Po raz pierwszy zespół wystąpił 05 września 
2009r. na imprezie plenerowej „Rokietnica zapra-
sza Wielkopolan na Rumpuć” .

Po powitaniu i rozdaniu pamiątkowych medali 
i podziękowań dla członków Stowarzyszenia głos 

zabrał Wójt Gminy Bartosz Derech składając wraz 
z V-ce Wójtem Arkadiuszem Klapińskim składając 
gratulacje. Życzenia i gratulacje złożyła Sołtys Róża 
Lubka wraz z Radą Sołecką i Radnymi Ryszard Lub-
ka i Ryszard Ćwirlej, p. Dyrektor GOK Teresa Wie-
czorek, Elżbieta i Michał Murawscy, zespół „Dębo-
wy Liść”, były również podziękowania dla zarządu 
od członków Stowarzyszenia. Dziękuję za piękny 
portret od „Anioła”

Na uroczystości 10 -lecia w części artystycznej 
wystąpił Kabaret „Czołówka Piekła”, przedstawia-
jąc humorystyczne sceny z życia emerytów, zespół 
„Dębowy Liść” śpiewając piosenki przypominające 
nam młodość marzenia, pragnienia, a p. Elżbieta Ko-
zanecka- Murawska zaśpiewała arie operetkowe. 

Oczywiście był też tort z cukierni - „U Kamilka”. 
Serdeczne życzenia i podziękowanie dla p. Elżbiety 

Kubaszczyk za zaangażowanie i troskę, w zintegro-
wanie emerytów i rencistów w Cerekwicy. Zakła-
dając Koło Nr 74 z którego powstało Stowarzysze-
nie „Pod Kasztanem”.

Dziękujemy za przybycie oraz życzenia i podzię-
kowania:
• Wójtowi Gminy Rokietnica Bartoszowi Derechowi,
• V-ce Wójtowi Gminy Rokietnica Arkadiuszowi 

Klapińskiemu,
• V-ce Przewodniczącemu Rady Gminy Rokietnica 

Ryszardowi Lubka, Radnemu Gminy Rokietnica 
Ryszardowi Ćwirlej,

• Dyrektor GOK p. Teresie Wieczorek,
• Sołtys Mrowino-Cerekwica Róży Lubka
• p. Sylwii Kiejnich,
• p. p. Halinie i Krzysztofowi Błoch 
• p .Elżbiecie Kubaszczyk
• p. p. Elżbiecie i Michałowi Murawskim
• Zespołowi „Dębowy LIść”
• Kabaretowi „Czołówka Piekła”
• Romanowi Kałużnemu i obsłudze Restauracji 

„Przystań”
• Arturowi Lisiakowi z cukierni „U Kamilka”

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i człon-
kom Stowarzyszenie za mile spędzony czas, rodzin-
na atmosferę.
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Sieć kanalizacji sanitarnej 
w Przybrodzie uroczyście odebrana.
15 stycznia br. w obecności Władz Gminy Rokietnica, przedstawicieli zaangażo-
wanych instytucji oraz Wykonawcy, oficjalnie otworzyliśmy nowopowstałą sieć 
kanalizacji sanitarnej w Przybrodzie.

Prace nad budową kanalizacji sanitarnej w Przy-
brodzie rozpoczęły się pod koniec 2017 roku. Moż-

na śmiało stwierdzić, że była to jedna z najbardziej 
wyczekiwanych inwestycji w Gminie Rokietnica. Po 

przejściowych perturbacjach przedsięwzięcie zosta-
ło ostatecznie zakończone 31 grudnia 2018 roku.

W ramach zadania powstało niemal 5,5 km sieci 
kanalizacji sanitarnej, wybudowano 4 pompownie 
ścieków i 98 przyłączy do posesji. Wykonawcą inwe-
stycji była firma FUR-BUD Joanna Furmaniak-Misiak 
Karol Misiak Spółka cywilna z Żerkowa.

Przy okazji budowy kanalizacji, w uzgodnieniu 
z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu i ku ra-
dości mieszkańców, został przebudowany chodnik 
wzdłuż ul. Kaźmierskiej.

Inwestycja o łącznej wartości 2,3 mln zł netto zo-
stała sfinansowana częściowo umarzalną pożycz-
ką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rok 2018 bardzo intensywny  
dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Co udało nam się zrealizować, z czego jesteśmy dumni i jakie są plany na 2019 rok?

Początek roku to zawsze szczególny czas. Czas 
podsumowań przeszłości oraz snucie planów na 
nadchodzące miesiące. Nie inaczej wygląda to w na-
szym przypadku. Można zaryzykować stwierdzenie, 
że miniony 2018 rok był dla Spółki czasem nie tylko 
wytężonej pracy, zarówno fizycznej jak i koncepcyj-
nej, ale też czasem próby: wewnętrznej wytrzyma-
łości, kooperacji, ścisłości zespołu. W 2018 roku:
• dostarczyliśmy Mieszkańcom Gminy Rokiet-

nica ok. 900 tys. m3 wody, a w celu poprawy 
jakości dostaw wody oraz likwidacji starych 
rurociągów azbestocementowych wybudo-

waliśmy 1,65 km sieci wodociągowej, między 
innymi w: Krzyszkowie - ul. Główna, Żydo-
wie - ul. Przecławska/Rokietnicka, Przybro-
dzie - ul. Mrowińska, Rokietnicy na Osiedlu 
Spokojnym,

• oczyściliśmy ok. 750 tys. m3 ścieków, wybudo-
waliśmy w sumie 8,6 km sieci kanalizacji sani-
tarnej w miejscowościach Przybroda i Rokietnica 
na Osiedlu Spokojnym, z której docelowo będzie 
mogło korzystać ok. 1000 osób,

• odebraliśmy z terenu Gminy Rokietnica ok. 7,5 
tys. ton odpadów, między innymi za pomocą ku-

pionej w minionym roku śmieciarki dwukomo-
rowej, która usprawniła i przyspieszyła odbiór 
odpadów, przez co mogliśmy zwiększyć często-
tliwość odbioru frakcji BIO na co dwa tygodnie,

• dla prywatnych podmiotów (deweloperzy, firmy, 
osoby fizyczne) na zlecenie wybudowaliśmy ok. 
2 km sieci i kilkaset przyłączy wodno-kanalizacyj-
nych za kwotę ponad 1,6 mln zł netto,

• zrealizowaliśmy w 98% Wieloletni Plan Rozwo-
ju Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych (w zakresie 
2018 roku), na który składały się inwestycje za 
ok. 5 mln złotych netto,
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Z powodu śmierci
Ś.P. Stefana Grupki
wieloletniego, oddanego 
i lojalnego Pracownika
Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o.,

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
najgłębsze wyrazy współczucia

składa
Prezes Zarządu PUK Sp. z o.o.

ze współpracownikami.

• pozyskaliśmy i rozliczyliśmy ok. 1,7  mln złotych 
netto dotacji unijnych oraz 2,3 mln zł netto po-
życzek częściowo umarzalnych z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Należy również wspomnieć, że w roku 2018 roz-
poczęliśmy wytwarzanie energii elektrycznej we 
własnych „farmach” fotowoltaicznych zainstalowa-
nych na naszych obiektach wodno-kanalizacyjnych, 
które wytworzyły w ciągu minionego roku ok. 190 
000 kWh, co pokryło 10% naszego zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną. Wytwarzanie/pozyski-
wanie energii we własnych instalacjach i stosowa-
nie urządzeń o niskim zużyciu energii, to w dobie 
ogromnych podwyżek cen za energię elektryczną 
jeden z ważniejszych kierunków rozwoju firmy.   

Bardzo obszernym zadaniem, którego realizacja 
wystartowała w 2018 roku jest akcja wymiany wo-
domierzy na takie, które umożliwiają ich radiowy 
odczyt. Na dzień 31 grudnia 2018 r. odczytywaliśmy 
stan wodomierzy z 1050 posesji (tj. z ok. 20% terenu 
gminy). Przypomnijmy: zdalny odczyt niweluje ko-
nieczność przebywania w domu właścicieli, ułatwia 
i usprawnia proces rozliczania poboru wody i zrzu-
tu ścieków, umożliwia monitorowanie pracy wodo-
mierzy (np. informuje o wyciekach u odbiorców). 

Jakie mamy plany na 2019 rok? Będziemy 
kontynuować budowę sieci kanalizacyjnej, mię-
dzy innymi: w miejscowości „stare” Rostworo-
wo, w Mrowinie i Napachaniu wzdłuż drogi wo-
jewódzkiej, w Kiekrzu na Osiedlu Europejskim i w 

ul. Błękitnej. Jeżeli chodzi o sektor wodociągowy, 
aby zwiększyć możliwości dostawy wody rozpocz-
niemy budowę Stacji Uzdatniania Wody w Mrowi-
nie, której zakończenie przewidujemy w 2020 roku. 
Zostanie również wybudowanych kilka odcinków 
magistrali wodociągowych: ciąg dalszy Krzyszko-
wo - ul. Główna, Rokietnica - ul. Trakt Napoleoński, 
miedzy Sobotą a Bytkowem, Kiekrz - ul. Podjazdo-
wa. Wszystkie nasze działania, zarówno te zreali-
zowane, jak i planowane, zawsze są ukierunkowa-
ne na polepszenie warunków życia mieszkańcom 
Gminy Rokietnica.

Nasza PRACA.
Nasza MISJA.
Nasza PASJA.

PUK
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Podziękowanie dla członków Gminnego 
Stowarzyszenia Rokietnica 2000

W związku ze złożoną w dniu 8 stycznia 2019 r. 
przeze mnie rezygnacją z funkcji Prezesa i członka  
Zarządu Gminnego Stowarzyszenia Rokietnica 2000, 
pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, 

którzy przez 12 lat pomagali mi, wspierali i byli ze 
mną. Duże podziękowania ślę do wszystkich spon-
sorów, którzy mieli duże serce dla mojej działalności 
na rzecz naszej Gminy Rokietnica. Był to dla mnie 

wielki zaszczyt z Wami współpracować. Dziękuję 
i będę zawsze  o tym pamiętał. 

Piotr Hałas

Spotkania Rokietnickiego Klubu Seniora 
będą odbywały się w sali  Remizy  Strażac-
kiej w Rokietnicy przy ul. Szkolnej w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18. Ser-
decznie zapraszamy.
Kontakt telefoniczny:

Bogusława Rzepka tel. 513 056 600
Wanda Koralewska tel. 502 534 395 

Akademia Wieku Dostojnego 
przekształciła się w Stowarzyszenie

 Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 14 stycz-
nia w sali Biblioteki Gminnej.

Przybyłych gości powitali założyciele Akademii : 
Teresa Wieczorek i Andrzej Deckert. Spotkanie mia-
ło charakter informacyjny, mianowicie założyciele 
poinformowali o przekształceniu dotychczasowej 
działalności na zasadzie ruchu społecznego w Sto-
warzyszenie Zwyczajne.

Nie ulega zmianie nazwa: AWD, patron, pozo-
staje oryginalne logo. Adresem do koresponden-
cji jest Biblioteka Gminna. Patronem honorowym 
jest nadal Wójt Gminy Rokietnica, patronem me-
dialnym  Rokickie Wiadomości.

Akademia Wieku Dostojnego im Marii Konopnic-
kiej wzorowana na uczelniach akademickich posia-

da honorowego Rektora i honorowy Senat. Honoro-
wym Rektorem Akademii pozostaje prof. Krystyna 
Pecold, zaś w skład Dostojnej Rady Mędrców (Se-
nat) wchodzą tytularni profesorowie akademiccy, 
dotychczasowi członkowie.

Zmiany – dotychczasowy Kanclerz zostaje Preze-
sem AWD, w skład zarządu wchodzą osoby związa-
ne od samego początku z Akademią.
Obecny skład zarządu:

Prezes - Andrzej Deckert
V-ce Prezes – Hanna Wocko
V-ce Prezes – Iwona Zielińska
Sekretarz – Cecylia Mikuła
Skarbnik – Teresa Kluczewska
Członek – Krystyna  Matysiak.

Komisja Rewizyjna:
Balcerek Monika
Jankowska Krystyna
Miller Jadwiga

Zarząd Stowarzyszenia zaproponował składkę 
członkowską w wysokości 5 zł/miesięcznie. Propo-
zycja została zaakceptowana jednomyślnie.  Obec-
nie trwają prace nad rejestracją Stowarzyszenia. Po 
uzyskaniu stosownych dokumentów zarząd będzie 
występować o dofinansowanie działalności. Wszel-
kie informacje będziemy podawać na bieżąco za 
pośrednictwem Rokickich Wiadomości, oraz tele-
fonicznie 606 365 798.

Stowarzyszenie Akademia Wieku Dostojnego im. 
Marii Konopnickiej w Rokietnicy zaprasza emery-
tów, rencistów i wszystkich chętnych do licznego 
udziału w naszych zajęciach.

Andrzej Deckert

Rokietnicki Ośrodek Sportu zaprasza 
na kolejny w Rokietnicy występ 
kabaretowy

Kabaret Paranienormalni - zaprezentują paranie-
normalny humor w skeczach z nowego programu 
VIP Artystów zobaczymy m.in.: w skeczu „Kino” - ko-
medii pomyłek prezentującej iście czeski humor, czy 
fenomenalnym „Porsche”, gdzie z poczuciem dumy 
klasycznego Janusza, zmierzy się sprzedawca samo-

chodów luksusowych. Nie zabraknie także scenek 
z życia codziennego czy krzywego zwierciadła dla 
relacji damsko-męskich. Na scenie wystąpią Robert 
Motyka i Michał Paszczyk oraz gość specjalny, któ-
ry zostanie poddany humorystycznej obróbce ter-
micznej. Czy podczas debiutu scenicznego uda się 

chłopakom go ugotować czy pozostanie niewzru-
szony, „jak Tommy Lee Jones w Ściganym”? Prze-
konacie się sami! Występ idealny dla ludzi o moc-
nych mięśniach brzucha, bo Artyści zapewniają 90 
minut nieprzerwanego śmiechu. Dlatego na chan-
dry, lekarze zaczynają przepisywać bilety na Para-
nienormalnych. Występ kabaretu jest jak najlepsza, 
najszybsza i najtańsza z terapii… terapia śmiechem!  
A śmiech, to zdrowie!

HALA ROS, 24. 02.2019 r godzina 17.00. Bilety 
od 50 zł (hala ROS, biletynakabarety.pl, kabareto-
webilety.pl, bilety24.pl). ZAPRASZAMY!
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Mikołajki 
w Kobylnikach

Dnia 15.12.2018 r. podczas warsztatów zorga-
nizowanych z okazji Mikołajek, w których brały 
udział dzieci z naszego sołectwa swoją obecnością 
zaszczycił nas vice wójt Gminy Rokietnica Arkadiusz 
Klapiński.

Zawitał do nas też pewien starszy pan z siwą bro-
dą, był to Mikołaj. Zajął miejsce w fotelu przy ko-
minku, zaśpiewał ze wszystkimi kolędę przy akom-
paniamencie pani Karoliny Bery. Później z każdym 
dzieckiem rozmawiał i prosił o zaprezentowanie swo-
ich umiejętności poprzez recytowanie wiersza, za-
śpiewanie piosenki czy kolędy. Każdy z uczestników 
został nagrodzony przez Mikołaja niewielką pacz-
ką z łakociami. W miłej atmosferze przy gorącej ka-
wie, herbacie i słodkich pysznych pierniczkach Pani 
Renaty Skąpskiej czas szybko upływał, a w rękach 
dzieci i osób pomagających wyrastały piękne stro-
iki. Zadowolone dzieci wraz z opiekunami wracały 
do domów z ozdobami świątecznymi wykonanymi 
podczas spotkania.

Dziękuję za pomoc w przygotowaniu wieczoru 
i stworzenia fantastycznego bożonarodzeniowego 
nastroju: pani Halinie Witczak, Teresie Kudrej, Mał-
gorzacie Czerwińskiej i Krzysztofowi Nowakowi oraz 

osobom które dołączyły podczas warsztatów po-
magając wszystkim dzieciom tj. Ani Białasik-Szcze-
pańskiej, Ani Władysiak, Magdzie Łysiak- Półtorak. 

 Sołtys Kobylnik – Beata Nowak 

Rok 2018 w Kobylnikach Miniony rok przyniósł w naszym sołectwie kil-
ka korzystnych zmian. Kupiliśmy sprzęt, który bę-
dzie służył przez kolejne lata, a są to namioty, sto-
ły, ławki. Przybyło kilka lamp oświetlających drogi, 
powstał asfaltowy chodnik wzdłuż ulicy Szkolnej 
łaczący Kobylniki z Napachaniem. Zaś w budżecie na 
rok 2019 ujęto realizację budowy chodnika wzdłuż 
ul. Kierskiej. Zorganizowaliśmy kilka sołeckich im-
prez takich jak Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spotka-
nie integracyjne mieszkańców przy ognisku, Dzień 
Seniora i Mikołajki. Jako sołectwo braliśmy udział 
w wystawie pt. „Stół Wielkanocny pięknie nakry-
ty”, a także w gminnej imprezie pt. „Rumpuć”, pod-
czas której wystawiliśmy swoje sołeckie stoisko. Po-
nadto reprezentowaliśmy Dekanat Przeźmierowski 
na Wielkopolskich Archidiecezjalnych Dożynkach 
w Poznaniu. W tym miejscu chciałabym podzię-
kować zaangażowanym mieszkańcom i serdecznie 
zaprosić chętnych do współpracy przy organizacji 
kolejnych imprez. Myślę ,że to nie koniec inwesty-
cji w sołectwie Kobylniki w roku 2019, ale to niech 
już będzie miłą niespodzianką dla nas wszystkich. 

 Sołtys Kobylnik
 Beata Nowak
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Dzień Seniora  
w Sołectwie Żydowo-Rostworowo 

Jak co roku w Sołectwie Żydowo-Rostworowo 
dnia 12 stycznia odbył się DZIEŃ SENIORA. Dzień 
ten był nietypowy bo już w nowo oddanej parę go-
dzin wcześniej świetlicy. Oprócz naszych kochanych 
Seniorów był także obecny Pan Wójt Bartosz De-
rech, który złożył Seniorom najserdeczniejsze życze-
nia: dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzenia 
złożyłem też i ja, życząc pogody ducha i dużo roz-
mów z dziećmi i wnukami, bo ta rozmowa to war-
tość dodana dla rozmówców i jest dużo przy tym 
radości, jak Babcia czy Dziadek dzieli się z młody-
mi swoim życiowym doświadczeniem dnia codzien-
nego. Tego dnia było dużo rozmów i wzajemnych 

życzeń, a nawet były tańce w parach przy dobrej 
muzyce na żywo, przygotowanej przez Panią Ha-
linkę Błoch, za co Jej dziękujemy. Był też poczęstu-
nek, który dodał sił do tańca. Dziękuję wszystkim 
za obecność i otrzymane kwiaty i życzenia. Myślę, 
iż te życzenia należą się wszystkim mieszkańcom. 
Dziękuję! Seniorzy mieli w tym dniu okazję do zwie-
dzania nowego obiektu, podziwiali zatem i gratulo-
wali nam tego wspaniałego miejsca. Podziękowania 
należą się też Paniom z Sołectwa, które pomaga-
ły przy tym spotkaniu. Do zobaczenia w przyszłym 
roku z nowymi pomysłami na ten uroczysty dzień.

  Sołtys Piotr Hałas

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Żydowie

Po wielu latach oczekiwania przez mieszkańców 
Sołectwa Żydowo-Rostworowo nastąpił moment 
otwarcia Świetlicy Wiejskiej w Żydowie. Dokona-
li tego: Wójt Bartosz Derech, W-ce Przewodniczą-
cy Rady gm. Rokietnica, a zarazem Sołtys Piotr Ha-
łas oraz mieszkaniec Sołectwa Leszek Spochaczyk. 
Wszystkich obecnych na sali przywitała Pani Sekre-
tarz gm. Rokietnica Danuta Potrawiak, która pro-
wadziła całą uroczystość, za co Jej w tym miejscu 
jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pragnę również ser-
decznie podziękować wszystkim Radnym minionej 
kadencji i obecnej, na czele z Przewodniczącą Izą 
Dziamską oraz Panu Wójtowi Bartoszowi Derechowi 
za podjęcie decyzji przeprowadzenia termomoder-

nizacji i kapitalnego remontu Świetlicy w Żydowie.
Dziękuję też wszystkim tym, którzy mnie przez te 

lata oczekiwań wspierali, aby ta świetlica była i by 
miała takie wyposażenie. Moje marzenia i poświę-
cony czas przyniosły oczekiwany sukces dla miesz-
kańców w postaci otwarcia 11 stycznia 2019 tego 
obiektu. Taka uroczystość zgromadziła wielu gości 
z całej Gminy, jak i również samych mieszkańców. 
Był czas na przemówienia. Dziękuję Panu Wójto-
wi za ciepłe słowa pod moim adresem i za stwier-
dzenie, że nasza miejscowość to wzorcowa wioska 
w naszej Gminie. Dziękuję też Proboszczowi naszej 
Parafii Tomaszowi Kokornaczykowi za poświęcenie 
obiektu i złożone życzenia dla mojej skromnej osoby. 

Podziękowania kieruję też do sąsiednich Sołtysów 
naszego Sołectwa jak również do firmy, która prze-
prowadziła ten remont zgodnie z terminem, a jest 
to Nova Term Sp. z.o.o sp. k. z Piły. Tę uroczystość 
uświetnili artyści: Ania Polowczyk i Przemysław Śledź 
oraz Elwira Cichowlas i Maciej Małyszka. Po części 
artystycznej był czas na zwiedzanie obiektu i mały 
poczęstunek. Dziękuję wszystkim Paniom i Panom 
z Sołectwa za pomoc przy uruchomieniu obiektu 
i przy już odbytych imprezach. Podziękowania kieru-
ję też do Prezesa PUK-Rokietnica Michała Wieland 
i pracowników za pomoc przy przeprowadzce. Jak 
widać, gdy jest współpraca to wiele i dobrze można 
wykonać na rzecz Sołectwa. W imieniu mieszkań-
ców jeszcze raz dziękujemy i bierzemy się do pra-
cy, aby obiekt był dobrze wykorzystany.

 W-ce Przewodniczący Rady Gminy 
 Rokietnica oraz Sołtys Piotr Hałas 
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100 rocznica wybuchu  
Powstania Wielkopolskiego w Kiekrzu
„Świeczka dla Powstańca”

26 grudnia 2018 r. w Kiekrzu rozpoczął się kolejny 
etap obchodów rocznicowych. Pierwsza jego część 
odbyła się 14.12.2018 roku z okazji 100-lecia od-

zyskania przez Polskę Niepodległości. Po akademii 
przygotowanej przez dzieci ze szkoły podstawowej 
w Kiekrzu, przemaszerowano do kościoła parafial-

nego gdzie odprawiona została msza św., po któ-
rej na cmentarzu parafialnym odśpiewano Hymn 
i odsłonięto pamiątkową tablicę. Część druga ob-
chodów dotyczyła 100 rocznicy wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego i rozpoczęła się 26.12.2018r.  
mszą św. w intencji Ojczyzny oraz poległych Powstań-
ców. Po mszy przedstawiono program patriotycz-
no-świąteczny w wykonaniu artystów z Poznania, 
który zakończył się odśpiewaniem Roty i przejściem 
pod pomnik, gdzie złożono kwiaty. Na zakończenie 
uroczystości w domu parafialnym Arka, przy małym 
poczęstunku  można było obejrzeć film, wystawę 
zdjęć i pamiątek związanych z wojskiem oraz Po-
wstaniem Wielkopolskim.

Podziękowania dla organizatorów: Parafia pw. 
św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP w Po-
znaniu, PIS Rokietnica-Kiekrz, oraz wszystkich któ-
rzy, przyczynili się do możliwości świętowania tak 
uroczystych obchodów. 

W podanych linkach można zobaczyć transmisję 
video z wydarzenia:
https://www.facebook.com/sam.sobibur.9/vide-
os/205009693781717/
https://www.facebook.com/sam.sobibur.9/vide-
os/205028013779885/ 

artykuł: Przemysław Ksobich

Kalendarium gminnych imprez w 2019 roku
Do tego, że co roku dzieje się dużo w gminie Ro-

kietnica, chyba nie musimy nikogo przekonywać. 
Organizowane są m.in. imprezy kulturalne, sporto-
we i patriotyczne. Dzięki ustalonemu harmonogra-
mowi uczestnicy mogą zaplanować udział w nich 
z niemalże rocznym wyprzedzeniem. Pozwala to 
również uniknąć kolizji z innymi wydarzeniami or-
ganizowanymi przez podmioty działające na tere-
nie gminy Rokietnica.

W tym roku harmonogram imprez organizowa-
nych przez Urząd Gminy Rokietnica (we współpra-
cy m.in. z Sołectwami, placówkami oświatowymi, 
Rokietnickim Ośrodkiem Sportu, Gminnym Ośrod-
kiem Kultury, Przedsiębiorstwem Usług Komunal-
nych i Zakładem Usług Komunikacyjnych Rokbus) 
przedstawia się następująco:
• 23.02 VIII Bal Mistrzów Sportu
• 14.04 XI Wielkopolski Konkurs Koszy Wielkanoc-

nych i XVII Wystawa Stołów Wielkanocnych
• 27.04 XI Rodzinne Grand Prix Rokietnicy w bie-

gach im. Dominiki – Bieg Wiosny 
• 25.05 Rokietnickie InteGRAcje / XI Rodzinne 

Grand Prix Rokietnicy w biegach im. Dominiki 
– Zintegrowany Bieg dla Mamy

• 7.09 Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć
• 14.09 VIII Turniej Piłkarski im. M. Matysiaka
• 21.09 XI Rodzinne Grand Prix Rokietnicy w bie-

gach im. Dominiki – Bieg Finałowy 
• 11.11 Narodowe Święto Niepodległości (w tym 

3 ROSbieg Niepodległości organizowany przez 
Stowarzyszenie Rokietnica Biega i Stowarzysze-
nie ROXKIJE)

• 27.12 ROSgwiazdka

O każdym z nich będziemy informować na stro-
nie www.rokietnica.pl, profilu Rokietnica.pl na fa-
cebooku oraz w „Rokickich Wiadomościach”, ale już 
dzisiaj zachęcamy do zaznaczenia tych dat w Pań-
stwa kalendarzach.

Część z wymienionych imprez ma już wieloletnią 

tradycję, inne są stosunkowo nowe. Nie oznacza to 
jednak, że formuła jednych i drugich jest sztywna 
i nie może ulegać zmianom. Co roku prowadzimy 
działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności 
imprez, również biorąc pod uwagę opinię Państwa 
– obserwatorów i aktywnych uczestników gmin-
nych wydarzeń. Państwa opinia jest dla nas waż-
na, zachęcamy więc do przekazywania uwag i po-
mysłów. Być może przynajmniej część z nich uda 
się zrealizować. Spostrzeżenia prosimy przesyłać 
na adres: katarzyna.sokulska@rokietnica.pl lub 
kinga.owsian@rokietnica.pl. 

Katarzyna Sokulska 
Referat Organizacyjny i Promocji 

UG Rokietnica
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Obchody 100 rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego 

w Krzyszkowie
Setna rocznica wybuchu zwycięskiego Powsta-

nia Wielkopolskiego stała się doskonałym czasem, 
aby zaakcentować wiktorię Wielkopolan 1918-1919 
roku. Zwycięski zryw był w pełni obywatelski i po-
rwał wszystkie grupy społeczne. Jego sukces nie 
byłby możliwy bez udziału mieszkańców dziesią-
tek miast, miasteczek i wsi. Wśród tej licznej gru-
py Wielkopolan znaleźli się mieszkańcy Krzyszkowa 
p. Jakub Baumann, p. Piotr Cieślak, p. Józef Mamot, 
p. Franciszek Nowaczyk, p. Władysław Palacz, p. Jan 
Wierzbicki. W setną rocznicę wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego krzyszkowianie postanowili do-
łożyć cegiełkę w utrwalenie pamięci o jego boha-
terach. Z tej okazji w centrum Krzyszkowa powstał 
skwer im. Powstańców Wielkopolskich. Wytyczono 
na nim brukowe ścieżki spacerowe. Wiele krążyło 
już opowieści o krzyszkowskim bruku. Ze szkolne-
go zeszytu zachowanego przez mieszkankę Krzysz-
kowa, dowiadujemy się, że bruk przywieziony i po-
łożony był z inicjatywy mieszkańców Krzyszkowa. 
Układało go w ramach szarwarku, czyli prac społecz-
nych wielu mieszkańców Krzyszkowa. Przystępując 
do przebudowy ulicy Głównej mieszkańcy wyrażali 
różne opinie na temat bruku. Byli jego zwolenni-
cy i przeciwnicy. Ostateczne decyzje o dalszych lo-
sach bruku zgromadzonego przez naszych przodków, 
podjęto podczas konsultacji społecznych, w których 
mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Krzyszko-
wa. Wsłuchując się w różne opinie, chcąc usatys-
fakcjonować zwolenników i przeciwników bruku, 

postanowiono pozostawić bruk, wkomponowując 
go w skrzyżowania ulic. Pozostały bruk, wykorzy-
stano do utworzenia ścieżek spacerowych na skwe-
rze. Grunt, na którym powstał skwer przekazany 
został w okresie międzywojennym przez pana Gu-
stawa Wierzbińskiego i „miał służyć mieszkańcom 
wsi”. Wypełniliśmy wolę pana Gustawa Wierzbiń-
skiego i miejsce to będzie pełniło funkcję zgodnie 
z przesłaniem darczyńcy. Na skwerze pojawił się 
monument upamiętniający Powstańców Wielko-
polskich i wydarzenia historyczne sprzed stu lat. 
Projekt monumentu został wykonany przez arty-
stę, plastyka pana Jarosława Kałużyńskiego z Sza-
motuł. Odlew wykonał p. Piotr Garstka ze Śremu. 
Monument przedstawia orła, jako element sym-
boliki narodowej. Postać stylizowanego siedzące-
go ptaka o cechach łączących orła heraldycznego 
i naturalistycznego w postawie czujnej, ale już nie 
bojowej. Orzeł strażnik strzegący zdobyczy poko-
lenia Naszych dziadów osiadł na polnym kamieniu 
w Krzyszkowie. Kamień ofiarował pan Eugeniusz 
Napierała, wydobywając go, podczas prac kanali-
zacyjnych w Naszej wsi. Projekt nasadzeń roślinno-
ści wykonała pani Marlena Solarz. Pojawiło się tam 
sześć dębów upamiętniających sześciu powstańców 
oraz roślinność wkomponowana w wiejski krajobraz. 

Oficjalnego otwarcia skweru i odsłonięcia mo-
numentu wraz z tablicą pamiątkową dokonano              
29 grudnia 2018r. W uroczystościach udział wzięli 
przedstawiciele władz samorządowych oraz rodzi-

ny Powstańców Wielkopolskich i licznie zgromadze-
ni mieszkańcy. Przedstawicielom rodzin wręczono 
tabliczki okolicznościowe, które zostaną złożone 
na mogiłach powstańczych. Tabliczki ufundowa-
li mieszkańcy Krzyszkowa. Po zakończeniu uroczy-
stości rocznicowych, przybyłych gości zaproszono 
na pokaz grupy rekonstrukcyjnej przedstawiającej 
„rozbrojenie patrolu pruskiego”. Oblężenie szkoły 
przez rekonstruktorów przeniosło Nas w wydarze-
nia sprzed stu lat. Wyjątkowy nastrój zapanował 
podczas odpalenia rac, zakupionych przez kibiców 
z Krzyszkowa wraz z przyjaciółmi. Nie zabrakło też 
fajerwerków ufundowanych przez pana Euzebiu-
sza Wierzbickiego. Mieszkanki Krzyszkowa zadbały 
o domowe ciasto i ciepły posiłek z kotła polowego.

Cieszę się, że otwarcie skweru i odsłonięcie mo-
numentu upamiętniającego powstańców Wielkopol-
skich z Krzyszkowa odbyło się w roku szczególnym: 
w roku stulecia odzyskania niepodległości i stule-
cia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Do uro-
czystości z okazji 100. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego przygotowywaliśmy się prawie 
dwa lata. To dużo i mało. Był to czas, w którym 
przeprowadziłam liczne rozmowy z mieszkańcami 
wsłuchując się w ich opinie i rozważania. Podczas 
spotkań otrzymałam liczne słowa wsparcia, ale po-
jawiały się też głosy zwątpienia i głosy krytyki. Za 
każdy z nich dziękuję. Przeprowadzone rozmowy 
zwłaszcza z najstarszymi mieszkańcami umożliwi-
ły opracowanie projektu „Ocalić od zapomnienia”, 
w którym zawarliśmy działania związane z wyda-
rzeniami historycznymi w Krzyszkowie. W ramach 
tych działań opracowaliśmy projekt zagospodaro-
wania skweru oraz projekt monumentu i tablicy pa-
miątkowej. W duchu patriotycznym odbywały się 
festyny rodzinne i spektakle teatralne dla dzieci. 
Wszystkie pomysły dojrzewały i krystalizowały się 
czego efektem jest skwer z monumentem i tablicą 
pamiątkową. Podczas realizacji zadania wielokrot-
nie zadawano mi pytanie po co ten skwer? Myślę, 
że dziś odpowiedź jest prosta. Po to: 
• aby uczcić 100. rocznicę wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego
• aby opowiedzieć kolejnym pokoleniom o miesz-

kańcach Krzyszkowa wpisanych w karty historii 
Naszej Ojczyzny

• aby najstarsza wieś w gminie Rokietnica miała 
historyczno- patriotyczne miejsce

• aby ocalić już ostatni skrawek ziemi, który został 
przekazany przez pana Gustawa Wierzbińskiego 
dla mieszkańców Krzyszkowa

• aby to miejsce służyło mieszkańcom wsi, jako 
miejsce odpoczynku i integracji lokalnej.
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Liczne rozmowy zwłaszcza z projektantami i wyko-
nawcami wzbogaciły mnie duchowo i intelektualnie. 
Są to chwile, których nigdy nie zapomnę. Dzięku-
ję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspar-
li przygotowani obchodów 100 rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. W sposób szczególny 
pragnę podziękować członkom rodzin Powstańców 
Wielkopolskich oraz wszystkim gościom za liczny 
udział w uroczystości. 

Dziękuję za pomoc i wsparcie:
• Wójtowi Gminy Rokietnica B. Derechowi, 
• Wi-ce wójtowi A. Klapińskiemu
• Skarbnik Gminy K. Paulus
• Sekretarz Gminy D. Potrawiak
• Pracownikom Urzędu Gminy 
• Prezesowi PUK M. Wielandowi
• kierownikowi P. Słomińskiemu wraz z pracow-

nikami 
• Ks. T. Lorkowi
• Druhom OSP Mrowino i Rokietnica
• Pocztom Sztandarowym
• Funkcjonariuszom Policji
• Rekonstruktorom p. W. Lorkowi i W. Wściekłe-

mu z drużyną
• Rekonstruktorom p. Aleksandrze i p. Pawłowi

• Kustoszowi muzeum Wojskowego w Poznaniu 
p. A. Szukalskiej - Kuś

• p. F. Bajerlein Kwiaciarnia Flowers & People
• p. M. Chołody,
• p. E. Napierała
• p. E. Wierzbickiemu
• p. A. Michta
• p. D. Nowickiemu
• p. J. Mańczak
• p. P. Życińskiemu
• p. G. Sołtysiak
• p. L. Banasik
• kibicom „Lecha” z Krzyszkowa
• mieszkankom za przygotowanie domowych wy-

pieków
• członkom Rady Sołeckiej 
• członkom Grupy Odnowy Wsi.

Dziękuję p. J. Kałużyńskiemu, p. P. Garstka, p. M. 
Solarz, p. Wł. Kozłowskiemu z pracownikami, p. M. 
Chojnackiemu z pracownikami, p. G. Kotłowskie-
mu, p. D. Niemier, p. J. Przewoźnemu z pracowni-
kami, p. R. Gorajowi z pracownikami za ogromne 
zaangażowanie i rzetelne wykonanie prac. Dzień 29 
grudnia 2018 r. dla społeczności lokalnej był wyjąt-

kowy. Uroczystości stały się okazją do wyrażenia 
patriotycznej postawy mieszkańców Krzyszkowa.

To, co w tym dniu wydarzyło się w Krzyszkowie 
nie zginie, będzie żyć w każdym z Nas.

Sołtys M. Chojnacka
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Trzy starty i... trzy triumfy!!!
Na cztery turnieje BUDMAR-CUP sezonu 

2018/2019 trzy wygrał Arkadiusz Brzękowski. Nie 
wygrał tylko raz, a to z powodu... nieobecności. Arek 
w tym sezonie nie ma sobie równych, choć trze-
ba przyznać, że do końca sezonu jeszcze wszystko 
może się zmienić. Aktualnie na pozycji lidera ran-
kingu jest Andrzej Barski, który w ostatnim turnie-
ju uległ Arkowi dopiero w finale. Drugie miejsce 
w rankingu zajmuje Michał Potysz, który grał z Ar-
kiem w jego pozostałych dwóch finałach. O triumf 
w rankingu z pewnością powalczą jeszcze ci, któ-
rzy w czwartej odsłonie BUDMAR-CUP ukończyli 
zawody z brązowymi medalami. Mowa o Piotrze 
Judkowiaku ostatnio grającym dużo lepiej i Mak-
symilianie Bartkowiaku, który systematycznie po-
lepsza swoje umiejętności. Pierwsza czwórka jak 
zwykle otrzymała puchary i medale oraz nagrody 
niespodzianki ufundowane przez firmę BUDMAR. 
Tuż za podium uplasowali się: Robert Jachimowski, 
Łukasz Sikorski, Marek Strykowski i Michał Potysz. 

 
Wyniki BUDMAR-CUP IV 9-bil dostępne tutaj:
https://www.online-brackets.com/view/10226

Klub 12ft w Poznaniu zdobyty!!!
W pierwszy weekend stycznia jak co roku w klu-

bie 12ft w Poznaniu zostały zorganizowane dwa Tur-
nieje Noworoczne. Jeden z nich w 9-bil, a drugi 
w snookera, w którym tytułu bronił Radosław Ba-
bica. Rok wcześniej do Poznania przyjechało tylko 
dwóch reprezentantów Akademii Bilardowej Ro-
kietnica, a tym razem mieliśmy aż sześciu repre-
zentantów. Oprócz wcześniej wspomnianego Radka 
wystąpili jeszcze Arkadiusz Brzękowski, Sebastian 
Brzękowski, Piotr Judkowiak, Andrzej Barski i Ni-
kodem Jankowiak. Radek ponownie wystartował 
tylko w snookera i... ponownie wygrał! :) W fina-
le wynikiem 3:1 pokonał Krystiana Ćwikłę repre-
zentującego Hades Poznań. Z naszych zawodników 
równie dobrze, a może i nawet lepiej zaprezento-
wał się Arek Brzękowski, który wystartował w obu 
turniejach i w obu wskoczył na podium! Arek beza-
pelacyjnie zwyciężył w 9-bil kończąc najwięcej par-
tii z kija w turnieju, a w snookera zajął trzecią loka-

tę. Podsumowując oba turnieje śmiało możemy się 
pokusić o stwierdzenie, iż klub 12ft został zdobyty 
przez zawodników z Rokietnicy!!!

Ferie z Bilardem 2019!!!
To już jest tradycja, iż w Akademii Bilardowej 

w jednym tygodniu ferii organizowane są półkolo-
nie bilardowe dla dzieci. Zajęcia odbywają się po 4 
godzinny dziennie od poniedziałku do piątku. „Fe-
rie z Bilardem 2019” zgromadziły 19 uczestników, 
którzy zostali podzieleni na dwie grupy: początku-
jącą i zaawansowaną. Pod okiem Radosława Babicy 
dzieci wykonywały ćwiczenia bilardowe i uczestni-
czyły w wielu turniejach rozgrywanych w najpopu-
larniejsze odmiany bilardowe. Rozgrywki turniejowe 
odbywały się w fazie grupowej, a później pucharo-
wej. W 8-bil w fazie grupowej zwyciężyła drużyna 
„BezNazwy” w składzie Oliwier Ziętkiewicz, Bartosz 
Garbicz i Jakub Zieliński. Ta sama drużyna nie miała 
sobie równych także w 10-bil w fazie grupowej, a w 
fazie grupowej 9-bil triumfował zespół „Lubię Plac-
ki” Ewy i Szymona Stachowiaków. Fazę pucharową 
truniejów 8-bil, 9-bil i 10-bil  zdominowali „Progra-
cze” w składzie Julia Tarka, Karina Przybylska i Ma-
teusz Cholewiński. Podsumowaniem dwudziesto-
godzinnego turnusu był udział w teście bilardowym 
zawierającym sześć ćwiczeń, w których maksymal-
nie można było zdobyć 50 punktów. Przedstawiamy 
najlepszych pięć rezultatów dwóch grup:
Grupa zaawansowana: 
1. Julia Tarka i Mateusz Cholewiński - po  40 pkt 
2. Oliwier Ziętkiewicz - 39 pkt. 
3. Bartosz Garbicz – 36 pkt. 
4. Tymoteusz Simon i Cezary Botta – po 35 pkt. 
5. Karina Przybylska, Oskar Siemiński i Michał 
Cierpicki – po 33 pkt. 
Grupa początkująca: 
1. Szymon Stachowiak – 28 pkt. 
2. Ewa Stachowiak – 27 pkt. 
3. Antoni Szymański – 24 pkt. 
4. Jakub Gorczyński – 21 pkt. 
5. Antoni Siemiński – 17 pkt.

Już teraz zapraszamy na kolejne takie inicjaty-
wy. Planujemy zorganizować dwa turnusy podczas 
letnich wakacji, jeden w lipcu, a drugi w sierpniu, 
a teraz zachęcamy do udziału w „Szkółce Bilardo-
wej Radosława Babicy”. Wszelkie informacje pod 
numerem telefonu 601 635 887 lub bezpośrednio 
w Akademii.

Andrzej Barski, Arkadiusz Brzękowski, Maksymilian Bartkowiak i Piotr Judkowiak

Krystian Ćwikła  
i Radosław Babica 
 
oraz  
Arkadiusz Brzękowski

Uczestnicy Ferii z Bilardem 2019
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Gminny Klub Rokita Rokietnica
Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2018/2019

Dla klubu sezon 2018/2019 zaczął się jeszcze pod-
czas wakacji letnich. Najmłodsi podopieczni wyje-
chali na obozy sportowe, natomiast juniorzy i senio-
rzy zaczęli przygotowania na boisku w Rokietnicy.

Runda jesienna była bardzo owocna dla Roki-
ty. Pojawiły się nowe elementy w wyszkoleniu za-
wodników.

Klub po raz pierwszy w swojej historii wprowadził 
specjalistyczny trening bramkarski. Zajęcia prowa-
dził trener Mariusz Bekas. Na efekty nie trzeba było 
długo czekać. Nasi bramkarze zdobywali indywidu-
alne nagrody w turniejach piłkarskich.

Klub wzmocnił sztab szkoleniowy, obecnie 
z wszystkimi grupami Diabełków pracuje siedmiu 
trenerów.

Oficjalne podsumowanie rundy jesiennej odby-
ło się przy okazji Wigilii Klubowej.

Spotkanie (pierwsze w takiej skali, w historii klubu) 
odbyło się dzięki osobistemu zaangażowaniu Wójta 
Gminy Rokietnica, Bartosza Derecha, wspaniałych 
Rodziców zawodników, pracowników Szkoły Pod-
stawowej, piłkarzy oraz trenerów naszego GKS-u.

Wszystkie 
działania 
klubowe wsparła 
finansowo Gmina 
Rokietnica.

Dzięki pieniądzom gminnym klub miał możliwość 
pokazania się w wielu turniejach piłkarskich oraz 
zmaganiach ligowych. Dzięki wsparciu Gminy mo-
gliśmy pokazać swoje umiejętności piłkarskie w ca-
łym województwie wielkopolskim.

Wyniki sportowe 
 Najmłodsi nasi adepci grali w lidze Red- Box 

w Poznaniu.
Grupa wiekowa Żaków (rocznik 2010 i młodsi) 

była najlepsza w swojej kategorii wiekowej.
Grupą opiekuje się trener Mateusz Pawlak.

Drużyna Orlików (rocznik 2009) grała pod wodzą 
trenera Pawła Augustyniaka. W miesiącu wrześniu 
oraz październiku dwie drużyny z rocznika 2009 Ro-
kity Rokietnica wzięły udział w lidze RedBox w Po-
znaniu. Pierwsza drużyna Rokity w całym etapie 
rozgrywek nie przegrała ani jednego meczu, zdo-
bywając w piętnastu meczach 69 bramek, a tracąc 
jedynie 29. Druga drużyna również zaprezentowała 
się bardzo dobrze w całym turnieju, zdobywając 16 
punktów, ale w ostatnich kolejkach zabrakło trochę 
szczęścia, aby zameldować się na podium.

Mamy trzy drużyny, które obecnie występują 
w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez 
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.

Najmłodszą z nich jest nasza ekipa Młodzików 
(rocznik 2007/2008). 

W rundzie jesiennej Młodzicy pokazali się z jak 
najlepszej strony.

W swojej grupie zajęli drugie miejsce, tracąc punk-
ty tylko w dwumeczu z liderem.

Trenerem Młodzików jest Jarosław Król.

Trampkarze (rocznik 2005/2006), po trudnym po-
czątku rundy, potrafili nadrobić straty. W wyrówna-
nej grupie, ostatecznie rundę jesienną zakończyli 
także na drugim miejscu. Cieszy dodatni bilans bram-
kowy. Trenerem trampkarzy jest Grzegorz Kubala.

Juniorzy Rokity (rocznik 2003/2004) trafili przed 
rozgrywkami do grupy, gdzie z większością przeciw-
ników spotykali się po raz pierwszy w historii. Bar-
dzo wyrównane mecze, gdzie decydowały detale, 
pojedynki, gdzie jedna bramka powodowała zgar-
nięcie pełnej puli punktowej, gdzie walka i poświę-
cenie były do ostatniej minuty.

Runda wiosenna, rewanżowa, zapowiada się 
bardzo ciekawie.  Z grupy awansują trzy zespoły. 

Juniorzy mają dalej matematyczne szanse na 
awans do I ligi Okręgowej. Drużynę prowadzi tre-
ner Mariusz Wieczorek. Trzymamy kciuki!

Najstarsza grupa wiekowa w naszym klubie roz-
poczęła sezon 2018/2019 rewelacyjnie. W pierw-
szych pięciu meczach ligowych seniorzy odnieśli 
same zwycięstwa, stając się potencjalnym kandy-
datem do awansu. Po sześciu kolejkach byli dru-
żyną, której nikt nie pokonał. Takiego rozpoczęcia 

ligi nikt się nie spodziewał.

Po trudnym, poprzednim 
sezonie, widać było efekty 
pracy zawodników i sztabu 
szkoleniowego.

Życzymy naszej ekipie 
awansu do wyższej klasy 
rozgrywkowej.

Seniorów prowadzi tre-
ner Przemysław Łochyński.

MW
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XX Gwiazdkowy Turniej karate za nami
W niedzielę 2.12.2018 w Hali Rokietnickiego 

Ośrodka Sportu odbył się XX Gwiazdkowy Turniej 
Karate organizowany przez UKS Błyskawica Rokiet-
nica – sekcja karate. Udział w zawodach wzięło oko-
ło 40 zawodniczek i zawodników naszego klubu. 
Swoją obecnością zaszczycili nas honorowi goście. 
Wśród nich znaleźli się; Zastępca Wójta Gminy Ro-
kietnica Pan Arkadiusz Klapiński, Pierwszy prezes 
sekcji karate UKS Błyskawica Pan Waldemar Stej-
na, Drugi prezes sekcji karate UKS Błyskawica Pan 
Waldemar Rybiński, obecny prezes UKS Błyskawi-
ca Pan Krzysztof Rzepczyński, wiceprezes UKS Bły-
skawica – sekcja karate Pani Mariola Protasewicz. 

Turniej przygotowany i prowadzony został przez 
najstarszych zawodników z grupy wyczynowej oraz 
trenera Jarosława Kuca. Wielką pomocą wykazali 
się także rodzice naszych zawodników, którzy brali 
czynny udział w tym wydarzeniu. Zawodnicy zgod-
nie ze swoją grupą wiekową prezentowali swoje 
umiejętności w kategorii kihon oraz kata. Wszyscy 
którzy podjęli wyzwanie startu otrzymali pamiąt-
kowe puchary, dyplomy i medale, a po zakończe-
niu Turnieju Pan z białą brodą, ubrany na czerwo-
no zostawił pełen worek prezentów, które zostały 
rozdane wszystkim zawodnikom. 

Po zakończeniu turnieju zawodnicy naszego klu-
bu przystąpili do swojego pierwszego egzaminu na 
stopnie KIU, to znaczy belki na pasach lub podwyż-
szenie koloru pasa. Przy dużym dopingu rodziców 
oraz komisji egzaminacyjnej zaprezentowali swoje 
umiejętności nabyte podczas treningów. Egzamin 
zdali perfekcyjnie. 

Serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Ro-
kietnica Bartosza Derecha, Prezesa ROS i gospodarza 
obiektu Jerzego Maciejewskiego, naszego trenera 
Jarosława Kuca, Renaty Suszka, Magdy Grochow-
skiej oraz rodziców, zawodników i wolontariuszy, 
bez których organizacja turnieju nie byłaby możliwa. 

Udział w zawodach finansowany był ze środków 
Gminy Rokietnica.

 D.S. 

Kolejne sukcesy 
karateków 
z UKS Błyskawica 
Rokietnica 
w zawodach 
w Kobylnicy

Z dużymi sukcesami wrócili zawodnicy karate 
z UKS Błyskawica Rokietnica z zawodów które od-
były się w dniu 09.12.2018 w Kobylnicy. Karatecy 
trenowani przez Jarosława Kuca rywalizowali w III 
Otwartych Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego 
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w karate WKF Puchar Starosty Poznańskiego. Wśród 
11 klubów z Wielkopolski , ale także z Wrocławia, 
Pleszewa czy Bydgoszczy zdobyli w sumie 10 meda-
li we wszystkich kategoriach wiekowych , zarówno 
w kata jak i kumite. W zawodach wzięło udział po-
nad 237 adeptów karate. Dominik Suszka startujący 
w barwach klubu Kuzisport oraz Julia Suszka okazali 
się najlepszymi zawodnikami karate w swojej kate-
gorii wiekowej i stanęli na najwyższym stopniu po-
dium, zdobywając po dwa złote medale w konku-

rencji kata, kumite i kumite open. Paweł Grochowski 
Szymon Śniegocki oraz dwie nasze wspaniałe dru-
żyny w składzie (Bartosz Prusak, Szymon Śniegoc-
ki, Antoni Kobusiński), (Paweł Grochowski, Maciej 
Kieloch, Kacper Skąpski) wrócili z zawodów z me-
dalam srebrnym w konkurencjach kata indywidual-
nym i drużynowym. Brąz wywalczyli: Julia Bartecka 
i Bartosz Prusak w konkurencji Kata indywidualnym. 

Ponadto w zawodach udział wziął Viktor Jachalski 
który po ciężkich walkach w konkurencji kata osta-

tecznie zajął miejsce poza podium. Dla wszystkich 
startujących zawodników , była to super zabawa , 
rywalizacja w formie aktywności sportowej , moż-
liwości integracji z innymi zawodnikami z klubów 
całej Wielkopolski.

Zawodnikom i trenerowi Jarosławowi Kucowi gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów i tak wyso-
kich wyników.

D.S.  

ZGASŁEŚ NAM  
JAK ŚWIECY PROMYK

BEZ BUNTU, BEZ SŁOWA 
SKARGI, BEZBRONNY […]

I TYLKO SMUTEK BOLESNY 
I PAMIĘĆ ŻYWA
O TOBIE W NAS 

POZOSTANIE
BO ZAWSZE MYŚLAMI 

BĘDZIEMY PRZY TOBIE

Dziękujemy Ks. Kanonikowi 
Tadeuszowi Lorkowi za pięknie 
wygłoszoną homilię, księdzu 
Wikariuszowi Łukaszowi 

Majchrzakowi za dar modlitwy 
i dobre słowo.

Pragniemy podziękować 
wszystkim, którzy łączyli się 

z nami w bólu i żałobie po śmierci 
naszego kochanego męża, taty, 

dziadka i teścia 

Śp.  
STEFANA GRUPKA
Dziękujemy serdecznie rodzinie 
bliższej i dalszej, przyjaciołom, 
znajomym, sąsiadom, Matkom 

Różańcowym i Wszystkim, którzy 
towarzyszyli w jego ostatniej 

drodze.
Rodzina
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III miejsce mieszkańca Rokietnicy 
w Mistrzostwach Polski w pływaniu zimowym

W sobotę 12 stycznia 2019 roku, w Katowicach, 
kilkuset zawodników z 9 krajów rywalizowało o tytuł 
Mistrza Polski w Międzynarodowych Mistrzostwach 
Polski w pływaniu zimowym w wodzie o tempera-
turze 0.6 st Celsjusza. Wyścigi odbywały się na dy-
stansach od 100 do 1000 m.

Przygotowanie akwenu było nie lada wyczynem, 
gdyż tafla lodu przekraczała 5 cm.

W wyścigu na 750 m mieszkaniec Rokietnicy 
Pan Tomasz Lutkowski zajął trzecie miejsce będąc 
jedynym Polakiem na podium. Na wyższych stop-
niach stanęli Słowak i Czech, dla których pływanie 
zimowe jest sportem narodowym uprawianym od 
XX-lecia międzywojennego. Warto wspomnieć, że 
również w Polsce tradycja pływania zimowego się-

ga okresu międzywojennego, a obecnie przeżywa 
swoją drugą młodość.

Być może stanie się dyscypliną olimpijską na naj-
bliższej Olimpiadzie Zimowej.

https://youtu.be/YO_2Ym9TkRk

W marcu br. weźmie udział w Mistrzostwach Świa-
ta na Kole Podbiegunowym w Murmańsku w bar-
wach reprezentacji Polski, gdzie rywalizacja będzie 
odbywać się przy temperaturze powietrza poniżej 
minus 20 st.

Serdecznie gratulujemy Panu Tomaszowi i życzy-
my kolejnego wejścia na podium.

Redakcja RW

MUKS Spartan Rokietnica Taekwondo Olimpijskie
Puchar Polski  
w taekwondo olimpijskim

W 2019 rok weszliśmy mocnym krokiem na za-
wodach Pucharu Polski w Zalasewie „Swarzędz Cup” 
organizowany przez klub AZS Poznań, pod patro-
natem Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskie-
go. Puchary Polski to zawody rankingowe w Polsce, 
podczas których zawodnicy zdobywają punkty do 
rankingu Polskiego Związku Taekwondo Olimpij-
skiego, by walczyć w ten sposób o kwalifikacje na 
Mistrzostwa Polski oraz o awans do kadry narodo-
wej. Były to dla naszych zawodników pierwsze za-
wody tak wysokiej rangi. 

Nasz klub reprezentowali:
Pejas Oliwia - kadet -55 kg
Pejas Wiktoria - kadet -55 kg
Śliwiński Antoni - kadet -45 kg
Śliwińska Zofia - młodzik -36 kg
Garbiec Joanna - młodzik -40 kg
Musiał Zofia - młodzik -48 kg
Kadeci swoje walki stoczyli w sobotę 5 grudnia. 

Pierwszy na matę wyszedł Antek, swoją pierwszą 
walkę stoczył z zawodnikiem z klubu Olimpijczyk Po-
znań, którą wygrał z wynikiem 42:33. Kolejną wal-
kę niestety przegrał z doświadczonym zawodnikiem 
z klubu AZS Poznań, który był bardzo mocnym prze-
ciwnikiem. Wiktoria Pejas pierwszą walkę wygrała 
z zawodniczką z Wrześni, natomiast w ćwierćfina-
le poległa zawodniczce z klubu Sokół Kościan, po-
dobnie jak siostra Oliwia Pejas stoczyła ciężki bój 
w ćwierćfinale z reprezentantką klubu Start Olsztyn 

z wynikiem na korzyść przeciwniczki. Obie dziew-
czyny były bardzo waleczne i dały z siebie wszytko 
by wywalczyć awans do półfinału, otarły się o brą-
zowy medal.

W niedzielę walki stoczyli młodzicy w składzie: 
Musiał Zofia, Śliwińska Zofia i Garbiec Joanna. Pierw-
sza walczyła Asia z zawodniczką z klubu WKS Grun-
wald Poznań. Walka była wyrównana, a Aśka do-
wiodła, że należy walczyć do samego końca i nigdy 
się nie poddawać. Pod koniec ostatniej rundy Aśka 
wyszła na prowadzenie i zwycięstwem wywalczyła 
awans do półfinału. Walkę o wejście do finału mia-
ła bardzo ciężką i pomimo ogromnych chęci i wa-
lecznej postawy przegrała. Asia wywalczyła brązo-
wy medal Pucharu Polski. Kolejna na matę wyszła 
Zosia „Śliwka” Śliwińska. Zosia była bardzo skon-
centrowana i zdeterminowana, pokazała wzoro-
wą postawę zawodnika przed startem. Niestety już 
w pierwszej walce trafiła na bardziej doświadczoną 
przeciwniczkę. Walczyła bardzo dobrze, jednak do-
świadczenie w walkach sprawiło, że przeciwniczka 
zyskała przewagę punktową, którą utrzymywała do 
końca walki. Ostatnia do walki stawiła się Zosia Mu-
siał, uczennica Szkoły Podstawowej w Napachaniu, 
która trafiła na wolny los i pierwszą walkę jaką sto-
czyła była półfinałem, w której pokonała przeciw-
niczkę z klubu LUKS Kantor 19:4 zyskując wejście do 
finału. W finale stoczyła bój z zawodniczką z War-
szawy. Niestety, od początku walki przeciwniczka 
kilkoma trafieniami w głowę zyskała dużą przewa-
gę punktową, której Zosia nie dała rady odrobić 
do końca walki. Zosia wywalczyła srebrny medal 
Pucharu Polski.

Wszyscy zawodnicy zasługują na ogromne brawa 
za postęp jaki poczynili, stoczone walki, waleczną 
postawę i przede wszystkim serce do walki niczym 
prawdziwi Spartanie! Te zawody pokazały nam, że 
nasze cele, plany i założenia treningowe przynoszą 
efekty i przez cały czas robimy postępy w Taekwon-
do, co bardzo motywuje nas do dalszej pracy.

Piotr Trybuś Trenerem Roku 2018  
w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego

Piotr Trybuś główny trener i prezes naszego Klu-

bu oraz nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole 
Podstawowej w Rokietnicy 15 stycznia odebrał na-
grodę plebiscytu „Trener Roku 2018” Głosu Wiel-
kopolskiego. Między innymi dzięki głosom miesz-
kańców naszej gminy uzyskał pierwsze miejsce 
w Powiecie Poznańskim i piąte miejsce w finało-
wym etapie wojewódzkim.

„To ogromne wyróżnienie dla mnie i dla mojej 
pracy jako trenera i nauczyciela WF w naszej gmi-
nie. Pragnę bardzo podziękować wszystkim, którzy 
oddali głos na moją osobę. Wasze poparcie jest dla 
mnie ogromnym motywatorem do dalszej pracy i do 
jeszcze większego zaangażowania w sportowe życie 
w naszym Klubie Spartan Rokietnica jak i Gminie 
Rokietnica. Zdobyte osiągnięcie jest dla mnie 
dowodem na to, że moja praca jest przez Was za-
uważana i doceniana.” - powiedział Piotr Trybuś po 
otrzymaniu nagrody.

„Motywacja dziecka w sporcie” 
– otwarty wykład oraz warsztaty 
z psychologiem sportu dla miesz-
kańców naszej gminy

MUKS SPARTAN ROKIETNICA serdecznie zapra-
sza wszystkich mieszkańców gminy Rokietnica na 
bezpłatne spotkanie z psychologiem sportu – pa-
nią Agatą Kaczmarek, które odbędzie się 8 lutego 
o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej w nowej 
remizie OSP Rokietnica, pod patronatem Urzędu 
Gminy Rokietnica. 

Spotkanie będzie składało się z dwóch części 
w formie wykładowej oraz warsztatowej, trwają-
cych po półtorej godziny.
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Mistrzostwa Polski do lat 12 w tenisie ziemnym
W dniach 5-11.01.2019 r. na kortach Centrum Te-

nisowego Sobota odbyły się Mistrzostwa Polski do 
lat 12 w grze pojedynczej i podwójnej. Łącznie wy-
startowało 48 zawodniczek i 48 zawodników z ca-
łej Polski. W pierwszych dwóch dniach rozgrywane 
były eliminacje do turnieju głównego. Po 7 dniach 
zaciętych meczów na podium stanęli:
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat.  
Typ: Gra pojedyncza; Dziewczęta
1 Czajka Antonina - ZŁOTO 
2 Nizio Emilia - SREBRO 
3-4 Kostka Natalia - BRĄZ 
3-4 Paszun Amelia - BRĄZ
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat.  
Typ: Gra podwójna; Dziewczęta
1. Kulbiej Nadia - ZŁOTO 
Nieradzik Maja - ZŁOTO
2. Mitrzak Aleksandra - SREBRO 
Wojtaszczyk Maria - SREBRO
3-4. Nadajewska Marta - BRĄZ 
Nizio Emilia - BRĄZ
3-4. Paszun Amelia - BRĄZ 
Śrutwa Martyna - BRĄZ 
Kategoria: Skrzaty - do 12 lat.  
Typ: Gra pojedyncza; Chłopcy
1. Ważny Alan 

2. Zemła Grzegorz 
3-4. Downar Jan 
3-4. Lewandowski Dawid

Kategoria: Skrzaty - do 12 lat.  
Typ: Gra podwójna; Chłopcy
1. Downar Jan 
Wieczorek Antoni
2. Lewandowski Dawid 
Nowacki Jan
3-4. Januchowski Jakub 
Ważny Alan
3-4. Wygona Jan 
Zemła Grzegorz 

Centrum Tenisowe Sobota dziękuje sponsorom, 
dzięki którym impreza mogła odbyć się na naj-
wyższym poziomie:
- Gmina Rokietnica 
- Komputronik 
- Solar 
- Rehasport.

Centrum Tenisowe Sobota

Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patro-
natem Wójta Gminy Rokietnica.
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Gminy  
Rokietnica

Znamy zwycięzców Plebiscytu „Sportowiec z klasą” 2018
W dniu 21 stycznia 2019 roku Komisja Konkur-

sowa w składzie: Danuta Potrawiak, Hanna Woc-
ko, Ryszard Lubka, Andrzej Deckert, Jacek Welman 
oraz Paweł Dankowski dokonała rozstrzygnięcia Ple-
biscytu „Sportowiec z klasą” 2018.

Komisja Konkursowa dokonała analizy informa-
cji zawartych w poszczególnych formularzach zgło-
szeniowych oraz dokonała wyboru poprzez oddanie 
głosów na poszczególnych kandydatów w katego-
rii powyżej 16 lat. Każdy z członków Komisji dys-
ponował 3 głosami o wadze 3, 2 i 1 pkt, przyzna-
wanych odpowiednio kandydatowi, który według 
poszczególnych członków Komisji miał zająć 1, 2 i 3 
miejsce. Po zliczeniu oddanych głosów wyłoniono 
trójkę sportowców, którym przyznano tytuł „Spor-
towca z klasą” 2018.

Laureatami Plebiscytu „Sportowiec z klasą” 2018 
w kategorii powyżej 16 lat zostali (kolejność przy-
padkowa): 
• Julia Wieczorek (kajakarstwo)
• Szymon Wierzbicki (żeglarstwo)
• Aleksandra Podsiadło (lekka atletyka)

O tym, który z laureatów zdobył I, II i III miej-
sce, poinformujemy 23 lutego podczas Balu Mi-
strzów Sportu.

Komisja Konkursowa zdecydowała też o wyróż-
nieniu wszystkich kandydatów (dzieci i młodzieży 
osiągających najlepsze wyniki sportowe), których 
zgłoszenia wpłynęły w wyznaczonym terminie, tj. 
28 grudnia 2018 r., w kategorii do 16 lat. Zgłosze-
nia dostarczone po w/w terminie zostały natomiast 
odrzucone. Zgodnie z decyzją Komisji na szczególne 
wyróżnienie w poszczególnych dyscyplinach spor-

towych zasłużyli:
• BILARD: Milena Malicka
• KARATE: Dominik Suszka
• TAEKWONDO OLIMPIJSKIE: Marta Burzyńska
• SIATKÓWKA: Jan Wasyl

Referat Organizacyjny  
i Promocji UG Rokietnica



42

Noworoczny 
turniej halowy 
rocznika 2009 
CUK ORLIK CUP

W dniu 5 stycznia młodzi zawodni-
cy klubu Rokita Rokietnica uczestni-
czyli w turnieju noworocznym zorga-
nizowanym przez Szkołę Piłki Nożnej 
w Szamotułach. 

W turnieju oprócz naszego zespołu, 
wzięli udział zawodnicy Lecha Poznań, 
SPN Szamotuły, Canarinhos Skórzewo, 
Unia Swarzędz, Błękitni Wronki, Orlik 
Poznań, Orlik Kaźmierz, Suchary Suchy 

Las, Nap Nowy Tomyśl.
Nasi podopieczni zajęli ostatecznie 

ósme miejsce na 12 drużyn, a nasz 
bramkarz Igor Urbanowicz po raz 
kolejny został bramkarzem turnie-
ju. Brawa dla Igora i całej drużyny.

Drużynę reprezentowali: Igor Urbanowicz, Kuba 
Kalotka, Mirosław Kubala, Maksymilian Gburczyk, 
Mikołaj Garstecki, Karol Nowaczyk, Olaf Groszew-
ski, Piotr Augustyniak, Nikodem Thiel, Olek Antko-
wiak, Kuba Tomala.

Trener Paweł Augustyniak

Rokita Rokietnica 
2009 na zimowym 
zgrupowaniu 
w Gdańsku

W dniach od 13 do 18 stycznia przebywaliśmy na 
obozie w Gdańsku, gdzie codziennie trenowaliśmy 
na specjalnie przygotowanej dla nas hali ośrodka 
AZS Galion. Oprócz intensywnych treningów, gier 
i zabaw z piłką znaleźliśmy czas na wycieczkę do mia-
sta - Westerplatte, spacer po starówce, molo w So-
pocie i oczywiście stadion z muzeum Lechii Gdańsk.

Rozegraliśmy również sparing z drużyną Klub Pił-
karski Pomerania Gdańsk, trzy godziny intensyw-
nej gry - dużo bramek i walki z obu stron – Dzięku-

jemy za zaproszenie.
Kiedy już przyszło wracać do domu mimo zmę-

czenia w drodze powrotnej odwiedziliśmy miasto 

Mikołaja Kopernika, gdzie spędziliśmy czas na pie-
czeniu pierników.

Trener Paweł Augustyniak
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Rokietnicki Klub Fotograficzny

Rokietnicki Klub Fotograficzny powstał 14 listopa-
da 2018r. To właśnie tego dnia odbyło się pierwsze 
organizacyjne spotkanie w Gminnym Ośrodku Kul-
tury. Podczas tego spotkania każdy uczestnik przed-
stawił się i powiedział kilka słów o swoim doświad-
czeniu z fotografią.

Do tej pory odbyły się już cztery spotkania; miały 
one charakter otwartych wykładów oraz rozmów 
o fotografii. Poruszaliśmy tematy związane z takimi 
hasłami jak migawka, przysłona oraz ISO, a przede 
wszystkim budowa aparatu.

Poznane pojęcia mieliśmy okazję wykorzystać 
podczas plenerów. Pierwszy z nich odbył się dnia 
w sobotni poranek 8 grudnia 2018 r. przy stacji PKP 
w Rokietnicy. Dworzec ten i jego otoczenie w naj-
bliższym czasie zmieni się „nie do poznania” a my 
chcieliśmy na zdjęciach zachować jego dzisiejszy 
charakter. Podczas tego pleneru wykorzystaliśmy 
takie pojęcie jak CZAS w fotografii, staraliśmy się 
„zamrozić czy też rozmyć ruch” poprzez uchwyce-
nie jadących pociągów.

Kolejny plener odbył się 28 grudnia 2018 r. na 

parkingu przy hali ROS. Tym razem „zwiedzaliśmy” 
Rokietnicę, w poszukiwaniu ciekawego światła, w kli-
macie świąteczno-wieczornym.

Klub, którego założycielami są Damian Nowicki 

i Rafał Depta, zrzesza pasjonatów i miłośników fo-
tografii, w większości amatorów. Główne założenia 
Klubu to zintegrowanie społeczności fotograficznej 
oraz pasjonatów tej dyscypliny, wzajemna wymia-
na doświadczeń i nauka tej pięknej sztuki uwiecz-
niania czasu w formie zdjęcia.

Planowana jest w czerwcu wystawa naszych prac 
pod tytułem „Odkryjmy Rokietnicę”. Chcemy poka-
zać miejsca i sytuacje, których mieszkańcy Rokietnicy, 
na co dzień nie dostrzegają, przechodząc, przejeż-
dżając obok, tego miejsca, czy sytuacji. Już dziś za-
praszamy wszystkich mieszkańców Gminy i nie tylko, 
do odwiedzenia pierwszej wystawy Rokietnickiego 
Klubu Fotograficznego. Wszystkie szczegółowe infor-
mację będą dostępne na naszym profilu na Facebo-
oku (https://www.facebook.com/RokietnickiKF/).

RKF to przede wszystkim ludzie, którzy dzielą się 
swoją pasją, spojrzeniem na świat, a także wiedzą 
i doświadczeniem. Zapraszamy Wszystkich, którzy 
interesują się fotografią, którzy chcą rozpocząć swo-
ją przygodę z fotografią, wszystkich, również tych, 
którzy fotografują od lat, ale szukają podobnych 
do siebie „wariatów”, z którymi będą mogli się po-
dzielić swoimi przemyśleniami, doświadczeniami.

Spotykamy się w co drugą środę o godz. 20:15 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokietnicy. 

Do zobaczenia!
Agnieszka Kaczmarek
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Konkurs nr 52
Skoro o czasopismach dla dzieci i młodzieży 

dziś mowa, to nasze pytanie dotyczy właśnie 
tego zagadnienia. Czy w dobie Internetu po-
trzebne są jeszcze drukowane magazyny dla 
młodych czytelników? Czekamy na Wasze od-
powiedzi ZA lub PRZECIW (oczywiście z krótkim 
uzasadnieniem). 

Do dzieła! Macie czas do końca lutego. Odpo-
wiedzi można zostawiać w Bibliotece w Rokietni-
cy albo przesłać na adres zaczytanarokietnica@
interia.pl. Na uczestników konkursu czekają na-
grody-niespodzianki. Jednocześnie miło nam po-
informować, że laureatką konkursu nr 50 została 
pani Agata Jankowiak Gratulujemy!

Kochani Czytelnicy,
Dziś dla odmiany kilka słów o czasopismach dla 

dzieci i młodzieży. Zawsze na początku roku prze-
glądam ofertę dostępną na rynku, żeby wybrać ma-
gazyny, które chcę zaprenumerować. Od jakiegoś 
czasu kwerendę robię głównie przez Internet. Dzię-
ki temu mogę szerokim łukiem wszystkie kolorowe 
gazetki, w których jest więcej gadżetów niż treści. 
Generalnie większość z nich w całości można okre-
ślić mianem gadżetu, choć oczywiście są takie, któ-
re warto podsunąć dziecku, zwłaszcza jeśli bardzo 
lubi daną bajkę lub ma konkretne zainteresowania 
związane z jakąś dziedziną. Jeżeli zdołacie takie wy-
szukać w różowo-brokatowo-gadżetowym gąszczu 
należą się Wam oklaski.

Ja skapitulowałam i stawiam zazwyczaj na uni-
wersalne rozwiązania, czyli czasopisma niezwiąza-
ne z konkretną „opcją programową”. Wyjątek ro-
bię dla magazynu National Geographic Odkrywca 
i dwumiesięcznika Kosmos dla dziewczynek, ale 
o tym za chwilę. 

Czasopisma, które dziś chcę pokazać, adreso-
wane są dla szerszej grupy odbiorców, niekoniecz-
nie wielbicieli jednej bajki/programu/gry. Teore-
tycznie, ze względu na charakter, powinny łatwiej 
znaleźć grono czytelników, ale wcale tak nie jest. 
Stworzenie uniwersalnego ciekawego magazynu 
dla dzieci i młodzieży w dzisiejszych czasach jest 
już samo w sobie karkołomne, a utrzymanie go na 
rynku, w warunkach konkurencji z gazetkami naf-
aszerowanymi gadżetami, stanowi dodatkowe wy-
zwanie. Problem ten dotyczy zarówno renomowa-
nych pism, z ogromnymi tradycjami, jak i zupełnie 
nowych, tworzonych od zera. Przekonali się o tym 
boleśnie wydawcy magazynów, które przez wiele 
lat cieszyły się sympatią młodych czytelników, m.in. 
„Misia” (ukazywał się w latach 1957-2010) i „Pło-
myczka” (wychodził w latach 1917-2012!) i Płomyka 
(1917-2003). Ostatnim „dinozaurem” w tej materii, 
któremu ogromnie kibicuję jest Świerszczyk. Mam 
nadzieję, że będzie znajdował uznanie u czytelni-
ków jeszcze przez wiele kolejnych lat. Pierwszy nu-
mer Świerszczyka, który jest obecnie najstarszym 
czasopismem dla dzieci w Europie (!), ukazał się 1 
maja 1945 roku. Zainteresowanych zachęcam do 
zajrzenia na stronę www.swierszczyk.pl w zakład-
kę historia. Znajdziecie tam fascynującą opowieść 
o losach pisma od jego narodzin pisma aż po dziś, 
w dodatku pięknie zilustrowaną. Niektórzy pew-
nie odnajdą okładki „Świerszczyka”, którego czy-
tali w dzieciństwie. Zmieniały się rubryki, tematy 
poruszane w magazynie, objętość, częstotliwość 
wydawania (od 1 stycznia br. pismo jest miesięcz-

nikiem). Jedno tylko pozostaje niezmienne: od za-
wsze „Świerszczyk” tworzą wybitni pisarze i ilu-
stratorzy. Kiedyś Ewa Szelburg-Zarembina, Wanda 
Chotomska, Danuta Wawiłow, Jan Marcin Szancer, 
Zbigniew Rychlicki. Dziś ich dzieło kontynuują ulu-

bieńcy współczesnych małych czytelników, cho-
ciażby Grzegorz Kasdepke, Dorota Gellner, Zofia 

Stanecka i graficy: Elżbieta Wasiuczyńska, Mar-
cin Bruchnalski oraz łączący pokolenia wybit-
ny i jedyny w swoim rodzaju Bohdan Butenko. 

„Świerszczyk” jest czasopismem wysmakowa-
nym  pod każdym względem. Wydaje mi się na-

wet, że przez to bardziej trafia do dorosłych niż 
do dzieci. Chociaż na stronie internetowej czyta-

my, że magazyn jest adresowany do dzieci w wieku 
5-9 lat, to z mojego doświadczenia wynika, że naj-
częściej po to pismo sięgają 6-7 latki, które zaczy-
nają przygodę z czytaniem. Co ważne, ze względu 
na specyfikę „Świerszczyka”, w zaprzyjaźnieniu się 
z nim dużą rolę odgrywają rodzice albo działające 
przy księgarniach i bibliotekach kluby „Świerszczy-
ka”. Ośmio- i dziewięciolatki często poszukują już 
własnych lektur. Wtedy z pomocą przychodzi im 
„Kumpel i jego starsi bracia”.

Magazyny Kumpel, Victor i Cogito nie są tak pie-
czołowicie przygotowywane i nie mają takich długich 
tradycji jak „Świerszczyk”, bo zaczęły się ukazywać 
w latach 90-tych, ale zdążyły już zyskać wierne grono 
czytelników. Można powiedzieć, że to czasopisma 
rosnące razem z dzieckiem. Kumpel jest adresowa-
ny do uczniów klas 1-3, Victor Junior do starszych 
klas szkoły podstawowej, Victor - byłych gimnazja-
listów i wreszcie Cogito to pismo dla uczniów szkół 
średnich. Są stworzone na podobnej zasadzie, stąd 
uczniom łatwiej sięgnąć po kolejny poziom wta-
jemniczenia. Pomagają rozwijać zainteresowania 
i mierzą się z różnymi problemami adekwatnymi 
do wieku adresata. Dodatkowo są pomyślane jako 
praktyczna pomoc edukacyjna. W każdym nume-
rze można znaleźć jakieś testy, powtórki do różnych 
egzaminów, informacje o szkołach/zawodach, etc.

O dzieciach mówi się często,  że mają naturalną 
ciekawość poznawania świata. To może jeszcze na 
koniec trzy propozycje, które w swoim głównym 
zamierzeniu mają tę ciekawość podsycać. O NG 
Odkrywcy już wspominałam. Twórcy czasopisma 
reklamują głównie jego edukacyjny wymiar. Ja, 
wielbicielka dorosłego National Geographic, na 
„Odkrywcę” patrzę przez pryzmat własnego dzie-
ciństwa, żałując że wtedy nie było takiego pisma. 

Podobnie rzecz ma się z Kosmosem dla dziew-
czynek, który od niedawna ukazuje się na naszym 

rynku. Przyznam, że na początku miałam opór co 
do idei magazynu, bo tak jak nie lubię odgórnego 
podziału na literaturę ze względu na płeć adresa-
ta, tak i nie do końca czuję potrzebę przenosze-
nia go na czasopisma. Nawet jeśli identyfikuję się 
intencjami pomysłodawczyń projektu, które chcą 
wzmacniać dziewczynki w osiąganiu ich celów, ma-
rzy mi się KOSMOS DLA WSZYSTKICH. Póki co czy-
tam wersję dziewczyńską i polecam ją zarówno ze 
względu na treść, jak i grafikę, tak odmieną od tego 
co oferuje rynek. Na koniec SPOT, czyli „magazyn 
dla ciekawych świata” nastolatków, który chyba nie 
znalazł uznania w oczach tych ostatnich, bo po kil-
kunastu numerach jego wydawanie zostało zawie-
szone. Po pewnym czasie ukazał się jako wakacyj-
ny numer specjalny. Mam nadzieję, że przetrwa 
przynajmniej w takiej formie, choć nie wróżę mu 
zbytniego powodzenia u młodych czytelników. Dla-
czego? Z pewnością to bardzo wartościowe pismo, 
różniące się od tego co proponowano do tej pory 
nastolatkom, ale mam nieodparte wrażenie, że jest 
ono przygotowane z perspektywy dorosłego. Opo-
wiada o filmach, książkach, programach, które in-
teresują młodzeż, tyle że w sposób bardziej odpo-
wiadający rodzicom i nauczycielom niż dajmy na to 
rówieśnikom. Może dlatego sama tak polubiłam 
SPOTA, bo jak zrozumiałe kompendium przybliża mi 
świat młodych? Tylko, że chyba nie do końca o to 
chodziło twórcom pisma. Na pocieszenie mogę do-
dać, że zniknięcie SPOTA to nie jest niczym wyjątko-
wym. W grudniu 2017 roku zawieszono wydawa-
nie słynnego młodzieżowego magazynu „Bravo”! 
Jak czytamy w oświadczeniu przygotowanym przez 
Wydawnictwo Bauer, decyzja ta podyktowana zo-
stała „zmianami preferencji i sposobu konsumpcji 
mediów grupy docelowej”. Tłumacząc z „polskiego 
na nasze”, chodziło prawdopodobnie o to, że młodzi 
ludzie stracili zainteresowanie magazynami druko-
wanymi na rzecz internetu… Może coś w tym jest? 
Czytajmy więc póki jeszcze można!

Pozdrawiam serdecznie,  
Mariola Sudoł-Szczepaniak
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Małgorzata Karpiczak-Ostrowska Kiekrz ul. Ostra 3 601-624-653, 8-482-125

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

Kwiaciarnia „Zakątek”

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

Należymy do 
międzynarodowej sieci  

Poczty Kwiatowej

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

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

 » Rozpałka sosnowa

 » WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 
PŁYNNYCH

POWYŻEJ  
1 TONY –  
TRANSPORT  
GRATIS

Tel. 726 076 770

Polski 

WĘGIEL

tel. 660 588 196 Szafonierka & Brafitting Rokietnica

Świadczymy usługi brafittingu  
– profesjonalne dopasowanie  
biustonosza

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

Zapraszamy wszystkich,  
którzy cenią sobie dobrą jakość  
oraz komfort snu

Zapraszamy  
do nowo  
otwartego  
salonu z bielizną  
damską i męską „Szafonierka”  
– Trakt Napoleoński 11 (pasaż)
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Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

Rolety, Żaluzje, Moskitiery, Markizy

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18

email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:

	Rolety pokojowe 	Markizy 
	Rolety zewnętrzne 	Moski-

tiery 	Rolety Rzymskie 	Maty 
bambusowe 	Żaluzje 	Bramy

Specjalna oferta dla klientów  
z Gminy ROKIETNICA 

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

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek 
KARDIOLOG 
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29
Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

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

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

USŁUGI SZKLARSKIE 
Od pomiaru do montażu

lustra • szkło malowane  
• drzwi i ścianki  szklane  

• kabiny prysznicowe • balustrady  
• inne wyroby ze szkła

NA WYMIAR

ZAPRASZAMY
www.staglass.pl

510 338 238 

PROTEZY ZĘBOWE

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

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

Pracownia czynna:  
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00

PRACOWNIA PROTETYCZNA

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 

61 8145 426

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274
PROMOCJA!  

1h gry w bilard  
od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę
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Integracyjny Klub Sportowy
Integracyjny Klub Sportowy 2017 Poznań 
to stowarzyszenie sportowe dwusekcyj-
ne pełne pasji, miłości do sportu, chcące 
osiągać szczyty sportowe. Stowarzyszenie 
powstało w maju 2017 roku. 
Celem sekcji Koszykówki na Wózkach są 
rozgrywki ligowe oraz organizowanie i 
uczestniczenie w turniejach towarzyskich 
na terenie kraju i turniejach międzynaro-
dowych. 
Jako że jesteśmy, jak nazwa wskazuje, inte-
gracyjnym klubem sportowym, naszą dru-
gą ważną sekcją jest grupa najmłodszych 
adeptów Rugby w odmianie „TAG", która 
jeszcze przed oficjalnym zarejestrowaniem 
klubu osiągała sukcesy na arenie lokalnej i 
nie tylko. Sekcja Rugby współpracuje m.in. 
ze Szkołą Podstawową nr 61. 
Wszystkie zaplanowane działania są nie 
lada wyzwaniem ze względu na to, że 
utrzymujemy się ze składek członkow-
skich. Zarząd oraz trenerzy działają w 
naszym klubie charytatywnie, a zebrane 
pieniądze przeznaczamy na sprawy orga-
nizacyjne klubu, takie jak obowiązkowe 
szkolenia, opłaty związane z działalnością 
klubu sportowego. Niestety brakuje nam 
funduszy na specjalistyczne wózki do gry 
w koszykówkę. Podobnie jest z opłatami 
za halę i wyjazdami na sparingi.
Zapraszamy do odwiedzenia nas na letnich 
treningach na boisku „Orlik" przy Zespole 
Szkół Gimnazjalno-Licealnym nr 33, jesien-

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

„Tag” to świetna zabawa w ruchu, który 
dzisiejszym najmłodszym jest bardzo po-
trzebny ze względu na coraz to bardziej 
popularną „cyfrową” formę spędzania 
wolnego czasu, a przecież wiemy, że dla 
naszych najmłodszych pociech ruch to 
samo zdrowie.
Serdecznie zapraszamy do współpracy z 
naszym stowarzyszeniem. Jest możliwa 
na wiele sposobów - od wymiany barte-
rowej, wsparcia finansowego w postaci 
sponsoringu lub wpłat na cele statutowe 
naszego stowarzyszenia.

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

SALON 
MODY  

MĘSKIEJ
TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B

TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

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

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

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

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

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

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

i komercyjnie

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

            

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

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

 

 

- drewno kominkowe, 

- transport drogowy do 25 t, 

- usługi rolnicze 

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

 

SKŁAD OPAŁU                                  
WARGOWO  II  81                                                   

Tel. 530-130-159  ANDRZEJ LIPKA 

Płytkarz – profesjonalnie
tel. 660-070-232

łazienki - kuchnie - wg życzenia klienta


