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Trening w Klubie HartRok opiera 
się na filozofii oraz sprzęcie Milon. 
 

Obwód składa się z ośmiu stacji, 
pełen trening zajmuje jedynie 
36 minut. 

Nad efektywnością treningu oraz 
Państwa bezpieczeństwem czuwa 
wykwalifikowany instruktor. 

W klubie HartRok panuje unikalna, 
miła atmosfera, wspierana 
uśmiechem i pasją do sportu.

Do 31 marca możliwość zakupu 
karnetu w promocyjnej cenie. 

Chcesz spróbować? 
Umów się na pierwszy, 
bezpłatny trening w HartRok.

Klub HartRok
ul. Poznańska 43
62-090 Sobota, Centrum Tenisowe
tel.: +48 669 344 278

www.hartrok.pl 
facebook.com/HartRokCTS

Inteligentny 
system 
treningowy
Powered by
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Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego pisma.

Drodzy Czytelnicy,
marzec to taki miesiąc, kiedy ludzie z chęcią żegna-
ją ponurą zimę i cieszą się nadejściem wiosny. Bez 
żalu żegnamy się z ciężką, zimową odzieżą. Wio-
senną porę roku odbieramy, jako czar natury, który 
potrafi w magiczny sposób zamienić nasze smutne 
otoczenie w krainę tętniącą życiem. Z radością ob-
serwujemy jak pierwsze ciepłe promienie słonecz-
ne budzą do życia drzewa, kwiaty, zwierzęta... Po-
czątek wiosny to jedne z najbardziej magicznych 
dni w roku. Jest więc okazja do świętowania, a w 
marcowym kalendarzu mamy niezwykle dużo roz-
maitych świąt i uroczystości. 

Dobrze wiedzieć, że 1 marca obchodzimy Mię-
dzynarodowy Dzień Walki Przeciw Zbrojeniom Ato-
mowym, Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 
oraz Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
5 marca w kalendarzu pojawia się Dzień Teściowej. 
Na 12 marca przypada Światowy Dzień Drzemki 
w Pracy, Święto mało znane, ale zdaniem specjali-
stów ważne, bowiem krótka drzemka jest bardzo 
pożyteczna… i doskonale na nas wpływa… W mar-
cu przypada również Uroczystość św. Józefa, którą 
obchodzimy 19 marca. Nie sposób z marcowego ka-
lendarza wymienić wszystkich. Ja jednak chcia-
łabym na dłużej zatrzymać się na święcie nam 

Wszystkim bardzo dobrze znanym, a mianowicie 
Dniu Kobiet – to dzień, kiedy szczególnie warto 
zwrócić uwagę na rolę kobiet w społeczeństwie. 
Niektórzy twierdzą, że „Piękna kobieta jest jak rzeka 
w której toną mędrcy” ,inni ,że „Szczęście jest ko-
bietą”. Są kobiety romantyczne, wspaniałe i okrop-
ne, kapryśne i złośliwe lub bardziej skomplikowa-
ne. Nie sposób wymienić wszystkich wizerunków 
stworzonych przez literaturę czy też życie. Jednym 
słowem kobiety to temat rzeka, pamiętajmy jednak, 
że „Prawdziwy DOM buduje KOBIETA, nie mura-
rze” (przysłowie meksykańskie).

Drogie Kobiety, Panie, Dziewczyny w czasach 
kiedy musimy być twarde jak mężczyźni, a jed-
nocześnie postępować jak damy , ciężko pracować 
łącząc obowiązki domowe i zawodowe i wyglądać 
przy tym niezmiennie olśniewająco. 

Życzę Wam i sobie dużo 
siły i abyśmy zawsze mo-
gły być sobą, a w tym dniu 
niech każda z nas napraw-
dę czuje się wyjątkowo.

Teresa Wieczorek

Co? Gdzie? Kiedy?
	19.03. – rozliczysz PIT – Urząd Gminy Rokietnica, budynek „B” ul. Golęcińska 1, 

w godz. 9.00-15.00
	23.03. – ROSKWIT-nij na wiosnę z VIVENDUM – Hala Rokietnickiego Ośrodka Sportu, 

ul. Szamotulska 29 start godz.10.00, szczegóły str. 27
	24.03. – Wiosenne Wietrzenie Szaf – Hala Rokietnickiego Ośrodka Sportu ,  

ul. Szamotulska 29,  godz. 9.00-14.00

8 marca
Z okazji DNIA KOBIET
Wszystkim Paniom 
składam najserdeczniejsze 
życzenia: zdrowia, wszelkiej 
pomyślności, wielu chwil 
radości, uśmiechu na twarzy, 
zadowolenia z siebie, pogody ducha 
i samych pięknych dni.  
Bartosz Derech 
Wójt Gminy Rokietnica

Drogie Kobiety, Panie, dziewczyny w dniu Waszego święta, redakcja 
Rokickich Wiadomości składa Wam najserdeczniejsze życzenia! 
Uśmiechajcie się dużo i każdego dnia, pamiętajcie o swojej wyjątkowości! 
Bez Was świat byłby brzydkim, przygnębiającym i nudnym miejscem.
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Z prac Rady Gminy
V Sesja Rady Gminy 
Rokietnica

W dniu 28 stycznia 2019 r. odbyła się V sesja 
Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 14 
Radnych. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady 
Gminy – Izabela Dziamska.

Tego dnia Radni podjęli następujące uchwały:
V/30/2019 - w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, usta-
lenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za po-
jemnik o określonej pojemności. Głosowanie: 
„za” -12 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymu-
je się” – 1 głos.

V/31/2019 – w sprawie zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowości Rokietnica dla działki nr 696. Głoso-
wanie: „za” -14 głosów.

V/32/2019 – w sprawie zmiany Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Rokietnica. Głosowanie: „za” 13 gło-
sów, „przeciw” – 1 głos

V/33/2019 – w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru wokół stacji 
kolejowej w miejscowości Rokietnica. Głosowa-
nie: „za” -14 głosów.

V/34/2019 – w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru działalności 
gospodarczej w miejscowości Mrowino. Głoso-

wanie: „za” -14 głosów.
V/35/2019 – w sprawie wykonywania obywatel-

skiej inicjatywy uchwałodawczej. Głosowanie: 
„za” 13 głosów, „wstrzymuje się” 1.

V/36/2019 – w sprawie ustalenia terminów i miejsc 
wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich sołectw Gmi-
ny Rokietnica kadencji 2018-2023. Głosowanie:  
„za” -14 głosów.

V/37/2019 – w sprawie ustalenia kryteriów rekru-
tacji do publicznych szkół podstawowych, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Rokiet-
nica. Głosowanie: „za” -14 głosów.

V/38/2019 – w sprawie ustalenia kryteriów wraz 
z punktacją w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli, dla których organem pro-
wadzącym jest Gmina Rokietnica. Głosowanie: 
„za” -14 głosów.

 V/39/2019 – w sprawie nabycia nieruchomości 
położonej w miejscowości Kiekrz. Głosowanie: 
„za” -14 głosów.

V/40/2019 – w sprawie nabycia nieruchomości po-
łożonej w miejscowości Bytkowo. Głosowanie: 
„za” -14 głosów.

V/41/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na na-
jem lokalu użytkowego położonego w Rokietni-
cy przy ul. Pocztowej 1 na okres do 10 lat. Gło-
sowanie: „za” -14 głosów.

V/42/2019 – w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Rokietnica na 2019 rok. Głosowanie: „za” -14 
głosów.

V/43/2019 – w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2019-
2029. Głosowanie: „za” -14 głosów.

V/44/2019 – w sprawie nadania nazwy ulicy w miej-
scowości Rokietnica, Gmina Rokietnica. Głosowa-
nie: „za” 13 głosów, „wstrzymuje się” 1.

Wszystkie uchwały w pełnym brzmieniu są do-
stępne na stronie internetowej http://rokietnica.
esesja.pl

Wszystkim Paniom z okazji Dnia 
Kobiet składam najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, szczęścia, 
pomyślności i samych pięknych 
dni w życiu. Życzę, by uśmiech 
rozpromieniał Wasze twarze  
i byście zawsze czuły się doceniane.

Radny
Władysław Mielcarek 

Z okazji Dnia Kobiet życzę 
Wszystkim Paniom dużo zdrowia 
i pomyślności, spełnienia 
wszystkich marzeń, zadowolenia 
z siebie, radości życiowej  
i aby każdy kolejny dzień  
był Dniem Kobiet. 

Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Rokietnica
Ryszard Lubka

Wszystkim Paniom,  
mieszkankom gminy Rokietnica
z okazji Dnia Kobiet:
Tyle spokoju, ile tylko 
potrzebujesz, 
tyle szaleństwa, aby życie nie 
wydawało się nudne,
tyle szczęścia, abyś nie oszalała 
z nadmiaru,
zaś miłości ponad wszystko.

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Rokietnica  
Piotr Hałas 

Dzień Kobiet
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ZA MŁODZI  
NA STAROŚĆ

Stare powiedzenie „Starość nie radość” już daw-
no straciło na aktualności. Dziś seniorzy mogą czer-
pać z życia pełnymi garściami, bo współczesny se-
nior to coraz częściej człowiek aktywny.

W Rokietnicy istnieją dwa kluby seniora. Aka-
demię Wieku Dostojnego stworzył znany miejsco-
wy społecznik Andrzej Deckert. Akademia prężnie 
działa już od kilku lat. Może do niej dołączyć każ-
dy bez względu na wiek. Na spotkaniach odbywa-
ją się otwarte wykłady i prelekcje naukowe. Jakiś 
czas temu odbywały się także zajęcia komputerowe, 
które bardzo podobały się uczestnikom zajęć, więc 
wszystko wskazuje na to że niedługo znów pojawią 
się w programie. Organizatorzy chcą wprowadzić 
także zajęcia plastyczne, a kto wie, może powsta-
nie tu także chór.

Akademia ta nie ma wpisowego, każdy uczest-
nik wypełnia tylko długoterminową deklarację. 
Składka płatna miesięcznie to 5 złotych , a przy 
organizacji różnych wycieczek koszty uczest-
ników to zaledwie 1/3 całego kosztu wyjazdu.  
W tej chwili jednym z głównych zajęć AWD są odby-
wające się w poniedziałki i czwartki na Sali Ochotni-
czej Straży Pożarnej ćwiczenia „Zdrowy kręgosłup”. 
Zajęcia te zaczynają się o godzinie 19:00. Uczest-
nicy sami opłacają wynajem Sali. Prowadzi je mgr 
rehabilitacji Agnieszka Łaszcz.

Panie uczęszczające do Akademii Wieku Dostoj-
nego w każdy poniedziałek i czwartek mogą wziąć 
udział w zajęciach z gimnastyki profilaktycznej, któ-
re odbywają się w Remizie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Rokietnicy.

W styczniu 2019 roku w Rokietnicy rozpoczął swo-
ją działalność Rokietnicki Klub Seniorów. Do klu-
bu przystępują seniorzy oraz osoby w wieku 50+. 
Miejscem spotkań klubowiczów jest Remiza Stra-
żacka przy OSP w Rokietnicy, ul. Szkolna. Spotka-
nia odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
o godz. 1800. W 5-osobowy skład zarządu wchodzą:
• Bogusława Rzepka – Prezes
• Wanda Koralewska – W-ce Prezes
• Jadwiga Starzonek – Sekretarz 
• Krystyna Sochacka – Skarbnik 
• Józef Kleczewski – Członek Zarządu 

Osoby tworzące zarząd dostrzegły potrzebę utwo-
rzenia w Rokietnicy organizacji zrzeszającej senio-
rów. W swoich działaniach Rokietnicki Klub Seniorów 
pragnie zagospodarować czas wolny seniorów oraz 
zintegrować lokalne społeczeństwo poprzez propo-
zycje różnych działań. Inicjatywą, która jest w trak-
cie opracowywania są cykliczne, cotygodniowe wy-
jazdy seniorów na pływalnię do Tarnowskich Term. 
Prowadzony jest nabór chętnych osób do udziału 
w bezpłatnym kursie komputerowym dla seniorów. 
W przygotowaniu są jednodniowe wycieczki krajo-
znawczo – edukacyjne. Rokietnicki Klub Seniorów 
ma w planach utworzenie kilku sekcji zaintereso-
wań. W planach są również wyjazdy kilkudniowe 
oraz organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi. Zało-
życiele Rokietnickiego Klubu Seniorów wraz z człon-
kami klubu deklarują szeroko pojętą inicjatywę in-

tegracji z innymi grupami działającymi na terenie 
Gminy Rokietnica.

Ponadto w ROS-ficie 
przy Rokietnickim Ośrod-
ku Sportowym, w ramach 
karnetu Aktywny Senior +, 
Seniorzy mogą brać udział w specjalnie przygoto-
wanych dla nich zajęciach.

Plan zajęć wygląda następująco:
• Poniedziałek 9:00 Stretching + Rolowanie,
• Wtorek 10:00 Stabilne Stawy,
• Czwartek 10:00 Aktywny Senior,
• Piątek 10:00 Stretching Powięziowy

Po za zajęciami seniorzy mogą korzystać tak-
że z siłowni oraz strefy cardio do godziny 15:00.  
Cena karnetu to 50zł.

W tym roku swoje 10-lecie obchodziło Stowarzy-
szenie Emerytów i Rencistów „ Pod Kasztanem” 
mieszczące się w Cerekwicy. Celem stowarzysze-
nia jest zaspokojenie potrzeb członków w obszarze 
kulturalno- oświatowym i rekreacyjnym, łączącym 
rozrywkę z odpoczynkiem.

W ramach aktywnej rekreacji i wypoczynku bio-
rą udział w festynach rodzinnych i rajdach rowero-
wych . Od gminy co roku otrzymują granty na wyjazd 
kilkudniowy, a sami organizują wyjazdy jednodnio-
we. Członkowie stowarzyszenia spotykają w pierw-
szy wtorek miesiąca o godz. 18:00 w Przybrodzie, 
w Klubie Wiejskim. W stowarzyszeniu działa zespół 
wokalny, który spotyka się na cotygodniowych pró-
bach w każdy wtorek o godzinie 17:00 w Domu Pa-
rafialnym w Cerekwicy. Przy współpracy z Policją 
i Strażą Pożarną organizują pogadanki, warsztaty 
i spotkania o charakterze edukacyjnym. Głównymi 
tematami są zdrowie, aktywny styl życia, pierwsza 
pomoc i bezpieczeństwo. Szczególnie celebrowa-
ną tradycją Stowarzyszenia są spotkania opłatko-
we, które są okazją do wspólnego śpiewania kolęd 
oraz składnia sobie życzeń. Czynnie działają jako wo-
lontariusze, za co podczas Gali Wolontariatu zdo-
byli uznanie. W 2016 roku wyróżnieni zostali przez 
Wójta Gminy Rokietnica otrzymując Rokietnicką 
Wierzbę. Comiesięczna składka uczestników Sto-
warzyszenia wynosi 5zł.

Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 
Program SENIOR +

Gmina Rokietnica, po aplikacji zakończonej zło-
żeniem wymaganego wniosku, znalazła się na liście 
gmin, które otrzymają dofinansowanie na utwo-
rzenie klubu seniora w ramach Wieloletniego Pro-
gramu „Senior +” na lata 2015-2020. Celem klubu 
„Senior+” w Rokietnicy będzie integracja, włączanie 
społeczne osób starszych do społeczności lokalnej 
oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wol-
nego przez seniorów z gminy Rokietnica. Zasady 
rekrutacji i uczestnictwa w Klubie podamy w ko-
lejnych numerach.

Gminny Ośrodek 
Kultury

Do aktywności fizycznej i intelektualnej zachęca 
także Gminny Ośrodek Kultury, który dla seniorów 
przygotował następujące zajęcia: 
• Sekcja brydża sportowego - spotkania odbywa-

ją się we wtorki 
• w godz. 17.00 – 20.00 (bezpłatnie)
• Qi gong - gimnastyka chińska - środa 18.45 opła-

ta 40,00zł za miesiąc zajęć
• Joga - piątek godz. 9.00 opłata 40,00zł za mie-

siąc zajęć

Nordic Walking
Dodatkową atrakcją dla seniorów mogą też być 

spacery o kijkach czyli tak zwany Nordic Walking. 
Prowadzi je trener Dariusz Kosicki. Spotkania od-
bywają się w każdą środę, o godz. 18 30 , przed ROS- 
em, w Rokietnicy 

Koperta Życia
Przypominamy również 

o kampanii „ Koper-
ta życia”, która skiero-
wana jest głównie do 
osób starszych, cho-
rych i samotnych za-
mieszkałych w naszej 
gminie. Kopertę z infor-
macjami osobowymi przy-
klejamy do lodówki, dzięki temu ratownicy mogą 
w szybszy sposób zdefiniować potrzeby danej osoby. 

Akcja ma na celu zwiększenie Państwa bezpie-
czeństwa poprzez przyspieszenie udzielania pomocy 
medycznej przez lekarzy i ratowników wezwanych 
na interwencję do domu. Karta pozwala na szybkie 
zebranie podstawowych informacji o stanie zdrowia 
oraz ułatwia podjęcie akcji, często ratującej życie.

Zestawy zawierające „Kopertę życia” można ode-
brać w wybranych punktach : 
• Urząd Gminy Rokietnica, 
• Ośrodek Pomocy Społecznej, 
• Placówki podstawowej opieki zdrowotnej, 
• Biblioteka Gminna w Rokietnicy, 
• Gminny Ośrodek Kultury

Mamy wielką nadzieję, że dzięki akcji podniesie-
my Państwa poczucie bezpieczeństwa.
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TWÓJ E-PIT BEZ TAJEMNIC
Już od 15 lutego na stronie podatki.gov.pl Krajowa Administracja Skarbowa 
udostępni podatnikom automatycznie wypełnione formularze PIT.

Nowa usługa Twój e-PIT uprości złożenie zezna-
nia do kilku szybkich kroków.

Z nowej funkcjonalności będą mogli w tym roku 
skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na formu-
larzach PIT-37 i PIT-38 (z umów o pracę, zlecenie, 
dzieło lub z przychodów kapitałowych). Docelowo 
od 2020 roku będzie ona udostępniona również 
dla rozliczających się na formularzach PIT-36, PIT
-36L oraz PIT-28.

Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podat-
kowego za 2018 r., przygotowanego w ramach usłu-
gi Twój e-PIT, nie trzeba składać żadnego wniosku 
ani przynosić dokumentów do urzędu skarbowego 
– zeznanie będzie wystawione automatycznie i bez-
płatnie dla wszystkich podatników, którzy rozliczają 
się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Będzie je moż-
na sprawdzić od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. 
wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym 
Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl). Jak wynika 
z danych resortu finansów, dostęp do nowej usłu-
gi uzyska w tym roku ponad 22 mln podatników.
Korzystasz z ulg? Możesz je dodać 
do zeznania samodzielnie

W usłudze Twój e-PIT uwzględnione będą tyl-
ko te dane, które posiada administracja skarbo-
wa, czyli dane od pracodawców oraz informacje 

z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulgi na dzie-
ci, a także informacje o organizacji pożytku pu-
blicznego, którą podatnik wskazał rok wcześniej. 
Jeśli chcesz skorzystać z innych odliczeń, np. z odli-
czenia darowizny na cele krwiodawstwa czy kultu 
religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne lub 
użytkowania internetu czy wpłat na IKZE – możesz 
uzupełnić przygotowane zeznanie samodzielnie.

Jak skorzystać z usługi Twój e-PIT?
Aby zalogować się do systemu, należy wejść na 

stronę www.podatki.gov.pl, a następnie w polu lo-
gowania podać:

1) numer PESEL (albo: NIP i datę urodzenia) + 
kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017 + kwotę 
przychodu z jednej z informacji od pracodawców 
(np. PIT-11) za rok 2018,

LUB
2) dane logowania do profilu zaufanego.
Utworzone automatycznie zeznanie można 

sprawdzić i zaakceptować bez zmian, zmodyfiko-
wać je poprawiając, dopisując lub usuwając dane 
(np. w zakresie OPP, której chcemy przekazać 1% 
podatku oraz danych dotyczących ulg i odliczeń) 
lub odrzucić zeznanie w całości i rozliczyć się sa-
modzielnie.

Można też nie zrobić nic – w takim przypadku 
przygotowane zeznanie zostanie z dniem 30 kwiet-
nia automatycznie zatwierdzone i przesłane do urzę-
du skarbowego.

Warto jednak zaakceptować je wcześniej – od 
tego roku termin zwrotu nadpłaty podatku w przy-
padku zeznań wysłanych elektronicznie to 45 dni 
(czyli o połowę krócej niż dla zeznań „papierowych”).

Szacuje się, że dzięki nowemu rozwiązaniu ¼ po-
datników rozliczy się za pomocą zaledwie 2 klik-
nięć, a kolejne tyle może nie zrobić zupełnie nic, 
a 30 kwietnia ich PIT-37 będzie automatycznie za-
akceptowany i przesłany do urzędu skarbowego.

Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa 
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

19 marca 2019 r.  
– rozliczysz PIT w UG Rokietnica
Zapraszamy Mieszkańców do skorzystania z bezpłatnego punktu obsługi po-
datnika dnia 19 marca 2019 r. w godzinach od 9:00-15:00 w budynku B Urzędu 
Gminy w Rokietnicy (dawny budynek OPS), ul. Golęcińska 1.

W ramach akcji rozliczania zeznań podatkowych 
za 2018 rok pracownicy Urzędu Skarbowego Poznań-
Jeżyce nie tylko pomogą przygotować roczne rozli-
czenie podatku dochodowego od osób fizycznych 

(tzw. PIT), ale również prześlą wypełnioną dekla-
rację zeznania podatkowego drogą elektroniczną.

Ponadto, w dniu 19 marca w budynku B Urzędu 
Gminy w Rokietnicy (dawny budynek OPS), ul. Go-

lęcińska 1 w godzinach: 10.00, 11.30 i 13.00 odbę-
dą się spotkania informacyjno-promocyjne dotyczą-
ce nowej usługi Twój e-PIT. Zachęcamy do udziału.

Rekrutacja do przedszkoli online
Prośba o uruchomienie rekrutacji elektronicz-

nej była zgłaszana do Urzędu od kilku lat. W ze-
szłym roku podjęto decyzję o rozpoczęciu rekrutacji 
w roku 2019/2020.  Decyzja ta zapadła dopiero te-
raz, ponieważ ilość dzieci w gminie zaczęła szybko 
wzrastać. W skład rekrutacji wchodzi 7 przedszkoli.

Wszystkie informacje, deklaracje oraz wnioski 
o przyjęcie do przedszkoli wraz z załącznikami do 
wniosków znajdziecie Państwo pod adresem http://
nabor.pcss.pl/rokietnica.

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do 
przedszkola na terenie gminy Rokietnica zobowią-
zani są do wypełnienia on-line wniosku na stronie 
naboru wskazanego powyżej. Wniosek znajduje się 
w zakładce „wypełnij podanie” (wtedy zostanie wy-
generowany login i hasło do logowania - ważne aby 

każdy z rodziców zapamiętał te dane gdyż będzie 
mógł sprawdzać wszystkie informacje oraz  zalo-
gować się w systemie „ Nabór” w ewentualnej re-
krutacji uzupełniającej lub w latach następnych).

We wniosku należy wskazać trzy przedszkola, po 
jednym w każdej preferencji. 
• Preferencja 1 – przedszkole, do którego w pierw-

szej kolejności rodzic chciałby posłać swoje dziec-
ko.
Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek 

należy złożyć w preferowanym przedszkolu wraz 
z  załącznikami znajdującymi się w zakładkach do-
kumenty, potwierdzającymi spełnienie kryterium 
wskazanego we wniosku.

Wykaz wszystkich przedszkoli publicznych dzia-
łających na terenie Gminy Rokietnica jak również 

wszelkie informacje odnośnie oferty został uwidocz-
niony na stronie „Nabór”. W zakładce informator 
znajdziecie Państwo również numery telefonów oraz 
godziny pracy przedszkola, które jest szczególnie 
ważne w przypadku nowo otwieranych jednostek. 
W tym przypadku prosimy o bezpośredni kontakt 
z dyrektorami przedszkoli w jakich godzinach i gdzie 
przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne.

WAŻNE: 
Rekrutacja do oddziału zerowego Szkoły Pod-

stawowej nr 28 w Poznaniu odbywać się będzie 
poprzez Urząd Gminy w Rokietnicy. W czasie 
trwania rekrutacji ( 4-15 marca 2019 roku) ro-
dzice tych dzieci będą mogli pobrać wnioski oraz 
złożyć je w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Gminy Rokietnica bud.”C”. Jest to bardzo istotne 
w procesie rekrutacyjnym, ponieważ Miasto Po-
znań pragnie mieć wiedzę ile dzieci jest chętnych 
aby aplikować do oddziału „zerowego” 

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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Bój o czyste powietrze
Powołana 28 stycznia grupa robocza rozpoczyna działania antysmogowe. 

Na 1 marca zaplanowano spotkanie na temat 
wprowadzenia nowych działań antysmogowych. 

Zamontowany na budynku szkoły przy ul. Trakt 
Napoleoński czujnik powietrza ma na celu informo-
wać czy jakość powietrza sprzyja wychodzeniu na 
zewnątrz. Niedługo w ramach projektu realizowa-
nego przez Metropolię Poznań na budynkach szkół 
w Napachaniu i Mrowinie oraz przedszkolu Bajecz-
ka w Napachaniu założone zostaną kolejne czujniki. 

Na ten moment gmina wraz z policją przepro-
wadzają kontrole mieszkalne. Ich częstotliwość ma 
się zwiększyć. Największym problemem jest pale-
nie w piecach. Żeby zapobiegać emisji wtórnej za-
nieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, 
drogi zamiatane są na mokro.

Przypominamy również, że od września 2018 roku 
do 30 czerwca 2019 roku WOJEWÓDZKIE FUNDU-
SZE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WOD-

NEJ przyjmują wnioski o wsparcie z programu CZY-
STE POWIETRZE. 

Jakość powietrza na bieżąco sprawdzać można 
na stronach m.in. :

https://airly.eu/map/pl/
https://panel.syngeos.pl/

Koordynować pracą Zespołu po stronie radnych 
i sołtysów zajmować będzie się p. Tomasz Skupio 
pod adresem tomasz.skupio@rokietnica.pl, nato-
miast koordynację i kontaktu ze strony stowarzyszeń 
zadeklarowała Alicja Malewicz-Pełczyńska ze Sto-
warzyszenia Przyjazna Ziemia. Zatem na adres sto-
warzyszenie.przyjaznaziemia@gmail.com albo za 
pośrednictwem Messengera Stowarzyszenia prosi-
my o kontakt wszystkich zainteresowanych wspól-
nym działaniem w tym temacie.

Szkolenie 
,,PŁATNOŚCI 
BEZPOŚRED-
NIE 2019”

 Informuję, że 22.03.2019 (piątek) w sali OSP Ro-
kietnica o godz. 10:00 odbędzie się szkolenie do-
tyczące zmian w płatnościach bezpośrednich oraz 
wejścia w życie Ustawy z 9.11.2018 o restruktury-
zacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospo-
darstwa rolne.

 Serdecznie zapraszam.
Dominik Jurcz 
PZDR Poznań

Płatności bezpośrednie 
– oświadczenia zamiast 
wniosku !

 Już 15 lutego w ARiMR będzie można złożyć 
oświadczenie o braku zmian w płatnościach bez-
pośrednich w porównaniu do roku 2018. Z tej moż-
liwości mogą skorzystać rolnicy, którzy:

- w ubiegłym roku zadeklarowali powierzchnie 
gruntów rolnych do 10 ha,

- będą ubiegać się o te same dopłaty,
- potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wnio-

sku z 2018 roku.
Nabór trwa do 14 marca 2019 roku. 

Dominik Jurcz 
PZDR Poznań

Wnioski o przyznanie 
płatności na rok 2019 
w aplikacji eWniosekPlus 
będzie można składać od 
15 marca 2019 r.

 Doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego oferują pomoc w wypełnianiu wniosku. 
Zainteresowanych rolników zapraszam do kontak-
tu tel. 508-752-817 lub do biura znajdującego się 
w Urzędzie Gminy piętro budynku B. 

Dominik Jurcz 
PZDR Poznań

XI Wielkopolski 
Konkurs Koszy 
Wielkanocnych

Już dzisiaj zapraszamy do udziału w XI 
Wielkopolskim Konkursie Koszy Wielka-
nocnych, który odbędzie się tradycyjnie 
w Niedzielę Palmową 14 kwietnia, po-
dobnie jak w roku ubiegłym, w Szkole 
Podstawowej im. J. Brzechwy w Ro-
kietnicy, ul. Trakt Napoleoński 16 (bu-
dynek dawnego gimnazjum). Konkur-
sowi towarzyszyć będzie XVII Wystawa 
„Stół Wielkanocny Pięknie Nakryty…” 
przygotowana przez sołectwa gminy 
Rokietnica. O szczegółach wydarzenia 
poinformujemy w kolejnym numerze 
„Rokickich Wiadomości”, na www.ro-
kietnica.pl oraz profilu Rokietnica.pl na 
facebooku.

Referat Organizacyjny  
i Promocji UG Rokietnica
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Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Napachaniu

Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Na-
pachaniu obejmował budowę sali sportowej z nie-
zbędnym zapleczem sanitarnym oraz dodatkowej 
części dydaktycznej - z trzema salami lekcyjnymi, 
biblioteką oraz holem głównym – jako brakujących 
elementów programu  funkcjonalnego istniejącej 
„tysiąclatki”. 

Kubaturę projektowanej szkoły podzielono zgod-
nie z przyjęty programem użytkowym. Niższa bryła 
budynku - zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedz-
twie istniejącego skrzydła - obejmuje główny hol wej-
ściowy z portiernią, bibliotekę, pokój nauczycielski, 
salę lekcyjną, a także nową klatkę schodową oraz 
windę. Wyodrębniona wyższa bryła zawiera nato-
miast pomieszczenia sali sportowej z zapleczem sa-
nitarnym, magazyny sprzętu oraz dodatkowe sale 
lekcyjne na piętrze. Wysoka attyka skrywa umiesz-
czone na dachu urządzenia techniczne. Całość – 
o kształcie przypominającym w planie literę „L” – zo-
stała zawarta w ograniczonej przestrzeni pomiędzy 
istniejącym skrzydłem szkoły podstawowej a tere-
nem zewnętrznych boisk sportowych. 

Czytelny układ funkcjonalny przekłada się na 
stosunkowo prosty schemat kompozycyjny złożo-
ny z prostopadłościennych brył. Rysunek elewacji 
charakteryzuje oszczędna gama form architektonicz-
nych. Hala sportowa została doświetlona dzięki jed-
nolitej fasadzie szklano-aluminiowej, zlokalizowa-
nej w parterze, wzdłuż całej jej północnej elewacji, 
oraz dodatkowo za pomocą szczytowej ściany zło-
żonej z paneli poliwęglanowych. W części dydak-
tycznej zastosowano okna wstęgowe – zapewnia-
jące dobre doświetlenie sal lekcyjnych oraz fasadę 
szklaną na całej wysokości klatki schodowej. Całość 

uzupełniono dyskretnym miejscowym boniowa-
niem oraz zróżnicowanym wybarwieniem elewa-
cji – w bieli oraz szarości.

Hala sportowa została wyposażona w pełnowy-
miarowe boisko do koszykówki oraz siatkówki, jak 
również dwa boiska do mini-siatkówki. Za pomo-
cą zwijanej mechanicznie kurtyny można podzie-
lić przestrzeń w celu prowadzenia równolegle zajęć 
dla dwóch klas.  Dodatkowe wyposażenie obejmu-
je m.in. składane trybuny mogące pomieścić ok. 70 

widzów podczas organizowanych rozgrywek sporto-
wych. Uczniowie mają do dyspozycji szatnie z peł-
nym zapleczem sanitarnym. Wyodrębniono także 
pomieszczenie trenera oraz magazyn sprzętu spor-
towego. Z korytarza łączącego salę sportową oraz 
szatnie można wyjść bezpośrednio na teren ze-
wnętrznych boisk sportowych.

Część dydaktyczna rozbudowy obejmuje trzy sale 
lekcyjne, z których każda wyposażona została m.in. 
w nowoczesną tablicę multimedialną oraz indywidu-
alne zaplecze. Biblioteka, dotychczas mieszcząca się 
w prowizorycznie wydzielonym fragmencie koryta-
rza istniejącego obiektu, uzyskała odpowiednią po-
wierzchnię, doświetlenie i lokalizację – w parterze, 
na wprost wejścia głównego. Podobnie umiejsco-
wiony na piętrze nowy pokój nauczycielski spełnia 
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wymagania użytkowe i przestrzenne adekwatne do 
pełnionej funkcji. Charakterystycznym elementem, 
widocznym z zewnątrz budynku, jest przestronna 
otwarta klatka schodowa, łącząca obydwa pozio-
my części dydaktycznej.

Chociaż prowadzone jako odrębna inwestycja, 
prace związane z termomodernizacją istniejące-
go skrzydła szkoły zostały zaprojektowane w taki 
sposób, aby obiekty tworzyły spójną całość. Ściany 
i stropodach budynku zostały ocieplone wełną mi-
neralną. Wymieniono nieszczelne okna na współ-
czesne, o podwyższonych parametrach cieplnych, 
w grafitowym kolorze - identycznym jak okna pro-
jektowanego segmentu.

Nowy budynek szkoły dostosowano w pełni do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ogra-
niczonych zdolnościach ruchowych. Zastosowano 
dźwig śrubowy, umożliwiający komunikację pomię-
dzy kondygnacjami, rampę zewnętrzną przy głów-
nym wejściu oraz toaletę dla osób niepełnospraw-
nych przy holu głównym. Powyższe zabiegi, wraz 
z budową dodatkowej, niewielkiej rampy w parte-
rze istniejącego skrzydła budynku, zapewniają kom-
pleksową dostępność osobom niepełnosprawnym 
do wszystkich pomieszczeń szkoły.

Dzięki rozbudowie szkoła w Napachaniu zyskała 
także niezbędne udogodnienia dla rodziców. Prze-
stronny hol wejściowy zapewnia komfortowe warun-
ki oczekiwania podczas odbioru dzieci po zajęciach, 
a rampa przy głównym wejściu umożliwia wygodny 
dostęp do budynku także rodzicom z wózkami dzie-
cięcymi. W obrębie istniejącego, często zatłoczone-
go, parkingu wyodrębniono także dodatkowe sta-
nowiska postojowe dla samochodów osobowych.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku obej-
mowało budowę przestronnej strefy wejściowej 
wraz ze schodami zewnętrznymi oraz rampą dosto-
sowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, roz-
budowę parkingu dla samochodów osobowych, jak 
również realizację dojść pieszych oraz stref zieleni. 

Osobnym wyzwaniem okazał się opadający w kie-
runku boisk sportowych teren przeznaczony na in-
westycję. Znaczną różnicę wysokości udało się poko-
nać stosując dwa rozwiązania projektowe.  Pierwsze 
polegało na zagłębieniu parteru budynku, dzięki 
czemu uzyskano wymaganą względami użytkowy-
mi wysokość pierwszej kondygnacji przy połączeniu 
piętra budynków na jednym poziomie. Drugi zabieg 
związany był z budową zewnętrznych schodów, łą-
czących salę sportową z boiskami zewnętrznymi, 
które mogą być wykorzystane jako trybuny dla or-
ganizowanych w plenerze wydarzeń.  

Budynek wyposażono w nowoczesne systemy 
instalacyjne. Zastosowano ogrzewanie podłogo-
we we wszystkich powierzchniach użytkowych oraz 

ogrzewanie pompami ciepła hali sportowej. Cen-
tralę wentylacji mechanicznej wyposażono w sys-
tem odzysku ciepła. W całym obiekcie wykorzysta-
no oprawy oparte na źródłach światła LED. 

Dzięki przeprowadzonej rozbudowie uczniowie, 
nauczyciele, a także rodzice dzieci uczęszczających 
do szkoły podstawowej w Napachaniu zyskali nie-
zbędną przestrzeń do nauki i wychowania fizycz-
nego, dostosowaną do obowiązujących norm oraz 
współczesnych potrzeb użytkowych. 

Dominik Banaszak

Podstawowe informacje:
• Projekt: Rozbudowa szkoły podstawowej 

w Napachaniu
• Funkcja: użyteczności publicznej
• Lokalizacja: Napachanie, powiat poznański
• Inwestor: Gmina Rokietnica
• Powierzchnia użytkowa: 1.257 m2

• Kubatura brutto: 8.815 m3

• Główny projektant: arch. Dominik Banaszak
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Frakcja BIO tylko w pojemniku
Rok 2018 był rokiem zasadniczych zmian w zakresie odbioru odpadów komu-
nalnych. Wyodrębniona została m.in. frakcja odpadów BIOdegradowalnych. 
Jakie doświadczenia i wnioski udało nam się w związku z tym wypracować przez 
minione 12 miesięcy?

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż Miesz-
kańcy Gminy Rokietnica w przeważającej większości 
deklarują selektywny sposób zbioru odpadów. Pra-
widłowa segregacja, włączając w to wyodrębnio-
ną w styczniu 2018 roku frakcję BIO, jest istotnym 
czynnikiem wpływającym na ogólne koszty gospo-
darki odpadami komunalnymi. Niewątpliwie, mimo 
wcześniejszych zastrzeżeń i zrozumiałych w sytu-
acji nowości obaw, powodem do zadowolenia jest 
fakt rosnącej ekologicznej świadomości i odpowie-
dzialności obywateli. W tym miejscu należy jednak 
zwrócić uwagę na wymowne liczby: w roku 2018 
w Gminie Rokietnica zameldowało się niemal 2 tys. 
nowych Mieszkańców. Każdy z Nich produkuje rocz-
nie ok. 350 kg śmieci… Wzrost ilości odbieranych 
odpadów, w tym BIOdegradowalnych, jest natu-

ralną konsekwencją ruchów migracyjnych. Część 
Mieszkańców posiada pojemniki im dedykowane 
(szacujemy, że nie więcej, niż 30%), podczepiane 
bezpośrednio do uchwytu śmieciarki, miażdżąca 
większość frakcji odbierana jest jednak we workach. 
Przy dwuosobowej zmianie można przyjąć, że każ-
dy z członków załogi na swoich barkach przenosi 
ok. 4 ton odpadów (sic!) dziennie. Trudno nie zgo-
dzić się z twierdzeniem, że to bardzo ciężka praca. 
Żaden pracodawca nie powinien wymagać od swo-
ich pracowników tak daleko idącego poświęcenia, 
głównie w kontekście fizycznego obciążenia. Dlate-
go też, mając możliwości sprzętowe (kolejna śmie-
ciarka – dwukomorowa, zakupiona w 2018 roku), 
zmuszeni jesteśmy zmienić sposób odbioru frakcji 
BIOdegradowalnej. Zwracając uwagę na problem 

eksploatacji naszych pracowników, liczymy na Pań-
stwa zrozumienie i współpracę w tym zakresie. Od 
maja 2019 roku frakcję odpadów BIOdegradowal-
nych będziemy odbierać jedynie z pojemników jej 
dedykowanych (pojemnik brązowy lub w innym 
kolorze, ale oznaczony naklejką umożliwiającą jego 
identyfikację – do pobrania w siedzibie PUK lub 
w UG Rokietnica). Wyjątkiem od tej reguły będzie 
okres jesienny (wrzesień-listopad), podczas które-
go w siedzibie PUK w Bytkowie, przy ul. Topolo-
wej 6 lub w PSZOKu będzie można pobrać worki 
służące zbiórce liści.

Planowane do wdrożenia rozwiązanie z powodze-
niem funkcjonuje m.in. w Związku Międzygminnym 
Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej 
(zrzesza samorządy: Buk, Czerwonak, Kleszczewo, 
Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedzi-
ska, Poznań, Swarzędz). Wierzymy, że wprowadzo-
na modyfikacja w odczuwalny sposób poprawi ja-
kość pracy naszej załogi, a czas odbioru frakcji BIO 
ulegnie maksymalnemu skróceniu (przewidujemy, 
że uda nam się wyeliminować pojawiające się do 
tej poru przesunięcia i opóźnienia w harmonogra-
mie). Kolejny raz pozwolimy sobie też przywołać 
argument szeroko rozumianej estetyki, związanej 
z zastąpieniem biodegradowalnych worków pojem-
nikami oraz ekonomii – stale rosnące koszty zwią-
zane z produkcją worków rzutowałyby w perspek-
tywie na konieczność ponownego urealnienia cen 
za odbiór odpadów.

Zachęcamy do odwiedzin naszej strony in-
ternetowej www.puk.com.pl, gdzie znajdzie-
cie Państwo szczegółowe informacje dotyczące 
możliwości zakupu pojemników na odpady BIO-
degradowalne (wraz z usługą dostawy).

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości po-
zostajemy do dyspozycji: e-mail pojemniki@puk.
com.pl, tel. (61) 814 57 43 lub zapraszamy do na-
szej siedziby: Bytkowo ul. Topolowa 6. 

Dlaczego zmieniamy worki na pojemniki do odpadów BIOdegradowalnych:

 

Dlaczego zmieniamy worki na pojemniki do odpadów BIOdegradowalnych: 

 

 

                     

 

 

 proponowana wielkość pojemników BIO – 240 l 

 

 

 poprawa komfortu pracy 

załogi odbierającej odpady, 

 ograniczenie przesunięć i 

opóźnień  

w harmonogramie odbioru, 

 mniejsze ryzyko rozsypania 

odpadów 

 wzrost estetyki, 

 długofalowa oszczędność 
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VIII Bal Mistrzów Sportu
Tradycyjna impreza w sportowym duchu

Bal Mistrzów Sportu jest w Gminie Rokietnica ma-
łym sportowym świętem. Bo chociaż to bal, którego 
celem jest dobra zabawa uczestników, to odbywa 
się w mocno sportowej idei. Oficjalnym jego punk-
tem jest bowiem ogłoszenie wyników Plebiscytu 
Sportowiec z klasą. W tym roku na podium stanęli:
• I miejsce – Szymon Wierzbicki (żeglarstwo) – 

trenuje żeglarstwo od 20 lat. Tylko w ubiegłym 
roku zajął pierwsze miejsce w Regatach Pucharu 
Świata, a także wywalczył Wicemistrzostwo Eu-
ropy i Polski w klasie olimpijskiej 49er. 

• II miejsce – Julia Wieczorek (kajakarstwo) – tre-
nuje kajakarstwo od niemalże 10 lat. Kilkukrot-
nie stawała na podium podczas Mistrzostw Pol-
ski, zajęła także trzecie miejsce na Mistrzostwach 
Europy. W ubiegłym roku reprezentowała Pol-
skę na Mistrzostwach Świata na dystansie 500m. 

• III miejsce – Aleksandra Podsiadło (lekka atle-
tyka) – debiutantka w Plebiscycie „Sportowiec 
z klasą”, reprezentantka lekkiej atletyki. W ubie-
głym roku zdobyła złoty medal w konkurencji na 
60 i 200 m w kategorii wiekowej K60. Pani Alek-
sandra udowadnia, że w każdym wieku można 
uprawiać sport i osiągać sukcesy.
Gratulacje oraz nagrody laureaci odebrali z rąk 

Wójta Gminy Rokietnica Bartosza Derecha.
Po oficjalnej części rozpoczęła się prawdziwa zaba-

wa. Muzyka disco, wybrana przez niezawodnego Dj 
Norbiego i znana wszystkim gościom wybrzmiewa-
ła przez całą imprezę. Jak zwykle nie zabrakło atrak-
cji. Licytowane były wyjątkowe gadżety, nie tylko 
związane ze sportem. Dzięki hojności gości kolejny 
raz udało się zebrać rekordową kwotę. 7270 zł tra-
fi do wyłonionego w drodze losowania UKS Lider.

I tym razem odbył się konkurs o tytuł Króla i Kró-
lowej Balu. Wystartowały w nim 4 pary, które w kil-
ka minut musiały opanować podstawowe kroki cha-
chy. Nie było to łatwe zadanie, jednak zawodnicy 
poradzili sobie wspaniale. Oceniała ich profesjo-
nalna para tancerzy (klasa taneczna A) – Damian 
Drozd i Aleksandra Niemasz, która zaprezentowa-
ła pokaz swoich umiejętności w zmysłowej rumbie 

oraz energetycznej sambie. Również krótkie ani-
macje taneczne zaaranżowane spontanicznie przez 
Piotra Trybusia z MUKS Spartan Rokietnica spotka-
ły się z dużym zainteresowaniem gości.

Dziękujemy naszym sponsorom i partnerom, któ-
rzy zaangażowali się w organizację imprezy:
• Restauracja „Pod Gruszą”, Józef Gawron
• Cukiernia „U Kamilka”, Artur Lisiak
• Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o. w Rokiet-

nicy i Prezes Jerzy Maciejewski
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

w Rokietnicy i Prezes Michał Wieland 
• Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. 

i Prezes Piotr Stasiak
• Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy i Pani Dy-

rektor Teresa Wieczorek
• Centrum Tenisowe Sobota
• Kwiaciarnia „Zakątek”, Małgorzata Karpiczak – 

Ostrowska
• Pan Radosław Babica, Akademia Bilardowa

• Arkadiusz Klapiński – Zastępca Wójta Gminy Ro-
kietnica

• Danuta Potrawiak 
• Ryszard Lubka – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
• Państwo Izabela i Norbert Dziamscy
• Kawiarnia Familijna Słone Karmelove
• Państwo Lidia i Krzysztof Rzepczyńscy
• UKS Błyskawica
• Pan Piotr Trybuś, MUKS Spartan Rokietnica
• Pani Agnieszka Kram
• Zakład Fryzjerski Madeleine Studio, Milena Bo-

chińska
• Prestiż, Beata Kosicka
• AGMAR, Marcin Szatkowski
• Piekarnia Piotr Łakomy
• GKS Rokita Rokietnica
• Arka Kiekrz
• KKS Lech Poznań
• Pan Zdzisław Szatkowski
• Piotr Mazurczak
• Wszyscy Darczyńcy i Sympatycy Gminy Rokietnica, 

którzy wsparli inicjatywę duchowo i materialnie.
Katarzyna Sokulska 

Referat Organizacyjny i Promocji 
UG Rokietnica
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KONCERT 
WALENTYNKOWY

12 lutego 2019 r. z okazji Walentynek Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Rokietnicy zaprosił Wszyst-
kich zakochanych i nie tylko na wyjątkowy koncert. 
Uczestniczki zajęć wokalnych GOKu, zaproszeni go-
ście oraz instruktorka śpiewu – Marta Podulka wy-
konali przepiękne romantyczne utwory zarówno 
polskich jak i zagranicznych wokalistów. Cudowna 
muzyka, piękny wystrój i niesamowity klimat towa-
rzyszyły Wszystkim przez cały wieczór. 

Majka po raz trzeci 
z rzędu zdobywa 
Złoty Dyplom 
na Konkursie 
organizowanym 
przez Akademię 
Muzyczną 
w Poznaniu!

W Poznaniu dnia 17.02.2019 odbył się IV Wielko-
polski Konkurs Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej, którego organizatorem jest Katedra Edukacji 
Muzycznej w Poznaniu, a Patronatem Honorowym 
jest Wielkopolski Kurator Oświaty. Jego celem nad-
rzędnym jest animowanie i promowanie szkolnej 
działalności muzycznej oraz propagowanie najlep-
szych wzorców muzykowania w szkołach podstawo-
wych i gimnazjach. Konkurs organizowany jest co 
roku przez Akademię Muzyczną. Maja Olszowiec, 
uczennica klasy 3 gimnazjum w Rokietnicy, mieszkan-

ka Krzyszkowa, doskonaląca się w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Rokietnicy już po raz trzeci wzięła udział 
w powyższym konkursie i po raz trzeci zdobyła Zło-
ty Dyplom, uzyskując maksymalną ilość punktów. 
W jury zasiadali: ad. dr Paweł Łuczak, prof.zw.dr 
hab. Leon Zaborowski oraz dr hab. Tomasz Dzię-

cioł, prof AM. Majka śpiewała piosenkę „Nie ma 
kraju” do słów Juliana Tuwima. Tą samą piosenkę, 
którą nagrała w grudniu 2018 na płycie „Wolność 
Grająca” zrealizowaną w ramach gminnego projek-
tu „Z wolnością w polskim sercu”.
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„Bajeczkowe wieści…”
„Bajeczny bal…”

Karnawał to czas wypełniony muzyką i zabawą. 
Bal karnawałowy to dla przedszkolaków dzień nie-
zwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest 
atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą 
im wielu przeżyć i radości. Tak też było w „Bajecz-
ce”. W dniu 30 stycznia 2019 odbył się „Bajeczny 
bal”. Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiły 
się kolorowe postaci. Dzieci były przebrane za bo-
haterów znanych bajek, w przedszkolnych salach 
można było spotkać wróżki, motylki, królewny, pi-
ratów, rycerzy… Tego dnia rozpoznać dzieci było 
bardzo trudno! W czasie balu wszyscy bawili się 
wspaniale, uczestnicząc w różnych konkursach i za-

bawach. Z żalem opuszczaliśmy salę balową, jed-
nak wspólna zabawa przyniosła nam wiele uśmie-
chów i radości. 

Izabela Olejniczak-Bysiewicz

Święto Babci i Dziadka
Wprawdzie święto obchodzone dla uhonorowa-

nia babć i dziadków już za nami, jednak z powodu 
ferii zimowych, które w tym roku przypadły aku-
rat w styczniu, właśnie teraz dziadkowie są zapra-
szani do Bajeczki. A tu ukochane wnuki i wnuczki 
prezentują piękne przedstawienia: tańczą, recytu-
ją i śpiewają. Nie brakuje też teatralnych popisów 
w sztukach przygotowanych specjalnie dla seniorów. 
Każda babcia i każdy dziadek wychodzą z przedszko-
la z uśmiechem na twarzy, łezką wzruszenia w oku 
i wykonanym przez wnuka upominkiem.

Karolina Rynowiecka-Rozmiarek

Bajki na ścianie
Cieszymy się bardzo, iż nasi rodzice angażują się 

w życie przedszkola. W ramach tematu komplekso-
wego: „Baśnie, bajki, bajeczki” grupę „Biedronki”od-
wiedził tata Olka G., który przyniósł do przedszkola 
projektor. Wszystkie dzieci z zaciekawieniem patrzy-
ły na dziwny przedmiot z soczewką i pokrętłem. 
Równie wielką zagadką były małe pudełka z kliszą 
w środku.  Gdy wszystko było już gotowe, ustawio-
ne, a dzieci usiadły wygodnie, zgasło światło, a na 

ekranie pojawiła się plansza tytułowa: „Czerwony 
Kapturek”. Obrazek po obrazku skupiał mocno uwa-
gę oraz zmuszał do pobudzenia wyobraźni. Po każ-
dej zaprezentowanej bajce odbyła się rozmowa na 
temat treści. Dziękujemy panu Andrzejowi za za-
angażowanie i ciekawą lekcję, bo dziś już nikt nie 
wyświetla bajek na ścianie…

Marta Gawrysiak

„Żabki w bibliotece”
Na początku lutego „ Żabki” realizowały temat 

„W krainie baśni”. Chętnie przynosiły z domu ulu-

Przedszkole  
Bajeczka
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Żłobek 
Leśna Chatka

Wyobraźnia dzieci nie zna granic, a w marzeniach 
i snach najmłodszych wszystko jest możliwe. Wie-
dzieli to miłośnicy małej Klary z „Dziadka do orze-
chów”. Za sprawą magicznej, świątecznej atmosfery 
nawet prezenty i zabawki mogły ożyć – przeżywać 
ciekawe przygody, prowadzić zabawne konwersacje 
i … śpiewać ! Podczas świątecznego koncertu Leśne 
Skrzaty wraz z rodzicami przeniosły się w świat świą-
tecznych zimowych piosenek, kolęd i pastorałek.

8 stycznia 2019r. Żłobek odwiedzili cyrkowcy. 
Dzieci zachwycił pokaz magika oraz prawdziwego 
Mima. Iluzjonista i cyrkowa tancerka sprawili, że 
dzieci z dużym zaciekawieniem obserwowały pokaz. 
Takich sztuczek w Leśnej Chatce jeszcze nie było.

Muzyka bawi i rozwija. Pomaga wyrażać siebie, lepiej rozumieć innych i zapamiętywać istotne chwi-
le naszego życia. Obcowanie z nią jest przyjemne. 
Ułatwia wyzwalanie nadmiaru energii i umożliwia 
zmianę nastroju. W styczniu 2019r. w ramach co-
miesięcznych spotkań z rodzicami zorganizowali-
śmy zajęcia z Rytmiki. Pani Alicja – nauczycielka 
pokazała w jaki sposób można rozwinąć wyobraź-
nię muzyczną oraz inwencję twórczą u najmłod-
szych. Dzieci reagowały ruchem na zmianę dynamiki 
i tempa utworów. Wspólnie z rodzicami odtwarza-
ły zadany rytm i świetnie interpretowały ruchem 
treść piosenek. Taka wspólna lekcja okazała się być 
świetną zabawą.

5 lutego 2019r. Leśną Chatkę odwiedzili muzycy 

z Agencji Artystycznej BONSAI ze spektaklem „Fa-
bryczne Fantazje”. Dzieci między zębatkami, śrubka-
mi i taśmami poszukiwały muzyki. W fabryce oprócz 
maszyn i narzędzi znajdowały rytm, melodię, a na-
wet całe piosenki. Największe zaciekawienie budzi-
ła jednak szafka pana majstra.

Jak co roku w karnawale w żłobku odbył się dłu-
go wyczekiwany przez dzieci Bal Przebierańców. Już 
od rana pojawiły się kolorowe postacie bohaterów 
znanych bajek. Wróżek, policjantów i strażaków nie 
sposób zliczyć i wymienić wszystkich. Rozpoznać 
dzieci było bardzo trudno. Skrzaty bawiły się w ryt-
mie hitowych piosenek wprost z dziecięcych list 
przebojów. Uśmiechy tego dnia nie znikały z twarzy.

bione książki z bajkami,  które umieszczaliśmy w gru-
powej biblioteczce.  W każdej wolnej chwili w ciągu 
dnia, dzieci z zainteresowaniem słuchały bajek za-
równo klasycznych jak i tych mniej znanych. Baw-
liśmy się w teatr lalek, lataliśmy na czarodziejskim 
dywanie, zamienialiśmy się w różnych bohaterów, 

układaliśmy kolejność wydarzeń poznanych baśni. 
W ramach tematu wybraliśmy się do teatru na spek-
takl „Co w trawie piszczy?” Na zakończenie odwie-
dziliśmy Gminną Bibliotekę w Rokietnicy. Dla nie-
których przedszkolaków była to pierwsza, ale na 
pewno nie ostatnia wizyta. Nowe miejsce zrobiło 

na wszystkich duże wrażenie. Przeglądaliśmy lite-
raturę dziecięcą, zapoznaliśmy się z zasadami ko-
rzystania z biblioteki i słuchaliśmy bajek.  Będziemy 
kontynuować codzienne czytanie w przedszkolu, do 
czego zachęcam również rodziców.

Joanna Tomalka
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W styczniu grupy naszego żłobka zorganizowa-
ły konkurs na Eko karmnik. Rodzice wraz z dziećmi 
przygotowali karmniki z różnych materiałów. Zo-
stały wykorzystane w tym celu plastikowe butelki, 
drewno, karton po soku, kolorowy papier, a nawet 
przyrządy kuchenne. Wszystkie karmniki zostały po-
wieszone na naszym placu zabaw. Dzięki temu mo-
żemy codziennie przyglądać się różnym rodzajom 
ptaków. Wszystkim zwycięzcom bardzo gratuluje-
my i dziękujemy za zaangażowanie. 

Z okazji dnia leśnika naszą placówkę odwiedził le-
śniczy. W zielonym stroju opowiadał o pracy w lesie 
oraz wymieniał zwierzęta jakie można tam spotkać. 
Nawet za oknem zauważyliśmy pasące się na polu 
sarny oraz jelenie. Był to doskonały moment aby 
wytłumaczyć naszym podopiecznym w jaki sposób 
dokarmiać zwierzęta. Nie każdy wie jakich witamin 
brakuje leśnym zwierzętom w chłodne, zimowe dni. 
Pani leśnik podpowiedziała w jakim miejscu zawie-
sić przygotowane karmniki i jak to zrobić, aby ptaki 
miały dostęp do karmy. 

Trwają zapisy na WRZESIEŃ 2019r. 
Bierzemy udział w projektach Unijnych, które gwa-

rantują obniżkę czesnego. Miejsca są ograniczone. 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu : 505-146-740 
www.rokietnica.myszka-miki.pl 

Żłobek 
Myszka Miki

Żłobek to miejsce, w którym opieka łączy się z wy-
chowaniem. Wiemy, że dla wszystkich maluchów 
każda okazja do odrobiny “niezależności” jest nie 
tylko największą radością, ale i najcenniejszym do-
świadczeniem. Dlatego nasza placówka stara się 
sprostać oczekiwaniom i potrzebom jakie są w na-
szej gminie. We wrześniu zostanie otwarta kolejna 
sala dla 20 dzieci.  Zapisy już trwają więc nie czekaj 

i zadzwoń 505-146-740. Bierzemy udział w projek-
tach Unijnych. Nowa sala będzie przystosowana dla 
dzieci do lat 3, a w niej zabawki i artykuły senso-
ryczne, które pozwolą na wielokierunkową aktyw-
ność. Kolejną atrakcją jaką chcemy zapewnić dzie-
ciom jest nowy plac zabaw. Będzie to miejsce do 
bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu z mnó-
stwem zabawek.  

Stwarzamy również miejsca pracy dla opiekunek 
dziecięcych. Jeżeli lubisz pracę z małym dzieckiem, 
jesteś ciepłą i pełną energii osobą wyślij CV na ad-
res myszkamikirokietnica@wp.pl 
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Miesiąc styczeń był dla dzieci nie tylko czasem 
oddechu od codziennych obowiązków, ale również 
intensywnej pracy bowiem tuż po feriach wszystkie 
przedszkolaki zaczęły przygotowywać się do uro-
czystości Dnia Babci i Dziadka. W międzyczasie go-
ściliśmy u siebie panią aktorkę z Teatru Animacji 
w Poznaniu, która opowiedziała nam o swojej pracy 
oraz pokazała różne rodzaje lalek teatralnych m.in. 
marionetki, pacynki, kukiełki. Wiele emocji wywo-
łała również wizyta Bono i Niko z hodowli „Złot-
nickie Alpaki”. Pani Agnieszka Sporna opowiedział 
nam o swoich ukochanych alpakach; wyjaśniła dla-
czego nie możemy z nimi mieszkać w domu, poin-
formowała o ich zwyczajach i pozwoliła pogłaskać 
oraz nakarmić futrzaste słodziaki. Dzięki wsparciu 
Rady Rodziców udało nam się również gościć Panią 
Annę Hanysz, która przeprowadziła dla nas profe-
sjonalny pokaz baniek mydlanych. Baniek było całe 
mnóstwo: bańki duże i bańki małe, bańki w bań-
kach i bańki płonące... ale hitem okazał się pianko-
wy tańczący robal! Każdy ,mógł go wziąć na rękę... 
było ekscytująco! 

W lutym z kolei obchodziliśmy Dzień Herbaty. 
Dzieci dowiedział jak i gdzie rośnie herbata, mo-
gły zobaczyć plantację 
krzewów herbacianych, 
poznały legendę o chiń-
skim cesarzu, który zapo-
czątkował picie herbaty. 
Ponadto poznaliśmy wie-
le rodzajów herbaty oraz 
ich właściwości. Po części 
teoretycznej nastąpił czas 
na degustację. Dzieci sma-
kowały różnych rodzajów 
herbaty, z różnymi dodat-
kami: miodem, imbirem, 
pomarańczą, konfiturą... 
było pysznie i zdrowo!

Luty to także Światowy 
Dzień Pizzy, który hucznie 
obchodziła grupa „Żabek” 
i „Krasnali”. Przedszkola-
ki dowiedziały się z jakie-
go kraju pochodzi pizza, 
jakie składniki musimy 
użyć do przygotowania 
ciasta i sosu. Dzięki zgod-
nej współpracy udało się 

przygotować pizzę w wielu wariantach... dla każ-
dego coś pysznego! 

Monika Żebrowska  
– nauczyciel Przedszkola w Napachaniu 

Przedszkole 
Napachanie
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Dzień wiedzy o pingwinach

Nie ma chyba przedszkolaka, którego nie rozczu-
lałyby pingwiny albo nie wywołują uśmiechu swo-
ją nieporadnością. Nasi podopieczni jednak wie-
dzą, że pingwiny tak naprawdę są zwinne, szybkie, 
sprawne a przede wszystkim wytrzymałe. 20 stycz-
nia obchodziliśmy Światowy Dzień Wiedzy o Pingwi-
nach, na świecie bardziej popularny jest Światowy 
Dzień Pingwinów przypadający na 25.04, ale czy nie 
warto poświęcić dwóch dni w roku na poszerzenie 
wiedzy o tych fantastycznych zwierzętach? Nasze 
przedszkolaki były zachwycone nowym świętem 
obchodzonym w naszym przedszkolu w roku 2019 
i po ich reakcji to święto wpisze się na stałe w kalen-
darz przedszkolny. Wśród sporej dawki wiadomo-
ści i ciekawostek o pingwinach pojawiły się również 
elementy zabawy z pingwinami- dzieci porówny-
wały swój wzrost z wysokością pingwinów różnych 
gatunków, robiły maski i tańczyły taniec pingwina. 
Podczas odpoczynku nie mogło zabraknąć odnie-
sień czytelniczych, dzieci poznały historię pingwi-
nów z „Zaczarowanej zagrody”. 

Ferie 2019

Ferie zimowe to z reguły czas odpoczynku, zaba-
wy. U nas w przedszkolu tego nie zabrakło ale pamię-
taliśmy również o nauce. W tym czasie na zajęciach 
rozmawialiśmy o naszych wspaniałych Dziadkach. 

W czasie ferii dzieci mogły przynosić swoje zabawki, 
dzięki czemu uczyły się dzielić nimi z dziećmi z innej 
grupy. Starszaki mogły poczuć się jak nauczyciele, 
opiekunowie młodszych kolegów i koleżanek. Tuto-
ring rówieśniczy to niezwykła metoda dydaktyczna, 
naturalna forma współpracy między dziećmi, któ-
re wzajemnie się uczą i pomagają sobie. W czasie 
ferii bardzo dużo czasu spędziliśmy na dworze, ko-
rzystając z zimowej pogody. 

Dzień Pizzy i Bal karnawałowy

Oryginalna pochodzi z Włoch, ale jest teraz popu-
larna na całym świecie. Jej fenomen wynika przede 

wszystkim z niepowtarzalnego smaku, łatwości wy-
konania i możliwości kombinowania z różnorodnymi 
dodatkami. Mowa oczywiście o pizzy, która była jed-
ną z głównych bohaterek w dniu 08.02.1019r. Nasze 
przedszkole zamieniło się w pizzerię, a przedszko-
laki w kucharzy, samodzielnie przygotowały pizzę, 
ugniatały ciasto, tarły ser, kroiły szynkę. Następnie 
każdy z ogromną radością nakładał poszczególne 
składniki na rozwałkowane ciasto. Dzieci z ogrom-
nym apetytem zjadły własnoręcznie zrobioną pizzę. 

08 lutego to był bardzo intensywny dzień. Poza 
Dniem Pizzy odbył się Balik Karnawałowy numer 2. 
Rodzice i dzieci zaskoczyli nas swoją kreatywnością. 
Było kolorowo i różnorodnie. Pierwszy raz w histo-
rii naszego przedszkola był obecny na sali ketchup,  
wpisał się idealnie w Światowy Dzień Pizzy, poja-
wił się również bocian – klekotał, że idzie wiosna. 
Swoją obecnością zaszczycił nas rzymski bóg miło-
ści – Kupidyn. Oczywiście nie zawiodły księżnicz-
ki, strażacy, superbohaterowie, syrenki. Jak to na 
bal przystało były tańce, konkursy i zdjęcia, zaba-
wa była przednia, aż nie chciało nam się iść do do-
mów. Niestety, co piękne szybko się kończy ale cio-
cie na pewno wymyślą coś, by przedszkolaki mogły 
znowu się przebrać.

Dzień Babci i Dziadka
Styczeń i luty to iście zimowy miesiąc, pełen chłod-

nych, ponurych dni ale są dwa dnia, jedyne dwa dni 
w roku, kiedy każdemu z nas robi się cieplej na ser-

Przedszkole 
Ptyś
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duszku, to jest święto Babci i Dziadka. W Przedszko-
lu Niepublicznym Ptyś zapraszanie babć i dziadków 
na uroczystości związane z obchodami ich święta 
jest tradycją, na stałe wpisaną w repertuar imprez 
przedszkolnych. W tym roku zaprosiliśmy dziadków 
11 oraz 12 lutego. W pięknie udekorowanej sali 
dzieci przygotowały wspaniały program artystycz-
ny. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mo-
gli podziwiać swoich wnuków w różnych formach 
artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali 
swoje role. Starszaki wystawiły sztukę pt „ Dziew-
czynka z zapałkami”, zatańczyły wspaniałego wal-
ca i zaśpiewały piosenki dla dziadków. Maluszki nie 
pozostały dłużne wyrecytowały wspaniale wierszyk, 
piosenki zaśpiewały rewelacyjne a w czasie tańca 
mogliśmy nieźle się pośmiać. Atmosfera tej urczy-
stości była wspaniała, podziękowaniom ze strony 
gości nie było końca. Dzieci miały możliwość poczu-
cia się prawdziwymi gospodarzami tej uroczystości. 

Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażo-
wanie w organizację imprezy, bez was poczęstu-
nek nie byłby tak słodki.

Walentynki
14 lutego dla naszych przedszkolaków był praw-

dziwym, czerwonym dniem miłości i przyjaźni. Dzie-
ci ubrały się na czerwono i rozpoczęły dzień pełen 
miłych wrażeń. Zajęcia z języka angielskiego rów-
nież zostały zdominowane walentynkową aurą. Poza 
dużą dawką zabaw i konkursów nasi podopiecznie 
rozmawiali na temat tradycji walentynkowych oraz 
o miłości i przyjaźni. Do naszego przedszkola zawitał 
również Amor ze swoją pocztą Walentynkową, cio-
cie rozdały dzieciom walentynki i przyszedł czas na 
tańce. Słodkim akcentem były gofry kształcie ser-
ca, serwowane na podwieczorek. W tym dniu nie 
zabrakło sercowych kolorowanek, spontanicznych 
emocji oraz pozytywnych uczuć.

Punkt opieki dziennej
A co się działo u naszych najmłodszych ?
Dużo zabaw, ale nie tylko. Ciocie stały na wy-

sokości zadania i jak mogły umilały czas naszym 
najmłodszym. Tańce, tory przeszkód, prace pla-
styczne i wiele innych ciekawych zajęć czekało na 
podopiecznych Punktu Opieki Dziennej przy Przed-
szkolu Ptyś. Nasi milusińscy spędzali dużo czasu na 
świeżym powietrzu, korzystając jak tylko mogli z zi-
mowej pogody. Radość dzieci na widok białego pu-
chu jest nie do opisania. Dzień Pizzy nie mógł się 
odbyć bez pomocy najmłodszych pociech, one 
również przygotowały swoją ulubioną pizzę, któ-
rą z apetytem zjadły na obiadek. 14 lutego ciocie 
przygotowały dla nich pracę plastyczną – wykleja-
nie serca plasteliną, a na podwieczorek dostały go-
fry w kształcie serca.

K. Jędrzejowska

Ekologiczna zabawka

„Rok Małego Ekologa” to pierwszy z dwóch głów-
nych projektów realizowanym w przedszkolu. Zbie-
ramy nakrętki,  wspieramy zoo oraz schroniska a po-
nadto w grupach odbywają się cyklicznie zajęcia 
profilaktyczne z zakresu recyklingu i ochrony śro-
dowiska. Grupa Odkrywców stworzyła wspaniałe 
zabawki z materiałów wtórnych. Zajęcia plastycz-
ne kształtujące motorykę małą, kreatywność oraz 
wyobraźnię, a przede wszystkim ekologiczną po-
stawę przedszkolaków.

Konkurs recytatorski
Drugim ważnym projektem w przedszkolu jest 

projekt pt.: „Rok Małego Patrioty” dlatego od-
był się wewnątrz przedszkolny konkurs recytator-
ski „Moja Ojczyzna”. Dzieci dumnie deklamowały 
wiersze o charakterze patriotycznym, a widownia 
w skupieniu przysłuchiwała się wierszom dedyko-
wanym ojczyźnie.

Bal karnawałowy
Karnawał jest najlepszą okazją na to co dzieci 

lubią najbardziej-przebieranie. Bal karnawałowy  
sprawił, że zaroiło się  w przedszkolu od bohate-
rów, postaci z bajek oraz zwierząt wszelkiego ga-
tunku. Królowały Elsy, strażacy, biedronki i oczywi-
ście policjanci. Dzieci ze wszystkich grup bawiły się 
w największej sali w rytm dziecięcych hitów pusz-
czanych przez Dj-a. 

Zajęcia sportowe na hali ROS
W każdy poniedziałek dzieci mają zajęcia sporto-

we na hali. Zajęcia odbywają się w różnoraki sposób 
m.in., w postaci ćwiczeń ogólnorozwojowych, rów-
noważnych, zabaw bieżnych, zabaw ruchowych lub 
zawodów sportowych w postaci torów przeszkód. 
Zajęcia mają na celu kształtowanie motoryki dużej 
oraz propagowanie zasady „W zdrowym ciele zdro-

wy duch-czyli jak bardzo ważny jest ruch”. 

Laboratorium
Przedszkole Logicus dysponuje wszechstronnie 

wyposażonym laboratorium, w którym dzieci mogą 
obserwować zjawiska oraz wykonywać eksperymen-
ty. Przedszkolaki bardzo lubią tego typu zajęcia, dla-
tego Panie starają się, by doświadczenia były cieka-
we i zaskakujące. Zajęcia laboratoryjne odbywają 
się zgodnie z koncepcją pracy przedszkola z zacho-
waniem zasad bezpieczeństwa.  

Idczak Monika 

Przedszkole 
Logicus
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W „Leśnej Chatce” wydarzenie! Widzieliśmy 
przedstawienie! I jak w cyrku się czuliśmy, gdy na 
sztuczki patrzyliśmy. Byli u nas: mim, żonglerka, 
akrobatka i tancerka.

A gdy do kina się wybraliśmy bajki o sporcie obej-
rzeliśmy. Nie tylko wiedzę utrwalaliśmy, ale i ćwi-
czyć w kinie mogliśmy.

Wsparły nasze Przedszkolaki Rokietnicki WOŚP. 
Tańcem dzielne ROKICIAKI dorzuciły własny „grosz”. 
Braw i pochwał tyle zebrały, że ze sceny zejść nie 
chciały.

Czy wy wiecie, czym jest skrobia i do czego służy? 
Gdzie możemy na nią trafić i do czego użyć? Tyle 
pytań Przedszkolakom Ciocia Ania zadawała i na 
wszystkie odpowiedzi poprawne dostała.

Wszystkie grupy z „Leśnej Chatki” Babcie, Dziad-
ków zaprosiły, śpiewem, tańcem i wierszami te spo-
tkania umiliły.

Przyszedł także czas na tańce, DJ nas odwiedził, 
krótko o swej pracy przedszkolakom opowiedział, 
a gdy muzyka wesoło rozbrzmiała przebierańców 
do tańca na parkiet porwała.

Czy w fabryce gra muzyka? Trzeba spytać swego 
smyka, który widział przedstawienie i sam wpadał 
w osłupienie, aż czuliśmy się jakbyśmy pośród ma-
szyn stali, bo panowie „budowlańcy” takie  dźwię-
ki dla nas grali.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekruta-
cji 2018/2019. Od pierwszego września 2019 r. 
Przedszkole „Leśna Chatka” zostanie Przedszko-
lem Publicznym.

Przedszkole 
Leśna Chatka

Przedszkole 
Mumula

W miesiącu styczniu dzieci z przedszkola MUMU-
LA obchodziły Dzień Kubusia Puchatka, podczas któ-
rego czytaliśmy bajki, liczyliśmy beczułki z miodem. 
Pomogliśmy Kubusiowi dolecieć do ula, a przede 

wszystkim zdobyliśmy pyszny i zdrowy miodek, któ-
ry potem smacznie zajadaliśmy.

Drugim szczególnym dniem, który obchodziliśmy 
podczas ferii był dzień w Wiosce Indian, przenie-
śliśmy się w dzikie stepy, gdzie polowaliśmy na bi-
zona. Polowanie powiodło się pełnym sukcesem, 
świętowaliśmy przy ognisku, oraz podczas rywali-
zacji plemion Tiki i Taka. 

Dominika Tarnowska
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Zabawa z nauką idą w parze 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mrowinie i Na-
pachaniu po raz kolejny przekonali się, że nauka 
może być świetną zabawą. W Mrowinie stało się to 
za sprawą Ozobotów. Już w zeszłym roku dzięki Ra-
dzie Rodziców, dzieci miały możliwość korzystania 
z nich podczas bezpłatnych zajęć dodatkowych do-
tyczących programowania i kodowania. W tym roku 
dokupiono kilka przez szkołę, dzięki czemu dzieci 
mogą pracować indywidualnie gdy zachodzi taka 
potrzeba lub chęć. Ktoś na pewno się zastanawia, 
co to takiego te Ozoboty...

To małe inteligentne roboty, które dzięki senso-
rom umieszczonym na spodzie reagują na 

kolory i światło. Odczytując kody z kartki lub 
notację z tabletu realizują powierzone im zadania 
wykonując konkretne ruchy. Dzięki nim uczniowie 
kształtują orientację w przestrzeni i umiejętność 
logicznego myślenia już od najmłodszych lat. Ozo-
bot zabiera nas przede wszystkim w niesamowity 
świat rysowania, rozwiązywania problemów i pra-
cy grupowej. Jest doskonałym narzędziem w pracy 
dydaktycznej, pozwalającym na rozwijanie u dziecka 
różnych kompetencji od matematycznych, po infor-
matyczne, techniczne, a nawet zawodowe w kon-
tekście wyboru zawodu w przyszłości. Robot w za-
ledwie 2 sekundy jest gotowy do działania, a co 
najważniejsze jest prosty w obsłudze. Podczas pra-
cy z nim dzieci nie tylko uczą się programowania 
i umiejętnego korzystania z nowych technologii, 
ale również wspólnie świetnie się przy tym bawią. 

 Kto mógł przypuszczać, że losy sympatycznego 

kosmity Scottiego będą zależeć od dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Napachaniu i ich umiejętności pro-
gramowania. Wyobraźmy sobie - jest rok 2030. Po-
jazd Scottiego ulega awarii i przymusowo ląduje na 
naszej planecie. Pomagamy Scottiemu zdobyć czę-
ści zamienne do pojazdu. Robimy to programując 
jego ruchy. Jest to innowacyjna gra do nauki pro-
gramowania. Wykorzystujemy ją jako alternatywę 
dla gier komputerowych dla najmłodszych i nieco 
starszych. Zaciekawia, rozwija kreatywność i zdol-
ności logiczno-manualne. Poprzez zabawę łączy ze 
sobą świat rzeczywisty i wirtualny.

 Warsztaty z robotyki to również zajęcia eduka-
cyjne, na których dzieci konstruują prawdziwie po-
ruszające się roboty z wykorzystaniem specjalnych 
zestawów edukacyjnych – klocków Lego Education 
WeDo Software 1.2 i 2.0. To forma naszego wła-
snego programu autorskiego. Podstawowym ce-
lem zajęć jest zainteresowanie uczniów elementa-
mi kodowania, doskonalenie logicznego myślenia, 
rozwijanie wyobraźni dzieci, kreatywne i twórcze 
rozwiązywanie problemów.

Amanda Fołda
Elżbieta Skrzypczak

Kalendarz dla rodaka 
Akcja Szkolnego Koła Wolontariatu w Mrowi-

nie i Napachaniu
W styczniu br. Szkolne Koło Wolontariatu przy-

łączyło się do ogólnopolskiej akcji pt. Kalendarz dla 
Rodaka. Akcja polegała na zbiórce kalendarzy ścien-
nych w języku polskim, które trafią do polskich ro-
dzin na Ukrainie. 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszej społecz-
ności szkolnej oraz włączeniu się do akcji Szkolne-
go Koła Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Pa-
miątkowie, udało nam się wspólnymi siłami zebrać 
aż 194 kalendarze! Zostały one zapakowane w dwie 
ogromne paczki o łącznej wadze ponad 57 kg! Nie-
bawem dotrą do organizatora akcji - Stowarzysze-
nia Wspólne Korzenie z Lublina.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i ro-
dzicom naszych szkół oraz kolegom i koleżankom 
z Pamiątkowa za pomoc i zaangażowanie:) 

Sylwia Zabrocka

Nauka nie musi być nudna 
Nie zawsze zajęcia muszą odbywać się w szko-

le. Staram się uatrakcyjniać dzieciom lekcje, dla-
tego wspólnie z wychowawcą klasy II zabrałyśmy 
naszych podopiecznych na Politechnikę Poznańską 
na zajęcia z fizyki. I choć w programie nauczania 
edukacji wczesnoszkolnej nie ma fizyki to jest od-
krywanie świata. Pani pro-
fesor przeprowadziła bar-
dzo interesujące warsztaty 
dla dzieci. Uczniowie spraw-
dzili czy bursztyn wykazu-
je objawy zakochania, o co 
chodzi w magnetyźmie serc, 
czy można  unieść się w eu-
forii, specjalnym termome-
trem zmierzyli poziom mi-
łości do brata czy siostry, za 
pomocą półkul magdebur-
skich sprawdzili czy miłość 
jest nierozerwalna, zmonto-
wali telefony, w których ni-

gdy nie rozładuje się bateria, patrzyli na świat przez 
romantyczne okulary, wystroili opiłkami magne-
tycznymi dżentelmena, trochę iskrzyło, zawirowało,  
i zadymiło. Dzieciom bardzo się podobało i wielu 
z nich deklarowało chęć studiowania w przyszłości 
na Politechnice Poznańskiej, koniecznie na wydzia-
le fizyki technicznej.

Bożena Lisiak

Projekt „Napachański  
las w czterech odsłonach”

Podczas zajęć kółka przyrodniczego „Salamandra” 
realizowany był projekt „Napachański las w czterech 
odsłonach”. W czasie zajęć terenowych uczniowie 
zbierali dokumentację w postaci zdjęć z wykorzy-
staniem różnych technologii (aparaty fotograficz-
ne, telefony, tablety). Obserwacje były prowadzone 
przez cały rok, aby ukazać między innymi, jak przy-
roda się zmienia w poszczególnych porach roku. 

W trakcie realizacji projektu uczniowie nauczyli 
się rozpoznawać i  poprawnie nazywać pospolite 
drzewa występujące w lesie w Napachaniu. Potrafią 
również żyjące w nim zwierzęta zakwalifikować do 
poszczególnych gromad systematycznych.

Najciekawsze zdjęcia zostały wywołane, dzięki 
czemu mieliśmy możliwość ekspozycji ich podczas 
wystawy zorganizowanej na terenie szkoły.

Gorąco pragniemy podziękować Panu Grzego-
rzowi Niklas ze Studia Fotografii w Rokietnicy za 
wywołanie naszych zdjęć, dzięki czemu nasza wy-
stawa mogła się odbyć.

Violetta Janas

Zespół szkolno-
przedszkolny 
Napachanie – Mrowino
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Wielki Sukces uczniów 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Informatycznym związanym 
z cyberbezpieczeństwem 
„KNOCKOUT RANSOMWARE WITH 
CISCO” w Warszawie 

17 stycznia 2019 w siedzibie CISCO w Warsza-
wie, uczniowie Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich 
w Rokietnicy i Poznaniu wzięli udział w finale kon-
kursu. Zespół „U Zamoyskich” w składzie: Maciej 
Wolańczyk, Adam Wesołowski i Maciej Piechaczyk 
zdobyli drugie miejsce po bardzo zaciętej walce. 

Szczególne wyróżnienie i nagrody, otrzymał nasz 
uczeń Maciej Wolańczyk, który wykazał się ogrom-
ną wiedzą na temat nowych technologii i urządzeń 
firmy CISCO. 

Za zajęcie drugiego miejsca szkoła otrzymała 
również urządzenia do Lokalnej Akademii CISCO 
(przełączniki, rutery, firewall-e) oraz zaproszenie 
na warsztaty dla 25 uczniów do Cisco Global Sup-
port Center w Krakowie. 

Konkurs składał się z kilku etapów. Uczniowie 
musieli przyswoić materiał i zdobyć dwa certyfika-
ty dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz przygoto-
wać prezentację i projekt związany z tą tematyką. 
Do konkursu w naszej szkole przystąpiło około 100 
uczniów, a w Polsce 2000 uczniów. 

Po konkursie organizatorzy zaprosili uczestników 
do zwiedzania siedziby CISCO i pokazali jak odby-
wają się konferencje interaktywne z wykorzysta-
niem platformy WebEx. 

Serdecznie gratulujemy!!! 
Piotr Janowski

Studniówka 2019
„(...)Podkomorzy rusza i z lekka zarzuciwszy 
wyloty kontusza,

i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy 
się grzecznie w pierwszą parę prosi(...)”

 Tegoroczny bal studniówkowy udał się wyśmie-
nicie! Rozpoczęty zgodnie z tradycją – polonezem, 
do którego Pani M. Statucka zaplanowała wyjąt-
kowo skomplikowany układ. Poprowadził go oczy-
wiście Pan dyrektor – Wojciech Kaczmarek – wraz 
z uczennicą klasy IV Martą Łuczak. Wszyscy tańczyli 
z niezwykłym zaangażowaniem – nie tylko pierw-
szy taniec, ale i wszystkie inne, w tym „Belgijkę” czy 
„Makarenę”. Parkiet cały czas był pełen – zarów-
no uczniów, jak i nauczycieli, tańczyliśmy wspól-
nie, na parkiecie można było odczuć konsolidację 
wspólnych dążeń. Mamy nadzieję, że przełoży się 
ona na poczucie pełnej wspólnoty i zaangażowa-
nia w dążeniu do godnego pokonania egzaminów 
maturalnych.

 Bal odbył się w Tarnowie Podgórnym, w „Ho-
telu 500”, który zapewnił nam wspaniałą obsługę, 
wyborne jedzenie i doskonałe warunki do zabawy.

 Uczniowie przygotowali niespodziankę dla na-
uczycieli – część artystyczną na wysokim poziomie, 
czemu nie można się dziwić, gdyż za wszystkim sta-
ły rozśpiewane uczennice z klasy IV TH, wspierane 
przez chłopaków z IV TI i IVTAK/TOR.

 Wszyscy bawili się doskonale!
 Teraz – pozostało 100 dni do MATURY – trze-

ba zabrać się do solidnej pracy. POWODZENIA!!!
 Wychowawcy: Agnieszka Złotnicka,  

Anna Nowak, Agnieszka Olejniczak-Gross

AVATAREK
Serdecznie zapraszamy Uczniów Szkół Pod-

stawowych i Gimnazjalistów do udziału w kon-
kursie „AVATAREK”.

Konkurs składa się z trzech etapów:
• etap I szkolny – eliminacje

od 02.01.2019 r. do 25.01.2019 r.
link do platformy konkursowej to: http://avata-

rek.zsrokietnica.edu.pl
odbywają się w zgłoszonych do konkursu szkołach 
na podstawie materiałów przesłanych przez orga-
nizatora
• etap II międzyszkolny – półfinał

01 marzec 2019 r. z podziałem na okręgi
• etap III międzyszkolny – finał

01 kwietnia 2019 r.
w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy

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 rozszerzone:

dla tak: biologia, j. angielski; dla tor: informaty-
ka, j. angielski/
Liceum ogólnokształcące /szkoła 4-letnia/

I liceum ogólnokształcące – /przedmioty rozsze-
rzone: 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 

organizacji reklamy(tor) – /przedmioty rozszerzone:
dla tak: biologia, j. angielski; dla tor: geografia, 

j. angielski/
Branżowa Szkoła I stopnia /szkoła 3-letnia/
I branżowa szkoła 1-stopnia_wielozawodowa 

– /przedmioty wybrane: geografia, biologia, fizy-
ka, 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 ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
Komponowanie, zakładanie i pielęgnacja ogro-

dów jest złożoną i trudną sztuką. Wymaga nie tylko 
dobrej znajomości roślin, ich potrzeb i wymagań, 
wiedzy na temat małej architektury krajobrazu – 
stosowanych materiałów i technik wykonania. Poza 

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich
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tym umiejętności osadzenia ich w krajobrazie, po-
wiazania z otoczeniem.

Architekt krajobrazu tworzący ogród, park ma do 
dyspozycji szeroki zakres elementów: rośliny z ich 
cechami plastycznymi (barwa, faktura, forma), róż-
norodne obiekty roślinne (aleje, kwietniki, trawniki, 
grupy roślin) i nieroślinne ( ścieżki, mostki, zbiorni-
ki wodne). Powinien przy tym uwzględnić warunki 
siedliskowe, ukształtowanie terenu i jego otoczenie. 
Musi odznaczać się wyobraźnią plastyczną, prze-
strzenną, gdyż ogród i inne tereny zieleni zmieniają 
się w czasie i przestrzeni, są kompozycją plastycz-
ną. W efekcie działań architekta krajobrazu powsta-
je obiekt wywołujący różne doznania estetyczne, 
zmysłowe, emocjonalne.

Nazwy kwalifikacji:
RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja 

roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz 

konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Przedmioty w kształceniu zawodowym teore-
tycznym:
• Podstawy architektury krajobrazu
• Rośliny ozdobne
• Obiekty małej architektury krajobrazu
• Działalność gospodarcza w architekturze krajo-

brazu
• JOZ angielski
• JOZ niemiecki
• Przepisy ruchu drogowego kategorii T

Przedmioty w kształceniu zawodowym prak-
tycznym
• Projekty obiektów architektury krajobrazu
• Prace w obiektach architektury krajobrazu.

Kompetencje zawodowe zdobywane w wyni-
ku kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tech-
nik architektury krajobrazu jest przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) opracowywania projektów obiektów tere-
nów zieleni; 

2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i za-
drzewień; 

3) urządzania i konserwacji obiektów małej ar-
chitektury krajobrazu; 

4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą 
(przyczepami). 

Możliwości zatrudnienia 
- samozatrudnienie – przedsiębiorstwo jedno-

osobowe
- przedsiębiorstwa projektujące tereny zieleni
- przedsiębiorstwa zakładające i pielęgnujące te-

reny zieleni
- przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem ma-

teriałami roślinnymi i nieroślinnymi do zakładania 
terenów zieleni

- przedsiębiorstwa zajmujące się dekoracją bal-
konów, tarasów, oraz dekoracją wnętrz roślinami 
doniczkowymi i kwiatami ciętymi

W ramach kształcenia zawodowego szkoła współ-
pracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Pozna-
niu oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu (min. w zakresie praktyk zawodowych 
w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu ).

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowa-
nia w ramach zajęć pozalekcyjnych – Klubu Mło-
dych Florystów, mają również możliwość ukończe-
nia podstawowego kursu florystycznego.

Po technikum absolwent ma możliwość dalszego 
kształcenia na studiach licencjackich, inżynierskich 
oraz magisterskich na wyższych uczelniach, przede 
wszystkim na kierunku architektura krajobrazu - 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Maria Matuszczak
Nauczyciel ZS im. J. i W. Zamoyskich

TECHNIK HOTELARSTWA 
Technik hotelarstwa jest to zawód o charakte-

rze usługowym, nastawionym głównie na relacje 
człowiek - człowiek, stąd powiedzenie „Gość Ho-
telarzowi święty”. Wysoka kultura osobista i zawo-
dowa, przestrzeganie zasad etyki, opanowanie, życz-
liwość, odpowiedzialność, dyskrecja oraz poczucie 
własnej godności i właściwej postawy służbowej to 
cechy wymagane w tym zawodzie. Technik hote-
larstwa świadczy usługi kompleksowej obsługi go-
ści w obiekcie hotelowym.

Kwalifikacje 
TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym 

usługi hotelarskie.

Przedmioty zawodowe 
teoretyczne:
• Podstawy hotelarstwa 
• Działalność recepcji
• Organizacja pracy służby pięter
• Obsługa konsumenta
• Usługi dodatkowe w hotelarstwie
• Marketing usług hotelarskich
• Prowadzenie działalności gospodarczej przed-

siębiorstwa hotelarskiego
• Język angielski zawodowy 
• Język niemiecki zawodowy
praktyczne 
• Pracownia hotelarska
• Język angielski zawodowy w praktyce
• Język niemiecki zawodowy w praktyce 
• Pracownia obsługi konsumenta
• Pracownia obsługi informatycznej
• Praktyka zawodowa.

Kompetencje zawodowe 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tech-

nik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywa-
nia następujących zadań zawodowych:

- prowadzenia działalności promocyjnej oraz 
sprzedaży usług hotelarskich;

- rezerwowania usług hotelarskich;
- wykonywania prac związanych z obsługą go-

ści w recepcji;
- przygotowywania jednostek mieszkalnych do 

przyjęcia gości;
- przygotowywania i podawania śniadań w obiek-

cie świadczącym usługi hotelarskie;
- przyjmowania i realizacji zamówień na usłu-

gi hotelarskie;
- organizowania usług dodatkowych w obiekcie 

świadczącym usługi hotelarskie.

Szkoła umożliwia odbycie praktyk w renomowa-
nych hotelach *** do ***** oraz na promie Unity 

Line (najlepsi praktykanci mają możliwość zatrud-
nienia w hotelach po ukończeniu szkoły), ponad-
to umożliwia zdobycie dodatkowych umiejętności 
i uprawnień na kursach zawodowych np. BARISTYCZ-
NY, BARMAŃSKI, KELNERSKI.

Możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkoły
Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi 

tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości 
,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, cią-
gle coś się dzieje. 

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifi-
kacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa 
znajdzie pracę przede wszystkim w hotelach, pen-
sjonatach, motelach, domach wypoczynkowych, 
ośrodkach SPA, ośrodkach wypoczynkowych, sa-
natoriach oraz w biurach podróży, agencjach tury-
stycznych i centrach informacji turystycznej. Ponadto 
może organizować usługi cateringowe, oraz praco-
wać we wszystkich barach i restauracjach gdzie po-
trzebna jest w pełni profesjonalna obsługa kelnerska.

Nauka w zawodzie technik hotelarstwa daje moż-
liwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na 
studiach licencjackich, magisterskich na Uczelniach 
Wyższych przede wszystkim na kierunku turystyka 
i rekreacja, hotelarstwo. Kierunki te prowadzone są 
najczęściej przez Akademie Wychowania Fizyczne-
go, Uniwersytety Ekonomiczne.

Absolwent kończąc szkołę, zdając wszystkie eg-
zaminy otrzymuje dyplom potwierdzający kwa-
lifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelar-
stwa i świadectwo dojrzałości. Oba dokumenty są 
przepustką do dorosłego życia dając nieograniczo-
ne możliwości. 

Agnieszka Złotnicka 
Nauczyciel ZS im. J. i W. Zamoyskich

Nowość - Innowacja 
pedagogiczna w architekturze 
krajobrazu

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku Zespół 
Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy wpro-
wadza z dniem 1 września 2019 r. rozszerzenie 
kształcenia w TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRA-
JOBRAZU o specjalność podstawy hortiterapii.

Hortiterapia (terapia ogrodnicza) jest dyna-
micznie rozwijającą się dziedziną nauki, która po-
lega na wykorzystaniu leczniczego wpływu ogrodu 
oraz roślinności na zdrowie człowieka. W ostat-
nich latach, coraz więcej mówi się o korzyściach 
płynących z obcowania z naturą. Terapia ogrod-
nicza opiera się na dobroczynnym wpływie ro-
ślin oraz aktywnym spędzaniu czasu w ogrodzie, 
w tym pracach pielęgnacyjnych i uprawowych. 
Wiedza na temat roślin oraz naturalnej potrzebie 
człowieka do korzystania z jej uroków, daje wie-
le możliwości poprawy jakości życia. Dotyczy to 
w szczególności osób starszych, dzieci oraz osób 
zmagających się z depresją. 

Architekt krajobrazu poznając podstawy horti-
terapii, uzyskuje dodatkowe narzędzie w postaci 
cennej wiedzy na temat terapeutycznego wpły-
wu ogrodu. Zaowocuje to w przyszłości wieloma 
możliwościami zawodowymi. 

Paulina Zakolska, Marlena Solarz-Nowak
Nauczyciele przedmiotów zawodowych



26

Otwarte spotkanie kolędowo-karnawałowe słuchaczy 
i sympatyków Akademii Wieku Dostojnego  
wraz z Rokietnicką Orkiestrą Dętą

Wspólne spotkania  AWD i Orkiestry stały się 
już tradycją. W poniedziałek, 28 stycznia sala GOK 
wypełniła się po brzegi miłośnikami kolęd i muzyki 
karnawałowej. W części pierwszej były omawiane 
sprawy sprawy organizacyjne związane z procedu-
rami przekształcenia naszej Akademii w Stowarzy-
szenie. Następnie wysłuchaliśmy ciekawej poga-
danki autorstwa pani Mirosławy o starych, niekiedy 
już zapomnianych tradycjach związanych z Bożym 

Narodzeniem zwanych dawniej Godami. W ponie-
waż wkroczyliśmy już w okres karnawału (od święta 
trzech Króli do Środy Popielcowej), było i o zwycza-
jach karnawałowych w Polsce i na świecie. W trakcie 
dyskusji pan Zdzisław – lat 14 ( właściwy wiek – 100 
minus 14 !) zaśpiewał nam fragment mało znanej 
kolędy, której nauczyła go matka „Boże Narodzenie, 
wszystko się weseli” i śpiewanej podczas okupacji 
przeróbki kolędy „Wśród nocnej ciszy” nawiązują-
cej do nocnych przesiedleń ludności przez Gestapo.

Dyskusja rozgorzała podczas planowanej prze-
rwy z kawą, herbatą i ciastem.

W części drugiej wystąpiła nasza Orkiestra za-
czynając nieśmiertelnym utworem „Gdy wszyscy 
święci...”, było i wspólne śpiewanie przy akompa-
niamencie orkiestry. Najpierw „Lulajże Jezuniu”. To 
najbardziej znana na świecie polska kolęda utrzyma-
na w rytmie kołysanki. Motywy Lulajże Jezuniu wy-
korzystywali w swej twórczości m. innymi: Fr. Cho-
pin, J. Haydn, L. Beethoven. Połączone siły orkiestry 
i chóru złożonego z uczestników wykonały jeszcze 
brawurowo „Szła dzieweczka do laseczka”. „Poszło” 
nam tak dobrze, że dyrygent Zbyszek Starosta za-
proponował nawet utworzenie Dostojnego Chó-
ru Akademickiego. Propozycja warta rozważenia.

Koncert ozdobiły nasze młode wokalistki - Amelka 
Kurantowicz i Julia Gąska. Jeszcze uczennice szkoły 
podstawowej, a już laureatki wielu ogólnopolskich 
konkursów wokalnych.

Obie posiadają niesamowite możliwości wokalne. 

To wspaniałe diamenciki. Życzymy z całego serca, 
by jak najszybciej stały się brylancikami.

Prawdziwa bomba wybuchła na sam koniec. Po 
raz pierwszy zaprezentowali się nowi członkowie 
orkiestry: Marek Pauszek, lat 8- trąbka i  o dwa lata 
starszy brat Leon grający na saksofonie. Owacje na 
stojąco zakończyły nasze spotkanie.

Komunikat:  
zmiana miejsca ćwiczeń.

Od lutego zajęcia „zdrowy kręgosłup” odbywają 
się w tych samych terminach: poniedziałki i czwart-
ki godz 19.00-20.00 w sali Ochotniczej Straży Po-
żarnej, wejście”C”. Zapraszamy do wspólnych za-
jęć. Zapisy na miejscu.

Uwaga. Zabrania się parkowania naprzeciw wy-
jazdu wozów Straży. Jest tam wiele miejsc parkin-
gowych.
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ROSKWIT – nowa impreza 
w rokietnickim kalendarzu

Wraz z przybywającym dniem, budzą się nasze 
siły witalne i chęci do pracy nad własnym sobą. Tak 
jak krajobraz za oknem, tak i codzienny jadłospis na-
biera kolorów, smaków i lekkości. Razem z topnie-
jącym lodem, redukujemy kolejne warstwy odzie-
nia. Zaczynamy odkrywać ciało, które coraz bardziej 
przykuwa naszą uwagę. Więc poruszamy nim, każ-
dy na swój sposób, bardziej lub mniej energicznie 
:) Czasem jednak chcąc uzyskać szybki efekt, prze-
ciążamy się. Wtedy dochodzi do zaburzeń na roż-
nych poziomach, fizycznym: powstają mikroura-
zy,  efekt yoyo czy spada ogólna 
odporność organizmu; lub emo-
cjonalnym: brakuje nam sił do po-
dejmowania kolejnych wyzwań lub 
wytrwania w obecnym, spada sa-
moocena, wzrasta irytacja… Jak 
znaleźć złoty środek?

POSŁUCHAJ NATURY :)
Całe to poruszenie generu-

je w nas ożywiająca się przyro-
da. Wśród różnorodnych fit-nur-
tów często oddalamy się od niej. 
Poprzez ROSKWIT chcę zwrócić 
Twoją uwagę na możliwości jakie 
posiada ludzki organizm. Przyjdź 
23.03.2019r.o godzinie 10.00 
do hali ROS w Rokietnicy, a do-
wiesz się jak w harmonijny spo-
sób uzyskać piękne i zdrowe cia-
ło oraz zrównoważone emocje. 
Imprezę rozpoczniemy od chiń-
skiej gimnastyki leczniczej qigong 
(czyt. czi kung) typu Shibashi, któ-
rą poprowadzę ja. Wraz z Nelą, in-
struktorką Gimnastyki Słowiańskiej 
dla Kobiet w tradycji Białoruskiej, 
kobiety będą miały okazję zapo-
znać się z formą pracy z emocja-
mi za pomocą ciała, skierowanej 
wyłącznie dla nich. Maciej Szysz-
ka znany też jako „Zimnolubny”, 
wprowadzi nas w podstawy Tre-
ningu Oddechowego metodą Bu-
teyki. Takie ćwiczenia dotleniają 
komórki, uspokajają umysł i przy-
wracają zdrowie. Anna Majew-
ska  pokaże w jaki sposób oszczę-
dzać stawy podczas gimnastyki, co 
może okazać się szczególnie przy-
datne dla osób w wieku 60+. Po-
prowadzi także zajęcia przeznaczo-
ne dla kobiet w ciąży. Jako osoba 
prowadząca Gabinet Pracy z Cia-
łem VIVENDUM, opowiem Wam 
także o kilku sekretach pięknej syl-
wetki, pochodzących z Medycyny 
Wschodu. Dzięki Dariuszowi Kosic-
kiemu poznamy Nordic Walking od 
podszewki. Natomiast Stasia Libe-
ra zapozna nas z qigongiem Lecą-
cego Żurawia, który prowadzi ak-

tualnie w GOKu. Dostępne będą także konsultacje 
z lekarzami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.  Na 
profesjonalnych fantomach będziesz mógł udosko-
nalić swoje umiejętności niesienia pierwszej pomo-
cy, pod okiem naszych niezastąpionych i dzielnych 
Druhów z JOSP z Rokietnicy.  O pozostałych pre-
lekcjach dowiesz się z Facebooka „Vivendum Ewa 
Maternik”. Oprócz maty do ćwiczeń, weź ze sobą 
rodzinę oraz koc piknikowy. Przygotowaliśmy także  
„TARG ŚNIADANIOWY”, podczas którego zagoszczą  
zdrowe i ciepłe śniadania, zielone koktajle, pyszne 

desery i ciasta oraz napoje, np. kawa według Kuch-
ni Pięciu Przemian. Pomimo, że wszystko odbywać 
się będzie w hali nie zabraknie kwiatów, a w części 
ze straganami znajdować się będą wyroby ręko-
dzielnicze oraz spożywcze, pochodzące z własnych 
hodowli (zapraszam do współpracy, ewa.mater-
nik@gmail.com).

Jeśli chcesz zrobić krok ku świadomej pracy z cia-
łem i aktywnie przywitać wiosnę, już dziś zarezer-
wuj przedpołudnie dnia 23.03.2019. Przyjdź i baw 
się zdrowo :)

Zapraszam, jako główny organizator
Ewa Maternik – mgr fizjoterapii

właścicielka VIVENDUM,  
gabinetu świadomej pracy z ciałem

ROSKWIT-nij na wiosne z 

Przyjdź do HALI ROS w ROKIETNICY
 23.03.2019r.  o godzinie 10:00

i poznaj naturalne sposoby na zdrowe i
 piękne ciało oraz zbilansowane emocje.

WARSZTATY PRACY Z CIAŁEM

- wstęp do treningu oddechowego metodą Buteyki - dotlenienie,uspokojenie umysłu,
                                                                                               powrót do zdrowia

- gimnastyka słowiańska - ruch jako źródło kobiecej energii i zdrowia

- sekrety pięknej sylwetki, pochodzące ze źródeł Medycyny Wschodu

- gimnastyka z elementami jogi dla kobiet ciężarnych

- qigong Lecącego Żurawia

- ochrona stawów podczas ćwiczeń - szczególnie dla osób w wieku +60

- Nordic Walking od podszewki - podstawy techniki chodzenia z kijami

+ konsultacje z lekarzami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej 

TARG ŚNIADANIOWY
- ciepłe i zdrowe śniadania

    - zielone koktajle, desery i ciasta
         - różnorodne herbaty, kawa wg. Kuchni Pięciu Przemian

ANIMACJE DLA DZIECI wg różnych grup wiekowych

WYROBY RĘKODZIELNICZE oraz 
                 POCHODZĄCE Z WŁASNYCH UPRAW I HODOWLI

WSTĘP WOLNY
Organizator główny  VIVENDUM Ewa Maternik

gabinet świadomej pracy z ciałem

Patronat Honorowy Wójt Gminy Rokietnica

Zabierz ze sobą:

koc matę rodzinę

,

 - qigong (czytaj czikung) - chińska gimnastyka lecznicza

+ pierwsza pomoc - przećwicz swoje umiejętności na fantomach

W programie
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Zebranie wiejskie w Krzyszkowie
12 lutego 2019r. w świetlicy sołeckiej w Krzysz-

kowie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wy-
borcze. Gościliśmy wójta Bartosza Derecha, wi-ce 
wójta Arkadiusza Klapińskiego, Radnych: Adama 
Michtę i Tomasza Skupio, przedstawiciela PUK Prze-
mysława Słomińskiego oraz funkcjonariuszy Policji 
i mieszkańców Krzyszkowa. Podczas zebrania Soł-
tys przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonej 
działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2018 r. oraz 
w czasie minionej kadencji. 

W latach 2015-2019 na terenie 
Sołectwa Krzyszkowo 
• przeprowadzono budowę sieci kanalizacyjnej na 

trenie całej miejscowości
• dokonano przebudowy ulicy Głównej na odcinku 

od ulicy Obornickiej do ulicy Polnej wraz budową 
kanalizacji deszczowej i oświetlenia

• zamontowano oświetlenie uliczne na osiedlu 
przy Trakcie Napoleońskim oraz lampę na uli-
cy Spokojnej

• do licznych posesji doprowadzono linię świa-
tłowodu

• dokonano zakupu dwu działek budowlanych są-
siadujących z boiskiem sportowym

• zamontowano nowy przystanek autobusowy
• zagospodarowano teren wokół ronda wykładając 

brukiem ścieżki spacerowe i odcinek nawierzch-

ni drogi, zamontowano drewniany trejaż i auto-
matyczny system nawadniania oraz dokonano 
nasadzeń roślinności 

• opracowano projekt przebudowy ulicy Czarto-
ryskiego, Wybickiego, Kozietulskiego, Dąbrow-
skiego. W chwili obecnej w projekcie podejmo-
wane są działania po konsultacjach społecznych, 
w których uczestniczyło około 30 zainteresowa-
nych mieszkańców

• zamontowano tabliczki informujące o nazwach 
ulic na terenie miejscowości

• ogrodzono teren rekreacyjno sportowy oraz do-
posażono w siłownię zewnętrzną i stół do teni-
sa stołowego

• na placu zabaw zamontowano piramidę linową 
oraz cztery donice do kwiatów

• doposażono świetlicę wiejską poprzez zakup szaf, 
firan, obrusów i wieszaków

• zakupiono dwa naczynia podgrzewane, mikrofa-
lę, świeczniki, kieliszki do wina i sztućce

• do organizacji imprez plenerowych zakupiono 
dwa namioty oraz lniane stroje i koszulki z nadru-
kiem promujące Sołectwo Krzyszkowo
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• ustanowiono pierwszy w Krzyszkowie Pomnik 
Przyrody - dąb „Stanisław”, który rośnie przy uli-
cy Obornickiej

• z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego ufundowano monument wraz z ta-
blicą upamiętniającą powstańców z Krzyszkowa

• ufundowano także tabliczki na mogiły powstań-
ców

• organizowano cykliczne spotkania integracyjne 
z okazji „Dnia Kobiet”, „Dnia Seniora”, „Mikoła-
jek”, „Przyjaciel Sołectwa Krzyszkowo”, oraz Fe-
styn Rodzinny z zabawą taneczną

• uczestniczyliśmy w wystawie „Stół Wielkanocny 
Pięknie Nakryty” oraz w Dożynkach Parafialnych

• promowaliśmy Sołectwo podczas imprezy ple-
nerowej „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na 
Rumpuć”.
Wszystkie te działanie mogły być zrealizowane 

dzięki wsparciu władz samorządowych, instytucji 
działających na terenie Gminy Rokietnica oraz miesz-
kańców i przyjaciół Sołectwa Krzyszkowo. Wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali sołec-
kie inicjatywy bardzo dziękujemy. 

Po przedstawionym sprawozdaniu wójt Bartosz 
Derech odpowiedział mieszkańcom na pytania 
dotyczące głównie rozwoju naszej Małej Ojczyzny. 
W dalszej części zebrania dokonano wyboru sołty-
sa i członków Rady Sołeckiej w skład której weszli: 
H. Drozdowska, B. Klocek, R. Mańczak, L. Piechoc-
ka, R. Przybył, B. Rajc, A. Ryster, D. Smolarkiewicz, 
A. Warkocki. Gratuluję. 

W tym roku przed Nami kolejna ważna inwestycja 
do realizacji przez Urząd Gminy. Zgodnie z opraco-
wanym projektem wykonana zostanie przebudowa 
ulicy Polnej oraz wymiana kanalizacji wodociągowej 
na niektórych odcinkach dróg. Pozostają także do 
realizacji zadania w ramach Funduszu Sołeckiego 
oraz w ramach „małego funduszu”, który na rok 2019 
dla Sołectwa Krzyszkowo wynosi 4 480,00 zł.(czte-
ry tysiące czterysta osiemdziesiąt złoty). Ta kwota 
przeznaczona jest na realizację spotkań kultural-

no – integracyjnych. Przed nami wielkie wyzwanie, 
aby zorganizować przedsięwzięcia integracyjne dla 
wszystkich mieszkańców w ramach zaplanowane-
go funduszu. Jeśli mają Państwo propozycje w jaki 
sposób zrealizować lub wesprzeć sołeckie inicjaty-
wy, zapraszam serdecznie do współpracy. 

Dziękuję mieszkańcom za oddane głosy i obda-
rzenie mnie zaufaniem na kolejną kadencję. 

Sołtysowa M. Chojnacka

Zebranie 
w Kobylnikach

Dnia 15 lutego w świetlicy w Kobylnikach odbyło 
się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Jestem bar-
dzo zadowolona z wysokiej frekwencji, dzięki któ-
rej zebranie zostało rozpoczęte w pierwszym ter-
minie. Tego dnia mieszkańcy Kobylnik doceniając 
dotychczasową działalność wybrali ponownie na 
sołtysa Beatę Nowak na nadchodzącą pięcioletnią 
kadencję. Została również wybrana Rada Sołecka, 
do której to mieszkańcy wybrali, aż dziewięć osób 
i to z obydwu części naszego sołectwa, a są to: Iza-
bela Dwojak, Anita Kropińska-Judkowiak, Izabela 
Jałoszyńska, Teresa Kudrej, Maria Kopterska-Go-
fron, Magdalena Łysiak-Półtorak, Dominik Fudala, 
Edward Gierczyk, Krzysztof Nowak.
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W wolnych głosach Wójt Gminy Rokietnica Bar-
tosz Derech i vice Wójt Arkadiusz Klapiński odpo-
wiadali na zadawane z sali pytania dotyczące bu-
dowy kanalizacji, remontów dróg, oraz oświetlenia.

Dziękuję wszystkim obecnym za tak liczne popar-
cie i oddanie na mnie głosu. Ja zaś ze swojej stro-
ny postaram się nie zawieść zaufania mieszkańców 

działając najlepiej jak to będzie możliwe na rzecz 
naszej małej społeczności. 

Zebranie odbyło się spokojnie i w bardzo miłej 
i zgodnej atmosferze.  

Oby tak dalej…..
Sołtys 

Beata Nowak

Zebranie w Żydowie
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Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowanie wszystkim 

mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach na 
Sołtysa Sołectwa Żydowo-Rostworowo oraz Człon-
ków Rady Sołeckiej. Wybór na Sołtysa jest ogrom-
ną mobilizacją i zachętą, a jednocześnie zobowią-
zaniem do bardziej energicznego działania na rzecz 
wszystkich mieszkańców. Chciałabym zapewnić, że 
jako Sołtys Sołectwa Żydowo-Rostworowo zrobię 
wszystko, aby nie zawieść zaufania, a swoje obo-
wiązki będę wykonywać sumiennie przy współpra-
cy Rady Sołeckiej na wspólne dobro mieszkańców 
naszego Sołectwa. Chciałabym podziękować byłe-
mu Sołtysowi Panu Radnemu Piotrowi Hałasowi, 
za trud, zaangażowa-
nie i serce, które od-
dał Sołectwu.

Elżbieta Wencka

„Połączenie sił to 
początek,pozostanie 
razem to postęp, 
wspólna praca to 
sukces”
Henry Ford
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Wybory w Sołectwie Mrowino-Cerekwica
W dniu 18.02.2019r. w lokalu Szkoły Podstawowej 

w Mrowinie odbyło się zebranie sprawozdawczo – 
wyborcze. Na zebranie przybyło 102 mieszkańców. 
Podczas oczekiwania na drugi termin zebrania prze-
kazałam druhom  JOSP-Mrowino zakupiony z fun-
duszu sołeckiego sprzęt ratowniczy. Następnie Pan 
Tadeusz Kortus zgłosił moją  kandydaturę na sołtysa, 
odbyło się głosowanie tajne, w którym oddano na 

mnie 95 głosów. Drugie tajne głosowanie dotyczyło 
wyboru Rady Sołeckiej. W skład Rady Sołeckiej we-
szli: p. Dorota Halądka, p. Dorota Michalak, p. Paweł 
Najderek,  p. Tomasz Lota oraz Bartosz Przybysz.   

W punkcie wolne wnioski i głosy mieszkańcy pyta-
li  p. Wójta Bartosza Derecha o ważne dla sołectwa 
inwestycje i oczywiście o najważniejsze – budowę 
szkoły podstawowej w Cerekwicy oraz ścieżki pie-

szo-rowerowej z Rokietnicy do Mrowina. 
Szanowni mieszkańcy dziękuję za zaufanie i wy-

bór mojej osoby na kolejną kadencję.
Sołtys 

Róża Lubka
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XII Puchar 
Wielkopolski 
w Karate WKF 
Śrem

W sobotę 15.12.2018 UKS Błyskawica Rokietni-
ca zameldowała się na ostatnim turnieju Rankingo-
wym w karate XII Puchar Wielkopolski WKF Śrem. 
Turniej organizowany był przez Wielkopolski Okrę-
gowy Związek Karate Olimpijskiego pod patrona-
tem Polskiej Unii Karate. Udział w nich wzięło 407 
zawodników z 28 klubów (między innymi z Inowro-
cławia, Wrocławia, Bydgoszczy, Leszna czy Zarzewia 
Prudnik). Był to ostatni w 2018 roku turniej rankin-
gowy na podstawie którego wyłoniona zostanie ka-
dra Wielkopolski. Nasi podopieczni zdobyli łącznie 
4 medale, w tym: 2 złota, 1 srebro i 1 brąz. W kon-
kurencji kumite indywidualne dziewcząt 12-13 lat 
+45 kg złoty medal zdobyła Julia Suszka oraz w kon-
kurencji kumite indywidualne chłopców 8-9 lat +35 
kg Antoni Kobusiński. W konkurencji kata indywi-
dualne juniorów młodszych srebrny medal zdobył 
Kacper Skąpski. W konkurencji kata indywidualne 
chłopców 12-13 lat brązowy medal zdobył Maciej 
Kieloch. Ponadto w turnieju udział wziął Szymon 
Śniegocki, który po zaciętych walkach ostatecznie 
zajął miejsce poza podium. 

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. 

W dniu 10.02.2019 Wielkopolski Okręgowy Zwią-
zek Karate Olimpijskiego podał wyniki powołanych 
zawodniczek i zawodników do Wielkopolskiej Ka-
dry Wojewódzkiej karate WKF na 2019 rok. Wśród 
nich znaleźli się także zawodnicy naszego klubu UKS 
Błyskawica Rokietnica. W konkurencji kumite mło-
dziczek zdobywając 24 punkty Julia Suszka zajęła 2 

miejsce, w konkurencji kata młodzików zdobywa-
jąc odpowiednio: 14 punktów Paweł Grochowski 
zajął 4 miejsce, 5 punktów Kacper Skąpski zajął 6 
miejsce i 3 punkty Maciej Kieloch zajął 7 miejsce. 
Dzięki tym wynikom mamy aż 4 zawodników w Ka-
drze Wielkopolski. 

Gratulujemy trenerowi Jarosławowi Kucowi i za-
wodnikom wysokich wyników. 

 D.S. 
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Akademia Bilardowa  
w I Polskiej Lidze Bilardowej!!!

Mamy to!!! Pierwsza liga w Rokietnicy!!! Z roku 
na rok było coraz bliżej aż wreszcie udało się!!! De-
biut Akademii Bilardowej Rokietnica w rozgrywkach 
II Polskiej Ligi Bilardowej miał miejsce w 2009 roku. 
Wtedy kapitanem naszego zespołu była wicemi-
strzyni Polski, siostra Radosława Babicy, Magdalena 
Diering. To właśnie pod wodzą Magdy przecierali-
śmy szlaki w ogólnopolskich rozgrywkach i odnosi-
liśmy pierwsze zwycięstwa. Od 2011 roku rolę ka-
pitana przejął Andrzej Barski. Andrzej jest jedynym 
zawodnikiem, który reprezentował naszą drużynę 
we wszystkich sezonach PLB od 2009 do 2018. Jest 
tylko jeszcze jedna osoba, która jest z nami od sa-
mego początku, aż do teraz. Jest to Piotr Judkowiak, 
który co prawda nie grał w ostatnim sezonie ale był 
w składzie pierwszego zespołu, czyli w gotowości 
przez cały czas. Za panowania Andrzeja drużyna 
świetnie się rozwijała i w każdym kolejnym sezo-
nie rozgrywki kończyła na wyższej pozycji, jednak 
ciągle do awansu było daleko. W roku 2016 ka-
pitanem został Michał Potysz, który do dyspozycji 
miał „starą gwardię” z Andrzejem Barskim włącz-
nie oraz utalentowanymi juniorami, świeżo upie-
czonymi srebrnymi medalistami Mistrzostw Polski 
Juniorów, Arkadiuszem Brzękowskim i Krzysztofem 
Kaczmarkiem. Tutaj do awansu z grupy brakowa-
ło tylko kilku punkcików. Jeszcze lepszym rokiem 
był sezon 2017 kiedy to założyliśmy Stowarzysze-
nie Wielkopolska Akademia Bilardowa i zaczęliśmy 
współpracować z Gminą Rokietnica. Wtedy awan-
sowaliśmy do Turnieju Barażowego o I Polską Ligę 
Bilardową ale niestety debiut w barażach wypadł 
kiepsko. W roku 2018 wzmocnił nas Adam Stankie-
wicz i Cezary Jarosz, co spowodowało, iż staliśmy się 
jeszcze lepszą i bardziej wyrównaną drużyną. Ry-
walizujące z nami zespoły również nie próżnowały 
i wzmocniły się ogromnie. Początkowo wydawało 
się, że pójdzie gładko, jednak awans do Turnieju Ba-
rażowego wywalczyliśmy dopiero w ostatniej kolej-
ce. W rozgrywkach kończących sezon 2018 II PLB 
wzmocnił nas także Radosław Babica, który na tyle 
na ile mógł, to pomógł. Po 24 wyczerpujących me-
czach w Turnieju Barażowym drużyna z Rokietnicy 
w składzie: Michał Potysz, Andrzej Barski, Cezary 
Jarosz, Arkadiusz Brzękowski, Adam Stankiewicz 
i Radosław Babica ostatecznie zajęła 4. miejsce(w II 

PLB 2018 zagrało łącznie 38 zespołów) dające nam 
historyczny awans do I Polskiej Ligi Bilardowej na 
sezon 2019!!! Ogromnie GRATULUJEMY całej dru-
żynie i DZIĘKUJEMY za wspaniałe zaangażowanie 
i walkę do końca!!! Dziękujemy również Gminie 
Rokietnica i Starostwu Powiatowemu za wsparcie 
umożliwiające nam rozwój, a także firmom ADVA-
TECH, BUDMAR, QUAY, PRODIS i q24q.pl, które cią-
gle są z nami i w dużej mierze wspierają nasze ini-
cjatywy! Do zobaczenia w Rokietnicy na meczach 
pierwszej ligi!!! :)

Terminarz rozgrywek dostępny tutaj:
http://bilard-sport.pl/liga/terminarz_1liga.php 

Dominacja trwa!!!
Jesteśmy na półmetku rozgrywek BUDMAR-CUP 

sezonu 2018/2019. Rozegraliśmy dopiero 5 z 10 tur-
niejów, a faworyt do zwycięstwa w rankingu wydaje 
się być tylko jeden. W ostatnim turnieju ponownie 
zwyciężył Arkadiusz Brzękowski. Arek wystartował 
w czterech turniejach i... wszystkie wygrał. Biorąc 
pod uwagę fakt, iż w rankingu jeden wynik jest 
odejmowany, to Arek aktualnie ma maksymalną 
liczbę punktów. Tak czy inaczej emocji na pewno 
nie będzie brakować. Nagrody w rankingu przewi-
dziane są dla pierwszych 4 miejsc, no i w każdym 
kolejnym BUDMAR-CUP także można coś wygrać. 

W ostatnim finale Arek spotkał się z Adamem Stan-
kiewiczem. Koledzy z drużyny Akademii Bilardowej 
Rokietnica rozegrali mecz na bardzo wysokim po-
ziomie, tak jak i wcześniejsze oba półfinały, po któ-
rych na trzecim stopniu podium wylądowali Tomasz 
Matłoka i Nikodem Jankowiak. Tuż za pozycjami 
medalowymi uplasowali się: Andrzej Barski, Piotr 
Ptaszyński, Piotr Likowski i Mikołaj Stęsik. Ogrom-
nie cieszy bardzo dobra gra naszych zawodników, 
gdyż przed nami przełomowy sezon, o którym na-
piszemy wkrótce. Świetnie zaprezentował się tak-
że młodziutki Eryk Świdniak, który w tym sezonie 
debiutuje w rozgrywkach BUDMAR-CUP. Eryk ma 
zaledwie 10 lat, a już udało mu się wygrać z do-
świadczonym Piotrem Koleckim. 

Szczegółowe wyniki BUDMAR-CUP V 8-bil do-
stępne tutaj:
https://www.online-brackets.com/view/10602

Zapraszamy na kolejne zawody BUDMAR-CUP, 
które odbędą się 10 marca. Będziemy grać w 9-bil.

Wiktor zgarnia wszystko 
w pierwszym  
BrizZon Snooker Open!!!

Pierwsza drużyna Akademii Bilardowej Rokietnica

Paweł Rogoza, Wiktor Zieliński i Radosław Babica

Nikodem Jankowiak, Arkadiusz Brzękowski, Adam Stankiewicz i Tomasz Matłoka
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W  nowym klubie „BrizZon Snooker Club” przy ul. 
Karpia 10 w Poznaniu Stowarzyszenie Wielkopolska 
Akademia Bilardowa z Radosławem Babicą na czele 
zaczęło organizować turnieje w snookera. Wspól-
nie z firmą QUAY stworzyliśmy cykl otwartych tur-
niejów snookerowych BrizZon Snooker Open 2019. 
W ramach cyklu zostanie rozegranych 8 turniejów. 
W każdym z nich gwarantujemy pulę nagród 2000 
zł, a na koniec sezonu dla najlepszych z całego cy-
klu przewidujemy turniej Masters z jeszcze więk-
szą pulą. Inauguracja BrizZon Snooker Open już za 
nami. Na starcie pojawiło się 20 uczestników, któ-
rzy w pierwszym dniu rozgrywek walczyli w cztero-
osobowych grupach systemem każdy z każdym do 
2 wygranych frejmów. W drugim dniu rozegraliśmy 
fazę pucharową, do której awansowało 12 zawod-
ników z dnia poprzedniego plus 4 rozstawionych na 
podstawie wyników Quay Snooker Rokietnica Open 
2018. Tutaj graliśmy do 3 wygranych frejmów, a fi-
nał został rozegrany do 4. Podczas turnieju zapisy-
waliśmy wszystkie brejki 30+ (30 punktów i wię-
cej). Największego brejka, w postaci 81 punktów 

i najlepiej w całym turnieju poradził sobie Wiktor 
Zieliński, który w finale pokonał aktualnego wice-
mistrza Polski w snookerze Pawła Rogozę. Całe za-
wody można było śledzić w internecie poprzez oglą-
danie relacji video i wyników na żywo. 

Na trzecich lokatach uplasowali się Adam Stan-
kiewicz i Ariel Trębocha. Zwycięzca BrizZon Sno-
oker Open I najwięcej problemów miał w ćwierćfi-
nale. Wiktor wtedy grał z Cezarym Jaroszem i było 
bardzo blisko decydującego frejma. Cezaremu za-
brakło jednej bili aby doprowadzić do 2:2, a przy 
takim wyniku z udziałem bardzo dobrych zawod-
ników wszystko mogło się wydarzyć. Obok Czarka 
na piątym miejscu uplasowali się Arkadiusz Brzę-
kowski, Jakub Kościelniak i Radosław Babica, który 
z przyczyn osobistych nie mógł rozegrać swojego 
pojedynku ćwierćfinałowego. Warto podkreślić, iż 
pierwsza ósemka inauguracyjnego turnieju BrizZon 
Snooker Open 2019 ma zapewniony udział w fa-
zie pucharowej drugiej odsłony cyklu. Kolejne za-
wody z serii BrizZon Snooker Open zaplanowane 
są na 2-3 marca.

Szkółka Bilardowa  
Radosława Babicy!

W Akademii Bilardowej w Rokietnicy działa „Szkół-
ka Bilardowa”, do której można zapisać się w każdej 
chwili. Dzieci ćwiczą pod okiem Radosława Babi-
cy - Mistrza Europy i wielokrotnego Mistrza Polski. 
Koszt szkółki to 60zł na miesiąc. Wszyscy uczniowe 
mają dostęp do stołów bilardowych codziennie od 
poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 18:00. 
Spokojnie można dopasować zajęcia w Akademii 
do innych już wcześniej zaplanowanych. Zazwyczaj 
program ćwiczeń wymaga uczestnictwa 2 razy w ty-
godniu ale nic nie stoi na przeszkodzie aby dzieci 
przychodziły do klubu codziennie i utrwalały swoje 
umiejętności. Nauka przeprowadzana jest w spo-
sób indywidualny, więc nie ma problemu aby do-
pisać się w każdej chwili. Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerem 618144085 lub bez-
pośrednio w Akademii Bilardowej przy ul. Łąkowej 
6 w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!!!

#LOVERUN2019
Jestem uczniem IX LO im.Karola Libelta w Po-

znaniu i jednocześnie mieszkańcem gminy Ro-
kietnica. Wraz z uczniami naszego liceum orga-
nizujemy bieg charytatywny #LoveRun, z którego 
cały dochód zostanie przekazany na Przytulisko 
u Wandy w Przyborówku. Bieg odbędzie się 31 
marca 2019 r. na Malcie w Poznaniu. Odległość 
do pokonania to ponad 5 km. Jednak nie trzeba 
ich przebiec, można również przejść np. z kijkami 
do nordic walking. W związku z tym udział mogą 
wziąć osoby starsze oraz rodzice z dziećmi. Każdy 
uczestnik, który dotrze do mety otrzyma medal 
ukończenia biegu. Pierwsze trzy miejsca w kate-
gorii kobiet i mężczyzn zostaną nagrodzone me-
dalami zwycięzców.

Jako mieszkaniec gminy zachęcam wszystkich 
mieszkańców, którym los biednych zwierzaków 
nie jest obojętny, do wzięcia udziału w wyda-
rzeniu. 

Liczę na wasze wsparcie i ogromne serce. Koszt 
wpisowego to jedynie 30 zł, które w całości zo-
stanie przeznaczone na zwierzaki. 

Więcej informacji i kontakt :
• e-mail : loverun.charytatywny@gmail.com 
• Facebook: LoveRun2019
• Instagram: loverun2019

Rejestracja uczestnictwa poprzez stronę na FB 
oraz https://sites.google.com/view/loverun2019/
strona-główna

„Akademia Zdrowia Santandera” 
w Rokietnicy po raz III ? 

W tytule postawi-
łem znak zapytania. 
Nie bez kozery, po-
nieważ to jeszcze nic 
pewnego. Ale od po-
łowy stycznia trwają 
ustalenia dotyczące 
kolejnej edycji „Aka-
demii Zdrowia San-
tandera”. 

W ubiegłym roku 
spotkania z kijkami 
w ramach „AZS”, od-
bywały się pod ho-
norowym patronatem prof. Zbigniewa RACZAKA, 
w ramach realizacji programu „NORDIC WALKING 
NA RECEPTĘ” , współfinansowanym przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki oraz Santander Consumer 
Bank.

 W tym roku głównym sponsorem programu po-
zostaje „Santander…”. Dlatego program będzie re-
alizowany w „skromniejszych” rozmiarach i zamiast 
w 150, zagości tylko w około 30 miejscowościach 
naszego kraju. Zapewniam, że dokładam wszelkich 
starań, aby Rokietnica znalazła się w śród miejsco-
wości wyróżnionych realizacją programu.

Czy to koniec nowości? Oczywiście, że nie! Na po-
czątku stycznia wystąpiłem do Urzędu Gminy Ro-
kietnica o tzw. „mały grant”, na realizację zadania 
publicznego pod tytułem „Obóz kondycyjno-integra-
cyjny dla seniorów”, którego beneficjentami mają 
być seniorzy, uczestnicy programu „Akademii Zdro-
wia Santandera” oraz seniorzy z gminy Rokietnica, 
którzy chcą spędzić aktywnie czas na świeżym po-
wietrzu, poznać prawidłową technikę Nordic Wal-
king, maszerując z kijkami po lasach lub plażach, 
zażywając jodu i ciesząc oczy okolicznościami miej-
scowej przyrody. Dla wszystkich, których zaintrygo-
wałem i zainteresowałem tematem, na piątek 29 
marca, na godz. 18, zaplanowałem spotkanie or-

ganizacyjne w lokalu 
„Pod Gruszą”, w Ro-
kietnicy, na którym 
przedstawię szcze-
góły tego przedsię-
wzięcia. Serdecznie 
zapraszam wszyst-
kich chętnych. Tu 
nie można stracić. 
Przyjdźcie i posłu-
chajcie a na podję-
cie decyzji przyjdzie 
czas.

A teraz trochę hi-
storii. Ponieważ byłem jednym z realizatorów pro-
gramu „NORDIC WALKING NA RECEPTĘ”, w dniu 23 
października 2018 r., jako trener i instruktor prowa-
dzący zajęcia w Rokietnicy, uczestniczyłem w „Sej-
mie RP” na ul. Wiejskiej, w spotkaniu Parlamentar-
nego Koła ds. Nordic Walking. Zaproszenie wysłał 
prof. Zbigniew RACZAK, patron programu oraz Prze-
wodniczący Parlamentarnego Koła ds. Nordic Wal-
king, gdzie próbowaliśmy przekonać Ministra Sportu 
i Turystyki oraz parlamentarzystów o sukcesie jaki 
odniósł program oraz potrzebie jego kontynuacji 
w latach przyszłych. Omawialiśmy też jego wpływ 
na społeczność lokalną gmin, miast i wsi RP.

Ale nie zaprzestaliśmy chodzenia z kijkami. Z każ-
dym tygodniem pojawiały się nowe pomysły, dla-
tego braliśmy udział w imprezach i zawodach nor-
dikowych organizowanych prawie w całej Polsce. 
W październiku byliśmy z kijkami na Giewoncie, 
przechodząc ok 28-30 km. W listopadzie poniosło 
nas w okolice Żywca, a dokładnie do Radziechowy, 
gdzie w „EUROPACAP BESKIDY MARATON” zdo-
bywaliśmy „Golgotę Beskidów”, na wysokości 612 
mnpm i pokonując około 18 km. Ale udział w tej im-
prezie zaowocował podjęciem kolejnego postano-
wienia i kolejnego wyzwania - otóż postanowiliśmy 
przejść pełen dystans maratonu czyli 42,195 km. 

w organizowanym, w lutym przez Beatę ZARACH 
z Gdańska ”HEL MISSION POSSIBLE”. Były jeszcze 
inne, pomniejsze i równie ciekawe imprezy, jak np. 
ognisko w Pile czy start nad jeziorem „Strzeszyn” 
w biegu mikołajkowym. 

Nie przestajemy chodzić z kijkami i przypomi-
nam wszystkim zainteresowanym, że spotykamy 
się w każdą środę, o godz. 18 30 , przed ROS- em, 
w Rokietnicy. Serdecznie zapraszam. 

Dariusz KOSICKI 
Trener, instruktor PFNW 
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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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Bądź świadomy! Bądź bezpieczny!
Wsiadając do samochodu zapinasz pasy bez-

pieczeństwa. Dziecko umieszczasz bezpiecznie 
w foteliku. Na narty bądź rower zakładasz kask. 
U lekarza, dentysty czy w laboratorium diagno-
stycznym  za standard przyjmujesz używanie ste-
rylnych narzędzi i jednorazowych rękawiczek. Dla-
czego zatem korzystając z usług kosmetycznych 
czy fryzjerskich kierujesz się ceną? Często aby 
zaoszczędzić, zapraszasz do domu niedrogą ma-
nicurzystkę/pedicurzystkę. Może nawet sam nie 
korzystasz z takich usług, ale twoja żona, siostra, 
mama tak. 

Niestety w większości przypadków za bardzo ni-
ską ceną usług, kryje się bardzo niska świadomość 
zakażeń. Często osoby oferujące takie usługi, aby za-
oszczędzić, nie używają jednorazowych pilniczków, 
rękawiczek, a co dopiero sterylnych narzędzi! Nawet 
zakłady fryzjerskie nie zwracają uwagi na bezpie-
czeństwo swoich klientów. Nie dezynfekują szczo-

tek, maszynek, a co dopiero nożyczek czy brzytew. 
Gdyby pielęgniarka chciała wykonać u nas ba-

danie krwi używaną igłą, to zamarlibyśmy ze stra-
chu. Nie zgodzilibyśmy się na taki zabieg. To dla-
czego pozwalamy na używanie tych samych cążek 
do skórek? Tych samych pilniczków? Tych samych 
szczotek? Do zakażenia wirusem groźniejszym od 
wirusa HIV należy wirus zapalenia wątroby typu B 
i C. Do zakażenia wystarczy ilość krwi mniejsza niż 
jedna kropla. Ile razy podczas wycinania skórek, 
pojawiła się przy nich mała ranka? 

Podczas takich zabiegów możemy zarazić się także 
wirusem brodawczaka ludzkiego (tzw. „kurzajką”), 
grzybicą, gronkowcem złocistym czy paciorkowcem. 

Ważne jest abyśmy byli świadomi zagrożenia. Aby-
śmy zwracali uwagę na czystość gabinetu i sterylność 
wykonywanych zabiegów. Profesjonalne gabinety 
kosmetyczne, podologiczne czy fryzjerskie, dbają 
o bezpieczeństwo swoich klientów, a także o swoje 

własne. Używają jednorazowych rękawiczek, po każ-
dym zabiegu dezynfekują stanowisko pracy, a użyte 
narzędzia poddają procesowi sterylizacji w autokla-
wie. Takie narzędzia zawsze są otwierane dopiero 
podczas zabiegu i używane tylko do jednej osoby. 
Higiena w takich gabinetach jest na poziomie gabi-
netu stomatologicznego czy zabiegowego. Za takie 
usługi musimy zapłacić więcej, ale mamy pewność, 
że personel dołożył wszelkich starań aby zapewnić 
nam bezpieczeństwo podczas zabiegu.  

mgr Anna Szewczyk  
(właścicielka gabinetu podologicznego)

Stopy w ciąży.  
Dlaczego bolą i zmieniają swój rozmiar?

Powiększający się brzuszek, zmiany hormonalne, 
zwiększenie masy ciała w ciąży przyczyniają się do 
zmian powstających na stopach.

Pod wpływem relaksyny (hormonu rozluźniają-
cego mięsień macicy oraz więzadła) dochodzi do 
rozluźnienia więzadeł także w stopach. Wskutek do-
datkowego obciążenia i przesunięcia środka cięż-
kości u kobiet w ciąży, dochodzi do obniżenia łuku 
poprzecznego w stopie, czyli spłaszczenia i powsta-
nia płaskostopia. 

U niektórych kobiet stopa poszerza się i zmienia 
o pół, lub nawet o cały rozmiar. Wpływ na taki stan 
rzeczy mają nie tylko rozluźnione więzadła i dodat-
kowe kilogramy, ale także obrzęki powstające na 
skutek zatrzymania wody w organiźmie. 

Na stopach można zaobserwować dodatkowe 
zgrubienia, tzw. modzele, nagniotki i odciski. Czę-
sto dochodzi do zwiększenia koślawości palucha 
(halluksa), pękania pięt oraz wrastania paznokci. 
Może pojawić się także nieprzyjemne pieczenie, 
ból czy swędzenie skóry stóp.

Jak sobie z nimi radzić?
Przede wszystkim dać stopom odpocząć. Dotyczy 

to położenia się ze stopami wyżej głowy, ale tak-
że noszenia wygodnego obuwia. Warto poświęcić 

kilka minut na codzienne ćwiczenia stóp (naprze-
mienne stawanie na palcach i piętach, chodzenie na 
zewnętrznych krawędziach, chwytanie chusteczki 
palcami stóp, czy toczenie małej piłeczki). Aby unik-
nąć obrzęków, należy pić dużo wody oraz nie nosić 
skarpet i obuwia zbytnio uciskającego.

Zgrubienia na stopach ścierać delikatnie pod-
czas kąpieli, oraz nakładać każdorazowo nawilża-
jące preparaty. Jeżeli stopy bardzo pieką, ulgę mogą 

przynieść naprzemienne natryski z zimnej i ciepłej 
wody, oraz kremy z mentolem. Aby uniknąć wra-
stania, paznokcie należy obcinać na prosto, a ich 
krawędzie załagodzić pilniczkiem. Jeżeli w takich 
czynnościach zaczyna przeszkadzać brzuszek, na-
leży poprosić o pomoc męża, partnera, a najlepiej 
zgłosić się do specjalisty.

Gabinet podologiczny jest najlepszym miejscem. 
Fachowo obcięte paznokcie, usunięte zgrubienia, 
wymasowane stopy oraz bardzo wygodny fotel 
pozwolą każdej przyszłej mamie poczuć się lekko 
i przyjemnie.

mgr Anna Szewczyk
podolog (podwójna mama J)
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WARTO WIEDZIEĆ  
– o kobietach
PARLAMENT

Paniom w Polsce prawa wyborcze (bierne i czyn-
ne) przyznano w 1918 rok.

CO PANI SĄDZI O …
Przez wieki pokutował mit, że panie są za deli-

katne do rozpatrywania spraw sądowych. Pierwsza 

w Polsce kobieta otrzymała nominację sędziowską 
w 1929 roku. Jej aplikację rozpatrywano … półto-
ra roku.

Z BATUTĄ
Pierwszą kobietą, która dyrygowała w La Scali, 

była Agnieszka Duczmal. Pani dyrygent dwukrotnie 
wystąpiła wraz z Orkiestrą Kameralną Polskiego 
Radia AMADEUS w naszej szkole w Napachaniu 
(ówczesne Gimnazjum) z Koncertem Mikołajko-
wym 6.12.2009 oraz 24.09.2010 roku. 

WYTACZAM POWÓDZTWO
Do 1921 roku Polki nie miały zdolności proce-

sowej.
PANI GENERAŁ

Pierwszą Polką, która otrzymała nominację ge-
neralską byłą Maria Stanisława Wittek (1899-1997). 
Dokument podpisał w 1991 roku prezydent Lech 
Wałęsa.

NIEWIASTA NADDŹWIĘKOWA
Służąca w Malborku porucznik Katarzyna Tomiak

-Siemieniewicz jest pierwszą kobietą w Polsce pi-
lotującą odrzutowce bojowe.

SPORT
Kobiety dopuszczono do udziału w olimpiadzie 

dopiero w 1928 roku. Pierwszy złoty medal zdoby-
ła Halina Konopacka w rzucie dyskiem.

CIĘTA NA GÓRNIKÓW
W 1697 roku na mocy dyplomu królewskiego 

chirurgiem kopalni w Wieliczce została Magdale-
na Bendzisławska.

SAMOSTANOWIENIE
Do 1921 roku kobiety były zobowiązane do po-

słuszeństwa mężowi – nie mogły między innymi 
zarządzać majątkiem.

WYŻSZE UCZELNIE 
W roku 1879 pierwsza kobieta zaczęła uczęszczać 

na Uniwersytet we Lwowie, zaś w roku 1894 przy-
jęto na Uniwersytet Jagielloński trzy aptekarki. Od-
mówiono im jednak prawa składania egzaminów.

NA WŁASNE KONTO
Dopiero w 1946 roku mężatki w Polsce otrzymy-

wały prawo posiadania odrębnego majątku i wła-
snego konta w banku.

MĄŻ
Zgodnie z ustawą o obywatelstwie państwa pol-

skiego z 1920 roku, kobiety traciły polskie obywa-
telstwo, gdy zawierały związek małżeński z obywa-
telem innego państwa. 

Sylwia Kiejnich
mon.gov.pl, kopalnia.pl, polityka.pl

Polska pełna perspektyw
Co trzeci student ma w planach wyjazd za gra-

nicę w celach zarobkowych, a kolejne 40% rozwa-
ża taką możliwość, co stawia przyszłość Polski pod 
znakiem zapytania. Młodzi bezkrytycznie podąża-
ją za trendem emigracji, będąc niedoinformowany-
mi o ilości nowoczesnych polskich przedsiębiorstw 
i niekonwencjonalnych startupów rozwijających się 
wokół nich. Problem ten podjęła młodzież z VIII Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, inicjując projekt społeczny pt. ,,Polska 
pełna perspektyw”.

,,Celem działalności jest uświadomienie Polakom 
ogromu możliwości gospodarczych naszego kraju 
poprzez kręcenie krótkich filmików pokazujących 
miejsca pracy, opowiadających historię założenia 
firm, by każdy po ich obejrzeniu był bogatszy o nowe 
informacje. Szczególnie zyska młodzież, ponieważ 
zobaczy, jak wygląda praca w konkretnym przed-
siębiorstwie. Pokazywanie dobrze prosperujących 
polskich biznesów może również zachęcić do zakła-
dania własnej działalności gospodarczej. Naszym ró-
wieśnikom należy uświadomić, że znajdą zatrudnie-
nie w innowacyjnych sektorach, ponieważ sytuacja 
na polskim rynku pracy jest bardzo dobra. Mimo iż 
bezrobocie wynosi około 5%, to aż 80% firm boryka 
się z problemem dostępności pracowników. Rośnie 
konkurencja i pracodawcy, chcąc pozyskać pracow-
nika, muszą złożyć korzystniejszą ofertę. Dla mło-

dych ludzi jest to ogrom-
na szansa.”

Pomysłodawcy odwie-
dzili już firmy: Bowi, Triggo, 
Jakdojade, StethoMe czy Dimark. Uruchomili swo-
ją działalność w mediach społecznościach, pracują 
nad montażem materiału i planują kolejne wizyty 
w przedsiębiorstwach.

Warto wspomnień, że projekt jest realizowany 

w ramach platformy Zwolnieni z Teorii, która krok 
po kroku ukierunkowuje działania uczestników. Mło-
dzież tak chętnie bierze udział w konkursie, dlatego 
że nie polega on na pisaniu esejów czy rozwiązy-
waniu testów, ale na przeprowadzeniu dowolne-
go projektu społecznego. Taka forma pracy poma-
ga zmierzyć się z biznesowymi realiami i umożliwia 
zdobycie doświadczenia i kompetencji na przyszłość.

Mamy nadzieję, że projekt uczniów z VIII Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu odniesie sukces i uświadomi naszym roda-
kom, że Polska jest pełna perspektyw.
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Wiosenny ,,lifting” rabaty bylinowej
Wczesna wiosna to przede wszystkim czas po-

rządków i wprowadzania zmian w ogrodzie. Na ra-
batach bylinowych należy przyciąć pozostawione na 
zimę owocostany, trawy ozdobne, usunąć zeszło-
roczne liście oraz zabezpieczenia na zimę. Często 
dopiero po oczyszczeniu widać jej stan. Część ro-
ślin mogła nie przetrwać zimy, niektóre egzempla-
rze zestarzały się i tracą dekoracyjność ogałacając 
się od środka. Czasem uznajemy, że  jakieś rośli-
ny nie spełniły naszych oczekiwań. Barwa, forma 
kwiatów, rozmiary rozczarowały na tyle, że chce-
my je wymienić. Wiosna to bardzo dobra pora na 
odświeżenie kompozycji rabaty bylinowej, odmło-
dzenie niektórych egzemplarzy, wprowadzenie 

nowych gatunków, zaplanowanie uzupełnień ro-
ślinami jednorocznymi.

Dobrym rozwiązaniem przed przystąpieniem do 
zmian jest wykonanie rysunku rabaty, planu w rzu-
cie z góry, na którym zaznaczamy rosnące rośliny. 
Pozwoli zorientować się co mamy, zdecydować co 
chcemy usunąć, a co zostawić. Na planie można 
również zaznaczyć pory i barwy kwitnienia. Dzięki 
temu dobierając nowe rośliny utrzymamy wybra-
ną kolorystykę (lub wprowadzimy zmiany barw), 
dobierzemy rośliny uzupełniające czas dekoracyj-
ności kwitnienia tak, by rabata była atrakcyjna cały 
sezon. Na rysunku stają się bardziej widoczne wol-
ne, nieobsadzone miejsca.

Decydując o kolorach możemy wybrać wyrazisty 
zestaw barw kontrastowych (np. czerwony i żółty, 
żółty - fioletowy). W tonacji monochromatycznej 
wprowadzamy różne odcienie jednej barwy. Taką 
kompozycję ożywia akcent barwy kontrastowej (np. 
fioletowe akcenty w żółtej tonacji). Wybierając ro-
śliny do uzupełnienia warto uwzględnić nie tylko 
barwę, wielkość roślin, sposób ich kwitnienia, ale 
również zapach i to czy przyciągają owady.

Na rabaty bylinowe warto wprowadzać rośliny 
o dekoracyjnych liściach, które wypełnią miejsca 
między roślinami kwitnącymi. Funkja, żurawka, ber-
genia, czyściec, trawy ozdobne są świetnym wypeł-
nieniem przestrzeni. Wprowadzają przy tym dodat-
kowe efekty dekoracyjne, odmienne barwy, faktury. 
Wiosną można również wysadzić niektóre rośliny 
cebulowe i bulwiaste, np. mieczyki, montbrecje, 
lilie, dalie. Dla uzupełnienia dekoracyjności bylin 
warto wprowadzić rośliny jednoroczne, zwłaszcza 
w tych miejscach, gdzie wokół młodych roślin jest 
wolna przestrzeń. W kolejnych sezonach, gdy by-
liny rozrosną się nie będą już potrzebne.  Rośliny 
na rabatach bylinowych docelowo powinny uzy-
skać zwarcie, tzn. nie powinny być widoczne wolne 
przestrzenie między nimi. Dzięki temu ograniczony 
zostaje rozwój chwastów, gleba nie przesycha zbyt 
szybko, poprawia się wizualny efekt całości. Ponie-
waż byliny co 5-7 lat wymagają odmładzania rabata 
może stale się zmieniać, ewoluować wraz ze zmia-
ną naszych upodobań, pojawianiem nowych atrak-
cyjnych roślin. Uprawa ogrodu to przecież niekoń-
cząca się przygoda.

Maria Matuszczak
Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich

w Rokietnicy
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Kochani Czytelnicy,
Książka jest Kobietą to hasło ogólnopolskiej 

kampanii społecznej sprzed kilku lat, której głów-
nym celem było stworzenie mody na czytanie. Dziś 
o wspomnianej inicjatywie niewiele kto pamięta, 
chociaż przetrwała w postaci strony internetowej 
i profilu na fb. Ja  przypominam sobie o tym projek-
cie, a dokładniej o promującym go sloganie, zazwy-
czaj na okoliczność 8 marca, czyli Międzynarodowe-
go Dnia Kobiet. Jednak w tym roku hasło Książka 
jest Kobietą „przyszło do mnie” nieco wcześniej, 
wraz z ogłoszeniem przez Bibliotekę Raczyńskich 
listy książek najczęściej wypożyczanych przez po-
znaniaków w ubiegłym roku. Cóż wynika z zesta-
wienia CO CZYTA POZNAŃ 2018 (i Rokietnica przy 
okazji też, bo z doświadczenia wiem, że wielu na-
szych mieszkańców korzysta z filii Biblioteki Raczyń-
skich)? Przyjrzyjmy się beletrystyce. W pierwszej 
dziesiątce znalazły się m.in. cztery (!) książki Kata-
rzyny Michalak, dwie Krystyny Mirek i dwie Karoli-
ny Wilczyńskiej. Już same okładki nie pozostawiają 
złudzeń, kto w Wielkopolsce podnosi statystyki czy-
telnictwa. Królują książki obyczajowe pisane przez 
kobiety dla kobiet. Jako ciekawostkę dodam, że do 
pierwszej dziesiątki nie wkradła się żadna książka 
Remigiusza Mroza!

Chociaż wszyscy narzekają na spadek czytelnic-
twa, to polska literatura obyczajowa rzeczywiście 
rośnie w siłę. Najpopularniejsze autorki sprzedają 
swoje książki w ogromnej ilości  egzemplarzy. Mają 
stale powiększające się grono wielbicielek, które 
identyfikują się z bohaterkami książek i z utęsknie-
niem wyczekują na kolejne tytuły. Muszę uczciwie 
przyznać, że jeśli sięgam po powieści obyczajowe 
to raczej klasykę. Niemniej gratuluję współczesnym 
pisarkom, że znalazły receptę na sukces i dostar-
czają czytelniczkom wielu wrażeń.

Z pewnością wnikliwiej przyglądam się trendom, 
które rozwijają się w świecie książek dla dzieci i mło-
dzieży. Często prezentuję „dziewczyńskie” bohaterki. 
Zarówno te klasyczne, jak Pippi, Anna Shirley, Ron-
ja, jak i ich współczesne koleżanki: rezolutną Basię, 
Zosię z ulicy Kociej a nawet Zuzę-Łobuzę. Już o sa-
mych przydomkach dzisiejszych ulubieńców lite-
rackich można by napisać całkiem pokaźny elabo-
rat. Karolek jest Koszmarny, Maciuś Okropny, Greg 
jest cwaniaczkiem, a Natan luzakiem. Dziewczyny 

wcale im nie ustępują. Zuźka Zołzik właśnie poszła 
do szkoły, wtóruje jej Hania Humorek i wspomnia-
na Zuza-Łobuza. 

Skoro zazwyczaj zajmuję się literaturą piękną dla 
dzieci (nawet, jeśli niektóre polecane przeze mnie 

tytuły nie brzmią najpiękniej) to dziś dla odmia-
ny opowiem o książkach popularnonaukowych 

oraz „wzmacniająco-motywacyjnych”. Te pierw-
sze udowadniają, że jeśli prześledzimy dzie-
je świata, to znajdziemy wiele fascynujących 

i mądrych kobiet, dotychczas niesłusznie po-
mijanych. Z kolei drugie pokazują, że dziewczyn-

ki nie muszą się sugerować się stereotypowym 
podziałem ról w społeczeństwie i mogą „sięgnąć 

gwiazd” w każdej dziedzinie.  
Zacznijmy od tych drugich. Już same tytuły za-

pewniają, że w dziewczynkach drzemie ogromny 
potencjał. Poza tym ich twórcy uparcie przyzwy-
czają nas do żeńskich końcówek zawodów. Zabie-
gi takie stosuje m.in. wydawnictwo Poławiacze Pe-
reł, którego nakładem ukazały się do tej pory trzy 
książeczki o znamiennych tytułach: Kosmonautka, 
Strażaczka i Agentka. Każda z nich zawiera 12 krót-
kich wierszyków o mamie, która jest najprawdziw-
szą mamą na świecie, a jednocześnie może być ge-
nerałką, hydrauliczką czy prezeską banku. Wierszyki 
są świetną grą słów, nawet jeśli nazwy niektórych 
zawodów (konsultowane ze znanym językoznaw-
cą) „nieco zgrzytają”. Ponoć kiedy się upowszech-
nią, to łatwiej będą przechodzić nam przez gardło, 
choć przyznam, że z chirurżką nie tylko Word, ale 
i ja będę mieć jeszcze długo kłopot.  Tak czy ina-
czej, niniejsze książki bawią i skłaniają do refleksji. 
Jeśli miałabym się do czegoś przyczepić to chyba 
do wierszyka o mamie-architektce.  Posłuchajcie: 
„Moja mama jest architektką. Rysuje mosty, domy 
mieszkalne i biurowce. W niedziele wszyscy buduje-
my relacje a mama gotuje obiad.” Prawda, że było-
by idealnie gdyby budowali relacje przy wspólnym 
gotowaniu niedzielnego obiadu?

Książki „przywracające kobietom zasłużone miej-
sce w dziejach” pojawiają się ostatnio jak przysło-
wiowe grzyby po deszczu.  Pierwsze były przyjmowa-
ne z ogromnym zainteresowaniem.  Do tego stopnia, 
że wielu czytelników wyraziło oburzenie, kiedy mo-
nopol na początkową sprzedaż jednej z wyczekiwa-
nych książek otrzymała duża księgarnia sieciowa. 
Teraz rynek nieco się nasycił i kolejne publikacje 
tego typu coraz słabiej zaznaczają swoją obecność. 

 Większość z nich przypomina trochę encyklo-
pedię, z której wybrano hasła poświęcone kobie-
tom, opracowano w bardziej interesujący sposób 
i przybrano w intrygującą szatę graficzną. Choć zda-
rzają się wyjątki. Przykład? W książce Anny Dzie-
witt-Meller o rezolutnych Polkach żyjących na prze-
strzeni wieków opowiada… uczestniczka powstania 

styczniowego. 
 Im dłużej się przyglądam takim publikacjom, to 

dochodzę do wniosku, że nadają się one bardziej 
do wspólnego czytania i rozmawiania niż jako sa-
modzielne lektury dla młodych czytelniczek. Chyba 
nawet szybciej trafiają do dojrzałych kobiet, które 
chciałby swoim córkom oszczędzić własnych dyle-
matów z przeszłości, że czegoś nie wypada, nie po-
trafią, etc.. i pokazać (czasem także sobie), że kobie-
ty mają moc. Tę lukę doskonale wypełnia książka 
adresowana do starszych czytelniczek, czyli „Bra-
kująca połowa dziejów” z rysunkami znanej blo-
gerki Marty Frej. 

Gdyby po zaaplikowanych przeze mnie lektu-
rach ktoś nadal nie wierzył, że jesteśmy genialne 
i wyjątkowe, to w księgarniach czekają już kolej-
ne, nie przypadkiem ukazujące się akurat w marcu, 
książki poświęcone wspaniałym kobietom. 

Dla równowagi podrzucę jeszcze kilka wzmac-
niających lektur dla płci przeciwnej, np. „Chłopa-
ki. Chojraki” oraz  „Opowieści dla chłopców, któ-
rzy chcą być wyjątkowi” i na koniec „Opowieści dla 
dzieci, które chcą być wyjątkowe”. Dwie ostanie 
książki w warstwie ilustracyjnej do złudzenia przy-
pominają mocno reklamowane „Opowieści dla mło-
dych buntowniczek”. Cudnie się to czyta i ogląda, 
mam tylko jedno ALE. Dobrze, że powstają książ-
ki, które pokazują dzieciom, jak wiele można osią-
gnąć własną determinacją. Wolałabym jednak, aby 
do młodych czytelników najpierw trafiał przekaz, 
że DZIECI, niezależnie od płci, nie tyle chcą, co SĄ 
WYJĄTKOWE. Zadaniem nas dorosłych jest ten ich 
potencjał pozytywnie wzmacniać i rozwijać. Także 
dzięki książkom. Miłej lektury i ciekawych rodzin-
nych dyskusji życzę! 

Mariola Sudoł-Szczepaniak

Konkurs nr 53
Skoro w kalendarzu marzec i rozmawiamy 

o kobietach, które odegrały dużą rolę w dzie-
jach świata, to najnowszy konkurs polega na wy-
typowaniu trzech kobiet, których sylwetki naj-
częściej pojawiają się we wspomnianych przeze 
mnie książkach. Możecie zgadywać albo sięgnąć 
po niektóre z przytoczonych lektur i sprawdzić. 
Gorąco polecam! 

Uwaga! Jest jeszcze NAGRODA DODATKOWA. 
Trafi do czytelnika, który na podstawie książko-
wych informacji wskaże nam bohaterkę/bohate-
ra, którego historia najbardziej go zafascynowała.

Do dzieła! Macie czas do końca marca. Odpo-
wiedzi można zostawiać w Bibliotece w Rokietni-
cy albo przesłać na adres zaczytanarokietnica@
interia.pl. Na uczestników konkursu czekają na-
grody-niespodzianki.
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Wysogotowo 
ul. Wierzbowa 162
62-081 Przeźmierowo
biuro@metalmex.com.pl
tel.: 61 868 22 78 
tel.: 506 403 483

Rolety, Żaluzje, Moskitiery, Markizy

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18

email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:

	Rolety pokojowe 	Markizy 
	Rolety zewnętrzne 	Moski-

tiery 	Rolety Rzymskie 	Maty 
bambusowe 	Żaluzje 	Bramy

Specjalna oferta dla klientów  
z Gminy ROKIETNICA 

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

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

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

W marcu bezpłatnie  
ustawiamy światła
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NASIONA TRAWY

PRODUCENT:
Gospodarstwo rolne Magdalena i Leszek Kierzek
ul. Rokietnicka 63; 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 502 681 117

ARETA
KOSTRZEWA CZERWONA GAZONOWA

wysiew nasion: 1kg na 30-40 m2

Firma MOL Sp. z o.o. jest 
czołowym producentem 
przesłon okiennych na terenie 
całej Europy. Swoją działalność 
rozpoczęła w 1991 roku w Poznaniu i od 25 lat 
pozostaje liderem w swej branży.

W związku z nadchodzącym sezonem 2019  
na rolety, markizy, moskitiery oraz rozbudową  

firmy w Suchym Lesie poszukujemy:
S T U D E N T Ó W do pracy na produkcji. 

Praca lekka  polegająca na pomocy przy montażu rolet, 
moskitier, markiz oraz pakowaniu wyrobów gotowych.

Umowa na zlecenie  
ze stawką 16,00 PLN netto na godzinę. 

CV prosimy przysyłać na adres: praca@mol.net.plMam na imię Kamila i od 3 miesięcy z rozpaczą ale i ogromną 
nadzieją szukam psa – Frani. Frania całe swoje długie życie 
spędziła w schronisku pod Warszawą, gdzie jestem wolonta-
riuszem. Opiekowałam się Franią w schronisku przez 3 lata, 
i w ciągu tego okresu bardzo ją pokochałam. W połowie 
października 2018 r. Frania została adoptowana do domu w 
Baranowie, skąd niestety po 3 tygodniach uciekła. Od tego 
momentu, wraz wieloma osobami, ludźmi o wielkich i go-
rących sercach prowadzimy szerokie działania, wszystko aby 
tylko ją odnaleźć. Niestety nie trafiliśmy na żaden jej ślad, ale 
wciąż wierzymy, że Frania żyje… Może gdzieś się ukrywa, 
może ktoś ją widział, może Ktoś dał jej nowy dom i serce, 
nieświadomy, że ktoś inny za nią płacze, martwi się i tęskni.

Może ktoś z czytelników rozpozna Franię, skojarzy i nas po-
informuje. Po tak, długim okresie, Frania może być już wszę-
dzie, bardzo daleko od domu.

Frania:
- duża, starsza sunia, w typie owczarka niemieckiego,
- jest zalękniona i płochliwa, ale łagodna,
- całe swoje życie mieszkała w schronisku,
- kuleje na tylne łapy,
- ma długi ogon, zwykle opuszczony lub schowany pod 
siebie.

Kamila – tel. 577 888 648

ZAGINĘŁA

Sprzedam mało używaną sypialnię 
swarzędzką – szafa, komoda, tapczan  

– cena 1500 zł. 
Sprzedam tapczan skórzany – cena 500 zł.

Tel. 607 749 451

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 

MIEJSCE  
NA  

TWOJĄ  
REKLAMĘ.

Tel. 607 566 555
mn@kreator.com.pl
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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)

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę
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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 marca 2019, 
    10 kwietnia 2019
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

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

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

SIEW KUKURYDZY NOWYM 
6-RZĘDOWYM TALERZOWYM 

SIEWNIKIEM PUNKTOWYM 
Z PODSIEWACZEM NAWOZU

TEL 512 463 003

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

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

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

Oferta dla firm i osób  
indywidualnych z terenu  

Gminy Rokietnica

Specjalistyczny Gabinet  
Chirurgii Stomatologicznej

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

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

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

chirurgia stomatologiczna, 
implantologia, stomatologia 

zachowawcza, protetyka

Sprzedaż  
i Wynajem:
 Domów  Mieszkań

 Działek  Lokali Usługowych
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Sprzedaż projektów domów jednorodzinnych

ul. Szamotulska 36
62-090 Rokietnica

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

projekty wnętrz, mieszkania,  
domy, biura, gabinety

archmariaboruszak.pl

tel.  
660 443 632

Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

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

Kiedy w gniazdku prądu brak 
kiedy pralkę trafi szlag 
może w końcu się budujesz
ELEKTRYKA potrzebujesz?

tel. 531-282-013
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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

Płytkarz – profesjonalnie
tel. 660-070-232

łazienki - kuchnie - wg życzenia klienta

            

 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 
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