
Prace kanalizacyjne na Osiedlu Europejskim w Kiekrzu  str. 11

Szkoła Podstawowa w Cerekwicy z szansą na program proekologiczny  str. 10

Helena Szczerkowska wspomina młodość  str. 12-14

W numerze m.in.:

?

Dlaczego ceny odbioru  Dlaczego ceny odbioru  
opadów znacząco rosnąopadów znacząco rosną

str. 8-9str. 8-9

IS
S

N
 1

50
8-

81
38

 
N

um
er

 b
ez

p
ła

tn
y

w w w . r o k i c k i e w i a d o m o s c i . c o m . p l

C z a s o p i s m o  G m i n y  Ro k i e t n i c a

nr 2 (247) luty 2020 r.



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

2

 

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

TRANSPORT CIĘŻAROWY HDSTRANSPORT CIĘŻAROWY HDS
ZMECHANIZOWANE ROBOTY ZIEMNEZMECHANIZOWANE ROBOTY ZIEMNE
ROZBIÓRKI KARCZOWANIE DRZEWROZBIÓRKI KARCZOWANIE DRZEW
Henryk MaziarzHenryk Maziarz  – – Kiekrz, ul. Torfowa 4Kiekrz, ul. Torfowa 4

tel. 61 848 27 26 tel. kom. 601 57 35 53

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

Zapraszamy!
Rokietnica tel.: 570 150 130 
ul. Szkolna 29 www.autowolf.pl

MALOWANIE
czysto | szybko | solidnie

Ceny konkurencyjne
604-345-047

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

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”Kwiaciarnia „Zakątek”

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

Należymy do 
międzynarodowej sieci  

Poczty Kwiatowej
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Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego pisma.

Drodzy Czytelnicy,
Od lat w okresie jesienno-zimowym wiele miast 
i małych miejscowości w Polsce zmaga się z tym 
samym problemem - drastycznie pogarsza się 
jakość powietrza. W tym temacie przeprowadza 
się wiele różnych działań, aby ograniczyć emi-
sję szkodliwych substancji do atmosfery. Naj-
ważniejszym aspektem w tej trudnej walce jest 
jednak zmiana postawy samych mieszkańców. 
Każde, nawet najmniejsze działanie podej-
mowane w celu ochrony środowiska ma sens. 
Mieszkańcy mogą wpłynąć na jakość powie-
trza, inwestując w środowisko. Taką możliwość 
dają między innymi ogólnopolskie Programy 
„Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd”, realizo-
wane w ramach współpracy między Narodo-
wym a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki nim 

można zdobyć atrakcyjne dofinansowanie na 
wymianę systemu ogrzewania na ekologicz-
ne, docieplenie domu, by uniknąć strat ciepła, 
a także montaż instalacji odnawialnych źródeł 
energii, by produkować prąd i ciepło na wła-
sne potrzeby z energii odnawialnej.
Już dzisiaj zachęcam Państwa do skorzysta-
nia w dniach 17 lutego br. oraz 16 marca br. 
(poniedziałki) w godzinach od 14:00 do 18:00 
z pomocy specjalisty przy wypełnianiu wnio-
sku do programu Czyste Powietrze. Spotka-
nia odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica 
(BUDYNEK B - DAW-
NE POMIESZCZENIE 
OPS). Podczas dyżuru 
będą również udzielane 
porady dotyczące tego 
programu.

Teresa Wieczorek 
Redaktor Naczelny

Co? Gdzie? Kiedy?
	07.02. – Bitcoin - Kryptowaluta – spotkanie edukacyjne odbędzie się w Bibliotece Gminnej 

im. M. Konopnickiej, ul. SzamotULska 29 godz. 17:30 wstęp wolny
	08.02. – Jubileusz 10-lecia Rokietnickiej Orkiestry Dętej. Spotkanie odbędzie się o godz. 

17.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy, ul. Trakt Napoleoński 16 (dawne 
gimnazjum) wstęp wolny

	13.02. – 17:00 – Lapońska Przygoda Mai – spotkanie autorskie – Biblioteka Gminna 
im. M. Konopnickiej w Rokietnicy, ul. Szamotulska 29, wstęp wolny

	17.02. do 21.02 - Kolej w miniaturze – wystawa w Bibliotece Gminnej w Rokietnicy, 
ul. Szamotulska 29, szczegóły str. 20 wstęp wolny

	W dniach 17 lutego 2020 r. oraz 16 marca 2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 14:00 
do 18:00 w Urzędzie Gminy Rokietnica (BUDYNEK B - DAWNE POMIESZCZENIE OPS) będzie 
można skorzystać z pomocy specjalisty przy wypełnianiu wniosku do programu Czyste 
Powietrze. Jednocześnie będą udzielane porady dotyczące tego programu. Zachęcamy do 
skorzystania z pomocy.

	22.02. – IX Bal Mistrzów Sportu - Restauracja „Pod Gruszą” Rokietnica, ul. Pocztowa 2, 
godzina 20.00

Prace kanalizacyjne na Osiedlu Europejskim w Kiekrzu  str. 11

Szkoła Podstawowa w Cerekwicy z szansą na program proekologiczny  str. 10

Helena Szczerkowska wspomina młodość  str. 12-14
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Rozpoczął się nowy rok, a to oznacza, że 
już niedługo każdy, kto rozlicza się z fi-
skusem, będzie miał okazję do przekaza-
nia 1% podatku dochodowego na wybra-
ny przez siebie cel. Celem tym może być 
wsparcie wybranej organizacji pożytku pu-
blicznego (jest to organizacja pozarządowa, któ-
ra posiada dodatkowo status organizacji pożytku 
publicznego), konkretnej osoby lub organizacji ko-
ścielnej (w tym przypadku można przekazać 0,5%).

W roku 2019, rozliczając się za 2018 r., Polacy 
przekazali w ramach 1% podatku 874,4 miliona 
złotych. To o 110,5 miliona zł więcej, niż rok wcze-
śniej. Liczby te pokazują, jak wielka jest to skala.

Aby przekazać 1 procent podatku organizacji, 
trzeba w odpowiedniej rubryce zeznania podat-
kowego (zatytułowanej: „Wniosek o przekazanie 

1% podatku należnego na rzecz organiza-
cji pożytku publicznego OPP”) wpisać jej 
nazwę i numer z Krajowego Rejestru Są-
dowego.

Zachęcamy do wsparcia organizacji, 
które działają na rzecz osób z Gminy Ro-

kietnica, ponieważ pieniądze te będą spożyt-
kowane bezpośrednio przez naszych mieszkań-
ców. W tym roku swój 1% można przekazać na:
1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich 

Rodzin ROKTAR – nr KRS 0000316203
2. Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” – nr 

KRS 0000230212

Warto przypomnieć, że jeśli podatnik nie zde-
cyduje się na przekazanie swojego 1% podatku, 
środki te wrócą do Skarbu Państwa. 
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Z prac Rady Gminy
27 stycznia br. odbyła się XIX Sesja Rada Gmi-

ny Rokietnica. Zostały na niej podjęte następu-
jące uchwały:

Uchwała nr XIX/166/2020 w sprawie: ustalenia 
kryteriów wraz z punktacją w postępowaniu re-
krutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica

Głosowanie: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Uchwała nr XIX/167/2020 w sprawie: ustalenia 
kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podsta-
wowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Rokietnica

Głosowanie: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Uchwała nr XIX/168/2020 w sprawie: miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru Kiekrz - Północ – ETAP I

Głosowanie: ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Uchwała nr XIX/169/2020 w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Cerekwica, rej. ul. Szamotulskiej, 
Jeziora Pamiątkowskiego, rzeki Samicy Pamiąt-
kowskiej i ul. Sosnowej

Głosowanie: ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Uchwała nr XIX/170/2020 w sprawie: przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica, rejon ul. Magazynowej i ul. Spichrzowej

Głosowanie: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Uchwała nr XIX/171/2020 w sprawie: przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w miejscowości Krzysz-
kowo, rejon ul. Spokojnej

Głosowanie: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Uchwała nr XIX/172/2020 w sprawie: przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w miejscowości Mro-
wino dla działek nr 303, 304 i 306

Głosowanie: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Uchwała nr XIX/173/2020 w sprawie: wyraże-
nia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 
gruntowej na nieruchomości gminnej położonej 
w miejscowości Rokietnica

Głosowanie: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Uchwała nr XIX/174/2020 w sprawie: nada-
nia nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmi-
na Rokietnica

Głosowanie: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Uchwała nr XIX/175/2020 w sprawie: nada-
nia nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmi-
na Rokietnica

Głosowanie: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Uchwała nr XIX/176/2020 w sprawie: metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Głosowanie: ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ 

SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwała nr XIX/177/2020 w sprawie: uznania 

za bezzasadną petycji w zakresie dotyczącym wła-
ściwości organu stanowiącego Gminy Rokietnica, 
w odniesieniu do zmiany przepisów prawa miej-
scowego w obszarze zarządzania drogami publicz-
nymi i organizacji ruchu na nich

Głosowanie: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Uchwała nr XIX/178/2020 w sprawie: negatyw-
nego rozstrzygnięcia petycji, dotyczącej podjęcia 
uchwały w sprawie poparcia wniesionej przez oso-
bę fizyczną do osoby prawnej Kościoła Katolickie-
go petycji, w zakresie zagadnienia religijno-świato-
poglądowego oraz pozostawienia bez rozpatrzenia 
części petycji w zakresie będącym przedmiotem 
petycji już rozpatrzonej

Głosowanie: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Uchwała nr XIX/179/2020 w sprawie: zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiet-
nica na lata 2020 - 2034

Głosowanie: ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Uchwała nr XIX/180/2020 w sprawie: zatwier-
dzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gmi-
ny Rokietnica na 2020 rok

Głosowanie: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Uchwała nr XIX/181/2020 w sprawie: nadania 
nazwy rondu w Rokietnicy

Głosowanie: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne, dotyczące poszczególnych gło-
sowań, oraz uchwały w pełnym brzmieniu dostępne 
są na stronie http://rokietnica.esesja.pl/.

Bernadeta Kiełb – Referat Administracyjny 
i Spraw Obywatelskich UG Rokietnica

Podsumowanie Świątecznej Akcji 
Poboru Krwi w Rokietnicy

21 grudnia 2019 roku odbyła się ostatnia w tym 
roku zbiórka krwi w Rokietnicy. Z uwagi na warunki 
atmosferyczne oraz duże zainteresowanie oddawa-
niem krwi na terenie naszej gminy była to zbiórka 
stacjonarna tzn. odbywająca się nie w krwiobusie 
a w hali Rokietnickiego Ośrodka Sportu. 

Staje się już tradycją, że mieszkańcy naszej gmi-
ny licznie stawiają się na zbiórki krwi. Podczas gru-
dniowej akcji zgłosiło się 70 osób. Lekarz zakwali-

fikował do oddania krwi 53 osoby co przyniosło 
23,85 litrów krwi. Natomiast w całym 2019 roku 
podczas trzech zbiórek w Rokietnicy zebrano łącz-
nie 60,75 litrów.

Następna akcja (również stacjonarna) odbędzie 
się już 29.02.2020 roku. Warto zanotować sobie tę 
datę w kalendarzu. 

Tomasz Skupio
Radny Gminy Rokietnica
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Rozliczasz PIT? Sprawdź nowe terminy
Od tego roku ujednolicony zostaje termin skła-

dania zeznań podatkowych PIT do rozliczenia za 
rok 2019 – można to zrobić od 15 lutego do 30 
kwietnia 2020 r.

Zmianie ulega również termin składania PIT-28 
za 2019 rok – można go złożyć od 15 lutego do 2 
marca 2020 r.

Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok podatnicy 
będą mogli składać od 15 lutego 2020 r. Oznacza 
to, że deklaracje przesłane przed tym terminem 

będą uznane za złożone z dniem 15 lutego. Od tego 
dnia będzie również liczony termin zwrotu nadpła-
ty. Przypomnijmy, że urząd ma na to 45 dni, licząc 
od dnia złożenia zeznania podatkowego (w przy-
padku deklaracji złożonych elektronicznie), ale nie 
wcześniej niż od 15 lutego 2020 r.

Deklaracje PIT składać można tak, jak w poprzed-
nich latach, do 30 kwietnia 2020 r. Wyjątkiem jest 
PIT-28, którego termin przekazania do urzędu skar-
bowego upływa 2 marca 2020 r.

Ze złożeniem formularzy PIT warto poczekać do 
15 lutego – wtedy bowiem w usłudze Twój e-PIT 
udostępnione zostaną automatycznie wypełnione 
zeznania podatkowe: PIT-28*, PIT-36*, PIT-37 i PIT-
38. Zamiast wypełniania całego formularza wystar-
czy tylko sprawdzić poprawność danych (oraz do-
dać ewentualne informacje o ulgach i odliczeniach 
z których chcemy skorzystać) i jednym kliknięciem 
wysłać PIT do urzędu skarbowego.

* W zakresie PIT-28 i PIT-36 usługa nie będzie 
dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej 
i działów specjalnych produkcji rolnej

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Wypełnij ankietę i oceń nasz URZĄD
Od momentu uzyskania pierwszego certyfikatu 

Urząd Gminy Rokietnica corocznie poddaje się bada-
niu weryfikującemu zgodność działań Urzędu z wy-
mogami normy ISO 9001, a co trzy lata, w związku 
z upływem terminu ważności certyfikatu, przepro-
wadzany jest tzw. audyt recertyfikujący. Wszystkie 
dotychczas zrealizowane audyty potwierdziły, że 
Urząd Gminy Rokietnica spełniał wymogi normy, 
co pozwala nam na nieprzerwane utrzymanie cer-
tyfikatu zgodności z ISO 9001 przez ostatnie 10 lat.

Realizacja wymogów ISO nie należy do łatwych 
zadań. Oczywiście, jakość w urzędzie mierzy się ina-
czej niż w firmie produkcyjnej, ale tak, jak w każdym 
innym przypadku, miernikiem sprawności urzędu 
będzie zawsze ocena wystawiona przez klienta. Im 
bardziej zadowolony klient, tym lepsza ocena pra-
cy urzędników i całego urzędu.

Na przestrzeni 10 lat prowadzenia badań satys-
fakcji klienta w Urzędzie Gminy Rokietnica (mate-
riały w dokumentacji SZJ) widać wyraźnie pozytyw-
ny trend poprawiania jakości obsługi i wynikające 
z tego zadowolenie respondentów. 

Uzyskanie certyfikatu zgodności Systemu Za-
rządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 
9001:2015 oraz jego stałe utrzymywanie jest efek-
tem starań o możliwość znalezienia się w gronie 

urzędów o nowoczesnej organizacji i skutecznych 
metodach zarządzania. Ich podstawą jest jakość 
oferowanych usług tak, by w stopniu optymalnym 
pozwalały one zaspokajać najważniejsze potrzeby 
mieszkańców.

Norma ISO 9001:2015 w skrócie oznacza podej-
ście procesowe do świadczonych usług oraz myśle-
nie oparte na ryzyku i szansach. Pozwala ono sys-
tematycznie zarządzać poszczególnymi procesami 
oraz zbiorem ich wzajemnych oddziaływań tak, aby 
osiągane wyniki zgodne były z celami strategicznymi.

Doskonalenie obsługi mieszkańców i wszystkich 
klientów Urzędu nie może być działaniem jednora-
zowym. Po raz kolejny zatem poddajemy się Pań-
stwa ocenie, zachęcając do wypełnienia przygoto-
wanej anonimowej ankiety satysfakcji klienta, która 
będzie dostępna do 15 marca 2020 w dwóch wer-
sjach. Ich wybór oczywiście pozostawiamy Państwu.

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

W Urzędzie Gminy Rokietnica ankiety dostępne 
są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu (budynek 
C) oraz u kierowników poszczególnych referatów 

i stanowisk samodzielnych. Każdy z Państwa ma 
więc do nich bezpośredni dostęp, a w przypad-
ku zamiaru skorzystania z ankiety na konkret-
nym stanowisku pracy – wystarczy o nią zapytać. 

2. Wersja elektroniczna – dostępna non stop pod 
specjalnie dedykowaną zakładką. Naszym celem 
jest umożliwienie Państwu wypowiedzi nie tyl-
ko w trakcie załatwiania konkretnej sprawy, ale 
i w dogodnym miejscu oraz czasie.

ŚCIEŻKA DOSTĘPU: www.rokietnica.pl > gmina 
> władze i urząd > badanie satysfakcji klienta > 
ankieta satysfakcji klienta

Mikrorachunek podatkowy już od 1 stycznia
Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz wyłącznie za pomocą indywidualne-
go rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego).

• Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić 
w generatorze dostępnym na stronie podatki.
gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym.

• Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.

Indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany 
mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie 
przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Kra-
jową Administrację Skarbową. Dzięki niemu od 1 
stycznia 2020 r. podatnik będzie mieć swój jeden, 
stały, indywidualny rachunek, który będzie służyć 
do wpłat podatków PIT, CIT i VAT.

Numer mikrorachunku w szybki i prosty sposób 
możesz wygenerować na stronie podatki.gov.pl. Zro-
bisz to w każdym czasie i miejscu, np. korzystając 
z telefonu czy tabletu. Otrzymasz go również w do-
wolnym urzędzie skarbowym. Numer nadawany 
jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycz-

nie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych 
wniosków do urzędu skarbowego i jest bezpłatny.

Wystarczy, że podasz:
• swój PESEL, gdy jesteś osobą fizyczną i nie pro-

wadzisz działalności gospodarczej lub nie jesteś 
zarejestrowanym podatnikiem VAT

• NIP jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, 
jesteś podatnikiem VAT lub jesteś płatnikiem po-
datków, składek na ubezpieczenie społeczne i / 
lub zdrowotne
Nie korzystaj z żadnych innych stron internetowych 

lub np. numerów rachunków otrzymanych e-ma-
ilem lub SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia. 
Twój mikrorachunek, oprócz twojego identyfikatora 
podatkowego, musi zawierać cyfry 1010 0071 222.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do 
wpłat PIT, CIT i VAT przestają być aktywne z dniem 
1 stycznia 2020 r.

Dzięki mikrorachunkowi 
podatkowemu:
• w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT 

na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek po-
datkowy - nie będziesz już wybierać oddzielnych 
rachunków,

• szybko sprawdzisz numer mikrorachunku podat-
kowego w każdym miejscu i czasie,

• jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę fir-
my, dalej będziesz posługiwać się tym samym mi-
krorachunkiem podatkowym,

• nie będziesz już szukać obowiązujących nume-
rów rachunków urzędów skarbowych i ograni-
czysz liczbę omyłkowych przelewów na niewła-
ściwe konto,

• mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą ob-
sługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz 
potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu 
w podatkach.

Więcej informacji na temat mikrorachunku po-
datkowego znajdziesz na stronie podatki.gov.pl

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
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Dotacje na zmianę 
systemu ogrzewania

Nabór wniosków o udzielenie w 2020 roku dotacji 
celowej ze środków budżetu powiatu poznańskiego 
na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich 
rozwiązaniami proekologicznymi będzie trwał od 3 
do 24 lutego br. Dotacja udzielana będzie w formie 
refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych 

po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji i doty-
czy zamiany na terenie powiatu poznańskiego ko-
tła opalanego paliwem stałym na ogrzewanie pro-
ekologiczne. Wysokość dotacji wynieść może 80% 
zgłoszonych we wniosku kosztów kwalifikowanych 
(netto), jednakże nie więcej niż 7.000 zł na lokal 
(w przypadku wnioskującej wspólnoty mieszkanio-
wej – 14 000 zł). Szczegółowe informacje znajdują 
się na stronie: www.powiat.poznan.pl.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Konsultacje 
dotyczące programu 
„Czyste Powietrze”

Stowarzyszenie Metropolia Poznań w ramach 
walki z zanieczyszczeniem powietrza angażuje się 
w realizację programu „Czyste powietrze” m.in. po-
przez pomoc doradczą dla mieszkańców Metropo-
lii Poznań.

W dniach 16 marca 2020 r. oraz 20 kwietnia 
2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 14:00 do 
18:00 w Urzędzie Gminy Rokietnica (BUDYNEK B 

- DAWNE POMIESZCZENIE OPS) będzie można sko-
rzystać z pomocy specjalisty przy wypełnianiu wnio-
sku do programu Czyste Powietrze. Jednocześnie 
będą udzielane porady dotyczące tego programu. 
Zachęcamy do skorzystania z pomocy.

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONSULTACJACH JEST 
WCZEŚNIEJSZE UZGODNIENIE GODZINY SPOTKA-
NIA Z PANEM KRYSTIANEM MARGANEM (KON-
SULTANTEM STOWARZYSZENIA METROPOLIA PO-
ZNAŃ) POD NR TELEFONU: 786 102 022.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń i zaintereso-
wania tą formą pomocy zakładamy możliwość usta-
lenia kolejnego dyżuru.

Przypominamy, że program „Czyste powietrze” 
przewiduje dofinansowania m.in. na:

• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów 
na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źró-
deł ciepła, spełniających wymagania programu,

• docieplenie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• instalację odnawialnych źródeł energii (kolek-

torów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

ciepła.

Więcej o programie – www.wfosgw.poznan.pl/
program-priorytetowy-czyste-powietrze

Konsultacje organizowane są przez Stowarzysze-
nie Metropolia Poznań.

Baza danych o produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami BDO
Objaśnienia prawne Ministra Klimatu
wydane na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2019 r. poz. 1292), dotyczące stosowania przepisów art. 50 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-B-
DO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

Wpis do Rejestru-BDO 
Dla wytwórców odpadów obowiązek uzyskania 

wpisu do rejestru stanowiącego część Bazy danych 
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami (dalej „BDO”) jest związany z obowiąz-
kiem prowadzenia ewidencji odpadów. Podmio-

ty zwolnione całkowicie z ewidencji odpadów nie 
podlegają wpisowi do Rejestru-BDO. Wytwórcy od-
padów objęci częściowymi zwolnieniami z prowa-
dzenia ewidencji odpadów (ewidencja uproszczo-
na) są obowiązani uzyskać wpis do Rejestru-BDO.

Zwolnienia wynikające wprost 
z ustawy o odpadach 

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie 
dotyczy niektórych kategorii wytwórców odpadów:

1) wytwórców odpadów komunalnych,
2) wytwórców odpadów w postaci pojazdów wy-

cofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały prze-
kazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację de-
montażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt 
zbierania pojazdów,

3) wytwórców odpadów będących rolnikami go-
spodarującymi na powierzchni użytków rolnych po-
niżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru 
z urzędu w związku z posiadaniem decyzji w zakre-
sie wytwarzania odpadów. 

Oprócz wytwórców ustawa zwalnia całkowicie 
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z obowiązku prowadzenia ewidencji niektóre pod-
mioty gospodarujące odpadami. 

Zwolnienia całkowite z obowiązku prowadzenia 
ewidencji odpadów dotyczą:

1) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych 
niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystu-
ją odpady na potrzeby własne,

2) podmiotów organizujących nieprofesjonalne 
zbieranie odpadów. 

Odpady z biur  
i drobnej działalności gospodarczej 

Odpady powstające w ramach działalności biu-
rowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, 
o charakterze i składzie podobnym do powstających 
w gospodarstwach domowych, niezawierające odpa-
dów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako 
odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe). W związ-
ku z tym podmioty prowadzące drobną działalność 
usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną 
biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile 
nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku 
przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny 
estetycznej np. strzykawki, skalpele) są zwolnione 
z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów 
komunalnych.

Jako odpady komunalne można potraktować rów-
nież zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, nie 
zawierający składników niebezpiecznych np. czaj-
niki oraz zużyte tonery nie zawierające składników 
niebezpiecznych. Jako wytwórca odpadów komu-
nalnych taki podmiot nie wpisuje się w zakresie ich 
wytwarzania do Rejestru-BDO. 

Odpady posiadające właściwości niebezpieczne, 
pochodzące z innych źródeł niż gospodarstwa do-
mowe, nie mogą być uznane za odpady komunalne. 
Ich wytwórcy nie są objęci zwolnieniami w zakresie 
prowadzenia ewidencji, chyba że takie zwolnienie 
będzie określone w rozporządzeniu Ministra Śro-
dowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodza-
jów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma 
obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1431). 

Jeżeli ilości odpadów, o których mowa w rozpo-
rządzeniu Ministra Środowiska, dla których nie ma 
obowiązku prowadzenia ewidencji, zostaną prze-
kroczone, wytwórca odpadów podlega wpisowi do 
Rejestru-BDO. 

Zwolnienia wynikające 
z rozporządzenia

Kolejne zwolnienia dotyczą rodzajów odpadów 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 12 grudnia 2014 r., dla których nie ma obo-
wiązku prowadzenia ewidencji (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1431), o ile nie przekraczają rocznie ilości, określo-
nych w tym rozporządzeniu. Wytwórcy odpadów 
wymienionych w rozporządzeniu, nieprzekraczają-
cych podanych w nim ilości, nie prowadzą w ogóle 
ewidencji odpadów, nie podlegają zatem obowiąz-
kowi uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO. 

Odpady powstające w wyniku 
świadczenia usług

Za odpady powstające w wyniku budowy, roz-
biórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników 
lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw 

odpowiada podmiot, który świadczy usługę. Pod-
miot wykonujący usługę jako wytwórca odpadów 
zobowiązany jest do rejestracji w Rejestrze-BDO i do 
prowadzenia ewidencji w BDO. Wyjątkiem jest sy-
tuacja, kiedy umowa o świadczenie usługi inaczej 
określa odpowiedzialność za wytworzone odpady. 

Nieprofesjonalne zbieranie 
odpadów 

Sklepy, szkoły, urzędy, które przyjmują odpady 
o charakterze poużytkowym lub odpady opakowa-
niowe, są nieprofesjonalnymi zbierającymi te odpa-
dy. Pojęcie nieprofesjonalnego zbierania precyzuje 
art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach, a warunki, 
jakie musi spełniać ten podmiot – art. 45 ust. 2 tej 
ustawy. Za odpady o charakterze poużytkowym (po-
konsumpcyjnym) w przypadku drobnej działalności 
gospodarczej i biurowej można uznać zarówno nie-
które odpady komunalne, jak i odpady niebezpiecz-
ne (drobny sprzęt elektryczny lub elektroniczny jak 
świetlówki, laptopy, monitory – typu użytkowanego 
również w gospodarstwach domowych). Ponieważ 
prowadzący nieprofesjonalne zbieranie jest zwol-
niony z prowadzenia ewidencji, podmiot przeka-
zujący do niego odpady może skorzystać ze zwol-
nienia z obowiązku wystawiania karty przekazania 
odpadów (dalej „KPO”). Możliwość ta wynika z art. 
69 ust. 4 ustawy – przepis ten dopuszcza niesporzą-
dzanie KPO, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów, tak 
jak w tym przypadku sprzedawca będący niepro-
fesjonalnym zbierającym, nie jest objęty obowiąz-
kiem prowadzenia ewidencji odpadów. Przypadek 
szczególny – zbieg zwolnień z prowadzenia ewidencji 
art. 69 ust. 4 ustawy o odpadach nie zwalnia z ca-
łości ewidencji, tylko z KPO. W niektórych przypad-
kach wytwórca odpadów może być zwolniony z pro-
wadzenia karty ewidencji odpadów – przypadki te 
wskazuje art. 71 ustawy. Jeżeli wytwórca wytwarza 
odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów 
rocznie lub wytwarza odpady inne niż niebezpiecz-
ne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 
5 ton rocznie – może prowadzić uproszczoną ewi-
dencję odpadów, tj. wyłącznie w postaci KPO. Je-
żeli oba te zwolnienia zachodzą jednocześnie tj. nie 
zostały przekroczone roczne ilości uprawniające do 
prowadzenia tylko KPO, a jednocześnie ze względu 
na przekazywanie odpadów do sprzedawcy lub in-
nego nieprofesjonalnego zbierającego, wytwórca 
jest zwolniony z wystawienia KPO – wytwórca jest 
zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji od-
padów w pełnym zakresie. Oznacza to, że w tym sa-
mym zakresie nie podlega również wpisowi do Re-
jestru-BDO. Jeżeli jest to wytwórca, który wyłącznie 
wytwarza odpady objęte wyżej opisanymi zwolnie-
niami z obowiązku prowadzenia ewidencji, w ogóle 
nie podlega obowiązkowi uzyskania wpisu do Reje-
stru-BDO. Przejęcie obowiązków wytwórcy odpa-
dów art. 28 ustawy pozwala na przejęcie obowiąz-
ków ciążących na wytwórcy przez podmiot, który nie 
jest ich wytwórcą. Podmiot przejmujący obowiązki 
wytwórcy ma zapewnić postępowanie z przyjęty-
mi odpadami w sposób zgodny z ustawą. Przenie-
sienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcy 
odpadów następuje pod warunkiem zawarcia umo-
wy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Z ww. przepisu mogą skorzystać podmioty świad-
czące usługi czy prowadzące działalność handlową 
w tym samym obiekcie jak np. centrum handlowe. 

Po przejęciu praw i obowiązków od wytwórcy od-
padów, prowadzenie ewidencji i uzyskanie wpisu 
do Rejestru-BDO jako wytwórca odpadów odpo-
wiada podmiot, który przejął te obowiązki. Dotyczy 
to przypadku korzystania przez wytwórców odpa-
dów ze wspólnego lokalu (przy czym pojęcie loka-
lu można odnieść nie tylko do pojedynczego loka-
lu, ale także większej ich liczby). 

Dopuszcza się w takim przypadku przeniesie-
nie odpowiedzialności za wytworzone odpady na 
rzecz jednego z wytwórców, prowadzących działal-
ność w szeroko rozumianym wspólnym lokalu lub 
na rzecz wynajmującego lokal. Zarządzający nieru-
chomością jako wynajmujący lokal może przejąć 
odpowiedzialność za odpady powstające w związ-
ku z działalnością handlową lub usługową prowa-
dzoną w centrum handlowym. 

Rejestracja w BDO jednostek 
handlu oferujących torby 
z tworzyw sztucznych

Obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru-BDO 
dotyczy podmiotów prowadzących jednostki han-
dlu detalicznego lub hurtowego, w których są ofe-
rowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, 
objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 
40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 542, z późn. zm.). Takie jednostki 
nie prowadzą ewidencji odpadów w BDO, a jedynie 
sprawozdawczość (informacja poniżej). Obowiązek 
rejestracji w BDO nie dotyczy tych prowadzących 
jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, któ-
rzy nie oferują klientom toreb na zakupy wykona-
nych z tworzywa sztucznego. Bardzo lekkie torby na 
zakupy z tworzyw sztucznych tzw. zrywki nie pod-
legają opłacie recyklingowej, a więc sklepy, które 
oferują wyłącznie takie torby również nie podlega-
ją obowiązkowi wpisu do rejestru BDO. Obowią-
zek uzyskania wpisu do Rejestru-BDO dla tej kate-
gorii podmiotów został wprowadzony z dniem 1 
września 2019 r., z tym, że podmioty funkcjonują-
ce były obowiązane złożyć wniosek o taki wpis do 
31 grudnia 2019 r.

Sprawozdawczość
Składanie rocznych sprawozdań o wytwarzanych 

odpadach i o gospodarowaniu odpadami dotyczy 
wyłącznie wytwórców obowiązanych do prowadze-
nia ewidencji odpadów. Jeżeli wytwórca w zakre-
sie wszystkich wytwarzanych przez siebie odpadów 
jest całkowicie zwolniony z obowiązku prowadze-
nia ewidencji, nie ciąży na nim obowiązek składa-
nia rocznych sprawozdań. 

Częściowe zwolnienie z ewidencji odpadów (np. 
uproszczona ewidencja) nie zwalnia z obowiązku 
składania sprawozdań. Na prowadzących jednost-
ki handlu detalicznego lub hurtowego, w których 
są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucz-
nego objęte opłatą recyklingową, ciąży z kolei obo-
wiązek składania rocznych sprawozdań o produk-
tach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami 
z nich powstającymi. Obowiązek ten nie jest związa-
ny z obowiązkiem ewidencji odpadów, tylko z obo-
wiązkiem pobierania opłaty recyklingowej od naby-
wającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. 
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Dlaczego ceny odbioru opadów znacząco rosną
Informacje medialne końcówki ubiegłego i począt-

ku bieżącego roku zdominowały przekazy o zmianach 
w systemie gospodarowania odpadami, w tym o ko-
niecznych podwyżkach opłat. W gminie Rokietnica 
szacujemy, że opłata powinna wzrosnąć o 73 proc. 
– z 15 zł na 26 zł od każdego mieszkańca. Nowa 
stawka ma obowiązywać od 1 marca. Podwyżki na 
podobnym poziomie określiło również wiele pol-
skich miast i gmin. W Związku Międzygminnym Se-
lekt (obecnie 16 gmin), z którego Gmina Rokietnica 
wystąpiła 1 stycznia 2017 roku wraz z gminami Tar-
nowo Podgórne, Mosina i Luboń, wyliczono jesz-
cze wyższą opłatę, która oznacza wzrost aż o 107 
proc. (z 13 zł do 27 zł od mieszkańca). To efekt ze-
szłorocznej nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, ale nie tylko.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszyst-
kie koszty funkcjonowania systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi należy pokrywać 
wyłącznie ze środków uzyskanych z opłat od wła-
ścicieli nieruchomości, na których powstają odpa-
dy. W przypadku Gminy Rokietnica, pozostanie przy 

dotychczas obowiązujących stawkach taki waru-
nek łamie. W naszym budżecie wpływy z opłat od 
mieszkańców nie gwarantują bowiem całkowitego 
pokrycia kosztów odbioru, przeładunku, transportu 
i zagospodarowania odpadów, a także prowadze-
nia PSZOK, edukacji ekologicznej oraz administracji. 
Dlaczego jednak zaraz podwyżka? Czy nie prościej 
byłoby „zasypać” lukę między wpływami z opłaty 
„śmieciowej” a rzeczywistymi kosztami po prostu 
z innej pozycji budżetowej? No właśnie tak zrobić 
nie wolno. Oznaczałoby to bowiem wprost złama-
nie prawa, co jednoznacznie potwierdza stanowi-
sko regionalnych izb obrachunkowych kontrolują-
cych samorządy w zakresie wydatkowania środków 
publicznych. 

Wysokość opłat za wywóz śmieci określają uchwa-
ły rad gmin sporządzane w oparciu o maksymalne 
stawki podane w ustawie. Nie znaczy to jednak, 
że za podwyżki należy winić wyłącznie nowelizację 
ustawy śmieciowej. Jak wskazuje w swoim raporcie 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gmi-
ny często mają bowiem związane ręce – jest wiele 

regionów w kraju, gdzie do przetargów na wywóz 
śmieci zgłasza się tylko jedna firma. W takiej sytu-
acji urzędnicy zwyczajnie nie mają wyboru i mu-
szą zgodzić się na proponowane ceny, nawet jeśli 
są one zbyt wysokie.

Zdaniem UOKiK, brak konkurencji pomiędzy fir-
mami odpowiedzialnymi za odpady to główna przy-
czyna podwyżek opłat za śmieci w Polsce. Problem 
pojawił się w wyniku zmian prawnych z 2012 r. Przed 
tą datą właściciel nieruchomości mógł sam wybrać 
firmę, która będzie odbierać od niego śmieci, jednak 
od 2012 r. takiej możliwości już nie ma. W efekcie 
zmiany wiele przedsiębiorstw zajmujących się wy-
wozem śmieci zakończyło działalność, a te, które 
pozostały na rynku, mogły, przy zmniejszonej kon-
kurencji, mocno podnieść ceny.

Czynnikiem istotnie wpływającym na wzrost kosz-
tów zagospodarowania odpadów jest tzw. opłata 
marszałkowska. To obligatoryjna należność płaco-
na za korzystanie ze środowiska, w tym za składo-
wanie i magazynowanie odpadów. Wbrew nazwie 
jej wysokość jest ustalana Rozporządzeniem Rady 
Ministrów i waloryzowana przez Ministra Środowi-
ska. Jeszcze w 2018 r. wynosiła ona 140 zł za tonę, 
w 2019 r. – 170 zł, a w 2020 r. już 270 zł. Ale to nie 
koniec. Do tego dochodzi inflacja, wzrost cen za prąd, 
a od 2020 roku kolejny wzrost płacy minimalnej, co 
przełoży się automatycznie na wzrost cen usług.

Uchwalona w lipcu 2019 r. nowa ustawa śmiecio-
wa (formalnie: ustawa o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach) weszła w życie 6 września ubie-
głego roku i wprowadziła szereg obostrzeń. W myśl 
znowelizowanych przepisów osoby, które nie segre-
gują odpadów, zapłacą za wywóz śmieci od dwóch 
do czterech razy więcej niż osoby segregujące. Tak 
wysoka opłata ma pełnić funkcję „straszaka” i zmo-
tywować mieszkańców do segregowania odpadów. 
Takie sytuacje będą zgłaszać pracownicy firmy, która 
zajmuje się wywozem odpadów (w gminie Rokiet-
nica dzieje się to już zresztą obecnie i jest realizowa-
ne przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. w Bytkowie). Będą oni sprawdzać m.in. nie 
tylko to, czy mieszkańcy faktycznie segregują odpa-Źródło: doba.pl
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dy, ale również czy robią to prawidłowo – z podzia-
łem na pięć frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne 
i metale, bioodpady i odpady zmieszane. Wynika 
to z obowiązku osiągnięcia przez nasz kraj w 2020 
roku 50-procentowego poziomu odpadów podle-
gających recyklingowi. Obecnie ten wskaźnik wy-
nosi tylko 30 proc. Na „taryfę ulgową” nie ma co 
liczyć. Wymagania UE dotyczące odpadów nada-
jących się do przeróbki i ponownego użycia, będą 
w kolejnych latach coraz większe. Obecnie obowią-
zująca w gminie Rokietnica podwyższona opłata od 
mieszkańca, który niewłaściwie segreguje odpady 
lub nie czyni tego wcale, wynosi 45 zł. Od 1 marca 
ma wzrosnąć do 52 zł. 

Bardzo ważną przyczyną podwyżek opłat są jed-
nak głównie coraz wyższe koszty gospodarowania 
odpadami. Gminy muszą się mierzyć m.in. z pod-
wyższonymi kosztami zagospodarowania odpadów 
w Instalacjach Komunalnych i bardziej kosztownym 
procesem odbioru śmieci (m.in. obowiązek segre-
gacji na więcej frakcji niż kiedyś). Również błędy po-
pełniane przez mieszkańców przy segregacji ozna-
czają dla gmin dodatkowe wydatki. W efekcie nawet 

gminy, które długo opierały się podwyżkom, mu-
siały w końcu je wprowadzić.

Należy też zauważyć, że z roku na rok wszyscy 
generujemy coraz więcej odpadów. Średnia ich 
ilość w gminie Rokietnica w latach 2017 – 2019 
kształtowała się następująco:

rok Średnia ilość odpadów  
(kg) / mieszkańca / rok

2017 369

2018 383

2019 405

Wzrost ilości odpadów to najbardziej bezpośred-
nia przyczyna wzrostu cen odbioru odpadów z na-
szych gospodarstw domowych. Należy pamiętać, 
że im więcej śmieci produkujemy, tym więcej gmi-
na musi zapłacić za ich odbiór i zagospodarowanie. 
I dodatkowo – im więcej nieprawidłowości w se-
gregowaniu, tym wyższe koszty.

Z całą pewnością przyczyną rosnących kosztów 
zagospodarowania odpadów jest również fakt, iż 

na terenie gminy Rokietnica nie znajduje się żad-
na instalacja komunalna, kompostownia, sortownia 
odpadów, czy choćby punkt przeładunkowy. Z tego 
względu wszystkie wyprodukowane przez miesz-
kańców odpady należy wywieźć i zagospodarować 
poza terenem gminy Rokietnica. Oczywiście gene-
ruje to dodatkowe koszty.

Przyczyn podwyżek opłat za śmieci jest oczywi-
ście więcej. UOKiK podaje np., że duży wpływ na 
wzrost kosztów gospodarki odpadami miała zmiana 
polityki Chin w kwestii importu śmieci z zagranicy. 
Kiedy kraj, który przedtem był największym impor-
terem odpadów plastikowych i papierowych, nagle 
przestał je przyjmować, ceny składowania śmieci 
w Europie gwałtownie wzrosły. 

Poniżej przedstawiamy, jak kształtowała się cena 
zagospodarowania 1 Mg papieru, plastiku i szkła 
od 2017 r. w gminie Rokietnica. Jak widać, jeszcze 
w 2018 r. za segregowany papier czy plastik, moż-
na było uzyskać środki finansowe. Obecnie za ich 
zagospodarowanie trzeba zapłacić.

Uchwała w sprawie nowej stawki została podję-
ta przez Radę Gminy Rokietnica 27 stycznia 2020 r. 
podczas sesji. Realnym terminem, od którego mo-
głaby obowiązywać, jest 1 marca 2020 r. Jest to 
podyktowane koniecznością opublikowania tre-
ści uchwały w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

O zmianie stawki opłaty mieszkańcy zostaną po-
informowani poprzez zawiadomienie, przesłane 
pocztą tradycyjną. Jednocześnie informujemy, że 
zmiana ta nie wymaga korekty deklaracji, a obecne 
numery kont do opłat nie ulegają zmianie.

oprac. Katarzyna Lokke
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  

UG Rokietnica

   Źródło danych UOKiK: „Raport z badania rynku usług związanych 
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminach miejskich 
w latach 2014-2019.

Szacunkowe składowe stawki opłaty dla mieszkańca na miesiąc w 2020 r.
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Szkoła Podstawowa w Cerekwicy 
z szansą na program proekologiczny. 
Wniosek Gminy Rokietnica otrzymał 
pozytywną ocenę formalną

17 stycznia 2020 r. Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego poinformował o zakoń-
czeniu oceny formalnej wniosków o unijne dofinan-
sowanie w ramach WRPO 2014+, poddziałanie 4.5.4 
Edukacja Ekologiczna. Mogły się o nie ubiegać m.in. 
gminy, powiaty, ich związki, samorządowe osoby 
prawne, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, 
Lasy Państwowe czy jednostki naukowo-badawcze.  
Na ogłoszony pod koniec września 2019 r. konkurs 
wpłynęło 47 wniosków. Sześć z nich zostało oce-
nionych negatywnie, 7 pozostawiono bez rozpa-
trzenia, zaś 4 zostały wycofane. Nietrudno zatem 

policzyć, że pozytywną ocenę otrzymało 30 wnio-
sków. Wśród nich jest także wniosek złożony przez 
gminę Rokietnica. 

Projekt „FABRYKA EKOLOGÓW – edukacyjne 
laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwi-
cy” został napisany w Urzędzie Gminy Rokietnica 
z ogromnym zaangażowaniem. Jego najważniejszym 
założeniem jest stworzenie w nowej szkole ośrod-
ka edukacji ekologicznej. Zastosowane w budowie 
obiektu alternatywne urządzenia i rozwiązania słu-
żące ochronie środowiska oraz zaplanowane zaję-
cia i działania informacyjno-edukacyjne mają wy-

wołać zmianę myślenia nie tylko dzieci i młodzieży, 
ale nas wszystkich. Nie da się bowiem powstrzy-
mać dotkliwej degradacji środowiska i obserwo-
wanych zmian klimatu bez trwałej rewizji codzien-
nych postaw i nawyków. Dlatego proekologiczne 
urządzenia i wyposażenie szkoły, działające na co 
dzień niczym fabryka w konkretnym, a nie tylko de-
monstracyjnym środowisku (stąd nazwa projektu), 
mają być dostępne w każdej chwili do obserwacji, 
pomiarów i analiz, zachęcając do zastosowania np. 
w obiektach mieszkalnych czy przemysłowych. Z ko-
lei prowadzone zajęcia, spotkania, wykłady, warsz-
taty i prelekcje, organizowane w otwartej formule, 
mają służyć wiedzą i być zachętą do działania na 
rzecz ochrony przyrody w sposób ciągły – nie zaś 
tylko czasami lub „przy okazji”.

O tym, czy uda się uzyskać dofinansowanie, które-
go maksymalny pozom wynosi 85% kosztów kwalifi-
kowalnych, zdecyduje ocena merytoryczna członków 
Komisji Oceny Projektów. Pula środków do podzia-
łu nie jest duża – wynosi bowiem 7 mln zł. Przy 30 
projektach nie będzie więc łatwo. Rozstrzygnięcie 
planowane jest nie wcześniej niż w kwietniu 2020 
i jest to termin orientacyjny.  

Danuta Potrawiak 
Sekretarz Gminy Rokietnica  

 
Wartość projektu ogółem:  

2 400 361,89 zł;
Kwota kosztów kwalifikowalnych:  

1 461 233,83 zł;
Wnioskowana kwota dofinansowania  

ze środków Unii Europejskiej:  
1 242 048,74 zł.

Co zawiera PROJEKT „FABRYKA EKOLOGÓW  
– edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy”

JUŻ ZASTOSOWANE
przy  budowie Szkoły Podstawowej w Cerekwicy urządzenia 
i rozwiązania proekologiczne;
to koszty już poniesione w związku z budową SP – niezależ-
nie od udziału w projekcie

DODATKOWE
urządzenia i rozwiązania budowlane; 
zastosowane w przypadku otrzymania 
dofinansowania 

ZAPLANOWANE
działania informacyjno-edukacyjne w za-
kresie ochrony środowiska dla uczniów 
oraz wszystkich mieszkańców Gminy 
zastosowane w przypadku otrzymania 
dofinansowania

	montaż zbiornika wody deszczowej (wykorzystywanej 
do spłukiwania toalet i nawadniania trenów zielonych) 
oraz instalacji umożliwiającej wykorzystanie wody szarej 
w toaletach;

	zielony ogród na dachu szkoły wraz z instalacją absor-
bującą wodę niezbędną do jej utrzymania;

	patio wraz z elementami małej architektury i kosztem 
nasadzenia drzewa;

	montaż stojaków rowerowych;
	elementy systemu identyfikacji wizualnej (oznakowanie/

grafika/elementy designu tworzącej rodzaj „edukacyj-
nej ścieżki ekologicznej” scalającej wszystkie punkty 
projektu);

	zakup i instalacja dwóch poidełek przy patio wewnątrz 
szkoły i przy boisku z wodą pitną, promujące m.in., 
ograniczenie zużycia plastiku;

	część wyposażenia świetlicy, biblioteki, pracowni biolo-
gicznej i chemicznej – pomieszczenia ośrodka edukacji 
ekologicznej (urządzenia IT, pojemniki do segregacji 
odpadów);

	zakup drzew i sadzonek wraz z posadzeniem

o instalacja paneli fotowoltaicznych na 
dachu szkoły wraz z urządzeniem 
pomiarowym pozwalającym dla 
celów edukacyjnych wskazać uzy-
skaną z tego źródła energię;

o czujnik smogu, cyfrowy czujnik mie-
rzący temperaturę, wilgotność oraz 
ciśnienie powietrza wraz z prezen-
tującym ich wynik monitorem w holu 
szkoły;

o instalacja urządzeń edukacyjno-ak-
tywizujących  pokazujących wyko-
rzystanie sił przyrody do produkcji 
energii (ławki solarne, ogródek me-
teo, edukacyjna turbina wiatrowa);

o instalacja urządzeń umożliwiających 
ekologiczną produkcję roślin (ogró-
dek, szklarenka, kompostownik)

8 bloków tematycznych, obejmujących 
najważniejsze obszary wsparcia dla 
ochrony środowiska i klimatu, realizowa-
nych poprzez:
o zajęcia Koła Ekologów zaplanowane 

dla uczniów wszystkich gminnych 
szkół,

o otwarte spotkania z ekspertami,
o wycieczki edukacyjne,
o konkursy, 
o imprezy i eventy,
o zamieszczanie artykułów w lokalnej 

prasie,
o utworzenie specjalnego portalu 

internetowego projektu
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OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU

nieruchomości NIEZAMIESZKAŁE poza systemem tzw. deklaracji śmieciowych !

Prowadzisz firmę, posiadasz działkę rekreacyjną, masz domek letniskowy?
To właśnie nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają ODPADY KOMUNALNE.

W JEDNYM MIEJSCU – KOMPLEKSOWO i FACHOWO.

Jak podpisać umowę?

Zapraszamy do kontaktu:

e-mail:         tel. stacjonarny do BOK: (61) 814 57 43        w siedzibie: Bytkowo ul. Topolowa 6. firmy.odpady@puk.com.pl

Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. odpowiedzą na pytania, rozwieją wątpliwości, doradzą, 

wyjaśnią zasady segregacji odpadów, pomogą sfinalizować formalności.

Nie podpisanie umowy skutkować będzie BRAKIEM ODBIORU odpadów komunalnych.

Do końca 2019 roku były one odbierane w ramach złożonej w Urzędzie Gminy deklaracji. Od 1 stycznia 2020 roku, 

na mocy zmian w prawie krajowym i miejscowym, posiadacze/użytkownicy nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek 

podpisać niezależną umowę na odbiór produkowanych odpadów komunalnych bezpośrednio z podmiotem posiadającym 

stosowne koncesje i zezwolenia, gdyż deklaracja przestała obowiązywać.

Na Osiedlu Europejskim w Kiekrzu  
trwają prace kanalizacyjne
Zgodnie z założeniami projektowymi skanalizowane zostaną ulice: Grecka, Portugal-
ska, Holenderska, Włoska. Inwestycja jest kolejnym zadaniem ukierunkowanym na pla-
nowe i perspektywiczne pokrywanie siatką sieci kanalizacji sanitarnej „białych plam” 
na mapie naszej lokalnej wspólnoty.

Jeszcze w grudniu 2019 roku na Osiedlu Eu-
ropejskim w ulicy Holenderskiej powstała prze-
pompownia ścieków. W połowie stycznia inten-
sywne roboty ziemne trwały początkowo w ulicy 
Greckiej, by stopniowo objąć swoim zasięgiem 

pozostałe ulice Osiedla Europejskiego. Finalnie 
w ramach przedsięwzięcia powstanie łącznie ok. 
1,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, która docelo-
wo będzie obsługiwać ok. 150 Mieszkańców tej 
części Kiekrza.

Wykonawca zadania – firma BUD AN Sp. z o.o. 
Sp. k., z którym PUK Sp. z o.o. miał przyjemność 
kilkakrotnie współpracować, deklaruje chęć ukoń-
czenia robót ziemnych do końca marca br. Sprzyja-
ją warunki atmosferyczne, więc wszystko wskazuje 
na to, że ponownie uda się zamknąć ten etap prac 
szybciej, niż zakłada to przyjęty harmonogram (do 
30 czerwca 2020).

Przepraszamy za wszelkie niedogodności zwią-
zane z prowadzoną inwestycją i dziękujemy za oka-
zane zrozumienie oraz wsparcie.
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W kwietniu na portalu internetowym regionszamotulski.pl ukazał się 
wspaniały tekst pani Agnieszki Krygier-Łączkowskiej dotyczący mieszkanki 
Bytkowa, Heleny Szczerkowskiej. We wspomnieniach pani Heleny odnajdziemy 
ówczesną Rokietnicę, Bytkowo i kilka słów o rodzinie von Hantelmann. 

Dzięki uprzejmości  Autorki publikujemy tekst w całości.

Helena Szczerkowska wspomina młodość
Helena Szczerkowska w lutym 2019 roku skończyła 106 lat. Po ślubie z Bolesławem Szczerkow-

skim (1906-1976), nauczycielem, instruktorem harcerskim i działaczem społecznym, zamieszkała 
w Szamotułach. Kiedy opowiada o sobie, najchętniej cofa się pamięcią do dzieciństwa i młodo-
ści – lat, gdy była jeszcze Helenką Kaźmierczakówną i wraz z rodzicami i rodzeństwem mieszka-
ła w Nojewie, Chrzypsku, Izdebnie i Bytkowie – dobrach niemieckiej rodziny Hantelmannów. Od 
tamtych czasów świat tak bardzo się zmienił!

Helena przyszła na świat 10 lutego 1913 roku 
w Nojewie. Jej rodzicami byli Anna z domu Siewert 
(1877-1958) i Franciszek (1874-1949) Kaźmierczako-
wie. Anna pochodziła z Białokosza (gmina Chrzyp-
sko Wielkie), jej rodzice – Nepomucena i Franciszek 
– prowadzili tam gościniec, „z bilardem” – dodaje 
pani Helena. Kaźmierczakowie wywodzili się z Bobul-
czyna. Rodziny były wtedy bardzo liczne, niemal 

w każdej rodziło się sześcioro-ośmioro dzieci. Na 
ojcowiźnie pozostał jeden z braci (Jan), a Franciszek 
wybrał zawód budowlańca. Jak wspomina pani He-
lena, kształcił się w Niemczech, czyli gdzieś w głę-
bi kraju, bo i tutaj jeszcze przez kilkanaście lat były 
Niemcy, a do niemieckiej szkoły poszły nawet naj-
starsze dzieci Anny i Franciszka.

Pobrali się w 1898 roku w kościele w Psarskiem. 
Zawodowy los Franciszka, a także los całej jego ro-
dziny związał się z Hantelmannami. Otto von Han-
telmann (1870-1944) na początku lat 90. przybył 
do Wielkopolski z Dolnej Saksonii. W 1896 roku 
ożenił się z Luizą von Massenbach (1876-1943). Jak 
wspomina pani Helena, rodzinę hrabiów Massenba-
chów, właścicieli Białokosza, dobrze znała jej babcia 
i mama, niemal rówieśnica Luizy. Trudno dziś powie-
dzieć, czy wpłynęło to na zatrudnienie Franciszka, 
faktem jest, że stał się on prawą ręką Ottona przy 
różnych inwestycjach budowlano-remontowych. 
Otto von Hantelmann zamieszkał z żoną w pałacu 
w Rokietnicy (budynek, w którym mieści się techni-
kum – Zespół Szkół im. Zamoyskich), równocześnie 
kończono rozpoczętą jeszcze przed ślubem z Luizą 
budowę pałacu w Baborówku. Franciszek raczej nie 
uczestniczył w tej budowie, w tamtym czasie pro-
wadził inwestycje położone w innej części majątku 
Hantelmannów. Ośrodkiem drugiego rejonu wiel-
kopolskich dóbr hrabiów były Charcice z pięknym 
pałacem z 1840 roku, w którym od ponad pięć-
dziesięciu lat mieści się Zakład Terapii Uzależnień. 
Tę część majątku (Charcice, Izdebno i Jabłonowo) 
Otto przejął po stryju Hermanie. Otto von Hantel-
mann działał także w Szamotułach, był członkiem 
rady nadzorczej mleczarni i cukrowni.

Bytkowo, lata 30-te XX w. Anna i Franciszek Kaźmierczakowie. Bytkowo, rok 1928. Spotkanie rodzinno-sąsiedzkie.

Na stawie w Bytkowie. I poł. lat 20-tych XX w.
12. Helena Szczerkowska

Bytkowo ?
Rok 1943.
Helena Szczerkowska  
(z d.Kaźmierczak)

Helena Szczerkowska 
w dniu swoich 103 

urodzin.
Luty 2016 roku.
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Anna i Franciszek Kaźmierczakowie doczekali się 
ośmiorga dzieci: pięciu córek i trzech synów. Różni-
ca wieku między najstarszą z rodzeństwa Gertrudą 
(ur. 1899) a najmłodszym Marianem (ur. 1920) była 
właściwie różnicą pokolenia, najwyraźniej uzmysła-
wia to fakt, że kilka miesięcy po Marianie na świat 
przyszedł jego siostrzeniec Gwidon – syn Gertru-
dy. Pozostałe dzieci Anny i Franciszka to: Marianna  
(ur. 1900), Franciszek (ur. 1904), Izabela (ur. 1906), Jo-
anna (ur. 1909), Helena (ur. 1913) i Henryk (ur. 1916).

W 1914 roku Franciszka, już wówczas ojca sze-
ściorga dzieci, wysłano na front I wojny światowej. 
Rok później został ranny i z przestrzeloną ręką zna-
lazł się w szpitalu w Brunszwiku, skąd po jakimś cza-
sie zwolniono go do domu. W 1920 roku rodzinę 
Kaźmierczaków spotkało nieszczęście: w odstępie 
kilku miesięcy zmarły dwie córki, najpierw 14-let-
nia Izabela, a później 20-letnia Marianna. Marianna 
zmarła tuż przed Bożym Narodzeniem, aby ulżyć jej 
cierpieniu, w gorączce obkładano ją lodem wyrąba-
nym z Jez. Chrzypskiego. Dla Helenki, która miała 
wtedy 7 lat, śmierć sióstr musiała być ciężkim prze-
życiem. Zmarłe niemal wiek temu Marianna i Iza-
bela, wracają do niej w snach do dziś.

Naukę Helena rozpoczęła już w polskiej szkole – 
najpierw w Izdebnie, potem w Rokietnicy i Pawło-
wicach. W 1. połowie lat 20. Otto von Hantelmann 
ściągnął Franciszka do prac bliżej swojej siedziby, 
rodzina Kaźmierczaków zamieszkała w nie istnieją-
cym dziś dworku w Bytkowie. Część majątku w Char-
cicach została po I wojnie sprzedana, a w pałacu 
zamieszkał Georg von Hantelmann (1898-1924) – 
syn Ottona i Luizy, niemiecki bohater niedawno za-
kończonej wojny. Zasłużył się zwłaszcza w ostat-
nich miesiącach wojny, kiedy jako pilot samolotu 
myśliwskiego zestrzelił 25 samolotów angielskich, 
amerykańskich i francuskich (nieoficjalnie 30). Jego 
życie skończyło się tragicznie – w 1924 roku zginął 
od strzału, prawdopodobnie zabili go przemytnicy, 
których przyłapał w przypałacowym parku. W 2. po-
łowie lat 30. Hantelmannowie zlikwidowali majęt-
ność w Charcicach-Izdebnie, grunty rozparcelowa-
no, a pałac sprzedano.

Bytkowski dworek stał w niezwykle pięknej oko-
licy. Teren opada w kierunku Samicy, dziś to So-
bocko-Pawłowicki Obszar Chronionego Krajobrazu, 
a na miejscu, gdzie kiedyś stał dworek, do niedaw-
na znajdowały się pola golfowe. Kiedyś rozciągały 

się tam pola uprawne, rosły sady, na okolicznych 
stawach pływano łódkami, a sam dworek otoczo-
ny był ogrodem. 

W Bytkowie dorastały dzieci Kaźmierczaków i stąd 
wychodziły w świat. Pierwsza, jeszcze w czasach 
chrzypskich, wyszła za mąż najstarsza Gertruda (po 

mężu Gołębiewska), mieszkała w Poznaniu. Franci-
szek wybrał zawód ogrodnika, pracował u Roma-
na Dmowskiego, działacza Narodowej Demokracji, 
który w latach 1922-34 mieszkał w podpoznańskim 
Chludowie, a później u Kwileckich. Henryk został 
mistrzem cukiernictwa, prowadził cukiernię przy 
dzisiejszej ul. 23 Lutego w Poznaniu, zdobył wiele 
nagród w konkursach cukierniczych. Najmłodszy 
syn Marian został księgowym, po wojnie pracował 
w oddziałach PZGS-ów (Powiatowych Związkach 
Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”), 
a pod koniec życia zawodowego w słynnym Pe-
weksie w poznańskim Okrąglaku.

W 1928 roku w kościele w Sobocie odbył się ślub 
córki Joanny (po mężu Michalskiej, mieszkającej 
później we Wrześni). Na zdjęciu zrobionym w ogro-
dzie domu weselnego piętnastoletnia Helenka siedzi 
z przodu na ziemi, ubrana w plisowaną spódniczkę 
i bluzkę z marynarskim kołnierzem. Po ukończeniu 
szkoły powszechnej – podobnie jak inne „panienki 
z dobrych domów” – uczy się na kursach prowadze-
nia gospodarstwa domowego, handlu, szycia i haf-
ciarstwa. W tej ostatniej sztuce osiąga mistrzostwo.

Helena mieszka z rodzicami, pomaga im w pra-
cach domowych, w ogrodzie, pasie gęsi. Przeżywa 
też pierwszą dziewczęcą miłość. Jej ukochanym jest 

Bytkowo, przed 
dworem. Rok 1928.

Bytkowo, rok 1928. Ślub Joanny Kaźmierczakówny z Romanem Michalskim.

Bytkowo, przed dworem. Rok 1932.  3. Helena Szczerkowska
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Franek, chłopiec, z którym dorasta, sąsiad z tego sa-
mego dworku. Kiedy przyszło dorosłe życie, ich drogi 
się rozeszły, dawny ukochany poślubił inną kobietę, 
urodzili się synowie. Wkrótce jednak stracił żonę, 
która zginęła w czasie bombardowania Poznania. 
Owdowiały Franciszek chciał ponownie związać się 
ze swoją pierwszą miłością, jednak Helena go od-
rzuciła. Mimo to dziś często wraca do niego myślą, 
wspomnienia wczesnej młodości nabrały barw i – 
jak to bywa u osób w mocno zaawansowanym wie-
ku – to, co bardzo odległe, na nowo się przybliżyło.

Wówczas Helena już wiedziała, że oparcie w przy-
szłym życiu znajdzie w Bolesławie Szczerkowskim, 
bracie swojej przyjaciółki Elżbiety (po mężu Ros-
sa). Znała go od lat, przez cały okres wojny kore-
spondowali ze sobą, gdyż Bolesław w czasie kam-
panii wrześniowej dostał się do niewoli i przebywał 
w oflagu w Murnau.

Osobny rozdział wspomnień Heleny Szczerkow-
skiej to właśnie czas wojny. Przez pierwsze lata cięż-
ko pracowała fizycznie w polu, po 12 godzin, ponad 
siły. Brat Marian został aresztowany przez Niem-
ców, początkowo rodzina nie znała miejsca jego 
pobytu. Wreszcie przyszła wiadomość od miesz-
kającego w Toruniu Michała Siewerta, brata Anny 
Kaźmierczakowej, któremu informację o pobycie 
siostrzeńca w miejscowym więzieniu przekazał jego 
pracownik. Helena ma wówczas sen: śni jej się Mat-
ka Boska z obrazu wiszącego na drzewie rosnącym 
przy drodze z Bytkowa do Soboty, która każe napi-
sać list do więzienia z prośbą o uwolnienie Maria-
na. List pisze Franciszek Kaźmierczak, przypomina 
o ranach, które odniósł, walcząc w niemieckiej ar-
mii, wskazuje, że syn jest potrzebny w gospodar-
stwie. Po jakimś czasie przychodzi odpowiedź: trze-
ba przyjechać z garderobą dla Mariana, co oznacza, 
że zostanie zwolniony z więzienia. W podróż wy-

brała się właśnie Helena, z Torunia wróciła nie tylko 
z młodszym bratem, ale także z 60 ukrytymi lista-
mi innych więźniów do rodzin. Do dziś pamięta, że 
przesyłki były pełne wszy. We wspomnieniach pani 
Helena drzewo z drogi do Soboty stało się symbo-
lem. Jeszcze w czasie wojny trafił w nie piorun, któ-
ry zniszczył koronę, natomiast nie naruszył same-
go obrazu. Dziś obok tego miejsca stoi drewniany 
krzyż przydrożny.

Druga część okupacji była dla Heleny łatwiejsza, 
bo pod opiekę wzięli ją Hantelmannowie. O swo-
ich pracowników dbali w okresie międzywojennym: 
Otto na swój koszt sprowadzał do wsi lekarza dla 
pracowników, w razie potrzeby płacił za leki, pra-
cownicy – oprócz wypłaty – otrzymywali ekwiwa-
lent w naturze. Każdy z nich bez dodatkowych opłat 
mógł trzymać własną krowę w przeznaczonej na 
to stodole Hantelmanna. W czasie wojny Hantel-
mannowie również nie opuścili swoich pracowni-
ków w potrzebie. Otto powoływał się na wojen-
ne zasługi syna i uzyskiwał od okupacyjnych władz 
informacje o planowanych aresztowaniach wśród 
swoich pracowników. Starał się wówczas uwięzie-
nie (także w obozie koncentracyjnym) zamienić na 
wywóz na roboty. Helena nie pracowała już w polu, 
jej zadaniem było szycie. Szyła i naprawiała odzież, 
na przykład dla dwojga wnucząt Ottona i Luizy. Były 
to dzieci młodszego syna Rudolfa i jego trzeciej żony 
Jutty, pochodzącej z niemieckiej hrabiowskiej ro-
dziny z Kurlandii (obecnie Łotwa).

Helena Szczerkowska wspomina, jak wozem dra-
biniastym Jutta z małymi dziećmi wyjeżdżała na za-
chód mroźną zimą z 1944 na 45 rok. Mąż przebywał 
na froncie, a teściowie już wówczas nie żyli: Luiza 
zmarła w 1943, a Otto w 1944 roku, oboje zosta-
li pochowani przy ufundowanym przez ich rodzi-
nę kościele ewangelickim w Rokietnicy, po wojnie 

zamienionym na świątynię katolicką pod wezwa-
niem Chrystusa Króla Wszechświata. W momencie 
wyjazdu Jutta była w zaawansowanej ciąży, odwo-
zili ją pracownicy majątku. Na drogę powrotną po-
darowała im wszystkie pierzyny, jakie sama miała.

Bolesław Szczerkowski wrócił do Polski we wrze-
śniu 1945 roku. W listopadzie nastąpiły zaręczyny, 
a w grudniu ślub w kościele w Sobocie i wesele 
w Bytkowie. Ostatnią ważną uroczystością rodzin-
ną, która odbyła się w Bytkowie, były złote gody – 
50-lecie ślubu Anny i Franciszka Kaźmierczaków.

Helena i Bolesław zamieszkali w Szamotułach, 
gdzie Bolesław rozpoczął pracę jako nauczyciel Szko-
ły Podstawowej nr 1. Małżonkowie doczekali się 
dwóch córek. W 1947 roku urodziła się Elżbieta, 
dwa lata później Danuta. Przez pierwsze lata rodzi-
na mieszkała w kamienicy Koszudów (Rynek 9), od 
1950 roku – w kamienicy Wrzyszczów (Rynek 37/
Dworcowa 1). W tej samej kamienicy obok miesz-
kała moja rodzina: prababcia, jej siostra, babcia, 
mama i jej brat. Państwo Szczerkowscy byli bardzo 
życzliwymi sąsiadami, swoje mieszkanie udostęp-
nili nawet na wesele moich rodziców.

Z lat 50. i 60. Helena Szczerkowska wspomina 
przedstawienia teatralne odbywające się w sali Sun-
dmanna. Bardzo lubiła też czytać książki. Na bry-
dżu bywały u Szczerkowskich inne małżeństwa na-
uczycieli: Pawelowie, Niedźwiedziowie i Ziołkowie.

(...). W 2013 roku, krótko po swoich setnych uro-
dzinach, pani Helena przewróciła się i złamała nogę, 
od tego czasu nie może samodzielnie chodzić i po-
rusza się na wózku.

Pani Helena doczekała się trojga wnuków: Barto-
sza, Agnieszki i Macieja oraz prawnuczki Leny. Jest 
z nich bardzo dumna.(...)

Od czasu do czasu rodzina – oczywiście razem 
z panią Heleną – wyrusza śladami jej wspomnień. 
Odwiedzają Białokosz, Chrzypsko, Charcice, Rokiet-
nicę, Bytkowo, Sobotę, Baborówko – oglądają miej-
sca, które związane są z przeżyciami mamy i babci, 
zapalają znicze na cmentarzach, gdzie spoczywają 
ich przodkowie.

Autorka: Agnieszka Krygier-Łączkowska
Tekst pochodzi z portalu Region Szamotulski 

(www.regionszamotulski.pl)

Zdjęcia ze zbiorów rodziny Szczerkowskich
Zdjęcia rodziny Hantelmannów i część 

informacji na ich temat pochodzi od Małgorzaty 
Saternus (Rokietnickie Archiwum Cyfrowe)

Bytkowo,  
przed dworem. 
Rok 1940.
2. Anna 
Kaźmierczak
3. Franciszek 
Każmierczak
5. Gwidon ?
6. Helena 
Szczerkowska

Rudolf von Hantelmann 
i jego żona Jutta (okres 
wojny).

Rodzina  
Hantelmannów:  

Otto (zakrywa  
twarz dłońmi),  
Luiza i 2. żona  

Rudolfa – Gertruda. 
Park przy pałacu 

w Rokietnicy, 
ok. 1936 r.
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Świąteczne 
Kolędowanie

12 stycznia w Kościele pw. Chrystusa Króla 
Wszechświata w Rokietnicy odbyło się Świątecz-

ne kolędowanie zorganizowane przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Rokietnicy.

W kolędowaniu udział wzięli uczniowie zajęć wo-
kalnych GOKu, zaproszeni goście oraz instruktorka 
śpiewu – Marta Podulka.

Tego dnia mogliśmy wysłuchać kolędy w trady-
cyjnym wykonaniu, pastorałki oraz utwory o tema-

tyce świątecznej.
Serdecznie dziękujemy  Wszystkim, którzy uczest-

niczyli w koncercie oraz wspierali organizację tego 
wydarzenia.

Dziękujemy w szczególności księdzu Proboszczo-
wi Robertowi Korbikowi - było wzruszająco i uro-
czyście, to już taki kolędy czar… GOK 
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28. Finał WOŚP
12 stycznia 2020 w Rokietnickim Ośrodku Spor-

tu odbył się 28. FINAŁ WOŚP. 
Część artystyczną rozpoczęły o 10.00 przedszko-

laki z przedszkola BAJECZKA, przedszkolaki z Napa-
chania oraz przedszkolne ROKICIAKI. 

Występy artystyczne trwały na scenie przez cały 
dzień. Pomiędzy występami, przez całą imprezę, od-
bywała się licytacja różności przyniesionych przez 
darczyńców. Licytowano również koszulki wośpo-
we ufundowane przez Wójta Gminy Rokietnica.

O 13.30 wystąpiła Amelka Kurantowicz, a  za-
raz potem dzieci ze studia wokalno-teatralnego La-
-Lamy. Ogromne wrażenie zrobiła na nas p. Karoli-
na Sidorowicz grą na swoich szklanych skrzypcach.

Przed piętnastą wystąpiła Rokietnicka Orkiestra 
Dęta, potem wokalistki GOK oraz zespół dziecięco-
-młodzieżowy FAMA. 

Około 16.30 ulegliśmy czarowi kolorowego wy-
stępu zespołów CARMINA TRIBE, SUNANDA TRIBE 
i OULED NAIL, które od lat nadają barw naszym Fi-
nałom. Następnie zaprezentował się MUKS SPAR-
TAN Rokietnica z pokazem taekwondo.

Tuż po osiemnastej podziwialiśmy LADIES DAN-
CE – grupę taneczną z GOKu. Na koniec zagrał dla 
nas zespół rockowy DEAD PIXELS. 

O 20.00 podziwialiśmy wspaniały pokaz lasero-
wy – ŚWIATEŁKO DO NIEBA. Pokaz ufundowany 
został przez Wójta Gminy Rokietnica pana Barto-
sza Derecha. 

Oprócz tego na terenie hali ROS funkcjonował 
salonik gier planszowych na piętrze, kącik zabaw 
dla dzieci, malowanie twarzy, robienie warkoczy-
ków, sklepik z różnościami, kawiarenka, dmucha-
na zjeżdżalnia i wiele innych atrakcji.

28. Finał WOŚP obję-
ty był patronatem ho-
norowym WÓJTA GMI-
NY ROKIETNICA.

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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GRALI Z NAMI
• Zakład Usług Komunikacyjnych 

ROKBUS
• Restauracja „POD GRUSZĄ” p. Jó-

zef Gawron
• Cukiernia „U Kamilka” p. Artur Li-

siak
• Piekarnia Łakomy Rokietnica
• ART. STUDIO WILKOM  p. Marek 

Korytowski
• Urząd Gminy Rokietnica
• Wójt Gminy Rokietnica p. Bartosz 

Derech
• Szkoła Podstawowa im. Jana 

Brzechwy w Rokietnicy
• Przedszkole „Bajeczka” w Rokiet-

nicy
• Szkoła i przedszkole – Napachanie-

-Mrowino
• POLICJA Rokietnica
• STRAŻACY
• ROKIETNICKI OŚRODEK SPORTU – 

p. Jerzy Maciejewski i pracownicy
• GMINNY OŚRODEK KULTURY
• BIBLIOTEKA GMINNA
• KLAUS - nagłośnienie
• Sklep Komputerowy LINK Rokiet-

nica
• Pierogarnia NA TRAKCIE
• LAVORO ITALIANO&BEEF HOUSE 

Rokietnica
• Sklep wielobranżowy pp. Iwona 

i Waldemar Gadeccy
• DROGERIE POLSKIE Rokietnica
• CHATA POLSKA Rokietnica
• REGATTA HOTEL, WELLNESS & SPA 

Kiekrz
• DOKKU SUSHI BAR Kiekrz
• JULO MEBEL
• TOMPŁYT
• Kwiaciarnia ZAKĄTEK p. Małgorza-

ta Karpiczak- Ostrowska
• Kwiaciarnia FLOWER & PEOPLES
• PALETA SMAKU Rokietnica
• AKADEMIA BILARDOWA R. Babica
• Kawiarnia NATURIANA
• IWN Cars – myjnia Rokietnica
• Sklep zoologiczny JOY Kiekrz
• Agata Jankowiak – KRAINA EMOCJI
• ROSFIT
• POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY 

Oddział w Rokietnicy
• Zespoły CARMINA TRIBE!,  SUNAN-

DA TRIBE i OULED NAIL  
• Zespół FAMA
• Zespół LA-LAMY
• ROKIETNICKA ORKIESTRA DĘTA
• WOKALISTKI z Gminnego Ośrod-

ka Kultury
• Zespół DEAD PIXELS
• Magda Andrzejewska – ZUMBA 

i ROKICIAKI
• Stowarzyszenie Rokietnica Biega
• Morsy Rokietnica
• Hurtownia WENTYL – P. Dominik 

Chlebowski
• P. Daria Bajerlein
• P. Tamara Gała
• P. Lucyna Kurczewska
• P. Maja Piasek
• P. Jacek Nogal
• P. Ola Akuszewska
• P. Romuald Wasielewski
• P. Leszek Małyszka

• Sklep zoologiczny WETKARMA
• Firma FIMTEC Polska – p. Teresa 

Paszke
• P. Paulina Pniewska
• P. Magdalena Knioch
• P. Małgorzata Janowska-Jandy
• P. Kasia Ciesielska
• P. Anna Szenic
• P. Agata Maćkowiak
• P. Adrianna Szatkowska
• P. Antek Stasiak
• P. Oskar Golak
• P. Inga Koniuszy
• P. Sidorowska
• P. Anna i Zbigniew Antczakowie
• P. Anna i Bartosz Derechowie
• Posłanka Katarzyna Kretkowska
• P. Danuta Potrawiak
• Rodzina Kępów
• P. Lucyna Bigos
• P. Szymon Wierzbicki
• P. Tomasz Wierzbicki
• P. Małgorzata Sklepik
• P. Małgorzata Gruszczyńska
• Rokietnicka Grupa Siłaczy i Pasjonat 

Strong – Marco Wrzeszcz
• P. Janusz Garstka
• P. Zdzisław Szatkowski
• P. Krzysztof Sierżant
• P. Krzysztof Kardacz
• P. Przemysław Nawrocki
• P. Renata Stróżyńska – RENART 

STUDIO
• P. Górczak
• ROKITA ROKIETNICA
• ROKTAR
• P. Justyna Pilarska – Narcisse
• P. Maciej Hemerling

• P. Krzysztof Przybylski
• P. Sonia Łukasiewicz
• P. Joanna Nowak
• P. Dawid Spychała
• SPARTAN Rokietnica
• Klub HartRok – CTS Sobota
• Bistro SCHADZKA PRZY PIECU Na-

pachanie
• P. Jolanta i Marek Pankowscy
• P. Emilia Świst
• P. Monika Sokołowska
• P. Roman Krzyżaniak
• P. Krzysztof Ludwic
• P. Beata Fabiś -  artykuły z Niemiec  
• P. Aleksandra Bartnik
• P. Marzena Skotarczyk
• P. Damian Nowicki MY PHOTO WAY
• Rokietnicki Klub Fotograficzny
• P. Michał Sokołowski zjeżdżalnia
• WOLONTARIUSZE i Sympatycy 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy

• Sklep zoologiczny Petmania
• Mysza Surf Pro -Kiekrz
• Sklep odzieżowy ZAZA
• P. Kacper Knychała i P. Michalina 

Nowak
• PZU Piotr Nowak

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

Sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Rokietnicy



18



19Rokickie Wiadomości  luty 2020

P r a c e  l i c y t o w a n e  n a  W O Ś P  a u t o r s t w a  c z ł o n k ó w  R K F
Jacek Nizio

Adam Woźniczka

Krzysztof Michta

Joanna Bednarska Magdalena Janke Rafal Depta

Krzysztof Rzepczyński

Damian Nowicki

Krzysztof Skibicki
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Chronić piękne i ulotne. 
XI BAL SOŁTYSÓW ponownie dla ROKTAR-u

W symbolice Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin ROKTAR widnieje motyl. 
Znając historię, codzienność i marzenia tej organi-
zacji, nietrudno rozpoznać podobieństwa. Przebu-

dzenie, a nawet wyzwolenie, nowy początek, wrażli-
wość, radość i piękno to ich przesłanie, zaś możliwie 
największa niezależność i wolność – to upragniony 
cel. Przekonują o prawie do życia bez barier i ogra-

niczeń. Ale nie tylko – codziennym uporem i kon-
sekwencją przede wszystkim uczą z nimi walczyć: 
nas wszystkich. Często także – wbrew wszystkiemu.

Motyl ludzi ROKTAR-u ma zielone skrzydło, po-
nieważ wartością, której są do końca wierni, jest 
nadzieja: na zrozumienie, lepsze życie i spełnione 
plany. Kto raz ich pozna i zrozumie, pozostaje z nimi 
i ich wspiera. 

W gronie życzliwych i wiernych są od jedenastu 
lat organizatorzy i uczestnicy Balu Sołtysów – wy-
darzenia, które jak orszak Trzech Króli rozpoczyna 
rokrocznie dobroczynne inicjatywy w gminie Ro-
kietnica. O klimacie, atmosferze i atrakcjach Balu 
napisano przez lata jego organizowania już wiele. 
Każdy kolejny raz potwierdza zaś to, co jest jego 
atutem: gościnność, życzliwość, uśmiech, dobrą za-
bawę i zawsze autentyczną radość z dzielenia się 
sobą z innymi. Karnawałowe uciechy, atrakcje, mu-
zyczne niespodzianki i piękne obrazy podopiecz-
nych ROKTAR–u, stanowiące nie tylko niepowtarzal-
ny element scenografii, ale również nietuzinkowy 
przyczynek do wsparcia działalności stowarzysze-
nia, towarzyszyły jedenastej edycji Balu skutecznie 
i wiernie. Dowodem – zabawa do białego rana, pli-
ki pamiątkowych zdjęć, zabrane do domów wspo-
mnienia i przekazane potrzebującym wsparcie. Za 
jego udzielenie tradycyjnie, ze wzruszeniem i z pre-
cyzyjnym wskazaniem celu, dziękowała prezes Sto-
warzyszenia ROKTAR – Pani Wanda Koralewska. Nie-
jednemu z uczestników Balu wzruszenie odbierało 
mowę, a zaangażowanym w przygotowanie przed-
sięwzięcia Sołtysom: Agnieszce Kram, Monice Pacz-
kowskiej, Marii Chojnackiej i „szefowi” tej zawsze 
świetnie i zgodnie grającej orkiestry – Józefowi Fu-
dali zadowolenie i duma wycisnęło bezcenną łzę.

Pożegnanie tradycyjnie zawierało zaproszenie 
i natychmiastowy odzew – do spotkania na kolej-
nym charytatywnym Balu Sołtysów Gminy Rokiet-
nica za rok.

Danuta Potrawiak 
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Podziękowanie
Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełno-

sprawnych i ich Rodzin „ROKTAR” składa po-
dziękowania za organizację „Balu Sołtysów” 
na rzecz naszego stowarzyszenia. 

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wielkie ser-
ca darczyńców. Jak co roku, już po raz 11 oka-
zujecie Państwo wsparcie, które z roku na rok 
nas zaskakuje, raduje nasze serca i motywu-

je do jeszcze większej pracy na rzecz Stowa-
rzyszenia. 

Szczególne podziękowania kieruję do orga-
nizatorów Sołtysów: Józefa Fudali, Marii Choj-
nackiej, Agnieszki Kram, Moniki Paczkowskiej.

Myślę, że prace malarskie wykonane przez 
naszych podopiecznych w Warsztatach Tera-
pii Zajęciowej, ozdobią państwa domy i biu-
ra przynosząc satysfakcję z dobrej inwestycji.

Dziękujemy, a otrzymane wsparcie umożli-
wi nam wyposażenie hostelu dla podopiecz-

nych, który będziemy tworzyć w nowym obiek-
cie w Tarnowie Podgórnym.  

Prezes Stowarzyszenia
Wanda Koralewska

Prosimy o wsparcie nas, przekazując 1% 
podatku na działania na rzecz osób niepełno-
sprawnych KRS 0000316203 Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin Roktar.

Podziękowanie dla sponsorów 
XI Balu Sołtysów.

Dziękuję wszystkim, którzy wsparli organizację 
kolejnej, XI edycji Balu Sołtysów. Są to:
• Pan Bartosz Derech – wójt gminy Rokietnica, 

który objął honorowym patronatem tą imprezę;
• Pani Danuta Potrawiak – sekretarz Gminy Ro-

kietnica i pracownicy Referatu Organizacyjnego 
i Promocji Urzędu Gminy Rokietnica;

• Pani Teresa Wieczorek – dyrektor GOK i Biblioteki;
• Pani Wanda Koralewska – prezes ROKTAR-u;
• Pan Michał Wieland – prezes PUK-u;
• Pan Piotr Stasiak – prezes ROKBUS-u;
• Pan Michał Krzyżaniak – prezes SKR;
• Firma STRAUSS – CAFE POLAND Swadzim;
• Pani Izabela Dziamska – przewodnicząca Rady 

Gminy Rokietnica;
• Pan Michał Cieciora – radny gminy;

• Pani Renata Głowacka – Klinika Miodowa;
• Pan Tomasz Klonowski – Policja;
• Pan Piotr Łakomy – piekarnia;
• Pan Artur Lisiak – cukiernia;
• Pan Józef Gawron – restauracja „Pod gruszą”;
• Pan Waldemar Miecznik – DOMEX;
• Pan Marcin Szatkowski – AGMAR;
• Pani Elżbieta Furmaniak – bistro KURCZAK;
• Pani Edyta Śmiatacz-Szatan – GROCHÓWKA z Na-

pachania;
• Pani Agnieszka Puk – salon fryzjerski;
• Pani Ewa Kaczmarek – salon kosmetyczny;
• Pani Ewelina Więckowska – salon fryzjerski;
• Pani Małgorzata Rapacz – salon fryzjerski;
• Pan Adam Michta;
• Pan Marian Jakobsze;
• Pani Jadwiga Nadolna-Czachor – kwiaciarnia;
• Pani Marta Wojewoda-Rubak – kwiaciarnia;

• Pan Eugeniusz Kaczmarek – drukarnia;
• Pani Agnieszka Kram – sołtys Napachanie-Dalekie; 
• Pani Monika Paczkowska – sołtys Starzyny-Ro-

gierówko; 
• Pani Marzena Mruk – sołtys Kiekrz-Pawłowice;
• Pani Maria Chojnacka – sołtys Krzyszkowo;
• Pani Krystyna Wargin;
• Pani Halina Fudala; 
• Pani Teresa Sroka;
• Państwo Monika i Sławomir Fudala;
• Bożena i Mirosław Musiał;
• Pan Zdzisław Szatkowski.

Serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom. Jeżeli 
kogoś pominąłem i nie wymieniłem – przepraszam.

Józef Fudala – Prezes Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego  

Koło Gminne Rokietnica

Hania Sztachańska w The Voice Kids

Hania Sztachańska, mieszkanka Rokietnicy, wzięła 
udział w 3. edycji programu The Voice Kids. Jej wy-
stęp podczas przesłuchań w ciemno poprzedzony był 
precastingami, w których zaśpiewało kilka tysięcy 
uczestników. Jurorzy zwrócili uwagę na piękny głos 
13-latki oraz podobieństwo interpretacji piosenki 
Nothing breaks like a heart do oryginału w wyko-
naniu Miley Cyrus. Cleo oraz Tomson i Baron chcie-
li mieć Hanię w swojej drużynie. Ona jednak szyb-
ko zdecydowała się dołączyć do grupy chłopaków. 
Tym sposobem Hania zagwarantowała sobie wy-
stęp w tzw. bitwach, podczas których zawodnicy 
będą rywalizować ze sobą w sześciu triach. Pierw-
sze z nich zostaną wyemitowane 1 lutego o godz. 

20:00. W odcinku finałowym (22 lutego) wystąpią 
3 najlepsze głosy z każdej drużyny i to spośród nich 
zostanie wyłoniony zwycięzca.

Odcinek, w którym Hania zmierzy się z innymi 
uczestnikami w bitwach, zostanie wyemitowany 
prawdopodobnie 8 lutego. Trzymamy kciuki za uda-
ny występ. 

W tym roku widzowie mogą wybrać ulubionego 
uczestnika programu. Na Hanię i innych młodych 
wokalistów można głosować do 20 lutego pod ad-
resem: https://voicekids.tvp.pl/plebiscyt. Zwycięz-
ca otrzyma szansę nagrania własnego singla i te-
ledysku. Dodatkowo wskaże cel charytatywny, na 
który zostanie przekazane 25 tys. zł. 

Hania jest laureatką wielu konkursów wokalnych. 
Pomimo młodego wieku osiągnęła wiele sukcesów. 
Już jako 9-latka zdobyła nagrodę Starosty Poznań-
skiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury. Hania nie tylko śpie-
wa, ale również gra na fortepianie, a swój warsztat 
kształtuje w szkole muzycznej.

Katarzyna Sokulska 
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica
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Przedszkole 
Bajeczka
W grudniu i styczniu  
w Bajeczce działo  się…
„Słodka wyprawa Pszczółek 
i Słoneczek”

W deszczowy, środowy poranek, 13 listopada, gru-
py „Pszczółki” i „Słoneczka” wyruszyły na wyciecz-
kę do Fabryki Czekolady „Goplana”. Dzieci wzięły 
udział w „Czekoladowych warsztatach” i dowiedzia-
ły się m.in. skąd się wzięła czekolada, rozwiązywały 
zagadki o czekoladzie, degustowały ziarna kakaow-
ca, jak również różne rodzaje czekolad. Następnie 
wraz z Czekoladowym Mistrzem tworzyły i deko-
rowały własną tabliczkę czekolady. Po spacerze po 
starym zakładzie, dzieci odebrały dyplomy Czeko-
ladowego Mistrza i z brzuszkami pełnymi czekola-
dy wróciliśmy do przedszkola :)

„Pszczółki poznają zawody”
Z okazji Dnia Pluszowego Misia, gościliśmy w na-

szej grupie p. Agatę Fręśko, mamę Hani. Pani Agat-
ka opowiedziała nam o swojej pracy w zawodzie 
kelnerki. Wspólnie z dziećmi przygotowała pyszny 
deser na bazie jogurtu, musu owocowego i świe-
żych owoców. Było super! Z okazji Andrzejek poszli-
śmy w odwiedziny do naszej przedszkolnej kuchni, 

w której szefową jest mama Alinki, p. Justyna Lange. 
Razem z p. Justynką dzieci przygotowały smaczną 
pizzę, samodzielnie zagniatały ciasto, smarowały cia-
sto sosem i układały na niej to, co lubią najbardziej! 

Dziękujemy p. Justynie i p. Agacie za poświęco-
ny czas i mamy nadzieję, że nie było to ostatnie 
wspólne gotowanie!

„Dzień Pluszowego Misia”
25 listopada, podczas piżamowej imprezy, święto-

waliśmy Dzień Pluszowego Misia w grupie „Żabki”. 
Towarzyszyły nam ulubione pluszaki, z którymi tań-
czyliśmy, o których opowiadaliśmy i do których się 
przytulaliśmy. Doskonałą zabawą okazało się także 
zadanie, polegające na robieniu namiotów z przy-
niesionych kocyków. Nie zabrakło przekąsek i oglą-
dania bajki w zaciemnionej sali. Dzieci chciałyby 
częściej obchodzić to miłe święto. Tego dnia swo-
je urodziny, obchodziła również Ewa. Z tej okazji 
odwiedził nas wujek solenizantki, pan Piotr, który 
umilił nam ten dzień pokazem magicznych sztuczek. 
Dziękujemy za spotkanie, które wywołało wiele po-
zytywnych emocji. 

W przedszkolu w ciągu całego roku szkolnego, 
wykorzystujemy każdą okazję, by poznawać zna-
ne lub mniej znane zawody. Organizujemy wyjaz-
dy, spacery lub spotkania. Dzieci z Bajeczki poznały 
pracę stewardessy /ciocia Antosia/, muzyka-perku-
sisty /tata Olka/, położnej /mama Michaliny/, sto-
matologa /mama Kubusia/. 

 Dziękujemy za znalezienie czasu na spotkanie 
z nami i zapraszamy rodziców, którzy chcą zapoznać 
wszystkie dzieci ze swoim zawodem.

Joanna Tomalka 

„Bezpieczeństwo ważna sprawa”
W listopadzie 6-latki z „Bajeczki” wzięły udział 

w projekcie na temat bezpieczeństwa. Przypomnia-
ły sobie zasady bezpiecznej zabawy w przedszko-
lu i domu oraz w jaki sposób poruszać się w ruchu 
drogowym. Dzieci spotkały się z ratownikiem me-
dycznym i dowiedziały się na czym polega pierw-
sza pomoc przedmedyczna. Na wycieczce do Straży 
Pożarnej zgłębiały wiedzę jak zachować się w sy-
tuacji, gdy wybuchnie pożar. Z dużym zaintereso-
waniem brały udział w zajęciach z psychologiem. 
Głównym tematem było  bezpieczeństwo w kon-
taktach z osobami nieznajomymi. Przedszkolaki bra-
ły udział w zajęciach interaktywnych zorganizowa-
nych w ramach ogólnopolskiej kampanii „ Kolejowe 

ABC”. Na zajęciach uczyły się o bezpieczeństwie 
podczas podróży koleją. 

Podsumowaniem projektu był Quiz zorganizowa-
ny przez panie nauczycielki.  Dzieci mogły pochwa-
lić się swoją dużą wiedzą na temat bezpieczeństwa.

„Zadanie domowe” 
Przygotowania do świąt w przedszkolu „Bajecz-

ka” ruszyły „pełną parą”. Mijając każdą salę moż-
na usłyszeć świąteczną muzykę, pastorałki, kolędy 
i próby przed świątecznymi spotkaniami z rodzicami. 
Pierwsze Jasełka mamy już za sobą, ale z największą 
niecierpliwością czekaliśmy na dzień 6 grudnia, czyli 
tradycyjne odwiedziny św. Mikołaja. Chcąc uświet-
nić ten dzień przedszkolaki pojawiły się w przebra-
niach, z wypiekami na twarzach opowiadając – co 
i gdzie już znalazły w ten radosny dzień. W przed-
szkolu również czekała na nie niespodzianka, ale… 
żeby ją otrzymać należało wykonać „zadanie do-
mowe”. Niestety nie wszyscy się z niego wywiązali, 
dlatego czyszczenie butów odbyło się w sali 11. Tak 
przygotowani mogliśmy oczekiwać Gościa. W koń-
cu zjawił się… Ale niespodzianie, bo nikt nie za-
uważył momentu jego przybycia. Na dowód swo-
jej obecności– jak zawsze- zostawił dla wszystkich 
GRZECZNYCH ;) przedszkolaków upominki. Po tym 
incydencie, obiecaliśmy sobie, że w przyszłym roku 
będziemy baczniejszymi obserwatorami!!! ;) A na 
razie wszystkim Rodzicom i przyjaciołom naszego 
przedszkola, życzymy zdrowych, radosnych, spę-
dzonych w miłej, rodzinnej atmosferze świąt Bo-
żego Narodzenia!

A.Ankudowicz, I.Płóciennik

Rodzice dzieciom…
Rodzice dzieci z grupy „Tropicieli” mocno zaanga-

żowali się w wykonywanie zadań w ramach progra-
mu preorientacji zawodowej.  W ostatnim miesiącu 
gościliśmy tatę Poli, który opowiedział na czym pole-
ga praca w drukarni oraz czym zajmuje się operator 
mieszalni farb. Pan Rafał przeprowadził interesują-
ce zajęcia, podczas których dzieci łączyły barwniki 
i obserwowały powstawanie nowych kolorów. Od-
wiedził nas także tata Olka, dzięki któremu odby-
liśmy niezwykłą podróż do świata muzyki. Prezen-
tacja zestawu perkusyjnego, a przede wszystkim 
możliwość zagrania na talerzach i werblach, spra-
wiła dzieciom mnóstwo radości.  Prosto z lotniska 
przyjechała do nas ciocia Helenki. Celem spotkania 
było przybliżenie dzieciom tematu podróży lotni-
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czych oraz funkcji pilota i stewardessy  w samolo-
cie. Przedszkolaki poznały zasady bezpieczeństwa, 
których należy przestrzegać na pokładzie oraz do-
wiedziały się w jaki sposób zostać stewardem lub 
stewardessą. Dzięki dziadkowi Helenki poznaliśmy 
zawód stewarda na okręcie. Pan Walerian z wielką 
pasją i zaangażowaniem opowiadał o statku Bato-
rym, na którym pływał, o jego budowie, o pracy na 
morzu oraz specjalnych zadaniach, jakie wykonuje 
się na statku. To było bardzo interesujące spotka-
nie, które z pewnością zapadnie na długo w pamię-
ci Tropicieli.  Cieszymy się i jesteśmy bardzo dumni 
z zaangażowania rodziców w pracę naszej placówki. 

M. Gawrysiak
J. Górna

28 FINAŁ WOŚP
Już po raz kolejny Przedszkole „Bajeczka” brało 

udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, tym razem pod hasłem „Wiatr w żagle dla 
dziecięcej medycyny zabiegowej”. W tym roku mie-
liśmy zaszczyt rozpocząć granie dla 28 finału WOŚP. 
Przedszkolacy, przygotowani pod kierunkiem swoich 
pań, mogli wykazać się umiejętnościami w różnego 
rodzaju tańcach. Dzieci zostały nagrodzone grom-
kimi brawami. Między występami grupowymi od-
bywały się licytacje prac naszych podopiecznych, 
w której brali udział rodzice. Jak zawsze rodzice nie 
zawiedli,  wykazali się dużym zaangażowaniem, nie 
tylko poprzez występy ich dzieci, ale także poprzez 
dostarczenie pysznych domowych wypieków do ka-

wiarenki. Wcześniej gromadzili w przedszkolu róż-
ne przedmioty, gadżety, które można było nabyć na 
kiermaszu w formie „torebki niespodzianki”. Nie za-
wiedli także pracownicy naszego przedszkola, któ-
rzy z ogromnym sercem włączyli się w pomoc przy 
organizacji 28 finału WOŚP oraz nasze dwie wolon-
tariuszki, które z puszkami opanowały halę ROS-u.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim rodzicom i dzie-
ciom za to, że po raz kolejny udowodnili, iż  możemy 
liczyć na ich wsparcie i przychylne serducha. Całe 
szczęście Orkiestra będzie grała do końca świata 
i o jeden dzień dłużej, więc… do zobaczenia za rok.

Agnieszka Kożuchowska 
Marta Grzegorzewska
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Przedszkole  
Leśna Chatka

Przedszkole  
Leśna Chatka

Cypis z żoną w podróż poślubną się wybrali i nam 
o niej 3 grudnia 2019 r. opowiadali. W Pradze czas 
razem spędzili i w języku czeskim „dzień dobry”- 
mówili.  Widoki piękne tam podziwiali i nam wszyst-
ko pokazali.

6 grudnia 2019r. Przedszkolaków z Leśnej Chatki 
odwiedził Święty Mikołaj ! Wszystkim dzieciom przy-
niósł w dużym worku prezentów bez liku !

Święta Bożego Narodzenia to czas najpiękniejszy, 
pełen radości i wzruszeń, poprzedzony intensywny-
mi przygotowaniami. Również w naszym przedszko-
lu już na początku grudnia rozpoczęliśmy przygoto-
wania do tego niezwykłego wydarzenia.

Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych przy-
gotowały Jasełka. Ponadto z zapałem i dużym za-
angażowaniem wykonały kartki świąteczne, przy-
ozdobiły pierniki i wykonały świąteczne upominki 
dla najbliższych.

Przy słuchaniu kolęd i świątecznych piosenek czas 
upłynął szybko i nawet się nie obejrzeliśmy a już 
mamy Nowy 2020 Rok !

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szcze-
gólnej życzliwości, wzajemnej pomocy, dostrzega-
nia potrzeb innych i wzajemnego obdarowywania 
się. Przedszkolaki z Leśnej Chatki z pomocą cioci 
Oliwii zebrały dary dla schroniska. Dzięki zbiórce 
udało się zgromadzić potrzebne przedmioty i wy-
żywienie dla zwierzaków.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom!

Cóż za zapach: cynamon, goździki… Coś nam się 
wydaje, że ktoś upiekł pierniki.

Rumiane, pachnące wraz z Rodzicami pięknie 
przystroiliśmy i miło czas wspólnie spędziliśmy. 

Serdecznie dziękujemy Kawiarni Naturiana z Ro-
kietnicy za pierniczkowy poczęstunek !  

6 grudnia 2019 r. Żłobkowiczów odwiedził Świę-
ty Mikołaj. Wśród radosnych okrzyków, ciekaw-
skich spojrzeń i nieśmiałych gestów wręczył dzie-
ciom upominki. 

Sensoryka ważna sprawa, dla Leśnych Skrzatów 

to  świetna to zabawa. W ramach relaksu do muzyki 
malowaliśmy, a do tego kolorowych farb używaliśmy.

W okresie przedświątecznym dzieci ze żłobka 
dołączyły się do przedszkolnej zbiórki darów dla 
schroniska. Karma, koce i niezbędne akcesoria cio-
cia Oliwia dostarczyła potrzebującym zwierzakom, 
tym samym sprawiając olbrzymią niespodziankę tuż 
przez Wigilią Bożego Narodzenia. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom! 
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Nowy Rok w Czterech Porach Roku
Czy Wy wiecie, że minęły już cztery miesiące od 

momentu rozpoczęcia roku szkolnego? To po pro-
stu nie do wiary! Dopiero wróciliśmy z wakacji, a tu 
już minęła jesień i weszliśmy w Nowy Rok podczas 
tej nadzwyczaj ciepłej zimy.

Ciekawe, jak to będzie w tym roku? Tego nikt nie 
wie... Pewne jest za to to, że: dorośniemy, zmądrze-
jemy, a niektórzy  z nas pójdą do pierwszej klasy. 
A w przedszkolu będzie dużo się działo – jak zawsze:)

Początek stycznia upłynął nam pod znakiem przygotowań do Dnia Babci i Dziadka. Ćwiczyliśmy 
piosenki, wierszyki, robiliśmy próby przedstawień, 
przygotowywaliśmy laurki i prezenty. Było z tym 
mnóstwo pracy. Ale warto było tak dokładnie wszyst-
ko przygotować, bo babcia i dziadek są, zaraz po 
rodzicach, najważniejszymi dla nas osobami i bar-
dzo ich kochamy. Wprost nie mogliśmy się docze-
kać ich odwiedzin w naszym przedszkolu. W końcu 
nadszedł ten wyczekiwany dzień. Zjawili się wszyscy 
zaproszeni przez nas goście. Wystąpiliśmy dla nich, 
a potem poczęstowaliśmy ich kawą i przepyszny-
mi ciastami. No i mogliśmy przytulić ich i wycało-
wać. Było wspaniale.

Oprócz uroczystości z okazji Dnia Babci, życie 

przedszkolne toczyło się normalnym miesięcznym 
rytmem. Oprócz codziennych zajęć z ciociami, ryt-
miki, piłki nożnej, tańca, jogi, treningu funkcjonal-
nego i robotyki, mieliśmy także zajęcia z ceramiki, 
w czasie których lepiliśmy prezenty na Dzień Dziad-
ka oraz warsztaty z DNA zabawy, w czasie których 
badaliśmy czy zasady są kwaśne. Był także u nas 
Klub Małego Muzyka z audycją „Instrument w ra-
mie zaklęty”, w czasie którego poznaliśmy wielką, 
wspaniałą harfę.

Teraz czekamy już na luty - zbliża się wielkimi kro-
kami. Ciocie mówiły, że pojedziemy do Muzeum Ro-
gala albo do kina, więc już nie możemy się doczekać :)

Przedszkole  
4 Pory Roku

Przedszkole  
Ptyś
Przedszkole Niepubliczne PTYŚ 
i Punk Opieki Dziennej przy 
Przedszkolu PTYŚ
17 i 18.12.2019   
Warsztaty świąteczne z rodzicami.

Tradycji stało się zadość. 17 i 18 grudnia gościli 
w naszych progach rodzice naszych milusińskich. 
Pierwszego dnia grupa „Słoneczka” wykonała prze-
piękne ozdoby bożonarodzeniowe wraz ze swoimi 
rodzicami, następnie grupa „Gwiazdeczki”. Wyko-
nane prace zasługują na największe oklaski, poziom 
był naprawdę wysoki. Dziękujemy rodzicom za po-
święcony czas i zaangażowanie, jak zawsze można 
na Was liczyć. Kolejny tak miły Dzień czeka nas przed 
świętami Wielkanocnymi. 

20.12.2019 Spektakl 
Teatralny i Wizyta 
Gwiazdora.

Ostatni dzień w przedszko-
lu przed przerwą świąteczną 
był pełen atrakcji. Odwiedzili 
na aktorzy z Teatru Krokodyl 
z przedstawieniem „Pastorał-
ka”. Dzieci mogły poznać daw-
ne tradycje świąteczne oraz do-
wiedziały się, że każdy błąd 
można wybaczyć a idealną oka-
zją do tego są właśnie święta. 
Mimo poważnej tematyki ak-
torzy zrobili wszystko abyśmy 

bawili się wyśmienicie. Po spektaklu mieliśmy fan-
tastycznego gościa – Gwiazdora. Och, co to było za 
spotkanie, On naprawdę zna każdego z nas  Dzie-
ci jak i ciocie dostały wymarzone prezenty, pojawiły 
się nawet łzy wzruszenia. Gwiazdorku dziękujemy 
za odwiedziny i zapraszamy za rok obiecujemy być 
mili i dobrzy dla innych i samych siebie. Nie tylko 
dzieci przedszkole otrzymały prezenty, nasi najmłod-
si z Punktu Opieki Dziennej również mieli przemiłą 
niespodziankę. Wujek Bartek na zajęciach z rytmi-
ki również wprowadził klimat świąteczny, braliśmy 
udział w przepięknym kolędowaniu. 

Grudzień to czas nadziei, radości. Dzieci z Punk-
tu Opieki Dziennej miały możliwość odczuwania 
atmosfery świątecznej codziennie, a to za sprawą 
cioć, które starały się codziennie wykonywać prace 
plastyczne, prowadziły zajęcia o tematyce świątecz-
nej, śpiewały z dziećmi kolędy i tańczyły do utwo-
rów o tematyce świątecznej. 

W ramach programu „Magiczna moc bajek” re-

alizowaliśmy III Moduł: „Czy inny znaczy gorszy?”. 
W grudniu dzieci zapoznały się z baśnią Hansa Chri-
stiana Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. Roz-
mawialiśmy o tolerancji, zrozumieniu, akceptacji, 
empatii i niesieniu pomocy. Włączyliśmy się w akcje 
„Szlachetna Paczka”, dzięki zaangażowaniu i hojno-
ści rodziców i osób niezwiązanych z przedszkolem 
mogliśmy skomponować prezenty dla potrzebującej 
rodziny z naszej gminy. Mamy nadzieję, że paczka 
wywołała radość i uśmiech na twarzach obdarowa-
nych. Kochani rodzice, dziękujemy za tak ogromną 
pomoc, pamiętajmy dobro do nas wraca. „Piękna 
nasza Polska cała” w ramach tego projekty pozna-
liśmy nasze Polskie zwyczaje bożonarodzeniowe. 
Zorganizowaliśmy warsztaty z rodzicami, w czasie 
których tworzyliśmy ozdoby oraz kartki świąteczne. 
Styczeń zapowiada się pracowicie, czeka nas Dzień 
Kubusia Puchatka, balik karnawałowy, Dzień Babci 
i Dziadka. W Nowy Rok wchodzimy z przytupem. 

KJ. 
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Wiadomości  
z Przedszkola w Mrowinie

17.12 – Jasełka – przedstawienie 
w Domu Opieki dla Seniorów 
w Przybrodzie

W tym dniu dzieci pięcioletnie z grupy „Pszczółki” 
miały przyjemność odwiedzić Seniorów  zamieszku-
jących Dom Opieki w Przybrodzie. Dzieci przygoto-
wały krótkie przedstawienie jasełkowe, a na koniec 
wszyscy wspólnie zaśpiewali kolędy. Mali aktorzy 
otrzymali od seniorów gromkie brawa i małe upo-
minki, które sprawiły im wiele radości.

Wychowawczynie grupy Pszczółki

20.12 – Warsztaty świąteczne
W ostatni piątek przed świętami Bożegonarodze-

nia dzieci z przedszkola w Mrowinie wzięły udział 
w warsztatach świątecznych w gospodarstwie agro-
turystycznym „Kids Farm” w Przecławiu. Zaraz po 
przyjeździe właściciele agroturystyki oprowadzili 
nas po gospodarstwie a dzieci miały okazję zoba-
czyć konie oraz posłuchać informacji na  ich temat. 

Potem udaliśmy się do przestronnej Sali, w której 
dzieci pracowały bez wytchnienia nad ozdobą świą-
teczną, tzw.pajączkiem. Wszystkim pajączki wyszły 
przepięknie a zwieńczeniem udanej pracy były od-

wiedziny Gwiazdora i wręczenie przez niego prezen-
tów. Co odważniejsi zaśpiewali Gwiazdorkowi pio-
senki oraz zrobili sobie z nim zdjęcie pamiątkowe. 
Pełni wrażeń wróciliśmy do przedszkola.

Wychowawczynie grup Biedronki,  
Pszczółki i Motylki 

Przedszkole Mrowino-Napachanie

Wiadomości  
z Przedszkola w Napachaniu

Barbórka, odwiedziny górników
4 grudnia nasze przedszkole odwiedzili niezwy-

kli goście z dalekich stron – górnicy. Przyjechali do 
nas, aby opowiedzieć nam o pracy górnika, na czym 

polega oraz do czego jest potrzebna. Dowiedzieli-
śmy się, że jest to bardzo odpowiedzialny zawód 
i że trzeba być niezwykle odważnym człowiekiem, 
aby pracować w głębinach naszej Ziemi. Tego dnia 
górnicy obchodzili również swoje święto – Barbór-
kę. W związku z tym wszystkie przedszkolaki odśpie-
wały huczne sto lat naszym gościom.

Wycieczka do Kina
W ramach Mikołajek 6 grudnia dzieci wybrały 

się do kina w Szamotułach na film „Kraina Lodu 2”. 
Dzieci były zachwycone, że mogły obejrzeć dalsze 
losy Anny i Elsy. Dla przedszkolaków było to duże 
przeżycie szczególnie dlatego, że niektórzy z nich 
byli pierwszy raz w kinie. Po powrocie do przed-
szkola na dzieci czekała miła niespodzianka. W bu-
tach znaleźli pyszne prezenty, które zostawił dla nich 
Święty Mikołaj.

Odwiedziny kolegi ze szkoły 
w grupie Tropiciele i Leśne Duszki

 Nasi starsi koledzy chętnie angażują się w życie 
przedszkola, z tej okazji Tropiciele i Leśne Duszki 
gościły ucznia szkoły podstawowej – Grzesia z kla-
sy IV. Opowiedział przedszkolakom o swojej pasji, 
jaką jest wędkarstwo. Dzieci uważnie słuchały i ob-
serwowały prezentowany sprzęt, a także chętnie 
zadawały pytania. Po skończonej prezentacji dzie-
ci otrzymały od Grzesia kolorowanki. 

Świąteczne spotkania z rodzicami
Grudzień to magiczny czas przygotowań do świąt 

Bożego Narodzenia. Wyjątkowa atmosfera towa-
rzyszyła nam przez cały ten okres, w szczególności 
w tych dniach, kiedy do przedszkola przychodzi-
li rodzice na wspólne kolędowanie. Przedszkola-
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ki prezentowały świąteczny program artystyczny. 
W salach rozbrzmiewały kolędy oraz unosił się za-
pach pierników, które dzieci dekorowały z rodzica-
mi oraz wykonywały ozdoby z pomarańczy. Ponadto 
dzieci z grupy Tropiciele zaangażowały swoich gości 
do wspólnego tańca oraz do wykonania pracy pla-
stycznej. Te wyjątkowe chwile jednoczą i integrują 
przedszkolną społeczność. Na pewno na długo zo-
staną w naszej pamięci.

Warsztaty bombkowe
Dzieci z grupy Leśne Duszki i Krasnoludki uczest-

niczyły w świątecznych warsztatach bombkowych. 
Przedszkolaki samodzielnie malowały szklane bomb-
ki farbkami wymieszanymi z klejem. Następnie Pan 
prowadzącego warsztaty, obsypywał bombki wybra-
nym przez dziecko brokatem. Po skończonej pra-
cy, każdy z uczestników warsztatów zabrał ze sobą 
własnoręcznie ozdobioną bombkę. Dzięki tym za-
jęciom dzieci mogły poczuć wyjątkową atmosferę, 
która wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój. 

Konkurs kolęd
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbył się 

w naszym przedszkolu konkurs na najpiękniej za-
śpiewaną kolędę. Wśród uczestników znaleźli się 

nawet najmłodsi przedszkolacy. Dzieci pięknie za-
prezentowały się na scenie, mimo, że trema była 
ogromna. Jury zdecydowało, że wszyscy zasługu-
ją na nagrodę zarówno w kategorii indywidualnej 
jak   i grupowej. Gratulujemy wszystkim uczestni-
kom odwagi i pięknego występu.

Wigilia i spotkanie z Gwiazdorem
Tradycją naszego przedszkola jest wspólna wi-

gilia oraz spotkanie z Gwiazdorem. Tak też był i w 
tym roku. 18 grudnia wszystkie dzieci zebrały się 
w jednej sali by powitać specjalnego gościa, który 
przyjechał do nas z bardzo daleka. Gwiazdor chętnie 
wysłuchał piosenki zaśpiewanej i zatańczonej przez 
dzieci, a następnie rozdał każdemu dziecku prezent.

Po pożegnaniu naszego wspaniałego gościa na-
stąpił czas wspólnego kolędowania. Później wszyscy 
udali się do swoich sal, aby zasiąść do wigilijnego 
stołu i skosztować tradycyjne potrawy bożonaro-
dzeniowe.

Wychowawcy

W żłobku Myszki Miki w styczniu dużo się działo. 
Wróciliśmy po świątecznej przerwie z nową ener-
gią i zapałem do jeszcze bardziej aktywnego pozna-
wania świata.  Poznaliśmy zawód Pana Policjanta, 
przeżyliśmy tydzień z Kubusiem Puchatkiem, orga-
nizowaliśmy warsztaty kulinarne i dużo spacerowa-
liśmy po naszej pięknej okolicy.

Tygryski dzielnie spacerowały w poszukiwaniu 
oznak zimy, jednocześnie podziwiały naszą piękną 
okolicę. Poza tym brały udział w warsztatach kuli-

narnych, podczas których uczyły się posługiwać  no-
żem i kroić owoce.  Poznawały sporty, które można 
wykonywać zimą, jak i brały udział w cotygodnio-
wej gimnastyce korekcyjnej zapobiegającej wadom 
postawy u małych dzieci.

Kaczuszki  ćwiczyły koncentrację oraz kształtowały 
motorykę małą podczas przesypywania ryżu. Ćwi-
czenie okazało się nie tylko bardzo kształtujące, ale 
też wywołało dużo uśmiechów na twarzach dzieci. 
Poznali też podczas tygodnia z zawodem Pana Po-
licjanta znaki drogowe, już wiedzą jak bezpiecznie 
i prawidłowo poruszać się po drodze.

Żeglarze rozwijali swoją kreatywność poprzez bu-
dowle konstrukcyjne, które nie tylko sprawiają dzie-
ciom radość, jak i uczą koncentracji, doprowadzania 
rozpoczętego zadania do końca, rozwijają wyobraź-

nię.  Poznali postać Kubusia Puchatka, z którym od 
razu się zaprzyjaźnili. Dla naszych małych Żeglarzy 
brak śniegu za oknem nie stanowi problemu – wy-
konali piękne bałwany.

Żyrafki  nowy rok rozpoczęły od stworzenia  ko-
deksu żłobkowicza, dzięki któremu łatwiej im bę-
dzie dotrzymać noworocznych postanowień. Poza 
tym brali udział w cotygodniowej gimnastyce ko-
rekcyjnej, dzięki której możemy zniwelować ryzyko 
występowania wad postawy u naszych podopiecz-
nych. Ponadto dużo spacerowali podziwiając naszą 
piękną okolicę, jednocześnie uczyli się prawidłowe-
go uczestnictwa w ruchu drogowym.

W Żłobku Myszki Miki dzieci mają codziennie za-
pewnioną profesjonalną opiekę, moc atrakcji oraz 
codzienny wszechstronny rozwój, tak ważny już od 
najmłodszych lat. 

Jeżeli wracasz do pracy i szukasz miejsca dla swoje-
go maluszka skontaktuj się z nami. Rekrutację prowa-
dzimy cały rok, jednak ilość miejsc jest ograniczona.

Zapisy pod numerem telefonu: 884814542.

Żłobek 
Myszka Miki
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Z pomocą dzieciom 
niepełnosprawnym

Uczniowie naszej szkoły wsparli działania Stowa-
rzyszenia Sursum Corda (w górę serca), które po-
maga osobom niepełnosprawnym.  Przed świętami 
Bożego Narodzenia młodzież rozprowadziła 40 świą-
tecznych kartek, a pieniążki z ich sprzedaży (łącznie 
80 zł) przekazane zostały na konto Stowarzyszenia. 
Za gorące serca wszystkim serdecznie dziękujemy.

Alicja Dąbrowska 
    Opiekun SU

Jasełka 2019 
Boże Narodzenie to nie tylko czas składania życzeń 

i obdarowywania się prezen-
tami, to także pora refleksji 
nad naszym życiem, pora za-
trzymania się i bycia z dru-
gim człowiekiem. Z tej oka-
zji uczniowie klas pierwszych 
technikum reklamy przygo-
towali inscenizację słowno-
-muzyczną „Oddajemy po-
kłon Jezusowi”. Na scenie 
pojawili się: aniołowie, Św. 
Józef z Maryją i dzieciątkiem, 
pastuszkowie, trzej królowie, 
dumny i lękający się o swoją 
władzę Herod, nękająca go 
Śmierć i narrator będący jed-
nocześnie wykonawcą pieśni 

bożonarodzeniowych. Nie zabrakło przedstawicie-
la z tłumu - szarego człowieka.

Przedstawienie zakończył występ szkolnego ze-
społu muzycznego.

Przedstawiciele klasy II TI złożyli życzenia dy-
rekcji, gronu pedagogicznemu i całej społeczno-
ści uczniowskiej.

Uroczystość podsumował Dyrektor Zespołu Szkół 
im. J. W. Zamoyskich - Wojciech Kaczmarek.

Barbara Włodarczyk 

„FROHE X-MAS!”
W dniu 19. grudnia br. odbył się w naszej szkole 

świąteczny konkurs językowy. Uczniowie po obej-
rzeniu dwóch świątecznych reklam sklepów: irlandz-
kiej i niemieckiej, przystąpili w parach do rozwiązy-
wania zadań w formie stacji zadaniowych. Zadania 
były o zróżnicowanym stopniu trudności, a mło-

dzież zaprezentowała wysoki poziom wiedzy i za-
angażowania.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękuje-
my wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę!

Monika Hofman
Aleksandra Maciejewska

Maturzyści tańczą poloneza 
W tym roku powiat poznański przystąpił do wspól-

nego dzieła odtwarzania układu „chodzonego”, któ-
ry we wcześniejszych latach wspólnie wykonywali 
zaprzyjaźnione powiaty, jak tatrzański, łowicki czy 
świdnicki. Także nasi uczniowie klas maturalnych 
8 stycznia dokładnie o 12:00 zatańczyli poloneza 
przed pałacem naszej szkoły. Jednocześnie potwier-
dzili swoją pełną gotowość do zbliżającego się balu 
studniówkowego. 

Alicja Dąbrowska 

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich

Informacje o rekrutacji 2020/2021 do Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy
Planowane oddziały

Technikum /szkoła 5-letnia/
• technik informatyk (I TI) – przedmiot rozsze-

rzony - matematyka
• technik hotelarstwa (I TH)– przedmiot rozsze-

rzony - geografia
• technik architektury krajobrazu (I TAK) – przed-

miot rozszerzony - biologia
• technik reklamy (I TR) – przedmiot rozszerzo-

ny - j. angielski
Branżowa Szkoła I stopnia /szkoła 
3-letnia/
• I BS 1* branżowa szkoła 1 stopnia – wieloza-

wodowa – /przedmioty wybrane: geografia, 
biologia/ 

Drzwi otwarte:
04.04.2020 r. godz. 11:00 /sobota/
09.05.2020 r. godz. 12:00 /sobota/

Przedstawiamy bliżej dwa z proponowanych 
zawodów. Pozostałe – technik architektury krajo-
brazu i technik hotelarstwa w kolejnym numerze.

TECHNIK INFORMATYK
W zawodzie technik informatyk występują dwie 

kwalifikacje:
INF. 02 Administracja i eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokal-
nych sieci komputerowych.

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami 
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

►Przedmioty w kształceniu zawodowym teo-
retycznym:

Stanowisko komputerowe
Urządzenia peryferyjne i BHP
Urządzenia sieciowe i BHP
Serwerowe systemy operacyjne 
Bazy danych
Aplikacje internetowe
Witryny internetowe
Język angielski zawodowy

►Przedmioty w kształceniu zawodowym prak-
tycznym:

Pracownia komputerowa
Naprawa urządzeń techniki komputerowej
Eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
Pracownia serwerowych systemów operacyjnych
Pracownia witryn internetowych
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Administrowanie bazami danych
Pracownia aplikacji internetowych

Kompetencje zawodowe zdobywane w wyniku 
kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tech-
nik informatyk będzie przygotowany do wykony-
wania następujących zadań zawodowych:
• montowania oraz eksploatacji systemów kom-

puterowych i urządzeń peryferyjnych;
• wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci kom-

puterowych;
• projektowania, tworzenia, administracji i użyt-

kowania baz danych;
• programowania aplikacji desktopowych, inter-

netowych oraz mobilnych;
• projektowania, tworzenia i administracji stro-

nami WWW i systemami zarządzania treścią.
• Szkoła umożliwia zdobycie dodatkowych umie-

jętności i uprawnień. Wśród nich są 
• 1.Certyfikaty Cisco Networking Academy (oko-

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

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

3.Staże dla młodzieży w ramach projektów Cza-
su Zawodowców BIS i projektu ZIT;

4.Platformy edukacyjne zawodowcy.org i it-
-szkola.edu.pl;

Szkoła zapewnia : darmowe oprogramowanie 
w ramach platformy Microsoft Azure i Microso-
ft Office 365.

Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania na 
zajęciach pozalekcyjnych z: robotyki, grafiki kom-
puterowej, programowania, obsługi drukarki 3D, 
sterowania dronem.
Konkursy informatyczne dla uczniów:
• Potyczki młodych adminów

• Konkurs CISCO „Knockout Ransomware with 
Cisco”

• OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WY-
NALAZCZOŚCI

• Olimpiada informatyczna
Szkoła posiada nowoczesne pracownie i szero-

kopasmowy dostęp do Internetu.
Możliwości zatrudnienia po ukończeniu

Absolwenci technikum informatycznego znajdą 
pracę w zakładach pracy wykorzystujących tech-
nologie informatyczne zaimplementowane na sta-
nowiskach pracy, firmach administrujących sieci 
komputerowe, działach obsługi informatycznej do-
wolnego przedsiębiorstwa, firmach tworzących 
oprogramowanie komputerowe, punktach serwi-
sowych, sklepach komputerowych oraz mogą pro-
wadzić własną działalność gospodarczą w zakresie 
podstawowych usług informatycznych.

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

TECHNIK REKLAMY
Kwalifikacje: 

PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 
PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową 

Przedmioty teoretyczne i praktyczne w technikum: 
• kształcenie zawodowe teoretyczne: 
• podstawy reklamy i bhp
• tworzenie przekazu reklamowego
• analiza skuteczności i efektywności kampanii 

reklamowej i bhp
• techniki wytwarzania elementów przekazu re-

klamowego
• język obcy (angielski) w reklamie, 
• kształcenie zawodowe praktyczne: 
• realizacja kampanii reklamowej
• wykonywanie projektów reklamowych, 
• planowanie kampanii reklamowej, 
Kompetencje zawodowe 

Absolwent Technikum Reklamy nabywa kompe-
tencje do organizowania oraz prowadzenia sprzeda-
ży produktów i usług reklamowych, organizowania 

oraz prowadzenia kampanii reklamowej, a także 
projektowania i wykonywania zróżnicowanych 
środków reklamowych. Dlatego też w procesie 
dydaktycznym kładziemy ogromny nacisk zarów-
no na kształtowanie wiedzy i umiejętności w za-
kresie stosowania nowoczesnych technik reklamo-
wych, jak i na rozwój niezwykle pożądanych w tym 
zawodzie cech osobowościowych uczniów, takich 
jak: otwartość, komunikatywność, odpowiedzial-
ność, systematyczność, umiejętność pracy zespo-
łowej oraz przestrzeganie zasad prawa, etyki i kul-
tury zawodowej.
Możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły

Po ukończeniu szkoły absolwent może podjąć 
studia na dowolnie wybranym kierunku, podjąć pra-
cę lub otworzyć własną działalność gospodarczą. 
Technik organizacji reklamy może być zatrudniony 
w pełno profilowych i specjalistycznych agencjach 
reklamowych, działach marketingu i reklamy przed-
siębiorstw produkcyjnych i handlowych /na stano-
wisku agenta reklamowego, account manager, co-
pywriter, art designer/, agencjach public relations, 
działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i dzia-
łach promocji, środków masowego przekazu, agen-
cjach scenariuszowych, agencjach ds. kontaktów 
z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach 
graficznych, studiów produkcyjnych.

W zależności od miejsca pracy zadaniami techni-
ka reklamy są: pozyskiwanie klientów do współpra-
cy z agencjami reklamowymi i mediami, określanie 
celów reklamowych przedsiębiorstwa i wyznacza-
nie sposobów ich realizacji, gromadzenie informa-
cji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, 
tworzenie przekazów reklamowych dla potrzeb 
różnych typów mediów, publikacja przekazów re-
klamowych w różnych typach mediów reklamo-
wych, zlecanie i wykorzystywanie wyników badań 
o charakterze reklamowym, organizacja działań 
promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja dzia-
łalności wystawienniczej. 

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

Szanowni Państwo! Czapki z głów! Spieszymy 
z ogromnymi podziękowaniami za zaangażowanie 
w kolejne akcje zainicjowane w Szkole Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Rokietnicy. Uwielbiamy ten 
stan pozytywnego zaskoczenia, gdy podsumowu-
jąc następne przedsięwzięcia, okazuje się, że ota-
czają nas ludzie o tak dobrych sercach.

Pierwsza rzecz, o której chcemy powiedzieć to 
myśl naszej koleżanki Jolanty Nowackiej, która jako 
aktywna wolontariuszka Hospicjum Palium w Po-
znaniu zasiała w nas ziarenko, wykiełkował kiermasz 
piernikowy, z którego cały dochód został przekaza-
ny na remont łazienek Hospicjum Palium. Akcja ta 
to dowód pięknej mobilizacji całej braci uczniow-
skiej. Od wypiekania pierników w szkole, poprzez 
grupowe i indywidualne spotkania w domach, aż 
do – dosłownie – zasypania nas piernikami w szkole. 
Nie mogłyśmy sobie odmówić tej słodkiej przyjem-
ności i każdy, nawet najmniejszy pierniczek, został 
przez nas zważony. Drodzy Państwo… Zebrałyśmy 

50  kilogramów pierników. Duma i szacunek prze-
pełniają nasze serca.

Drugą inicjatywą są paczki dla dzieci z Domu 
Dziecka w Szamotułach. Siedemdziesięcioro pię-
cioro dzieci, tyleż samo marzeń, tęsknych serduszek 
i oczekiwań na lepsze jutro. Dzięki Państwu Izabeli 
i Michałowi Tomala, którzy zorganizowali nam trans-
port prezentów, zawożąc paczki dzieciom, mogliśmy 
obserwować czym jest szczera radość i wdzięczność. 
Wszystkie marzenia, co do jednego, zostały zreali-
zowane. Lista podziękowań to księga, która nie ma 
końca… zaangażowani nauczyciele, rodzice, ucznio-
wie, osoby prywatne, instytucje publiczne, duże 
i małe firmy. Słowem podsumowania niech będzie 
sentencja, która każdego dnia towarzyszy dzieciom 
z Szamotuł: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważ-
niejsze jest niewidoczne dla oczu”.

Sylwia Łukaszczuk
Małgorzata Dubas

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy
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Grudniowa wizyta w Ouklands Catholic 
School w Wielkiej Brytanii

Mam na imię Oliwier, jestem uczniem Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy. 8 grud-
nia, na lotnisku Ławica rozpoczęła się największa 
przygoda mojego życia. W ramach projektu “Tra-
ditions and modern technology”, ja i moja koleżanka 
Paula, pod opieką pani Agaty Bronikowskiej i pani 
Alicji Dworak, wyjechaliśmy do Wielkiej Brytanii. 

 Na lotnisku Stansted przywitała nas piękna, sło-
neczna pogoda. Droga na wybrzeże, do miejscowo-
ści Waterlooville zajęła nam dwie godziny. Na miej-
scu ciepło przywitali nas Julia i Daniel, Brytyjczycy, 
u których mieszkaliśmy przez tydzień. Pobyt w Por-
tsmouth zacząłem intensywnie – od zwiedzania. 
Miasto, które było niegdyś ważnym portem mary-
narki wojennej, dziś obfituje w zabytki. Duże wraże-
nie zrobiła na mnie futurystyczna wieża Spinnaker 
Tower o wysokości 170 metrów, ze szczytu której 
rozciąga się widok na całe miasto. 

Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii uczestniczyli-
śmy z Paulą w zajęciach szkolnych. Poznaliśmy wie-
lu uczniów brytyjskiej szkoły, nierzadko różnych na-
rodowości. Wraz z nami byli uczniowie z Finlandii, 
Estonii, Portugalii i Węgier. Oczywiście oprócz obo-
wiązków szkolnych czekały nas także przyjemności. 
Codziennie graliśmy przed lekcjami w koszykówkę, 
a popołudnia spędzaliśmy na spacerach, zakupach 

i zwiedzaniu. Atmosfera była rewelacyjna. 
Pierwszego dnia wszyscy goście piekli po zaję-

ciach szkolnych tradycyjne przysmaki, my zdecy-
dowaliśmy się na pierniki, które wszyscy, łącznie 
z dyrektorem szkoły, bardzo chwalili. 

Kolejnego dnia odbyliśmy podróż w czasie. W We-
ald & Downland Living Museum poznaliśmy życie 
na wsi mieszkańców południowo-wschodniej An-
glii. Urokliwe, wiekowe wiejskie domy i budynki 

położone są w pięknym krajobrazie Parku Narodo-
wego South Downs. Na miejscu przygotowano na 
nas warsztaty z rzemiosła i zielarstwa. Po powro-
cie do szkoły wzięliśmy udział w świątecznym lun-
chu. Kuchnia brytyjska nie przypadła mi jednak do 
gustu, przekonałem się za to do angielskiego hu-
moru. Każdy uczeń otrzymał na zakończenie wie-
czoru Christmas Crackers. Jest to tradycyjny brytyj-
ski upominek bożonarodzeniowy przypominający 
duży cukierek, w środku znaleźć można papierową 
koronę, mały upominek oraz karteczkę z żartem. 

W środę wybraliśmy się na wycieczkę do Winche-
ster, aby zobaczyć tradycyjny jarmark bożonarodze-
niowy. Świąteczna atmosfera była wszechobecna 
i udzielała się wszystkim. Popołudnie spędziliśmy, 
jeżdżąc na łyżwach. 

Czwartek był bardzo pracowity, pisaliśmy spra-
wozdania z wyjazdu i tworzyliśmy kalendarz adwen-
towy on-line. Nie zabrakło wymiany informacji na 
temat narodowych tradycji świątecznych i zwycza-
jów. Tego dnia piekliśmy w szkole tradycyjne bry-
tyjskie ciasteczka o nazwie Mince pie. 

Ostatniego dnia wybraliśmy się na przedstawie-
nie „Panto” pt. Alladin w Kings Theatre. Obowią-
zywał strój świąteczny, ale nieformalny – wszyscy 
ubrani byli w sweterki ze świątecznym motywem. 
Przedstawienie było przezabawne, choć był to ty-
powy brytyjski humor.

Uważam, że ten wyjazd był najlepszy w moim ży-
ciu. Dzięki niemu poznałem wielu fantastycznych lu-
dzi, z którymi się zaprzyjaźniłem. Obcowałem z kul-
turą różniącą się od tej, którą znałem do tej pory, 
zwiedziłem ciekawe i ważne historycznie miejsca. 

Z czystym sumieniem i w pełni świadomy mogę 
polecić przygodę, którą mogłem przeżyć dzięki pro-
gramowi ERASMUS+.

Oliwier Ziętkiewicz, uczeń Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

Celem projektu „Traditions and  modern tech-
nology“ jest poznanie krajów europejskich, ich 
kultury i historii, a także wykazanie podobieństw 
pomiędzy poszczególnymi narodami. Realiza-
cja projektu odbywa się m. in. poprzez wyjazdy uczniów i kadry nauczycielskiej do państw part-
nerskich: Finlandia, Węgry, Portugalia, Estonia i Zjednoczone Królestwo. Projekt i tygodniowe 
wyjazdy młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy realizowane będą 
w latach 2017-2020. Budżet projektu opiewa na sumę ponad 95000 złotych (fundusze UE). Uczest-
nicy projektu otrzymują od Narodowej Agencji grant na realizację mobilności, który pokrywa wy-
datki związane z podróżą i zakwaterowaniem. 

Podczas wyjazdów uczniowie uczestniczą w lokalnych i narodowych świętach, wykorzystują zna-
jomość języka angielskiego oraz poszerzają wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii. W ostat-
niej mobilności uczestniczyli uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Rokietnicy: Oliwier Ziętkiewicz i Paula Żarna. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Alicja 
Dworak i Agata Bronikowska. Udział w projekcie zarówno od uczniów, jak i nauczycieli wyma-
ga bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. 

koordynator projektu – Ewa Lepsza
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Zespół Szkół  
Mrowino-Napachanie

Zagraniczni wolontariusze w Szkole 
Podstawowej w Napachaniu i Mrowinie

Szkoła Podstawowa w Napachaniu i Mrowinie 
gości od kilku tygodni zagranicznych wolontariuszy. 
Jest to możliwe dzięki uczestnictwu Szkoły w pro-
gramie prowadzonym przez organizację AISEC. Or-
ganizacja ta ma zasięg globalny i funkcjonuje w 122 
krajach świata, w tym od wielu lat w Polsce. Działa 
na rzecz młodych ludzi, przede wszystkim studen-
tów i organizuje staże, praktyki oraz wolontariat 
międzynarodowy.

Przez 6 tygodni gościliśmy zagranicznych studen-
tów. W grudniu był z nami Hans Hiaobin Liao, oby-
watel Chin studiujący w Australii oraz Betty Fong, 
obywatelka Hong – Kongu studiująca w Wielkiej 
Brytanii. Natomiast w styczniu przyjechał do nas 
Bobby Fengxiang Bie, który również był studentem 
z Australii pochodzenia chińskiego oraz Veronica 
Adamia  z Gruzji.  

Była to dla całej społeczności szkolnej niezwy-

kła okazja do poznania innych kultur, tradycji oraz 
szansa na udoskonalenie kompetencji językowych. 
Wolontariusze prowadzili warsztaty z dziećmi, byli 
obecni na lekcjach języka angielskiego oraz w świe-
tlicy szkolnej. 

Program stanowił również fantastyczną przygo-
dę dla rodzin naszych uczniów, ponieważ nasi go-
ście byli zakwaterowani w ich domach. Wrażenia 
i relacje naszych podopiecznych i ich rodziców nie 
budzą wątpliwości – w przyszłym roku koniecznie 
zgłaszamy szkołę do programu International Edu-
cation AISEC!

Sylwia Zabrocka
szkolny koordynator programu

Babcia tańczy  
rock’ n’ rolla

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napacha-
niu dzieci z klas I-III zaprosiły swoje Babcie i Dziad-
ków, aby uczcić ich święto obchodzone 21 i 22 stycz-
nia. Pierwszoklasiści przygotowali piękne występy, 
piosenki i własnoręcznie wykonane upominki dla 
swoich ukochanych Dziadków, którzy bardzo licznie 
przybyli, aby podziwiać swoje wnuczki i wnuków. 
Niejedna babcia ukradkiem ocierała łzę wzruszenia. 
Prawdziwa impreza nie może odbyć się bez tańców, 
dlatego w rytm rock’n’rolla Dziadkowie wraz z wnu-
kami wirowali  po szkolnym korytarzu. W nagrodę 
dla wszystkich uczestników uroczystości była kawa 

i słodkie ciasto przy wspólnym stole. Biesiadowa-
nie sprzyjało rozmowom i wspomnieniom. W ten 
właśnie sposób dzieci dziękowały za troskę i opiekę. 
Drodzy Dziadkowie, to Wy opowiadacie najwspanial-
sze bajki. Dzięki Wam sporo możemy się nauczyć. 
Często tłumaczycie nam, na czym polega dobro, mi-

łość, rodzina, czy też przyjaźń. Dziękujemy za to, że 
zawsze stajecie w naszej obronie. Z okazji Waszego 
święta życzymy dużo zdrowia, szczęścia i pomyśl-
ności w dalszym życiu. Niech spełniają się Wasze 
marzenia i pamiętajcie, że jesteście dla nas ważni.

Sylwia Kiejnich wraz z uczniami klasy 1a
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Rokietnicki Klub Seniorów 
„Magiczne”, pierwsze spotkanie Rokietnickiego 

Klubu Seniorów w Nowym Roku 2020 odbyło się 7 
stycznia – tuż po długim, świątecznym okresie. Liczne 
grono przybyłych klubowiczów oraz osoby dopiero 
wstępujące do klubu, z dużym zainteresowaniem 
przyjęły spektakl przed-
stawiony przez iluzjonistę 
- Pana Marcina. Niesamo-
wite sztuczki z kartami do 
gry, z piłeczkami czy też ze 
zmieniającą się długością 
lin zadziwiały wszystkich 
obecnych. Gromkie bra-
wa odbierane przez ilu-
zjonistę były nagrodą za 
ciekawy pokaz.

Już w następnym dniu, 
w środę 8 stycznia szero-
kie grono Rokietnickiego 
Klubu Seniorów wspólnie 
z koleżeństwem z Akade-
mii Wieku Dostojnego 
bawiło się na Balu Kar-
nawałowym w restau-
racji „Pod Gruszą” w Ro-
kietnicy. Dobre humory, 

smaczna kuchnia i wspaniała muzyka – tymi słowa-
mi należy podsumować taneczną integrację senio-
rów z naszej gminy.

Na piątek 10 stycznia  Rokietnicki Klub Seniorów 
miał zaplanowaną wycieczkę do Nowego Tomyśla. 

Wyjechaliśmy już w południe by najpierw zwiedzić 
Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym 
Tomyślu. Kustosz muzeum opowiedział nam do-
kładnie o muzealnych zbiorach, o uprawie wikliny, 
o wyplataniu, o wielu ciekawych sprawach związa-
nych z muzeum. Obejrzeliśmy eksponaty z wikliny 
w plenerze w postaci zwierząt naturalnej wielko-
ści oraz inne ciekawe formy. Następnie autokarem 
pojechaliśmy do Nowotomyskiego Ośrodka Kultu-
ry, mijając po drodze największy, wypleciony kosz 
wiklinowy, który stoi na Rynku przy Ratuszu. W go-
ścinnych progach Ośrodka Kultury czekała na nas 
Kierownik Działu Promocji – Pani Agnieszka, na za-
proszenie której pojechaliśmy do Nowego Tomyśla. 
W sali konferencyjnej instruktorka od plecionkar-
stwa – Pani Monika przygotowała dla nas warszta-
ty. Każdy uczestnik wycieczki miał możliwość wła-
snoręcznie wykonać dla siebie serduszko z wikliny. 
Było to interesujące i inspirujące doświadczenie. 
Głównym celem naszego wyjazdu do Nowego To-
myśla było zaproszenie, które dostaliśmy, na ko-
mediowy spektakl teatralny pt. „Kłopoty Hrabiny 
Łobejko”. Lokalna grupa teatralna działająca przy 
Ośrodku Kultury zaprezentowała przedstawienie, 
którego nie powstydziliby się zawodowi aktorzy. 
Obejrzeliśmy wspaniałą sztukę, bardzo dobrze się 
bawiliśmy, warto było pojechać – takie podsumo-
wania słychać było w autokarze, który przywiózł 
nas przed północą do Rokietnicy.    

Informacje: 
• Wyjazdy na pływalnię do Tarnowskich Term od-

bywają się w każdy wtorek o godz. 910. Autobus 
podjeżdża na przystanek przy dworcu kolejowym, 
później przy hali ROS.

• 4 lutego – spotkanie Rokietnickiego Klubu Se-
niorów – godz. 1800 w sali przy remizie strażac-
kiej w Rokietnicy.

• W piątek 21 lutego planowany jest „Podkozio-
łek” w Sali przy remizie strażackiej w Rokietnicy.

• 25-26 kwiecień – wycieczka do Wrocławia i okolic 
– informacje na spotkaniach klubowych.

• 16 maja – wycieczka do Muzeum Łowiectwa 
w Uzarzewie – informacje na spotkaniach klu-
bowych.

Bogusława Rzepka
Prezes Rokietnickiego Klubu Seniorów
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Senior+ 
w Rokietnicy

 Stary rok Klub Seniora Senior+ w Rokietnicy za-
kończył bardzo uroczystym spotkaniem wigilijnym 
w Akademii Bilardowej u Pana Radosława Babicy. 
Dziękujemy serdecznie dzieciom i nauczycielkom 
ze Szkoły Podstawowej z Napachania oraz pod-
opiecznym Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej 
„Promyczki” z Rokietnicy za piękne kolędowanie. 
Spotkanie zakończyło się rozgrywkami bilardowymi 
z Mistrzem, za które również pięknie dziękujemy. 

Natomiast Nowy rok powitaliśmy tanecznie skła-
dając sobie najlepsze życzenia.

Początek roku to nowe założenia i plany.
Postawiliśmy na zdrowie. Rozpoczęliśmy spotka-

niem z dietetykiem Panią Magdaleną Dziewierską 
z Centrum Medycznego Synexus. Tematem spo-
tkania było „Żywienie w wybranych jednostkach 
chorobowych”. 

Po wykładzie wszyscy seniorzy odbyli bezpłatne 
badania analizy składu ciała oraz badanie ciśnie-

nia. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosfe-
rze. Wszyscy otrzymali upominki od firmy i pełni 
nowych dietetycznych postanowień udali się na za-
służoną owocową przekąskę. 

Kondycję poprawiamy na siłowni HartRok przy 
Centrum Tenisowym w Sobocie, do którego na 
pierwsze spotkanie zaprosił nas Pan Marek Pan-
kowski – właściciel klubu. 

Ćwicząc na super przyrządach pod okiem trene-

ra i fizjoterapeuty czujemy się coraz młodsi i spraw-
niejsi.

 „Treningi według filozofii Milon dają gwarancję, iż 
aktywność jest nie tylko bezpieczna, ale także przy-
jemna i przede wszystkim – efektywna dla uczest-
ników” twierdzi Pan Marek Pankowski. 

Kolejne spotkania i wykłady z lekarzami w lutym. 
Ireneusz Lesicki 
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Komunikaty Akademii Wieku Dostojnego
Z żałobnej karty
Prof. Władysław Balicki 
(1941-2019)

 Z wielkim smutkiem i żalem donosimy o śmier-
ci profesora Władysława Balickiego, naszego 
wykładowcy, członka Dostojnej Rady Mędrców 
naszej Akademii. Prof. Balicki z wykształcenia eko-
nomista, Rektor, założyciel Wyższej Szkoły Ban-
kowej zajmującej do dziś I miejsce w rankingu 
najlepszych niepublicznych uczelni w kraju, był 
nietypowym przedstawicieli nauki i renesansu 
humanistycznego. Obdarzony niespotykanym 
poczuciem humoru mówił, że jak już pożegna 
się z tym światem, a będąc u św. Piotra stara-
jąc się o azyl w raju powie, że : rzucił palenie, za 
komuny wybudował dom i przebiegł maraton…

W rzeczywistości dobrych uczynków można 

wymienić wiele. W stanie wojennym był prze-
wodniczącym „Solidarności” w Akademii Eko-
nomicznej, tam aktywnie działał w konspiracji. 
W swej pracy habilitacyjnej obronionej na długo 
przed stanem wojennym przewidział nieuchron-
ność kolejek w PRL u.

Oprócz bogatej działalności naukowej ama-
torsko zajmował się wieloma dziedzinami, któ-
re stawały się Jego pasją. W młodości biegał na 
średnich dystansach w „Orkanie” Poznań. Podczas 
studiów, oprócz biegania uprawiał z powodze-
niem pływanie, odwiedzał siłownie, gdzie dźwi-
gał sztangę, zaś pasją sportową nr 1 była jazda 
rowerem, którym zjawiał się w pracy. Jego stu-
denci pomnik „Starego Marycha” nazywali po-
mnikiem naszego rektora, zaś rower ochrzcili PKB.   

W swej książce „Uśmiechy grozy” opisał wra-
żenia z wieloletnich samotnych eskapad rowero-
wy po Europie wzdłuż i wszerz: po Skandynawii 

za koło podbiegunowe, z Polski do Portugalii, do 
Ankary, Odessy, Sorrento (poł. Italia), Słoneczny 
Brzeg, a niejako po drodze, Rzym, Paryż, Lourdes.

Podczas spotkania w Akademii (AWD) 18. maja 
2009r  podzielił się z nami wrażeniami z wypraw 
rowerowych i promował swą książkę wraz z de-
dykacją.

W mojej domowej biblioteczce znajduje się 
na poczesnym miejscu owa książka wraz z dedy-
kacją: „Andrzejowi, przyjacielowi od lat – wstyd 
powiedzieć od ilu – Wład”. Tak bowiem do nie-
go zwracali się najbliżsi.

Prof. W. Balicki, autor wielu wierszy, grał na 
gitarze, komponował muzykę i pisał teksty do 
swych songów. Jest autorem licznych satyrycz-
nych wierszyków, tłumaczem z rosyjskiego  pie-
śni znanego barda Włodzimierza Wysockiego, 
zamieszczonych w wymienionej książce.

Wład, ( prof. Balicki) niestety, już nie spotka 
się z nami. Po ciężkiej chorobie zameldował się 
u św. Piotra 18. grudnia. Pogrzeb odbył się 20 
grudnia 2019 r. w rodzinnym mieście Międzychód.

Komunikaty 
AWD
Harmonogram  
spotkań seniorów  
w I kwartale 2020 roku.

► 18. luty (wtorek) godz. 18.00 sala Ochotni-
czej Straży Pożarnej (OSP)

Zapraszamy na prelekcję „ Senegal – mozaika 
historii, kultury wespół z rozwojem” autorstwa 
prof. Jeana Diatty wykładowcy Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu.

Prof. J. Diatta jest mieszkańcem Kiekrza, zaś Se-
negal jest jego krajem rodzinnym.

Wstęp wolny, zapraszamy na spotkanie także 
członków Rokietnickiego Klubu Seniorów i wszyst-
kich, którzy interesują się kulturą i gospodarką 
Afryki.

► 20. luty(czwartek), godz. 18,00 sala OSP.
Zapraszamy wszystkich , którzy lubią śpiewać 

na inauguracyjne spotkanie amatorów pieśni bie-
siadnych. Mile widziane będą instrumenty muzycz-
ne i śpiewniki. Nad wspólnym śpiewaniem będzie 
miał pieczę nasz nowy kolega Jurek Galubiński.

► 21. luty (piątek) godz. 18.00 Restauracja 
Pod Gruszą. Tradycyjny Podkoziołek.

Jesteśmy zaproszeni przez organizatora – Rokiet-
nicki Klub Seniora – na tradycyjne ostatnie karna-
wałowo-taneczne spotkanie. Rezerwacja i zapisy 
u pani Bogusi – prezesa Stowarzyszenia Rokiet-
nicki Klub Seniorów.

► 6. marzec, (piątek)godz. 18.00 sala OSP
Coroczne spotkanie z okazji Dnia Kobiet pod ty-

tułem „Silna – słaba płeć”, z udziałem nadzwy-
czajnych gości:

* Małgorzaty Wardowicz (z d. Chojnacka), Mi-

strzyni Świata, medalistce Mistrzostw Eu-
ropy i wielokrotnej Mistrzyni Polski w ka-
jakarstwie.

* Aleksandry Podsiadło - aktualnej Lek-
koatletycznej Mistrzyni Polski Seniorów na 
dystansach: 60m i 200m.

W świątecznym nastroju przy kawie, cia-
steczkach będziemy mieli niecodzienną 

okazję spotkania z przedstawicielkami wcale nie 
takiej słabej płci, zobaczyć kolekcje medali i po-
rozmawiać z naszymi mistrzyniami. Obie Panie są 
mieszkankami naszej gminy. Prawdopodobnie nie 
obędzie się bez występów wokalnych w wykona-
niu nas samych.

► 17. marzec (wtorek) godz. 18.00 sala OSP 
- spotkanie z ortopedą.

Serdecznie zapraszamy naszych członków i sym-
patyków, naszych przyjaciół z Rokietnickiego Se-
niorów i wszystkich chętnych na prelekcję:

Profilaktyka i leczenie chorób zwyrodnienio-
wych stawów.

Swoimi doświadczeniami podzieli się z nami dr 
n. med. Jakub Głowacki z Kliniki Ogólnej, Onko-
logicznej i Traumatologii Szpitala Klinicznego im. 
Wiktora Degi w Poznaniu.

Prelekcja, jak każda organizowana przez Akade-
mię jest bezpłatna. Zachęcamy do udziału wszyst-
kich, nawet tych, którzy dzisiaj nie odczuwają dys-
komfortu w obrębie stawów. Ale będzie jutro , 
a nawet pojutrze...

► Ćwiczenia – Zdrowy kręgosłup 
Odbywają się regularnie w poniedziałki i czwart-

ki – godz . 19.00 w sali OSP.
Zajęcia są częściowo odpłatne – 7 zł/godz (60 

min.) prowadzi mgr Agnieszka Łaszcz, fizjotera-
peutka z dużym doświadczeniem.

Do ćwiczeń zapraszamy nowe, chętne osoby 
płci obojga. Pierwsze zajęcia są gratisowe, nale-
ży zabrać ze sobą kocyk, lub matę fitness. Zapisy 
i płatności na miejscu.

► Warsztaty – rękoczyny artystyczne
związane ze Świętami Wielkanocnymi odbędą 

się na początku kwietnia. Proszę śledzić informa-
cje w nr 3 Rokickich Wiadomości.

Rokiccy seniorzy potrafią się bawić.
► 8. stycznia 2020 r – początek karnawało-

wego „szaleństwa” seniorów.
W środę, 8.01. za sprawą Małgosi – naszej ko-

leżanki z Akademii Wieku Dostojnego, nasi senio-
rzy wraz z zaproszonymi seniorami Rokietnickiego 
Klubu Seniorów spotkali się na pierwszym w tym 
karnawale wieczorku tanecznym. Gdzie? - oczy-
wiście w Restauracji Pod Gruszą.

Gospodarze, jak zwykle miło nas przyjęli, co 
zresztą wcale nas nie zaskoczyło. Kolacja na cie-
pło, kawa, ciasto i napoje (oczywiście bezalkoho-
lowe), wszystko w przystępnej cenie, nawet jak na 
emerycką kieszeń. Impreza składkowa.

 To było ważne, lecz nie najważniejsze. Fanta-
styczna oprawa muzyczna w wykonaniu pani Ha-
linki (człowiek, orkiestra) wręcz zachęcała do ta-
necznej zabawy. Okazało się, że dla sporej grupy 
(70 osób ) wystarczyło miejsca na taneczne popisy 
i zabawę osób, które nie ze swej winy troszeczkę 
za wcześnie się urodzili. Nasz wodzirej, pani Halin-
ka nie pozwoliła na bezczynne siedzenie przy sto-
likach, toteż gdy tylko wybrzmiały pierwsze tony 
piosenek znanych nam z młodości, wszyscy ocho-
czo rzucali się w taneczny wir.

Zanim się obejrzeliśmy, wybiła godzina 22.00 
i z żalem trzeba było wracać do domów z posta-
nowieniem, że na pewno tutaj wrócimy.

Stosowna okazja nadarzy się niebawem, bo-
wiem nasi przyjaciele z Rokietnickiego Klubu Se-
niorów organizują Podkoziołka w piątek, 21. lutego, 
w tym samym miejscu i jesteśmy tam zaproszeni. 
Już dziś warto zabiegać o rezerwację na ten ostatni 
przed Wielkim Postem wieczór taneczny, bo licz-
ba miejsc jest ograniczona.
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Klub Seniora „Aster” uskrzydlony
Seniorzy z Klubu Seniora „Aster” z Kiekrza to gru-

pa pełna radości i chętnie angażująca się w każdą 
akcję. Cechy którymi się wyróżniają to wielka kre-
atywność i szeroko rozumiana aktywność. Spoty-

kają się ze sobą już od pięciu lat i jak widać zawsze 
mają ochotę na szalone pomysły.

W styczniu seniorzy wzięli udział w kolejnej już 
sesji zdjęciowej. Tym razem inspiracją do pozowania 

była instalacja z namalowanymi skrzydłami, wykona-
na przez dwie wychowawczynie z Zespołu Szkół nr 
109 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Po-
znaniu – Kiekrzu Joannę Milk i Annę Kaczmarek. 
Właśnie tam fotoreporter Pan Adam Michta zre-
alizował pełną uśmiechu i zabawy „anielską” sesję.

Ireneusz Lesicki 

Sylwestrowo, noworocznie w Przybrodzie
Podsumowując rok 2019, z całą pewnością moż-

na powiedzieć, że był on dobry dla naszej wsi. Po-
wstała piękna remiza strażacka, zagospodarowa-
no plac zabaw nowymi sprzętami, zrealizowano 
zamierzone plany.

Mieszkańcy Przybrody postanowili wspólnie po-
żegnać stary rok i przywitać nowy. Było to możliwe 
dzięki zorganizowanej przez radę sołecką zabawie 
sylwestrowej, która odbyła się na naszej świetlicy 
wiejskiej. Dzięki pomocy Pana Mateusza Boruckiego 

przybyli goście bawili się w rytm znanych przebo-
jów do białego rana. Nowy Rok powitaliśmy sztucz-
nymi ogniami.

W 2020 roku wyznaczyliśmy sobie kolejne cele, 
które mamy nadzieję, uda nam się zrealizować.

Sołtys Przybrody i Rada Sołecka
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Rokietnicki Klub Fotograficzny
13 grudnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokietnicy odbył się wernisaż wysta-
wy fotograficznej Rokietnickiego Klubu Fotograficznego pt. „Odkrywamy Rokietnicę”.

Otwarcie wystawy przebiegło w bardzo miłej at-
mosferze. Była to pierwsza wystawa, podczas której 
mogliśmy poznać artystów fotografików z Rokiet-
nickiego Klubu Fotograficznego, działającego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury, a także podziwiać ich 
wspaniałe prace.

Wystawa „Odkrywamy Rokietnicę” to zbiór foto-
grafii przedstawiających Gminę Rokietnica. Znane 
nam miejsca zostały ponownie odkryte i uchwyco-
ne w kadrze. Zmienność pór dnia i roku, przedsta-
wiona na fotografiach, pozwala nam zatrzymać się 
nad naszą codziennością, by baczniej przyglądać się 
otaczającemu nas światu. 

Zgromadzeni na wernisażu goście oglądali pre-
zentowane fotografie i korzystali z okazji do rozmo-
wy z autorami prac, którzy bardzo chętnie poświę-
cali im czas i uwagę.

Wystawa była prezentowana do 9 stycznia br. 
w Bibliotece Gminnej im. M. Konopnickiej, gdzie cie-
szyła się ogromnym zainteresowaniem. Rokietnicki 
Klub Fotograficzny przekazał swoje prace na licyta-
cje podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Mamy nadzieję na konty-
nuowanie tradycji wernisa-
ży. Autorom prac serdecznie 
dziękujemy.  GOK

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Krzyszkowo świętowało 101 rocznicę 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego

101 lat temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie. 
Polacy – dawni żołnierze pruskiej armii, rezerwiści, 
członkowie towarzystw patriotycznych zwoływali się 
samodzielnie, powołując kolejne oddziały. Przejmo-
wali kontrolę nad lokalną administracją, rozbrajali 
niemieckie posterunki, a większe jednostki nakła-
niali do poddania się. W pierwszych dniach zrywu 
powstańcy zdobyli Cytadelę, fort Grolman i arsenał 
przy ulicy Garbary. Do połowy stycznia wyzwolo-
no większą część Wielkopolski. Zdobycze powstań-
ców potwierdził rozejm w Trewirze podpisany przez 
Niemcy i państwa Ententy 16 lutego 1919r. Osta-
teczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 
czerwca 1919 r. Traktat Wersalski, w wyniku które-
go do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska. 
Sukces nie byłby możliwy bez udziału mieszkańców 

wsi i miasteczek. Wśród tej licznej grupy Wielkopo-
lan znaleźli się mieszkańcy Krzyszkowa: Jakub Bau-
mann, Piotr Cieślak, Józef Mamot, Franciszek No-
waczyk, Władysław Palacz, Jan Wierzbicki. 

28 grudnia w Krzyszkowie odbyła się uroczystość, 
upamiętniającą wydarzenia sprzed 101 lat. Rozpo-
częliśmy ją od odśpiewania Mazurka Dąbrowskie-
go. W tym dniu gościliśmy przedstawicieli samo-
rządu oraz instytucji działających na terenie gminy. 
Przybyli także Potomkowie Powstańców i miesz-
kańcy sąsiednich miejscowości. Poczty sztanda-
rowe OSP Mrowino i OSP Rokietnica oraz rekon-
struktorzy swą obecnością uświetnili patriotyczną 
uroczystość. Przy monumencie upamiętniającym 
walczących w tym zwycięskim zrywie odczytano 
„Apel Poległych”. Przedstawiciele rodzin i władz 

samorządowych złożyli wiązanki kwiatów i znicze. 
W trakcie uroczystości dokonano odsłonięcia tabli-
cy „Skwer im. Powstańców Wielkopolskich”. Z ini-
cjatywy lokalnej grupy Kibiców Lecha odpalono 
biało - czerwone race. Wydarzenia na skwerze im. 
Powstańców Wielkopolskich zakończono odśpie-
waniem „Roty”. Na dalsze świętowanie zaproszono 
gości i mieszkańców do świetlicy, w której przygoto-
wano powstańczą ekspozycję. Rekonstruktorzy za-
prezentowali umundurowanie powstańca, skupia-
jąc uwagę słuchaczy na najdrobniejszych detalach. 
Opowiedzieli zarówno o broni, jak i o sprzęcie, któ-
rym dysponowali powstańcy. Usłyszeliśmy powstań-
cze ciekawostki, których nie znajdziemy w żadnych 
podręcznikach. W tym świątecznym czasie był to 
wyjątkowy wieczór spędzony w duchu patriotyzmu. 

Dziękuję za udział w uroczystości upamiętniają-
cej wydarzenia sprzed 101 lat. Zapraszam za rok.

Sołtyska 
 Maria Chojnacka
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Certyfikat
W dniu 12.12.2019 r. 

mieliśmy zaszczyt ode-
brać z rąk Pana Preze-
sa WZPN Pawła Wojtali 
Brązowy Certyfikat nada-
ny przez PZPN dla nasze-
go klubu Rokita Rokietnica.

Jako Klub jesteśmy dumni 
i zawsze staramy się dobrze repre-
zentować naszą gminę.

Wigilia
W dniu 20.12.2019 r. w Szkole Podstawowej w Ro-

kietnicy dzięki Pani Dyrektor odbyło się spotkanie 
wigilijne klubu GKS Rokita Rokietnica.

Po raz drugi spotykamy się w gronie klubowym; 
Zarząd, trenerzy, piłkarze, rodzice, przedstawiciele 
gminy oraz szkoły i kibice.

Jest to jedyny dzień, gdzie licznie możemy się 
spotkać wszyscy razem i złożyć sobie najserdecz-
niejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Chcielibyśmy złożyć podziękowania od całego Za-
rządu dla naszych sponsorów:

ŻABKA, MG PERFEKT Sp. Z.o.o., ELTECH, VALKOR- 
TECHNOLOGIE GRZEWCZE oraz osoby prywatne 
MICHAŁ WALEROWICZ i MICHAŁ JASIŃSKI oraz dla 
WŁADZ NASZEJ GMINY.
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Zuzanna Błaszczak zwycięża 
w Rankingu Polski Juniorek!!! 

Fot.: Milena Malicka i Zuzanna Błaszczak

Zakończył się ogólnopolski cykl turniejów Ju-
nior-Tour zaliczany do Rankingu Polski Juniorów. 
Miło nam poinformować, że Akademia Bilardowa 
Rokietnica zdominowała rozgrywki wśród dziew-
cząt! W Rankingu Polski Juniorek zwyciężyła Zu-
zanna Błaszczak, a tuż za nią uplasowała się Mile-
na Malicka. Obie reprezentują drużynę z Rokietnicy. 
Obie też wspólnie stanęły na podium ostatniego 
czwartego turnieju całego cyklu. Blisko podium była 
też Julia Tarka, która ostatecznie została sklasyfiko-
wana na piątym miejscu. Ogromne Gratulacje dla 
całej trójki dziewczyn!!! :) Tak piękny koniec sezo-
nu jest dla Zuzy wspaniałym zwieńczeniem owoc-
nej kariery w rozgrywkach juniorskich. Co prawda 
Zuza wystąpi jeszcze w Mistrzostwach Polski Junio-
rek w 2020 roku ale z racji wieku w turniejach Ju-
nior-Tour nie będzie mogła startować. Tak więc... 
liczymy teraz na sukcesy Zuzy w MPJ 2020 i... wśród 
seniorek ;) W kategorii chłopców również możemy 
pochwalić się dobrymi wynikami, a to za sprawą 
Nikodema Jankowiaka, który Ranking Polski Junio-
rów starszych zakończył na trzecim miejscu! Brawo 
Nikodem!!! Nieco gorsze wyniki zajęliśmy w junio-
rach młodszych ale trzeba podkreślić, że w tej ka-
tegorii wszyscy nasi zawodnicy debiutowali w ca-
łym cyklu. Warto wspomnieć o ostatnim występie 
Mateusza Cholewińskiego, który po trzech kolej-
nych zwycięstwach awansował do fazy pucharowej 
i ostatecznie zajął 17.miejsce. Razem z Mateuszem 
w juniorach młodszych dzielnie walczyli Miłosz Mi-
chałowski i Eryk Świdniak. Jeszcze raz Gratulacje dla 
zawodników, rodziców, trenerów i opiekunów!!! :) 
DZIĘKUJEMY!!! Dziękujemy również Gminie Rokiet-
nica, Starostwu Powiatowemu i Wielkopolskiemu 
Stowarzyszeniu Sportowemu za finansowanie jak-
że ważnych dla nas startów.

Jesteśmy Mistrzami I PLB!!!
W ostatnim meczu w Gdańsku zremisowaliśmy 

3:3 z zespołem Green Club, co dało nam Mistrzostwo 
I Polskiej Ligi Bilardowej!!! W całym sezonie grali-
śmy w składzie: Michal Potysz (kapitan), Radosław 
Babica, Andrzej Barski, Arkadiusz Brzękowski, Adam 
Stankiewicz i Cezary Jarosz. Przed naszą drużyną ko-
lejne wyzwania związane z ogromnym nakładem sił 

i dużo większego zaangażowania. Awansowaliśmy 
do najwyższej klasy rozgrywek drużynowych w Pol-
sce, co wiąże się z czterema 4-dniowymi zjazdami. 
Będziemy beniaminkiem Ekstraklasy Bilardowej, 
z której wszystkie mecze będą transmitowane w te-
lewizji na kanale SportKlub! W roli beniaminka I PLB 
wygraliśmy całą ligę, czy jest to możliwe w Ekstra-
klasie? Przekonamy się za rok ;) 

JUNIOR-CUP 2019!!!
Zakończył się JUNIOR-CUP 2019, czyli cykl turnie-

jów bilardowych dla dzieci rozgrywanych w Akade-
mii Bilardowej w Rokietnicy. Łącznie rozegrano 12 
turniejów, 6 dla dzieci rozpoczynających przygodę 
z bilardem i 6 dla dzieci bardziej zaawansowanych. 
W każdym turnieju do wygrania były 4 puchary, kij 
bilardowy, dyplomy i vouchery na grę w bilard. Do-
datkowo każdy uczestnik ostatniego turnieju otrzy-
mał nagrodę niespodziankę, a pierwsza czwórka obu 
rankingów specjalne nagrody. To wszystko dzięki 
Stowarzyszeniu Wielkopolska Akademia Bilardo-
wa i jego współpracy z Gminą Rokietnica, Akade-
mią Bilardową Radosława Babicy i Towarzystwem 
Gimnastycznym Sokół Brody. Przejdźmy teraz do 
wyników ostatniej odsłony cyklu i podsumowania 
sezonu. Na początku JUNIOR-CUP VI wystartowała 
grupa zaawansowana, w której wyjątkowo mogli 
spróbować swoich sił także gracze z grupy początku-
jącej. Z tej możliwości skorzystał Kajetan Zawodny, 
Wiktor Kaczmarek i Juliusz Michałowski. Zwyciężył 
Dominik Pflaum, który tak naprawdę zdominował 
całe rozgrywki ale o tym za chwilę. Na drugim miej-
scu znalazła się Julia Tarka, a trzecie lokaty zajęli 

Mateusz Cholewiński i Franciszek Nowaczyk. Tuż 
za podium zameldowali się: Julia Babica, Miłosz 
Michałowski, Patryk Łozowicki i Kajetan Zawod-
ny. W końcowym rankingu bezapelacyjnie zwycię-
żył Dominik Pflaum, który triumfował w czterech 
z sześciu zawodów! Brawo Dominik!!! Drugie miej-
sce wywalczył Mateusz Cholewiński, trzecie Julia 
Tarka, a czwarte Julia Babica. Dla Julii Tarki był to 
ostatni sezon JUNIOR-CUP, gdyż w przyszłym roku 
będzie miała 16 lat, a przypomnijmy, iż te zawody 
są do lat 15. Z tej okazji babcia Julii zrobiła niespo-
dziankę samej Julii, a także całej Akademii przygo-
towując 9 pięknych szalików Akademii Bilardowej! 
Osiem z nich powędrowało do pierwszej czwór-
ki obu rankingów, a jeden otrzymał Radosław Ba-
bica. Dziękujemy!!! :) W ostatnim turnieju grupy 
początkującej zwyciężył Wiktor Kaczmarek, który 
w finale grał z Piotrem Mosiniakiem. Na podium 
wskoczyli jeszcze Anna Kolecka i Juliusz Michałow-
ski, a tuż za nimi uplasowali się: Jędrzej Hofman, 
Antoni Szymański i... Kajetan Zawodny, który osta-
tecznie zwyciężył w całym rankingu! Brawo Kaje-
tan!!! Kajetan w przyszłym roku na pewno będzie 
rywalizował w grupie zaawansowanej. Drugie miej-
sce w rankingu rzutem na taśmę wywalczył Wik-
tor Kaczmarek, a na trzecim miejscu z uwagi na do-
kładnie taką samą liczbę punktów znalazły się dwie 
osoby: Anna Kolecka i Piotr Mosiniak. Następny JU-
NIOR-CUP zaliczany już do sezonu 2020 odbędzie 
się po feriach. Do wygrania ponownie będą pucha-
ry, dyplomy i kije, a także i inne dodatkowe nagro-
dy :) Zapraszamy do udziału!!!

Arek z medalem MP w Snookera U18!!!
Arkadiusz Brzękowski zdobył brązowy medal Mi-

strzostw Polski w Snookera do lat 18!!! Zawody od-
były się w Lublinie. Arek w półfinale przegrał z póź-
niejszym zwycięzcą, czyli z Antonim Kowalskim, który 
jest aktualnym Mistrzem Świata do lat 16. Arek po 

Radosław Babica, Michał Potysz, Andrzej Barski, Adam Stankiewicz, 
Arkadiusz Brzękowski i Cezary Jarosz – Mistrzowie I Polskiej Ligi Bilardowej

Najlepsi w sezonie 2019 JUNIOR-CUP
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świetnych startach w Poznaniu w BrizZon Snooker 
Open postanowił spróbować swoich sił w Mistrzo-
stwach Polski i jak widać, opłacało się :) Arek spró-
bował też swoich sił w Mistrzostwach Polski w Sno-
okera do lat 21, gdzie ostatecznie musiał zadowolić 
się piątym miejscem. Gratulacje Arku!!!

Juniorzy z Rokietnicy zdominowali 
WMLB!!!

Młodzi bilardziści reprezentujący Akademię Bi-
lardową z Rokietnicy odnotowali kolejny sukces! 
Tym razem miało to miejsce w Krotoszynie. Nasi 
zawodnicy po czterech turniejach z ogromną prze-
wagą triumfowali w drużynowej klasyfikacji Wielko-
polskiej Młodzieżowej Ligi Bilardowej, a przyczyni-
li się do tego: Milena Malicka, Julia Tarka, Mateusz 
Cholewiński, Miłosz Michałowski i Eryk Świdniak. 
SUPER!!! :) Milena dodatkowo triumfowała w kla-
syfikacji juniorek, co dało jej tytuł Mistrzyni Wiel-
kopolski! :) Warto dodać, że Julia w tej klasyfikacji 
była druga. Brawo dziewczyny! :) Równie wielkie 
brawa należą się chłopcom, gdyż Mateusz trium-
fował w klasyfikacji Pupile! Brawo Mati! :) Miłosz 
był czwarty, a Eryk piąty! :) Startowaliśmy w trzech 
kategoriach i wszystkie trzy wygraliśmy! :) Brawo 
chłopaki i dziewczyny!!! :) Gratulujemy i dziękuje-
my również rodzicom! To właśnie dzięki ich zaan-
gażowaniu występy w WMLB były możliwe!!! Jesz-
cze raz dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Trzech z Rokietnicy na MP!!!
Przez 5 dni w Kielcach w hotelu Binkowski roz-

grywały się indywidualne Mistrzostwa Polski w Bi-
lard. Zawody zostały rozegrane w trzy odmiany: 
8-bil, 9-bil i 10-bil. W każdej z odmian wystąpiło 
po 32 zawodników wyłonionych z Rankingu Pol-
ski i z kwalifikacji. Akademia Bilardowa Rokietni-
ca miała trzech reprezentantów. Radosław Babica 
i Arkadiusz Brzękowski dostali się z Rankingu Pol-
ski, a Adam Stankiewicz z eliminacji. Nasi zawodni-
cy nie do końca mogą być zadowoleni z wyników. 
Najwyżej sklasyfikowany został Radek, który osta-
tecznie najwyżej zajął 5.miejsce.

Rafał Łozowicki najlepszy 
w BUDMAR-CUP!!!

To już czwarta odsłona BUDMAR-CUP sezonu 
2019/2020. Sezonu, w którym wprowadziliśmy 
nowy system przydzielania handicapów uzależnio-
ny od szczebla rozgrywek Polskiej Ligi Bilardowej 
reprezentowanego przez zawodnika. System cią-
gle dopracowujemy aby jak najbardziej uatrakcyj-
nić rozgrywki. Już teraz informujemy, że w następ-
nym BUDMAR-CUP rozgrywanym w 9-bil będziemy 
grać wszystkie mecze do 5 wygranych partii, czy-
li maksymalne fora, to 3:0 do 5. W turniejach gra-
nych w 8-bil będziemy grać do 4 wygranych partii 
i tu też mogą być fory 3:0. Wszystko po to aby oży-
wić rozgrywki. Są też zawodnicy, którzy postanowi-
li nie brać od nikogo forów, bo też jest taka opcja. 
Takim zawodnikiem jest triumfator BUDMAR-CUP 
IV 9-bil, czyli Rafał Łozowicki. Rafał nie gra w żadnej 
PLB ale zna swoją wartość i jak podejmował wyżej 
od siebie notowanego gracza, to nie brał od nie-
go przysługującego mu handicapu. Z tego powodu 
zwycięstwo Rafała jest jeszcze cenniejsze. Ogromne 
gratulacje! Drugie miejsce zajął Michał Potysz, a na 
podium wskoczyli jeszcze Karol Bartkowiak i powra-
cający do czynnej gry Mikołaj Łukaszkiewicz. Cała 
czwórka otrzymała puchary i medale oraz kalenda-
rze ufundowane przez firmę BUDMAR. Tuż za po-
dium znalazł się młodziutki Eryk Świdniak, który 

tego dnia wygrał 3 mecze z rzędu zaliczając najlep-
szy występ w historii. Razem z Erykiem na piątym 
miejscu uplasowali się: Piotr Ptaszyński, Nikodem 
Jankowiak i Bartosz Kaczmarek. 

Triumfy kapitanów  
w BUDMAR-CUP V i SHOOT-OUT!!!

Jesteśmy na półmetku ciągle rozwijających się roz-
grywek BUDMAR-CUP sezonu 2019/2020. Z rokiem 
2020 uatrakcyjniliśmy zmagania poprzez organiza-
cję dodatkowego turnieju BUDMAR SHOOT-OUT. 
W trakcie każdej eliminacji BUDMAR-CUP równocze-
śnie będzie rozgrywany turniej do jednej wygranej 
partii. Pomysł bardzo się spodobał, a w pierwszej 
edycji BUDMAR SHOOT-OUT triumfował kapitan 
drużyny Akademii, czyli Michał Potysz. Drugi był Ni-
kodem Jankowiak, a trzecie miejsca zajęli Mateusz 
Cholewiński i Rafał Łozowicki. Natomiast w BUD-
MAR-CUP V triumfował były kapitan drużyny Aka-
demii, czyli Andrzej Barski. Tutaj drugi ponownie był 
Nikodem, a na podium wskoczyli jeszcze Łukasz Si-
korski i Grzegorz Tabor. Pierwsza czwórka oczywiście 
została nagrodzona medalami, pucharami i kalen-
darzami ufundowanymi przez firmę BUDMAR, a do-
datkowo każdy uczestnik otrzymał nagrodę niespo-
dziankę w postaci herbaty KARAK z kardamonem 
przywiezionej prosto z Mistrzostw Świata w Kata-
rze :) Tuż za pozycjami medalowymi uplasowali się 
Marek Strykowski, Radosław Lorych, Piotr Ptaszyń-
ski i Dominik Pflaum. Tym razem oba turnieje gra-
liśmy w 8-bil, a 23 lutego podczas BUDMAR-CUP 
VI zagramy oba w 9-bil. Zapraszamy do udziału!!!

Faworyci potwierdzili swoją siłę!!!
Noworoczny Turniej w Parach w 9-bil zgromadził 

na starcie aż 17 drużyn!!! Oprócz zespołów z Rokiet-
nicy pojawiły się także ekipy z Poznania, Wałcza, Pie-
chcina i Brodów Wielkopolskich. Zawodników przy-
witał kieliszek szampana z okazji Nowego Roku oraz 
sukcesów Stowarzyszenia Wielkopolskiej Akademii 
Bilardowej. Przypomnijmy, iż w 2019 roku młodzież 
z Akademii zdobyła aż 8 medali podczas Mistrzostw 
Polski Juniorów i w tym 2 złote, jeden drużynowo, 

Najlepsi w WMLB 2019

Pierwsza czwórka Mistrzostw Polski w Snookera U18 Triumfatorzy BUDMAR-CUP IV

Fot. Radosław Babica, Adam Stankiewicz i Arka-
diusz Brzękowski

Fot. Andrzej Barski i Michał Potysz
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a drugi indywidualnie Mileny Malickiej. Dodatkowo 
Zuzanna Błaszczak wygrała Ranking Polski Juniorek, 
a Adam Stankiewicz reprezentował Polskę na Mi-
strzostwach Europy Juniorów. Poza tym pierwsza 
drużyna Akademii została Mistrzami I Polskiej Ligi 
Bilardowej, co skutkuje historycznym awansem do 
Ekstraklasy, z której wszystkie mecze będą transmi-
towane w telewizji. Kolejnym sukcesem był QUAY 
Rokietnica Open 2019, czyli największy turniej bilar-
dowy w Polsce i jeden z większych w Europie z pulą 
nagród 75 000 zł, w którym zagrało 238 zawodni-
ków z 22 państw. Dziękujemy Pani Danucie Potra-
wiak, sekretarz Gminy Rokietnica, która wspólnie 
z nami uczestniczyła w podsumowaniu sezonu 2019. 
To właśnie dzięki wsparciu Gminy Rokietnica, a tak-
że firm QUAY, BUDMAR, Advatech, Gmerek Family 
oraz Powiatu Poznańskiego i Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego udało się osiągnąć te sukce-
sy za co ogromnie dziękujemy i liczymy na dalszą 
współpracę. Przejdźmy jednak do samego turnieju 
deblowego. Rozgrywki w pierwszej fazie odbywa-
ły się systemem grupowym. Drużyny podzielono 
na cztery grupy, z których wyłoniono 8 ćwierćfi-
nalistów. Wszyscy uczestnicy zostali mile zaskocze-
ni voucherami na wyżywienie. W zamian za udział 
każdy zawodnik miał możliwość skosztować takich 
smakołyków jak bigos czy gołąbki, a także barszcz 
z pasztecikami, sernik z kawą i smalec z ogórkami. 
Takie atrakcje z pewnością umiliły czas oczekiwa-
nia na swoje pojedynki. Po bardzo emocjonujących 
i zaciętych meczach grupowych w ćwierćfinałach 
spotkały się następujące zespoły:

- Mandalorian (Michał Potysz, Mikołaj Łukasz-
kiewicz) i No Name (Julia Tarka i Maksymilian Bart-
kowiak)

- Tango i Cash (Karol Bartkowiak i Rafał Łozowic-
ki) i Głupi i Głupszy (Filip Górski i Grzegorz Tabor)

- Mięso Armatnie (Waldemar Manyś i Dominik 
Pflaum) i Rodzinka.Pl (Jakub Wojciechowski i Do-
minik Wojciechowski)

- PS2 (Piotr Kolecki i Sebastian Brzękowski) i Same 
Laczki(Arkadiusz Brzękowski i Adam Stankiewicz)

Ci ostatni występowali w roli faworytów i... nie 
zawiedli. Arek i Adam jako Drużynowi Mistrzowie 
Polski Juniorów i Mistrzowie I PLB udowodnili swoją 
siłę. Bez porażki triumfowali w Noworocznym Tur-
nieju Deblowym!!! :) Na drugim miejscu uplasował 
się zespół Tango i Cash, a tuż za nimi Mandalorian 
i Mięso Armatnie. Brawa dla nich ale brawa nale-
żą się także wszystkim uczestnikom za wspaniałą 
atmosferę podczas całego turnieju!!! Dziękujemy 
i zapraszamy na BUDMAR-CUP V 8-bil, który star-
tuje już w najbliższą niedzielę!!!

Radosław Babica dostał się do MŚ!!! 
Ostatecznie zajął 33.miejsce.

Możemy się pochwalić, iż Radosław Babica grał 
w Doha (Katar) w eliminacjach do Mistrzostw Świa-

ta, gdzie zapewnił sobie udział w Turnieju Głów-
nym. W pierwszej fazie do rywalizacji przystąpiło 
ponad 100 zawodników, z których tylko 4 mogło 
uzyskać awans i w tej szczęśliwej czwórce znalazł 
się Radek! Przedstawiamy wyniki Radka z pierw-
szego etapu MŚ: 

1.runda - wolny los
2.runda - Paul Mckeowan (Wielka Brytania) 7:1
3.runda - Abdulla Alenezi (Kuwejt) 7:3
4.runda - Ko Pin Han (Tajwan) 7:4
5.runda - Tao Ying Due (Tajwan) 7:1 
W drugim, ostatnim etape Mistrzostw Świata, 

gdzie zagrało kolejnych 96 zawodników wyłonio-
nych z rankingów i eliminacji Radek wygrał kolej-
ne 2 mecze. Niestety w walce o najlepszą 32 uległ 
dobrze znanemu z QUAY Rokietnica Open Greko-
wi Alexowi Kazakisowi. Mistrzem Świata został Fe-
dor Gorst z Rosji, który również grał w QUAY Ro-
kietnica Open.

Zasłużone zwycięstwo Łukasza 
w RLB XV ADVATECH!!!

Przez ponad pół roku 24 zawodników rywalizo-
wało w XV edycji Rokietnickiej Ligi Bilardowej ADVA-
TECH. Rozgrywki toczyły się na dwóch szczeblach: 
SUPER i PRO. Tu i tu systemem każdy z każdym gra-
ło po 12 bilardzistów. Najlepsi z rozgrywek ligowych 
zostali najwyżej rozstawieni w Turnieju Finałowym 
kończącym zmagania XV edycji RLB ADVATECH. 
Na zwycięzców jak zwykle czekały piękne puchary 
i atrakcyjne nagrody, no i oczywiście niezapomniana 
impreza :) Tym razem triumfatorzy opuszczali Aka-
demię z.... torbami :) Zwycięzca wychodził z trzema 
torbami podróżnymi firmy Wittchen, drugi musiał 
zadowolić się dwiema torbami Wittchen, a za trze-
cie miejsca zawodnicy otrzymywali po jednej torbie 
Wittchen. Wśród faworytów Turnieju Finałowego 
na pewno upatrywano etatowych zwycięzców RLB 
ADVATECH w postaci Michała Potysza i Andrzeja 
Barskiego, a także Piotra Likowskiego, który zwycię-
żał w XIV edycji, a w XV przystępował jako numer 
1. Wszystkich wyżej wymienionych faworytów ko-
lejno odprawiał Łukasz Sikorski, który tym samym 
jak najbardziej zasłużenie triumfował w Turnieju 
Finałowym RLB XV ADVATECH!!! Brawo Łukasz!!! 
Łukasz rozstawiony z numerem 5 w ćwierćfinale 
wygrał z Andrzejem Barskim, w półfinale wygrał 

Piotrem Likowskim, a w finale z Michałem Poty-
szem. Na trzecim miejscu obok Piotra uplasował 
się jeszcze Marek Żuchowski rozstawiony z nume-
rem 2. Piąte lokaty obok Andrzeja zajęli: Piotr Jud-
kowiak, Karol Siódmiak i Maksymilian Bartkowiak. 
Wszyscy jak dotąd wymienieni reprezentują ligę SU-
PER RLB ADVATECH. Na dziewiątych lokatach poja-
wili się pierwsi zawodnicy z ligi PRO, a byli to Piotr 
Kolecki (nr 1 ligi PRO), Michał Judkowiak (nr 2 ligi 
PRO) i Bartosz Wawrzyniak (nr 4 ligi PRO). Obok 
nich znalazł się jeszcze Leszek Adamek reprezentu-
jący ligę SUPER. Trzynaste miejsca zajęli: Wiesław 
Trzeciak (PRO), Mateusz Cholewiński (PRO), Daniel 
Wieszczeczyński (SUPER) i Jędrzej Klaman (SUPER). 
Tuż za nimi uplasowali się: Arkadiusz Śron (PRO), 
Bartłomiej Balwierczak (PRO), Tomasz Lutkowski 
(PRO) i Andrzej Sykała (PRO), a za nimi Tomasz Ma-
ciejewski (PRO) i Damian Migacz (PRO). Z powo-
dów osobistych zawodów nie ukończyli Sebastian 
Brzękowski (SUPER) i Kamil Szews (PRO). Ogromne 
gratulacje dla zwycięzców ale także dla wszystkich 
uczestników, którzy sprawnie przystosowali się do 
nowego formatu rozgrywek z góry przypisującego 
terminy meczów. Oczywiście równie wielkie gratu-
lacje i podziękowania kierujemy firmie ADVATECH, 
która od samego początku jest z nami i sponsoru-
je nasze rozgrywki i... zdeklarowała się, że zostaje 
z nami na pewno do XX edycji!!! :) Rozgrywki już 
XVI edycji wystartują 11 lutego. Zapisy będą przyj-
mowane do końca stycznia pod numerem tel. 601 
635 887 lub bezpośrednio w Akademii. Zaprasza-
my do udziału!!! :)

Firma ADVATECH również zdeklarowała się, że po-
może naszej drużynie Ekstraklasy Bilardowej, która 
już w lutym rozegra swój pierwszy mecz. Dzięku-
jemy!!! :) Występy w Ekstraklasie wiążą się z dużo 
większymi kosztami niż w I Polskiej Lidze Bilardo-
wej, więc sama pomoc firmy ADVATECH nam nie 
wystarczy. Wiemy też, że pomoże nam Gmina Ro-
kietnica ale z pewnością będziemy potrzebować 
więcej środków, więc zapraszamy do współpracy 
wszystkich chętnych, którzy chcieliby zaistnieć na 
arenach najwyższej klasy drużynowych rozgrywek 
bilardowych w Polsce transmitowanych przez ka-
nał SportKlub!!! Zainteresowanych prosimy o kon-
takt: 601 635 887.

Szkółka Bilardowa!!!
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. Zajęcia odbywa-
ją się w poniedziałki i we wtorki w godzinach od 
16 do 19 w grupach podzielonych na początkują-
cą, średniozaawansowaną i zaawansowaną. Dodat-
kowo wszyscy uczniowe mają dostęp do stołów bi-
lardowych od środy do piątku w godz. od 16:00 do 
18:00. Spokojnie można dopasować zajęcia w Aka-
demii do innych już wcześniej zaplanowanych. Za-
zwyczaj program ćwiczeń wymaga uczestnictwa 2 
razy w tygodniu ale nic nie stoi na przeszkodzie aby 
dzieci przychodziły do klubu codziennie i utrwalały 
swoje umiejętności. Istnieje opcja dopisania się do 
grup w każdej chwili! Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerami 601635887 lub 618144085 
lub bezpośrednio w Akademii Bilardowej przy  
ul. Łąkowej 6 w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!!!

Radosław Babica i pierwsze cztery drużyny
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Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu poznańskiego
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierp-

nia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnic-
twie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) 
Powiat Poznański realizuje zadanie 
zlecone z zakresu administracji rzą-
dowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej po-
mocy prawnej.

W 2020 roku na terenie powiatu poznańskie-
go funkcjonuje 16 punktów nieodpłatnej pomo-
cy prawnej, w których nieodpłatna pomoc praw-
na udzielana jest osobom uprawnionym przez 5 
dni w tygodniu, w wymiarze co najmniej 4 godziny 
dziennie zgodnie z określonym harmonogramem. 
Udzielana jest przez profesjonalnych prawników 
wyznaczonych przez samorządy prawnicze i orga-
nizacje pozarządowe.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 
na terenie Gminy Rokietnica
Klub Sołecki, ul. Szamotulska 7, 62-090 Cerekwica
Poniedziałek, wtorek, piątek od 10:00 do 14:00
Środa: od 14:00 do 18:00
Czwartek: od 15:30 do 19:30
Osoba do kontaktu ze strony gminy: Dorota Dolata, 
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komu-

nalnego – Urząd Gminy w Rokiet-
nicy, ul. Golęcińska 1, Rokietnica, 
tel.: 61 89 60 622
e-mail: dorota.dolata@rokiet-
nica.pl
Uwaga! Udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej odbywa się po 

wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty 
pod nr tel. 61 84 10 797.
Punkt obsługiwany przez organizację pozarządo-
wą – Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej 
i Mediacji – ul. Osiedlowa 19, 64-300 Nowy Tomyśl
Kto może skorzystać z nieodpłatnej 
pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej 
osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów od-
płatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona składa 
pisemne oświadczenie, na podstawie którego udzie-
la się jej nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście 
w punkcie, według kolejności zgłoszeń. 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ru-
chową, które nie mogą stawić się w punkcie oso-
biście, oraz osobom doświadczającym trudności 
w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie 
z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i in-
nych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 
r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna po-

moc prawna także poza punktem albo za pośrednic-
twem środków porozumiewania się na odległość. 

Zasady i zakres udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej

Dziedziny prawa, których dotyczy nieodpłat-
na pomoc prawna: prawo rodzinne; prawo pracy; 
sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospo-
darczej; prawo cywilne; prawo ubezpieczeń spo-
łecznych; prawo administracyjne; prawo podatko-
we; prawo karne; inne.

Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomo-
cy prawnej: 

Lokal mieszkalny; Przestępstwa i wykroczenia; Ro-
dzina; Dziedziczenie; Opieka i kształcenie; Własność 
rzeczy ruchomych i nieruchomych; Świadczenia 
i zasiłki; Zadłużenia; Roszczenia i zobowiązania fi-
nansowe; Zatrudnienie; Zdrowie; Urzędy i sądy.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw 
związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczę-
cia tej działalności.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomo-
cy prawnej znajduje się na stronie www.powiat.
poznan.pl.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Młodzi lekkoatleci na zgrupowaniu 
sportowym w Żerkowie

Po sukcesach na Halowych Mistrzostwach Wiel-
kopolski w kategoriach U-14 i U-16 (złoty medal 
i 2 miejsca w finale) zawodnicy Rokietnickiego Klu-

bu Lekkoatletycznego „KUSY Rokietnica” trenowali 
w Żerkowie na obozie przygotowawczym do wio-
sennych startów. Żerków to maleńkie miasto leżą-

ce w południowej Wielkopolsce, w samym środ-
ku tzw. Szwajcarii Żerkowskiej. Są tu malownicze 
tereny niewysokich wzgórz usianych wśród rozle-
wisk pradoliny Warty o nieprzeciętnych walorach 
turystycznych z licznymi trasami do pieszych i bie-
gowych wędrówek czy spływów kajakiem. W tych 
wspaniałych warunkach krajobrazowych wspartych 
infrastrukturą sportową Gminy i Szkoły Podstawo-
wej w Żerkowie (stadion lekkoatletyczny z bieżnią 
400 metrową tartanową, hala sportowa) zawod-
nicy RKL KUSY pod opieką trenerów: Jerzego Świ-
sta i Wojciecha Brych-Kadzińskiego pilnie ćwiczyli 
strategię startów w nowym sezonie. Oprócz planu 
szkoleniowego zrealizowali również zadania o cha-
rakterze kulturowo-rekreacyjnym. Zwiedzili między 
innymi Muzeum Adam Mickiewicza w Śmiłowie, wy-
brali się także do Aqaparku w Jarocinie i odwiedzili 
profesjonalną kręgielnię w Żerkowie. W opinii tre-
nerów zgrupowanie szkoleniowe w Żerkowie speł-
niło zakładane cele i zadania, z pewnością przyczyni 
się do podniesienia poziomu sportowego zawod-
ników, a także do integracji grupy. 

Zawodnicy i trenerzy dziękują działaczom klu-
bu oraz rodzicom za pomoc w organizacji obozu.
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Postaw na Przedsiębiorczość
Jesteśmy grupą licealistów i studentów, 

którzy chcą promować postawy przedsiębior-
cze i rozpowszechniać wiedzę na ten temat. 
Z ankiet ulicznych, które przeprowadziliśmy, 
wynika, że wiedza o temacie przedsiębiorczości 
prezentuje się słabo wśród mieszkańców Po-
znania, zwłaszcza u osób młodych. Co gorsza, 
niewielu pytanych przez nas przechodniów, 
było w stanie odpowiedzieć na z pozoru proste 
pytania, np. „Czym powinna charakteryzować 
się osoba przedsiębiorcza?”. Jest to z jednej stro-
ny niepokojące, ponieważ ukazuje ignorowanie 
przez młodzież kwestii kluczowej, wpływającej 
na poziom życia społeczeństwa, jak i stano-
wiącej szansę dla zaradnych, także młodych 
ludzi. Z drugiej strony, daje to niesamowitą 
okazję naszemu projektowi, aby wziąć sprawy 
w swoje ręce i dążyć do nadgonienia tej luki. 
Można powiedzieć, że znaleźliśmy swoją niszę 
rynkową. Jest nią łączenie wartościowych ludzi 
o olbrzymiej wiedzy i doświadczeniu z mło-
dymi osobami, które mogą wreszcie dostrzec 
alternatywę dla niewydolnego szkolnictwa 
oraz potencjał wynikający z prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej.

Działamy nagrywając i publikując wywiady 
z przedsiębiorcami. Od doradztwa podatkowe-
go począwszy, przez branżę beauty i marketing 
wielopoziomowy, na inwestowaniu w nieru-
chomości skończywszy. Dzielą się z nami nie 
tylko informacjami na temat specyfiki swoich 
branż, lecz także cennymi radami dla ambitnej 
młodzieży. Co więcej, organizujemy prelekcje 
w szkołach średnich. We współpracy z dyrekcją 
zapraszamy praktyków biznesu z wynikami, 
aby opowiedzieli o swojej historii, branży 
i prowadzeniu firmy. Poza teorią stawiamy 
na praktykę – nasi prelegenci przygotowują 
dla uczniów szereg interesujących aktywności, 
pobudzających kreatywność i rozwijających 
inteligencję finansową. Naszym zdaniem, 
zwłaszcza ten ostatni element jest zaniedby-
wany przez tradycyjny system szkolnictwa. 
Czas to zmienić!  

Nasz zespół działa głównie w Poznaniu. 
Tutaj się spotykamy, tutaj prowadzona jest 
większość wywiadów i prelekcji. Mamy rów-
nież członków w Inowrocławiu i w Krakowie, 
których wkład w projekt jest nieoceniony. Za-
częliśmy od grupy 10 członków, stopniowo 

się poszerzając o dodatkowe osoby. Postaw 
na Przedsiębiorczość działa w coraz więk-
szej liczbie szkół poznańskich, rozważamy 
w perspektywie kolejnego roku lub dwóch 
skalowanie projektu na inne większe mia-
sta w Polsce. Rozwijamy się także poprzez 
promowanie marki – patronatem objęła nas 
Młodzieżowa Rada Miasta Poznania, z którą 
podjęliśmy współpracę, jak i również sam 
Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. 
Naszym partnerem medialnym został ma-
gazyn biznesowy „Poznański Prestiż”, gdzie 
już widnieją zdjęcia z prelekcji. Członkowie 
Postaw na Przedsiębiorczość opowiadali 
o przedsięwzięciu w mediach, m.in. w Radiu 
Afera i Radiu Poznań.

Pomimo (a może właśnie dzięki!) młodego 
wieku myślimy jak prawdziwi przedsiębiorcy – 
ambitnie, perspektywicznie, długoterminowo. 
Będziemy z miesiąca na miesiąc rośli w siłę, 
aby służyć wielkiej idei, głosząc ją wśród rówie-
śników. Kilka szkół w ramach Poznania to już 
dobry krok w pożądanym kierunku, natomiast 
w planach sięgamy znacznie dalej. Zachęca-
my Was, abyście śledzili postępy, jakie czyni 
i będzie czyniło Postaw na Przedsiębiorczość. 
Pierwszym krokiem do zmiany rzeczywistości 
jest zmiana w mentalności i do tego właśnie 
wspólnie doprowadzimy!
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tel. 660 588 196 Szafonierka & Brafitting Rokietnica

♥ Bielizna damska, męska polskich  
renomowanych producentów (do  
rozmiaru 7XL) ♥ Biustonosze do miski O  
♥ Usługi Brafittingu
Galeria Napoleońska (pasaż) – Rokietnica Trakt Napoleoński 11Galeria Napoleońska (pasaż) – Rokietnica Trakt Napoleoński 11

Szafonierka 
Salon Bielizny  
i Brafittingu

ul. Kasztanowa 1b/11

Rokietnica

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 2020  
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 18,00 PLN netto na godzinę. 
CV prosimy przysyłać na adres: praca@mol.net.pl
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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

PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 12 zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

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 

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

PRYWATNA PRAKTYKA 
PSYCHOLOGICZNA

R O K I E T N I C A
Anita Durowicz 

Sylwia Kędziora-Nawrot

 Konsultacje  
 Terapia indywidualna dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych  Terapia 

uzależnień  Terapia par

519 145 118 | 500 296 926

NAWET NAJDŁUŻSZA PODRÓŻ  
ZACZYNA SIĘ OD PIERWSZEGO KROKU

FOTOWOLTAIKA  
DOBRA ENERGIA DLA DOMU I FIRMY  

PSP 
P R E M I U M  S O L A R  P O W E R  

projektowanie       montaż       sprzedaż 
w w w . p r e m i u m s o l a r p o w e r . p l           

t e l .  6 0 6  7 3 3  0 2 6                                
Ul. Obornicka 71, Suchy Las  

KUPIĘ 
GRUNTY

Tel.: 882 725 015
Kupię działkę 

budowlaną 7-13a 
w gm. Rokietnica
791-791-921 Łukasz

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:   12 lutego 2020  18 marca 2020 
   15 kwietnia 2020
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG
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PON-PT	 9-20
SOB-NIEDZ	 10-14

Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

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

PROTEZY ZĘBOWE

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

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

Pracownia czynna:  
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00

PRACOWNIA PROTETYCZNA

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

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

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 tel. 502 320 647 

61 8145 42661 8145 426

Salon „Twój Czas” zaprasza
ul. Pocztowa 1, 62-090 Rokietnica

Podaruj sobie  
odrobinę piękna

KOSMETOLOGIA  PODOLOGIA 
FRYZJER DAMSKO-MĘSKI

ZAPISY: 
salon.twojczas@wp.pl telefon:  501 056 451

SPRZEDAŻ  
DREWNA SOSNOWEGO 
OPAŁOWEGO-ROZPAŁKOWEGO
Elementy krótkie około 25 cm. 
Pakowane w workach 50 litrów

Napachanie ul. Poznańska 23 
Telefon: 606-511-014
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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

tel.: 798-320-555 lub 502-596-291 Kiekrz ul. Portugalska 5a
w w w.rok ick iecentrumnieruchomosci .pl

Nieruchomości opowiedziane naszym piórem, 
Nieruchomości opakowane naszymi emocjami, 
Zyskują na wartości! Zyskaj i Ty.

Wycena oraz pośrednictwo sprzedaży nieruchomościWycena oraz pośrednictwo sprzedaży nieruchomości

            

 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!                                     
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Tel. 530-130-159  ANDRZEJ LIPKA 


