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

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

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

Oferta dla firm i osób  
indywidualnych z terenu  

Gminy Rokietnica

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

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

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
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Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego pisma.

Drodzy Czytelnicy,
Po najkrótszym miesiącu roku przyszła pora na 
marzec. Marzec kojarzy się nam z meteorolo-
giczną wiosną i nawet czasami w marcu ją tro-
chę czuć. Wiosna to szczególna pora roku, co 
takiego jest w niej, że tak łatwo, przyprawia nas 
o radosny zawrót głowy? Wiosna to nie tylko 
dłuższe dnie, zmiana czasu, pierwsze listki na 
drzewach, w ogrodach ptaki. To okres wzmo-
żonego zapału do pracy, wiosną dużo chętniej 
się bawimy, kiedy tylko poczujemy pierwsze 
promienie słońca przysiadamy na parkowych 
ławkach, jedziemy do lasu, wyciągamy rowe-

ry…mamy niespożyte siły, które pozwalają się 
nam cieszyć życiem. Cała przyroda, a my wraz 
z nią, budzimy się z zimowego letargu. Nie ma 
chyba lepszej recepty na szczęście niż przeży-
wanie radości życia. 
Większość z nas bardzo lubi wiosnę, w związku 
z tym, na wiosnę i na resztę roku, życzę, by nie 
zabrakło Państwu opty-
mizmu i energii, nawet 
wtedy, gdy będzie wiał 
wiatr i padał deszcz. 

Teresa Wieczorek 
Redaktor Naczelny

	18.03. i 01.04  – rozliczysz PIT – 
Urząd Gminy Rokietnica, budynek 
„B” ul. Golęcińska 1, od godz. 
9.00-14.00

	22.03. – Wiosenne Wietrzenie 
Szaf – Hala Rokietnickiego Ośrod-
ka Sportu , ul. Szamotulska 29, 
godz.9.00-14.00 

Z okazji DNIA KOBIET
Wszystkim Paniom składam najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i radości. 
Wszystkiego co najpiękniejsze, pozytywnego 
spoglądania w przyszłość oraz realizacji wszelkich 
zamierzeń w życiu prywatnym i zawodowym.  

Bartosz Derech – Wójt Gminy Rokietnica

„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów.”

Drogie Kobiety, Panie, dziewczyny w dniu Waszego święta, redakcja 
Rokickich Wiadomości składa Wam najserdeczniejsze życzenia!

Maria Pągowska – OSOBOWOŚĆ, którą WARTO było poznać  str. 10-11

Projekt ścieżki pieszo-rowerowej Mrowino-Rokietnica  str. 8

Jubileusz 10-lecia Rokietnickiej Orkiestry Dętej  str. 14-15
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Rokietnicka 
Wielkanoc

Święta Wielkanocne niezmiennie 
kojarzą się z wiosną, budzącą się na 
nowo do życia przyrodą, uroczymi 
ozdobami i pysznym, swojskim, tra-
dycyjnym jedzeniem. To wszystko, 
a nawet więcej będzie obecne podczas Rokietnickiej Wielkanocy, na którą zapraszamy już 5 kwietnia – 
w Niedzielę Palmową od godz. 11:00 do Szkoły Podstawowej przy Trakcie Napoleońskim w Rokietnicy. 
Jeśli ktoś nie ma pewności, czy zaciekawią go przygotowane atrakcje, możemy rozwiać jego wątpliwości. 
Przypomnimy jakie tradycje wiążą się z tymi Świętami, zaprezentujemy wielkanocny stół, a seniorzy opo-
wiedzą, co włożyć do koszyczka, aby niczego w nim nie zabrakło. Członkowie Klubu Senior+ z Rokietnicy 
podzielą się także tym, co jest częścią naszego najcenniejszego dziedzictwa – przekazywanymi z pokole-
nia na pokolenie przepisami na domowe dania i przetwory, bez których Wielkanoc straciłaby swój wy-
jątkowy charakter. W trakcie podziwiania wystawionych dekoracji, świątecznych kartek i stroików, które 
będzie można także nabyć, będzie również okazja do wypicia kawy i zjedzenia pysznego ciasta. Na naj-
młodszych z kolei poza warsztatami z ozdabiania jajek i tworzenia dekoracji, o godz. 12:30 będzie czekała 
w trawie boiska szkolnego czekoladowa niespodzianka. O szczegółach będziemy informowali na stronie 
www.rokietnica.pl oraz na profilu Rokietnica.pl na Facebooku. Serdecznie zapraszamy! 

Co?  
Gdzie?  
Kiedy?
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Z prac Rady Gminy
24 lutego 2020 roku odbyła się XX sesja Rady 

Gminy Rokietnica:

Uchwała XX/182/2020
w sprawie: zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego w Napachaniu, w skład którego 
wchodzą: Szkoła Podstawowa w Mrowinie z do-
datkową lokalizacją w Napachaniu i Przedszkole 
w Mrowinie z zamiejscowymi oddziałami w Na-
pachaniu.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Uchwała XX/183/2020
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat 

za zajęcie pasa drogowego.
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 

GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała XX/184/2020

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długotermino-
wego w 2020 roku.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała XX/185/2020

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietni-
ca na rok 2020.

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

Uchwała XX/186/2020
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Rokietnica na lata 2020-2034.
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK 

GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Uchwała XX/187/2020

w sprawie: przystąpienia do opracowania Stra-
tegii Rozwoju Gminy Rokietnica

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

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

Agnieszka Kępa
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

Pies Przewodnik – najwierniejszy Przyjaciel człowieka
Nie wiem czy mieszkańcy naszej Gminy Rokiet-

nica wiedzą, że w naszej miejscowości mamy Psa - 
rasy labrador, który szkoli się na Psa Przewodnika. 
Tego zadania podjęła się Pani Magdalena Brygider 
z Rokietnicy jako wolontariusz. Proszę się zatem 
nie dziwić, iż psa labradora o maści czarnej z obro-
żą posiadającą napis „Pies Przewodnik – Funda-
cja na rzecz Osób Niewidomych” można spotkać 
w miejscach publicznych. Psy tej rasy są genetycz-
nie, pozytywnie ustosunkowane do ludzi i potrafią 
pomagać człowiekowi, a szczególnie osobom nie-
widomym, co z pewnością potwierdzić może wie-
lu właścicieli tych czworonogów. Potrafią bawić się 
z dziećmi, co wpływa pozytywnie na ich rozwój. 
Psy tej rasy sprawdzają się też w trudnych, ekstre-
malnych warunkach, są pracowite, przyjacielskie, 
wytrzymałe i chętnie się uczą. A nasz rokietnicki 
pupilek właśnie się uczy. 

Te zalety charakteru spowodowały, że psy tej 
rasy są prawdziwym partnerem człowieka. To pies, 

który wyróżnia się świetnym węchem oraz pasją 
poszukiwania. Sprawdza się też jako przewodnik dla 
osób niewidomych. Labrador to synonim radości, 
łagodności i przyjaznego nastawienia do otoczenia. 
Szkolenie psa przewodnika to czas 2 lat i koszt ok. 
20-30 tys. zł. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 
2008 roku dotyczącą tego tematu pies przewodnik 
ma prawo przebywać w miejscach publicznych i po-
winien on posiadać specjalny Certyfikat. Takie psy 
muszą więc posiadać uprząż, a ich właściciele po-
siadać świadectwo szczepienia. Ważne jest to, że 
pies przewodnik nie musi być w kagańcu ani być 
prowadzony na smyczy.

Dla przypomnienia taki pies przewodnik może 
przebywać w budynkach administracji publicznej, 
wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkol-
nictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opie-
ki społecznej, socjalnej, obsługi bankowej, han-
dlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi 
transportu kolejowego, drogowego, lotniczego, 

morskiego, budynki, poczty itp. 
Jako Radny Gminy Rokietnica, od czterech ka-

dencji, widzę potrzeby drugiego człowieka, są dla 
mnie ważne i każda prośba potrzebującego jest mi 
bliska. Ktoś szkolący psa na przewodnika dla nie-
pełnosprawnych w formie wolontariatu jest moim 
zdaniem godny naśladowania, uznania i ogromne-
go podziwu. 

Na zakończenie pragnę z okazji Dnia Kobiet Pani 
Magdalenie i wszystkim Paniom naszej Gminy złożyć 
życzenia zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń 
oraz życzliwości. Niech radość i uśmiech towarzy-
szy Wam każdego dnia, a uczucie przyjaźni i miło-
ści dają poczucie spełnienia i satys-
fakcji zarówno w życiu rodzinnym 
i zawodowym.

Piotr Hałas
Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy Rokietnica
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Tabliczka z numerem porządkowym 
posesji – jej brak podlega karze

Właściciele nieruchomości lub podmioty, któ-
re nimi władają, mają obowiązek umieszczenia na 
ścianie frontowej budynku, w widocznym miejscu, 
tabliczki z numerem porządkowym. Przepisy usta-
wy Prawo geodezyjne i kartograficzne precyzyjnie 
określają czas na dopełnienie tej powinności – to 
30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o usta-
leniu numeru porządkowego. 

Dodatkowym obowiązkiem jest umieszczenie na 
tabliczce, poza numerem, nazwy ulicy lub placu, 
a w miejscowościach bez ulic lub placów, albo po-
siadających ulice lub place bez nazw – nazwy miej-
scowości. Jeśli zaś budynek położony jest w głębi 
ogrodzonej nieruchomości, tabliczka z numerem 
porządkowym powinna zostać umieszczona rów-
nież na ogrodzeniu. 

Niedochowanie nałożonych prawem powinności 
grozi konsekwencjami – także finansowymi. Brak ta-
bliczki albo utrzymywanie jej w nienależytym stanie 
jest wykroczeniem, które zgodnie z przepisem art. 
64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest karą grzyw-
ny do 250,00 zł lub karą nagany. 

Warto podkreślić, że posiadanie tabliczki ma nie 
tylko znaczenie estetyczne czy też logistyczne (do-

tarcie listonosza, kuriera, śmieciarki, pojazdów li-
kwidujących awarię infrastruktury sieciowej itp.), 
ale przede wszystkim służy bezpieczeństwu. I to za-
równo właściciela nieruchomości, jak i najbliższych 
sąsiadów. Wystarczy wyobrazić sobie, ile czasu stra-
ci Pogotowie Ratunkowe, Policja czy Straż Pożarna 
w najcenniejszych chwilach walki o ludzkie zdrowie 
i życie, szukając domu, z którego wzywano na ratu-
nek czy interwencję.

Jaką tabliczkę wybrać? System Identyfikacji Wi-
zualnej Gminy Rokietnica 

Żaden z przepisów nie wskazuje jak powinna wy-
glądać tabliczka z numerem porządkowym. Jako 
Urząd nie możemy także bezpośrednio wskazywać 
podmiotu, u którego można ją nabyć czy zamówić. 
Warto jednak wiedzieć o funkcjonującym na terenie 
Gminy Rokietnica systemie identyfikacji wizualnej, 
której celem jest budowanie zespołu znaków i wzor-
ców pozwalających, dzięki spójnemu wizerunkowi, 
na jednoznaczny odbiór na zewnątrz.       

System oparty jest na tradycji i kolorystyce her-
bu Gminy. Jego zadaniem jest budowanie presti-
żu, prezentowanie otwartego, przyjaznego oblicza 
wzbogaconego o zindywidualizowane kody poszcze-

gólnych miejscowości oraz wzmacnianie wewnętrz-
nych więzi. 

Do podstawowych nośników Systemu Identyfika-
cji Wizualnej należą m.in. tablice sołeckie, tabliczki 
z nazwami ulic, oznakowanie przystanków komu-
nikacji, czy właśnie tabliczka numeracyjna posesji. 

Zachęcamy Państwa do budowania spójnego wi-
zerunku. Księga identyfikacji wizualnej Gminy Ro-
kietnica znajduje się na stronie www.rokietnica.pl 
> zakładka Gmina > O Gminie > System Identyfikacji 
Wizualnej (link: http://rokietnica.pl/system-iden-
tyfikacji-wizualnej/).

W przypadku miejscowości Rokietnica pomoc 
wszystkim tym, którzy będą zainteresowani umiesz-
czeniem tabliczki z numerem posesji, zgodnej z gmin-
ną wizualizacją, oferuje Sołtys Sołectwa Rokietnica 
Józef Fudala. Kontakt – tel.: 600 421 640.

oprac. UG Rokietnica

Służba przygotowawcza w Wojsku Polskim
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu za-

prasza ochotników do odbycia przeszkolenia wojsko-
wego, będącego pierwszym krokiem do zawodowej 
służby wojskowej. Służba przygotowawcza to ofer-
ta dla osób, które dotychczas nie odbywały szkole-
nia wojskowego, a chciałyby je 
zrealizować w  trybie ochot-
niczym.

Służbę przygotowawczą 
mogą pełnić zarówno męż-
czyźni, jak i kobiety. Muszą 
być pełnoletni, niekarani za 
przestępstwo umyślne, po-
siadać obywatelstwo polskie 
oraz zdolność fizyczną i psy-
chiczną do pełnienia służby 
oraz odpowiednie wykształ-
cenie. W przypadku szkolenia 
na potrzeby korpusu szere-
gowych wymagane jest wy-
kształcenie gimnazjalne lub 
ukończone osiem klas szkoły 
podstawowej.

W trakcie szkolenia żoł-
nierze otrzymują: bezpłatne 
zakwaterowanie, wyżywie-
nie, umundurowanie, opie-
kę medyczną, ubezpieczenie 
oraz ulgowe przejazdy. Dodat-
kowo w przypadku kształce-
nia w korpusie szeregowych 
otrzymują wynagrodzenie 
w wysokości 30% najniższe-
go uposażenia żołnierza za-
wodowego. Co ważne, okres 

pełnienia służby przygotowawczej wlicza się osobie 
pracującej do okresu zatrudnienia w zakresie wszyst-
kich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Najbliższy  turnus służby przygotowawczej dla 
szeregowych będzie realizowany w dniach 04.05 

– 24.07.2020 r.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie WKU 

w Poznaniu przy ul. Rolnej 51, pod nr tel. 261-573-
470 lub na stronie internetowej www.wkupoznan.
wp.mil.pl
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Jakość powietrza w gminie Rokietnica w 2019 roku 
W ciągu ostatnich lat w polskim społeczeństwie 

zaszła ogromna zmiana dotycząca stanu świadomo-
ści na temat powietrza, którym oddychamy. Wciąż 
jednak wiele osób nie ma dostępu do tego typu in-
formacji lub nie posiada wystarczającej wiedzy na 
temat szkodliwości prezentowanych zanieczyszczeń. 
Dane uzyskane z odczytów 211 czujników zainstalo-
wanych w ponad 20 gminach aglomeracji poznań-
skiej pozwoliły stworzyć raport na temat stanu po-
wietrza w 2019 roku. Dzięki sieci czujników, raportem 
zostały objęte miejscowości, w których do tej pory 
mieszkańcy nie mieli informacji na temat smogu. 
Nigdy wcześniej nie było tam stacji Państwowego 
Monitoringu Środowiska, a co za tym idzie – nigdy 
wcześniej stan powietrza nie był tam monitorowa-
ny. Obecnie w naszej gminie czujniki zainstalowane 
są w Mrowinie, Napachaniu oraz dwa w Rokietnicy. 

Jak wynika z najnowszego raportu dotyczącego 
stanu powietrza, przygotowanego przez Stowarzy-
szenie Metropolia Poznań, którego członkiem jest 
Gmina Rokietnica, w roku 2019 nie stwierdzono 
przekroczenia norm dla średniorocznego stężenia 
pyłów PM10 i PM2,5. To pierwszy tak kompleksowy 
pomiar jakości powietrza podsumowany przez Sto-
warzyszenie Metropolia Poznań. Czujniki są częścią 
projektu edukacji antysmogowej. Zainstalowane zo-
stały w ramach projektu realizowanego przez Sto-
warzyszenie Metropolia pozwalają mierzyć poziom 
zanieczyszczenia pyłami PM10 i PM2,5. To stężenie 
tych pyłów jest wyznacznikiem jakości powietrza 

zarówno według Światowej Organizacji Zdrowia, jak 
i polskich przepisów. Stowarzyszenie Metropolia Poz-
nań przeanalizowało 1,5 miliona odczytów. Wyniki 
pomiarów zestawiono z normami jakości powietrza. 
Dla PM10 wskazanie średnioroczne nie powinno 
przekraczać 40 µg/m³. Natomiast dla PM2,5, zgodnie  
z normą obowiązującą w 2019 roku, poziom stę-
żenia nie powinien przekraczać 25 µg/m³ (od bie-
żącego roku jest to 20 µg/m³).

Z opublikowanego raportu wynika, że w naszej 
gminie mamy najlepszą jakość powietrza spośród 
wszystkich zrzeszonych w Metropolii Poznań gmin. 
Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że wpływ na taki 
wynik ma wiele czynników. Są to m. in. położenie 
geograficzne, duża liczba dni wietrznych, wyjątkowo 
ciepła zima, gdzie mroźnych dni było niewiele oraz 
umiejscowienie samych czujników (przy szkołach 

i przedszkolach, gdyż właśnie kampania edukacyj-
no-informacyjna wśród dzieci i młodzieży pozwala 
często dotrzeć do ich rodziców). Nie należy jednak 
zapominać, że Urząd Gminy w Rokietnicy prowa-
dzi kontrole palenisk domowych w celu weryfika-
cji spalanych materiałów oraz prowadzi kampanie 
edukacyjne w zakresie walki ze smogiem. Reagu-
jemy na otrzymywane od mieszkańców zgłoszenia 
dotyczące miejsc, które nasuwają podejrzenie spa-
lania niedozwolonych materiałów w domowych in-
stalacjach grzewczych. 

Pamiętajmy, że zanieczyszczenia powietrza 
w Wielkopolsce są emitowane przede wszystkim 
z urządzeń grzewczych zainstalowanych w gospo-
darstwach domowych, do których zaliczamy głów-
nie kominki, kotły zasilane drewnem i niskosprawne 
kotły węglowe. Niejednokrotnie stan przewodów 
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kominowych wymaga gruntownego czyszczenia. 
Do tego domy często są nieocieplone. Żeby po-
prawić jakość powietrza, musimy wymieniać kotły 
na spełniające najwyższe normy. Nie możemy przy 
tym zapomnieć o ocieplaniu naszych domów, by 
spalać mniejsze ilości paliw i płacić przez to niższe 
rachunki. Dlatego warto przypomnieć o obowią-
zującej od 1 maja 2018 roku uchwale antysmogo-
wej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która 
wprowadza ograniczenia tego, czym możemy palić 

i w czym możemy palić oraz określa ramy czasowe 
i terminy wymiany poszczególnych urządzeń grzew-
czych. Chcąc zatem zadbać o czyste powietrze, po-
winniśmy dążyć do likwidacji źródeł niskiej emisji 
i zastąpić je nowoczesnymi systemami grzewczymi 
czy odnawialnymi źródłami energii. To oczywiście 
wymaga inwestycji, ale przy dzisiejszych możliwo-
ściach wykorzystania różnorodnych instrumentów 
finansowych wspierających wymianę palenisk, jest 
to łatwiejsze niż kiedyś. Zachęcamy do korzysta-

nia z programów dotujących wymianę przestarza-
łych instalacji grzewczych na nowoczesne, takich 
jak program Czyste Powietrze czy odnawiany co 
roku program Powiatu Poznańskiego. Dodatkowo 
funkcjonuje program dofinansowania mikroinsta-
lacji fotowoltaicznych Mój Prąd.

Krzysztof Czenszak  – UG Rokietnica
w oparciu o artykuł Stowarzyszenia  

Metropolia Poznań

Do sportowców powędrowały nagrody 
i stypendia sportowe przyznane przez 
Wójta Gminy Rokietnica 

Gmina Rokietnica od wielu lat wspiera zdolnych 
sportowców. Jedną z form wsparcia jest przyzna-
wanie nagród i stypendiów sportowych.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium sporto-

wego może wystąpić:
• macierzysty klub sportowy zawodnika, 
• właściwy związek sportowy lub krajowa organi-

zacja sportowa w danej dyscyplinie,

• dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gmi-
ny Rokietnica, 

• stowarzyszenie, działające w zakresie kultury fi-
zycznej i sportu.
Od 2 grudnia 2019 roku do 3 stycznia 2020 roku 

złożono 12 wniosków o przyznanie stypendium dla 
zawodnika za osiągnięcia sportowe oraz 18 wnio-
sków o przyznanie nagrody pieniężnej lub wyróż-
nienia dla trenera oraz zawodników za osiągnięte 
wyniki sportowe.

Z pomocą Komisji Stypendialnej Wójt Gminy Ro-
kietnica Bartosz Derech podjął decyzję, że stypendia 
dostanie 8 zawodników, w następujących dyscypli-
nach sportowych: żeglarstwo, taekwondo olimpij-
skie, siatkówka, bilard, kajakarstwo klasyczne, ka-
rate, trójbój siłowy. 

Stypendia przyznano w wysokości od 100 zł do 
400 zł miesięcznie. Roczna suma stypendiów to 
19 800,00 zł.

 Stypendium sportowe może być przyznane za-
wodnikom spełniającym łącznie kilka warunków. 
Otrzymują je sportowcy mieszkający na terenie gmi-
ny Rokietnica, którzy osiągają bardzo wysokie wy-
niki sportowe, m.in. brali udział w mistrzostwach 
świata i zajęli miejsce od 1 do 6, brali udział w mi-
strzostwach Polski i zajęli miejsce od 1 do 3. 

Nagrody Wójta Gminy Rokietnica powędrowały 
do 1 trenera oraz  9 zawodników, w następujących 
dyscyplinach sportowych: pool bilard, żeglarstwo, 
taekwondo olimpijskie, kajakarstwo klasyczne, ka-
rate, trójbój siłowy, piłka siatkowa, zapasy.

Łączna pula nagród stanowi 10 000,00 zł.
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Rozlicz PIT w Urzędzie 
Gminy Rokietnica

18 marca 2020 r. i 1 kwietnia w godzinach 9:00-
14:00 w sali sesyjnej (budynek A) Urzędu Gminy 
w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1 będzie można rozli-
czyć podatek dochodowy od osób fizycznych (tzw. 
PIT). Podczas dyżuru pracownicy Urzędu Skarbowe-
go Poznań-Jeżyce prześlą wypełnioną deklarację ze-
znania podatkowego drogą elektroniczną oraz roz-
wieją ewentualne wątpliwości dotyczące rozliczenia.

Osoby chcące rozliczyć PIT proszone są o zabra-
nie ze sobą zeznania podatkowego za 2019 r. oraz 
wszystkich informacji od płatników PIT-11 (Infor-
macja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na 
podatek dochodowy) i PIT-8C (Informacja o przy-
chodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach 
z kapitałów pieniężnych) za 2019 r.

Przypominamy o możliwości przekazania 1% po-
datku wybranej organizacji pożytku publicznego, 
konkretnej osobie lub organizacji kościelnej (w tym 
przypadku można przekazać 0,5%). Mogą to zrobić 
również emeryci, za których zeznanie podatkowe 

wypełnia ZUS/KRUS. W tym celu należy wypełnić 
formularz PIT-OP.

Ponownie zachęcamy do wsparcia organizacji, 
które działają na rzecz osób z Gminy Rokietnica, 
ponieważ pieniądze te będą spożytkowane bezpo-
średnio przez naszych mieszkańców. W tym roku 
swój 1% można przekazać na:
• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich 

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

0000230212
Podatnicy korzystający z ulg podatkowych mu-

szą, oprócz złożenia deklaracji podatkowej, złożyć 
z nią druk informujący o tych ulgach i odliczeniach 

– PIT/O.
Więcej informacji nt. PIT, w tym m.in. for-

mularze do pobrania znajdują się na stronie: 
www.podatki.gov.pl. 

Projekt ścieżki  
pieszo-rowerowej  
Mrowino-Rokietnica 
po społecznych konsultacjach

Inicjatywa budowy ścieżki, poparta szeroką akcją 
społeczną mieszkańców Sołectwa Mrowino-Cere-
kwica, sięga roku 2016. Zgoda powiatu i wpisane 
wówczas do gminnego budżetu środki finansowe 
przepadły po nieprzychylnym głosowaniu w Radzie 
Gminy poprzedniej kadencji. Zielone światło zostało 
zapalone ponownie na przełomie roku 2018/2019.

Czas powstania wstępnego projektu tej inwestycji 
nie był krótki. Przyjęte założenia wymagały sporego 
wkładu pracy i żmudnej procedury uzgodnień. Wy-
łożona w lutym 2020 r. do społecznych konsultacji 
koncepcja to jednak przede wszystkim wymierny 
konkret. Można było go ocenić zarówno elektro-
nicznie, jak i w formie papierowej oraz w trakcie 
bezpośrednich spotkań w Urzędzie Gminy Rokiet-
nica. Zebrane w ciągu ponad tygodnia uwagi do-
tyczyły głównie szerokości zjazdów na przyległe do 
ścieżki nieruchomości, miejsc wytyczenia chodni-
ków i ich ewentualnej kolizji z istniejącą przy pasie 
drogi powiatowej zielenią.

Jak będzie wyglądać nowa ścieżka?
Bezpieczna droga do szkoły z infrastrukturą towa-

rzyszącą, rekreacyjny szlak rodzinny z możliwością 
dotarcia do boisk i kilku miejsc aktywności oraz da-
lej, poprzez ścieżkę przy drodze wojewódzkiej 184, 
do jeziora w Pamiątkowie i sieci ścieżek u najbliż-
szego sąsiada - gminy Szamotuły, to efekt prac zle-
conych przez Urząd Gminy Rokietnica. Objęły one 
odcinek od ul. Kolejowej w Mrowinie do ul. Trakt 
Napoleoński w Rokietnicy. Inwestycja pobiegnie 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2423P, a jej długość 
wyniesie ok 2km. W przeważającej mierze będzie 
to ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m. W kilku 
miejscach, w związku z koniecznością „dowiązania” 

do istniejącej w bezpośred-
nim sąsiedztwie infrastruk-
tury drogowej, konieczne 
będzie rozdzielenie chodnika 
i ścieżki rowerowej. W każ-
dym przypadku szerokość 
niezależnej ścieżki rowero-
wej wyniesie 2 m, natomiast 
chodnika 1,5 m. 

W ramach inwestycji, po 
obu stronach drogi powia-
towej, zaprojektowane zo-
stały przystanki autobuso-
we wraz z peronami oraz 
miejscami pod wiaty auto-
busowe. Komunikacja mię-
dzy przystankami i terenami 
mieszkalnymi będzie zapew-
niona dzięki wyznaczonym 
chodnikom oraz przejściom 
dla pieszych.  

W celu uzyskania odwodnienia drogi powiatowej, 
zaprojektowano regulację poboczy. Do przydroż-
nych rowów odprowadzana będzie również woda 
z nowej ścieżki rowerowej i chodników. Tam, gdzie 
warunki terenowe nie pozwalają na odwodnienie 
poprzez zastosowanie rowów przydrożnych, prze-
widziano drenaż francuski. 

Cała ścieżka pieszo-rowerowa oraz zaplanowane 
przejścia dla pieszych będą oświetlone. W bardzo 
wielu miejscach pojawi się również zieleń izolacyjna. 
Nawierzchnia chodników oraz peronów zostanie wy-
konana z rozbieralnej kostki betonowej, natomiast 
nawierzchnia ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej 

– z betonu asfaltowego.
Po analizie uwag zgłoszonych w konsultacjach, 

możliwości i celowości ich zastosowania, w tym 
głównie ze względu na wymagane zgody zarządcy 
i organizatora ruchu, przyjdzie czas na uzyskanie 
pozwolenia na budowę. Potem skosztorysowana 
inwestycja, wraz z koniecznymi wykupami gruntów 
od prywatnych właścicieli, musi się znaleźć w gmin-
nym budżecie. Skala koniecznych do zrealizowania 
inwestycji drogowych w Gminie Rokietnica nie jest 
mała. Dla ścieżki pieszo-rowerowej z Rokietnicy do 
Mrowina zaczął jednak nareszcie biec dobry czas.  

D.P.

Ekspert Zakładu 
Ubezpieczeń 
Społecznych w Urzędzie 
Gminy w Rokietnicy.

Starasz się o przyznanie świadczenia? Jakie 
w związku z tym należy przedłożyć dokumen-
ty? Komu przysługuje prawo do przeliczenia i pod-
wyższenia świadczenia? Jakie przysługują dodat-
ki do świadczeń i kto może się o nie ubiegać?

Na te i inne pytania z zakresu emerytur i rent 
odpowie w poniedziałek 16 marca 2020 br. eks-
pert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Urzę-
dzie Gminy w Rokietnicy w godzinach od 13:00 
do 17:00. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
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Postęp prac nad SUW Mrowino  
widoczny gołym okiem

Stan zaawansowania robót napawa opty-
mizmem. Dzięki sprzyjającej aurze prace 
nad najbardziej nowoczesnym obiektem 
uzdatniającym wodę na terenie Gminy 
Rokietnica przebiegają płynnie i zgodnie 
z założonym harmonogramem.

Po długim okresie przygotowawczym, tak w za-
kresie koncepcyjnym, jak i wykonawczym, nadszedł 
czas intensywnych robót ziemnych, budowlanych 
i przyłączeniowych. Przy inwestycji o tak szerokim 
zakresie niezbędna jest współpraca i koordynacja 
na co najmniej kilku płaszczyznach. Nasze zadowo-
lenie budzi fakt, iż kooperacja wielu instytucji i firm 
przebiega bezkonfliktowo i płynnie. Do tej pory do 
docelowej wysokości wykonano ściany budynku 
hali filtrów, natomiast pod koniec lutego założo-
na została więźba dachowa. W toku jest wylewa-
nie fundamentów pod dwa zbiorniki retencyjne, by 
w dalszej kolejności możliwe były prace przy mon-
tażu prefabrykowanych ścian. W pierwszej połowie 
lutego natomiast dokonano włączenia projektowa-
nej sieci przesyłowej wody uzdatnionej do istnieją-
cego wodociągu w ulicy Dworcowej. Równolegle 
w stabilnych warunkach hali produkcyjnej, trwają 
prace przy urządzeniach technologicznych (głów-
nie ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej), które za 
kilka miesięcy zostaną przetransportowane do go-
towego budynku stacji.

Powstająca SUW Mrowino zapewni dostawę 
wody do gospodarstw domowych i zakładów pra-
cy głównie w miejscowościach: Mrowino, Cerekwica, 
Przybroda, Dalekie i częściowo Rokietnica. Jednak-
że, dzięki systemowi sieci wodociągowych łączących 
poszczególne rejony zasilania pozostałych SUW-ów, 
oddziaływanie Stacji będzie obejmowało całą Gmi-
nę. Maksymalna wydajność Stacji ma wynosić 200 
m3/h. Prace mają się zakończyć do 31.10.2020 r. 
Wartość inwestycji to 5 858 393 zł brutto. 
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Maria Pągowska – OSOBOWOŚĆ, którą WARTO było poznać
Pani Maria, mieszkanka Mrowina, odeszła 1 lute-

go tego roku. Miała 101 lat i z całą pewnością żyła 
pełnią życia. Nietuzinkowość, radość życia, cenny 
dowcip i błyskotliwość, a przy tym budząca szacu-
nek – i w pewnym sensie także respekt – życiowa 
mądrość, nie mogła nie wywrzeć wrażenia. I to od 
pierwszego kontaktu.

Mój zaczął się tak, jak zwykła załatwiać ważne 
sprawy Pani Maria – od telefonu do Urzędu. Wprost, 
a przy tym konkretnie i z wrodzonym urokiem, za-
proponowała dołożenie swojej cegiełki do cyklu ini-
cjatyw wywołanych ówczesnymi obchodami 90. 
rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Kiedy zadekla-
rowałam bezpośrednie spotkanie, by móc „przejąć” 
ważne historie z dziejów rodziny Pani Marii nie są-
dziłam, że zostawi ono we mnie tak wyrazisty ślad.

Zaproszona do niezwykłego, pełnego rodzinnych 
pamiątek domu, w pewnym sensie w nim zostałam. 
Nigdy nie zapomnę haftowanego herbu Pągowskich 
w ramce – jedynej, jak mawiała ze szczerym dystan-
sem wobec siebie Pani Maria – popełnionej przez sie-
bie ręcznej robótki. Nie przestanę podziwiać spraw-
ności w snuciu opowiadań o rodzinie, w której pełno 
było przykładów bohaterstwa i patriotycznych postaw. 
Pamiątki po przyjaźni pradziadka Tadeusza, uczestni-
ka powstania listopadowego, z Adamem Mickiewi-
czem, duch Ignacego Jana Paderewskiego, który by-
wał w rodzinnym domu Pągowskich w Łubowicach, 
wreszcie historia ojca Pani Marii – Stanisława, delega-
ta na Polski Sejm Dzielnicowy obradujący w Poznaniu 
w grudniu 1918 r., wypędzonego z rodzinnych dóbr 
przez Niemców, mocno zaangażowanego w latach 
okupacji w pomoc dla AK i ludności cywilnej, to zale-
dwie fragment pielęgnowanej tradycji i trwale zako-
rzenionych wartości. „Patriotyzm mieliśmy we krwi” 
– mówiła wówczas Pani Maria – „od najmłodszych 
lat wsłuchani w narodowe pieśni, które na fortepia-
nie grała nam mama. Nieśliśmy na ustach płomien-
ne przemówienia w chwili wybuchu II wojny świato-
wej i ofiarną służbę jako oficerowie”.  

Łubowice 1937 r.
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I tak zostali. Mimo trudnych powojennych lat. 
Pracowici, otwarci, życzliwi i zawsze obecni. 

Do Pani Marii pojechałam raz jeszcze – z oka-
zji jej setnych urodzin w roku 2018. Nie darowała-
bym sobie, gdybym wtedy nie uścisnęła ponownie 
jej ręki. Choć nie witała na progu domu, jak jesz-
cze 10 lat wcześniej, nadal zdumiewała błyskotli-
wą pogawędką i radością. Kochała bliskich, ogród, 
dobre towarzystwo, żywą rozmowę i brydża. Zo-
stawiła mnóstwo wspomnień i najszczerszy prze-
kaz o wadze rodzinnych więzi, sile patriotycznych 
tradycji i szczęściu do spotkanych ludzi. 

Pani Mario, dziękuję, że mogłam Panią poznać.
Z szacunkiem,

Danuta Potrawiak
zdjęcia pochodzą z prywatnych zasobów  

Rodziny p. Marii Pągowskiej

Nota biograficzna śp. Marii Joanny Franciszki (Maruszki) PĄGOWSKIEJ
Maria Joanna Franciszka Pągowska urodziła się 

2 lipca 1918 roku w Łubowicach  k. Kiszkowa (po-
wiat gnieźnieński), jako dziesiąte dziecko po dzie-
więciu synach. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej 
i została wychowana w tradycjach patriotycznych. 
Jej pradziadkowie zostali odznaczeni Złotymi Krzy-
żami Virtuti Militari za ofiarną walkę i szczegól-
ne męstwo w bitwach Powstania Listopadowego.

Świadectwo dojrzałości uzyskała w Gimnazjum 
SACRE COEUR w Polskiej Wsi k. Pobiedzisk. Tytuł 
magistra nauk ekonomicznych otrzymała w 1951 
roku, kończąc przerwane wojną studia.

W 1940 roku została z rodzicami i bratem wy-
siedlona przez Niemców z rodzinnego domu w Łu-
bowicach i wywieziona do Krosna. W 1943 roku 

wstąpiła do Armii Krajowej do sekcji sanitariuszek, 
a w czasie Rzeczypospolitej Pińczowskiej (lipiec-
-sierpień 1944 r.) była współorganizatorem szpi-
tala polowego w Kazimierzy Wielkiej, likwidując 
go po jej upadku.

Po powrocie do Gniezna w marcu 1945 roku 
rodzina, po wprowadzonej przez komunistów re-
formie rolnej, została pozbawiona majątku i domu 
rodzinnego. 

Maria Pągowska pracowała jako główny księgo-
wy w czołowych poznańskich przedsiębiorstwach, 
w tym jako Kwestor Politechniki Poznańskiej.

Od 1957 roku była członkiem-założycielem Sto-
warzyszenia Księgowych, a od 1964 roku biegłym 
księgowym Ministerstwa Finansów. 

Posiadała liczne odznaczenia w tym: Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Party-
zancki, Krzyż Armii Krajowej, Odznakę Weterana 
Walki o Niepodległość. W grudniu 2018 roku otrzy-
mała nominację na kapitana, natomiast w 2019 
roku Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Wierzyła w Opatrzność Bożą, gdyż kilka zdarzeń 
z Jej życia nie można było wytłumaczyć logicznym 
rozumowaniem czy też przypadkiem.

W gminie Rokietnica zamieszkała w roku 2004. 
Osiedle Zmysłowo należące do Mrowina miało jej 
zdaniem trzy największe atuty: położenie, prze-
ważającą jednorodzinną zabudowę i dbanie o to, 
by domy, przynajmniej na początku, miały czer-
wone dachówki.  

biogram oprac. na podstawie przekazu od 
Rodziny p. Marii Pągowskiej

Pani Maria w łódce na Jeziorze Działyńskim - fot. z 1939 r.

Kto wie? Kto zna?
Na naszej stronie RAC, mamy wiele zdjęć, które 

nie są wyczerpująco opisane. Prezentujemy  je na 
portalu społecznościowym Facebook w nadziei, że 
zobaczy je ktoś, kto pomoże w identyfikacji miejsca, 
osób, lub poda datę wydarzenia uwiecznionego na 
fotografii. Często przynosi to pożądany efekt i dzię-
ki Państwa zaangażowaniu kompletujemy dane. Są 
jednak fotografie, które ciągle pozostają bez opisu. 
Można je oglądać i komentować na naszej stronie - 
www.archiwum-rokietnica.pl w zakładce „Niezna-
ne”. Dzisiaj na łamach Rokickich Wiadomości kilka 

takich zdjęć. Mamy cichą nadzieję, że Państwo, któ-
rzy nie posiadają komputera, czy Facebooka, rzucą 
na nie okiem i podeślą nam (listownie, telefonicz-
nie, jakkolwiek) brakujące dane. 

Będziemy bardzo wdzięczni.

• Adam – tel. 509 929 993, Rokietnica, ul. Obor-
nicka 18 A.

• Marita – tel. 693 936 311 
• Małgorzata – malgorzata@archiwum-rokietni-

ca.pl 

Przybroda, przed pałacem. Rok 1950. Szkoła Podstawowa.
1. Stefan Kłosin

Wieliczka, 10 sierpnia 1949 roku. Szkoła Podstawowa w Przybrodzie. 
Uczniowie i nauczyciele na wycieczce w Wieliczce.
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Przybroda, przed pałacem. Rok 1957.

Rokietnica, przed dworem. Rok 1951.  
Uczniowie Państwowego Liceum Wodno-Melioracyjnego.

Rokietnica, podwórze majątku.

Rok 1950.

10. Józef Makowski

Dożynki. 2. Józef Makowski

1. Józef Makowski

Żydowo, przed pałacem. Rok 1959. Szkoła Podstawowa.
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Spotkanie autorskie z Krzysztofem 
Nowakowskim

13 lutego 2020 r. w Bibliotece Gminnej w Ro-
kietnicy gościliśmy niezwykłego podróżnika - Pana 
Krzysztofa Nowakowskiego. Pan Krzysztof przybył 
na spotkanie z niezwykłą towarzyszką – suczką rasy 
Alaskan husky o imieniu Henia. 

Henia jest liderką w psim zaprzęgu, która wier-
nie towarzyszy Zespołowi w dalekich podróżach.

Pan Krzysztof przedstawił na spotkaniu swoje re-
lacje fotograficzne z wypraw do Dalekiej Północy.

Wysłuchaliśmy historii, jakie przydarzały się pod-
czas tych mroźnych podróży.

Nasz gość opowiedział nam o swoich książkach 
pt. „23 kilometr” oraz „Lapońska przygoda Mai”, 
których tematyka ściśle związana jest z przygoda-
mi, jakie spotkały Pana Krzysztofa i jego towarzyszy 
w mroźnym klimacie Laponii i nie tylko.

Po spotkaniu każdy zainteresowany mógł nabyć 
książki autorstwa Pana Krzysztofa wraz z autografem. 

Chętne dzieci mogły pobawić się z Henią, która 
przez całe spotkanie spokojnie słuchała opowieści.

 

KONCERT 
 „„KKOOKKTTAAJJLL  SSZZLLAAGGIIEERRÓÓWW””  

                     

MARIUSZ KALAGA - KWARTET 
  

                 SENIORZE 
         NIE PRZEGAP TEGO WYDARZENIA! 
PRZYJDŹ NA IMPREZĘ DLA WIELU POKOLEŃ! 
 

 

 

05.04.2020 r. (niedziela) | godz. 17.00 

 
HALA  
ROKIETNICKIEGO OŚRODKA SPORTU 
ul. Szamotulska 29, 
62-090 Rokietnica 
 
 

 

WEJŚCIÓWKI DO ODBIORU: 

 BIBLIOTEKA GMINNA W ROKIETNICY 
 GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROKIETNICY 

 

 

 

ORGANIZATOR: 

                                                              

Konin 2020 – 
Międzynarodowy 
Dziecięcy Festiwal 
Piosenki i Tańca

Bardzo miło jest nam Państwa poinformować, że 
wokalistki z Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietni-
cy oraz nasz wspaniały kwartet dziewcząt śpiewają-
cych w Zespole FAMA - „FAMA Crazy Girls” dostały 
się do Ogólnopolskich Kwalifikacji Dzieci Śpiewają-
cych na Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Pio-
senki i Tańca w Koninie. 

Kwalifikacje odbędą się w dniach 5-08.03.2020 r. 
Julia, Natalia, Maja, Zosia, Kasia, Marianna – daj-
cie czadu!!!

Trzymajmy kciuki za Nasze dziewczyny!!
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Bo w orkiestrach 
jest siła... 

Słowa piosenki „Jest w orkiestrach dętych jakaś 
siła” wspaniale oddają to, co działo się podczas uroczy-
stego jubileuszu 10-lecia Rokietnickiej Orkiestry Dętej. 

8 lutego br. o godz. 18:00 w auli Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy rozbrzmiał 
dźwięk fletów, puzonów, saksofonów trąbek, bęb-
nów i perkusji, było głośno, było radośnie i była 
pełnia muzycznych wrażeń! 

Muzycy pod batutą Zbigniewa Starosty zapre-
zentowali swój kunszt muzyczny, kolejny raz po-
twierdzili, że są profesjonalistami. Zagrali popular-
ne, ale wcale nie takie łatwe utwory z repertuaru 
muzyki filmowej, klasycznej oraz popularnej. Co-

raz częściej utwory orkiestrowe są opracowywane 
w taki sposób, aby oprócz samych instrumentów 
zaistniała partia wokalna. W tym przypadku wo-
kalnie utwory pięknie wykonały wokalistki Gmin-
nego Ośrodka Kultury: Elwira Cichowlas, Julia Gą-
ska i Amelia Kurantowicz.

Miłym akcentem podczas jubileuszu był również 
występ gwiazdy wieczoru Mario Szabana, uczest-
nika IX edycji The Voice of Poland 2018, z którym 
zaśpiewała Hania Sztachańska, uczestniczka The 
Voice Kids. Zresztą miłych akcentów podczas kon-
certu było wiele…

Pomiędzy występami Prezes Stowarzyszenia Ro-
kietnickiej Orkiestry Dętej, jednocześnie inicjator jej 
powstania Pan Wojciech Nadolny wspomniał histo-
rię tworzenia orkiestry - przywołani zostali wszy-
scy, którzy przez te lata pracowali na rzecz świet-
ności orkiestry. 

Nie mogło oczywiście zabraknąć podziękowań, 
gratulacji, życzeń i prezentów dla Jubilatów. W imie-
niu samorządu gminnego Bartosz Derech wójt Gmi-
ny Rokietnica złożył serdeczne podziękowania dla 
wszystkich muzyków Orkiestry, za aktywną dzia-
łalność artystyczną, zaangażowanie i uczestnictwo 
w życiu kulturalnym. Podkreślił, że obecność Orkie-
stry na wielu wydarzeniach podnosi ich rangę i jest 
doceniana przez mieszkańców. Koncert z okazji ju-
bileuszu 10-lecia Orkiestry Dętej zakończył się owa-
cją na stojąco. Było to prawdziwe święto muzyki. 
Był to naprawdę piękny jubileusz, pełen pozytyw-
nych wspomnień. 

Dziś ten liczący ok. 30 instrumentalistów zespół 
kierowany jest przez dyrygenta i nauczyciela Zbignie-
wa Starostę, uświetnia swoimi występami szereg 
gminnych, sołeckich oraz kościelnych uroczystości.

(GOK)
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Żłobek  
Myszka Miki

Po feriach zimowych wróciliśmy z nową energią, 
pełni zapału do pracy.

 W naszym żłobku codziennie uczymy się czegoś 
nowego, nie ma czasu na nudę, w związku z tym 
nieustannie inwestujemy, żeby nasi podopieczni 
mieli jak najlepsze pomoce dydaktyczne pomaga-
jące poznawać świat. W jednej z naszych sal poja-
wiła się kolejna tablica interaktywna (to już dru-
ga), która bawi i uczy. Dzięki niej nasze dzieci mają 
możliwość nauki poprzez zabawę. 

W lutym nie mogliśmy zapomnieć o światowym 
dniu Pizzy. Nasze maluszki wspólnie z ciociami zro-
biły pizze z ciastoliny.  Stymulacja dziecka poprzez 
zajęcia sensoryczne to najlepszy sposób na kształ-
towanie motoryki, które jest tak ważne już od naj-
młodszych lat dziecka. Za oknem robi się wiosennie, 
dlatego nasi dzielni żłobkowicze spacerują po oko-
licy ucząc się prawidłowego funkcjonowania w ru-
chu drogowym. Nie mogliśmy również zapomnieć 

o karnawale. W naszym Żłobku był zorganizowany 
balik karnawałowo-walentynkowy, podczas które-
go nasze dzieci  przebrały się w prześliczne stroje, 
bawiły się wraz z ciociami przy muzyce, ponadto 
brały udział w przeróżnych konkursach i zabawach.

Gimnastyka to podstawa, dlatego nasi podopiecz-
ni raz w tygodniu mają prowadzone zajęcia z gimna-
styki korekcyjnej, dzięki którym możemy zapobiec 
tak częstym w dzisiejszych czasach wadom posta-
wy. Dla dzieci to nie tylko nauka prawidłowych na-
wyków podczas chodzenia, czy siadania, ale przede 
wszystkim czas spędzony na świetnej zabawie. Nasi 
żłobkowicze ją uwielbiają.

Postanowiliśmy rozszerzyć w naszej ofercie ilość 
godzin z językiem angielskim, podczas którego na-
sze maluszki osłuchają się z językiem, a starsze dzie-
ci nauczą się pojedyńczych słówek.  Zajęcia prowa-
dzone są poprzez zabawę, której efektem ubocznym 
jest nauka. 🙂

Rekrutacja do naszej placówki prowadzona jest 
cały rok. Jeżeli chcesz wrócić do pracy, a nie masz 
co zrobić z dzieckiem żłobek Myszka Miki jest ide-
alnym miejscem dla Twojego maluszka.  Dla wszyst-
kich, którzy zaczną z nami przygodę od marca cze-
kają wyjątkowe promocje. Więcej informacji pod 
numerem telefonu  884-814-542. 

NASZA GASTRONOMIA
Z chwilą powstania nowoczesnej placówki żłob-

kowo- przedszkolnej postanowiliśmy samodzielnie 
zająć się także wyżywieniem dzieci. Jakim wyzwa-
niem jest sprostanie gustom naszych milusińskich 

wie każdy rodzic… Jak łatwo jest zakłócić „porzą-
dek” panujący na talerzu Dziecka tylko dlatego, że 
„ziemniak dotknął fasolki”? Dlaczego tylko  czerwo-
na papryka jest „do zjedzenia”? Czy ten sos musi 
się tak rozlewać na talerzu? I „największa talerzo-
wa zbrodnia”: pietruszka w rosole! Tak doskonale 
znamy te dylematy! Jak trudno połączyć wybred-
ne gusta ze zbilansowaną dietą maluszka wie każdy 
rodzic. Staramy się by codziennie dla dziecka po-
siłek nie był obowiązkiem, a jedną z przyjemności 
dnia, a zadowolenie, uśmiech dziecka i...puste ta-
lerze to dla nas największa nagroda!

By jedzenie było smaczne potrzebny jest wyso-
kiej jakości surowiec. Produkty do naszych posił-
ków pozyskujemy od lokalnych firm, producentów, 
unikając marketów i hurtowni typu Cash and Carry, 
gwarantuje nam to składniki wysokiej jakości. Rów-
nie istotnym „składnikiem” udanego posiłku jest… 
atmosfera! Personel kuchenny jak i pedagogiczny 
łączy (ośmielam się powiedzieć) rodzinna atmos-
fera co ma niebagatelne znaczenie na klimat panu-
jący w placówce, który bezpośrednio przelewa się 
na naszych podopiecznych.

Produkcję ukierunkowujemy na potrawy trady-
cyjne, kuchni polskiej oraz europejskiej, dostoso-
wując je do współczesnych wymogów zdrowego 
żywienia, ograniczając zawartość cukrów i tłusz-
czy, wzbogacając o błonnik i produkty naturalne, 
nieprzetworzone.

Zapewniamy dostawy zbilansowanych zestawów 
obiadowych dla dzieci, wychowanków placówek dy-
daktycznych oraz opiekunów i pracowników.
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Przedstawienie oglądaliśmy 
do Italy się wybraliśmy. 
Złodziejaszki się nam wkradły 
i cenny naszyjnik nam ukradły. 
Po drodze tancerzy spotkaliśmy 
i biżuterię odnaleźliśmy. 
I jak to w bajkach bywa  
wszystko dobrze się skończyło. 
Chcemy by Bonsai do nas wrócił 
i znów będzie miło!

Florka w podróż do babci się wybrała 
i rodziców ze sobą zabrała. 
Razem pociągiem wyruszyli, 
i Florkę u babci na noc zostawili. 

Ona świetnie się bawiła 
i w ogóle za nimi nie tęskniła. 
My przedszkolaki obiecujemy, 
BABCIE I DZIADKÓW chętnie odwiedzać 
będziemy!

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziec-
ku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co 
dobre. Dlatego dzieci z naszego Przedszkola gości-
ły swoje Babcie oraz Dziadków na uroczystości z tej 
okazji. Każda grupa przedszkolna zapraszała swoich 
Dziadków i Babcie w inny dzień.

Przedszkolaki od samego rana z niecierpliwo-
ścią wyczekiwały zaproszonych gości, nie mogąc 
się doczekać, kiedy zapukają do drzwi Przedszkola.

Licznie przybyli: Babcie i Dziadkowie, mieli oka-
zję podziwiać swoje wnuczęta w specjalnie dla nich 
przygotowanych programach artystycznych. Dziecia-
ki pod czujnym okiem wychowawczyń zaprezento-
wały wiersze, piosenki oraz tańce, które ćwiczyły na 
tą uroczystość. Szczęśliwe i rozpromienione twarze 

babć i dziadków dały wyraz tego, jak ważne są takie 
spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspól-
nie z nami wzięli udział w akcji „Misie Ratownisie”. 
Ilość pluszaków, którą udało nam się zebrać na pew-
no pomoże niejednemu dziecku poszkodowanemu 
w wypadku. Dziękujemy również Przedszkolu Ptyś 
w Kiekrzu za przyłączenie się do naszej zbiórki. Ra-
zem możemy więcej!

Przedszkole 
Leśna Chatka

Żłobek  
Leśna Chatka
Kurtka, szalik i czapeczka, strój zimowy 
jest prawie gotowy. Jak myślicie czego nam 
w nim brakuje? 
Rękawiczki!  
My już odpowiedź znamy,  
bo piękną pracę plastyczną na ten temat mamy. 
Ciocia Magda nas odwiedziła, 
by przywołać zimę z nami zatańczyła. 
Wkrótce się okaże czy nam się udało, 
i po śniegu śmigać będziemy śmiało!

Dzień Pizzy świętowaliśmy, 
i sami pizzę wykonaliśmy. 
Kolorowa plastelina nam w tym pomogła, 
lecz zjeść jej nie mogliśmy, 
ale przy lepieniu się bardzo dobrze bawiliśmy. 
„Leśne skrzaty” też swoją pizzę zrobiły  
i się przy tym nieźle bawiły. 
Ich pizza też była nie do zjedzenia, 
ale nie ma w tym dniu marudzenia, 
bo pyszna pizza już w kuchni na nas czeka  
i jej aromat unosi się z daleka. 
Wystarczy chwilka cierpliwości,
a na naszych stoliczkach na podwieczorek zagości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspól-
nie z nami wzięli udział w akcji „Misie Ratownisie”. 

Wszystkie pluszaki trafią do potrzebujących dzie-
ci i pomogą im w trudnych chwilach. Razem mo-
żemy więcej!
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Wiadomości z Przedszkola 
w Mrowinie
12.01.2020 WOŚP

W tym dniu dzieci z przedszkola w Mrowinie wzię-
ły udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 
i wystąpiły dla publiczności w Rokietnickim Ośrodku 
Sportu. Przedszkolaki zaprezentowały dwa układy 
taneczne, pierwszy pod czujnym okiem Pani Mar-
ty, drugi pod okiem Pani Zuzi. Dzieci wraz z rodzi-
cami wykonały też wcześniej piękne prace przezna-
czone na licytacje. 

17.01.2020 Dzień Kubusia Puchatka
W piątek 17.01.2020 r. obchodziliśmy Dzień Kubu-

sia Puchatka. Dzieci przyszły do przedszkola ze swo-
ją ulubioną maskotką – Kubusiem Puchatkiem, Pro-
siaczkiem, Kłapouchym czy Tygryskiem. Przyniosły 
też książeczki z opowiadaniami o Kubusiu Puchatku, 
które oglądały wspólnie z kolegami i koleżankami. 
Nie sposób było przeczytać wszystkich książeczek, 
więc wybrano jedną kubusiową przygodę. Kolejnym 
punktem dnia była praca plastyczna. Dzieci słucha-
jąc nagrania CD „Dzionek Szalonek”, wylepiały pla-
steliną postać Kubusia. Zwieńczeniem intensywnej 
pracy była wystawa wykonanych przez dzieci prac.

22.01.2020 Wycieczka do Palmiarni 
w Poznaniu

22.01.2020 r. dzieci z przedszkola w Mrowinie 
wzięły udział w wycieczce do Palmiarni w Poznaniu. 
Przedszkolaki (niektóre po raz pierwszy) zwiedzały 

i podziwiały rośliny rosnące w tak dużym obiekcie. 
Pani Przewodnik opowiadała o roślinach egzotycz-
nych pochodzących z różnych stron świata oraz o za-
stosowaniu niektórych z nich, w naszym codzien-
nym żywieniu. Duże zainteresowanie wzbudziły też 
ryby egzotyczne pływające o ogromnych akwariach.

Wiadomości z Przedszkola 
w Napachaniu
POWITANIE ZIMY

Dzieci z grupy Krasnoludki i Leśne Duszki przygo-
towały uroczystość powitania zimy. Maluszki, aby 
wprowadzić nas w mroźną atmosferę zaprezento-
wały zimowy taniec i piosenkę. Przedszkolaki roz-
wiązywały zagadki oraz poznały zmiany zachodzące 
w przyrodzie wraz z nadejściem nowej pory roku. 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W naszym przedszkolu miesiąc styczeń jest cza-

sem odwiedzin wyjątkowych gości. Dzieci z niecier-
pliwością czekały na ten dzień, w którym ich kocha-
ni dziadkowie przybędą do przedszkola. Radość, 
uśmiech i dobra zabawa towarzyszyły wszystkim 

uczestnikom obchodów Dnia Babci i Dziadka. Przed-
szkolaki prezentowały swoje umiejętności wokalne, 
recytatorskie i taneczne. Ponadto wręczyły swoim 

bliskim starannie wykonane prezenty. Na zakoń-
czenie święta wnuki zaprosiły swoich dziadków na 
słodki poczęstunek.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY

12 stycznia po raz kolejny Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy zagrała w sercach naszych przed-
szkolaków. Dzieci przygotowały piękne prace pla-
styczne, które można było wylicytować podczas 
finału WOŚP. Dzięki temu mogliśmy wesprzeć tą 
szlachetną akcję. Ponadto przedszkolaki wystąpi-
ły na dużej scenie ze swoim programem artystycz-
nym. Bardzo dziękujemy dzieciom i ich rodzicom 
za aktywny udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. 

Wychowawcy

Przedszkole 
Mrowino 
-Napachanie
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA
„Babci i dziadka, przyznać to trzeba, każdemu 

dziecku w życiu potrzeba. Znana to para, bardzo 
kochana.” - te słowa można było usłyszeć podczas 
uroczystości z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, któ-
re odbyły się w styczniu w przedszkolu „Bajeczka”.

Dziadkowie to prawdziwy skarb dla wnuków, to 
oni sprawiają, że dzieciństwo ich wnuków staje się 
bardziej pełne, lepsze i szczęśliwe. Ukochana bab-
cia i ukochany dziadek mają zawsze czas, umieją 
pocieszyć, są cierpliwi, potrafią wiele nauczyć, ale 
przede wszystkim bezgranicznie je kochają. Dlate-
go też przedszkolaki bardzo szczerze pokazały swo-
ją miłość i szacunek kochanym Babciom i Dziadkom 

prezentując program artystyczny przygotowany z tej 
wyjątkowej okazji. Dziadkowie byli bardzo wzruszeni. 
Dzieci wręczyły również swoim bliskim samodziel-
nie przygotowane prezenty z pięknymi życzeniami. 
Następnie niecodzienni goście zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek.

To były wyjątkowe dni, pełne wzruszeń, radości 
i dumy. Mamy nadzieję, że czas, który spędziliśmy 
razem w naszej placówce na długo zostanie w pa-
mięci zarówno dzieci, jak i Babć i Dziadków. 

A.Synoracka

Klub Małego Muzyka
Nie tylko Babcie i Dziadkowie odwiedzili nas 

w przedszkolu. Odbyło się również spotkanie z Klu-
bem Małego Muzyka i z instrumentem, który za-
klęty jest w ramie. Dzieci poznały harfę - instru-
ment mało znany ale o pięknym brzmieniu. Dnia 
14 lutego, w dzień Walentynek nasze serca czaro-
wał prawdziwy czarodziej, u którego w dłoniach jak 

za dotknięciem czarodziejskiej różdżki pojawiały się 
kwiatki, gołębie i wiele innych ciekawych rzeczy. 
Oglądaliśmy poczynania czarodziejskie z wielkim 
zainteresowaniem.

„Góra grosza”
Już po raz dwudziesty Towarzystwo Nasz Dom  

organizuje akcję Góra Grosza, która na stałe wpi-
sała się już w kalendarz wydarzeń naszego przed-
szkola. Celem akcji Góra Grosza jest zebranie fun-
duszy na pomoc dzieciom wychowującym się 
poza własną rodziną, w tym na tworzenie ta-
kich programów, które pozwolą dzieciom wró-
cić do domu bądź tworzenia takich miejsc, któ-
re będą w miarę swoich możliwości zbliżone do 
domu rodzinnego. Ważne jest także tworzenie 
takich programów, które pozwolą tym  dzieciom 
spokojnie dorastać. W tym roku fundacja szcze-
gólnie skupia się na wspieraniu dzieci, które znaj-
dują się w trudnej sytuacji rodzinnej- stwarzaniu 
dzieciom warunków do bezpiecznego i  wszech-
stronnego rozwoju.

Dotychczasowe edycje naszych przedszkol-
nych akcji utwierdziły nas  w przekonaniu, jaką 
siłę może mieć jeden grosz!  I stało się! W czasie 
od 22.11.2019 do 2.01.2020  zebraliśmy sumę 
1.659.40 zł! Grupy, które zgromadziły najwięk-
szą sumę pieniężną to: Misie, Słoneczka i Elfy. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i ich 
pociechom za wsparcie naszej akcji.

Koordynatorki przedszkolnej akcji:
Agnieszka Matysiak, Joanna Tomalka,  

Agnieszka Synoracka, Marta Grzegorzewska, 
Małgorzata Spławska

Przedszkole 
Bajeczka

Przedszkole 
Ptyś
Dzień Kubusia Puchatka

18 stycznia obchodziliśmy międzynarodowy dzień 
misia o małym rozumku, trochę niezdarnego i po-
nad wszystko kochającego miodek. Tego misia znają 
dzieci na całym świecie. Kochają go mali i duzi. A ta 
przygoda z misiem ze Stumilowego Lasu trwa już 
dziesiątki lat, miłość do bohaterów powieści A. A. 
Milne’a przekazywana jest kolejnym pokoleniom. 
Dzień Kubusia Puchatka, bo o nim mowa, obcho-
dziliśmy w naszym przedszkolu 17 stycznia. Przed-

szkolaki przyniosły maskotki, książki i różne gadże-
ty związane z Puchatkiem i jego przyjaciółmi. Było 
dużo zabaw, tańczyliśmy, śmialiśmy się, czytaliśmy 
i oglądaliśmy. To był ciekawy dzień poświęcony jed-
nej z bardziej rozpoznawanych postaci ze świata ba-
jek. Miś stał się tak sławny, że jego imieniem nazwa-
no nawet ulicę w centrum Warszawy. 

I Balik karnawałowy
28 stycznia nasze przedszkole zmieniło się w prze-

piękną, pełną zacnych gości salę balową. Nasi milu-
sińscy mieli okazję przebrać się za co tylko chcieli. 
Jak zawsze stroje były przepiękne. Poza strażaka-
mi, policjantami czy księżniczkami odwiedzili nas 
również: superbohaterowie, Anna i Elsa, kotki, pi-
rat, Bass Astral a nawet przepiękna syrena. Poza 

wieloma konkursami i zabawami tanecznymi dzie-
ci miały możliwość potańczyć do największych hi-
tów radiowych. Zajęcia z wujkiem Bartkiem (ryt-
mika) odbyły się w rytmie hitów karnawałowych. 

Dzień Babci i Dziadka
Na nasze smutki mają słodkie i pyszne rozwiąza-

nie, znajdą radę na każde zmartwienie - to nasze 
kochane babcie i dziadkowie. A czy wiemy, skąd wy-
wodzi się zwyczaj świętowania Dnia Babci i Dziad-
ka, kiedy w Polsce pojawiło się to święto? Pomysł 
utworzenia święta w Polsce pojawił się w tygodni-
ku „Kobieta i Życie” w 1964 roku, a jego datę za-
wdzięczamy Mieczysławie Ćwiklińskiej - znanej sła-
wie kina i teatru. Tego właśnie dnia w 1965 roku 
pani Mieczysława miała wystąpić w Poznaniu. Pani 
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Ćwiklińska była kobietą w podeszłym wieku (85 lat). 
Redakcja „Expressu Poznańskiego” wręczyła jej tort 
oraz kwiaty, ustanawiając tym samym ten dzień 
- Dniem Babci. Tradycja ta została podtrzymana 

przez „Express Wieczorny”. Później powstał rów-
nież zwyczaj obchodzenia Dnia Dziadka – 22 stycz-
nia, dzień po Dniu Babci. Istnieje też przekonanie, 
że święto dziadków zostało przeniesione do Polski 
prawdopodobnie z Ameryki w latach osiemdzie-
siątych XX wieku.

W Ptysiu 10 i 11 stycznia zostały zorganizowane 
uroczystości dla naszych dziadków. Nasi podopiecz-
ni przygotowali, pod okiem swoich cioć, specjalny 
program artystyczny. Recytowali wiersze, śpiewa-
li piosenki i tańczyli. Dziadkom niejedna łezka za-
kręciła się w oku. To były naprawdę wyjątkowe dni, 
pełne uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i roz-
promienione twarze babć i dziadków po raz kolejny 
ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspól-
nie spędzone chwile z wnukami. Tak ważne dni nie 
mogły obyć się bez upominków i słodkiego poczę-
stunku. Dziękujemy dziadkom za przybycie, rodzi-
com za pomoc w organizacji uroczystości, dzieciom 
za zaangażowanie. 

Dzieci z naszego przedszkola w czasie ferii miały 
wiele zadań. Był oczywiście czas na zabawę ale cio-
cie starały się robić wszystko, by czas ferii upłynął 

nam w wesołej atmosferze oraz abyśmy się też przy 
tym uczyli. Pierwszy tydzień minął nam na próbach 
do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz na 
wykonywaniu prezentów dla dziadków. Dużo roz-
mawialiśmy o Babciach i Dziadkach, opowiadaliśmy 
sobie śmieszne jak i wzruszające historyjki. W dru-
gim tygodniu mówiliśmy o książkach i teatrze. Ro-
biliśmy swoje kukiełki, tła a to wszystko po to by 
na koniec tygodnia móc wystąpić w przedstawieniu 
teatralnym. Oj co tam się działo. Był Zygzak McQu-
een, który brał udział w wyścigach. Pojawił się rów-
nież Czerwony Kapturek, który w czasie spaceru po 
lesie spotkał Elsę i Annę. 

Ogłoszenie o naborze
Przedszkole Niepubliczne Ptyś ogłasza nabór dzie-

ci na wolne miejsca na rok szkolny 2020/2021. Za-
interesowanych zapraszamy do naszego przedszko-
la (ul. Kasztanowa 4, Kiekrz) w celu pobrania karty 
zapisu lub do pobrania jej ze strony internetowej 
przedszkoleptys.pl  i dostarczenie do naszej placówki.

KJ.

Przedszkole 
Logicus
Przedstawienie Mikołajkowe

Kadra dzieciom - dnia 6 grudnia w naszym przed-
szkolu odbyło się przedstawienie-niespodzianka. 
Panie zagrały w przedstawieniu specjalnie przygo-
towanym dla przedszkolaków z okazji Mikołajek.  

Wcieliły się w rolę dzieci czekających z utęsknie-
niem na brodatego Pana w czerwonym przebraniu. 
I tym sposobem rozpoczęliśmy w naszym przedszko-
lu okres przygotowań do Jasełek oraz Świąt Boże-
go Narodzenia.

Wycieczka do Poznańskiego 
Betlejem

Wycieczka Badaczy i Odkrywców na Poznańskie 
Betlejem. Dzieci miały możliwości obejrzenia ude-
korowanej choinki, która stała w centrum Starego 

Rynku, następną atrakcją były przepiękne lodowe 
figury wykonane podczas Festiwalu rzeźby lodo-
wej. Na zakończenie wycieczki dzieci udały się na 
plac Wolności, gdzie mogły zwiedzić Szopkę Betle-
jemską oraz tegoroczną nowość, jaką był kalendarz 
adwentowy o wymiarach 8 na 2 metry.

Teatr Kurtynka
„Teatr to jest widownia i scena. Niby nic magicz-

nego w tym nie ma, aż do chwili, gdy na scenie 
dziwne zacznie się przedstawienie.” We wtorek 7 
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stycznia dzieci z Przedszkola Logicus wzięły udział 
we wspaniałym przedstawieniu Teatru Kurtynka „Co 
nie tak z tym reniferem?”. Pan Michał i Pani Tatia-
na przenieśli nas do magicznego miejsca - świata 
bajki. Dziękujemy Radzie Rodziców za możliwość 
uczestniczenia w spektaklu.

Ekolodzy w laboratorium
Nasi najmłodsi wybrali się z Paniami do labo-

ratorium, w którym przeprowadzili swoje pierw-
sze doświadczenie. „Co pływa, a co tonie”, dzieci 
sprawdzały które przedmioty codziennego użytku 
zabrane z sali unoszą się na wodzie. Dzieci były bar-
dzo zainteresowane zajęciami. Maluszki będą od-
wiedzać to miejsce systematycznie.

Badacze W Centrum Logistyki 
Amazon

Badacze podczas wycieczki zwiedzili magazyn 
i stołówkę, pan opowiedział dzieciom o pracy. Każ-
de dziecko dostało upominek do wyboru: samo-
chód lub samolot. Autobus, który zabrał dzieci na 
wycieczkę był sponsorowany przez Amazon. Naj-
większą atrakcją jednak okazały się słuchawki, które 
każde dziecko miało na uszach podczas zwiedzania.

Dzieci z Logicusa i sztuczny śnieg
Czy uda się stworzyć śnieg w przedszkolnym za-

ciszu? To postanowiły sprawdzić dzieci z grupy Ba-
daczy i Ekologów. Na początku rozpoczęliśmy od 
wymienienia składników potrzebnych do wycza-
rowania naszego śnieżnego puchu oraz omówie-
nia właściwości fizycznych śniegu. A następnie roz-
poczęliśmy próby jego wykonania. Potrzebne nam 
były: biały proszek znajdujący się w dużej próbów-
ce oraz woda. To, co powstało było dla nas wielkim 
zaskoczeniem. Substancja wymieszana z płynem za-
częła puchnąć, zwiększając swoją objętość. Ten in-
spirujący eksperyment umożliwił zabawę oraz dał 

namiastkę zimy w tę ciepłą aurę na dworze. 

Konkurs plastyczny
Grupa Badaczy pod opieką Pani Martyny wzię-

ła udział w konkursie plastycznym „Muminki”, or-
ganizowanym przez Dom Bajek. Dzieci wykonały 
przepiękną kolorową pracę i zdobyły zaszczytne 3 
miejsce. Gratulujemy zdolnym dzieciom!

Dzień Kubusia Puchatka 
Jak każdego roku czyli dnia 18.01 obchodzony 

jest Dzień Kubusia Puchatka, w naszym przedszkolu 
świętowanie odbyło się 17.01. Dzieci z dużym za-
ciekawieniem odkryły historię tego dnia, poznały 
przyjaciół Kubusia Puchatka, wysłuchali bajki, a na 
sam koniec wykonali prace plastyczną, gdzie głów-
ną postacią był  bohater naszego dnia.

Dzień Babci i Dziadka 
W dniu 24.01 każda z naszych grup w przedszkolu 

przygotowała dla swoich ukochanych babć i dziad-
ków przedstawienie z okazji ich święta. Dziadko-
wie nie kryli zadowolenia i wzruszenia z wystąpie-
nia swoich wnucząt. Dzieci tym samym spisały się 
na medal i wykazały się dużą odwagą, pięknie re-
cytując rolę i śpiewając piosenki.

Dni pizzy czyli wielkie pieczenie 
pizzy w Logicusie

W ostatnim czasie dzieci miały możliwość zamie-
nić się w małych kucharzy i przygotować przez sie-
bie pizzę. Poznały składniki ciasta na pizzę, po wy-
robieniu ciasta ułożyły je na blasze, a na sam koniec 
dodały ulubione przez siebie spożywane dodatki.

Wiatrak matematyczny
W czasie ferii zimowych ekolodzy i odkrywcy od-

byli ciekawe zajęcia z wiatrakiem matematycznym.

Zabawy na magicznym dywanie
Kolejną ciekawą zabawą dla dzieci podczas ferii 

zimowych  był magiczny dywan, na którym spędzi-
li miło czas, tym samym zapewniając sobie świet-
ną zabawę.

Balik karnawałowy
W dniu 13.02 każde dziecko mogło przyjść do 

przedszkola przebrane  w dowolnie wybrany przez 
siebie strój. Nie zabrakło księżniczek, kosmonau-
tów, strażaków i wielu innych. Każdy miał w tym 
dniu możliwość wcielenia się w swojego ulubio-
nego bohatera. Były zabawy z balonami, piosenki 
a między innymi „Jedzie  pociąg z daleka”. Na koniec 
baliku dzieci mogły zatańczyć do swojej ulubionej 
piosenki z Krainy Lodu „Mam tę moc”.
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SZKOŁA W MROWINIE
Kolejna wizyta studentów z AIESEC 
w Mrowinie

W styczniu naszą szkołę ponownie odwiedzili wo-
lontariusze z organizacji AIESEC. Tym razem przybyli 
z Chin i Gruzji. Veronica i Bobby opowiadali o miej-
scach, w których żyją i oczywiście pomagali nam 
w szlifowaniu angielskiego. Prowadzili warsztaty, 
przedstawiali prezentacje na temat swoich krajów, 
grali z nami w piłkę, a nawet uczyli chińskiego! My 
też staraliśmy się wymyślać dla nich różne zadania. 
Trzeba przyznać, że radzili sobie z nimi całkiem nie-
źle. Nasze łamańce językowe, typu „Grzegorz Brzę-
czyszczykiewicz”, to dla nich pestka! W czasie poby-
tu w Mrowinie wolontariusze zamieszkali u rodzin 
uczniów. Dzięki wizycie studentów z AIESEC wie-
my zdecydowanie więcej o Chinach, o specjalnym 
statusie Hongkongu oraz o sytuacji w Gruzji. Było 
ciekawie, czasem zabawnie, a przede wszystkim in-
spirująco. Kto wie, może sami kiedyś zostaniemy 
wolontariuszami-podróżnikami? 

Jasełka i święta
Ostatni dzień przed przerwą świąteczną tradycyj-

nie upłynął pod znakiem Jasełek oraz wigilii klaso-
wych. Do szkoły przyszliśmy uśmiechnięci od ucha 
do ucha i odświętnie ubrani. Z uwagą obejrzeliśmy 
występy naszych kolegów z trzeciej klasy i przygo-
towaliśmy –sami albo z pomocą rodziców- wigilij-
ne stoły. Był opłatek i kolędy. Nie zabrakło także 
prezentów i serdeczności. W radosnej atmosferze 
udaliśmy się do domów, żeby świętować i oczywi-
ście …trochę odpocząć od szkoły. Biorąc pod uwa-
gę, że czekało nas aż 17 wolnych dni, zapowiadał 
się relaks do potęgi! 

Wielkie świąteczno-noworoczne 
puzzlowanie 

Nieodłącznym elementem świąt (szczególnie 
z perspektywy dzieci, choć nie tylko) są prezenty, 
a wśród nich specyficzne miejsce zajmują puzzle. 
Lubimy obdarowywać nimi bliskich, sami też cieszy-
my się na widok kolejnego pudełka, wierząc, że znaj-
dziemy czas na układanie. A potem puzzle trafiają na 
półkę i czekają, czekają, czekają. Żeby już nie musiały 
dłużej leżakować, ogłosiliśmy w Mrowinie konkurs 
świąteczno-noworoczny. Polegał on na zebraniu ro-
dzinnej ekipy i wspólnym układaniu puzzli. Ucznio-
wie zmobilizowali rodziców, rodzeństwo, dziadków, 
a nawet dalszą rodzinę oraz przyjaciół i wspólnie 
stworzyli dzieła, składające się nierzadko z tysiąca 
albo i więcej elementów. Ile ułożyliśmy razem? Do 
dziś nie wiem, bo… nadal liczę. Zdradzę Wam tylko, 
że rekordzistom-ekipie Ewy i Roberta-udało się do-
pasować 6499 elementów! W dodatku odgrażają 
się, że to jeszcze nie koniec! 

S.O.S. Dla planety!
Zewsząd bombardują nas komunikaty o zagroże-

niach współczesnego świata: topnieniu lodowców, 
pożarach w Australii i Amazonii, Wielkiej Pacyficz-
nej Plamie Śmieci. Zresztą aby zobaczyć negatyw-
ne skutki oddziaływania człowieka na środowisko 
nie trzeba szukać aż tak daleko. Wszędobylski pla-
stik zalega także u nas a czujniki montowane w róż-
nych miejscach gminy Rokietnica często wskazują na 
zły stan powietrza. Wszystko to sprawia, że dbanie 
o środowisko powinno być nie tyle priorytetem co 
koniecznością. W Mrowinie doskonale to rozumie-
my, stąd stale poszerzamy naszą wiedzę na temat 
smogu, recyklingu, prawidłowej segregacji odpa-
dów i staramy się ją wprowadzać w życie. Cieszy-
my się też, że w nowej szkole w Cerekwicy, do któ-
rej będziemy uczęszczać od września, zastosowano 
wiele ekologicznych rozwiązań.

Zespół Szkół  
Mrowino-Napachanie



23Rokickie Wiadomości  marzec 2020

Warsztaty archeologiczne
Przed feriami przyjechali do naszej szkoły arche-

olodzy. Przeprowadzili niezwykle ciekawe warsztaty, 
dzięki którym poznaliśmy tajniki pracy archeologa. 
Podczas zajęć mogliśmy dotykać i badać zabytki ar-
cheologiczne, następnie łączyliśmy je odpowiednimi 
nazwami ucząc się w ten sposób fachowego nazew-
nictwa. Poznaliśmy charakterystyczne narzędzia dla 
poszczególnych epok. Wykorzystując płonący mo-
del, pan archeolog nauczył nas rozpoznawać wiek 
znaleziska. Poznaliśmy także stanowisko archeolo-
giczne i specyfikę pracy na stanowisku. Zgłębiliśmy 
zasady inwentaryzowania znalezionego przedmiotu, 
czyli oczyszczanie, ważenie, mierzenie, opisywanie, 
konserwację i zabezpieczenie przedmiotu. Wszyst-
ko to robiliśmy przy pomocy profesjonalnych na-
rzędzi. Następnie dostaliśmy donicę do rekonstruk-
cji. Trzeba było złożyć donicę oraz odpowiedzieć na 
pytanie skąd ona może pochodzić. Pomagały nam 

w tym ilustracje znalezisk archeologicznych. W ten 
oto niezwykły sposób poznaliśmy ciekawy, ale wy-
magający zawód. Z kolei starszym klasom luty upły-
nął pod znakiem warsztatów fizyczno-chemicznych 
w ramach „Festiwalu Nauki”, ale o tym dowiecie się 
z oddzielnej relacji.

Jak karnawał, to zabawa!
Tradycją karnawałową jest organizowanie zabaw. 

Nie inaczej jest w naszej szkole. W tym roku balik 
karnawałowy dla klas 1-3 prowadziła roztańczona 
pani Magda Andrzejewska. Jak zapewniają ucznio-
wie z 1b zabawa była wspaniała- tańce, zabawy z ba-
lonami, a nawet klasowy pokaz mody sprawiły, że 
ten dzień będzie dla nich niezapomniany. Tego sa-
mego zdania są pozostali uczestnicy balu Spójrz-
cie zresztą sami!

 

Dzień babci i dziadka
Są takie święta, które łączą pokolenia. Chodzi 

oczywiście o przypadające w styczniu DNI BABCI 
I DZIADKA. Chętnie obchodzimy je również w Mro-
winie. Wówczas, na zaproszenie uczniów klas 1-3, 
naszą szkołę odwiedzają szacowni goście. Dla babć 
i dziadków przygotowujemy przedstawienia, poczę-
stunek i symboliczne upominki. Radości cała moc!

Walentynki
Pamiętacie jeden z najbardziej znanych cytatów 

z „Małego Księcia”, o tym, że Dobrze widzi się tylko 
sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu? 
14 lutego, za sprawą pomysłu naszego samorzą-
du uczniowskiego, na wszystko patrzyliśmy przez 
pryzmat SERCA!

Opracowały: Sylwia Ciborska, Amanda Fołda, 
Bożena Lisiak, Mariola Sudoł-Szczepaniak

SZKOŁA W NAPACHANIU
„Integracje czytelnicze oraz 
literackie – potrafię i rozumiem”

W tym roku szkolnym uczniowie klas 2a i 5a z Na-
pachania pod czujnym okiem wychowawców Karo-
liny Władysiak i Moniki Bachorz realizują autorską 
innowację pedagogiczną (społeczno - metodyczną) 
zatytułowaną: „INTEGRACJE CZYTELNICZE ORAZ LI-
TERACKIE – POTRAFIĘ I ROZUMIEM”. Opracowanie 
innowacji jest odpowiedzią na odwrócenie uwagi 
dzieci od świata wirtualnego, a także opanowanie 
umiejętności czytania ze zrozumieniem różnorod-
nych tekstów literackich i kulturalnych. Uczniowie 
często mają problem z czytaniem funkcjonalnym, 
nie potrafią samodzielnie wyciągać wniosków, od-
czytywać symboli czy ukrytych treści. Problem sta-
nowi czasami także przekład intersemiotyczny. In-
nowacja skupia się nad rozwijaniem sprawności 
językowej w zakresie tekstu mówionego i pisane-
go. Wzbogacaniu słownictwa, niwelowaniu stresu 
związanego z wypowiadaniem. Wykorzystanie tu-
toringu uczniowskiego, jako jednej z najlepszych 
form uczenia. Ukazanie piękna literatury i języka, 
rozwijanie wyobraźni dzieci oraz unikania błędów 
ortograficznych. Jest także wyjściem naprzeciw wy-
mogom edukacyjnym zawartym w aktualnej pod-
stawie programowej dla I i II etapu edukacyjnego. 

Głównym celem innowacji jest: wyrabianie na-
wyków czytelniczych wśród uczniów, systematyczna 

praca z tekstem, rozwój umiejętności analizowania 
czytanych treści, rozwój kompetencji społecznych, 
pobudzanie naturalnej kreatywności dzieci, tworze-
nie własnych utworów literackich oraz wspieranie 
umiejętności wypowiadania się na forum. 

W pierwszym półroczu uczniowie: systematycz-
nie brali udział w lekcjach bibliotecznych; zdobywali 
umiejętności mistrza ortograficznego; brali udział 
w tygodniu z przysłowiami Polskimi; odbył się mi-

tyczny październik podczas którego uczniowie kl. 5a 
wcielili się w nietypowe role; czytanki na dobranoc 
– to z kolei, tydzień zaangażowania rodziców; od-
był się dzień pluszowego misia; uczniowie pozna-
li tradycje bożonarodzeniowe z całego świata oraz 
systematycznie tworzyli galerię obrazów z przeczy-
tanych książek. Z niecierpliwością czekamy na ko-
lejne zadania oraz efekty pracy uczniów.

Karolina Władysiak
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GRAJFAIR
Projekt „Edukacja Przyszłości” w Zespole Szkolno 

- Przedszkolnym w Napachaniu zmierza ku końco-
wi, ale to nie znaczy, że już nic się nie dzieje, wręcz 
przeciwnie.

W czasie ferii zimowych chętni uczniowie brali 
udział w zajęciach pod nazwą GRAJFAIR. GRAJFAIR, 
to symulacja prowadzenia działalności gospodar-
czej, która odtwarza realne zasady działania firmy, 
w formie edukacyjnej, biznesowej gry planszowej, 
łączącej rozrywkę z rywalizacją. Uczniowie uczyli się 
jak prowadzić własne przedsiębiorstwo. Dowiedzie-
li się w jaki sposób funkcjonuje rynek i czy warto 
inwestować oszczędności. Prowadzili negocjacje 
i poznali podstawowe pojęcia związane z przed-
siębiorczością np. ZUS, US, reklama, firma. Zada-
niem uczestników było zarobienie jak największej 
ilości pieniędzy. Zobaczyli, że 
ten cel można osiągnąć m.in. 
dzięki właściwej współpra-
cy. Zajęcia pozwoliły uczniom 
w atrakcyjnej formie zdoby-
wać kompetencje niezbędne 
na rynku pracy.

Natomiast tuż po fe-
riach w Szkole w Mrowi-
nie i w Napachaniu odby-
ły się całodniowe festiwale 
nauki. Uczniowie klas od 4 
do 8 uczestniczyli w poka-
zach eksperymentów che-

micznych z ciekłym azotem oraz zobaczyli wiele 
atrakcyjnych reakcji chemicznych pod nietypowy-
mi nazwami jak np. pasta dla słonia, płonące ręce, 
chemiczny wulkan czy „spalanie” pieniędzy. Wzięli 
też udział w warsztatach z chemii, fizyki oraz infor-
matyki, gdzie samodzielnie wykonywali doświad-
czenia m. in. z suchym lodem. Toczyli walki robo-
tów, budowali domki z gwoździ na gwoździu i to 
bez użycia młotka. Dzięki specjalnym okularom VR 
każdy uczestnik miał okazję przejechać się kolejką 
górską, a osoby bardziej wrażliwe mogły poczuć 
nawet lekkie mdłości.

To było niesamowite wrażenie, a wszystko po to, 
aby zainteresować uczniów naukami przyrodniczy-
mi, wzbudzić chęć do badania i poszukiwania nie-
typowych rozwiązań.

Koordynator Projektu: Ewa Welman

Klikam z głową
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu 

prowadzi akcje edukacyjne skierowane do dzieci 
ze szkół podstawowych. Jedną z nich jest „Klikam 
z głową”. Celem kampanii jest promocja bezpieczeń-
stwa najmłodszych w sieci oraz zwrócenie uwagi na 
zagrożenia, z jakimi dzieci i młodzież mogą zetknąć 
się w Internecie.

W miesiącu lutym obchodzimy Dzień Bezpieczne-
go Internetu. Z tej okazji panie z UKE gościły w na-
szej szkole i opowiedziały uczniom z klas: I, IV, V 
i VI, jak bezpiecznie poruszać się w sieci  i korzy-
stać z urządzeń telekomunikacyjnych. Dowiedzie-
liśmy się, jak radzić sobie z agresją, chronić dane 
oraz uniknąć wysokich rachunków. Na przykładzie 
głównego bohatera zaprezentowanego filmu, pro-
wadzące wykazały, że nie można ufać każdej osobie 

poznanej w sieci i, że zawsze trzeba być ostrożnym 
wobec napotkanych treści. Wyjaśniły też, jak two-
rzyć bezpieczne hasła, dyskutowały z uczniami na 
temat tego, czym jest hejt, jak na niego reagować 
oraz jak rozpoznać cenę SMS-ów Premium.

Internet to doskonałe źródło zabawy i wiedzy oraz 
narzędzie komunikacji. Należy jednak wiedzieć i pa-
miętać, jak bezpiecznie z niego korzystać. Ta lekcja 
była bardzo przydatna. Słuchacze otrzymali dyplo-
my, najmłodsi uczestnicy również puzzle.

BĄDŹMY BEZPIECZNI W SIECI – KLIKAJMY Z GŁO-
WĄ!

Sylwia Kiejnich

Matematyczne laboratorium kultury
12 lutego 2020 r. uczniowie Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego w Napachaniu wzięli udział w V 

Seminarium Naukowym pt. „Matematyczne Labo-
ratorium Kultury”. Konkurs odbył się w auli Wydzia-
łu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. W konkursie uczestniczyło 
41 szkół podstawowych z województwa wielkopol-
skiego. Naszą szkołę reprezentowała trzyosobowa 
drużyna, którą tworzyli uczniowie z klas siódmych 
i ósmych: Wojciech Paczkowski, Jakub Murawa oraz 
Tomasz Zatoński. Uczniowie po wysłuchaniu wy-
kładu, wspólnie przystąpili do rozwiązywania testu 
związanego z tematem wykładu. Ponadto oczeku-
jąc na wyniki konkursu wysłuchali dwóch prezen-
tacji przygotowanych przez swoich rówieśników. 
Konkurs dostarczył uczniom wielu wrażeń oraz był 
okazją do poszerzenia i popularyzacji kultury ma-
tematycznej wśród uczniów.  

 Karolina Jagodzik
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Szkoła Podstawowa 
w Rokietnicy

Szkolny Klub Młodego Obywatela
1 września 2019 roku w Szkole Podstawowej im. 

Jana Brzechwy w Rokietnicy powstał Szkolny Klub 
Młodego Obywatela. Jego działalność związana jest 
z przystąpieniem szkoły do projektu „DziałaMY! Pro-
gram rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropo-
lii Poznań”, której realizatorem jest Stowarzysze-
nie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Metropolia Po-
znań. Projekt ten realizowany jest do 30 listopada 
2020 r. i ma na celu zwiększenie uczestnictwa i za-
angażowania uczniów w sprawy publiczne i lokal-
ne na terenie szkoły i gminy. Członkostwo w Klu-
bie odbywa się na zasadzie wolontariatu. Tworzą 
go uczennice z klas siódmych i ósmych.

W roku szkolnym 2019/2020 członkowie Klubu 
biorą udział w czterech warsztatach tematycznych: 
na temat tworzenia własnych projektów obywatel-
skich i społecznych, na temat przygotowania i zor-
ganizowania szkolnego budżetu obywatelskiego, 

na temat starości i niepełnosprawności. Dodatko-
wo przeprowadzą kilka akcji społecznych na rzecz 
osób starszych i/lub z niepełnosprawnościami, a tak-
że akcji na rzecz społeczności lokalnej.

18 listopada 2019 r. odbył się pierwszy warsztat 
na temat niepełnosprawności z wykorzystaniem 
wózka inwalidzkiego. Składał się on z dwóch części. 
W pierwszej z nich trener przybliżył uczestniczkom, 
na czym polega niepełnosprawność, jakie są jej ro-
dzaje, a także zwrócił uwagę na problemy, z jaki-
mi muszą radzić sobie każdego dnia osoby na wóz-
ku. Uczennice mogły się o tym przekonać w części 
praktycznej, w której same poruszały się na wóz-
ku po szkolnych korytarzach, zarówno w roli oso-
by niepełnosprawnej, jak i jej opiekuna. Było to dla 
nich wielkie wyzwanie, a jednocześnie lekcja po-
kory i empatii. Warsztaty te z pewnością uwrażli-
wiły ich na problem niepełnosprawności, a także 
przyniosły refleksję nad postrzeganiem takich osób 
w społeczeństwie.

2 grudnia 2019 r. odbył się drugi warsztat na te-
mat starości z wykorzystaniem tzw. kombinezonu 
starości. Trenerka najpierw zapoznała uczestniczki 
Klubu ze zjawiskiem starości i towarzyszącymi mu 

stereotypami, różnymi obliczami i wykluczeniami, 
a także postrzeganiem osób w podeszłym wieku 
przez młodzież i odwrotnie. Ciekawym elementem 
tej części warsztatów był wzruszający film dokumen-
talny pt. Drogi dwudziestoletni, ukazujący dystans, 
jaki mają do siebie współcześni, aktywni seniorzy, 
a także przesłanie, które kierują do młodych. Prak-
tyczna część warsztatów stała się okazją do odczucia 
„na własnej skórze”, z jakimi trudnościami  muszą 
mierzyć się niektórzy seniorzy. Bóle pleców, reuma-
tyzm, problemy z poruszaniem się, widzeniem – to 
tylko część dolegliwości, które za sprawą kombine-
zonu mogły poznać uczestniczki. Miały one okazję 
przymierzyć także specjalne okulary, imitujące za-
ćmę i jaskrę, a także założyć słuchawki, przez któ-
re gorzej słyszały. To niecodzienne doświadczenie 
z pewnością pozostanie im w pamięci i uwrażliwi 
na to, że starzy ludzie są wokół nas, że potrzebują 
uwagi młodych oraz bycia przez nich dostrzeżonymi.

Ewa Bielska-Urbaniak
nauczycielka języka polskiego w SP w Rokietnicy

opiekun Klubu 

Projekt przyrodniczy  
w ramach Uniwersytetu Młodych 
Przyrodników

W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. 
Jana Brzechwy w Rokietnicy współpracuje z Uni-
wersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, realizując 
projekt pod nazwą „Przyroda od A do Z. Pozasz-
kolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu 
Młodych Przyrodników”. Jest to projekt realizowany 
przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, dofinansowany przez Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza i Rozwój. Nasza szkoła została zakwalifiko-
wana do projektu na zaproszenie Pana prof. Dariu-
sza Gwiazdowicza. 

W projekcie bierze udział 31 uczniów klas ósmych 
ze Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Rokiet-
nicy, a także uczniowie ze szkół w Buku, Lusówku, 
w Gębicach oraz kilku szkół poznańskich. Pod opie-
ką nauczycieli, uczniowie dzielnie jeżdżą na wykła-
dy odbywające się raz w miesiącu, w sobotę, na 
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Otrzy-
mali indeksy Uniwersytetu Młodych Przyrodników, 
w których prowadzący wykłady składają swoje pod-
pisy, potwierdzające uczestnictwo w zajęciach oraz 
wpisują oceny.

Oprócz wykładów przewidziano również udział 

uczniów w zajęciach warsztatowych z kompeten-
cji miękkich i umiejętności uniwersalnych. Jedne 
takie zajęcia już za uczniami. Tematyka zajęć obję-
ła m.in. rozpoznawanie indywidualnych zdolności 
i możliwości w poszukiwaniu wiedzy, przetwarza-
niu informacji, poznanie i naukę uczenia się, zapa-
miętywania i kreatywności, tworzenie planów, go-
spodarowanie czasem, twórcze notowanie, nauka 
asertywności, skłonności zawodowe.

Atmosferze comiesięcznych spotkań na uniwer-
sytecie, towarzyszy miła atmosfera, a nasi wycho-

wankowie godnie reprezentują szkołę nienagannym 
zachowaniem, jak przystało na studentów oraz ak-
tywnością podczas wykładów. Co jakiś czas czeka-
ją też na nich miłe niespodzianki od koordynato-
ra projektu :) 

Uczniowie wyrażają opinię, że zajęcia są cieka-
wym doświadczeniem, przybliżającym im uczelniane 
życie studenta, a przedstawiana tematyka pozwala 
im spojrzeć inaczej na pewne przyrodnicze aspekty. 

Alicja Dworak 
szkolny koordynator projektu
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Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego 
w Piłce Koszykowej Dziewcząt.

12.02.20. Nasza Szkoła zorganizowała na Hali ROS-
-u, Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Piłce Ko-
szykowej Dziewcząt. Mecze rozegrane zostały sys-
temem pucharowym. Po zaciętej walce na boisku, 
klasyfikacja wyglądała następująco: I miejsce Ze-
spół Szkół nr 1 ze Swarzędza, II miejsce LO Puszczy-
kowo, III miejsce ZS Zamoyscy Rokietnica, IV miej-
sce ZS Mosina, V miejsce LO Tarnowo Podgórne, 
VI miejsce ZS Kórnik.

Gratulujemy!
M.Statucka

Byliśmy na weselu
Mimo ferii, grupa teatralna nie próżnuje! Byliśmy 

w Teatrze Nowym na sztuce „Będzie Pani zadowo-
lona, czyli rzecz o ostatnim weselu we wsi Kamyk”. 
Odczucia, które nam towarzyszyły to: przerażenie 
i zdziwienie. Śmialiśmy się również, ale mieliśmy 
poczucie , że jest to śmiech przez pryzmat groteski, 
łączącej tragizm z komizmem. Spektakl był wyczer-
pujący dla aktorów i widzów, trwał trzy i pół godzi-
ny. Ale było warto!

Jest to bowiem rzecz o tym, że zło wraca jak bu-
merang, przez pokolenia. Można więc wyczytać i na-
ukę – bądźmy dla siebie dobrzy, życzliwi, nie wy-
mierzajmy sprawiedliwości za wszelką cenę, bo 
możemy się pomylić.

Szukając odniesień artystycznych, można dzie-
ło wyreżyserowane przez Agatę Dudę-Gracz zesta-
wić z Weselem Stanisława Wyspiańskiego, z filmem 
Wojtka Smarzowskiego o tym samym tytule, czy 
z Testosteronem. Wszystkie utwory łączy sytuacja 
zaślubin, wesele, które wyzwala demony. Wypity 
alkohol sprawia, że ludzie tracą zahamowania, na 
światło dzienne wychodzą głęboko skrywane ta-
jemnice i dramaty.

Spektakl zaangażował wielu aktorów, duże wra-
żenie wywarły na nas szczególnie kreacje aktorskie: 
Alicji Juszkiewicz – w roli Ziuni (panny młodej), Anny 
Mierzwy, jako Widzącej, Marii Rybarczyk (pani Gu-
sia), Radosława Elisa (Pan Ryciu), Michała Kocurka 
(Siła), Mariusza Zaniewskiego (Pan Ładyś), Ildefon-
sa Stachowiaka (Pan Idzik) oraz Edyty Łukaszew-
skiej (Pani Jusia).

Spektakl był niezwykły, wielowymiarowy; oddzia-
ływał słowem i muzyką, przejmujący był głos Anny 
Mierzwy. Dekoracje na pozór oszczędne, dzięki wia-
trowi, który rozwiewał wole firan, i stołom, które 
zmieniały niepostrzeżenie swoje położenie, doda-
wały sztuce dynamiki i stwarzały nastrój pełen ta-
jemniczości i grozy.

Wieczór spędzony w teatrze był magiczny, zapo-
mnieliśmy o wszystkim innym. Starożytni powiedzie-
liby, że to katharsis, a współcześni, że mindfulness 
w czystej postaci.

Agnieszka Olejniczak-Gros

„Tango” z Narodowym Teatrem 
Edukacji

17 stycznia uczniowie klasy I TAK/TH obejrzeli 
sztukę Sławomira Mrożka zatytułowaną „Tango”. 
Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia wystąpił go-

ścinnie w teatrze Cortique.
Utwór okazał się aktualny, mimo że 

napisany został 56 lat temu. Porusza 
wiele aktualnych tematów, począwszy 
od relacji w rodzinie, poprzez potrze-
bę wolności, a także brak zasad, który 
nie daje człowiekowi satysfakcji, a po-
zbawia jego życie sensu.

Młodzież oglądała sztukę z zacie-
kawieniem, wybuchała momentami 
salwami śmiechu, a z przedstawienia 
wyszła z wieloma pytaniami, doty-
czącymi: Stomila, Eugeniusza, Euge-
nii, Eleonory, Artura i Edka. To bardzo 
dobrze, gdyż tak właśnie rozbudza się 
w młodym człowieku wrażliwość te-
atralna, który odczuwać zaczyna, nie 
zawsze prostą,  przyjemność obcowa-
nia ze sztuką.

Agnieszka Olejniczak-Gros

100 dni – odliczanie 
rozpoczęte 

Maturzyści Zespołu Szkół im. J. W. 
Zamoyskich w Rokietnicy uroczyście 
rozpoczęli odliczanie dni do egzami-
nu maturalnego. W piątek 24 stycz-
nia na parkiecie Hotelu 500 zatańczo-
no tradycyjnie poloneza, a przypięte 
młodzieży koniczynki mają przynieść 
szczęście podczas matur. Życzymy im 
połamania piór. 

Alicja Dąbrowska 

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich

 009587481

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Kazimierza Nowaka
Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Rokietnicy

w latach 1998-2003

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Rodzinie i Bliskim
składają

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie
Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy
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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/

TECHNIK HOTELARSTWA
Technik hotelarstwa jest  to zawód o charakte-

rze usługowym, nastawionym  głównie na relacje 
człowiek - człowiek, stąd powiedzenie „Gość Hote-
larzowi  święty”. Wysoka kultura osobista i zawodo-
wa, przestrzeganie zasad etyki, opanowanie, życz-
liwość, odpowiedzialność, dyskrecja oraz poczucie 
własnej godności i właściwej postawy służbowej 
to cechy wymagane w tym zawodzie. Technik ho-
telarstwa świadczy usługi kompleksowej obsługi 
gości w obiekcie hotelowym.
Kwalifikacje: 

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym 
usługi hotelarskie

HGT.06   Planowanie i realizacja usług w recepcji

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

siębiorstwa hotelarskiego
Język angielski zawodowy 
Język niemiecki zawodowy
praktyczne 
Pracownia hotelarska
Język angielski zawodowy w praktyce
Język niemiecki zawodowy w praktyce 
Pracownia obsługi konsumenta
Pracownia obsługi informatycznej

►Praktyka zawodowa 
Kompetencje zawodowe 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tech-
nik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywa-
nia następujących zadań zawodowych:
• prowadzenia działalności promocyjnej oraz 

sprzedaży usług hotelarskich;
• rezerwowania usług hotelarskich;
• wykonywania prac związanych z obsługą gości 

w recepcji;
• przygotowywania jednostek mieszkalnych do 

przyjęcia gości;
• przygotowywania i podawania śniadań w obiek-

cie świadczącym usługi hotelarskie;
• przyjmowania i realizacji zamówień na usługi 

hotelarskie;
• organizowania usług dodatkowych w obiekcie 

świadczącym usługi hotelarskie.
Szkoła umożliwia odbycie praktyk w renomo-

wanych hotelach *** do ***** oraz na promie 
Unity Line (najlepsi praktykanci mają możliwość 
zatrudnienia w hotelach po ukończeniu szkoły), po-
nadto umożliwia zdobycie dodatkowych umiejęt-
ności i uprawnień na kursach zawodowych np. BA-
RISTYCZNY, BARMAŃSKI, KELNERSKI 
►Możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkoły

Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi 
tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Go-
ści ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, 
ciągle coś się dzieje. 

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifi-
kacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa 
znajdzie pracę przede wszystkim w hotelach, pen-
sjonatach, motelach, domach wypoczynkowych, 
ośrodkach SPA, ośrodkach wypoczynkowych, sa-
natoriach oraz w biurach podróży, agencjach tu-
rystycznych i centrach informacji turystycznej. 
Ponadto może organizować usługi cateringowe, 
oraz pracować we wszystkich barach i restaura-
cjach gdzie potrzebna jest w pełni profesjonalna 
obsługa kelnerska.

Nauka w zawodzie technik hotelarstwa daje moż-
liwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na 
studiach  licencjackich, magisterskich na Uczelniach 
Wyższych przede wszystkim na kierunku turysty-
ka i rekreacja, hotelarstwo. Kierunki te prowadzo-
ne są najczęściej przez Akademie Wychowania Fi-
zycznego, Uniwersytety Ekonomiczne.

Absolwent kończąc szkołę, zdając wszystkie eg-
zaminy otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifi-
kacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa 
i świadectwo dojrzałości. Oba dokumenty są prze-
pustką do dorosłego życia dając nieograniczone 
możliwości. 

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

TECHNIK ARCHITEKTURY 
KRAJOBRAZU

Komponowanie, zakładanie i pielęgnacja 
ogrodów jest złożoną i trudną sztuką. Wymaga 
nie tylko dobrej znajomości roślin, ich potrzeb 
i wymagań, wiedzy na temat małej architektu-
ry krajobrazu – stosowanych materiałów i tech-
nik wykonania. Poza tym umiejętności osadze-
nia ich w krajobrazie, powiazania z otoczeniem.                                                                                                                                     
Architekt krajobrazu tworzący ogród, park ma do 
dyspozycji szeroki zakres elementów: rośliny z ich 
cechami plastycznymi (barwa, faktura, forma), róż-
norodne obiekty roślinne (aleje, kwietniki, traw-
niki, grupy roślin) i nieroślinne ( ścieżki, mostki, 
zbiorniki wodne). Powinien przy tym uwzględnić 
warunki siedliskowe, ukształtowanie terenu i jego 
otoczenie. Musi odznaczać się wyobraźnią plastycz-
ną, przestrzenną, gdyż ogród i inne tereny zieleni 

zmieniają się w czasie i przestrzeni, są kompozy-
cją plastyczną. W efekcie działań architekta krajo-
brazu powstaje obiekt wywołujący różne doznania 
estetyczne, zmysłowe, emocjonalne.
►Nazwy kwalifikacji

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgna-
cja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04  Organizacja prac związanych z budo-
wą oraz konserwacją obiektów małej architektu-
ry krajobrazu
►Przedmioty w kształceniu zawodowym teo-
retycznym

Podstawy architektury krajobrazu
Rośliny ozdobne
Obiekty małej architektury krajobrazu
Działalność gospodarcza w architekturze kra-

jobrazu
JOZ angielski
JOZ niemiecki
Przepisy ruchu drogowego kategorii T

►Przedmioty w kształceniu zawodowym prak-
tycznym

Projekty obiektów architektury krajobrazu
Prace w obiektach architektury krajobraz

Kompetencje zawodowe zdobywane  w wyniku 
kształcenia

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

1) opracowywania projektów obiektów tere-
nów zieleni; 

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

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

4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przycze-
pą (przyczepami). 

►Możliwości zatrudnienia 
• samozatrudnienie – przedsiębiorstwo jedno-

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

reny zieleni
• przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem mate-

riałami roślinnymi i nieroślinnymi do zakładania 
terenów zieleni

• przedsiębiorstwa zajmujące się dekoracją bal-
konów, tarasów, oraz dekoracją wnętrz roślina-
mi doniczkowymi i kwiatami ciętymi
W ramach kształcenia zawodowego szkoła współ-

pracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Pozna-
niu oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu (min. w zakresie praktyk zawodowych 
w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu ).

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

Po technikum absolwent ma możliwość dalsze-
go kształcenia na studiach licencjackich,  inżynier-
skich oraz magisterskich na wyższych uczelniach, 
przede wszystkim na kierunku architektura kra-
jobrazu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Maria Matuszczak
Nauczyciel ZS im. J. i W. Zamoyskich
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Wywiad z Dyrektorem Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich 
w Rokietnicy – Wojciechem Kaczmarkiem

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich jest prężnie 
działającą placówką oświatową w powiecie poznań-
skim. Uczniowie mają możliwość kształcenia i roz-
wijania swoich umiejętności na terenie obiektu po-
wstałego już na początku XIX wieku w otoczeniu 
parku krajobrazowego. Szkoła oferuje jednozmia-
nowy system kształcenia. Co roku odnotowuje wy-
soki poziom zdawalności egzaminów zawodowych 
i maturalnych. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” 
potwierdziła, że Technikum w Rokietnicy jest wśród 
300 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowa-
nych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych i przy-
sługuje mu tytuł Srebrnej Szkoły 2016 oraz Brązowej 
Tarczy 2019. Od września 2003 roku funkcję dyrek-
tora pełni mgr inż. Wojciech Kaczmarek. 
Teresa Wieczorek: Panie Dyrektorze, jakie 
kierunki kształcenia oferuje Zespół Szkół 
dla tegorocznych ósmoklasistów?

Wojciech Kaczmarek: Wszystkie kierun-
ki, które proponuje szkoła cieszą się du-
żym zainteresowaniem wśród młodzieży. 
Zespół umożliwia podjęcie nauki w tech-
nikum w zawodach Technik Informatyk, 
Technik Architektury Krajobrazu, Technik 
Hotelarstwa oraz Technik Reklamy. Oferu-
jemy także Branżową Szkołę I stopnia, któ-
ra daje możliwość uczniom, po 3 latach na-
uki zdać egzamin zawodowy a w przyszłości 
kontynuować naukę w Branżowej Szkole II 
stopnia, dającej wykształcenie średnie i pra-
wo do podjęcia studiów na wybranym kie-
runku. Kształcimy we wszystkich zawodach. 
Cieszy mnie to, że każdy kierunek rozwija się i nauka 
połączona z praktyką daje uczniom wiele satysfak-
cji i mobilizuje do podejmowania dalszej edukacji 
na uczelniach wyższych.
T.W: Z jakimi zakładami pracy związana jest szko-
ła? Gdzie uczniowie mogą odbywać praktykę 
zawodową?

W.K: Praktyczna nauka zawodu realizowana jest 
zarówno dla pięcioletniego technikum jak i szkoły 
branżowej. Wszystkie kierunki współpracują z uczel-
niami wyższymi. Technik Informatyk współdziała 
z Politechniką Poznańską oraz lokalnymi firmami 
IT. Technik Hotelarstwa oferuje dla uczniów prak-
tykę zawodową na morzu na promach Unity Line 
oraz czołowych hotelach w Wielkopolsce. Technik 
Reklamy współpracuje z Politechniką Poznańską i lo-
kalnymi firmami w zakresie reklamy. Technik Archi-
tektury Krajobrazu współpracuję z Uniwersytetem 
im. Adama Mickiewicza – Ogród Botaniczny, z Uni-
wersytetem Przyrodniczym oraz proponuje koope-
racje z prywatnymi firmami kształtującymi tereny 
zieleni. W tym zawodzie otrzymaliśmy prestiżowy 
tytuł Szkoła Mistrzów. Dodatkowo w Branżowej 
Szkole I stopnia proponujemy dla uczniów prakty-
kę zawodową w drukarniach, prywatnych firmach 
oraz u lokalnych rzemieślników. 
T.W: Jakie umiejętności przydatne na kolejnym 
etapie kształcenia lub rynku pracy rozwija szkoła?

W.K: Oprócz praktyki zawodowej, na miejscu 
kształcimy uczniów w zakresie kształcenia ogólne-
go oraz teoretycznego kształcenia zawodowego. 

W zależności od tego jaki kierunek wybierze tego-
roczny ósmoklasista, będzie zdobywał kwalifikacje 
i umiejętności charakterystyczne dla danego zawo-
du. Młodzi ludzie są przygotowywani do zdania eg-
zaminów maturalnych i potwierdzających kwalifi-
kacje zawodowe.
T.W: Na jakie zajęcia dodatkowe mogą uczęszczać 
uczniowie?

W.K: Szkoła proponuje ciekawe projekty zajęć 
pozalekcyjnych. Nauczyciele otwarci są na wszel-
kie pomysły i kreatywność uczniów. Dla każdego 
kierunku wdrażane są projekty, które z pewnością 
zainteresują młodzież. Owocnie działa u nas koło 
fotograficzne i zajęcia teatralne oraz mamy swój 
zespół muzyczny. 

T.W: Jakie działania podejmuje szkoła w celu 
promowania wartości dydaktycznych i wycho-
wawczych?

W.K: W naszej szkole realizowane są różnorod-
ne programy dla uczniów: #Komórkomania, 16 dni 
przeciwko przemocy kobiet, zajęcia zawodoznaw-
cze. Naszym zadaniem jest dbanie o sferę eduka-
cyjną ucznia, ale także tę emocjonalną. Dostosowu-
jemy potrzebne zajęcia do wieku i potrzeb naszych 
uczniów. Przeprowadzona ewaluacja potwierdziła, 
że relacje uczniów z rówieśnikami i nauczycielami 
w naszej szkole budowane są na zasadach wzajem-
nego szacunku. Wspieramy się i dbamy o dobro 
wspólne. Uczniowie mają zaufanie do nauczycie-
li a nauczyciele do uczniów. Rozwój intelektualny 
i emocjonalny powinny się wzajemnie przenikać. 
Sukcesy szkolne i poczucie rozwijania kompetencji 
wpływają na kształtowanie się samooceny ucznia 
i wysokiej pewności siebie. Wsparcie rozwoju spo-
łeczno-emocjonalnego ucznia jest jednym z naj-
istotniejszych zadań szkoły, jak nie najistotniejszym. 
T.W: Na terenie obiektu szkoły działa internat. 
Czy mógłby Pan Dyrektor przybliżyć jak młodzież 
mieszkająca poza terenem gminy Rokietnica 
mogłaby korzystać z internatu?

W.K: Internat jest integralną częścią naszej szko-
ły, w którym obecnie przebywa 54 wychowanków. 
Po przeprowadzonej ankiecie porekrutacyjnej klas 
pierwszych wiemy, że wielu uczniów ukończyło gim-
nazjum poza gminą Rokietnica. Internat sprawuje 
całodobową opiekę nad wychowankami. Dajemy 

wszystkim uczniom możliwość realizacji kształcenia 
i warunki do rozwoju zainteresowań. Absolwenci 
szkół podstawowych, którzy chcieliby ubiegać się 
o miejsce w internacie, wystarczy, że złożą wyma-
gany komplet dokumentów.
T.W: Jaki jest największy atut szkoły? 

W.K: Matura 2019 to sukces Zespołu Szkół bez 
dwóch zdań. Maturzyści naszej szkoły zdali egzamin 
dojrzałości w 94,32 %. Potwierdza to po raz kolej-
ny wysoki poziom kształcenia. Uzyskany wynik jest 
o 13,33% wyższy od średniej kraju dla technikum. 
Zamoyscy zdecydowanie trzymają poziom. Dodatko-
wo potwierdza się to w liczebności naszych uczniów. 
W zeszłym roku utworzonych zostało dziewięć klas 
pierwszych technikum i dwa oddziały szkoły bran-

żowej. Obecnie Zespół Szkół obejmujący 
szkołę w Rokietnicy i w Poznaniu liczy 548 
uczniów i w stosunku do roku ubiegłego to 
o ponad 250 uczniów więcej. Niezmiernie 
cieszy mnie fakt, że absolwenci szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych zaufali nam i ra-
zem staramy się dążyć do realizacji i osią-
gnięcia wspólnych celów.
T.W: Panie Dyrektorze, uczniowie Zespołu 
Szkół często nazywają się rodziną. Co skła-
nia ich do określania społeczności szkoły 
w taki sposób?

W.K.: Rodzina to pewna wspólnota a ce-
lem każdej rodziny jest utrzymanie w do-
brobycie jej członków. Uczniowie czują się 
tutaj bezpiecznie, są związani emocjonalnie 
z nauczycielami, rówieśnikami. Szkoła to nie 

tylko budynek. Od lat staramy się dawać wiele moż-
liwości naszym uczniom do rozwijania swoich pasji, 
umiejętności. Ankieta porekrutacyjna potwierdza, 
że uczniowie zadowoleni są z wyboru naszej szko-
ły. Dlatego co roku staramy się urozmaicać kierun-
ki kształcenia, praktykę zawodową oraz indywidu-
alizować pracę z uczniem. Bardzo schlebiają nam 
opinie uczniów o tym, że w tej szkole panuje ro-
dzinna atmosfera a poziom nauki wciąż wzrasta.
T.W: Panie Dyrektorze, jakie wyznaczył Pan cele 
i plany związane z rozwojem szkoły?

W.K: Obecnie we współpracy z Powiatem Po-
znańskim – organem prowadzącym rozpoczęliśmy 
prace zmierzające do rozbudowy szkoły, remontu 
i modernizacji internatu, co w znaczny sposób pod-
niesie standardy infrastruktury. Ponadto w najbliż-
szym czasie zakończa się prace projektowe nad pla-
nem zagospodarowania terenu parkowego i jego 
rewitalizacją. 
T.W: Kiedy zatem tegoroczni ósmoklasiści mogą 
przybyć na drzwi otwarte? 

W.K: Drzwi otwarte w Zespole Szkół odbędą się 
4 kwietnia 2020r. o godzinie 11:00 oraz drugie 9 
maja 2020r. o godzinie 12:00. Serdecznie zapra-
szam wszystkich absolwentów szkół podstawowych. 
T.W: Muszę przyznać, że Gmina Rokietnica cieszy 
się z sukcesów Zespołu Szkół Zamoyskich i życzę 
dalszego rozkwitu, wielu kandydatów i sił w po-
dejmowanych działaniach.

W.K: Bardzo dziękuję. 
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Rokietnicki Klub 
Seniorów 

Atrakcją spotkania klubowego, które odbyło się 
4 lutego 2020r. była prelekcja na temat ziół zapre-
zentowana przez Panią Karolinę prowadzącą Ekolo-
giczne Gospodarstwo Rolne „Trafne ziółko”. Pasjo-
natka zdrowego stylu życia i stosowania naturalnych 
metod wspomagania swojego organizmu, w bar-
dzo ciekawy sposób przekazywała swoją wiedzę. 
Była możliwość degustacji ziołowych mieszanek, 
można było kupić ziółka, które Pani Karolina upra-
wia i zbiera na swoim ponad 6-hektarowym areale 
w ekologicznym gospodarstwie.

Naszym gościem była też Pani Monika, która za-
chęcała członków klubu do uczestnictwa w rozpo-
czynających się, cyklicznych warsztatach z rękodzieła 
artystycznego.  Prezentowała próbki i możliwości, 
które są do wykonania przy niewielkim zaangażo-
waniu materiałów. Różne techniki stosowane przez 
instruktorkę oraz elastyczność w doborze dzieł, któ-
re będą wykonywane, zachęciły kilkunastoosobowe 
grono pasjonatów manualnych robótek do uczest-
nictwa w zajęciach.

Mamy za sobą pierwsze warsztaty taneczno-spor-
towe. Fachowe oko Pana Adriana (Bartka) wyłapu-
je wszystko. Początki nie są łatwe lecz seniorom nie 
brakuje wytrwałości… i będą ćwiczyć.

W piątek 21 lutego członkowie Rokietnickiego 
Klubu Seniorów z udziałem koleżanek z Akademii 
Wieku Dostojnego bawili się w sali przy JOSP w Ro-

kietnicy na tzw. „Podkoziołku”.  Pani Halinka – profe-
sjonalistka od muzyki i śpiewu, rozbawiła całą salę. 
Świetna zabawa i doborowe towarzystwo sprawiły, 
że seniorzy bawili się doskonale.  

W nieco mniejszym gronie seniorów, w niedzielę 
23 lutego wybraliśmy się do Poznańskiej Filharmonii 
na „Koncert Wiedeński”. Perfekcyjnie prowadzony 
koncert ze wspaniałymi liniami melodycznymi utwo-
rów, które w większości były nam znane, tworzyły 
podniosłą atmosferę muzycznego święta. Wspa-
niałe głosy solistów przy akompaniamencie orkie-
stry były ucztą muzyczną dla widzów.  

Informacje:
• 7 marca (sobota) seniorzy wybierają się na wio-

senny spacer do „Śnieżycowego Jaru” w Starcza-
nowie koło Murowanej Gośliny,

• 28 marca (sobota) – zwiedzanie Szamotuł z prze-
wodnikiem – wyjazd bez opłat,

• 25-26 kwiecień – wycieczka do Wrocławia i oko-
lic – jest jeszcze kilka wolnych miejsc,

• 23 czerwca (wtorek) – wycieczka do Rogalina.  

Bogusława Rzepka
Prezes Rokietnickiego Klubu Seniorów

Kalendarium prac 
Akademii Wieku 
Dostojnego
Zebrania

Zebrania o charakterze roboczym odbywają się 
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 
18.00 w sali OSP (Ochotniczej Straży Pożarnej). Za-
praszamy także potencjalnych kandydatów do AWD. 
Deklaracja i wpisowe – gratis! Składka członkowska 
to tylko 5 zł/mies.

Inauguracja warsztatów wokalnych
20. lutego, godz. 18.00 sala JOSP. Gitara prowa-

dząca – Jurek. Wspólny wokal pieśni zwanych po-
tocznie biesiadnymi w wykonaniu super amatorów 
w liczbie 15 osób płci obojga. Wszyscy korzystali ze 
„ściąg” przygotowanych na tę okoliczność. Zaba-
wa przednia. Ustaliliśmy, że spotykamy się w każ-
dy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w sali OSP 
o godz. 17.30. Liczymy na posiłki. Może wystąpi-
my na Rumpuciu?

Dzień Kobiet
6. marca (piątek) godz. 18.00, sala JOSP – nad-

zwyczajne spotkanie z okazji Dnia Kobiet pod ty-

tułem „Silna, słaba płeć” z udziałem gości: Małgo-
rzaty Chojnackiej-Wardowicz – Mistrzyni Świata, 
Mistrzyni Europy, Mistrzyni Polski w kajakarstwie 
i Aleksandry Podsiadło – aktualnej, podwójnej Mi-
strzyni Polski Seniorów w lekkiej atletyce.

Przy kawie, cieście i lampce szampana będzie 
doskonała okazja do rozmowy i obejrzenia kolekcji 
medalowych obu pań, mieszkanek naszej Gminy.

Prelekcja
17. marca (wtorek) godz. 18.00 sala JOSP. Prelek-

cja „Profilaktyka i leczenie chorób zwyrodnieniowych 
stawów” w wykonaniu dr. n. med. Jakuba Głowac-
kiego z Kliniki Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii 
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Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu.

Warsztaty „Rękodzieło artystyczne”
3. kwietnia (piątek), godz. 16.00 sala JOSP. To już 

kolejne spotkanie tych z artystycznym zacięciem. 
Tym razem tematem „dyżurnym” będzie zbliżające 

się święto Wielkanocy, czyli wielkanocne jajo. Zaję-
cia poprowadzi nasza koleżanka Wanda.

Ćwiczenia „Zdrowy kręgosłup”
Odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek, 

godz. 19.00 w sali JOSP. Zajęcia prowadzi fizjotera-

peutka mgr Agnieszka Łaszcz. Zapraszamy nowych 
chętnych. Zapisy na miejscu. Odpłatność to tylko 
7 zł za 60 minut ćwiczeń. Pierwsze zajęcia gratis, 
należy zagrać tylko ze sobą kocyk lub matę fitness.

Senegal – mozaika 
historii, kultury 
wespół z rozwojem

* wtorek, 18. luty, sala JOSP.
 Arcyciekawą prelekcję pod w/w tytułem przygo-

tował specjalnie dla Akademii Wieku Dostojnego, 
seniorów i nie tylko, profesor Jean Diatta z Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Prof. Diatta jest 
rodowitym Senegalczykiem. Z dalekiego, afrykań-
skiego kraju (ok. 11 godzin lotu) wybrał się na studia 
właśnie do Polski, a o wyborze poznańskiej Uczelni, 
jak mówi, zadecydował przypadek. Tutaj skończył 
studia, ukończył studia doktoranckie. Obronił pra-
cę habilitacyjną i jako pierwszy Afrykanin otrzymał 
z rąk prezydenta Polski (Bronisława Komorowskie-
go) tytuł Profesora „Belwederskiego”.

Od 13 lat jest mieszkańcem Kiekrza i od założe-
nia w 2009 roku Akademii Wieku Dostojnego  za-

siada w Dostojnej Radzie Mędrców.
Nasz wykładowca przekazał nam słownie i po-

przez przepiękną prezentację wizualną swój rodzinny 
kraj w aspekcie historycznym, kulturowym i gospo-
darczym. To była dla nas wielce pouczająca lekcja 
geografii i historii. Na spotkanie zostali zaproszeni 
wszyscy, bez względu na wiek.

W pierwszym rzędzie zasiadła młoda rodzinka: 
mama, tata i dwóch chłopców, chyba jeszcze w wieku 
przedszkolnym. To oni nakłonili rodziców do przyj-
ścia, bo chcieli koniecznie zobaczyć Afrykę. Po obej-
rzeniu kreskówek made in Senegal zapragnęli jednak 
pójść do domu. Mimo to, brawo chłopaki. Szkoda, 
że nie skorzystali z zaproszenia uczniowie , którzy 
na geografii przerabiają materiał o świecie. Kocha-
ni, Tego nigdzie nie znajdziecie w podręcznikach. 
Może następnym razem?

Nie będę opisywać szczegółów prezentacji, do-
dam tylko, że kto nie był, niech żałuje.

Na zakończenie prof. Jean zafundował nam nie 
lada niespodziankę. Osobiście zaprezentował nam 
wirtuozerski popis gry na oryginalnym afrykańskim 

bębnie typu tam tam. To było coś wspaniałego. Szko-
da, że synowie ze względu na obowiązki nie mo-
gli towarzyszyć Tacie w tym spektaklu, byłoby jesz-
cze piękniej.

 W podziękowaniu za trud przygotowania i wygło-
szenia prelekcji wszyscy uczestnicy złożyli podpisy 
pod specjalnym podziękowaniem dla pana profe-
sora, z życzeniami, by kochał tak samo gorąco Pol-
skę jak swój kraj rodzinny.

Andrzej Deckert

Serca  
w Klubie Senior+

„Czy to jest miłość, czy to jest kochanie…”, 
„Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał…”, 
„Do zakochania jeden krok…”

Te i inne wielkie przeboje z lat młodości seniorów 
w Klubie Seniora Senior+ w Rokietnicy rozbrzmiewa-

ły na spotkaniu z piosenką, podczas którego wyko-
rzystaliśmy nowoczesną formę wspólnego śpiewa-
nia jaką jest karaoke. Piosenki o miłości, zakochaniu 
i zauroczeniu, a także te o codziennym życiu i sytu-
acjach między ludźmi pokazały, że wszyscy je znamy, 
słuchamy i śpiewamy. I to właśnie ten piękny i miły 
nastrój zachęcił seniorów do szycia małych plecacz-
ków ozdobionych sercami, które wykorzystano jako 
upominek i mały prezent z okazji Walentynek dla 

najbliższych. 
Święto Zakochanych w naszym Klubie to pełne 

energii czerwone stroje ale także wykonywanie po-
mysłowych kartek walentynkowych i obdarowy-
wanie się niespodziankami oraz pyszne słodkości 
w kształcie serc. „Trwaj chwilo trwaj, jesteś taka 
piękna….” Na koniec śpiewali szczęśliwi seniorzy.

Ireneusz Lesicki
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Karnawał w sołectwie Żydowo-Rostworowo
Karnawał to miła, szalona, pełna wrażeń, kolo-

rów, dźwięków, smaków i zabaw tradycja nie tylko 
dla dorosłych. W Naszym Sołectwie dnia 7 lutego 
2020 r. odbył się balik dla dzieci. Miło było zobaczyć 
królewny, motyle, biedronki, kotki, policjantów oraz 
super bohaterów. Balik prowadziła Ola w przebra-

niu Myszki, dzieci były zachwycone wspólną zaba-
wą. Atmosfera była karnawałowa, dzięki staraniom 
p. Sołtys, Rady Sołeckiej i pań, które upiekły słod-
kości dla dzieci i rodziców. Dziękuję za dar serca: 
Panu Pawłowi – sklep Kontener przy Stawie, Sklep 
Literka z Rokietnicy, Pani Annie Jurdze, Panu Lesz-

kowi z Rokbusu.  
Swoją obecnością zaszczycili Nas Panowie Radni: 

Piotr Hałas i Adam Michta, który zrobił nam piękne 
zdjęcia, za które bardzo dziękuję.

Sołtys Elżbieta Wencka
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Z potrzeby serca

We wrześniowe popołudnie 86 letnią mieszkan-
kę Krzyszkowa panią Cecylię dotknęła ogromna tra-
gedia. Zawirowania losowe sprawiły, że dom pani 
Cecylii już po raz drugi w jej życiu stanął w płomie-
niach. W chwili obecnej niestety nie nadaje się on 
do zamieszkania. Dom wymaga remontu. Pomiesz-
czenia, które użytkowała pani Cecylia zostały za-
dymione i zalane wodą podczas gaszenia pożaru. 
Uszkodzone zostały także okna. Pani Cecylia z licz-
nymi poparzeniami zamieszkała u swojej siostrze-
nicy. Pomimo wspaniałej opieki pani Cecylia bardzo 
chce wrócić do swego domu. Twierdzi „nie chcę być 
ciężarem”. Aby wspomóc panią Cecylię zorganizo-

waliśmy zabawę andrzejkową. Wspaniała i niepo-
wtarzalna atmosfera podczas zabawy, towarzyszy-
ła gościom do białego rana. Jedną z atrakcji tego 
wieczoru była licytacja, z której wsparcie zostało 
przeznaczone na zakup tapczanu dla pani Cecylii. 
Oj działo się podczas licytacji, działo… Uczestnicy 
zabawy „otworzyli swe serca” na potrzeby innych. 
Dzięki tej inicjatywie mogliśmy zakupić 4 sztuki drzwi 
wewnętrznych. Zakupiliśmy także materiał niezbęd-
ny do naprawy uszkodzonej instalacji elektrycznej, 
którą naprawili życzliwi mieszkańcy. W chwili obec-
nej wykonywane są procedury umożliwiające wy-
konanie ponownego przyłącza energetycznego. Za-

kupimy także tapczan po zakończonym remoncie, 
którego nadal wymagają pomieszczenia wewnątrz 
domu. W okresie przedświątecznym Mikołaj dotarł 
do pani Cecylii z pościelą, kocami, kołdrą i słodkimi 
upominkami. Wzruszenie pani Cecylii było ogrom-
ne. Nie mogła uwierzyć, że dzieje się to naprawdę. 
W imieniu pani Cecylii bardzo serdecznie dzięku-
ję za pamięć i wsparcie wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób okazali pomoc. Wszystkim uczest-
nikom zabawy andrzejkowej dziękuję za wieczór 
pełen wrażeń i emocji. Już teraz zapraszam na ko-
lejną wspaniałą zabawę w andrzejkowy wieczór. 

Sołtyska Maria Chojnacka 
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Gala Solarpv RCP 5 – relacja
1.02.2020 roku w Rokietnickim Ośrodku Sportu 

odbyła się Gala Solarpv RCP 5.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ring 

Club Professional pod patronatem Wójta Gminy 
Rokietnica Bartosza Derecha, przy wsparciu spon-
sorów takich jak: Solarpv Sp. z o.o., Hibernus Sp. 
z o.o., Evil Steak Hause, Pit Bull West Coast, Prze-
pyszni.pl. Całe wydarzenie rozpoczęło się już dzień 
przed galą, ważeniem zawodników w lokalu restau-
racji Evil Steak House Poznań na ulicy Gwarnej 9, 
w przepięknej oprawie. Podczas ważenia zawodni-

cy, prócz sprawdzenia umownej wagi, zaprezento-
wali swoje teamy oraz sponsorów.

W dniu gali SOLARPV RCP 5 w Rokietnicy byli-
śmy świadkami 12 pojedynków świetnie przygo-
towanych zawodników boksu zawodowego oraz 
w formule K-1. Na wydarzeniu gościliśmy Zastępcę 
Wójta Rokietnicy Arkadiusza Klapińskiego, przed-
stawicieli starostwa, gmin, miast. RCP 5 to nie tyl-
ko czysto sportowe przedsięwzięcie, ale promocja 
sportu wśród młodzieży, dorosłych, jak również se-
niorów. To także udzielanie wsparcia tym najbar-

dziej potrzebującym. Na RCP 5 odbyła się zbiórka 
publiczna przeprowadzona przez wolontariuszy Sto-
warzyszenia „Jedziemy” dla chorego Filipka, który 
od lat zmaga się z nieuleczalną chorobą.

Relacja z Gali znajduje się na fanpage Ring Club 
Professional: 

https://www.facebook.com/rcpfederation/.
Ring Club Professional

G

MINA ROKIETNIC

A

Współfinansowane 
ze środków 
Gminy  
Rokietnica
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Zimowe pływanie 
w Katowicach

22 lutego w katowickiej Dolinie Trzech Stawów 
zorganizowano dziesiątą już edycję Mistrzostw Pol-
ski w Lodowym Pływaniu. Impreza cieszyła się spo-
rym zainteresowaniem - na starcie zawodów sta-
nęło aż 250 pływaków.

W stolicy Śląska zameldowało się wielu zawod-
ników z zagranicy, m.in. z Chin, Argentyny, Czech 
oraz mieszkaniec Rokietnicy – Tomasz Lutkowski. 
Startujący mieli do pokonania trasę liczącą 1000 
metrów, temperatura powietrza wynosiła 3 stop-
nie, woda była cieplejsza o jedną kreskę.

Najlepszy okazał się Czech - Jiri Polansky, wśród 
kobiet - Czeszka Pavlina Novakova. 

Pan Tomasz Lutkowski zajął drugie miejsce w kla-
syfikacji Open w wyścigu na 500 m.

Serdecznie gratulujemy!

https://katowice.tvp.pl/46783849/zimowe-
-plywanie-w-katowicach 

(Red.)

XII Grand Prix Rokietnicy w biegach im. Dominiki

Bieg Wiosny 25 kwietnia w Pawłowicach

Jak co roku, wiosną zaczynamy cykl rodzinnych 
biegów w Rokietnicy. Ich stałą „miejscówką” będzie 
Przystań Rowerowa w Pawłowicach. To tu zlokalizo-
wany zostanie start i meta biegów: tego pierwsze-
go już wiosną i kończącego kolejną edycję Grand 
Prix – jesienią. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją do udziału w wy-
darzeniu zapraszamy zarówno dorosłych, jak i dzie-
ci, profesjonalistów i amatorów, biegaczy i kijkarzy.

Niezmiennie gwarantujemy:
• 4 dystanse: malucha, rodzinny, główny, nordic 

walking,
• klasyfikację medalową dla zdobywców 3 pierw-

szych miejsc w poszczególnych kategoriach na dy-
stansie głównym i nordic walking oraz najmłodsze-
go i najstarszego zawodnika dystansu głównego,

• posiłek regeneracyjny.

W tym roku przygotowaliśmy kilka nowości:
• pomiar czasu przeprowadzony zostanie nie tylko 

dla zawodników biegu głównego (ok. 7 km), ale 
również nordic walking (ok. 5,2 km),

• „Przypieczętnik Rodziny” – odebrać będą mo-
gły drużyny rodzinne, w których przynajmniej 2 
osoby pobiegną na dystansie rodzinnym podczas 
Biegu Wiosny i Biegu Jesieni. Spośród nich wy-
brane zostaną 3 rodziny, które nagrodzimy w fi-
nale Grand Prix we wrześniu,

• na dystansie głównym i nordic walking przepro-
wadzona zostanie klasyfikacja finałowa grand prix. 
W każdej kategorii nagrodzeni zostaną 3 najlepsi 
zawodnicy całego cyklu (Bieg Wiosny i Bieg Jesieni).

• rejestracja internetowa obowiązkowa będzie dla 
zawodników biegu głównego i nordic walking. 
Pozostałych biegaczy również zachęcamy do tej 
formy zapisów. Oni jednak będą mogli zapisać się 
również w biurze biegu w godzinach otwarcia.

Rejestracja internetowa zostanie uruchomiona 
25 marca br. na www.rokietnica.pl.

Więcej informacji pojawi się na www.rokietni-
ca.pl, Rokietnica.pl na Facebooku oraz w kolejnym 
numerze „Rokickich Wiadomości”.

Katarzyna Sokulska 
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

Fot. Adam Michta, Krzysztof Michta



37Rokickie Wiadomości  marzec 2020

IX Bal Mistrzów Sportu za nami
Od dziewięciu lat w Rokietnicy przeprowadza-

ny jest plebiscyt Sportowiec z klasą w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: do i powyżej 16 roku życia. 
Podsumowaniem tegoż plebiscytu dla dorosłych 
laureatów jest Bal Mistrzów Sportu, który w tym 
roku odbył się 22 lutego w Restauracji „Pod Gru-
szą”. Podczas imprezy trzech zawodników otrzymało 
z rąk Wójta Gminy Rokietnica pana Bartosza Dere-
cha oraz pomysłodawcy wydarzenia pana Andrzeja 
Deckerta pamiątkowe statuetki oraz nagrody. De-
cyzją Komisji Konkursowej tegorocznymi laureata-
mi w kategorii powyżej 16 lat zostali:
1. Damian Szczepański – pan Damian może poszczy-

cić się ogromnymi osiągnięciami, mimo młode-
go wieku i tego, że rozpoczął treningi w 2018 r. 
W roku 2019 zdobył I miejsce na Mistrzostwach 
Polski w Trójboju Siłowym w kategorii 93 kg, III 
miejsce na Mistrzostwach Polski w Trójboju Si-
łowym w kategorii Open oraz II miejsce na Mi-
strzostwach Polski w Wyciskaniu Leżąc w kate-
gorii Open.

2. Aleksandra Podsiadło – pani Aleksandra od lat tre-
nuje biegi, a jej praca przekłada się na duże osią-
gnięcia. W ubiegłym roku zdobyła Mistrzostwo 
Polski w sprincie na 200 metrów, a także w bie-
gu na 400 metrów. Natomiast w sprincie na 100 
metrów zajęła drugie miejsce. Warto dodać, że 
biegnąc w sprincie na 200 metrów pani Aleksan-
dra, pobiła rekord Mistrzostw Polski w kat. W65.

3. Radosław Babica – pan Radosław trenuje grę 
w bilard od 1995 r. Można się pokusić o stwier-
dzenie, że jest w naszej gminie osobą publiczną, 
ponieważ chyba nie ma osoby, która by pana 
Radosława nie kojarzyła, chociażby ze względu 
na jego działalność trenerską. W roku 2019 jako 
trener z drużyną juniorów Akademii Bilardowej 
Rokietnica zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów 
Drużynowo i 7 medali indywidualnych. Pan Ra-
dosław jest Drużynowym Mistrzem I Polskiej Ligi 
Bilardowej, Najlepszym Zawodnikiem tejże Ligi.  
Indywidualnie zajął V miejsce na Mistrzostwach 
Polski, był też uczestnikiem największych Między-
narodowych Turniejów Bilardowych na świecie 
m.in. w Katarze, czy też w Los Angeles, gdzie wy-
walczył 9 miejsce.
Po części oficjalnej rozpoczął się bal iście karnawa-

łowy, na którym goście ubrani w wytworne suknie 
i eleganckie garnitury bawili się doskonale. Podczas 
imprezy uczestnicy byli świadkami pięknego poka-

zu tańca, zaprezentowanego przez profesjonalnych 
tancerzy – Wiktorię i Kamila, którzy dodatkowo prze-
prowadzili konkurs, wybierając ostatecznie Królową 
i Króla Balu. Pokaz tańca zorganizowała Pani Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury – Teresa Wieczorek. 
Trenerzy MUKS „Spartan” Rokietnica poprowadzili 
z kolei dla wszystkich taneczne animacje.

Dla uczczenia wybitnych wyników rokietnickich 
sportowców, Cukiernia „U Kamilka” przygotowała 
wyjątkowy tort, na którego szczycie umiejscowiono 
lukrowe sportowe atrybuty laureatów plebiscytu: 
sztangę, but do biegania i najpopularniejszą bilę – 
czarną z numerem 8.

Tańcom i radości nie było końca, zabawa trwała 
do późnych godzin nocnych. 

Wiedząc, że mimo początku roku, sportowcy z na-
szej gminy już osiągnęli kolejne sukcesy rangi ogól-
nopolskiej, wierzymy, że i w roku 2021 będzie wiele 
powodów do zorganizowania Balu Mistrzów Sportu.

Podziękowania dla Gospodarzy i Sponsorów, któ-
rzy umożliwili i nadali niepowtarzalny klimat wy-
darzeniu: 
• Restauracja „Pod Gruszą”,
• Cukiernia „U Kamilka”, Artur Lisiak, Rokietnica,
• Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o. w Rokiet-

nicy z Panem Prezesem Jerzym Maciejewskim 
na czele i ROSfit,

• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Rokietnicy z Panem Prezesem Michałem Wie-
landem na czele,

• Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. 
z Panem Prezesem Piotrem Stasiakiem na czele,

• Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminna 
i Pani Dyrektor Teresa Wieczorek,

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

Ostrowska, Kiekrz,
• Pan Radosław Babica, Akademia Bilardowa, Ro-

kietnica,
• Pan Arkadiusz Klapiński – Zastępca Wójta Gmi-

ny Rokietnica,
• Państwo Izabela i Norbert Dziamscy,
• Pani Agnieszka Kram, Radna Gminy Rokietnica,
• Państwo Lidia i Krzysztof Rzepczyńscy, 
• Pan Ryszard Ćwirlej, Radny Gminy Rokietnica,
• Arka Kiekrz,
• Restauracja Lavoro Italiano,
• Studio Fryzjerskie Madeleine,
• Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Spar-

tan” i Pan Piotr Trybuś,
• Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica”,
• GKS Rokita Rokietnica,
• UKS Lider,
• 44 sc – Krzysztof Alejski,
• Pani Danuta Potrawiak, Sekretarz Gminy Ro-

kietnica,
• Wszyscy Darczyńcy i Sympatycy Gminy Ro-

kietnica, którzy wsparli inicjatywę duchowo  
i materialnie.
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Ferie z Bilardem 2020!!! 🙂
Tradycyjnie w Akademii Bilardowej w jednym ty-

godniu ferii organizowane są półkolonie bilardowe 
dla dzieci. Zajęcia odbywają się po 4 godzinny dzien-
nie od poniedziałku do piątku. „Ferie z Bilardem 
2020” zgromadziły 18 uczestników, którzy zostali 
podzieleni na dwie grupy: początkującą i zaawan-
sowaną. Dzieci pod okiem Radosława Babicy i jego 
żony świetnie wykonywały wszystkie ćwiczenia bi-
lardowe i z ogromnym zaangażowaniem uczestni-
czyły w wielu turniejach rozgrywanych w najpopu-
larniejsze odmiany bilardowe. Podsumowaniem 
dwudziestogodzinnego turnusu był udział w „Teście 
Finałowym” zawierającym sześć ćwiczeń, w których 
w grupie zaawansowanej maksymalnie można było 
zdobyć 52 punkty, a w grupie początkującej 39 punk-
tów. W roli dodatkowych sędziów wcielili się Grze-
gorz Tabor i Michał Cierpicki. Ku uciesze prowadzą-
cych każdy z uczestników uzyskał pozytywny wynik, 
czyli minimum 50% punktów. W grupie zaawanso-
wanej najlepiej poradziła sobie Julia Tarka, dla któ-
rej z racji wieku były to ostatnie takie zajęcia. W ko-
lejnych latach zapraszamy Julię w roli instruktorki :) 
W grupie początkującej zwyciężył Antoni Siemiński. 

Przedstawiamy najlepszych pięć 
rezultatów dwóch grup:
Grupa zaawansowana:
1. Julia Tarka - 45 pkt.; 2. Oskar 
Siemiński - 38 pkt.; 3. Piotr Mosi-

niak i Adrian Sołtysiak –  po 37 pkt.; 4. Michał Cier-
picki i Wiktor Tabor – po 35 pkt.; 5. Karina Przybyl-
ska – po 34 pkt. 
Grupa początkująca:
1. Antoni Siemiński – 31 pkt. 
2. Artur Ląg – 30 pkt. 
3. Ola Kiedrowska – 28 pkt. 
4. Emilia Ląg – 22 pkt. 
5. Nina Monowid – 21 pkt.

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

Radosław Babica drugi w BrizZon 
Snooker MASTERS!!!

Lider drużyny z Rokietnicy i jednocześnie właści-
ciel Akademii Bilardowej świetnie spisał się w BrizZon 
Snooker MASTERS, czyli w turnieju podsumowują-
cym cykl snookerowych zawodów rozgrywanych 

w Poznaniu z łączną pulą nagród 20 000 zł. Rado-
sław Babica w ostatnim dniu zawodów spędził przy 
stole aż 13 godzin! Ostatecznie zajął bardzo dobre 
drugie miejsce, a dwa jego mecze można obejrzeć 
w internecie:

Mecz o wejście do ćwierćfinału: Radosław Babi-
ca – Mateusz Śniegocki:

https://www.youtube.com/watch?v=2cmI-
FmsGXs8

FINAŁ:  Radosław Babica – Wiktor Zieliński:
https://www.youtube.com/watch?v=a-

ih3yVw9Z_o

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 odbywają 
się w poniedziałki i we wtorki w godzinach od 16 
do 19 w grupach podzielonych na początkującą, 
średniozaawansowaną i zaawansowaną. Istnieje 
opcja dopisania się do grup w każdej chwili! Szcze-
gółowe informacje można uzyskać pod numerami 
601635887 lub 618144085 lub bezpośrednio w Aka-
demii Bilardowej przy ul. Łąkowej 6 w Rokietnicy. 
ZAPRASZAMY!!!

Uczestnicy Ferii z Bilardem
Wiktor Zieliński i Radosław Babica
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SOBOTA CUP 2020
W Centrum Tenisowe Sobota (CTS) od 23 lute-

go do 1 marca odbywa się międzynarodowy tur-
niej SOBOTA CUP 2020 w kategorii do lat 14. Tur-
niej w Sobocie należy do cyklu Międzynarodowych 
Turniejów Tenisowych Tennis Europe. W tegorocz-
nych eliminacjach zagra aż 86 młodych tenisistów 
z najodleglejszych zakątków Europy. W Sobota Cup 
2020 (turniej rangi 3) powalczą m.in. Laura Stypu-
ła, Martyna Mackiewicz, Oriana Gniewkowska, Ja-
kub Jędrzejczak, Grzegorz Zemła, Alan Ważny czy 
Leon Zaorski. Cieszy fakt, że z roku na rok do tur-
nieju zgłasza się coraz więcej młodych zawodników 
i zawodniczek. Rozgrywki młodzików potrwają do 1 
marca. Tuż po ich zakończeniu, na kort wejdą skrza-
ty, czyli kategoria do lat 12. Również w międzyna-
rodowym składzie.

Zapraszamy do Soboty!
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Kolej w miniaturze
W niedzielne południe  16 lutego 2020 r. w Bi-

bliotece Gminnej w Rokietnicy otwarto wystawę 
„Kolej w miniaturze”. Ekspozycję można było oglą-
dać do 22.02.br.. Wstęp był bezpłatny.

Ta niecodzienna wystawa została zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Nadwarciańska Kolej Drezy-
nowa z Obornik. Projekt zrealizowano przy wspar-
ciu finansowym Powiatu Poznańskiego.

 Mieszkańcy, którzy odwiedzili wystawę, z uwa-
gą przyglądali się prezentowanym modelom. Na za-
aranżowanej makiecie można było zobaczyć boha-
terów znanej bajki „Tomek i przyjaciele” (parowozy 
Tomek, Piotruś, Emilka czy Toby) oraz repliki pojaz-
dów kolejowych, które można zobaczyć w krajach 
niemieckojęzycznych. Można było zobaczyć paro-
wozy ciągnące pociągi towarowe i osobowe oraz 
duże lokomotywy elektryczne, które również cią-
gnęły swoje składy. Wszystko to zostało udekoro-
wane zielenią i budynkami, wśród których znalazły 
się dworzec nastawnia i małe kamieniczki. 

Obok dużej makiety na specjalnych stojakach usta-
wiono makietę w skali H0 (1:87), po której jeździły 
pociągi. Na osobnym stole ustawiono zabawkowe ko-
lejki z bajki „Tomek i przyjaciele” gdzie mali uczestni-
cy mogli się dowoli bawić i prowadzić swoje pociągi! 

Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowa-
niem. Przez 4 dni zwiedziło ją wiele grup zorganizo-

wanych (przedszkola i szkoły) oraz osoby prywatne. 
Szacunkowo organizatorzy podają ok. 1400-1500 
osób! Serdecznie zapraszamy do wsparcia organi-
zatorów imprezy poprzez przekazanie 1% przy roz-
liczaniu podatku za 2019 rok. Prosimy o wpisanie 
w odpowiednim miejscu nr KRS Nadwarciańskiej 
Kolei Drezynowej (KRS 0000390906) 

Wystawa pokazała, że tego typu wydarzenia są 
potrzebne lokalnej społeczności. Takie imprezy wpły-
wają także na ukierunkowanie zainteresowań, po-
zwalają je rozwijać wśród dzieci.

(TW)
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Integracyjny Klub Sportowy
Integracyjny Klub Sportowy 2017 Poznań 

to stowarzyszenie sportowe dwusekcyjne peł-
ne pasji, miłości do sportu, chcące osiągać 
szczyty sportowe. Stowarzyszenie powstało 
w maju 2017 roku. 

Celem sekcji Koszykówki na Wózkach są 
rozgrywki ligowe oraz organizowanie i uczest-
niczenie w turniejach towarzyskich na terenie 
kraju i turniejach międzynarodowych. 

Jako że jesteśmy, jak nazwa wskazuje, in-
tegracyjnym klubem sportowym, naszą drugą 
ważną sekcją jest grupa najmłodszych adep-
tów Rugby w odmianie „TAG", która jeszcze 
przed oficjalnym zarejestrowaniem klubu 
osiągała sukcesy na arenie lokalnej i nie tylko. 
Sekcja Rugby współpracuje m.in. ze Szkołą 
Podstawową nr 61. 

Wszystkie zaplanowane działania są nie 
lada wyzwaniem ze względu na to, że utrzy-
mujemy się ze składek członkowskich. Zarząd 
oraz trenerzy działają w naszym klubie cha-
rytatywnie, a zebrane pieniądze przeznacza-
my na sprawy organizacyjne klubu, takie jak 
obowiązkowe szkolenia, opłaty związane z 
działalnością klubu sportowego. Niestety bra-
kuje nam funduszy na specjalistyczne wózki do 
gry w koszykówkę. Podobnie jest z opłatami 
za halę i wyjazdami na sparingi.

Treningi odbywają się w poniedziałki i 
piątki od 18.30 do 20.00 w  Zespole Szkół 
Integracyjnych nr 1 os. Stare Zegrze 1 w 
Poznaniu.

Koszykówka na Wózkach to nie tylko sport 
i aktywność ruchowa. To także rehabilitacja 
ruchowa, społeczna, psychospołeczna dla osób 
z niepełnosprawnościami ruchowymi różnego 
rodzaju. Staramy się poprzez takie działania 
wyciągać osoby z domów i zaktywizować je w 
społeczeństwie. Rugby „Tag” to świetna zaba-

wa w ruchu, który dzisiejszym najmłodszym 
jest bardzo potrzebny ze względu na coraz 
to bardziej popularną „cyfrową” formę spę-
dzania wolnego czasu, a przecież wiemy, że 
dla naszych najmłodszych pociech ruch to 
samo zdrowie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z 
naszym stowarzyszeniem. Jest możliwa na 
wiele sposobów - od wymiany barterowej, 
wsparcia finansowego w postaci sponsoringu 
lub wpłat na cele statutowe naszego stowa-
rzyszenia.

Zapraszamy na nasz fanpage: 
facebook.com/ikspoznan

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
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  Szukam pracy 

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

Inżynier produkcji poszukuje pracy 
/ angażu / zleceń jednorazowych 
z zakresu: Inżynierii Produkcji, 
Inżynierii Materiałowej, Zarządzania 
Jakością, Organizacji i Ekonomiki 
Przedsiębiorstw. Wykonam analizy, 
opracowania, wdrożenia, biznesplan. 

Doświadczenie, znajomość języka 
angielskiego, prawo jazdy, uprawnie-
nia UDT II WJO. Tel.:  601 964 162.

  Różne 

Wynajmę garaż w Pamiątkowie 
(bloki). Tel. 660-318-791.

Wynajmę mieszkanie w Pamiątkowie 
(bloki) - 70 m.kw., 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, osobna toaleta, 1 piętro. 
Również osoby z Ukrainy.  
Tel. 660-318-791

Ogłoszenia 
drobne

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. 726 690 600

• Wysokowydajne panele
   Sunport Full Black 325 Wp
   w technologii MWT
   back-contact PERC

• 30-letnia gwarancja
   na sprawność 

Opieka
Columbus Care

Gwarancja
Totalna 15 lat Montaż w 10 dni

w cenie

Wydajna
technologia

RRSO 4,5%
na 10 lat

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
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 

800-1500 m2 
w Cerekwicy / Mrowinie 

TEL. 889 577 022

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

Sp. J.
-

cyjne, talerzyki, kubeczki, kartki okolicznościowe, torby ozdobne, papiery ozdobne oraz artykuły szkolne. Firma rodzinna z 34-letnią tradycją utrzymuje wysokie tempo  rozwoju. 
Nowoczesny park maszynowy, w połączeniu z grupą wyspocjalizowanych pracowników, pozwala skutecznie konkurować w Polsce jak również na rynkach światowych.

Operator maszyn produkcyjno-pakującychKonfekcjoner galanterii papierniczej

Opis stanowiska
• Obsługa zautomatyzowanych linii produkcyjnych i innych urządzeń niezbędnych  
• w procesie pakowania,
• Bieżąca kontrola procesu produkcyjnego, raportowania danych produkcyjnych,
• Diagnostyka usterek maszyn, urządzeń i współudział w usuwaniu awarii,
• Zapewnianie okresowych przeglądów oraz konserwacji maszyn i narzędzi,
• Dbanie o stan techniczny maszyn. 
Wymagania
• Preferowane wykształcenie w kierunku mechanicznym,
• Mile widziana doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• Umiejętność rozwiązywania problemów,
• Sumienność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy własnej,
• Samodzielność w działaniu, podejmowaniu decyzji i odpowiedzialność,
• Dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym,
• Uprawnienia do prowadzania wózków widłowych, obsługi suwnicy będzie dodatkowym atutem,
• Chęć dalszego rozwoju i ciąglago doskonalenia się.
Oferujemy
• 
• 
• Dużą samodzielność w wykonywaniu zadań,
• 
• Atrakcyjne wynagrodzenie (3700 - 4200 PLN brutto) oraz system premiowy,
• 

Opis stanowiska
• Zdobienie, składanie i konfekcjonowanie kartek,
• Kompletowanie zestawów i pakowanie w kartony zbiorcze,
• Przygotowanie towaru do wysyłki.
Wymagania
• Zdolności manualne,
• Solidność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
• Dokładność, odpowiedzialność, uczciwość i sumienność,
Oferujemy

 umowę 
o pracę,

• Miłą atmosferę pracy,
• Pracę w systemie 1-zmianowym,
• Atrakcyjne wynagrodzenie (12 zł netto/ 1h) oraz system premiowy,
• 
• bony świąteczne.

Tel. kontaktowy: 512 972 467
Aplikacje (CV wraz ze zdjęciem i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail: praca@pol-mak.com.pl 

Informujemy, iż skontaktujemy się telefonicznie tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: -
wie przy ul. Słonecznej 6 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
dyrektywy 95/46/WE.
W przypadku zgody na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy o zawarcie w CV dodatkowo klauzuli:

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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ul. Kasztanowa 1b/11

Rokietnica

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

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

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:   18 marca 2020 
   15 kwietnia 2020
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

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  

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
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Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

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

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

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

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

Podaruj sobie  
odrobinę piękna

KOSMETOLOGIA  PODOLOGIA 
FRYZJER DAMSKO-MĘSKI

ZAPISY: telefon  501 056 451 
Godziny otwarcia: pon-pt 8-18, sob 8-14

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 

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

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

KUPIĘ 
GRUNTY

Tel.: 882 725 015
ZAPRASZAMY  

DO ZAMIESZCZANIA 
REKLAM

> Studio Kwadrat 
tel. 607 566 555 

mn@kreator.com.pl
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 SKŁAD OPAŁU                                  
WARGOWO  II     81                                                                                    
Tel. 530-130-159  ANDRZEJ LIPKA 
                               Oferujemy  

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

 

 

- drewno kominkowe, 

- transport drogowy do 25 t, 

- usługi rolnicze 

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

 

SKŁAD OPAŁU                                  
WARGOWO  II  81                                                   

Tel. 530-130-159  ANDRZEJ LIPKA 

NOWY SALON OPTYCZNY 
SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

Ponad 1200 najnowszych modeli oprawNowoczesny salon
Dyplomowani optometryści Fachowy dobór opraw

NA WSZYSTKIE
OPRAWY

Umów się na BEZPŁATNE badanie wzroku
visionoptyk.pl +48 696 696 332

Gabinet kosmetyczny BELLE POINT zaprasza na:
      ZABIEGI KOSMETYCZNE I MANICURE I PEDICURE I MAKIJAŻ

WWW.BELLEPOINT.PL

UL. GOLĘCIŃSKA 25, ROKIETNICA  tel. 516-454-700 I


