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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

TB NIERUCHOMOŒCI
Tomasz Bojanowski

Biuro Obrotu Nieruchomoœciami

Sprzeda¿ i Wynajem:
-Domów

-Mieszkañ
-Dzia³ek

-Lokali Us³ugowych

ul. Rolna 39, lok.12
62-090 Rokietnica

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

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Sprzeda¿ projektów domów jednorodzinnych

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

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

USŁUGI  
MALARSKIE

czysto-szybko-solidnie
608 778 112

POŻYCZKA  
DLA KAŻDEGO 
503 838 028

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

Przecław, ul. Długa 50  tel. 577 670 977  www.zlobekmarysienka.pl

Żłobek “Marysieńka” jest skierowany do osób, 
które z powodu opieki nad małymi dziećmi są 
wyłączone z rynku pracy. Jesteśmy wsparciem 
aktywności zawodowej dla osób bezrobotnych, 
osób będących w trakcie przerwy związanej z 
urlopem macierzyńskim rodzicielskim lub wy-
chowawczym.

Zapewniamy: • atrakcyjną lokalizację | 
domowe warunki | profesjonalną kadrę | 
sprawdzony catering | przestronne, słonecz-
ne i kolorowe sale | własny duży ogród zabaw 
dla dzieci | własny parking

Oferujemy: | czynne cały rok w godzinach 
7.00-17.00 | konkurencyjne opłaty | nowa-
torski system edukacyjny | rytmika raz w 
tygodniu | opieka logopedyczna | liczne 
atrakcje dla dzieci

ŻŁOBEK

ZAPRASZA czesne 288 zł
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Zachęcamy i zapraszamy  
do współredagowania naszego pisma.

Co? Gdzie? Kiedy?
	02.02. – VII BAL Mistrzów Sportu, start  godz. 20:00,  Bankietowa Strzelnica  w Tarnowie Podgórnym. 
	10.02. – CZAS NA FERIE!

Początek nowego roku to dobry moment do re-
fleksji na temat minionych lat. Pewnego stycznio-
wego dnia uświadomiłam sobie że 33 lata temu 
znalazłam swój przystanek w życiu właśnie w Ro-
kietnicy. Tyle lat to kawałek życia i stąd pojawiło 
się pytanie jak zmienił się świat w ciągu tych 33 
lat? A co za tym idzie jak zmieniała się Rokietnica ?

Drodzy Czytelnicy myśląc o zmianach w ciągu 
ostatnich 33 lat, pierwsze co przyszło mi na myśl 
to rewolucja technologiczna. Przede wszystkim po-
jawił się Internet a wraz z nim zmieniły się rela-
cje międzyludzkie, świat stał się globalną wioską, 
w której informacja rozprzestrzenia się z prędko-
ścią światła.

Wraz z rewolucją naukowo-przemysłową nastąpił 
też postęp cywilizacyjny. Poziom życia ludzi uległ 
poprawie. Ale to nie wszystko. Ważne są również 
zmiany, które zachodzą w naszych małych Ojczy-
znach, z którymi się utożsamiamy, które są dla nas 
ważne, o które walczymy.

Dokonując porównania chociażby z perspekty-
wy nie 33 lat ale ostatnich 20 lat i stanu obecne-
go mogę powiedzieć, że zmiany w naszej Gminie 
z roku na rok są coraz bardziej widoczne. I napraw-
dę nie można nie zauważyć, że Gmina Rokietnica 
rozwinęła się i wypiękniała. Na ulicach Rokietnicy 
zmieniło się sporo. Z ulic zniknęły małe i duże fia-
ty, popularne polonezy, żuki, nysy, stary. Zmieniły 
się niektóre budynki, jedne zostały przebudowa-
ne, inne przemalowane, a jeszcze inne wyburzone 
lub zmieniły swoje przeznaczenie. Wielu z Państwa 

może powiedzieć, że to normalne, to postęp wymu-
sza. Owszem. Racja.

Do tego jednak potrzebne jest zaangażowanie 
i konsekwencja władz samorządowych.

Jestem świadkiem kiedy z roku na rok przyby-
wało coraz więcej nowych inwestycji min. wybudo-
wano sieci wodociągowe, kanalizacyjne, szczegól-
ną uwagę chcę zwrócić na infrastrukturę drogową: 
poprawił się nie tylko stan dróg ale również stan 
bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów pieszo – 
rowerowych, nastąpiło podniesienie jakości życia 
poprzez znaczącą poprawę (ponad przeciętny po-
ziom w regionie) warunków edukacyjnych – a co 
za tym idzie budowa pięknego gimnazjum, remon-
ty i rozbudowa szkół, wyposażenie szkół, rozbudo-
wa przedszkoli aby w miarę możliwości wszystkim 
maluchom zapewnić w nich miejsca. Udogodnio-
no system komunikacji zbiorowej. Nie zapomnia-
no o infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej m.in. 
wybudowana Hala ROS, a w niej działający Klub 
ROSfit, boiska wielofunkcyjne czy też siłownie ze-
wnętrzne. Trudno nie zauważyć dbałości o sprawy 
kulturalno-społeczne - wielość imprez kultural-
nych, oddanie do użytku nowych pomieszczeń na 
rzecz Gminnego Ośrodka Kultury czy też budowa 
nowego lokalu dla Biblioteki Gminnej oraz remizy 
strażackiej. Nie można też nie zauważyć moderni-
zacji budynków urzędu gminy. Do tego można też 
dodać konsekwentną politykę zagospodarowania 
przestrzennego - większość gminy posiada plany 
zagospodarowania przestrzennego, co sprawia, że 

panuje w niej ład.
Mogłabym tak pisać, pisać i pisać... My miesz-

kańcy sami musimy dostrzec dobre strony, tego co 
dzieje się w naszej małej Ojczyźnie, kiedy potrzeba 
to również wspomóc. Sama krytyka nie wiele nam 
pomoże. I na pewno tych zmian to nie koniec, ale 
wszystko musi mieć swój czas.

Z perspektywy lat zamieszkania w Rokietnicy 
mogę stwierdzić, że wszystkie te inwestycje o któ-
rych wspomniałam przyczyniły się do zmiany na 
lepsze oblicza naszej Gminy , mają zróżnicowany 
charakter, dotyczą różnych sfer życia, a ich realiza-
cja zaspokaja wiele potrzeb 
społeczeństwa i naprawdę 
żyje mi się tu dobrze, cze-
go Państwu również życzę.

 
Teresa Wieczorek

ROS_dmuchane_FERIE
10_11_lutego_2018

rodzinny weekend skakanych rozmaitości
# KIEDY?  __10 i 11 lutego od 11.00 do 17.00

#GDZIE?   Rokietnicki Ośrodek Sportu: arena główna
#SZCZEGÓŁY?  __STRONA  27

Biblioteka Gminna i Gminny Ośrodek Kultury zapraszają
Szczegóły w placówkach lub pod nr telefonu:

609 709 568, 609 055 694, 697 888 348
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Rozmowy Rokickich 
Wiadomości 

Bartosz Derech: 
Zamiast 
konfliktów 
i walki  
wybieram pracę. 
RW: Rozpoczęty 12 rok na stanowisku Wójta 
to poczucie komfortu czy lekcja pokory?

Bartosz Derech: Komfortem z całą pewnością 
jest zdobyte doświadczenie - wiedza o gminnych re-
aliach, możliwościach, ramach działania. O tym, do 
których drzwi zapukać, gdzie zwrócić się o pomoc, 
na kim polegać. To również świadomość spraw, np. 
leżących w kompetencji rządu, na które nie ma się 
wpływu, bo ich się po prostu nie zmieni. Pakietu 
umiejętności, dającego poczucie komfortu, nie da 
się jednak zgromadzić przez rok czy dwa. Żelazna 
samorządowa zasada mówi, że trzeba temu po-
święcić pierwsze cztery lata. 

Zdobyte doświadczenie uczy również pokory –  pa-
radoksalnie tym większej, im dłuższa praktyka. To po-
kora nie tylko wobec przepisów, ale i wobec Miesz-
kańców. Jej istotą nie jest jednak poczucie niemocy, 
zwątpienia czy wypalenia, bo wtedy brakuje energii 
do nowych wyzwań. Zapewniam, że to mi nie grozi.

RW: Z jakim bilansem zakończył się w Gminie 
rok 2017? Co uważa Pan za swój sukces, a co 
za porażkę?

Sukcesem, albo bardziej właściwie - punktem cha-
rakterystycznym jest dla mnie rozbudowa obiektu 
gimnazjum w Rokietnicy. Bardzo dobry projekt, so-
lidność wykonawcy, zdobyte dofinansowanie unij-
ne, funkcjonalność, ciekawa architektura i intrygu-
jące wnętrza, które najlepiej ocenia niecierpliwość 
uczniów klas I-IV z podekscytowaniem oczekujących 
na przejście do „nowej szkoły” to atuty, które spra-
wiają najwięcej satysfakcji. Budynek ten, to w pew-
nym sensie nowa jakość gminnej przestrzeni – po-
wiedziałbym jej ikona. Coś, na co chcemy postawić. 
Kontynuacją jest finiszująca już bryła nowej biblio-
teki, powstająca remiza w Rokietnicy, czy rozpoczę-
ta rozbudowa szkoły w Napachaniu. 

Trudną konfrontacją była natomiast ubiegłorocz-
na aura. Wyznaczając niecierpiące zwłoki miejsca na 
mapie gminnych inwestycji, wpłynęła bardzo zdecy-
dowanie na zadaniowe priorytety. Numerem jeden 
stała się konieczność budowy kanalizacji deszczo-
wej i tym samym odwodnienia Osiedla Topolowe-
go w Bytkowie, którą szacujemy na kwotę 2,5 mln 
zł. Mniejszy rozmiar problemu pozwolił na szczę-
ście unormować ten problem już w roku 2017 na 
ul. Szafirkowej w Rokietnicy. Niemniej jednak in-
frastruktura i budowa dróg to nasz największy pro-
blem i potężne wyzwanie.

Drugie – nie mniej ważne, mające wpływ na to, 
z czym borykamy się w tej chwili, to ład przestrzen-

ny. Musi się z nim zmierzyć także Rada Gminy. Nie 
wolno nam bowiem uruchamiać nowych terenów 
i tym samym mnożyć nowych kilometrów dróg sko-
ro tam, gdzie już istnieje zabudowa mieszkanio-
wa, jest tak wiele do zrobienia. Polityka gminy nie 
może zmierzać do wprowadzania na rynek działek 
budowlanych bez żadnej infrastruktury, kuszących 
ceną z racji ich położenia z dala od dróg i obiektów 
użyteczności publicznej. W ciągu kilku lat pojawią 
się bowiem żądania, by zbudować tam ciągi komu-
nikacyjne i poprowadzić media. A tak się nie da. Bo 
czekają tereny już uruchomione i ich ciągle wyma-
gająca nakładów infrastruktura. W ciągu ostatnich 
dwóch lat budujemy więcej kilometrów dróg niż 
ich przejmujemy. I ten wskaźnik, biorąc pod uwa-
gę możliwości finansowe gminy, powinien deter-
minować kierunek naszego działania.  

RW: Przed Panem niełatwe miesiące – wie-
lu nazywa je „rokiem wyborczym”. Jaka jest 
Pana ocena kondycji gminy i jej szans? Na 
co Pan stawia? Czy będzie to kontynuacja 
planów czy polityczna rozgrywka?

Skłamałbym, gdybym udawał, że nie zdaję sobie 
sprawy, że rok 2018 jest rokiem wyborczym. Tym 
bardziej, że cały czas mówią o tym media, pisze pra-
sa i facebook. I to na każdym z możliwych szczebli – 
także gminnym. Natomiast obiektywna ocena na-

szego budżetu nie powinna prowadzić do wniosku, 
że jest on ułożony „pod wybory”. Byłoby to moim 
zdaniem nieodpowiedzialne z kilku względów. Po 
pierwsze będziemy realizować duże projekty ze spo-
rym unijnym dofinasowaniem. Najważniejszy jest 
dworzec z węzłem przesiadkowym wart 28 mln zł. 
Czekamy na werdykt w zakresie termomodernizacji 
szkół, instalacji OZE dla mieszkańców. Do tego do-
chodzą kolejne, i najprawdopodobniej ostatnie tak 
duże, pieniądze na zadania realizowane przez nasz 
PUK. Ważne będą przebudowy dróg powiatowych 
w centrum Rokietnicy: Szamotulskiej i Pocztowej 
z rondem, czy zakup nowych autobusów i zrealizo-
wanie nowej bazy dla ROKBUS-u w Rostworowie. 
„Wyborczo” więc nie są to działania spektakular-
ne – nie dzieją się blisko, wymagają strategicznej 
oceny. Ale tak podchodzę do swoich zadań. Jeśli ist-
nieje szansa na pozyskanie sporych funduszy, które 
długofalowo pozwolą wiele w gminie zmienić, to 
takie decyzje należy podjąć, nie kierując się tym, 
że akurat przypada to w roku wyborczym. Zwłasz-
cza, że podpisane w tym zakresie umowy wyma-
gają starannego doglądania, by już zakontraktowa-
nych środków nie oddawać.  

RW: A wracając do oceny kondycji Gminy, 
szczególnie w aspekcie finansowym?

Uważam, że jest dobra. Oczywiście ktoś może za-
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rzucić nam wzrost zadłużenia. To prawda. Ale bez 
niego nie da się zrealizować dużych projektów. To 
po pierwsze. Po drugie, całkiem niedawno budowa-
liśmy Trakt Napoleoński, Halę, Gimnazjum. Dziś bez 
tych inwestycji nikt nie wyobraża sobie Rokietnicy. 
I choć wtedy decyzja o wzięciu na ich budowę kre-
dytu też była mocno krytykowana, nikt nie wyba-
czyłby nam dziś braku odwagi do jej podjęcia. Satys-
fakcja z niezaciągania pożyczek nie zastąpi przecież 
komfortu skomunikowania się z trasą S11, funkcjo-
nowania szkoły w nowych budynkach czy działania 
Rokietnickiego Ośrodka Sportu. A poza tym kiedyś 
oceni nas historia i nasi Mieszkańcy. Z pewnością 
nie darowaliby nam biernej asekuracji i niewyko-
rzystania być może ostatnich tak dużych unijnych 
środków. Ważne jest tylko to, by celnie i odpowie-
dzialnie je lokować. Bo fakt sensu sięgania po do-
finansowanie umożliwiające inwestycję za 10 mln 
(dworzec) przy zaangażowaniu tylko 2 mln z podat-
ków mieszkańców, jest bezsprzeczny.

RW: Doniesieniom medialnym, w tym także 
i naszym – gminnym, towarzyszy rozliczenio-

wy trend „patrzenia władzy na ręce”, tropiący 
układy i finansowe afery, często oparty na 
bezkompromisowej nagonce. Jak Pan ocenia 
ten rodzaj dziennikarstwa? Należy być wobec 
niego obojętnym i robić swoje, poddać mu 
się, czy stawić mu stanowczy opór?

Kontrola, wgląd do dokumentów, zadawanie py-
tań, sprawdzanie faktów jest potrzebne. Gmina to 
przecież nie prywatna firma tylko pieniądze wszyst-
kich Mieszkańców, którzy mają prawo wiedzieć, co 
się z nimi dzieje. Bez wątpienia więc przejrzystość 
musi być standardem i dobrą praktyką. Wydaje mi 
się, że zdajemy ten egzamin. Wielość organizowa-
nych spotkań z mieszkańcami, wykorzystywanie róż-
norodnych narzędzi komunikowania, jak chociaż-
by facebook, służy przy tym nie tylko do ogłaszania 
sukcesów, ale i przekazywania informacji, w tym 
dotyczących finansów, o wyzwaniach czy proble-
mach, które przed nami stoją. Im Gmina bardziej 
się rozwija, tym więcej pojawia się skomplikowa-
nych procesów towarzyszących temu zjawisku. Rzecz 
w tym, by umożliwić ich rzetelną ocenę i zrozumie-
nie. Rzeczą złą, która się niestety dzieje, jest prze-
kazywanie danych wybiórczo, tylko i wyłącznie ha-
słowo, bez żadnej analizy. Wtedy nawet najlepszy 
projekt można nie tylko przedstawić jako zły, ale 
nawet go zniszczyć.

Drugą bardzo negatywną tendencją, którą jako 
samorządowcy obserwujemy w skali całego kraju, 
jest ogromne społeczne skonfliktowanie. Schodzi 
ono niestety coraz niżej i nie jest już tylko zjawi-
skiem dużych miast czy sejmików - pojawia się tak-
że w gminach. Będąc młodą zbiorowością, w któ-
rej większość tych procesów się pojawia, jesteśmy 
w pewnym sensie barometrem zmian. I jest to nie-
pokojące. Dlatego musimy trzymać się na baczno-
ści, mieć trochę do tego dystansu, aby mowa o woj-
nie polsko-polskiej nie stała się w gminach, w tym 
u nas, początkiem wojny gminno-gminnej. Ma ona 
zawsze charakter wyniszczający. Można podać dzie-
siątki przykładów, gdzie głęboki konflikt zaszedł tak 
daleko, że zatrzymał rozwój gminy. Skupienie się na 
sporach i antagonizmach zawsze zabija pozytywną 
energię i pali chęci. Krótko mówiąc: wybieram pracę 
i działanie. By słuchając i nieustannie tłumacząc za-
łożenia, konsekwentnie robić swoje. Nie tracąc cza-
su i energii na wyniszczające, nierzeczowe dyskusje, 
które nie pozwalają skoncentrować się na robocie.

RW: Strateg, wizjoner, racjonalista, praco-
wity urzędnik, wytrawny polityk? - Gdyby 
miał Pan podać definicję osoby zarządzającą 
gminą – to byłby to kto?

Ten model się zmienia i nigdy nie uda się wy-
pracować jednolitego wzorca. W latach 90-tych 
panowało przekonanie, że musi to być menadżer, 
który niekoniecznie powinien liczyć się z mieszkań-
cami. Ma tylko podejmować decyzje i kierować się 
wskaźnikami ekonomicznymi. Dzisiaj – i jest to mo-
del mnie najbliższy – trzeba być blisko Mieszkań-
ców. Trzeba z nimi rozmawiać, znać ich potrzeby 
i oczekiwania. Ale niewątpliwie należy mieć też 
swoją wizję. Oczywiście musi być ona konsulto-
wana z Mieszkańcami. Niemniej jednak powinna 
wyznaczać kierunek i cel, eliminować działanie od 
przypadku do przypadku, być ambitna i najważniej-
sze - bliska ludziom.  

Szacunek i zasady FAIR PLAY
Bardzo prosimy o wzajemny szacunek i prze-

strzeganie zasad FAIR PLAY, w tym przede wszyst-
kim nie uciekanie się do zwrotów obraźliwych, 
napastliwych, czy wychodzących poza sferę ży-
cia publicznego.

Prosimy także o nieuciekanie się do korespon-
dencji anonimowej oraz takiej, która nie dotyczy-
łaby zadań, kompetencji oraz obowiązków służ-
bowych Wójta i pracowników odpowiedzialnych 
merytorycznie za wykonywanie zadań związa-
nych z działaniem Gminy.

Administrator strony zastrzega sobie prawo 
identyfikacji adresu IP osoby piszącej na adres: 
kontakt@rokickiewiadomosci.com.pl i wyraża-
jącej tym samym wolę wzięcia udziału w zapro-
ponowanej formie dialogu.

Z poważaniem,
Redakcja Rokickich Wiadomości

TAK - chcę wiedzieć więcej: 
kontakt@rokickiewiadomosci.com.pl

ZAPYTAJ WÓJTA
Redakcja „Rokickich Wiadomości” uruchamia 

specjalnie dedykowany adres email kontakt@ro-
kickiewiadomosci.com.pl umożliwiający składa-
nie propozycji tematyki, zagadnień, problemów, 
które warto poruszyć w stałej rubryce poświę-
conej zarządzaniu Gminą. 

Przekazane Wójtowi pozwolą przygotować me-
rytoryczny materiał.

To także miejsce, gdzie można zgłaszać pyta-
nia, wątpliwości i zakresy tematyczne na zbliża-
jące się zebrania sołeckie.   
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Z prac Rady Gminy
XLVIII Sesja 
Rady Gminy Rokietnica

W dniu 18 grudnia 2017 r. odbyła się XLVIII se-
sja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczy-
ło 13 radnych. Obrady sesji prowadził Przewod-
niczący Rady Gminy - Adam Pioch.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące 
uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Pra-
wo lokalne”>„Uchwały Rady Gminy”, http://bip.
rokietnica.pl/public/?id=47033]:
XLVIII/451/2017 w sprawie: uchwalenia Wielo-

letniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica 
na lata 2018-2028 - 8 głosami „za”, 5 „przeciw”;

XLVIII/452/2017 w sprawie: uchwały budżetowej 
Gminy Rokietnica na 2018 rok - 7 głosami „za”, 
6 „przeciw”.

XLIX Sesja 
Rady Gminy Rokietnica

W dniu 18 grudnia 2017 r. odbyła się XLIX sesja 
Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 12 
radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący 
Rady Gminy - Adam Pioch.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: rad-
na Bogusława Rzepka złożyła interpelację w sprawie 
naprawy nieświecących punktów oświetlenia na 
ul. Trakt Napoleoński oraz dot. utworzenia w Urzę-
dzie Gminy punktu potwierdzenia profilu zaufane-
go ePUAP. Radna Rzepka zwróciła uwagę na zasad-
ność bardziej widocznego oznakowania wysepek 

w pasie ul. Kierskiej w Kiekrzu. Radny Paweł Dan-
kowski wskazał na konieczność wykonania napra-
wy ul. Rolnej. Radny Piotr Hałas zgłosił problem 
z brakiem prądu w Żydowie.

W trakcie debaty dyrektor Teresa Wieczorek 
przedstawiła prezentację dotyczącą działalności 
Biblioteki Gminnej i GOK. Głos w debacie zabra-
li: radna Joanna Nowak, radna Bogusława Rzep-
ka, radny Ryszard Lubka, radny Paweł Dankowski, 
Przewodniczący Rady, radny Zbigniew Muszyński, 
radna Elżbieta Brzeźniak, Wójt Gminy, radny Kazi-
mierz Fryś, prezes Jerzy Maciejewski.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące 
uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Pra-
wo lokalne”>„Uchwały Rady Gminy”, http://bip.
rokietnica.pl/public/?id=47033]:
XLIX/453/2017 w sprawie: przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 

2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” - 
11 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”;

XLIX/454/2017 w sprawie: przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gmi-
ny Rokietnica - 12 głosami „za”;

XLIX/455/2017 w sprawie: szczegółowego sposo-
bu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi - 12 głosami „za”;

XLIX/456/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gmi-
ny Rokietnica na 2017 rok - 12 głosami „za”;

XLIX/457/2017 w sprawie: wydatków, które nie 
wygasają z upływem rok budżetowego 2017 - 
11 głosami „za”;

XLIX/458/2017 w sprawie: aktualizacji opisu gra-
nic jednomandatowych okręgów wyborczych 
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utworzonych na terenie Gminy Rokietnica - 11 
głosami „za”;

XLIX/459/2017 w sprawie: aktualizacji opisu granic 
stałych obwodów głosowania utworzonych na 
terenie Gminy Rokietnica i siedzib obwodowych 
komisji wyborczych - 11 głosami „za”;

XLIX/460/2017 w sprawie: zatwierdzenia ramo-
wego planu pracy Rady Gminy Rokietnica na 
rok 2018 - 11 głosami „za”;

XLIX/461/2017 w sprawie: rozpatrzenia skargi do-
tyczącej rozstrzygnięcia uwagi wniesionej do 
projektu miejscowego planu zagospodarowa-

SOŁECTWO DATA ZEBRANIA MIEJSCE ZEBRANIA

ROKIETNICA 7.02.2018 SZKOŁA PODSTAWOWA  
(BUDYNEK DAWNEGO GIMNAZJUM)

ŻYDOWO/ROSTWOROWO 8.02.2018 ŚWIETLICA WIEJSKA

KIEKRZ/PAWŁOWICE 1.03.2018 DOM PARAFIALNY ARKA

NAPACHANIE/DALEKIE 2.03.2018 ŚWIETLICA WIEJSKA

KRZYSZKOWO 5.03.2018 ŚWIETLICA WIEJSKA

PRZYBRODA 6.03.2018 ŚWIETLICA WIEJSKA

STARZYNY/ROGIERÓWKO 7.03.2017 SALA SESYJNA UG

SOBOTA/BYTKOWO 13.03.2018 SALA SESYJNA UG

MROWINO/CEREKWICA 16.03.2018 SALA GIMNASTYCZNA  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MROWINIE

KOBYLNIKI 23.03.2018 ŚWIETLICA WIEJSKA

Wszystkie zebrania rozpoczną się o godzinie 18.00.

nia przestrzennego w miejscowości: Pawłowice 
rejon ul. Pawłowickiej, Samicy Kierskiej, Kiekrz, 
Rokietnica, Bytkowo, Sobota do Zachodniej Ob-
wodnicy Poznania - 9 głosami „za”.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: radna Bo-
gusława Rzepka zadała pytanie dotyczące przesu-
nięć odnośnie zadania budowy dróg w Krzyszkowie 
Etap I; Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnie-
nie sprawy zgłoszonej radnym drogą mailową przez 
nauczyciela szkoły podstawowej; radny Krzysztof 
Zielonka zapytał czy w związku z budową sklepu 
w Kiekrzu, w tym miejscu będzie jakiś chodnik, czy 
zjazd; radny Paweł Dankowski zapytał do kogo na-
leży zgłaszać przypadki podejrzenia spalania odpa-
dów; Przewodniczący Rady Gminy poinformował 
o złożeniu rezygnacji z mandatu radnego przez pana 
Mirosława Skrzypczaka; mieszkanka zapytała, kie-
dy zostanie utwardzona ul. Witkowa w Rokietnicy; 

radny Ryszard Lubka poruszył problem ulicy Pa-
łacowej w Mrowinie; sołtys Anna Niesio-

bęcka: poruszyła kwestię równania dróg 
na os. Topolowym i kosztów równania, 

zgłosiła potrzebę wyrównania od-
cinka ul. Jagodowej (przy skrzyn-
kach), zapytała o projekt oświe-
tlenia na Bytkowie; mieszkaniec 
zaproponował, aby na stronie in-
ternetowej była wywieszana li-
sta z kolejnością wyrównywania 
poszczególnych ulic oraz zapy-

tał o pismo Ministerstwa dotyczą-
ce utraconej przez Gminę kwoty 300 

tys. zł (rekompensata od PFRON).

ZEBRANIA 
WIEJSKIE 
2018

Wybory 
uzupełniające 
do Rady Gminy 
Rokietnica

W związku z rezygnacją p. Miro-
sława Skrzypczaka z mandatu rad-
nego, w dn. 8 kwietnia 2018 r. zo-
stanie przeprowadzone głosowanie 
w wyborach uzupełniających do Rady 
Gminy Rokietnica w okręgu wybor-
czym nr 15 (obejmującym miejsco-
wości Napachanie i Dalekie).
Głosowanie: 8 kwietnia 2018 r., g. 
7-21. Lokal Wyborczy: Obwodowa 
Komisja Wyborcza Nr 5, Zespół Szkol-
no-Przedszkolny, Napachanie, Po-
znańska 26.
W głosowaniu mogą wziąć udział tyl-
ko mieszkańcy okręgu wyborczego 
obejmującego miejscowości Napa-
chanie i Dalekie.
Więcej informacji: http://bip.rokiet-
nica.pl/public/?id=177158
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Umowa na Węzeł przesiadkowy 
Rokietnica podpisana

Jak powiedział Marszałek Województwa Wielko-
polskiego Marek Woźniak, to zdjęcia warte 203 mln.  
Uroczyste podpisanie umów jest dla nas najważ-
niejszym sukcesem na koniec bardzo pracowite-
go roku. Węzeł Rokietnica jest drugim pod wzglę-
dem środków z UE projektem w Metropolii Poznań. 

Nasze 23 mln na 203 mln, w tym 106 mln dla 
Poznania, robi wrażenie. Zegar zaczyna odmierzać 
NASZ czas. Istotne zmiany w centrum Rokietnicy 
(nowy dworzec, drogi powiatowe, nowa baza Rok-
bus i 4 nowe autobusy) muszą zaistnieć do 30 wrze-
śnia 2020 roku. Urząd Gminy w Rokietnicy

Raport z gminnych  
inwestycji

Rozbudowa ZSP Napachanie
Rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudo-

wa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu”. 
Obecnie trwa odhumusowanie terenu i prowadzo-
ne są roboty ziemne. W dalszym etapie wykony-

wane będą roboty fundamentowe. Umowny ter-
min zakończenia inwestycji ustalono na 18 sierpnia 
2018 r. Wykonawcą robót jest firma P.P.H.U. „MA-
REX” Zakład Ogólnobudowlany.
Referat Inwestycji i Infrastruktury UG Rokietnica
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Dlaczego śmieci mogą kosztować drożej

To, że problem odpadów jest bolesnym skut-
kiem cywilizacji, jest prawdą bezsprzeczną. Wie-
lość, różnorodność i dostępność dóbr, które wyma-
gają sprawnej dystrybucji i korzystnie bilansującego 
się rachunku zysków i strat, ma swoje konsekwencje. 
Do tego dochodzi model życia: nieustanne tempo, 
chęć wygody, sprawnego i praktycznego „organi-
zowania” codzienności, jej ulepszania, higieny, za-
bezpieczania przed zagrożeniami – nie zawsze do 
końca wiążącego się ze świadomością ekologiczną. 
Rosnące góry śmieci są faktem, który paradoksal-
nie wynikając z chęci poprawy poziomu życia, dość 
skutecznie zaczyna je też komplikować. 

Podlegająca do niedawna regulacjom „cywilnym” 
sprawa odbioru śmieci i ich zagospodarowania,  za-
częła przykro doskwierać. Wolne od fachowego 
nadzoru wysypiska rosły, zaczynając groźnie tykać 
katastrofą ekologiczną. Do tego zaś wielu z nas, ba-
gatelizując ogólnie przyjęte zasady utrzymania czy-
stości i porządku, cedowało problem dbania o środo-
wisko na innych – tych z przekonania „świadomych”. 
Śmieci wyrzucano, palono, utylizowano na wiele 
„domowych” sposobów, nie dostrzegając przy tym 
sensu, zalet i mówiąc wprost – konieczności ich se-
gregacji i recyklingu.

Kiedy z datą 1 lipca 2013 r. dyskusje o „niczym” 
zastąpił problem rozróżniania frakcji, przewidywa-
nych kar za nieuzyskanie właściwych poziomów od-
zysku, a śmieci stały się „dobrem” gmin, sposób 
oceny zjawiska gospodarowania odpadami nagle 
zyskał nowy wymiar. Nikogo nie dziwił już problem. 

Bo on po prostu stał się faktem. Niestety jednak, 
nie można było już nim się nie zająć.

Obowiązkiem każdego mieszkańca stała się wpro-
wadzona prawem opłata. Różnie ustalana - w za-
leżności od uwarunkowań lokalnych i koncepcji na 
działanie systemu. Miała być jednak przede wszyst-
kim skuteczna: ekologicznie – ucząc każdego z nas 
odpowiedzialnego podejścia do skutków „śmiecio-
wego” problemu, ale i ekonomicznie – bo ta świa-
domość wymaga logicznych, racjonalnych, ale i co 
tu ukrywać – rentownych rozwiązań.

Pierwsze sposoby organizacji systemu zagospoda-
rowania odpadów uwypukliły wiele prawd. Wska-
zały na złożoność kosztów, w tym tych wynikają-
cych z dodatkowych obowiązków (np. organizacja 
PSZOK-ów, wyodrębnianie kolejnych frakcji odpa-
dów). Nasiliły praktyki monopolistyczne dużych firm 
wygrywających przetargi na usługi związane ze śmie-
ciami, pokazując często rozdźwięk miedzy obowiąz-
kiem ich wyłaniania a jakością świadczonych usług. 
Uwydatniły nie zawsze pozytywne skutki obowiąz-
kowej przynależności gmin do tzw. regionów, która 
wymusza „dostawę” śmieci do konkretnych regio-
nalnych instalacji, czyli tzw. RIPOK-ów, itd. Faktem 
stało się także to, że obowiązkowa opłata nie wy-
musiła w żaden sposób ograniczenia ich produko-
wania. Dzikich wysypisk jest zdecydowanie mniej, 
jednak ilość wytwarzanych odpadów ciągle rośnie. 
A przyzwyczajenia i nowe sposoby „kuszenia” nas 
przez kolejne dobra – muszą kosztować.

Tzw. „opłata śmieciowa” w Gminie Rokietnica jest 

od początku niezmienna i wynosi 10 zł od osoby 
segregującej odpady i 20 zł od tej, która tego robić 
nie chce. Przez 4,5 roku działania systemu wzrosły 
jednak koszty: odbiór śmieci w regionalnej instalacji 
(dwukrotna podwyżka z 252,72 zł/tonę na 299,16 
zł/tonę) oraz konieczność odbioru nowej frakcji 
BIO. Do tego dochodzą składowe kosztów odbio-
ru i transportu (np. paliwo, sprzęt), obsługi (pra-
cownicy), których nie da się zatrzymać w miejscu.

Wiele samorządów podejmuje dyskusję na temat 
opłat za śmieci. Każdy widzi rosnące koszty i rosną-
cą ilość produkowanych przez mieszkańców odpa-
dów. Nie wszędzie jednak decyzja o podniesieniu 
opłaty staje się faktem. Podwyżka nigdy nie jest 
bowiem wyczekiwana – jest koniecznością, którą 
co najwyżej można próbować zrozumieć i potem 
ewentualnie zaakceptować.

Związek SELEKT, w którym do 2016 r. była także 
Gmina Rokietnica, już podjął decyzję o podniesie-
niu stawki opłaty za odbiór śmieci do 13 zł/osobę. 
Wzrosła również cena odbioru odpadów od firm. 
Podobne stawki obowiązują w Gminie Suchy Las, 
choć założenia wskazywały tu na konieczność wpro-
wadzenia opłaty na poziomie 18 zł/osobę.

Trudny temat nie ominie również Gminy Rokiet-
nica. Ważne jest to, że dyskusja toczona jest pod-
czas merytorycznych komisji przy wspólnym stole. 
Projekt uchwały zaproponowany Radzie Gminy na 
sesję w dniu 29 stycznia 2018 r. zakłada podniesie-
nie opłaty do 13 zł/osobę w przypadku deklaracji 
segregowania śmieci oraz 26 zł/osobę w przypadku 
braku segregowania. Wyższe ceny dotyczyć będą 
także opłaty pobieranej od firm (tzw. nieruchomości 
niezamieszkałe). Procedura zmiany stawki wyma-
ga publikacji podjętej uchwały w Dzienniku Urzę-
dowym Wojewody. Wejście w życie nowych sta-
wek przed 1 marca 2018 r. nie jest zatem możliwe.

Jako Urząd zapewniamy, że w przypadku wpro-
wadzenia zmiany wysokości opłat, żadna nowa 
procedura administracyjna nie dotknie mieszkań-
ców. O zmianie stawki mogą bowiem zostać poin-
formowani jednostronnym zawiadomieniem. Nie 
będzie konieczne ani składanie nowych deklara-
cji, ani zmiana numeru kont. Podobnie jak miało 
to miejsce w związku z „wyjściem” Gminy Rokiet-
nica z SELEKTU, pracownicy Urzędu Gminy w Ro-
kietnicy oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, 
udzielać będą wszystkich niezbędnych wyjaśnień 
i służyć pomocą. 

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Likwidacja źródeł niskiej emisji

Możesz uzyskać dofinansowanie 
na wymianę pieca

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ogłosiło nabór 
wniosków na celowe dotacje na likwidację źródeł 
niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami pro-
ekologicznymi.

Oferta jest skierowana do wszystkich mieszkań-
ców Powiatu Poznańskiego.

Wnioskodawca zainteresowany uzyskaniem do-
tacji składa pisemny wniosek w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. 

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 14 lute-
go do 7 marca 2018 r. w godzinach pracy urzędu.

Dotacja może wynieść maksymalnie 80% kosz-
tów kwalifikowanych netto, osoby fizyczne mogą 
dostać do 7 tys. zł dofinansowania, podmioty go-
spodarcze i spółdzielnie mieszkaniowe do 14 tys. zł.

Informacje o programie dostępne są na stro-
nie: http://powiat.poznan.pl/likwidacja-zrodel-
niskiej-emisji/.
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Sprawdź datę ważności swojego dowodu osobistego 
Sprawdź, czy Twój dowód osobisty 

nie stracił lub w najbliższym czasie nie 
straci ważności, ponieważ upłynęła już 
kolejna dekada od wymiany starych 
dowodów tzw. „książeczkowych” na 
nowe plastikowe. Dowód osobisty jest ważny 10 
lat, a upływ terminu ważności jest jedną z przy-
czyn, która zobowiązuje nas do złożenia wniosku 
o jego wymianę. 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można 
złożyć w każdej gminie w kraju, bez względu na 

miejsce zameldowania oraz przez plat-
formę ePUAP. Pamiętać jednak nale-
ży, że nowy dowód będzie do odbioru 
w miejscu złożenia wniosku.

Nie załatwimy praktycznie żadnej 
sprawy w banku czy urzędzie bez ważnego do-
wodu osobistego, dlatego jego wymiana pozwoli 
nam uniknąć wielu utrudnień w życiu codziennym.

Dowody Osobiste 
Urząd Gminy w Rokietnicy

UWAGA ROLNICY!
Urząd Gminy w Rokietnicy przypomina, że 

w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 
r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta 
Gminy Rokietnica o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy 
dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 
1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Referat Działalności Gospodarczej  
i Mienia Komunalnego 

UG Rokietnica

Wnioski o dopłaty bezpośrednie tylko w wersji elektronicznej
Rząd wypełniając obowiązek nałożony na pań-

stwa członkowskie art. 17 ust.2 rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 w dn. 
19-12-2017 przyjął projekt ustawy o zmianie usta-
wy o płatnościach w ramach systemów wsparcia  
bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw tu-
taj wersja projektu http://legislacja.rcl.gov.pl/pro-
jekt/12304800 i rekomendował go do rozpatrze-
nia przez Radę Ministrów.

Projekt zakłada, że wnioski o przyznanie płat-
ności co do zasady składane byłyby w wersji elek-
tronicznej, a tylko „w uzasadnionych przypadkach” 
istniałaby możliwość składania wniosków w formie 
papierowej.

Do 2020 r. rolnicy, którzy w roku poprzednim skła-
dali wniosek o przyznanie płatności w formie pa-
pierowej mają jeszcze otrzymywać częściowo wy-
pełnione wnioski papierowe.

Jeżeli Beneficjent nie jest w stanie złożyć wnio-
sku z wykorzystaniem geoprzestrzennego formu-
larza (przez Internet) właściwy organ zapewnia Be-
neficjentowi albo:
• niezbędną pomoc techniczną albo
• z góry ustalone formularze i odpowiednie mate-

riały graficzne w formie papierowej.
Organem właściwym byłby kierownik Biura Po-

wiatowego Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa.

Gospodarstwa do 10 ha gruntów ornych, w któ-
rych nic się nie zmieniło w stosunku do roku 2017 
będą mogły złożyć zamiast wniosku o przyznanie 
płatności oświadczenia, w których rolnik potwierdzi 
brak zmian w porównaniu do wniosku z roku 
poprzedniego. Termin składania takich oświadczeń 
wyznaczono od 15.02. do 14.03.2018.

Uwaga: powyższa sytuacja dotyczy tylko rolni-
ków, którzy wnioskowali wyłącznie o  jednolitą płat-
ność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność 
dodatkową, płatność do owiec, płatność do kóz.

Nie dotyczy płatności związanych z produkcją: 
truskawek, buraków cukrowych, ziemniaków skro-
biowych, strączkowych na ziarno, roślin pastew-
nych, pomidorów oraz płatności do zwierząt: do 
bydła i do krów.

Reasumując: proponowane zmiany oznacza-
ją przerzucenie ciężaru poprawnego wypełniania 
wniosków drogą elektroniczną na rolników i znaczą-
ce odciążenie pracy w Biurach Powiatowych. Widzę 
tu jednak kilka niebezpieczeństw: nie wszyscy rol-
nicy dysponują odpowiednim sprzętem kompute-

rowym i umiejętnościami niezbędnymi do przygo-
towania takiego wniosku wraz z załącznikami oraz 
jego wysłaniem. Rolnicy są z natury konserwatywni 
i powoli przyjmują wszelkie nowości, a tu taka re-
wolucyjna zmiana i w tak krótkim czasie; na pew-
no wywoła opory środowiska rolniczego. Jedyną 
instytucją mającą w swoim statucie obronę inte-
resów rolników jest Wielkopolska Izba Rolnicza Po-
znań ul. Golęcińska 9. Jestem po rozmowach z ich 
przedstawicielami, którzy wyrazili chęć reprezen-
towania interesów przed stosownymi instytucjami 
mającymi wpływ na decyzje pod jednym wszakże 
warunkiem – pisemnego protestu rolników przed 
proponowanymi zmianami. I to jest zrozumiałe – 
muszą mieć społeczny mandat do występowania 
w interesie rolników.

Ja jako doradca deklaruję pomoc w wypełnianiu 
wniosków drogą elektroniczną jednak trzeba mieć 
świadomość, że wypełnianie poprzez Internet trwa 
kilkakrotnie dłużej niż tradycyjne w wersji papiero-
wej, poza tym rolnik ma mieć login i hasło. Nielicz-
ni rolnicy są w ich posiadaniu, natomiast pozosta-
li muszą utworzyć nowe konto na stronie ARiMR:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/e_wnio-
sek_2017/Instrukcja_eWniosek_Tworzenie_kon-
ta_i_odblokowanie_konta_przez_Producenta_
oraz_odblokowanie_konta_przez_Doradce_old.pdf

Do założenia konta konieczne są trzy dane we-
ryfikacyjne:
• numer identyfikacyjny – „numer gospodarstwa”
• kwotę ostatniego przelewu otrzymanego 

w 2017 r. ; w przypadku braku otrzymania prze-
lewu wpisać „0”

• 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego 
wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji 

producentów
• nieobowiązkowo – adres e-mail.

Powyższe informacje opracowano wg stanu wie-
dzy na dzień 27-12-2017, a że sytuacja jest dyna-
miczna, radzę śledzić na bieżąco stosowne strony 
internetowe, czytać prasę fachową Farmera, Tygo-
dnik Rolniczy, Top Agrar czy kontaktować się bez-
pośrednio z doradcą tel. służbowy 723/678 053, 
tel. prywatny 501/343 433.

Z ostatniej chwili: 28-12-2017 Rada Ministrów 
przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatno-
ściach w ramach systemów wsparcia bezpośrednie-
go. Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 
14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W następnym numerze – co zamierza resort dla 
rolników o powierzchni powyżej 15 ha gruntów or-
nych w obszarach uznawanych za proekologiczne 
(obszarach EFA).

Opracował: Wiesław Biały
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Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
W dniu 18 grudnia 2017r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod poz. 8611 uchwała Rady Powiatu w Poznaniu 

Nr XXXV/504/V/2017 z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego w 2018 roku. 
Poniżej rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie gminy Rokietnica w 2018 r.
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Nazwa apteki, adres Telefon 

Rozkład godzin pracy aptek Dostępność do świadczeń farmaceutycznych 
Lp. pn. - pt. sobota niedziela w porze nocnej w święta i dni 

wolne od pracy 

 Gmina Rokietnica* 

1 

Apteka „Dbam o 
zdrowie”, 
 ul. Szamotulska 31,  
Rokietnica 

(61) 814-51-70 8.30-18.00    9.00-13.00  

22.01.2018 - 28.01.2018 
05.03.2018 - 11.03.2018 
16.04.2018 - 22.04.2018 
28.05.2018 - 03.06.2018 
09.07.2018 - 15.07.2018 
20.08.2018 - 26.08.2018 
01.10.2018 - 07.10.2018 
12.11.2018 - 18.11.2018 
24.12.2018 - 30.12.2018 

 

01.01.2018 
20.05.2018 

 
 

2 
Apteka „Antidotum”  
ul. Pocztowa 7,  
Rokietnica 

(61) 663-72-31 8.00-17.00 8.00-13.00  

29.01.2018 - 04.02.2018 
12.03.2018 - 18.03.2018 
23.04.2018 - 29.04.2018 
04.06.2018 - 10.06.2018 
16.07.2018 - 22.07.2018 
27.08.2018 - 02.09.2018 
08.10.2018 - 14.10.2018 
19.11.2018 - 25.11.2018 

31.12.2018 
 

06.01.2018 
31.05.2018 
26.12.2018 

 

3 Apteka „Kierska”, 
 ul. Kierska 2f, Kiekrz (61) 842-80-56 8.00-21.00 8.00-16.00 9.00-14.00 

05.02.2018 - 11.02.2018 
19.03.2018 - 25.03.2018 
30.04.2018 - 06.05.2018 
11.06.2018 - 17.06.2018 
23.07.2018 - 29.07.2018 
03.09.2018 - 09.09.2018 
15.10.2018 - 21.10.2018 

01.04.2018 
15.08.2018 
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Nazwa apteki, adres Telefon 

Rozkład godzin pracy aptek Dostępność do świadczeń farmaceutycznych 
Lp. pn. - pt. sobota niedziela w porze nocnej w święta i dni 

wolne od pracy 
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Nazwa apteki, adres Telefon 

Rozkład godzin pracy aptek Dostępność do świadczeń farmaceutycznych 
Lp. pn. - pt. sobota niedziela w porze nocnej w święta i dni 

wolne od pracy 
26.11.2018 - 02.12.2018 

 

4 
Apteka Rokietnicka,  
ul. Szamotulska 5b, 
Rokietnica 

(61) 663-64-60 8.00-21.00 8.00-16.00  

01.01.2018 - 07.01.2018 
12.02.2018 - 18.02.2018 
26.03.2018 - 01.04.2018 
07.05.2018 - 13.05.2018 
18.06.2018 - 24.06.2018 
30.07.2018 - 05.08.2018 
10.09.2018 - 16.09.2018 
22.10.2018 - 28.10.2018 
03.12.2018 - 09.12.2018 

 

03.05.2018 
01.11.2018 

 

5 
Apteka „Consultorio”,  
os. Kalinowe14c/9,  
Rokietnica 

(61) 671-16-26 8.00-20.00 9.00-14.00  

08.01.2018 - 14.01.2018 
19.02.2018 - 25.02.2018 
02.04.2018 - 08.04.2018 
14.05.2018 - 20.05.2018 
25.06.2018 - 01.07.2018 
06.08.2018 - 12.08.2018 
17.09.2018 - 23.09.2018 
29.10.2018 - 04.11.2018 
10.12.2018 - 16.12.2018 

 

01.05.2018 
11.11.2018 

 

6 
Apteka „Vita Salus”,  
ul. Pocztowa 2c,  
Rokietnica 

608-806-581 8.00-20.30 8.00-15.00 9.00-14.00 

15.01.2018 - 21.01.2018 
26.02.2018 - 04.03.2018 
09.04.2018 - 15.04.2018 
21.05.2018 - 27.05.2018 
02.07.2018 - 08.07.2018 
13.08.2018 - 19.08.2018 
24.09.2018 - 30.09.2018 
05.11.2018 - 11.11.2018 

02.04.2018 
25.12.2018 
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Nazwa apteki, adres Telefon 

Rozkład godzin pracy aptek Dostępność do świadczeń farmaceutycznych 
Lp. pn. - pt. sobota niedziela w porze nocnej w święta i dni 

wolne od pracy 
17.12.2018 - 23.12.2018 

 

 * Dostępność do świadczeń farmaceutycznych w aptekach na terenie gminy Rokietnica w porze nocnej odbywa się w godz. 22.00-8.00, natomiast 
w święta i dni wolne od pracy w godz. 9.00-14.00. 

 Gmina Stęszew* 

1 
Apteka „Pod Słońcem”  
ul. Chybickiego 13  
Stęszew 

(61) 813-48-61 8.00-12.30                                                                     
15.00-20.00 8.00-12.30   

15.01.2018 - 21.01.2018 
12.02.2018 - 18.02.2018 
19.03.2018 - 25.03.2018 
16.04.2018 - 22.04.2018 
21.05.2018 - 27.05.2018 
18.06.2018 - 24.06.2018 
23.07.2018 - 29.07.2018 
20.08.2018 - 26.08.2018 
24.09.2018 - 30.09.2018 
22.10.2018 - 28.10.2018 
26.11.2018 - 02.12.2018 
24.12.2018 - 30.12.2018 

 

01.01.2018 
01.05.2018 
15.08.2018 
01.11.2018 

 

2 

Apteka „U Złotego 
Źródła” 
 ul. Poznańska 18  
Stęszew 

(61) 898-53-32 8.00-20.00 8.00-14.00  

22.01.2018 - 28.01.2018 
19.02.2018 - 25.02.2018 
26.02.2018 - 04.03.2018 
26.03.2018 - 01.04.2018 
23.04.2018 - 29.04.2018 
30.04.2018 - 06.05.2018 
28.05.2018 - 03.06.2018 
25.06.2018 - 01.07.2018 
02.07.2018 - 08.07.2018 
30.07.2018 - 05.08.2018 

06.01.2018 
03.05.2018 
26.12.2018 
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Program Erasmus+Akcja2 w SP Rokietnica
Za nami pierwsza wizyta studyjna młodzieży oraz 

kadry nauczycielskiej w ramach programu Erasmus+ 
„Traditions and modern technology”. W dniach 03 
do 09 grudnia 2017 roku wraz z dwójką uczniów 
(Agatą Maciejewską oraz Zbigniewem Mikołajcza-
kiem) miałyśmy zaszczyt gościć w Hermannin Ko-
ulu - gimnazjum w Salo, w Finlandii. 

W pierwszym dniu, wraz z pozostałymi uczestni-
kami z Anglii, Węgier, Portugalii oraz Estonii, zostali-
śmy powitani przez Panią Dyrektor - Lisę Paavilainen 
oraz burmistrza Salo. Każdego dnia nasi uczniowie 
uczestniczyli w normalnych zajęciach prowadzo-
nych w szkole w języku fińskim lub angielskim. Na-
uka w Hermannin Koulu rozpoczyna się o godzinie 
8.00 lub 9.00. Wyposażenie, laboratoria oraz obu-
dowa multimedialna szkoły niewiele różnią się od 
tych w Szkole Podstawowej w Rokietnicy. Młodzież 
oprócz tradycyjnych przedmiotów takich jak języki 
obce, matematyka, historia, biologia, chemia, fizy-
ka, zajęcia artystyczne i muzyczne uczęszcza również 
na zajęcia z tzw. „gospodarstwa domowego” (goto-
wanie, pranie, szycie, prasowanie) oraz „rękodzie-
ła” (prace w metalu, drewnie). Codziennie, o go-
dzinie 11.00, uczniowie wraz z kadrą nauczycielską 
spożywają lunch finansowany ze środków publicz-
nych. Dzień w fińskiej szkole kończy się najpóźniej 
o godzinie 15.00. W domu, tak samo jak w Polsce, 
uczniowie mają do odrobienia zadanie domowe. 

Oprócz zajęć szkolnych nasi uczniowie mieli przy-
jemność spędzać czas z fińską rodziną, u której zostali 

zakwaterowani. Kontakt z językiem angielskim nie 
kończył się więc tylko na pobycie w szkole. Świetnie 
przygotowani uczniowie radzili sobie z tym dosko-
nale. Każdy z uczestniczących w projekcie nauczy-
cieli oprócz obserwacji zajęć mógł wzbogacić własny 
warsztat pracy w oparciu o wymianę doświadczeń 
z przedstawicielami edukacji szkolnej innych kra-
jów Unii Europejskiej. Szczególnie ważne okazało 
się dzielenie tzw. dobrymi praktykami zainicjowane 
podczas dyskusji o fińskim systemie edukacji. Pod-
czas tego pracowitego tygodnia udało nam się po-
dejrzeć fińską szkołę oraz zapoznać z kulturą, tra-
dycją i historią Finlandii.

 Dnia 5 oraz 6 grudnia mieliśmy zaszczyt uczest-
niczyć w obchodach stulecia odzyskania niepodle-
głości przez Finlandię. Z tej okazji braliśmy udział 
w ceremonii wciągania flagi na maszt, apelach, kon-
certach oraz tańcach. A wieczorem, zgodnie z fińską 
tradycją, zasiedliśmy przed telewizorem, aby obej-
rzeć Bal organizowany corocznie przez prezydenta 
Finlandii. Bogaty program zajęć pozaszkolnych po-
zwolił nam poznać fińskie zwyczaje takie jak relaks 
w saunie i tradycyjne fińskie przysmaki: Lapland 
Bread Cheese, Karelian Pasty. Zwiedziliśmy Perniö 
i Turku - najstarsze miasto i dawną stolicę Finlandii. 

Wizyta w Finlandii była pierwszą międzynarodo-
wą wymianą w ramach programu Erasmus+, któ-
rego celem jest poznanie krajów europejskich, ich 
kultury i historii oraz poszerzenie znajomości języ-
ka angielskiego. 

Roma Błaszczyk, nauczyciel fizyki,  
SP Rokietnica

Agata Werner-Kudłaszyk, nauczyciel języka 
angielskiego, SP Rokietnica 

„MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY – kompleksowy program  
wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy “

EXPERIMENTAL DAY
Spektakularny, zjawiskowy, fascynujący…, tak 

można określić pierwszy Experimental Day, który 
odbył się 13 stycznia w Szkole Podstawowej w Ro-
kietnicy. W ramach realizacji projektu „Młodzi Nobli-
ści z Rokietnicy (…)” uczniowie, rodzice i nauczyciele 
zostali zaproszeni na festiwal nauki. Profesjonale po-
kazy z ciekłym azotem, suchym lodem, a także pokaz 
chemiczny zgromadziły liczną widownię. Zgodnie 
z zaproszeniem dzień eksperymentów stał się pre-
tekstem do świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych. 

Szczególnie wiele radości sprawiły gościom za-
bawki fizyczne, alkogogle, bączki, grające rury, kula 
plazmowa, kalejdoskop, pryzmaty, to tylko niektó-
re z wielu atrakcji. Wszystkie doświadczenia można 
było wykonywać samodzielnie, a jeśli kogoś szcze-
gólnie interesowała zasada działania danego urzą-

dzenia pomocą służył instruktor. 
Podobnie wyglądały zajęcia z robotyki. Małe dzie-

ci zafascynowane były chodzącym i mówiącym ro-
botem humanoidalnym, starszych uczniów pochło-
nęły walki robotów sumo, roboty zdalnie sterowne 
i popularna gra Pacman sterowana za pomocą ży-
roskopu. 

Fenomenalne były pokazy odbywające się na holu 
głównym szkoły. Pokaz z ciekłym azotem podgrzał 
wyobraźnię młodych naukowców. Uczniowie za-
mieniali róże w kruche szkło, wbijali gwoździe ba-
nanami, zmniejszali objętość balonów, a wszystko 
to w magicznych obłokach mgły Harrego Pottera. 

Był to jednak dopiero wstęp do pokazu z suchym 
lodem oraz pokazu chemicznego, który wywołał 
duży dreszczyk emocji. Uczniowie produkowali śnieg, 
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olbrzymie bańki mydlane i na własnej skórze mo-
gli sprawdzić niską temperaturę suchego lodu oraz 
jego niezwykłe właściwości. Najmłodszych zaafe-
rowały eksperymenty: „kupa dinozaura” i „pasta 
dla słonia”. Starsi uczestnicy pokazu dokonali za-
miany wody w wino oraz wyhodowali rośliny che-
miczne. Dla naprawdę odważnych skierowany był 
pokaz z upuszczaniem krwi, sztucznej, jak się póź-
niej okazało. Gwoździem programu stało się pod-
palenie, w warunkach kontrolowanych oczywiście, 
asystenta prowadzącej pokaz. Prosimy, nie próbuj-
cie tego w domu! 

Pokazy dostarczyły uczestnikom wiele zabawy, ale 
również cennych informacji na temat bezpieczne-
go stosowania w życiu codziennym kwasów i zasad. 
Goście obserwować mogli konsekwencje niewła-
ściwego użycia popularnego środka do czyszczenia 
rur. Dzieci i młodzież otrzymała informacje na temat 
pozytywnych i negatywnych aspektów stosowania 
środków chemicznych. Wiele z nich używana jest 
w przemyśle spożywczym, inne w przemyśle zbro-
jeniowym, jeszcze inne powodują skażenia środo-
wiska i są szkodliwe dla naszego zdrowia.

Experimental Day zakończył się w godzinach po-
południowych. Uczniowie i rodzice otrzymali duży 
zastrzyk pozytywnej energii. Zapewne wśród uczest-
ników znajdzie się kilku przyszłych adeptów nauk 
ścisłych. Pozytywnych wrażeń dostarczyła nam fir-
ma Mały Inżynier. Przed nami jeszcze jeden festiwal 
nauki, o jego terminie poinformujemy na łamach 
„Rokickich Wiadomości”. 

Nie przegapicie tego wydarzenia, naprawdę war-
to w nim uczestniczyć! 

koordynator projektu
Ewa Lepsza
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DZIĘKUJEMY!
ZEBRALIŚMY 

87 967,28
SZTAB WOŚP W ROKIETNICY
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GRALI Z NAMI 
 ♥ Wójt Gminy Rokietnica p. Bartosz Derech
 ♥ Urząd Gminy Rokietnica
 ♥ Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rokietnicy

 ♥ Restauracja „Pod Gruszą” – p. Józef Gawron
 ♥ Piekarnia Rokietnica
 ♥ Sklep komputerowy LINK
 ♥ p.  Józef Fudala
 ♥ p. Lucyna Bigos
 ♥ pracownicy Rokietnickiego  Ośrodka Sportu
 ♥ p. Jerzy Maciejewski
 ♥ Gminny Ośrodek Kultury – p. Teresa Wieczorek
 ♥ Cukiernia „U Kamilka” - p. Artur Lisiak
 ♥ Policja Rokietnica
 ♥ I PKO BP Poznań
 ♥ Przedszkole „Bajeczka”
 ♥ ROKBUS Rokietnica
 ♥ pan Przemek z dyspozytorni Rokbus
 ♥ p. Marzena Skotarczyk
 ♥ Akademia Bilardowa p. Radosław Babica
 ♥ DELIKATESY 34
 ♥ Dokku Sushi Bar Kiekrz
 ♥ WOLONTARIUSZE
 ♥ Kwiaciarnia „Zakątek” Kiekrz  

 ♥ uczniowie, ich rodzice i pracownicy Szkoły 
Podstawowej  im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

 ♥ p. Mirosław Laufer
 ♥ SGB Spółdzielczy Bank Poznański  w Rokietnicy 
- p. Beata Dolska

 ♥ Regatta Hotel, Wellness & Spa Kiekrz
 ♥ Bar BarBarossa Kiekrz
 ♥ Manufaktura –pizza
 ♥ Julo Mebel
 ♥ DJ Cubi
 ♥ Rokietnicka Orkiestra  Dęta
 ♥ p. Piotr Nowak – PZU
 ♥ Drogerie Polskie Rokietnica
 ♥ Zespół Szkolno – Przedszkolny Mrowino 
i Napachanie

 ♥ ART. STUDIO WILKOM pp. Korytowscy
 ♥ „Zaczarowany Las”
 ♥ GARNIT
 ♥ Anna P. Woźny
 ♥ pp. Przybylscy
 ♥ p. Adam Michta - fotografia
 ♥ Rokickie Wiadomości
 ♥ KLAUS –nagłośnienie
 ♥ pp. Gadeccy
 ♥ Sklep Zoologiczny JOY- Poznań –Kiekrz
 ♥ TOMPŁYT

 ♥ p. M. Lipska
 ♥ p. A. Krahel
 ♥ p. Mirosław Nowicki
 ♥ p. Kliber
 ♥ p. Krystyna Chlebowska
 ♥ Martyna i Malwina Niedźwiedź
 ♥ Mieciu Maklakiewicz
 ♥ Natalka Sperzyńscy
 ♥ p. Hoffman
 ♥ Kasia Kucik
 ♥ Antek Stasiak
 ♥ Wiktoria Chojnacka
 ♥ Michalinka Przystup
 ♥ Helenka Strykowska
 ♥ Karol i Marek Podgórscy
 ♥ p. Izabela Dziamska
 ♥ sklep MADANA Rokietnica
 ♥ ROKTAR
 ♥ Pierogarnia „Na Trakcie”
 ♥ Kwiaciarnia Flowers & Peoples
 ♥ Kawiarnia NATURIANA
 ♥ Piotr Tyczyński - iluzjonista
 ♥ Mieszkańcy gminy Rokietnica 

GRAJMY RAZEM DO KOŃCA ŚWIATA  
I O JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ!
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Fama
W czasie 26 finału WOŚP w hali Ros-u pojawiło się 

wielu młodych artystów- wśród nich Fama. Zespół 
działający w naszej gminie od 9 lat i prowadzony 
przez Fundację Cantabille pod kierownictwem Paw-
ła Krawczonka. Dziś Fama to ponad 40 utalentowa-
nych muzycznie dzieci, z których najmłodsze maja 
zaledwie po 4 lata , a najstarsze po 14. Dziewczyny 
z instruktorami spotykają się dwa razy w tygodniu 
w nowym budynku szkoły podstawowej w Rokiet-
nicy – gdzie pracują nad repertuarem muzycznym 
i tanecznym. O choreografię dba pani Dominika 
Buda. Ich dokonania można było między innymi zo-
baczyć właśnie w czasie finału WOŚP. Artystki i te 
duże i te małe zaprezentowały kilka utworów ze 
swojego repertuaru - była piosenka o Dziadku Ze-
garmistrzu i Drewnianych lalkach , nie zbrakło tak-
że najnowszej kompozycji instruktora muzycznego 
prowadzącego zespół czyli Pawła Krawczonka „To 
już są święta” . To tego utworu jeszcze w grudniu 
korzystając z wyjazdu do Deli Parku nagrany został 
świąteczny Teledysk, który mogli Państwo zobaczyć 
między innymi na stronach Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Urzędu Gminy. Który mamy nadzieję był mi-
łym świątecznym prezentem Famy dla mieszkańców 
gminy. A to jeszcze nie wszystko z Famowych działań. 
Końcówka roku była bardzo pracowita – w listopa-
dzie Fama prezentowała się w koncercie „Walizka 
pełna Wakacji”. Koncert zorganizowano w Gimna-
zjum im. Noblistów w Rokietnicy, widownia dopi-
sała, a dziewczyny zadbały o komplet emocji; była 
radość, szaleństwo, młodość, wakacyjne wspomnie-
nia i łzy wzruszenia. Na scenie prezentowały się za-
równo maleńkie kids-y, dla których był to pierwszy 
taki występ, ale które doskonale poradziły sobie 
z „Kolorowymi Kredkami”, a potem był czas na gru-
pę młodszą, średnią i najstarszą. W prawie dwugo-
dzinnym koncercie dziewczyny pokazały spektrum 
swoich muzycznych i tanecznych umiejętności- nie 
brakowało także filmowych wspomnieć z festiwalu 
we Włoszech i wakacji w Pławnej . Grudzień z kolei 
to wyjazd i koncert w Domu Dziecka w Szamotułach. 
Z inicjatywy pani Magdaleny Grochowskiej Fama 
wraz z uczniami szkoły Podstawowej w Rokietni-
cy odwiedziła dzieci z Domu Dziecka obdarowując 
je prezentami (o te zadbali rodzice uczniów szkoły 
podstawowej) i przepięknymi emocjami wyrażony-
mi w koncercie. Nie brakowało wspólnej zabawy, 
zawiązały się nawet dziecięce przyjaźnie i pojawi-
ły pomysły na artystyczne warsztaty prowadzone 
właśnie w Domu Dziecka w Szamotułach. Za piękny 
autobus, który zawiózł nad do Domu Dziecka w Sza-
motułach dziękujemy firmie Rokbus. A tymczasem 
Nowy Rok zaczął się dla nas koncertem dla WOŚP 
i wieloma planami na najbliższe miesiące . Poleca-
my profil Famy na facebooku, o poczynaniach ze-
społu będziemy także informować redakcję Rokic-
kich Wiadomości.

 Z muzycznym pozdrowieniem, 
 Rodzice Młodych Artystów 
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Przedświąteczne akcje  
w „Bajeczce”

Święta Bożego Narodzenia są wyjątkowym cza-
sem, do którego skrupulatnie się przygotowujemy, 
m.in. poprzez kultywowanie licznych tradycji czy 
zwrócenie się ku szczytnym celom. 

Przedszkole „Bajeczka” w Rokietnicy zorganizowa-
ło na początku grudnia konkurs pt. „Mój świątecz-
ny stroik”. Wzięły w nim udział dzieci wraz z rodzi-
cami, a zgłoszonych zostało kilkanaście prac, które 
zachwyciły jury pod względem estetyki i oryginal-
ności. Pierwsze trzy miejsca przyznano kolejno: Oli-
wierowi Demków, Franciszkowi Urbańskiemu i Łu-
kaszowi Wylegale, z kolei dyplomy z wyróżnieniem 
trafiły do Michała Kocurka, Zofii Zylberswech-Ła-

szewskiej i Martyny Toczkowskiej. 
Warto podkreślić, że wszystkie stroiki zostały póź-

niej dostarczone do siedziby Caritas Archidiecezji 
Poznańskiej, a 24 grudnia posłużyły jako dekoracja 
stołów na Wigilii dla potrzebujących (samotnych 
i bezdomnych) – odbywającej się na terenie Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich. 

Nasze przedszkole uczestniczyło również w zbiór-
ce na rzecz schroniska mieszczącego się w Przybo-
rówku pod Szamotułami. Udało się zebrać m.in. kar-
mę dla psów i kotów, suche produkty żywnościowe 
oraz posłanie dla zwierząt. Placówka po raz kolejny 
wsparła działalność Fundacji „Przytuliska u Wandy”, 
ratując tym samym bezbronne stworzenia. 

Tego typu inicjatywy pokazują, że wszechobec-
na „magia świąt” może ujawniać się w postaci kon-
kretnej pomocy wobec osób czy istot, dla których 
liczy się każdy gest dobroci - dzielenie się pięknem, 
jak również tym wszystkim, co niezbędne do prze-
trwania. 

Adrianna Wojtyła

Spotkanie Wigilijne w Bajeczce.
Okres oczekiwania na święta upłynął w przed-

szkolu w sposób podniosły i uroczysty. Zgodnie z na-
szą tradycją w Bajeczkowych salach zagościł świą-
teczny nastrój. Wszyscy przedszkolacy mieli okazję 
uczestniczyć w spotkaniu wigilijnym wraz z rodzi-
cami. Podniosła aura spotkań przy opłatku została 
podkreślona występami jasełkowymi. Dzięki temu, 
każdy mógł być świadkiem lub uczestnikiem dobrej 
nowiny, że w Betlejem narodził się Jezusek. 

Święta to również czas spotkań z niezwykłym go-
ściem, który przybył wraz z Rudolfem prosto z La-
ponii aby wręczyć wszystkim dzieciom wymarzone 
prezenty. Gwiazdor (bo o nim tutaj mowa) przy-

Przedszkole  
Bajeczka
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Warsztaty kulinarne
Dzieci z Przedszkola LOGICUS dowiedziały się na 

warsztatach kulinarnych, jak się piecze i ozdabia cia-
steczka. Miały możliwość samodzielnie rozwałko-
wać ciasto oraz wykrawać świąteczne wzory, które 
potem same ozdabiały i smakowały. Było przepysz-
nie i kolorowo.

Przedstawienie dla dzieci
Do przedszkola zawitał Teatr Kulturka, który przed-

stawił spektakl pt. „Banjo Band”. Gra na skrzypcach 
oraz banjo wprowadziły dzieci w radosny świat mu-

zyki. Dzieciom występ bardzo się podobał.

Konkurs świąteczny
W grudniu p. Dorota i p. Martyna zorganizowa-

ły konkurs na najpiękniejszą bombkę świąteczną. 
I Miejsce zajął Oliwier W. z grupy Podróżników, II 
miejsce Nikola P. z grupy Odkrywców, III miejsce 
Melania W. z grupy Matematyków. Serdecznie gra-
tulujemy zwycięzcom i dziękujemy dzieciom biorą-
cym udział w konkursie za ogromne zaangażowa-
nie i twórczą pracę. A przed nami konkurs piosenki 
przedszkolnej!

Spotkania Jasełkowe
Każda z grup przygotowała Jasełka podczas, któ-

rych opowiedziała historię narodzin Jezusa. Przed-
stawienie obejrzeli zaproszeni rodzice. Dzieci re-
cytowały wiersze oraz pięknie śpiewały kolędy. Po 

przedstawieniu wszyscy składali sobie nawzajem 
życzenia. Na zakończenie dzieci wręczyły przyby-
łym gościom własnoręcznie zrobione prezenty. Było 
bardzo wzruszająco i pięknie.

Z wizytą w fabryce bombek
Wszystkie grupy wybrały się na wycieczkę do Fa-

bryki Bombek w Gnieźnie. Przedszkolaki poznały 
proces powstania bombki. Na zakończenie wszy-
scy otrzymali bombki z własnym imieniem. Dzieci 
wróciły do przedszkola zadowolone i pełne wrażeń. 
Dziękujemy Radzie Rodziców za magiczną podróż.

Wigilia i odwiedziny gwiazdora
20 grudnia nasze przedszkole odwiedził długo 

wyczekiwany gość specjalny - Gwiazdor, który ob-
darował dzieci prezentami. Po wspólnym kolędo-
waniu i złożeniu sobie życzeń, dzieci zasiadły do 

Przedszkole  
Logicus

był 20 grudnia 2017 roku i trochę złamał tradycję 
bo przybył nieco wcześniej i wszedł do przedszkola 
przez drzwi, a nie zjechał efektownie przez komin. 
Jednak dzieciom to wcale nie przeszkadzało, ponie-
waż ich oczy były skierowane na wielki czerwony 
worek pełen niesamowitych prezentów. Gwiazdor 
chwalił, słuchał, czasem ganił za złe postępki, ale na 
końcu dał każdemu prezent. Dzieci dostały prezen-
ty i nie mogły od nich oderwać wzroku, a tymcza-

sem gość z Laponii zniknął gdzieś za drzwiami i po-
jechał w dalszą podróż po Rokietnicy i nie tylko…

 Joanna Górna

Na początek karnawału…
5.01.2018r odbył się w Bajeczce kolejny koncert 

z cyklu spotkań Klubu Małego Muzyka. Tym razem 
wśród dzieci rozbrzmiały rockowe nuty. Maluchy 
poznały elementy techniki gry na gitarze elektrycz-

nej i perkusji. Okazało się, że piosenki /w świetnym 
wykonaniu/ Madonny, Queen, Michaela Jacksona 
czy Justina Timberlake’a są dobrze dzieciom znane. 
Atmosfera w Bajeczce zrobiła się gorąca! Cieszymy 
się, ze przedszkolaki mogą obcować z tak różny-
mi gatunkami muzycznymi – od baroku, przez re-
gionalną muzykę Wielkopolski, po rockowe moc-
ne brzmienia. 
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Barbórka – tradycyjne polskie święto górnicze, 
obchodzona jest na cześć św. Barbary, patronki gór-
ników. 4 grudnia to dzień, który wszystkim przy-
pomina o ciężkiej i niebezpiecznej pracy ludzi pod 
ziemią. Ten ważny dla każdego górnika dzień, uro-
czyście świętowaliśmy w naszym przedszkolu. Dzieci 
poznały i zdobyły wiedzę na temat właściwości wę-
gla oraz jego powstania. Poznały również strój gór-
nika, w skład którego zalicza się m.in. czako (czap-
kę z pióropuszem) – wysoką, sztywną czapkę. Sowy 
i Jeżyki z wielkim zapałem i zaangażowaniem wy-
konały takie czapki.

6 grudnia 2017r. Leśną Chatkę odwiedził niezwy-
kły gość – ŚWIĘTY MIKOŁAJ ! Sowy i Jeżyki zaśpiewały 
kolędy i wyrecytowały wierszyki. Mikołaj przeprowa-
dził z dziećmi rozmowę na temat bycia grzecznym. 
Na zakończenie swojej wizyty rozdał dzieciom słod-
kie upominki. Dziękujemy Mikołajowi za prezenty 
oraz niezapomnianą wizytę. Do zobaczenia za rok !

Zima, zima, zima …. no i gdzie ta zima, pytają Sowy 
i Jeżyki z Leśnej Chatki. My w przedszkolu zgodnie 
z kalendarzem 21 grudnia 2017r. uroczyście powi-
taliśmy pierwszy Dzień Astronomicznej Zimy. Każda 
grupa w swojej sali rozmawiała na temat zbliżają-
cej się pory roku, rozwiązywała krzyżówki i odga-
dywała zagadki. Śnieżne stroje, lodowe akcesoria 
i dźwięczna muzyka porwały wszystkie dzieci do za-
bawy. Z utęsknieniem czekamy już tylko na śnieg !

Dzieci z Bullerbyn Astrid Lindgren nigdy się nie 
nudzą. 15 grudnia 2017r. Animatorki z Księgarni 
„Między Słowami” odwiedziły Leśną Chatkę. Przed-

szkolaki wspólnie z rodzicami odkrywały Boże Na-
rodzenie w Bullerbyn. Lisa, Lasse, Bosse, Olle, Brit-
ta i Anna jadą do lasu ściąć cztery choinki – jedną 
dla zagrody Północnej, jedną dla Środkowej, jedną 
dla Południowej i jedną dla dzidziusia. W powietrzu 
unosi się zapach pierników, laku do lakowania pre-
zentów i wszystko jest piękne i świąteczne. W Bul-
lerbyn dzieci z zapałem pomagają w przygotowa-
niach do świąt. Sowy i Jeżyki porównywały wraz ze 
szwedzkimi dziećmi zwyczaje i obrzędy towarzyszą-
ce Świętom Bożego Narodzenia. Jedno jest pewne 
w Szwecji i w Polsce dzieci z równie wielkim zaan-
gażowaniem i radością czekają na Wigilię.

Oto nadszedł długo oczekiwany dzień Spotka-
nia Wigilijnego w Leśnej Chatce. W tym roku Sowy 
i Jeżyki wraz z rodzicami gościli w Restauracji „Pod 
Gruszą” w Rokietnicy. Dzieci przedstawiły gościom 
Jasełka wprowadzając zebranych w klimat Świąt 
Bożego Narodzenia. Rodzice z radością podziwia-
li występy swoich pociech. Na zakończenie przy-
jęli życzenia świąteczne i zasiedli do pięknie ude-
korowanych stołów by spożyć wigilijną wieczerzę.

O przedszkolakach z Leśnej Chatki nie zapomniał 
pan sierżant Bartosz Karzycki dzielnicowy z Poste-
runku Policji w Rokietnicy. Tuż przed spotkaniem 
wigilijnym obdarował dzieci słodkimi upominka-
mi, które zostały rozdane podczas wieczerzy wigi-
lijnej. Słodycze były podarunkiem od Pana Irene-
usza, któremu składamy serdeczne podziękowania.

Przedszkole  
Leśna Chatka

stołu wigilijnego.  Poznały w ten sposób tradycje 
bożonarodzeniowe. Był to dzień pełen niezapo-
mnianych wrażeń.

Szukamy zimy
Przedszkolaki na placu zabaw szukały zimy. W sło-

neczne dni chętnie wychodziły na świeże powie-
trze, aby dostrzec symptomy pierwszych oznak zimy. 
Było mroźnie, ale wesoło i radośnie. Dzieci jednak 
z ogromnym zaciekawieniem oczekują śniegu.
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Grudniowe wieści z Przedszkola 
w Napachaniu…
Dzień Górnika

4 grudnia w Dniu Górnika gościliśmy w naszym 
przedszkolu wyjątkowych gości: Panią Karolinę oraz 
Pana Piotra pracujących w Kopalni Miedzi w Lubi-
nie. Goście, ubrani w tradycyjne stroje galowe gór-
ników, opowiedzieli nam o swojej ciężkiej pracy, 
którą wykonują pod ziemią. Chętne dzieci mogły 
również przymierzyć czapki galowe, zwane czako. 
Na zakończenie każda z grup zrobiła sobie pamiąt-
kowe zdjęcie. W imieniu wszystkich dzieci serdecz-
nie dziękujemy Pani Karolinie oraz Panu Piotrowi za 
wizytę w naszym przedszkolu, a także Mamie Ant-
ka- Pani Agnieszce, bez której nie udałoby się zor-
ganizować tego wspaniałego dnia!

Wizyta Świętego Mikołaja
Wizyta Świętego Mikołaja w naszym przedszkolu 

to najbardziej wyczekiwany przez dzieci dzień. Przy-
gotowują się do niego bardzo starannie: uczą się 
wierszy i piosenek tematycznych, a także wykonu-
ją różnorodne prace plastyczne. Wszystkie przed-
szkolaki od samego rana nasłuchiwały „mikołajko-
wych” dzwoneczków. Jednak Święty Mikołaj miał 
bardzo dużo pracy i przysłał do nas z prezentami 
swoich pomocników: Panią Dyrektor Małgorzatę 
Łopatkę oraz Panią Wicedyrektor Lidię Trybuś. Każ-
da z grup otrzymała wspaniałe prezenty, za które 
serdecznie dziękujemy.

Konkurs Kolęd
Tradycją naszego przedszkola stał się coroczny 

konkurs kolęd. Uczestnicy konkursu zaprezentowali 
swoje umiejętności wokalne przed Jury w składzie: 
Pani Dyrektor Małgorzata Łopatka, Pani Wicedyrek-
tor Ewa Welman oraz Pani Elżbieta Skrzypczak. Na-
sza komisja miała nie lada wyzwanie, lecz po długiej 
naradzie stwierdziła, że wszyscy uczestnicy zasłu-
gują na nagrodę oraz dyplom. 

Obiad wigilijny oraz wizyta Gwiaz-
dora 

20 grudnia w naszym przedszkolu odbył się uro-
czysty obiad wigilijny. W tym dniu zawitał do nas 
także najprawdziwszy Gwiazdor, który przyniósł ze 
sobą duży worek prezentów. W trakcie swojej wi-
zyty rozmawiał z dziećmi i każdemu wręczył paczkę 
z niespodzianką. Dzieci zrobiły sobie także pamiąt-
kowe zdjęcia z Gwiazdorem. Następnie wszystkie 
przedszkolaki zasiadły do wigilijnego obiadu. Wspól-
nie z nauczycielkami podzieliły się opłatkiem, skła-
dając sobie życzenia z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia. 

Świąteczne spotkania z Rodzicami
19.12.2017 roku w grupie Krasnoludki odbyło się 

spotkanie z Rodzicami, w ramach grupowej Wigilii. 
Początkowym etapem wspólnego celebrowania był 
występ artystyczny dzieci pt. „Mikołajkowy zawrót 

głowy”. Po widowisku Rodzice otrzymali prezenty od 
swoich pociech, a następnie zasiedliśmy do wspól-
nej wieczerzy. Kiedy to spotkanie miało się ku koń-
cowi, nastąpiła wielka niespodzianka dla dzieci- otóż 
Rodzice wystawili przedstawienie pt. „Dziewczynka 
z zapałkami spędzi Wigilię razem z Nami”. Dziękuje-
my Państwu za przygotowanie występu, przygoto-
wanie pysznych produktów oraz pomoc w zakupie 
składników niezbędnych do przygotowania potraw!

21 grudnia najmłodsza grupa Żabki zaprosiła swo-
ich najbliższych na przestawienie pt. Zmartwienie 
Aniołków. Nasze maluchy pięknie zaprezentowały 
wierszyki, piosenki, a także kolędy. Na zakończenie 
dzieci wręczyły swoim rodzicom drobne upominki. 

Powitanie Zimy
22 grudnia nasze przedszkolaki,ubrane na bia-

ło, powitały kolejną porę roku – zimę. Pani Zima 
przygotowała różne zagadki dla dzieci, z którymi 
świetnie sobie poradziły. Najtrudniejsze okazało 
się przekazywanie sobie z rąk do rąk kostki lodu, 
która była bardzo zimna i szybko się topiła. Jednak 
największą frajdą okazała się „bitwa na śnieżki”. 
Na koniec przedszkolaki mogły spróbować białych 
przysmaków Pani Zimy, czyli soli, cukru, mleka i jo-
gurtu, a zwieńczeniem uroczystości była degusta-
cja białej czekolady. 

Wieści z Przedszkola w Mrowinie
Zimowe podróże

4 grudnia grupy Mrówek i Pszczółek wybrały się 
na wycieczkę do Poznania. Zwiedziliśmy Stare Zoo, 
spacerowaliśmy po Starym Rynku, by o godzinie 
12.00 zobaczyć poznańskie koziołki.Kolejnym eta-
pem zwiedzania było Rogalowe Muzeum, w którym 
odbyły się zajęcia ze sztuki kulinarnej. Dzieci zapo-
znały się z legendą świętego Marcina. Poznały także 
elementy gwary poznańskiej - wszystkie ,,szczuny” 
i ,,mele” dowiedziały się, jak ,,po naszymu” mówi się 

Przedszkole  
Mrowino-
Napachanie
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na ziemniaki (pyry), ser ze szczypiorkiem i rządkiewką 
(gzik), drożdżówkę (sznyka z glancem). Z ciekawości 
nastawiały ,,klapioki” czyli uszy i wytrzeszczały ,,śli-
pie” (oczy), a ,,kalafa” (buzia) im się nie zamykała. 
Następnie cukiernik zaprezentował nam produkty, 
których używa do wypieku świętomarcińskich rogali. 
Po krótkim wprowadzeniu dzieci zabrały się do pra-
cy. Na zmianę ugniatały ciasto, wałkowały je nadajac 
kształt trójkąta. Przedszkolaki nadziewały ciasto masą 
makową i zwijały w podkowę, nadając ostatecznie 
kształt rogala. Po upieczeniu zajadaliśmy się pysznymi 
rogalami. Radość i entuzjazm dzieci były najlepszym 
dowodem na to, że wycieczka była bardzo udana. 

Mikołaj
6 grudnia to w przedszkolu najbardziej wyczeki-

wana przez dzieci data, a to za sprawą Mikołajek.
Święty Mikołaj od samego rana postarał się o ra-
dość na twarzach dzieci. Już po śniadaniu przybyły 
wysłanniczki Świętego Mikołaja - panie dyrektor: 
Małgorzata Łopatka i Lidia Trybuś z workiem peł-
nym prezentów. Dzieci z grupy Pszczółek, dostały 
wspaniałe klocki i lalki. Bardzo dziękujemy św. Mi-
kołajowi i pomocnikom z Rady Rodziców!

W cukierni „Pod słodkim  
pierniczkiem”

Święta to czas radości, wspólne spotkania z naj-
bliższymi, wspaniała tradycja, ale także związane 
z nią smaki i zapachy. Dlatego w grupie „Pszczó-
łek” dzieci miały okazję samodzielnie przygotować 
swoje pierniczki. Nasza sala zmieniła się w cukier-
nię pełną korzennych zapachów i słodkich smaków. 
Dzięki zaangażowaniu rodziców nie zabrakło koloro-
wych dekoracji i małe pierniczki zamieniły się szyb-
ko w dziecięce dzieła sztuki.

Konkurs ,,Choinka”
W piątek, 22 grudnia nastąpiło rozstrzygniecie 

świątecznego konkursu plastycznego ,,Choinka”. Do 
konkursu zgłoszono aż 30 przepięknych prac. Drogą 
głosowania wyłoniono zwycięzców w dwóch kate-
goriach: praca dziecięca i praca z rodzicem

I miejsce: Wojtek Depa (Mrówki) i Nikola Mil-
carz (Biedronki)

II miejsce: Mateusz Kapica (Biedronki) i Wero-
nika Michalik (Mrówki)

III miejsce: Amelia Goraj (Pszczółki) i Ewa Woj-
talewicz (Biedronki).

Wyróżnienia otrzymali:Basia Kuśnierek (Bie-
dronki), Gracjan Duszyński (Smerfy), Iga Górzyńska 
(Mrówki), Ala Nieznańska (Pszczółki), Zuzia Skrzypiec 
(Biedronki), Maksiu Kusa (Pszczółki), Zasia Ruta (Bie-
dronki), Zuzia Jankowska (Smerfy), Frania Klapińska 
(Biedronki), Mateusz Kołodziejczak (Mrówki), Ewa 
Janowwicz (Smerfy), Grześ Nieznański (Biedron-
ki), Bartek Kołodziej(Pszczoły), Martyna Jankowiak 
(Mrówki), Jakub Toczek (Motyle).Wszystkim uczest-
nikom serdecznie gratulujemy!!!

Świątecznie, czyli ze śpiewem na 
ustach

Poniedziałek, 18 grudnia był bardzo rozśpiewa-
nym dniem w naszym przedszkolu, a to za sprawą 
konkursu kolęd i pastorałek pod hasłem ,,Świateczne 
muzykowanie” i drugiej odsłony II edycji konkursu 
na ,,Najbardziej rozśpiewaną grupę”. W tegorocz-
nym konkursie wzięło udział 20 dzieci z różnych grup 
przedszkolnych. Dzieci zaprezentowały tradycyjne 
kolędy i przepiękne pastorałki. W świątecznym na-
stroju poczuliśmy magię zbliżajacych się świąt Boże-
go Narodzenia. Dzieci z grupy ,,Mrówki” też wzięły 
udział w konkursie: Martynka i Kacper zaśpiewali 
pastorałkę pt. ,,Chojka”, Paweł i Jaś - w duecie za-
prezentowali utwór ,,W lichej stajni ...”, Mateusz - 
zaśpiewał pastorałkę,,Bosy pastuszek”- zdobywając 
wyróżnienie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy! 
Po wręczeniu nagród nastąpił dalszy ciąg muzykowa-
nia. Każda grupa prezentowała świąteczną piosenkę. 
Dzieci śpiewały łącznie w trzech różnych językach, 
zachwycały swoimi strojami, pięknymi aranżacja-
mi piosenek, kolęd i pastorałek.

Gwiazdor w Przedszkolu
20.12.2017 nasze przedszkole odwiedził oczeki-

wany przez dzieci gość - Gwiazdor. Zaprosił wszyst-

kich do wspólnej zabawy, śpiewając i tańcząc razem 
z nimi. Potem obdarował każdego przedszkolaka pre-
zentem, rozmawiając choć chwilę z każdym dziec-
kiem. Miłe spotkanie zostało zakończone wspólną 
fotografią. Dziękujemy Gwiazdorkowi za wspa-
niałe upominki i już czekamy na kolejne Święta. 
19.12.2017 w grupie „Mrówek” odbyło się spotka-
nie dla rodziców przygotowane przez Panie i dzieci. 
Uroczystość rozpoczęła się od przemowy Pani Ar-
lety i Pani dyrektor, które ciepło wszystkich przy-
witały i złożyły najserdeczniejsze życzenia z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Wiele 
emocji wywołało przedstawienie Jasełkowe w wy-
konaniu dzieci, które zaprezentowały własną inter-
pretację historii narodzin Jezusa. Zgodnie z tradycją 
byli więc Maryja i Józef, była szopka bożonarodze-
niowa, trzej królowie i piękne anioły, które zstąpi-
ły na ziemię. Spektakl zawierający zarówno partie 
mówione, jak i śpiewane (widzowie mogli usłyszeć 
znane kolędy), został ciepło przyjęty przez zebra-
nych i nagrodzony gromkimi brawami. Nad cało-
ścią czuwały Panie Arleta i Joanna, które zajęły się 
przygotowaniem dzieci, a było to nie lada wyzwa-
nie. Po spektaklu zaproszono wszystkich na słodki 
poczęstunek przygotowany przez rodziców. Wszyst-
kim Paniom, przedszkolakom należą się ogromne 
pochwały za zaangażowanie, nauczone perfekcyj-
nie role, kolędy i pastorałki, dzięki którym stworzyły 
wspaniałą świąteczną atmosferę i podbiły serca ca-
łej widowni. W imieniu wszystkich rodziców: Dzię-
kujemy!!! Dziękujemy rodzicom za pięknie przygo-
towane stroje, ciasto i tak liczne przybycie.
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Zima w Czterech Porach Roku
Po naszym ulubionym miesiącu grudniu nadszedł 

styczeń, a wraz z nim Nowy Rok. Tym razem nie 
przyniósł ze sobą mrozu i śniegu. Pogoda była ra-
czej wiosenna i dosyć ciepła, a my z niecierpliwo-
ścią wypatrywaliśmy choćby niewielkiego śniegu.

Większość naszych styczniowych działań koncen-
trowała się wokół dwóch bardzo ważnych osób w na-
szym życiu: babci i dziadka. Przygotowywaliśmy dla 
nich przedstawienia pełne wierszyków, piosenek 
i uśmiechu. Podczas zajęć z ceramiki zrobiliśmy rów-
nież upominki – starszaki portrety babć i dziadków 
z gliny, a maluszki i średniaki serca i kwiatki. Wszy-
scy włożyli mnóstwo wysiłku w to, by prezenty były 
najpiękniejsze. Każda grupa innego dnia zaprosiła 
swoich dziadków do przedszkola. Był to napraw-
dę niezwykły dzień, bo babcie i dziadkowie bywa-
ją w przedszkolu często tylko raz w roku. Najpierw 
oglądali nasze występy, później, obdarowani pre-
zentami, siadali razem z nami przy stołach i rozma-

wiali przy kawie i słodkościach. To był taki czas na 
nacieszenie się swoją obecnością. Wspaniale było 
tak móc potulić się do babci i dziadka. Jesteśmy ich 
oczkami w głowie i dobrze o tym wiemy.

W styczniu odbyły się również zajęcia z DNA za-
bawy. Jest to czas, który bardzo lubimy, bo pani 
robi z nami różne eksperymenty chemiczne. Tym 
razem robiliśmy chipsy z mleka- jestem w stanie 
się założyć, że większość z was nie ma pojęcia jak 
je wyczarować.

Klub Małego Muzyka odszedł nieco od tematyki 
babciowo-dziadkowej i przekazał nam dawkę po-
zytywnej energii w czasie audycji „Popowo-rocko-
wo”. Była perkusja, gitara elektryczna i mnóstwo 
głośnej, szybkiej muzyki, którą uwielbiamy. Świet-
nie się bawiliśmy.

Teraz czekamy już na luty, bo wraz z jego nadej-
ściem ma się odbyć balik karnawałowy, na który już 
bardzo długo czekamy. Na pewno będzie świetny- 
jak zawsze w naszym przedszkolu.

Grudniowe wydarzenia w Mrowinie
Grudniowym zwyczajem naszej szkoły jest orga-

nizowanie przedstawienia Jasełkowego w ostatnim 
dniu przed przerwą świąteczną. W tym roku przygo-
towali je uczniowie klasy IIIa i IIIb. Piękna dekoracja 
sali gimnastycznej wprowadziła wszystkich w świą-
teczny nastrój. O dobrą zabawę i miłe doznania słu-
chowe zadbali  zdolni, mali aktorzy i wokaliści pod 
czujnym okiem p. Anny Skwarek oraz wychowaw-
ców klas p. Danuty Gortat i p. Marioli Stachowiak. 
Pani dyrektor oraz zaproszeni goście złożyli życze-
nia wszystkim zebranym uczniom, rodzicom i na-
uczycielom. Następnie w salach odbyły się wigilie 
klasowe z wychowawcami. W rodzinnej atmosfe-

rze nastąpiło dzielenie się opłatkiem i wzajemne 
składanie życzeń. 

Szkoła Podstawowa w Mrowinie już kolejny rok 
współpracuje z Fundacją pomocy Humanitarnej Re-
demptoris Missio. W październiku uczestniczyliśmy 
w akcji „Kup Pan Szczotkę”. Przyłączyliśmy się do 
zbierania szczoteczek i past do zębów, które trafiły 
do szkół i przedszkoli misyjnych w Afryce. 

W grudniu z pomocą wolontariuszy z Napachania 
zbieraliśmy środki opatrunkowe w akcji „Opatru-
nek na ratunek”. Zebrane środki trafiły do misyjnych 
przychodni i szpitali, gdzie  zgłaszają się najczęściej 
ludzie najbiedniejsi i najbardziej chorzy. Brakuje tam 
dosłownie wszystkiego. Każdy bandaż, czy plaster są 
na wagę złota. W grudniowej akcji udało się zgro-
madzić ponad 4 kg środków opatrunkowych. 

szkolny koordynator akcji  
Anna Skwarek

Przedszkole  
Cztery Pory 
Roku

Zespół Szkół  
Mrowino-Napachanie

Zespół Szkół  
im. J. i W. Zamoyskich

 Frida Kahlo, Diego Rivera 
i „Morderstwo w Orient Expresie”

8 grudnia 2017r. została zorganizowana wyciecz-
ka do Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Wzię-
ła w niej udział klasa IV TAK/TI, pod okiem pani 
Agnieszki Olejniczak-Gros.

Zapoznaliśmy się z twórczością dwójki meksy-
kańskich artystów - Fridy Kahlo i Diego Rivery. Do-
wiedzieliśmy się także o ich pochodzeniu, fascyna-
cji ideą komunizmu i życiu bohemy artystycznej na 
początku XX wieku. Przede wszystkim jednak – ćwi-
czyliśmy trudną sztukę interpretacji tekstów kultury.

Następnie udaliśmy się całą grupą do Multikina, 
do Starego Browaru, w celu obejrzenia filmu „Mor-
derstwo w Orient Expressie” - na podstawie krymi-
nału Agathy Christie o tej samej nazwie.

Wyjazd niewątpliwie był ogromną dawką kultu-
ry, która zostanie w sercach uczestników na długo.

Adam Oboda – uczeń kl. IV TAK

Świąteczna Gra terenowa  
u Zamoyskich „Merry Weihnachten 
- Fröhliche Christmas! 

W dniu 14.12.2017 odbyła się w naszej szkole 
świąteczna gra terenowa. Gra odbywała się etapo-
wo i skierowana była do wszystkich uczniów Zespo-
łu Szkół. Na początku młodzież rozwiązywała zagad-
ki, których odpowiedzi prowadziły do miejsc, gdzie 
znajdowały się kody QR. Po ich zeskanowaniu uka-
zywało się pytanie w języku angielskim lub niemiec-
kim o tematyce świątecznej. Dzięki temu uczniowie 
mogli dowiedzieć się nie tylko o historii obchodze-
nia świąt Bożego Narodzenia w krajach anglo- i nie-
mieckojęzycznych, ale również poznać ciekawostki 
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związane ze sławnymi osobami oraz z zimą. Gra ta 
przyniosła wiele wrażeń i zabawy, a także pokazała, 
że nasza młodzież chętnie ze sobą współpracuje!

Aleksandra Maciejewska i Monika Hofman

Konkurs czytelniczy  
z języka niemieckiego

15 grudnia odbył się w naszej szkole konkurs czy-
telniczy z języka niemieckiego dla uczniów zainte-
resowanym poszerzaniem swojej wiedzy i umie-
jętności w zakresie języka niemieckiego. Konkurs 
polegał na przeczytaniu lektury w języku obcym 
i rozwiązaniu testu sprawdzającego zrozumienie jej 
treści. Każda klasa czytała lekturę na odpowiednim 
do umiejętności poziomie. Dobór lektur umożliwił 
rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumienie i za-
interesowania wiedzą o kulturze, geografii, litera-
turze i życiu codziennym w krajach niemieckiego 
obszaru językowego, ponieważ akcja historii krymi-
nalnych toczyła się w  na terenie Niemiec i Austrii. 
Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące głów-
nych bohaterów i najważniejszych wydarzeń powie-
ści, a także opisywali fotografie z książki. Układali 
wydarzenia kolejności chronologicznej i opisywali 
głównych bohaterów. Oczywiście wszystkie te za-
dania wykonywali w języku niemieckim.

Zwycięzców w kategorii klas pierwszych i dru-
gich oraz trzecich i czwartych poznamy już w naj-
bliższy piątek, podczas uroczystego wręczenia na-
gród i dyplomów.

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za trud 
włożony w przygotowanie się do konkursu. Liczę na 
waszą aktywność także w przyszłym roku.

Monika Hofman

Kiermasz u Zamoyskich
W niedzielę 17.12.2017 roku przed Świętami Bo-

żego Narodzenia, jak co roku, odbył się kiermasz. 
W szkole można było kupić stroiki i ozdoby świą-
teczne przygotowane przez Radę Rodziców i mło-
dzież naszej szkoły. Na kiermaszu można było po-
słuchać kolęd, zjeść gorącą grochówkę, a przy kawie 
delektować wypiekami serwowanymi przez uczniów 
z technikum.

Oczywiście nie zabrakło również atrakcji dla dzie-
ci. Przed bramą czekał na nich Mikołaj, a w pałacu 
maluchy mogły wziąć udział w warsztatach. Nasza 
młodzież przygotowała dla nich również insceni-
zację Bożonarodzeniową, która okazała się wielką 
atrakcją kiermaszu.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie Rady Rodzi-
ców, pracowników szkoły oraz młodzieży w przygoto-
wania oraz pomoc podczas kiermaszu i inscenizacji.

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję w grud-
niu 2018.

Dekoracje świąteczne
Uczestnicy Klubu Młodych Florystów przygoto-

wali wystawę towarzyszącą kiermaszowi. Pokazano 
na niej różne formy dekoracji związanych z Adwen-
tem i Bożym Narodzeniem. Uczniowie prowadzili 

pokaz wykonywania kompozycji, a zainteresowani 
mogli spróbować samodzielnie wykonać dekorację 
na stół świąteczny.

Zapraszamy na kolejną wystawę poświęconą wio-
sennym kompozycjom w trakcie ,,Majówki u Za-
moyskich”.

Maria Matuszczak

Mikołajkowy turniej  
halowej piłki nożnej chłopców

18.12.17 zakończył się w naszej szkole Mikołajko-
wy Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców. I miej-
sce zajęła kl. IV Ti/Tak, II miejsce kl. I Ti, III miej-
sce kl. II Th. 

Serdeczne podziękowania dla sędziego Tobia-
sza oraz Rady Rodziców, za ufundowanie słodkich 
nagród:-)

Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, był 
pełen niespodzianek i ambitnej gry.

Dlatego już teraz zapraszam na rundę wiosenną 
na boisku szkolnym.

M. Statucka
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EKO – KLASA W NAPACHANIU
„Upadł w puszczy miękki śnieżek
białą swą urodą.
Kto wydeptał tyle ścieżek?
Dokąd one wiodą?
Tędy sarna szła płochliwa,
skubiąc zeschłe ziele.
A tam biegał i podskakiwał 
Dzik, a za nim jeleń….”
F. Kobryńczuk  „Leśne ścieżki.”

W miesiącu grudniu Eko – klasa w Napachaniu 
uczyła się, jak pomagać zwierzętom leśnym prze-
trwać zimę. Mroźna i śnieżna zima to bardzo trudny 
czas dla dzikich zwierząt. Żeby wiedzieć jak poma-
gać trzeba dobrze poznać zwierzęta zamieszkują-
ce polskie lasy. Młodym ekologom w odkrywaniu 
tajemnic przyrody pomógł tata Gabrysi pan Prze-
mysław Nyka, który jest myśliwym. Dzieci z zacie-
kawieniem słuchały opowieści pana Przemka o zwy-
czajach leśnych zwierząt. Nauczyły się je rozróżniać 
i prawidłowo nazywać. Wysłuchały odgłosów jakie 
wydają, obejrzały poroża sarny, jelenia i dowiedzia-
ły się jak wygląda ich dokarmianie. Pan Przemek 
zwrócił dzieciom uwagę, że dokarmiać leśne zwie-
rzęta można tylko w porozumieniu z miejscowym 
leśniczym lub przedstawicielem koła łowieckiego. 

Leśniczy wraz z kołami łowieckimi zakładają zimą 
„leśne stołówki”, w których zwierzęta mogą się po-
silić. Oni też wskazują miejsca, gdzie można wyło-
żyć karmę i jaka powinna ona być. Dokarmiać zwie-
rzęta należy systematycznie w stałych miejscach 
i tylko w czasie surowej zimy, stosując dietę boga-
tą w witaminy i sole mineralne (np. buraki, jabł-
ka, marchew, ziemniaki). Karma, którą dostarcza 
się zwierzynie jest tylko uzupełnieniem codzien-
nej diety, a nie jej podstawą. Teraz już wiemy, że 
nie należy przyzwyczajać zwierząt do całorocznej 
pomocy żywieniowej, ponieważ zmniejsza to ich 
samodzielność, a zwiększa uzależnienie od ludzi. 
Najlepiej pomożemy zwierzętom dbając o przyro-
dę cały rok – nie niszcząc, nie śmiecąc, pamiętając, 
że las i pole to mieszkanie oraz jadalnia zwierząt. 

wych.  Anna Olejniczak - Cichocka

Grosikowe wieści, czyli młodzi 
ekolodzy z Mrowina rozpoczynają 
projekt edukacyjny OD GROSIKA 
DO ZŁOTÓWKI.

Jest  to projekt adresowany do uczniów klas dru-
gich i trzecich szkół podstawowych. Realizowany jest 
od 2007 r. W tym czasie udział wzięło w nim około 
121 000 uczniów i 181 000 ich rodziców oraz 5588 
nauczycieli z 2344 szkół ze wszystkich województw.

Tematyka projektu koncentruje się wokół podsta-
wowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębior-
czości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie 
pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy tak-
że szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego prze-
widywania i sposobów unikania różnorakiego ryzy-
ka. Główne cele programu to nabycie przez dzieci 
umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustala-
nia priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędza-
niu, nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych 
aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym 
uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Wiadomości zawarte w programie wzbogacającą 
doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z za-
kresu bezpieczeństwa a także przydatne we współ-
czesnym świecie jako początek edukacji najmłod-
szych. Organizatorem projektu jest Młodzieżowa 
Fundacja Przedsiębiorczości Bankowcy dla Eduka-
cji oraz Union Investment. Patronat honorowy ob-
jęło Ministerstwo Finansów. Podczas tej niezwykłej 
podróży po świecie finansów dzieciom towarzyszy 
Pan Grosik i wiewióreczka Złotóweczka. Na pewno 
ta przygoda sprawi dzieciom wiele radości i nauczy 
ich ciekawych rzeczy.

wych.  Bożena Lisiak

Wieści z Kiekrza

Obchody Powstania 
Wielkopolskiego 
w Kiekrzu

W tym roku przypada 99. rocznica wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego. Jedynego z polskich po-
wstań które miało tak wielki wpływ na kształt od-
radzającego się po 123 latach państwa polskiego. 
Pamiętajmy o Bohaterach i oddajmy Im hołd !

Trochę historii. W 1793 roku Kiekrz w wyniku II 
rozbioru znalazł się w zaborze pruskim, a po pokoju 

w Tylży w 1807 roku w granicach Księstwa Warszaw-
skiego. Od 1815 roku znów trafił pod panowanie 
króla pruskiego jako część Wielkiego Księstwa Po-
znańskiego. Po powstaniu wielkopolskim od 1921 
roku była tu Polska. Dzięki staraniom miejscowego 
proboszcza na wzniesieniu prowadzącym do kościoła 
w 1929 roku wystawiono figurę Chrystusa na beto-
nowym kwadratowym cokole, jako Pomnik Wdzięcz-
ności Opatrzności Bożej za odzyskaną wolność. Po-
mnik Chrystusa zwraca uwagę wyeksponowanym 
sercem oraz znajdującymi się u podstawy trzema 
marmurowymi tablicami. Tablica z przodu ku czci 
parafian poległych w dwóch wojnach światowych 
oraz w Powstaniu Wielkopolskim i dwie umieszczo-
ne po bokach z nazwiskami 61 poległych. W 1974 

roku pomnik został odnowiony i jest miejscem ob-
chodów kolejnych rocznic odzyskania niepodległo-
ści i Powstania Wielkopolskiego. 

W Kiekrzu Obchody Powstania Wielkopolskie-
go rozpoczęły się przemarszem delegacji sołectw, 
przedstawicieli gminy i miejscowych przedsiębiorstw, 
pocztów sztandarowych oraz nauczycieli uczniów 
i mieszkańców. Trasa prowadziła główną ulicą od 
szkoły do kościoła. Po odprawieniu przez Probosz-
cza mszy w kościele odbyła się akademia przygo-
towana przez uczniów z miejscowej szkoły . Przy 
akompaniamencie werbli odbył się apel poległych 
oraz zostały złożone przez delegacje kwiaty pod po-
mnikiem Figury Chrystusa. 

  Przemysław Ksobich



25luty 2018

Komunikat  
Akademii Wieku  
Dostojnego
Sekcja „zdrowy kręgosłup”

Zajęcia dla kobiet i mężczyzn odbywają się 
w poniedziałki godz. 19.15, w czwartki godz. 
19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury. Ćwiczenia 
prowadzi mgr reh. Agnieszka Łaszcz. Zapisy na 
miejscu. Należy zabrać matę fitness. Opłata za 1. 
ćwiczenie 7 zł. Pierwsze zajęcia gratis!.

Sekcja „Nordic Walking”
Zajęcia odbywają się w środy o godz. 18.30. 

Zbiórka przy ROS-ie od strony ronda. Profesjonal-
ne treningi prowadzi Dariusz Kosicki Instruktor 
Polskiej Federacji Nordic Walking. Udział w za-
jęciach jest bezpłatny.

Sekcja komputerowa
Zajęcia odbywają się w sali komputerowej 

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ro-
kietnicy w każdy piątek, godz. 14.15. zajęcia na 
każdym poziomie zaawansowania prowadzi Ma-
rzena Idkowiak – nauczyciel tutejszej szkoły. Za-
jęcia są bezpłatne.

Gorąco zachęcamy słuchaczy Akademii i sym-
patyków do udziału w proponowanych zajęciach, 
także na cykliczne spotkania z wykładowcami i Ro-
kietnicką Orkiestrą Dętą w sali GOK. Terminy spo-
tkań mających otwarty charakter są zamieszczane 
w Rokickich Wiadomościach i na stronie inter-
netowej GOK.

Andrzej Deckert

Rokietnickie Wierzby.   
Pogląd od strony estrady.

Spotkania w okresie przedsylwestrowym pod-
sumowujące osiągnięcia Gminy Rokietnica w koń-
czącym się roku stały się tradycją.

Hala ROS, współorganizatora spotkania w dniu 
27. grudnia wypełniła się niemal po brzegi zapro-
szonymi zacnymi gośćmi i licznie zasiadającymi na 
trybunach mieszkańcami gminy.

Wszyscy goście zostali zaskoczeni wręcz perfek-
cyjnym przygotowaniem całej imprezy, a przecież 
organizowali ją amatorzy. Brawo.

Zgodnie z programem, wójt gminy Bartosz Derech 
przypomniał osiągnięcia gminy w ubiegłym roku, 
a było ich wiele : VIII miejsce w Polsce w klasyfika-
cji Gmin, VII miejsce w kraju w klasyfikacji wójtów. 
Zasłużone gratulacje składali – Starosta Poznański 
Jan Grabkowski, senator RP  Piotr  Florek, poseł 
Bartłomiej Wróblewski.

Stałym punktem spotkania było coroczne wręcza-
nie statuetek „Rokietnicka Wierzba”. To zaszczytne 
wyróżnienia otrzymali : ks. Krzysztof Andrzejewski 
– proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny 
w Sobocie, Andrzej Deckert – kanclerz Akademii 
Wieku Dostojnego, oraz Centrum Tenisowe Sobota.

Moje, osobiste 
refleksje  
od strony 
estrady.

Zasiadając tuż 
przed estradą mo-
głem podziwiać do-
piętą w szczegółach organizację i nietypową aranża-
cję sceny. Scenariusz dopięty w szczegółach. Pełen 
profesjonalizm. Stając na scenie i patrząc na liczną 
widownię znalazłem się w innej rzeczywistości, do 
której nie przywykłem. Stremowany, zaskoczony, 
odbierając „Wierzbę” miałem wiele wątpliwości : 
czy na pewno trafiła we właściwe ręce? Znam oso-
biście wielu, którzy bardziej przysłużyli się lokalnej 
społeczności, a nadal stoją w poczekalni Kapituły 
Rokietnickiej Wierzby. Patrząc niejako z góry na lu-
dzi, którzy brawami przyjęli tę nominację, wątpli-
wości trochę się rozwiały. Zobaczyłem ludzi klaska-
jących z wyrazem uznania tego czego dokonałem. 
Akademia Wieku Dostojnego okazała się pierwszą 
w Polsce wiejską placówką kształcenia nieustan-
nego dla wszystkich, a przede wszystkim osób już 

nieaktywnych zawodowo. Jest przykładem, 
że można działać bez żadnego wsparcia fi-
nansowego.

  Wasze gratulacje są dla mnie najlepszą 
zapłatą. To miłe i zobowiązujące. Serdecznie 
dziękuję. Stojąc na podwyższeniu estrady, 
ogarniająca satysfakcja nie pozwoliła jednak 
nie zauważyć na szczęście nielicznych , pu-
stych krzeseł zarezerwowanych dla przed-
stawicieli lokalnego samorządu. Jeśli przy-
jąć, że uroczystość miała niejako charakter 
wspólnego ( XLVIII! Interpretacja własna) 

Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Gminy połączo-
nej z udziałem  mieszkańców, ta sytuacja jest dla 
mnie co najmniej dziwna.

I jeszcze jedno moje prywatne spostrzeżenie. 
Spotkałem wszystkich ( no może prawie wszyst-
kich) uczestników Rokietnickiej Gali  odpowiednio 
ubranych stosownie do rangi spotkania. Niektórym, 
nielicznym zabrakło jednak  „kindersztuby”, co było 
zauważone przez uczestników ROSgwiazdki.

 Gdyby  student przyszedł na egzamin ubrany jak 
na spotkanie przy grillu usłyszałby : jest pan nie-
przygotowany. Proszę przyjść w następnym termi-
nie. Chciałbym, by to zostało odczytane jako mój 
komentarz.

Andrzej Deckert  
– laureat Rokietnickiej Wierzby 2017.

Balik karnawałowy w Żydowie 2018

Jak co roku o tej porze w styczniową sobotę od-
był się BALIK KARNAWAŁOWY dla dzieci w Świetli-
cy Wiejskiej w Żydowie. Dla dzieci to czas wesoły 
tym bardziej, że lubią się bawić i przebierać za różne 
postacie z filmów czy bajek. Było kolorowo, gwar-
nie i tym razem ciekawie za sprawą zaproszonego 
gościa. Pani Ania Olejnik przedstawiła w postaci 
pokazu różne zjawiska fizyczno-chemiczne, które 
występują w przyrodzie praktycznie wszędzie wo-
kół nas. Przekazanie tej tajemniczej wiedzy w spo-
sób przemiłej zabawy było ciekawym przeżyciem 
dla dzieciaków. Mogły wszystkiego dotknąć i pową-
chać. Po tych pokazach był czas na zabawę i wie-

le konkursów z nagrodami. Oczywiście to wszyst-
ko przeplatane było owocami i słodkościami oraz 
smacznymi pączkami z Piekarni Pana Piotra Łako-
mego. Pragnę tu serdecznie podziękować Paniom 
z Koła Gospodyń z Żydowa, Pani Dyrektor GOK Te-
resie Wieczorek, Alicji Kaczmarek i Elwirze Cichowa-
las za pomoc w prowadzeniu konkursów oraz Panu 
Wotkowi Spochaczyk za przygotowanie oprawy mu-
zycznej. Dziękuję wszystkim dzieciom za wspólną 
zabawę i życzę Wam udanego odpoczynku w nad-
chodzące zimowe ferie.

 Radny i Sołtys Piotr Hałas
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Co słychać w ROSie…?
Finiszujemy z wyposażeniem gminnej bibliote-

ki im. Marii Konopnickiej. Brakuje tylko części re-
gałów – wysokich, które będą montowane w tym 
miesiącu. Niestety z uwagi na wymogi ppoż płyty, 
z których przycinane są regały muszą mieć wysoki 
wskaźnik ogniotrwałości. A takie płyty produkuje 
tylko fabryka we Francji, dostarcza do KRONOSPA-
NU Szczecinek, gdzie są przycinane i laminowane. 
Następnie dostarczone do odbiorcy (biblioteka ) 
i tu montowane. I to będzie już ostatni etap przed 
otwarciem nowej siedziby biblioteki. Oczywiście 
poza przeprowadzką, którą Dyrektor Gminnej Bi-
blioteki p. Teresa Wieczorek zamierza przeprowa-
dzić sprawnie, aczkolwiek w niekonwencjonalny 
sposób. Z informacji docierających do ROSu wyni-
ka, że otwarcie planowane jest na powitanie wio-
sny. Jedno jest pewne – biblioteka i jej wnętrze ro-
bią wrażenie.

Również w marcu br planowane jest otwarcie 
oddziału banku PBS w Rokietnicy, który w styczniu 
przystąpił do prac adaptacyjnych. O terminie zmia-
ny siedziby oddziału klienci zostaną poinformowani 
przez bank. Od lutego swoje podwoje otwiera re-
stauracja i bar szybkiej obsługi. I jak wiadomo od 
połowy grudnia działa już ROSSMANN, który na 
brak klientów nie może narzekać. Tym bardziej, że 
jak informują pracownicy sklepu, ze względu na 
bardzo duży asortyment docierają do nich klienci 
z pobliskich miejscowości z ościennych gmin, m.in. 
Tarnowa Podgórnego.

Myślę, że taka formuła inwestowania w nowe 
obiekty jest dobra. Wpływy z galerii handlowej 
w zdecydowany sposób zmniejszają koszty budo-
wy i utrzymania biblioteki gminnej. Przypomnę tyl-
ko, że całość inwestycji finansowana jest kredytem 
komercyjnym.

Podobna jest konstrukcja finansowania budo-
wy remizy dla OSP Rokietnica. W tym przypadku 
¾ kosztów inwestycji pokrywa kredyt komercyjny 
(3,5 mln złotych), a pozostała część – to wymagany 
przez bank – udział własny. Pokrycie udziału własne-

go wiąże się z podniesieniem kapitału spółki, który 
jest zaplanowany w budżecie gminy na 2018 rok. 
Koszt inwestycji szacowany jest na 4.450.000 zł. Wy-
konawca – o ile warunki pogodowe się zdecydowa-
nie nie pogorszą – zapowiedział, że obiekt zostanie 
ukończony przed terminem. Oficjalnie 15 września 
br, ale my z uwaga będziemy liczyc dni przyspiesze-
nia. Na koniec stycznia stan budowy jest mocno za-
awansowany. Wykonano poziom zero i stawiane są 

już ściany. A mury pną się do góry…
Miesiąc luty dla naszej młodzieży szkolnej to 

przede wszystkim ferie zimowe i czas oderwania 
się od nauki. Wiemy jakie trudne są powroty z fe-
rii i wakacji. Ale dla rodziców i starszej młodzie-
ży mamy niespodziankę. Żeby ten powrót nie był 
taki gorzki to zapraszamy w ostatnią sobotę lutego 
(24.02.) na godzinę 18.00 na kolejny program Ka-
baretu Skeczów Męczących. Bilety od 45 zł do 80 
zł są jeszcze do nabycia.
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A co słychać w ROSFiT…..?
Styczeń to jak zwykle miesiąc postanowień no-

worocznych. Ale też kolejnych - drugich urodzin na-
szego klubu (starzejemy się… ). W tym miesiącu 
w przeddzień rekordowej orkiestry WOŚP (przypo-
mnę, że był to rewelacyjny dzień ofiarności miesz-
kańców naszej Gminy i dzięki tej ofiarności uzbiera-
liśmy prawie 88 tys złotych, rok wcześniej było pond 
73 tys zł.) zorganizowaliśmy II urodzinki z marato-
nem dance i maratonem na rowerach (3 godziny 
spinningu). Ale oddajmy głos ROSFiTkom:

„13 stycznia 2018 r. celebrowaliśmy drugie urodzi-
ny Klubu RosFit! Nasze przyjęcie było bardzo aktyw-
ne. Od godziny 10:00 przy akompaniamencie zmy-
słowej i dynamicznej muzyki rozpoczął się maraton 
dance, który trwał nieprzerwanie do godziny 13.00

Żeby nie pominąć zwolenników siłowni zorgani-
zowaliśmy test sprawności, w którym Klubowicze 
mogli sprawdzić progress swojej formy od zeszłego 
roku. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a osoby wyróż-
nione upominki. Można było również wziąć udział 
w 3-godzinnym maratonie spinningowym. Podczas 
urodzinowego wieczoru nie mogło zabraknąć tor-
tu, podziękowań i życzeń. Wyróżniono też Klubo-
wiczów za najwyższą frekwencję oraz zaangażowa-
nie w życie Klubu.

Dziękujemy gościom za przybycie, dziękujemy 
Wójtowi Gminy Rokietnica Panu Bartoszowi Dere-
chowi, za ciepłe słowa i wiarę w siłę klubowiczów, 
którzy de facto tworzą ten klub. I za to Wam kocha-
ni Klubowicze serdecznie dziękujemy. 

Klub RosFit to profesjonalne miejsce prowadzo-
ne przez pasjonatów i miłośników aktywności fi-
zycznej oraz zdrowego trybu życia. Jesteśmy miej-
scem, w którym instruktorzy są przede wszystkim 
z powołania, Trenerzy Personalni z oddania, którzy 
znają potrzeby osób stawiających swoje pierwsze 
kroki na siłowni, oraz pełna zaangażowana recep-
cja, która słucha potrzeb klienta i poważnie bierze 
do serca jego uwagi i sugestie. Dziękujemy, że przez 
dwa lata jesteście z Nami... :-)”.

Jerzy Maciejewski – Prezes ROS Sp. z o.o.

dmuchane_
FERIE

10_11_lutego_2018
rodzinny weekend skakanych rozmaitości

# KIEDY?  _10 i 11 lutego od 11.00 do 17.00
#GDZIE?  _Rokietnicki Ośrodek Sportu: arena główna

#JAK?  _Program:
Dmuchańce NON_STOP
W blokach godzinowych:

o Fitness dawniej i dziś: gry i zabawy ruchowe znane,  
nieznane i zapomniane;

o Sportowa zima: tenis „halowy” i stołowy, kręgle,  
kajak na „sucho”, taekwondo

o Animacje
o Warsztaty plastyczne:  | Malowanki | Bibułkowe szaleństwa

#Dla KOGO?  _3+ czyli mali, duzi i trochę więksi
_dla opiekunów: radość, ulga, wolny czas, inspiracje, kącik spokoju 

#ZA ILE?  _atrakcje ruchowe: GRATIS!
#KUP jeśli chcesz i lubisz:

 _POPcornowo, BALONowo, CUKRowo
_Woda i napoje    _Zdrowe owoce    _KAWA, Herbata, Słodycze 

#ORGANIZATORZY:
_Gminny Ośrodek Kultury      _Biblioteka Gminna

_Rokietnicki Ośrodek Sportu      _rokietnickie UKSy
 

# NIE ZAPOMNIJ!  Prosimy pamiętać o zabraniu obuwia  
na zmianę, koniecznie z jasną podeszwą.
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Transport ścieków na linii Zmysłowo-Bytkowo
zmodernizowany. Inwestycja oficjalnie otwarta

Zimowe utrzymanie dróg
Szanowni Państwo,
Przypominamy, iż do Państwa dyspozycji pozosta-
je numer alarmowy do koordynatora zimowego 
utrzymania dróg na terenie Gminy Rokietnica: 

605 500 325.
Telefon jest czynny przez całą dobę.

Szanowni Klienci,
przypominamy, iż do Państwa dyspozycji pozo-
stają numery ALARMOWE, pod którymi można 
dokonywać zgłoszeń awarii sieci wodociągowej 
oraz kanalizacyjne:

KANALIZACJA (7:00-23:00) 
509 951 954

WODA I KANALIZACJA (CAŁODOBOWO) 
502 664 658 
61 8 145 351

Nowe zasady segregacji 
odpadów w pytaniach 
i odpowiedziach

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia br. 
nowymi zasadami segregacji odpadów pojawia się 
mnóstwo pytań i wątpliwości. Trafia do nas masa 
pytań. To oczywista kolej rzeczy. Postaramy się roz-
wiać najczęściej nurtujące Mieszkańców Gminy Ro-
kietnica wątpliwości. Zamieszczamy informacje waż-
ne dla nas wszystkich, a powtarzające się regularnie 
w Państwa mailowych i telefonicznych zapytaniach.

Co z tymi kolorami?
Na terenie Gminy Rokietnica odpady segrego-

wane z posesji nadal będą odbierane w systemie 
workowym i z pojemników. Zmianie ulegną jedynie 
kolory. Dostarczeniem kolorowych worków do Pań-
stwa domów zajmiemy się my. Odpady BIO będą 
odbierane z pojemników w kolorze brązowym. Je-
żeli natomiast posiadany przez Państwa pojemnik 
dedykowany odpadom BIO jest w innym, niż brą-
zowy kolorze, to zapraszamy do siedziby PUK przy 
ul. Topolowej 6 w Bytkowie lub do Urzędu Gminy 
w Rokietnicy (Biuro Obsługi Interesanta) przy ul. 
Golęcińskiej 1 w Rokietnicy po odbiór wykonanej 
przez nas naklejki, która go oznaczy w sposób dla 
nas identyfikowalny.

Każdy nowy mieszkaniec pierwszorazowo wor-
ki do segregacji odbiera w siedzibie Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. lub w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Byt-
kowie ul. Topolowa 6.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:
KOLOR ŻÓŁTY – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
KOLOR NIEBIESKI – PAPIER
KOLOR ZIELONY – SZKŁO
KOLOR BRĄZOWY – ODPADY BIO

Kiedy zostaną dostarczone kolorowe worki?

Kolorowe worki zostaną dostarczone Mieszkań-
com do końca okresu przejściowego, po wydaniu 
worków przezroczystych, pozostających na stanach 
magazynowych PUKu. Nie wykorzystane przez Pań-
stwa w okresie przejściowym worki powinny zna-
leźć się w kolorowym worku z tworzywami sztucz-
nymi, by po odbiorze przez PUK trafić do recyclingu. 
Prosimy o spokój i cierpliwość - worki na pewno 
dotrą na czas.

Czy muszę posiadać pojemnik BIO, gdy w moim go-
spodarstwie domowym funkcjonuje rozdrabniarka 
odpadów kuchennych?

Jeżeli odbiór odpadów odbywa się w sposób se-
lektywny, to oczywiście tak. Segregacja bowiem od-
bywa się czterema strumieniami jednocześnie, nie 
ma możliwości „wyłączenia” jednej z frakcji.

Czy muszę posiadać pojemnik BIO, gdy zadeklarowa-
nym sposobem odbioru jest sposób zmieszany?

Nie, posiadanie pojemnika BIO jest obligatoryj-
ne dla tych z Państwa, którzy odpady segregują. 
Segregacja bowiem odbywa się czterema strumie-
niami jednocześnie. Przy sposobie zmieszanym nie 
ma obowiązku wyodrębniania jednego strumienia 
– w tym przypadku BIO. Wszystkie odpady trafiają 
zatem do jednego pojemnika.

Czy muszę posiadać pojemnik BIO, gdy mam też kom-
postownik?

Nie, kompostownik jest jednym ze sposobów za-
gospodarowania odpadów BIO. Nie ma zatem obo-
wiązku posiadania pojemnika.

Jak często będą odbierane odpady BIO?
Odpady BIOdegradowalne zgodnie z harmono-

gramem wywozu będą odbierane raz na 4 tygodnie.  

Gdzie kupić pojemnik BIO?
Każdy z naszych Klientów zobowiązany jest za-

opatrzyć się w odpowiedni i adekwatny dla swo-
ich potrzeb pojemnik na odpady BIOdegradowalne. 
Ze swojej strony poczyniliśmy starania, by umoż-

liwić Państwu zakup używanych pojemników BIO 
w siedzibie PUK przy ul. Topolowej 6 w Bytkowie. 
Proponujemy najbardziej atrakcyjną, możliwą do 
wynegocjowania w obecnych warunkach ogrom-
nego popytu na pojemniki, cenę 75 złotych brutto 
za kubeł 120 l. Niemniej, pojemnik można nabyć 
w każdym dostępnym źródle.

Co zrobić, gdy odpady BIO, głównie koszona w okresie 
letnim trawa, nie mieszczą się w jednym pojemniku?

W takim przypadku dopuszczalny jest odbiór sko-
szonej trawy, drobnych gałęzi i chwastów w brązo-
wych workach BIOdegradowalnych.

Co zrobić, gdy odpady zmieszane nie mieszczą się w 
jednym pojemniku?

Każdy Klient zobowiązany jest posiadać taką ilość 
pojemników, która jest adekwatna do ilości wytwa-
rzanych odpadów. 

11 stycznia br. w towarzystwie Władz Gminy Ro-
kietnica oficjalnie zainaugurowaliśmy działalność 
nowego kolektora tłocznego ścieków Zmysłowo - 
Bytkowo wraz z powstałą na Osiedlu Zmysłowo, 
w miejsce starych i niewydajnych, pompownią. In-
westycja ma znacząco usprawnić transport ścieków 
z Mrowina (w tym ogromnego Osiedla Zmysłowo), 
Cerekwicy, coraz intensywniej zasiedlanego Traktu 
Napoleońskiego oraz w niedalekiej przyszłości Przy-
brody, którą aktualnie kanalizujemy. Warto przypo-
mnieć, że zadanie zostało wykonane w zaledwie 4 
miesiące, a wartość inwestycji to 2 225 402,50 zł 
netto, z czego 1 046 310,06 zł wyniesie dofinanso-
wanie ze środków UE.
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Spotkanie  
wigilijne 

W środę o 17.00 rozpoczęliśmy nasze Świąteczne 
Spotkanie, na które przybyli zaproszeni goście, ro-
dzice i opiekunowie z naszymi uczestnikami, człon-
kowie Stowarzyszenia oraz pracownicy Warszta-
tu. Spotkanie rozpoczęła Pani Wanda Koralewska 
Prezes naszego  Stowarzyszenia, która powitała 
gości: Pana Tadeusza Czajkę Wójta Tarnowa Pod-
górne, Pana Bartosza Derecha Wójta Rokietnicy, 
Panią Danutę Potrawiak Sekretarz Gminy Rokiet-
nica, Pana Adama Piocha Przewodniczącego Rady 
Gminy Rokietnica i Panią Elżbietę Brzeźniak Radną 
Gminy Rokietnia, Pana Mieczysława Paczkowskie-
go Sołtysa Baranowa, Pana Leszka Borowiaka Przy-
jaciela ROKTARU, Właściciela Firmy BOR-BUS oraz 
rodziców, uczestników. Następnie Pani Prezes za-
prosiła wszystkich do obejrzenia jasełek pt. „Dzisiaj 
w Betlejem”, w którym główne role grali uczestnicy 
Warsztatu. Występ bogaty był w indywidualne role, 
solowy śpiew Piotra Iwańskiego oraz Elżbiety Wi-
śniewskiej we wspólne śpiewanie kolęd. Na scenie 
pojawiły się Aniołki, Pasterze, Królowie oraz Święta 
Rodzina w przepięknych strojach i z wielką tremą. 

Występ udał się bardzo dobrze, doszły do nas słowa 
uznania i wzruszenia z publiczności, za co w imieniu 
naszych artystów bardzo dziękujemy.  Po przedsta-
wieniu wprowadzającym w świąteczny nastrój Pani 
Prezes złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia, 
aby te zbliżające się Święta były rodzinne i pełne 
życzliwości. Następnie głos zabrali: Wójt Tarnowa 
Podgórnego oraz Wójt Rokietnicy, który wspólnie 
z  Panem Przewodniczącym Rady Gminy Rokietni-
ca, na ręce Pani Wandy Koralewskiej, przekazał pre-
zent dla całego warsztatu - materiały plastyczne. 
Do życzeń dołączył się także Pan Sołtys Baranowa. 
Następnie przyszedł czas na kosztowanie pysznych 
potraw jakie przygotowali uczestnicy z  Pracowni 
Gospodarstwa Domowego oraz ciast, które upiekły 
na tą uroczystość mamy naszych uczestników oraz 
członkowie Stowarzyszenia, za co bardzo dziękuje-

my. Składamy również serdecznie podziękowania 
dla tych osób, które przyniosły owoce oraz inne 
słodkości. Przygotowane prezenty, które sponso-
rowała Polska Sieć Drogerii Vica i Stowarzyszenie, 
wręczała Pani Kierownik. Aby otrzymać prezent na-
leżało odśpiewać wybraną kolędę. Wykonania były 
oryginalne, piękne i chwytające za serce, aż niektó-
rym łza zakręciła się w oku. 

Rodzice także otrzymali ręcznie wykonane nie-
spodzianki. Upominki z rąk Pani Prezes otrzyma-
li również pracownicy Warsztatu, którzy wspólnie 
zaśpiewali kolędę. Pan Leszek Borowiak po raz ko-
lejny wcielił się w rolę Gwiazdora i ufundował pre-
zenty dla naszych uczestników Warsztatu i wręczył 
je osobiście.  Podczas spotkania nie zabrakło rów-
nież wspólnego kolędowania.

ROKTAR na 
IX Charytatywnym 
Balu Sołtysów 
w Rokietnicy

W święto Trzech Króli 6 stycznia 2018 r. po raz 
IX odbył się Bal Sołtysów, z którego dochód prze-
znaczony jest na rzecz Stowarzyszenia Osób Nie-
pełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR. Uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Baranowie zostali 
zaproszeni na otwarcie Balu. Zgodnie z tradycją tego 
dnia przybyli jako Trzej Królowie, wspólnie zaśpie-
wano kolędę „Mędrcy świata”. W dowód wdzięcz-
ności za okazane serce i hojność nasi uczestnicy 
wręczyli  podziękowania wszystkim biorącym udział 
w balu. Następnie uczestnik WTZ Krzysztof, zachę-
cając wszystkich do dobrej zabawy, zaśpiewał dwa 
utwory:  „Pytasz mnie” A. Rosiewicza oraz „Poko-
lenie” zespołu Kombii.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za udział w aukcjach 
obrazów wykonanych przez naszych podopiecznych. 

Mamy nadzieję, że ozdobią domy i biura, przynosząc 
satysfakcję z dobrze zainwestowanych złotówek.

Dziękujemy sponsorom, organizatorom i biorą-
cym udział w balu za okazaną życzliwość oraz ser-
ce, składamy wyrazy uznania.

Prezes Stowarzyszenia
Wanda Koralewska

Prosimy o wsparcie nas przekazując 1% podatku 
na działania na rzecz osób niepełnosprawnych KRS 
0000316203 Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin ROKTAR
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IX Bal Sołtysów – kolejny,  
charytatywny rekord dla ROKTARu

Nie ma początku roku bez karnawału. Karnawa-
łu w Gminie Rokietnica zaś - bez balów charytatyw-
nych. Całą ich plejadę otwiera ten, którego historia 
jest najstarsza. W tym roku Bal Sołtysów, bo o nim 
mowa, został zorganizowany po raz dziewiąty. Ta dość 
już nobliwa statystyka została wzmocniona dodatko-
wym, dość niezwykłym, akcentem. Nie jest bowiem 
okolicznością codzienną fakt, iż tradycyjny termin od-
bywania się tego wydarzenia – pierwsza sobota kar-
nawału - przypadł w tym roku w Święto Trzech Króli. 

Początkową rozterkę głównego inicjatora balu – 
Józefa Fudali, Sołtysa Sołectwa Rokietnica, zastą-
piła dodatkowa mobilizacja. Nie może bowiem za-
wieść i odpuścić ten, kto działa pod patronatem 
Mędrców ze Wschodu. Tym bardziej, że ich misją 
było przecież złożenie pokłonu i szczerych darów. 

Każda minuta IX Balu Sołtysów dodawała do jego 
zacnej historii kolejną wspaniałą cegiełkę.  Udowad-
niała, że jego zorganizowanie w tym właśnie dniu, 

może być skazane wyłącznie na sukces. Począw-
szy od serdeczniej atmosfery, doskonałego klima-
tu, życzliwości i humoru wszystkich gości, poprzez 
nieodzowną w czasie karnawału radosną i pełną 
uciech zabawę w znanej scenerii i przy sprawdzo-
nej muzyce, po urozmaicenie rozpoczęcia imprezy 
wizytą ekipy ROKTAR-u i przeprowadzoną dla nich 
akcję charytatywną. 

Każdy z gości tym chętniej do niej się włączył, 
że miał okazję bezpośrednio zetknąć się z obda-
rowywanymi. Podopieczni Stowarzyszenia, prze-
brani za Trzech Króli, nie tylko wręczyli w serdecz-
nym rewanżu swoje dary każdemu uczestnikowi 
karnawałowych uciech, ale i ich przywitali: kolę-
dą i wyjątkowym mini recitalem Krzysztofa Sadka. 
Piosenka zespołu Kombii „Pokolenie”, którą m.in. 
wykonał, w tekście o prawie każdego do własnego 
czasu, celnie trafiała w serce. Co więcej - skutecz-
nie zastąpiła każde, nawet najbardziej oryginalne, 

słowo komentarza i zachęty do bycia tego wieczo-
ru wyjątkowo szczodrym.

Na wiernych i nowych gości Balu Sołtysów moż-
na liczyć zawsze. Jednak 6 stycznia 2018 r, spisali 
się naprawdę wyjątkowo. Ich hojność, oprócz sym-
bolicznego wymiaru, miała bowiem bardzo kon-
kretny, finansowy wyraz. Emocjonujące licytacje 
i zawsze dobrze odbierane cegiełki pozwoliły ze-
brać dla ROKTARu niebagatelną kwotę 4.500,00zł. 
To prawdziwy rekord. Godny dnia, organizatorów, 
okoliczności i niezwykłych adresatów, którzy skra-
dli tego dnia swym donatorom serca. 

Danuta Potrawiak  
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PODZIĘKOWANIE
Organizatorzy IX Balu Sołtysów serdecznie dzię-

kują za pomoc i wsparcie: 
• Panu Bartoszowi  Derechowi - Wójtowi Gminy 

Rokietnica za patronat honorowy;
• Panu Adamowi Olejnik – Staroście  Obornickiemu;
• Danucie  Potrawiak - sekretarz Gminy Rokietnica 

i pracownikom Referatu Promocji UG;
• Wandzie Koralewskiej – Prezes ROKTAR-u;
• Strauss Cafe Poland  – Swadzim;
• Michałowi Wieland – Prezes PUK-u;
• Marianowi Szymańskiemu – Prezesowi ROK-

BUS-u;
• Lesławowi Spochaczyk – ZUK ROKBUS;
• Jerzemu Maciejewskiemu – Prezesowi ROS-u;
• Wojciechowi Kaczmarkowi – Dyrektorowi Zespo-

łu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamojskich;
• Andrzejowi Zajdler - firma SUNEX;
• Elżbiecie Furmaniak – bistro KURCZAK;

• Edycie Śmiatacz – GROCHÓWKA z Napachania ;
• Ewie Kaczmarek - Salon kosmetyczny;
• Natalii Wołczyk - Salon fryzjerski;
• Małgorzacie Rapacz - Zakład fryzjerski;
• Ewelinie Więckowskiej - Zakład fryzjerski;
• Agnieszce Puk - Zakład fryzjersko-kosmetyczny;
• Dominikowi Chlebowskiemu – firma WENTYL;
• Waldemarowi Miecznik - DOMEX; 
• Marcinowi Szatkowskiemu – firma AGMAR;
• Kazimierzowi Fudala - AUTOBLACH –TEST;
• Piotrowi Jankowiak - MECHANIKA POJAZDOWA ;
• Arturowi Lisiak - Cukiernia „U Kamilka”;
• Piotrowi Łakomemu – Piekarnia w Rokietnicy;
• Józefowi Gawron – Restauracja POD GRUSZĄ ;
• Ewie Nadolnej – sklep spożywczy;
• Stefanowi Kaczmarek – firma KARES;
• Eugeniuszowi  Kaczmarek – introligatornia i dru-

karnia;
• Marii Chojnackiej – Sołtys Krzyszkowa;

• Marzennie Mruk - Sołtys Kiekrza – Pawłowic;
• Agnieszce Kram – Sołtys Napachania;
• Jackowi Steike – Sołtysowi Starzyn-Rogierówka;
• Przemysławowi i Sylwii Kiejnichom;
• Barbarze i Wiesławowi Dziamskim;
• Danucie Kupka;
• Teresie Sroka;
• Krystynie Wargin;
• Faustynie Bajerlein;
• Halinie Fudala;
• Michałowi Cieciora;
• Zdzisławowi Szatkowskiemu;
• Ireneuszowi Matyja;
• Adamowi Michta;
• Januszowi Garstka.
oraz wszystkim anonimowym Darczyńcom  
i Wolontariuszom 

Józef Fudala – Sołtys Sołectwa Rokietnica,  
główny organizator Balu Sołtysów

Wieści z Krzyszkowa

Spotkanie noworoczne 
w Krzyszkowie

W świątecznym nastroju 13 stycznia w świetlicy 
sołeckiej odbyło się spotkanie noworoczne miesz-
kańców Krzyszkowa. Było one okazją do podsumo-
wania minionego roku oraz podziękowania miesz-
kańcom za wspieranie sołeckich inicjatyw. To dzięki 
ich życzliwości mogły odbyć się w sołectwie liczne 
spotkania integracyjne. Tradycyjnie już wręczono 
zaangażowanym mieszkańcom symboliczne statu-
etki. Wszystkim, którzy w minionym roku w jaki-
kolwiek sposób wspierali sołeckie inicjatywy ser-
decznie dziękuję. 

Sołtys M. Chojnacka
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Wieczór Kolęd i Pastorałek w GOK
Po rodzinnym czasie Świąt Bożego Narodzenia 

praktycznie nie pozostał ślad. Jednak tradycją już 
jest , że w Gminnym Ośrodku Kultury pozwalamy so-
bie w styczniu raz jeszcze poczuć magię świąt i roz-
począć nowy rok dźwiękami muzyki. Nasi młodzi 

artyści, uczniowie sekcji wokalnej i instrumental-
nej działających w GOK, 23 stycznia br. zaprosili na 
Wszystkich chętnych na Świąteczne kolędowanie.

To był niezwykły wieczór, w którym młodzi arty-
ści i zaproszeni goście zaprezentowali najpiękniej-

sze świąteczne utwory.
Na zakończenie wszyscy wspólnie, wraz z licznie 

przybyłą publicznością, wśród której byli m.in. dumni 
rodzice młodych wokalistów, zaśpiewali „Cichą noc”. 

Wieczór upłynął w swojskiej, rodzinnej atmosfe-
rze, z pewnością warto go powtórzyć za rok. 

Wielkie brawa należą się przede wszystkim Pani 
Marcie Podulce i Panu Jarkowi Chmielewskiemu, 
którzy znakomicie przygotowali swoich podopiecz-
nych do występu.

Dziękujemy wszystkim przybyłym mieszkańcom 
oraz artystom za ten niezapomniany wieczór. 

GOK

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR  

serdecznie zaprasza  
dorosłe osoby z niepełnosprawnościami  

na bezpłatne zajęcia  
 malarskie  
 technik artystycznych 
 wikliniarskie 
 rehabilitacyjne  

 
w poniedziałki od 16.00 do 19.00 do Baranowa  

na ulicę Wspólną 5  - siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej  
 

                                                          oraz 

                                                    na zajęcia sportowe, 
 na Tarnowskie Termy                                                                                                                             

w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 54 

 

 zajęcia na pływalni – wtorek od 19.00 do 20.00 

 zajęcia na sali fitness i siłowni– czwartek od 17.00 do 18.00 

Zajęcia odbywają się od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia 

 

Zapisy przyjmuje p. Wanda Koralewska nr tel. 502 631 137  lub p. Elżbieta Kram 500 420 323 
 

„Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne” 
 i Stowarzyszenie ROKTAR               
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Rokietnica Biega Stowarzyszenie 
Coraz więcej maszerujących, truchtających, biega-

jących i startujących widać na ciemnych po zmroku 
ulicach Rokietnicy. Nie straszne im dymiące komi-
ny, chociaż i tych mamy coraz mniej u nas. Brawo 
dla tych, którzy palącym śmieciom mówią wyraź-
nie NIE. Spotkania na wspólne treningi wieczorową 
porą pod Gimnazjum cieszą się powodzeniem, są 
biegające mamy z wózkami, chętni ojcowie, a na-
wet młodzież. Kto wie, może to jest zalążek krze-
mowej doliny lekkoatletycznej? A może wystarczy, 
że ludzie się po prostu spotykają, integrują, wymie-
niają pomysłami. Albo po prostu ze sobą biegają, 
wychodzą z domu. 

Stowarzyszenie biega nie tylko z początkującymi, 
ale i też potrzebującymi. Pobiegliśmy z paczkami 
dla dwóch rodzin w potrzebie w gminie, było wie-
le licznych pożądanych prezentów. I możemy tyl-
ko wyobrazić sobie, że sprawiliśmy chociaż jeden 
uśmiech na twarzy dziecka czekającego na zamó-

wiony prezent, że pomogliśmy chociaż jednej rodzi-
nie w załatwianiu zakupów na święta. Otrzymaliśmy 
podziękowania, ale to my dziękujemy, że mogliśmy 
przyczynić się do czyjegoś szczęścia. Dla mnie oso-
biście to duża niewymierna satysfakcja. 

Pisząc ten artykuł szykujemy się do biegu z WOŚP 
14 stycznia, jak od już trzech lat. Kto wie, może po-
bijemy rekord zawartości w puszce z lat zeszłych? 
Witamy z otwartymi ramionami każdego, kto rów-
nież wspiera tę szlachetną tradycję. 

W grudniu otwarły się zapisy na najbardziej po-
żądane i oblegane biegi długodystansowe w 2018 
r., tj. Półmaraton Poznański (start biegu tuż-tuż, bo 
15 kwietnia), Nocny Półmaraton we Wrocławiu (16 
czerwiec), Maraton w Dębnie (8 kwietnia). 

Podsumowanie roku mamy za nami. Nowy Rok 
to dla wielu czas postanowień, nowych założeń, pla-
nów- treningowych? Nie przypominam sobie, żebym 
kiedyś robiła noworoczne postanowienia, ale może 

minęło zbyt wiele lat, kiedy to miało miejsce. Dobi-
jam w końcu do nowej kategorii wiekowej w biegach. 
Nie mniej jednak tak się zbiegło, że i początek tego 
roku wiele zmieni w moim nie tylko biegowym życiu.

Każdy bieg ma swój finisz, lepszy czy gorszy, ale 
ma. I mój autorski finał nastąpił wraz z zakończe-
niem pisania tego artykułu, ostatniego dla Rokic-
kich Wiadomości. Łącznie wyprodukowałam przez 
około 2,5 lata około ponad 25 artykułów, zapełni-
łam swoją twórczością prawie tyle samo stron Ro-
kickich Wiadomości (czyli jakbym stworzyła prawie 
cały nowy numer!) i mam nadzieję, że ilość ama-
torów biegania była proporcjonalna wraz ze wzro-
stem ilości dostępnych artykułów. Jeśli tak się nie 
stało, to przynajmniej może udało się dostarczyć 
niektórym czytelnikom tzw. entertainment, czyli 
przyjemności z zażywania kultury pisanej. 

Moim następcom życzę lekkiego pióra, wielu oka-
zji do opisywania rekordów życiowych koleżanek 
i kolegów i nie tylko wiernych czytelników, ale i za-
palonych biegaczy. Życzę wszystkim czytelnikom, 
żeby mogli otrzymać rzetelny i pełen entuzjazmu 
artykuł o bieganiu, pasji, wartościowych ludziach. 
Stawiam poprzeczkę wysoko, ale Stowarzyszenie 
Rokietnica Biega zostało stworzone przez ludzi war-
tych tego wysiłku. 

Do zobaczenia na biegowych ścieżkach!
Sabina Ociepa

 
Znajdziecie nas na FB: https://www.facebook.

com/rokietnicabiega/
Zapraszamy na wspólne treningi pod Gimna-

zjum, szczegóły na naszej Fun Page (link wyżej). 
Grupa chętnych do biegów i marszobiegów stale 
się powiększa!

Turniej Reiss Cup 2017 w Rokietnicy już za nami!
16 grudnia najstarsi zawodnicy Akademii Pił-

karskiej Reissa wzięli udział w Turnieju Mikołaj-
kowym Reiss Cup 2017. Zawody odbyły się pod 
patronatem honorowym wójta gminy Rokietnica. 

Emocjom nie było końca, a młodych adeptów 
futbolu do walki rozgrzewał nieustający doping ki-
biców. Każdy z nich, zmotywowany do gry, na bo-
isku dawał z siebie 100%. Po długo wyczekiwanych 
rozgrywkach, zwycięzcą została drużyna z Szamotuł.

Zawodników wszystkich drużyn ani na chwilę nie 
opuściła wola walki i chęć strzelenia jak najwięk-
szej liczby bramek. 

Na turnieju nie zabrakło również podopiecznych 

trenera Michała Kaczmarka, którzy zajęli 4. miejsce. 
Jak twierdzi mentor zespołu z Drezdenka, to było 
prawdziwe piłkarskie święto w Akademii. 

– Nic tak nie motywuje drużyny, jak rywalizacja 
o tytuł zwycięzcy. Poziom rozgrywek był bardzo wy-
soki. Cieszy nie tylko fakt, że znów mogliśmy się spo-
tykać się w fenomenalnym składzie, ale i co raz to 
lepszy poziom gry naszych zawodników. 

Turniej Reiss Cup nie odbyłby się bez zaanga-
żowania wielu osób, ale i także wsparcia naszych 
partnerów. Pragniemy gorąco podziękować wszyst-
kim partnerom, a także rodzicom i opiekunom, któ-
rzy cierpliwie i z zaangażowaniem wspierali mło-

dych adeptów podczas Mikołajkowego Turnieju 
Reiss Cup 2017.

Akademia Piłkarska Reissa 
Zdjęcia Krzysztof Michta
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LIDER AD 2017
Tak niedawno podsumowaliśmy rok 

2016 a już trzeba pisać o roku 2017, 
który był pełen ciężkiej pracy, sukce-
sów oraz dalszego rozwoju siatkówki. 
Działalność klubu w minionym roku 
wspierali – Gmina Rokietnica,  Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki (program Klub) czy Po-
wiat Poznański.

W 2017 działalność naszego klubu to czas wielu 
sukcesów – 6 zawodniczek i zawodników trafiło do 
kadr Wielkopolski w siatkówce – Olga Kędziora i Ur-
szula Sochacka oraz Dominika Gąsior – młodziczki, 
Bartek Gapiński – młodzik oraz Paweł Czapka i Ja-
kub Szelągiewicz – siatkówka plażowa. W finale Mi-
strzostw Wielkopolski –Kinder+Sport – wystąpiła 
„CZWÓRKA” chłopaków – P.Czapka, J.Szelągiewicz, 
B.Janiszewski, N.Wiśniewski, M.Koczorowski, K.Kał-
mucki oraz „DWÓJKA” dziewcząt – A.Dombrow-
ska, G.Dziamska, N.Klimczak. Obydwa zespoły za-
jęły IV miejsca (najgorsze dla sportowca). Jeszcze 
lepiej nasze zespoły spisały się w rozgrywkach mi-
strzowskich w mini siatkówce plażowej – chłopacy 
P.Czapka i J.Szelągiewicz zostali Mistrzami Wielko-
polski a dziewczyny O.Kędziora i D.Gąsior – wywal-
czyły tytuł Wicemistrzyń Wielkopolski.

W rozgrywkach młodzików Wielkopolskiego 
Związku Piłki Siatkowej – chłopacy  grający w ze-
spole Rzemieślnika Kwilcz zdobyli Wicemistrzostwo 
Wielkopolski. Dzięki temu uzyskali awans do Mi-
strzostw Polski gdzie dotarli do półfinału.

W nowym sezonie chłopacy grają w zespole Sza-
motulanina Szamotuły, mają również szansę walki 
o Mistrzostwo Wielkopolski. Równolegle sukcesy 
nasi zawodnicy odnieśli w rozgrywkach szkolnych 
reprezentując barwy SP Rokietnica – chłopacy wy-
walczyli II miejsce w rozgrywkach Mistrzostw Powia-
tu Poznańskiego SZS a w finale rejonu zajęli również 
II miejsce (finał był blisko), dziewczęta wywalczy-

ły III miejsce w  Mistrzostwach Powiatu. 
Organizatorem finału powiatu dziewcząt 
był nasz Klub na czele z naszym trene-
rem P. Paupą.

Docenieni zostaliśmy przez zarząd 
WZPS w Poznaniu – w maju powierzo-
no nam organizację finału Mistrzostw 
Wielkopolski w mini siatkówce chłopa-
ków oraz w czerwcu w Sobocie odbyły 

się Mistrzostwa Wielkopolski w mini siatkówce pla-
żowej chłopców  - gorące podziękowania dla Cen-
trum Tenisowego Sobota za udostępnienie miej-
sca na turniej.

OBÓZ LETNI
W sierpniu tradycyjnie przygotowujemy się do 

nowego sezonu na obozie letnim – kolejny raz był 
to niedaleki Lubasz ze swoimi pięknymi okolicami 
i świetną bazą. Codzienne treningi dają świetna bazę 
do Rozgrywek w nowym sezonie.  Oprócz siatkówki 
i spędzaniu czasu na kąpielach w pobliskim jeziorze 
udaliśmy się do Obornik Wlkp. do parku linowego 
oraz korzystaliśmy z kajaków i rowerów wodnych.
TURNIEJE

Oprócz rozgrywek ligowych nasi zawodnicy biorą 
udział w turniejach towarzyskich. Startujemy w roz-
grywkach Enea Ligi Siatkówki, - 7 naszych zespołów 
wywalczyło awans do tzw złotej grupy a 2 do srebrnej.

Kolejne sukcesy to turniej trójek w Śremie -I miej-
sce – Gabrysi Dziamskiej, Amelii Dombrowskiej oraz 
Kinga Jucha, w Komornikach było tylko III miejsce 
(mimo kontuzji naszej podstawowej zawodnicz-
ki). W grudniu zagraliśmy na turnieju w Murowa-
nej Goślinie gdzie nasza najlepsza TRÓJKA –Ame-
lia, Gabrysia i Amelia Just – wywalczyły I miejsce, 
CZWÓRKA dziewcząt  - Paula Żarna, Maja Serweciń-
ska, M.Księżycka, M.Sperzyńska – zajęła V miejsce. 
Dzielnie również walczyły pozostałe nasze zespoły. 
Zwłaszcza na słowa pochwały zasługują DWÓJKA 
chłopców – F.Kurantowicz i N.Pospiech – są dwa 
lata młodsi od swoich konkurentów a wywalczyli 
miejsce w połowie stawki zespołów.
Zapraszamy chętnych na treningi! 
Informacje na naszym profilu klubowym na FB.

1% na UKS LIDER ROKIETNICA
Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej działal-

ności przez przekazanie 1% podatku  na rzecz UKS 
LIDER Rokietnica. Nie jesteśmy organizacją pożytku 
publicznego  natomiast możemy takie środki pozy-
skać za pośrednictwem FUNDACJI PARTNERSTWO 
z Warszawy, która uruchamia akcję wpłat 1% po-
datku dochodowego na rozwój sportu  wśród dzie-
ci i młodzieży. 

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić od-
powiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatko-
wym (PIT-36,PIT -36L, PIT-37, PIT 38, lub PIT-28) 
podając:  numer KRS: 0000197334

W celu szczegółowym należy wpisać: UKS LIDER 
ROKIETNICA

Zarząd
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Udany start karateków z UKS Błyskawica na turnieju CUP w Zdunach

W sobotę 25.11.2017 odbył się turniej 
w karate olimpijskim- Zduny CUP. W zawo-
dach wzięło udział około 250 zawodników 
z 25 klubów wielkopolski, w tym miedzy in-
nymi z Leszna, Wrocławia, Ostrzeszowa czy 
Pleszewa. Nasi zawodnicy trenowani przez 
Jarosława Kuca przywieźli do Rokietnicy 6 
medali: 2 złote, 2 srebrne, 2 brązowe. Po raz 
kolejny pokazali siłę i wszechstronność za-
wodników, którzy dominują zarówno w wal-
kach (kumite) jak i pokazach (kata). 

Złoty medal wywalczyli – Julia Suszka w konku-
rencji kumite, Dominik Suszka startujący w barwach 
klubu Kuzisport. Srebrny medal wywalczyli – Hanna 
Weber w konkurencji kata, Michał Weber w kon-
kurencji fantom. Brązowy medal wywalczyli – Han-
na Weber w konkurencji Fantom, Dominik Suszka 
w konkurencji Kumite. Tuż za podium znalazł się 
Kacper Skąpski któremu nie udało się zdobyć me-

dalu, ale walczył z całych sił i wykazał się wspania-
łą postawą, dumnie reprezentując nasz klub. Były 
to kolejne zawody rankingowe, które wyłonią za-
wodników do kadry Polski.

„Prawdziwym celem karate-do nie jest wskazy-
wanie kto jest lepszy, a kto gorszy. Karate-do to sztu-
ka walki służąca rozwijaniu charakteru poprzez tre-
ning. Różne części ciała zostają przystosowane do 

pełnienia funkcji broni . Aby móc ich używać swo-
bodnie i efektywnie konieczna jest samodyscypli-
na. Aby stać się zwycięzcą, najpierw należy poko-
nać samego siebie.’’ 

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom 
i życzymy dalszych sukcesów.

 D.S. 

VII Mistrzostwa Gminy o Puchar Wójta w tenisie stołowym

Kolejne mistrzostwa są za nami. Dziękujemy 
wszystkim za udział i sportowe zachowanie. Po-
dziękowania należą się wszystkim osobom, które 
pomagały przy organizacji oraz obsłudze. Jeszcze 
raz bardzo serdecznie dziękujemy wójtowi gminy 
Rokietnica oraz sołtys sołectwa Mrowino-Cerekwi-
ca za patronat i zakup pucharów za I i II miejsce. 
Poniżej przedstawiamy wyniki.

Kategoria mężczyźni do 18 lat:
I miejsce: Krzysztof Gościniak 

II miejsce: Wojciech Kaczmarek 
III miejsce: Maciej Matysik 

IV miejsce: Dominik Małyszka 
V miejsce: Hubert Witkowski 

VI miejsce: Stanisław Banyś 
VII miejsce: Łukasz Zacharski  

VIII miejsce: Dominik Zacharski 
IX miejsce: Kacper Figiel 

X miejsce: Paweł Gawroński
Kategoria kobiety:

I miejsce: Zofia Gizińska 
II miejsce: Maja Waśkowiak 
III miejsce: Zofia Kaczmarek 
IV miejsce: Julita Władysiak 

V miejsce: Iza Sołtysiak 
VI miejsce: Wiktoria Witkowska 
VII miejsce: Maja Andrzejewska 

VIII miejsce: Paulina Andrzejewska

Kategoria mężczyźni powyżej 18 lat:
I miejsce: Paweł Daszkiewicz 

II miejsce: Paweł Marszałkiewicz 
III miejsce: Karol Piszora 

IV miejsce: Mariusz Piszora 
V miejsce: Zbigniew Śniegocki 

VI miejsce: Aleksander Ratajczak 
VII miejsce: Tomasz Dziekański 

VIII miejsce: Piotr Woźniak 
IX miejsce: Janusz Skrodzki 

X miejsce: Daniel Dziekański 
XI miejsce: Włodzimierz Nowak

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy!
UKS „Słowian” Mrowino
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BUDMAR-CUP II  
– Falquon Hades rządzi!

W drugiej odsłonie BUDMAR-CUP sezonu 
2017/2018 zwyciężył Piotr Likowski. Piotr ewident-
nie rozkręcał się z meczu na mecz. W pierwszym 
pojedynku miał ogromne problemy z dobrze gra-
jącym Markiem Antkowiakiem, który był o krok od 
zwycięstwa. Piotr wynikiem 3:2 awansował do ko-
lejnej rundy i później nie miał już takich kłopotów. 
W finale pewnie pokonał Karola Bartkowiaka, któ-
ry tego dnia również prezentował się wyśmienicie. 
Na trzecim stopniu podium stanęli Maciej Zalew-
ski i Yahor Mikheyenka. Pierwsza czwórka otrzy-
mała puchary i medale ufundowane przez firmę 
BUDMAR oraz pamiątki przywiezione przez Rado-
sława Babicę prosto z USA, z ostatnich zawodów 
US Open. Od niepamiętnych czasów pierwszy raz 
zdarzyło się aby na podium zabrakło zawodników 
reprezentujących Akademię Bilardową z Rokietni-
cy. Za to wszystkie cztery piąte miejsca zostały ob-
sadzone przez naszych. Zuzanna Błaszczak i Bartek 
Wawrzyniak odnotowali kilka świetnych wyników 
i zatrzymali się na ćwierćfinałach. Razem z nimi tur-
niej zakończyli Andrzej Barski i Robert Jachimow-
ski. Z zawodów przeprowadziliśmy relację wideo na 
żywo za pomocą naszego funpage na Face booku. 
Transmitowaliśmy kilka pojedynków, które teraz 
są dostępne. Zapraszamy do obejrzenia finału: 
https://www.facebook.com/389492661121964/
videos/1753963491341534/

Wyniki z BUDMAR-CUP II dostępne są tutaj:
https://www.online-brackets.com/view/5041
Warto podkreślić, iż pierwszy turniej BUDMAR-

CUP wygrał Adam Stankiewicz, który tak jak Piotr 
Likowski reprezentuje klub Falquon Hades Poznań. 
Można by rzec, że zawodnicy z Poznania odbijają 
sobie niepowodzenie w rozgrywkach II Polskiej Ligi 
Bilardowej, gdzie ich kosztem Akademia Bilardowa 
Rokietnica awansowała do baraży o I PLB. Nasi za-
wodnicy z pewnością nie powiedzieli jeszcze ostat-
niego słowa w BUDMAR-CUP. Trzeba też przyznać, 
że na liście startowej zabrakło kilku czołowych za-
wodników z Rokietnicy, którzy w tym czasie starto-
wali w eliminacjach do Mistrzostw Polski i pewnie 
pojawią się w kolejnych turniejach aby powalczyć 
o ranking BUDMAR-CUP. Kolejne zawody odbędą 
się 3 grudnia. Zapraszamy do udziału!!!

BUDMAR-CUP III – Piotr Likowski 
drugi raz z rzędu!!!

Sezon BUDMAR-CUP 2017/2018 wprowadza 
nowe standardy. Uruchomiliśmy zapisy do turnie-
jów przez internet. Losowanie z rozpiską godzino-
wą zawsze jest dostępne dzień przed zawodami 
umożliwiając zawodnikom przyjazd dokładnie na 
ich spotkanie. Z jednego stołu bilardowego prze-
prowadzamy transmisję video na żywo. Na zwycięz-
ców oprócz pucharów i medali ufundowanych przez 
firmę BUDMAR czekają także gadżety nawiązują-
ce do najważniejszych ostatnich zawodów bilardo-
wych na świecie. W następnym BUDMAR-CUP do 
wygrania będzie niespodzianka z Mistrzostw Świata 
w 9-bil startujących już w sobotę w Katarze. Nowe 
standardy z pewnością sprawiają, iż turniej staje się 
bardziej atrakcyjny i usprawniają przeprowadzanie 
rozgrywek, co przy tylko 3 stołach bilardowych jest 
ogromnie ważne. Otrzymujemy z zewnątrz wiele 
pozytywnych opinii i mamy nadzieję, że te infor-
macje bardziej się rozejdą i w Rokietnicy będziemy 
mieli jeszcze więcej zawodników. Przypominamy, że 
po 10 turniejach BUDMAR-CUP zostanie rozegra-
ny BUDMAR-MASTERS, w którym mogą wystąpić 
zawodnicy grający w minimum siedmiu BUDMAR-
CUP. Aktualnie jesteśmy po trzech turniejach, więc 
każdy może jeszcze załapać się na turniej podsumo-
wujący cały sezon, czyli BUDMAR MASTERS. Tym 
bardziej zachęcamy do udziału:) Aktualnie liderem 
sezonu 2017/2018 jest Piotr Likowski, który wczo-
raj wygrał drugi raz z rzędu! W finale pokonał Ma-
cieja Zalewskiego. Obaj reprezentują klub Falquon 
Hades Poznań. Na trzecim stopniu podium znaleź-
li się Arek Brzękowski i coraz lepiej grający Leszek 
Adamek. Zwyżkową formę zaprezentował także Se-
bastian Brzękowski, który o podium przegrał wła-
śnie z Leszkiem. Na piątym miejscu obok Sebastia-
na uplasowali się także: Robert Jachimowski, Karol 
Bartkowiak i Michał Potysz. Warto podkreślić, iż 
na liście startowej mieliśmy 3 zawodników, którzy 
przez ostatni tydzień brali udział w prestiżowych 
Mistrzostwach Polski. Mowa o Piotrze Likowskim, 
Arku Brzękowskim i Adamie Stankiewiczu. Na star-
cie BUDMAR-CUP III pojawił się także Tomasz Ma-
tłoka, Mistrz Polski Amatorów i zwycięzca Grand 
Prix Polski, dla którego był to pierwszy start od... 
dobrych kilku lat :) Liczymy na powrót Tomka do 

stałej rywalizacji przy stołach bilardowych, bo ma 
naprawdę ogromny talent. Wszystkie wyniki BUD-
MAR-CUP III dostępne są tutaj:
https://www.online-brackets.com/view/5177
Mecz finałowy można zobaczyć tutaj:
https://www.facebook.com/389492661121964/
videos/1782386848499198/

BUDMAR-CUP IV – Mistrz Polski 
Amatorów triumfuje!

Organizatorzy BUDMAR-CUP z turnieju na tur-
niej stawiają sobie poprzeczkę coraz wyżej. Se-
zon zaczęli od wprowadzenia zapisów przez in-
ternet i dokładnej rozpiski godzinowej używając 
portalu online-brackets.com. W każdym turnieju 
oprócz pucharów i medali ufundowanych przez 
firmę BUDMAR pojawiają się dodatkowe nagrody 
niespodzianki. Tym razem do wygrania były gadżety 
z Mistrzostw Świata w Katarze przywiezione przez 
Radosława Babicę. Dodatkowo za pomocą facebook 
AkademiaBilardowaRokietnica przeprowadzana jest 
transmisja wideo na żywo. Wszystkie transmitowane 
mecze są dostępne w internecie tuż po zakończeniu 
pojedynku. To wszystko jeszcze bardziej zachęca 
do udziału w BUDMAR-CUP i na starcie pojawia 
się coraz więcej nowych zawodników. W czwartej 
odsłonie pierwszy raz wystąpili gracze na co dzień 
startujący głównie w rozgrywkach prowadzonych 
w klubie 12ft w Poznaniu. Najlepiej z nich poradził 
sobie młodziutki Nikodem Jankowiak, który 
dotarł aż do półfinału. Obok Nikodema na trzecim 
stopniu podium uplasował się Adam Stankiewicz, 
który tydzień temu triumfował w dużym turnieju 
rozgrywanym w klubie Maximus Bydgoszcz. W finale 
BUDMAR-CUP IV spotkali się Tomasz Matłoka 
i dobrze znany w Rokietnicy, zawodnik Akademii 
Robert Jachimowski. Tomek może mniej znany 
w Rokietnicy ale w bilardowej historii zapisał się 
już wielkimi literami. Swoją przygodę z bilardem 
zaczynał razem z Radkiem Babicą. Na koncie ma tytuł 
Mistrza Polski Amatorów i zwycięstwo w zawodach 
Grand Prix Polski. Po kilkuletniej przerwie z bilardem, 
postanowił wznowić grę za sprawą turniejów 
w Akademii Bilardowej w Rokietnicy i... dorzucił 
do swojego dorobku zwycięstwo w zawodach 
BUDMAR-CUP. Tuż za podium znaleźli się: Sebastian 
Brzękowski, Michał Potysz, Rafał Łozowicki 
i debiutujący Piotr Ptaszyński. Rozgrywki BUDMAR-
CUP nie zwalniają tempa. Wyniki BUDMAR-CUP IV 
znajdziecie tutaj:

https://www.online-brackets.com/view/5668
Mecz finałowy dostępny tutaj:

https://www.facebook.com/389492661121964/
videos/1837012313036651/

Najlepsi w BUDMAR-CUP II Najlepsi w BUDMAR-CUP III

Najlepsi w BUDMAR-CUP IV
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Ruszyła RLB XIII ADVATECH!!!
Na liście startowej XIII edycji Rokietnickiej Ligi 

Bilardowej ADVATECH pojawiło się aż 30 uczestni-
ków. To jest rekord frekwencji! Zawodnicy zostali 
podzieleni na dwa szczeble rozgrywek: SUPER(12 
graczy) i PRO(18 graczy). W wyższej lidze jeden 
mecz pomiędzy zawodnikami polega na rozegra-
niu trzech pojedynkoów: w 8-bil do 7 wygranych 
partii, w 9-bil do 7 wygranych partii i w 14/1 do 70 
punktów. W PRO zawodnicy grają w te same od-
miany tylko na krótszych dystansach (do 5, 5 i 50). 
Turniej Finałowy RLB XIII ADVATECH przewidziany 
jest na koniec maja.

JUNIOR-CUP II  
dla Miłosza Michałowskiego!

Jednym z etapów rozwoju młodych bilardzistów 
z Rokietnicy jest udział w turniejach Junior-Cup or-
ganizowanych wspólnie z Gminą Rokietnica i Sto-
warzyszeniem Wielkopolska Akademia Bilardowa. 
Cykl Junior-Cup to zawody przeznaczone dla po-
czątkujących bilardzistów, którzy jeszcze nigdy nie 
startowali w ogólnopolskich zawodach. To właśnie 
z tych zawodów wyłaniamy talenty i dalej pielęgnu-
jemy ich rozwój. Tym razem na starcie dodatko-
wo pojawili się goście z klubu TG Sokół Brody pro-
wadzeni przez Wojciecha Piglę. Łącznie zagrało 12 
uczestników, których podzieliliśmy na dwie grupy. 
W grupie A bezapelacyjnie najlepszy był Miłosz Mi-
chałowski, który wygrał wszystkie swoje pojedyn-
ki. Grupę B wygrał Oskar Jachimowski, który od-
notował 4 zwycięstwa i jedną porażkę. Czterech 
z każdej z grup awansowało do fazy pucharowej. 
W ćwierćfinałach spotkali się: Miłosz z Olgierdem 
Krahelem, Julia Babica z Hubertem Hadyniakiem, 
Wiktoria Zawarta z Erykiem Świdniakiem i Dominik 
Pflaun z Oskarem. W półfinale Miłosz wygrał z Hu-
bertem, a Eryk z Oskarem. Finał to kolejna wygra-
na Miłosza, który tego dnia okazał się niepokonany. 
Pierwsza czwórka otrzymała statuetki a zwycięzca 
dodatkowo profesjonalny kij bilardowy. Zawody od-
były się w odmianę 8-bil. 

JUNIOR-CUP III  
– Oskar Jachimowski najlepszy!!!

Na starcie ostatniego w 2017 roku Junior-Cup po-
jawiło się 17 młodziutkich bilardzistów. Wśród nich 
ponownie zobaczyliśmy gości z klubu TG Sokół Bro-
dy prowadzonych przez Wojciecha Piglę. Wszyscy 
uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy, w których 
grali systemem „każdy z każdym”. W grupie A, gdzie 
rywalizowało 6 zawodników najlepszym okazał się 
Szymon Stachowiak (4 zwycięstwa), drugi był Domi-
nik Pflaum (3 zwycięstwa), a trzeci Eryk Świdniak (2 
zwycięstwa). Ta trójka awansowała do ćwierćfina-
łów. Z grupy B, gdzie również było 6 zawodników 
awans uzyskali: Oskar Jachimowski (5 zwycięstw), 
Julia Babica (3 zwycięstwa) i Antoni Knapczyk (2 
zwycięstwa). Ostatnia grupa liczyła 5 zawodników, 
z których awans do ćwierćfinałów uzyskało dwóch: 
Miłosz Michałowski (4 zwycięstwa) oraz Adam Mo-
ussa (2 zwycięstwa). W walce o podium Junior-Cup 
III 8-bil Antoni wygrał z Szymonem, Adam z Julią, Mi-
łosz z Dominikiem i Oskar z Erykiem. W półfinałach 
Adam pokonał Antoniego, a Oskar wygrał z Miło-
szem. Finał to popis świetnej gry Oskara, który pra-
wie bez pomyłki skończył mecz. Pierwsza czwórka 
otrzymała statuetki, a zwycięzca dodatkowo profe-

sjonalny kij bilardowy. Warto wspomnieć, iż Oskar 
jest kolejnym z rodziny Jachimowskich, który trium-
fuje w zawodach organizowanych w Akademii Bilar-
dowej. Wcześniej w Junior-Cup dużo zwycięstw od-
notował jego starszy brat Dawid, a w rozgrywkach 
Open wiele razy zwyciężał ich tata Robert. Gratulu-
jemy i zapraszamy na kolejne turnieje!!! :) Z uwagi 
na wzorową współpracę przy organizacji Junior-Cup 
z Gminą Rokietnica i Stowarzyszeniem Wielkopolska 
Akademia Bilardowa postanowiliśmy kontynuować 
cykl w przyszłym roku. Nowością będzie Ranking 
Junior-Cup zliczający punkty z minimum 6 turnie-
jów. Zawody pozostaną przeznaczone dla począt-
kujących bilardzistów, którzy jeszcze nigdy nie star-
towali w Mistrzostwach Polski. Mamy nadzieję, iż 
uda nam się wyłonić talenty na miarę Agnieszki Ko-
leckiej, Krzysztofa Kaczmarka, Arka Brzękowskiego, 
Zuzanny Błaszczak, Mileny Malickiej, czy wspomnia-
nego wcześniej Dawida Jachimowskiego, którzy dla 
Akademii Bilardowej z Rokietnicy zdobyli już kilka-
naście medali Mistrzostw Polski!!!

Ogromny sukces  
ale chcemy czegoś więcej!!!

Dobiegł końca sezon zasadniczy rozgrywek II Pol-
skiej Ligi Bilardowej. Akademia Bilardowa Rokiet-
nica dzięki wsparciu Gminy Rokietnica zgłosiła do 
rozgrywek dwie drużyny. W pierwszym zespole za-
grali: Michał Potysz (kapitan), Andrzej Barski, Marek 
Strykowski, Arek Brzękowski i Krzysztof Kaczmarek. 
Drugi team stworzyli: Maciej Wachowiak (kapitan), 
Daniel Wieszczeczyński, Piotr Judkowiak, Robert Ja-
chimowski, Łukasz Sikorski, Kacper Specyał i Dawid 
Jachimowski. Początkowo wydawało się, że stwo-

rzyliśmy dwie równorzędne drużyny. Ostatecznie 
okazało się, że to pierwszy zespół osiąga dużo lep-
sze, a wręcz rewelacyjne wyniki. W naszej ośmio-
letniej historii startów w II PLB jeszcze nigdy nie 
udało nam się zakończyć rozgrywek na miejscu da-
jącym awans do baraży o I PLB. W pierwszych star-
tach (2009-2011) byliśmy tzw. chłopcami do bicia. 
Później (2012-2014) kończyliśmy rozgrywki w środ-
ku tabeli. W dwóch ostatnich latach zabrakło nam 
tylko jednego dobrego meczu do awansu. W tym 
roku dopięliśmy swego. Nasz pierwszy zespół za-
prezentował się wyśmienicie. Na osiem spotkań 
wygraliśmy aż 7 i tylko raz zremisowaliśmy. Dało 
nam to drugie miejsce w tabeli, tuż za Zakręconą 
Bilą Poznań, która wyprzedziła nas tylko o jeden 
punkcik. Cały pierwszy zespół odnotował dodatni 
bilans indywidualnych zwycięstw. Najlepiej zapre-
zentował się Arek, który na 16 meczów wygrał aż 
15 (93% zwycięstw)!!! Równie dobrze prezentował 
się Michał wygrywając 13 z 15 pojedynków (86%). 
Andrzej wygrał 8 z 14 pojedynków (57%), Krzysiu 
6 z 10 (60%), a Marek 5 z 9 (55%). Piękne wyniki!!! 
W drugim zespole najlepszą skuteczność miał Piotr 
Judkowiak, który osiągnął 50% zwycięstw. Dalej nie-
źle zaprezentował się Maciej, który uzyskał 37%, 
Daniel 28% i Łukasz Sikorski 25%. Tabela i szcze-
gółowe wyniki są dostępne na stronach Polskiego 
Związku Bilardowego:

http://bilard-sport.pl/liga/tabela_2liga.php?-
grupa=3

Uczestnicy JUNIOR-CUP III

Wszyscy uczestnicy JUNIOR-CUP II z opiekunami
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Awans do baraży o I PLB, to niewątpliwie ogrom-
ny sukces Akademii Bilardowej z Rokietnicy, jednak 
zawodnicy z pewnością chcą czegoś więcej. Wiedzą, 
że stworzyli wspaniałą mocną drużynę, dla której 
sezon się jeszcze nie skończył. Wierzą, że stać ich na 
triumf w ciężkim turnieju barażowym. Z pewnością 
będą chcieli tego dokonać dla wszystkich kibiców 
zagrzewających ich do walki i śledzących wszyst-
kie wyniki. Nasi zawodnicy zapewniają, że zrobią 
wszystko aby uzyskać upragniony awans do I PLB 
i ogromnie dziękują za wsparcie ze wszystkich stron. 

Z ostatniej chwili...
Niestety jeszcze nie w tym roku... 
Zabrakło zmiennika.

Drużyna Akademii Bilardowej z Rokietnicy re-
welacyjnie spisała się w rozgrywkach grupowych 
II Polskiej Ligi Bilardowej. Michał Potysz (kapitan), 
Andrzej Barski, Marek Strykowski i dwóch utytuło-
wanych juniorów Arek Brzękowski i Krzysztof Kacz-
marek pewnie uzyskali awans do Turnieju Barażowe-
go o I PLB. W zawodach o wyższą ligę wystartowało 
11 zespołów z całej Polski. Po ponad dwudziesto-
godzinnej rywalizacji tylko trzy drużyny mogły cie-
szyć się z awansu. Dla naszego zespołu był to de-
biut w tak wymagającej imprezie. Mimo ogromnej 
woli walki i determinacji zawodników z Rokietnicy 
nie udało się awansować dalej. Wystartowaliśmy 
w czteroosobowym składzie. W naszym zespole za-
brakło Krzysztofa Kaczmarka, który od kilku miesięcy 
przerwał treningi. Przy tak wyczerpującym turnie-
ju, brak dobrego piątego zawodnika z pewnością 
wpłynął na ostateczny rezultat. Początkowo nasi za-
wodnicy prezentowali się bardzo dobrze ale z meczu 
na mecz brakło świeżości, którą mógłby zapewnić 
zmiennik. Pozostaje nam teraz wyciągnąć wnioski 
i szykować się do kolejnego sezonu. Kapitan Michał 
ma już pewne plany ale o wszystkim dowiemy się 
w Nowym Roku. Na gorąco trzeba przyznać, że był 
to najlepszy sezon w historii naszej drużyny. Zdo-
byliśmy ogromne doświadczenie, które na pewno 
zaowocuje w przyszłości. Ogromnie dziękujemy fir-
mie ADVATECH za sfinansowanie wyjazdu na bara-
że! Dziękujemy także wiceprezesowi Stowarzysze-
nia Wielkopolska Akademia Bilardowa Sebastianowi 
Brzękowskiemu za bycie koordynatorem tego wy-
czerpującego startu!

Niepokonani Gladiatorzy!
Tradycyjnie w okresie noworocznym w Akademii 

Bilardowej w Rokietnicy odbył się Turniej w parach. 
Na liście startowej pojawiło się aż 14 drużyn, któ-
re zostały podzielone na 3 grupy. Z grup 5-druży-

nowych do ćwierćfinału awansowały po 3 zespoły, 
a z grupy 4-drużynowej awans uzyskały 2 zespo-
ły. W walce o najlepszą czwórkę zawodów spotka-
li się: „SOKOŁY”(Wojciech Pigla i Rafał Łozowicki) 
z „CZARNE OWCE”(Daniel Wieszczeczyński i Kac-
per Specyał), „AGRESYWNI KULACZE”(Arek Brzę-
kowski i Adam Stankiewicz) z „BRACIA TEAM”(Ka-
rol Bartkowiak i Maksymilian Bartkowiak), „STARY 
I MŁODY”(Michał Potysz i Dawid Jachimowski) z „PO-
OLOKOKTA”(Marek Żuchowski i Grzegorz Haffke) 
oraz „P.S.”(Piotr Judkowiak i Sebastian Brzękowski) 
z „GLADIATORZY”(Piotr Likowski i Filip Górski). Naj-
lepiej z wszystkich drużyn poradzili sobie Gladiato-
rzy, którzy tego dnia wygrali 7 meczów z rzędu, a ich 
bilans partii to 25:5!!! Świetnie radzili sobie także 
zawodnicy z miejscowości Brody. Chodzi o zespo-
ły „SOKOŁY” i „BRACIA TEAM”, które zajęły kolej-
no drugie i trzecie miejsce. Na trzeciej lokacie upla-
sowali się jeszcze reprezentanci Akademii, zespół 
„STARY I MŁODY”. Wszystkie wyniki grupowe i pu-
charowe dostępne są tutaj:
https://www.online-brackets.com/view/5593

Dziękujemy Stowarzyszeniu Wielkopolska Aka-
demia Bilardowa i Gminie Rokietnica, dzięki którym 
udało się ufundować piękne puchary i nagrody nie-
spodzianki dla pierwszych czterech par.

IV eliminacja  
– Tego jeszcze nie było!!!

Arek Brzękowski komplenie zdominował rozgryw-
ki eliminacji do Mistrzostw Polski Amatorów 2017. 
Jeszcze nigdy nie mieliśmy sytuacji, żeby zawodnik 
nie musiał startować w ostatniej eliminacji, a i tak 
miał zapewnione pierwsze miejsce w końcowym 
rankingu. Arek jak dotąd zwyciężył we wszystkich 
czterech eliminacjach i ma łącznie 80 pkt w rankin-
gu. Na drugiej pozycji w rankingu znajduje się Michał 
Potysz, rywal Arka z zaciętego finału (4:3!!!) czwar-
tej eliminacji. Po czterech turniejach Michał ma na 
koncie 60 pkt i nawet jak Arek nie zagra w ostat-
niej eliminacji, a Michał ją wygra, to i tak może się 

tylko zrównać z punktami Arka. W takiej sytuacji 
z uwagi na większą liczbę zwycięstw, to Arek osta-
tecznie zajmie pierwsze miejsce w rankingu elimi-
nacji. Dzięki temu będzie rozstawiony w Turnieju 
Finałowym MPA i zwolniony z wpisowego. Na trze-
cim miejscu w rankingu z taką samą liczbą punktów 
co Michał jest trzeci trzon pierwszej drużyny Aka-
demii Bilardowej Rokietnica, czyli Andrzej Barski, 
który w czwartej eliminacji zajął... trzecie miejsce 
stojąc na podium razem z Rafałem Łozowickim (TG 
Sokół Brody). O miejsca od 2 do 8 w rankingu da-
jące awans do finału MPA walka będzie toczyć się 
do samego końca ostatniej eliminacji.

V eliminacja  
– Andrzej Barski  wygrywa! 

Przed startem ostatniej eliminacji do Mistrzostw 
Polski Amatorów było wiadomo, że Arek Brzękow-
ski ma zapewnione pierwsze miejsce w rankingu. 
Między innymi z tego powodu Arka zabrakło na li-
ście startowej, jednak do wywalczenia było jeszcze 
siedem kolejnych miejsc gwarantujących start w Fi-
nale MPA w Łodzi z pulą nagród 10 000 zł. Wszy-
scy uczestnicy piątej eliminacji z pewnością liczyli 
na miejsce dające awans. Zwyciężył Andrzej Barski, 
który w ostatnim meczu turnieju spotkał się z Mi-
chałem Potyszem. Na trzecich miejscach uplaso-
wali się Daniel Wieszczeczyński i Robert Jachimow-
ski. Tuż za podium zameldowali się Piotr Judkowiak 
i Dawid Jachimowski. Andrzej dzięki zwycięstwu 
zrównał się punktami z Arkiem ale przez mniejszą 
liczbę zwycięstw zajął ostatecznie drugie miejsce 
w rankingu. Trzeci jest Michał, a kolejne miejsca 

Od lewej: Michał Potysz, Andrzej Barski, Radosław Babica,  
Arek Brzękowski, Marek Strykowski.

Sokoły (Rafał Łozowicki i Wojciech Pigla)  
i Gladiatorzy (Filip Górski i Piotr Likowski)

Reprezentanci Akademii podczas baraży o I PLB

Ośmiu  
z Rokietnicy  
jedzie na finał 
MPA!!!

Na zdjęciu: 
Arek Brzękowski
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dające awans zajęli: Daniel Wieszczeczyński, Ma-
ciej Wachowiak, Kacper Specyał, Robert i Dawid 
Jachimowscy. Ogromne gratulacje dla całej ósem-
ki za wspaniałą grę i osiągnięty awans do Finału 
MPA! Akademia Bilardowa z Rokietnicy będzie się 
jeszcze starać o dodatkowe miejsca w Finale MPA. 
Jeśli je otrzyma, to zostaną one przyznane kolej-
nym zawodnikom z rankingu, czyli pierwsze dodat-
kowe miejsce przypadnie Piotrowi Judkowiakowi, 
następne Sebastianowi Brzękowskiemu, a kolejne 
Andrzejowi Sykale. Turniej Finałowy odbędzie się 
17-19 listopada. 

Z ostatniej chwili.... Robert 
Jachimowski 9. w Finale MPA! 

Akademia Bilardowa Rokietnica miała aż 10 re-
prezentantów podczas tegorocznego finału Mi-
strzostw Polski Amatorów. Przypomnijmy, iż tur-
niej finałowy gromadzi 224 zawodników z całej 
Polski, na których czeka pula nagród w wysoko-
ści 10000 zł. Tych ponad 200 zawodników zosta-
ło wyłonionych z turniejów kwalifikacyjnych roz-
grywanych w klubach bilardowych, między innymi 
w Akademii Bilardowej w Rokietnicy. W pierwszej 
fazie turnieju zawodnicy są podzieleni na 32 gru-
py 7-osobowe, gdzie grają systemem „każdy z każ-
dym”. Następnie tylko dwóch najlepszych z grupy 
awansuje do systemu pucharowego. Niewątpliwie 
najtrudniejszym etapem jest faza grupowa, gdzie 
gra się tylko do trzech wygranych partii i spośród 6 
rozegranych meczów czasami jedna porażka może 
zadecydować o odpadnięciu z turnieju. O awansie 
z grupy często decyduje bilans partii. Tę najcięższą 
fazę turnieju przebrnęło dwóch naszych zawodni-
ków: Arkadiusz Brzękowski i Robert Jachimowski. 
Arek w grupie wygrał wszystkie swoje pojedynki, 
a Robert miał tylko jedną porażkę. W swoich gru-
pach obaj zajęli pierwsze miejsca. Pozostałym na-
szym zawodnikom w większości bardzo niewiele 
zabrakło do awansu. Michał Potysz, Andrzej Barski 
i Kacper Specyał zakończyli rozgrywki grupowe z bi-
lansem 4 zwycięstw i 2 porażek i tylko kilku partii 
zabrakło im do awansu. Dawid Jachimowski, Daniel 
Wieszczeczyński i Maciej Wachowiak wygrali po 3 
pojedynki i do awansu zabrakło im tylko jednego 
zwycięstwa więcej. Marek Antkowiak wygrał dwa 
spotkania w grupie, a Sebastian Brzękowski jedno 
ale w przypadku Sebastiana warto dodać, że jako 
jedyny w swojej grupie wygrał... ze zwycięzcą gru-
py. Ostatni dzień zawodów, to system pucharowy 
z 64 zawodnikami, w którym mieliśmy Arka i Ro-
berta. Do triumfu w MPA potrzebowali sześć zwy-
cięstw z rzędu. Arek po rewelacyjnych występach 
w grupie niestety zatrzymał się na pierwszym me-
czu ostatniego dnia i ostatecznie zajął 33.miejsce, 
natomiast Robert kontynuował swój świetny wy-
stęp aż do wyłonienia najlepszej 16 zawodów. Trze-
ba przyznać, że Robert tego dnia grał wyśmienicie. 
Partie z kija, czy z podejścia z rozwiązywaniem bar-
dzo trudnych sytuacji były dla niego codziennością. 
Zatrzymał go dopiero Szymon Sadlik z Rzeszowa 
w meczu o wejście do najlepszej ósemki zawodów. 
W ostatnim meczu u Roberta coś się zacięło ale swo-
ją postawą w poprzednich spotkaniach pokazał, że 
może wygrać z każdym. Jego potencjał jest ogrom-
ny. Gratulacje dla wszystkich zawodników Akade-
mii za świetną postawę w MPA, a w szczególności 
dla Roberta za wyrównanie najlepszego rezultatu 

Akademii w historii tych zawodów. Przypomnijmy, 
iż Maciej Wachowiak w zeszłym roku również był 9. 

Agnieszka Kolecka  
zakwalifikowała się do MP!!!

Agnieszka Kolecka w Kielcach na PPK.

Juniorzy Akademii Bilardowej z Rokietnicy przy-
zwyczaili nas do zdobyczy medalowych podczas naj-
ważniejszych imprez bilardowych. Od dwóch lat Aka-
demia Bilardowa z Rokietnicy z ogromną przewagą 
nad innymi klubami z całej Polski wygrywa klasyfi-
kację punktową prowadzoną przez MSiT w ramach 
Systemu Sportu Młodzieżowego. Te wspaniałe re-
zultaty zapoczątkowała Agnieszka Kolecka, która 
jako pierwsza w historii Akademii zdobyła indywi-
dualny medal Mistrzostw Polski Juniorek. Było to 
w 2014 roku, a w kolejnych latach regularnie zdoby-
wała następne. W roku 2017 Aga wywalczyła w MPJ 
dwa srebra, jedno indywidualnie, a drugie drużyno-
wo i dodatkowo startowała w rozgrywkach Pucharu 
Polski Kobiet. Ostatni turniej z cyklu PPK odbył się 
w Kielcach. Aga zajęła w nim dziewiąte miejsce, a w 
Rankingu Polski Kobiet ostatecznie została sklasyfi-
kowana na bardzo dobrej siódmej lokacie. Taki re-
zultat z automatu dał jej awans do Mistrzostw Polski 
Kobiet 2017. Dla Agi będzie to drugi start w impre-
zie tej rangi. W zeszłym roku otarła się 
o medal przegrywając w ćwierćfinale 
wynikiem 5:4 ze zwyciężczynią Ran-
kingu Polski - Moniką Ząbek(ERG Bie-
ruń Folie). Rokietnica podczas turnie-
ju Mistrzostw Polski na pewno będzie 
mieć minimum jeszcze jednego repre-
zentanta. Będzie nim Radosław Babi-
ca, który wystąpi jako obrońca tytułu 
Mistrza Polski w odmianie 10-bil. Duże 
szanse na awans do MP ma także Arek 
Brzękowski. O wynikach w MP napi-
szemy w następnym numerze. 

Radosław Babica  
zagra w MŚ w Katarze!!!

Europejska Federacja Bilardo-
wa(EPBF) przesłała fantastyczną 
wiadomość do Radosława Babicy. 
Rokietniczanin ostatnio na arenie 
międzynarodowej regularnie osiąga 
dobre rezultaty i z uwagi na wysoką 
pozycję w Rankingu Europy otrzymał 
nominację na Mistrzostwa Świata! Za-
wody odbędą się w grudniu w Katarze, 
a przed nimi kilka ciekawych spraw-
dzianów! Jednym z nich było US Open 

zaliczane do Pucharu Świata. Zawody odbyły się 
w Norfolk(VA, USA), a Radek reprezentujący Rokiet-
nicę i sponsorowany przez firmę QUAY zajął w nich 
dobre 25.miejsce. Następnie Radek wystartował 
w „Turnieju Drugiej Szansy - US Open”, gdzie dotarł 
aż do finału! W kolejnej odsłonie Pucharu Świata 
w USA, czyli w World Pool Series w 8-bil w Nowym 
Jorku było już nieco gorzej. Radek niestety odpadł 
w pierwszej rundzie. Do rozegrania zostały jeszcze 
dwa turnieje: Puchar Europy we Włoszech i indy-
widualne Mistrzostwa Polski w Kielcach, gdzie Ra-
dek broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Ko-
niec roku wygląda bardzo intensywnie 

Z ostatniej chwili...
Radosław Babica w Mistrzostwach Świata w Ka-

tarze zajął dobre 17.miejsce!!! O tym i o Mistrzo-
stwach Polski relacja w następnym numerze  

Szkółka Bilardowa  
Radosława Babicy!

W Akademii Bilardowej w Rokietnicy działa 
„Szkółka Bilardowa”, do której można zapisać się 
w każdej chwili. Dzieci ćwiczą pod okiem Radosła-
wa Babicy, który jest Mistrzem Europy i aktualnym 
Mistrzem Polski. Koszt szkółki to 50 zł na miesiąc. 
Wszyscy uczniowe mają dostęp do stołów bilardo-
wych codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 
od 16:00 do 18:00. Spokojnie można dopasować 
zajęcia w Akademii do innych już wcześniej zapla-
nowanych. Zazwyczaj program ćwiczeń wymaga 
uczestnictwa 2 razy w tygodniu ale nic nie stoi na 
przeszkodzie aby dzieci przychodziły do klubu co-
dziennie i utrwalały swoje umiejętności. Nauka prze-
prowadzana jest w sposób indywidualny, więc nie 
ma problemu aby dopisać się w każdej chwili. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać pod numerem 
618144085 lub bezpośrednio w Akademii Bilardo-
wej przy ul. Łąkowej 6 w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!!!

Zapraszamy na ferie z bilardem:
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Znamy zwycięzców Plebiscytu „Sportowiec z klasą” 2017
W dniu 16 stycznia 2018 roku Komisja Konkur-

sowa w składzie: Danuta Potrawiak, Hanna Woc-
ko, Renata Chlebowska, Andrzej Deckert oraz Ja-
cek Welman dokonała rozstrzygnięcia Plebiscytu 
„Sportowiec z klasą” 2017.

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

trójkę sportowców, którym przyznano tytuł „Spor-
towca z klasą” 2017.

Laureatami Plebiscytu „Sportowiec 
z klasą” 2017 w kategorii powyżej 16 
lat zostali (kolejność przypadkowa): 
• Dominik Rzepczyński (kajakarstwo)
• Natalia Klocek (lekkoatletyka)
• Mateusz Ksobich (żeglarstwo)

O tym, który z laureatów zdobył I, II i III miej-
sce poinformujemy 2 lutego podczas Balu Mi-
strzów Sportu.

Komisja Konkursowa zdecydowała też o wyróż-
nieniu wszystkich kandydatów (dzieci i młodzieży 

osiągających najlepsze wyniki sportowe) w katego-
rii poniżej 16 lat. Natomiast zgodnie z decyzją Ko-
misji na szczególne wyróżnienie w poszczególnych 
dyscyplinach sportowych zasłużyli:
• BILARD: Zuzanna Błaszczak
• KAJAKARSTWO: Leon Wiśniewski
• KARATE: Dominik Suszka
• TENIS STOŁOWY: Zuzanna Kwiecińska
• TAEKWONDO OLIMPIJSKIE: Marta Burzyńska
• SIATKÓWKA: Jakub Szelągiewicz i Paweł Czapka
• SZERMIERKA: Hanna Depta.

Gratulujemy!
Referat Organizacyjny i Promocji  

UG Rokietnica

Już dzisiaj zapraszamy do udziału w jubileuszowym, X Wielkopolskim Konkursie Koszy Wielkanocnych, który odbędzie 
się tradycyjnie w Niedzielę Palmową 25 marca, tym razem w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Rokietnicy 
(budynek dawnego gimnazjum). Konkursowi towarzyszyć będzie XVI Wystawa „Stół Wielkanocny Pięknie Nakryty…” 
przygotowana przez sołectwa gminy Rokietnica. O szczegółach wydarzenia poinformujemy w kolejnym numerze „Ro-
kickich Wiadomości”, na www.rokietnica.pl oraz profilu Rokietnica.pl na facebooku. 

Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

X Wielkopolski  
Konkurs  
Koszy  
Wielkanocnych

Dominik Rzepczyński Natalia Klocek Mateusz Ksobich

UWAGA: Wystawa w nowym miejscu!
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Mongolia
Cześć, czołem! Jak co miesiąc, mam dla Was ko-

lejny artykuł z kolejnego państwa, który przejecha-
łem autostopem. Od tego momentu będzie dosyć 
egzotycznie i tak już zostanie do końca tej serii. Za-
tem przyszedł czas na Mongolię!

Przywitanie z trzecim już krajem znowu nie wy-
glądało zbyt optymistycznie. Były spory o pienią-
dze, przepychanki i tego typu klimaty, które na gra-
nicach w post sowieckich krajach, były już dla mnie 
prawie że standardem. Jednak nie chciałem się za 
bardzo skupiać na takich niuansach, bo już wcze-
śniej się przekonałem, że nie świadczyły one o ogó-
le społeczeństwa. 

Po wjeździe nieco w głąb Mongolii, wcale jakoś 
drastycznie mnie nie dotknął brak ludzi. W końcu 
Rosja, z której dopiero co przyjechałem, też nie była 
jakoś specjalnie zatłoczona. Natomiast, tym razem 
miałem do czynienia z krajem, który powierzch-
niowo był kilkukrotnie większy od Polski, a liczył 
sobie tylko 3 miliony ludzi, z czego prawie połowa 
żyła w Ułan Bator. 

Pomimo, że obok mnie nie przejeżdżało zbyt wiele 
samochodów, to i tak już pierwszego dnia dojecha-
łem do stolicy. Po drodze minąłem sporą ilość jurt 
rozbitych pośrodku niczego. Nie spodziewałem się 
je zobaczyć jeszcze w stolicy. Tam się właśnie przeko-
nałem, jak bardzo ludzie byli do nich przyzwyczajeni. 

Swoją pierwszą noc spędziłem w namiocie, ale na 
drugą udało mi się załapać do domu typowej mon-
golskiej rodziny. Wszystko w ramach tzw. Couchsur-
fingu. Zaprosiła mnie tam Otgoo, która jak się oka-
zało była dziewczyną. Wcześniej jej imię brzmiało mi 
bardziej męsko, a ze zdjęć też za wiele nie wynikało. 
Dzięki niej mogłem zaobserwować pewne zwycza-
je i różnice z codziennego życia jej familii. Całkiem 
niedawno przeprowadzili się z jurty do domu, któ-
ry został wybudowany niemal dokładnie w tym sa-
mym stylu. W środku, nie licząc przedsionka, było 
w zasadzie tylko jedno pomieszczenie, gdzie wszyscy 
spali. Każdy obok siebie. Zero ścian wewnątrz. Zero 
własnego kąta. Dla Europejczyka, coś takiego było-
by nie do pomyślenia. Wspólnie leżeliśmy na jed-
nym dywanie. Jeden pokój, jedna podłoga i 6 osób. 
Czułem się jakoś tak inaczej. Na pewno zastanowi-
łem się pięć razy zanim cokolwiek powiedziałem, 
zapytałem czy poruszyłem. Z całej naszej ekipy wy-
łamał się jedynie tata rodziny, który leżał na tapcza-
nie. To zasadniczo mogło pokazywać, jaką pozycje 
miał mężczyzna w ich kulturze, jednak nie miałem 
co do tego pewności, bo też głupio było zapytać. 

Na drugi dzień Otgoo przyznała, że w sumie to 

wolała mieszkać w jurcie. Czuła się w niej po prostu 
lepiej. Taki sposób życia, był pewnego rodzaju feno-
menem. Mongolia, jeśli chodzi o temperaturę, zna-
na była ze skrajności. Zimą potrafiła ona dochodzić 
nawet do -50°, choć średnio to było ok. -35°, z kolei 
latem bywało i +40°. Jurty musiały się sprawdzać, 
nawet w tak ekstremalnych warunkach. Mongoło-
wie dzięki nim nadal mogli prowadzić koczowniczy 
tryb życia i to im się chyba najbardziej podobało. 

Przebywanie ze wszystkimi członkami rodziny 
w jednym pomieszczeniu, było dosyć oryginalne. 
Dom, który wewnątrz nie miał żadnych ścian, na 
pewno zbliżał innych do siebie. Z drugiej strony faj-
nie przecież mieć czasem swój kąt. Może przy bardzo 
ciężkich zimach, takie właśnie rozwiązanie dawało 
najlepszy efekt? Wszyscy byli w jednym pomiesz-
czeniu, każde ciało dawało ciepło, które nie rozcho-
dziło się już nigdzie dalej. 

Rodzice Otgoo, pokazali mi też swoje tradycyj-
ne stroje. Do niedawna większość ludzi zakładała je 
jeszcze na co dzień, a obecnie, zwłaszcza w mieście, 
Mongołowie coraz bardziej ulegali modom przycho-
dzącym z zachodniego świata. Ich dawne ubranie no-
siło nazwę Deel i był to po prostu płaszcz przewiązany 
pasem. Słynął przede wszystkim z funkcjonalności. 
Wykonywano go z brokatu, wełny albo aksamitu, 
stąd był bardzo ciepłym ubraniem, idealnym na skraj-
nie zimne, stepowe temperatury. Z kolei do pasa 
zawsze można było jeszcze coś doczepić. Płaszcz, 
tak jak ten ze zdjęcia, był zapięty z boku, dlatego 
początek był po naszej lewej stronie, a koniec po 
prawej. To było bardzo proste i jednocześnie bar-
dzo mądre rozwiązanie, bo też dużo lepiej chroniło 
przed dostaniem się zimna do środka. 

Z rodziną Otgoo spędziłem jeden z moich dni 
w Mongolii.

Innym razem, będąc niemal już na Gobi, doszło 
do dość osobliwego spotkania. Jak to zwykle sta-
nąłem na stepie, żeby złapać stopa. Po ok. 15 mi-
nutach podjechał samochód. Za kółkiem siedział 
starszy Pan, o wyraźnie mongolskich rysach twarzy. 

– Gawarisz pa ruski? – zapytałem.
– Da, Otkuda vy? – odpowiedział starszy Pan. 

– Z Polszy. 
Facet zaczął się dziwnie śmiać. Dla mnie to była 

całkiem normalna reakcja, bo w końcu byłem już 
dosyć daleko od Kobylnik. Po chwili oczy wyszły mi 
na wierzch. Ten gość zaczął gadać po polsku. Spo-
tkać Mongoła mówiącego w moim języku i to jesz-
cze w takim miejscu, niemal graniczyło z cudem, ale 
nic się nie działo bez przyczyny.

Trochę sobie porozmawialiśmy. Ten Pan przed-
stawił się jako Eryk, choć jego prawdziwe imię było 
o wiele dłuższe, coś jakby Duo Bat Erdene. Kiedyś 
uczył się w Polsce, a później pracował w ambasa-
dzie mongolskiej w Warszawie, stąd u niego tak 
dobry polski. Obecnie jedna z jego córek miesz-
kała w naszym kraju. A on po kilku latach poby-
tu u nas stwierdził, że wróci do swojego kraju, bo 
jak to określił „u nich jest większa swoboda gospo-
darcza.” Jako jedną z głównych przyczyn, wymienił 
brak ZUS’ów i innych tego typu głupot. Przyznaje 
trochę mi to dało do myślenia. W Mongolii otwo-
rzył biznes związany z maszynami do kopalń. Na-
rzekał na mentalność ludzi do pracy, którzy po pro-
stu mało wiedzieli i ogólnie niezbyt wiele robili. Tak 
czy inaczej, Eryk w moim odczuciu był bardzo mą-
drym facetem i wyglądało na to, że całkiem nieźle 
mu się powodziło. 

Na koniec okazało się, że jechał z ekipą w celach 
biznesowych, do pierwszego miasta w Chinach. Dzię-
ki niemu zostałem bardzo ulgowo potraktowany na 
granicy, zresztą podobnie jak i oni. Może właśnie 
dlatego na siebie trafiliśmy? 

Tyle z kraju Czyngis Chana. Za każdym razem sta-
ram się wyciągać te najciekawsze i najbardziej uni-
kalne historie, mając na względzie głównie Wasz 
punkt widzenia. U dołu też zawsze zostawiam kon-
takt do siebie. Napisz do mnie, jeśli masz jakieś 
uwagi, pytania, czy cokolwiek innego. Następnym 
razem będę pisał o Chinach, może jest coś szcze-
gólnego o czym chciałbyś się dowiedzieć? 

cdn.
Hubert Krupka

kontakt.hubertkrupka@gmail.com
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Kochani Czytelnicy,
Gotowi na wyprawę po bibliotekach szkolnych? 

W takim razie zgodnie z zapowiedzią zapraszam do 
NAPACHANIA!

Wyobraźcie sobie szary październikowy wieczór, 
na dodatek z wiatrem i niezbyt przyjemną mżawką, 
czyli pogoda z cyklu: „jak nie muszę, nie wychodzę 
z domu”. Skoro jednak obiecałam zostać przewod-
nikiem, to lekko zdyszana wpadam do holu podsta-
wówki przy ulicy Poznańskiej 26. Osoba pełniąca 
akurat jakiś dyżur przy drzwiach przygląda mi się 
przez moment, po czym stwierdza kategorycznie: 
„Pani też pewnie KREATYWNA. Biblioteka znajdu-
je na końcu korytarza. Zapraszamy”. Po chwili je-
stem już w bibliotece. Kilka głów unosi się znad 
rękodzieła związanego ze świętami Bożego Naro-
dzenia. Rozpoznaję nauczycieli i niektórych rodzi-
ców. Obok grupka dzieci, które także przygotowują 
ozdoby. Moje spóźnione i niezapowiedziane wejście 
wywołuje delikatną konsternację, ale już po chwili 
wszystko wraca do normy. Dostaję propozycję de-
korowania świątecznych ozdób, z której wprawdzie 
nie korzystam (nie od dziś wiadomo, że z robótek 
ręcznych najlepiej wychodzi mi się herbata), ale 
i tak spędzam dwie urocze godziny z ludźmi, któ-
rym w chłodny październikowy wieczór chciało się 
przyjść do szkolnej biblioteki.

 Nie jest to oczywiście moje pierwsze spotkanie 
z biblioteką w Napachaniu, choć najczęściej zaglą-
dam tam wirtualnie poprzez stronę internetową 
www.zsp-napachanie.pl. Dziś „na żywo” utwier-
dzam się w przekonaniu, że to bardzo ważne miej-
sce nie tylko dla uczniów, nauczycieli, ale i rodzi-
ców. Jak wspomniałam bombki nie udaje mi się 
udekorować, ale za to dowiaduję się masę intere-
sujących rzeczy odnośnie stanu czytelnictwa, nie-
konwencjonalnych sposobów na zaprzyjaźnianie 
dzieci z książką i rodziców ze szkołą. O niektórych 
wiedziałam oczywiście już wcześniej, kibicowałam 
poszczególnym wydarzeniom, ale dopiero zestawie-
nie ich w całość robi wrażenie. Czym więc może po-
chwalić się biblioteka z Napachania? Posłuchajcie!
1. Współpraca z rodzicami. Podarowali bibliote-

ce kanapy, książki oraz zestawy klocków Lego 
education. WeDo 2.0 do zajęć z programowa-
nia i robotyki. Cóż skłania rodziców do tak wy-
miernego i konsekwentnego wspierania biblio-
teki? O tym nieco później. 

2. Otwarcie na społeczność lokalną. W ubiegłym 
roku były to comiesięczne spotkania z poezją 
(m.in. hiszpańską, śpiewaną, patriotyczną), 
w których mogli uczestniczyć nie tylko ucznio-
wie, ale wszyscy zainteresowani. Miały bardzo 

atrakcyjną formę, często brali w nich udział spe-
cjalni goście, a jedno odbyło się nawet w uro-
czej scenerii „Zaczarowanego lasu”. W tym roku 
w ramach wychodzenia poza szkolne mury (a 
raczej zapraszania do szkoły) biblioteka reali-
zuje projekt KREATYWNI RODZICE (opracowa-
ny wraz z panią Karoliną Władysiak).
3. Biblioterapia dla dzieci najmłodszych, 
czyli oswajanie świata za pomocą książki.
4. Dyskusyjny Klub Edukacyjny, w którym 

odbywają się rozmowy na temat przeczyta-
nych książek lub wspólne czytanie fragmentów 
(dwie grupy/ jeden raz w tygodniu). Ponadto 
w ramach tych spotkań szkolni wolontariusze 
czytają książki przedszkolakom.

5. Czytanie na śniadanie, bo nie ma jak to do-
brze zacząć dzień!

6. Światowy Dzień Postaci z Bajek, czyli przedsta-
wienia, warsztaty i czytanie książek, a wszyst-
ko pod pretekstem święta ulubionych bajko-
wych bohaterów.

7. Światowy Dzień Głośnego Czytania w Gmi-
nie Rokietnica, który, wbrew obiegowej opi-
nii, pokazał zaczytaną twarz polityki. Na tę oko-
liczność zaproszenie do lektury przyjął Wójt, 
Przewodniczący Rady Gminy, Sekretarz i wie-
lu innych znamienitych gości. 

8. Kto czyta i z jakiej książki pochodzi fragment?, 
czyli książkowa zgaduj-zgadula z wykorzysta-
niem szkolnego radiowęzła. Niby proste, a emo-
cje gwarantowane. 

9. Piknik na trawie z książką, który na stałe wpi-
sał się już w kalendarz szkolny (od 4 lat orga-
nizowany w czerwcu)

10. Szkolna Noc Bibliotek (w 2017 roku odbyła 
się już po raz trzeci!)

11. Klub Sympatyków Biblioteki - prace w sekcji 
czytelniczej, plastycznej i artystycznej.

12. Nie samą książką żyje uczeń, czyli nowe tech-
nologie w bibliotece – cykliczne zajęcia z robo-
tyki i programowania, które cieszą się ogrom-
ną popularnością wśród dzieci i tylko czasem 
jakiś „książkowy purysta” westchnie, że kiedyś 
to było lepiej, tak jakoś ciszej. Trudno się nie 
zgodzić z takim spostrzeżeniem, ale to właśnie 
programowanie na dywanie, klocki Scottie Go, 
Lego WeDo oraz Scratch przyciągają do tam-
tejszej biblioteki najbardziej opornych czytel-
ników, więc może jednak warto czasem odejść 
odrobinę od tradycji.

Tu postawię kropkę, choć projekty realizowane 
z inicjatywy biblioteki w Napachaniu mogłabym 
jeszcze długo wymieniać. Przyznacie, że lista i tak 
jest imponująca, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że 
to jedna z najmłodszych bibliotek w naszej gminie. 
Spróbowałam rozwiązać zagadkę JAK TO SIĘ DZIEJE, 
ŻE TAM SIĘ TAK DUŻO DZIEJE??? Wypytałam dzie-
ci, rodziców, ba, „wzięłam na dywanik” samą Pa-
nią Dyrektor Małgorzatę Łopatkę i teraz już wiem 
dlaczego dzieci chętnie spędzają czas w tamtejszej 
bibliotece, rodzice wspierają bibliotekę materialnie 
i uczestniczą w jej życiu, a w coraz to nowych pro-
jektach biorą udział uczniowie i nauczyciele. Naj-
krócej mówiąc sprawczynią całego zamieszania jest 
bibliotekarka Pani Elżbieta Skrzypczak. Nie przyto-
czę wszystkich miłych słów, które usłyszałam pod 
Jej adresem, żeby przypadkiem pani Ela nie wpa-

dła w samo zachwyt… Ja bym na pewno tak zrobiła, 
gdyby ktoś skierował choćby niewielki promil takich 
komplementów w moją stronę. Pani Eli pewnie to 
nie grozi, ale i tak warto być ostrożnym. Pozwolę 
sobie tylko zacytować słowa Pani Dyrektor, która 
jak na polonistkę przystało, podeszła „książkowo” 
do tematu, w dodatku przywołując jedną z moich 
ulubionych lektur z dzieciństwa. Posłuchajcie co od-
powiedziała na moje pytanie: „Pani Ela Skrzypczak 
kojarzy mi się z książką Lucy Montgomery ‚Ania 
z Zielonego Wzgórza’. Jej kreatywność, pomysło-
wość, głowa pełna marzeń bardzo przypomina mi 
uosobienie małej bohaterki z Zielonego Wzgórza, 
która chce uszczęśliwiać innych i na wszystko ma 
receptę”. Nic dodać, nic ująć. No może tylko tyle, że 
jest to BARDZO SKUTECZNA RECEPTA!

Życzę pięknej pogody i wspaniałego wypoczyn-
ku w czasie ferii zimowych, a po feriach zapraszam 
do biblioteki w Mrowinie.

 Mariola Sudoł-Szczepaniak

Konkurs nr 41
W kalendarzu luty, czyli ferie, czas odpoczyn-

ku i zimowych wojaży. Ulubionym kierunkiem 
wyjazdów są oczywiście GÓRY. W lutym przypa-
da również 38. rocznica pierwszego zimowego 
wejścia na Mount Everest, którego dokonali Po-
lacy w 1980 roku. W momencie zamykania aktu-
alnego numeru „RW” trwa Zimowa Narodowa 
Wyprawa na K2. Mamy nadzieję, że zakończy 
się sukcesem, a tymczasem… pytamy o nazwi-
sko himalaisty, który uczestniczył w pierwszym 
zimowym wejściu na ośmiotysięcznik i jest kie-
rownikiem aktualnej wyprawy oraz tytuły 3 ksią-
żek, których akcja toczy się w górach. 

Na odpowiedzi czekamy do końca lutego. 
Można je wysyłać na adres: zaczytanarokietni-
ca@interia.pl lub zostawić w bibliotece gminnej  
z dopiskiem: „ZACZYTANA ROKIETNICA. Kon-
kurs nr 41”. Zgodnie z obietnicą wracamy jesz-
cze do konkursu nr 38 (dot.  małej ojczyzny). Tym 
razem postanowiliśmy uhonorować Uczniów 
z Mrowina i Napachania, którzy pod opieką 
Pani Sylwii Zabrockiej przygotowali ogromną 
ilość odpowiedzi.  Jednocześnie miło nam poin-
formować, że laureatami konkursu nr 39 (świą-
tecznego) zostali Kostek  Nowicki i Anna Sie-
radzka. Gratulujemy!
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MAM PYTANIE

Zadaj pytanie prawnikowi
Podobnie jak w mi-

nionym, tak i w nowym, 
2018 roku na łamach Rokickich Wiadomości znaj-
dzie się miejsce na artykuły dotyczące prawa i po-
rady prawnika. Redakcja zdecydowała się jednak 
na zmianę formuły i wraz z radcą prawnym przy-
gotowującym materiały do dotychczasowych nu-
merów chce zaproponować Czytelnikom możliwość 
zadawania własnych pytań.

Dlatego zachęcamy do przesyłania za pośrednic-
twem poczty elektronicznej na podany niżej adres 
mailowy pytań bezpośrednio do prawnika.

Radca prawny Tatiana Kiełb-Szewczyk, która jest 
również mieszkanką naszej Gminy będzie odpowia-

dała raz w tygodniu na zadane przez Czytelników 
pytania.

Pytanie może zadać każdy, kto ma dostęp do In-
ternetu i poczty elektronicznej. Pytanie może doty-
czyć każdej sprawy związanej z prawem, która bę-
dzie możliwa do opisania w wiadomości mailowej.

Można przesyłać zagadnienia, które nie wyma-
gają przesyłania dokumentów ani innych materia-
łów. Bardziej skomplikowane sprawy, które wiążą 
się z ich analizą powinny być omawiane na bezpo-
średnim spotkaniu z prawnikiem w kancelarii. W ra-
mach naszej akcji można natomiast zadać przeróżne 
pytania, które Państwa nurtują i chcieliby Państwo 
uzyskać odpowiedź.

Pytania mailowe prosimy przesyłać na adres: 
zapytaj@prawnik-rokietnica.pl 

Regulamin akcji „Zadaj Pytanie Prawnikowi” znaj-
duje się na stronie www.prawnik-rokietnica.pl.

To warto wiedzieć o rynku nieruchomości
Po co nam agent?

Agnieszka i Jerzy, kiedy zdecydowali się na sprze-
daż swojego mieszkania, postanowili, że zajmą się 
tym sami. – Przecież to nic trudnego, myśleliśmy – 
wspominają. Mijały miesiące, a kupiec się nie poja-
wiał. Zdecydowali się więc na usługi pierwszej, tro-
chę przypadkowej agencji nieruchomości, a potem 
następnej. – Podpisywały z nami umowy, ale niewie-
le robiły, żeby sprzedać nasze mieszkanie. Aż w koń-
cu, po kilkunastu miesiącach, znalazła nas agentka 
jednego z renomowanych biur. Od początku zajęła 
się wszystkim bardzo profesjonalnie – opowiadają. 
Przedstawiła Agnieszce i Jerzemu plan marketingo-
wy i pokazała, jakie błędy popełnili do tej pory. – 
Zawsze serdeczna i uśmiechnięta, cały czas była do 
naszej dyspozycji. Wszystkiego dopilnowała, a jej 
obecność bardzo nam pomogła podczas rozmów 
z kupcem, który wkrótce się znalazł – przyznają.

Na polskim rynku nieruchomości agenci pośred-
niczą w nieco ponad 20 proc. transakcji. To niewiele 
w porównaniu chociażby ze Stanami Zjednoczony-

mi czy Wielką Brytanią, gdzie udział pośredników 
sięga blisko 90 proc. Polakom często bowiem wy-
daje się, że agent nieruchomości to tylko dodatko-
we koszty, których można uniknąć. I tak, samodziel-
nie sprzedając dom czy mieszkanie, zdecydowana 
większość właścicieli nieruchomości traci na takiej 
transakcji od kilku do nawet kilkudziesięciu procent 
kwoty, którą mogliby uzyskać. Co więcej, tracą spo-
ro czasu na wszystkie aktywności wymagane przy 
szukaniu klienta, a potem na prezentowaniu nie-
ruchomości. Tymczasem, skoro sami jesteśmy pro-
fesjonalistami w swojej dziedzinie, to może warto 
zastanowić się nad tym, czy nie powierzyć sprzeda-
ży lub wynajmu swojej nieruchomości osobie, któ-
ra wykona za nas całą robotę? Osobie, która jest 
w tym po prostu profesjonalistą.

Czego możecie Państwo oczekiwać od rzetelnego 
agenta nieruchomości? Przede wszystkim zaangażo-
wania i planu działania. Prowadzenia przez wszyst-
kie fazy sprzedaży, m.in. wsparcia w przygotowaniu 
nieruchomości, zlecenia profesjonalnej sesji zdjęcio-

wej, prezentowania nieruchomości potencjalnym 
kupcom czy wsparcia w negocjacjach. Warto pamię-
tać, że dobry agent potrafi korzystać z potencjału 
Internetu i różnorodnych narzędzi marketingowych, 
i tym samym skutecznie promować Państwa nieru-
chomość. Zna preferencje kupujących i podpowie, 
co warto w domu lub mieszkaniu zmienić czy zmo-
dernizować, aby szybciej i korzystniej je sprzedać. 
Wie, jakie nieruchomości wystawione są w pobli-
żu na sprzedaż, jakie transakcje zostały w ostatnim 
czasie sfinalizowane i za jaką kwotę.

Jest jeszcze jeden warunek udanej współpracy: 
agent powinien budzić zaufanie, być osobą komu-
nikatywną i otwartą. I takich agentów Państwu ży-
czę! Serdecznie zapraszam też do śledzenia rubryki, 
w której wspólnie będziemy 
odkrywać tajemnice rynku 
nieruchomości.

Kamila Tobolska
licencjonowany  

agent nieruchomości
tel. 693676513

www.remaxexperts.pl

Ludzie listy piszą...

Podziękowania  
dla OSP w Rokietnicy

Pragnę na Waszych łamach wyrazić serdeczne po-
dziękowanie i wysokie uznanie dla OSP w Rokietnicy. 
Kiedy 1 stycznia br. mój przyjaciel nagle zesłabł i doszło 
u niego do zatrzymania krążenia i oddychania zająłem 
się resuscytacją, a żona wezwała pogotowie. Masaż 
serca i sztuczne oddychanie wymagają od ratującego 
znacznego wysiłku , a mnie tych sił zaczęło brakować. 
Na szczęście uratowali mnie strażacy, którzy przybyli 
przed Pogotowiem i przejęli ode mnie resuscytację . 
Działali z godnym podziwu profesjonalizmem, opanowa-
niem i bez żadnych objawów możliwego przecież w ta-
kiej sytuacji zamieszania. Do czasu przybycia Pogotowia 
Ratunkowego strażacy utrzymywali mojego przyjacie-
la w stanie dającym szansę utrzymania go przy życiu.

Wyrażam swój wielki szacunek.
Marek Lipiński
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Certyfikaty:

Zapewniamy:
»» Wsparcie»przy»bieżącej»obsłudze»

systemów»informatycznych
»» Wirtualny»dział»informatyki»dla»firm,»»

które»nie»posiadają»własnego»personelu»
»» Pomoc»w»doborze»właściwych»rozwiązań»

informatycznych
»» Dostawę»sprzętu»i»oprogramowania»

komputerowego

LANservice»Sp.J.
Tel.»61»661-20-26

Poznań,»ul.»Wawerska»16
www.lanservice.com.pl

kompleksowe  
usługi  
informatyczne
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Integracyjny Klub Sportowy
Integracyjny Klub Sportowy 2017 
Poznań to stowarzyszenie sportowe 
dwusekcyjne pełne pasji, miłości do 
sportu, chcące osiągać szczyty sporto-
we. Stowarzyszenie powstało w maju 
2017 roku. 
Celem sekcji Koszykówki na Wózkach 
są rozgrywki ligowe oraz organizowa-
nie i uczestniczenie w turniejach towa-
rzyskich na terenie kraju i turniejach 
międzynarodowych. 
Jako że jesteśmy, jak nazwa wskazu-
je, integracyjnym klubem sportowym, 
naszą drugą ważną sekcją jest grupa 
najmłodszych adeptów Rugby w od-
mianie „TAG", która jeszcze przed oficjal-
nym zarejestrowaniem klubu osiągała 
sukcesy na arenie lokalnej i nie tylko. 
Sekcja Rugby współpracuje m.in. ze 
Szkołą Podstawową nr 61. 

Wszystkie zaplanowane działania są 
nie lada wyzwaniem ze względu na 
to, że utrzymujemy się ze składek 
członkowskich. Zarząd oraz trenerzy 
działają w naszym klubie charytatyw-
nie, a zebrane pieniądze przeznaczamy 
na sprawy organizacyjne klubu, takie 
jak obowiązkowe szkolenia, opłaty 
związane z działalnością klubu spor-
towego. Niestety brakuje nam fundu-
szy na specjalistyczne wózki do gry w 
koszykówkę. Podobnie jest z opłatami 
za halę i wyjazdami na sparingi.

Zapraszamy do odwiedzenia nas na let-
nich treningach na boisku „Orlik" przy 
Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnym 
nr 33, jesiennych treningach na hali 
„Arena” przy ul. Wyspiańskiego oraz 
na naszym fanpage: 
facebook.com/ikspoznan

Koszykówka na Wózkach to nie tylko 
sport i aktywność ruchowa. To także 
rehabilitacja ruchowa, społeczna, 
psychospołeczna dla osób z niepeł-
nosprawnościami ruchowymi różne-
go rodzaju. Staramy się poprzez takie 
działania wyciągać osoby z domów 
i zaktywizować je w społeczeństwie. 
Rugby „Tag” to świetna zabawa w ruchu, 
który dzisiejszym najmłodszym jest 
bardzo potrzebny ze względu na coraz 
to bardziej popularną „cyfrową” formę 
spędzania wolnego czasu, a przecież 
wiemy, że dla naszych najmłodszych 
pociech ruch to samo zdrowie.

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

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
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Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlo-

wanie, malowanie,  
płyta nida gips

Wywóz 
nieczystości 

płynnych
tel. 502 320 647 

61 8145 426

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:  14 lutego 2018 
  13 marca 2018, 18 kwietnia 2018
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

61 814 52 47, 504-044-464, 513-127-853
KRZYSZKOWO, UL. KOSZYCY 105    62-090 ROKIETNICA

PROTEZY ZĘBOWE

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

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

Pracownia czynna:  
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00

PRACOWNIA PROTETYCZNA

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

✔ Nowe Instalacje

✔ Przyłącza elektryczne

✔ Przeróbki istniejących 

instalacji

✔ Pomiary elektryczne

✔ Podłączanie płyt 

indukcyjnych 
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

TWÓJ DOMOWY 
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto  

• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

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

Płytkarz – profesjonalnie
tel. 660-070-232

łazienki - kuchnie - wg życzenia klienta

WYROBY ZE SZKŁA
Od pomiaru do montażu

lustra • szkło malowane  
• drzwi i ścianki  szklane  

• kabiny prysznicowe • balustrady  
• inne wyroby ze szkła

NA WYMIAR

ZAPRASZAMY
info@staglass.pl

510 338 238 

Sprzątanie i mycie okien
biura, obiekty, domy

736 239 222
biuro@sprzataniecleanfresh.pl
www.sprzataniecleanfresh.pl

  Dam pracę 

Pilnie poszukuję pielęgniarki do pracy w 
Poradni „CONSULTORIO” w Rokietnicy. 
Bardzo mile widziane uprawnienia do 
szczepień. Kontakt tel.: 507 086 870

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

Poszukuję osoby do pomocy przy prowadze-
niu domu w Rokietnicy na ul. Daglezjowej. 
Praca jeden dzień w tygodniu. Proszę 
o kontakt mailowy: dropstone@gazeta.pl 
lub tel. 660 47 88 66

Ogłoszenia 
drobne

Ogłoszenia drobne „dam pracę” 
i „szukam pracy” są darmowe! 
Prosimy o przesyłanie na adres:  

mn@kreator.com.pl
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PROMOCJA!  
1h gry w bilard  

od 8zł!

ORGANIZUJEMY 
KOMUNIE  

już od 99 zł/osobę

PROSTOWNIKI-AKUMULATORY.PL
Pytaj o rabat na hasło „Rokietnica”

®

Pytaj o rabat na hasło „Rokietnica”
PRZEŹMIEROWO
ul. Rynkowa 1
62-081 Przeźmierowo
kom.: 790 390 299
Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 9-17
Sobota 9-14

Pytaj o rabat na hasło „Rokietnica”
POZNAŃ
ul. Małe Garbary 1
61-756 Poznań
tel. 61 628 21 03
Godziny otwarcia
Pn.- Pt. 8-19
Sobota 9-14

Akumulator 62ah – od 179zł
Akumulator 72ah – od 199 zł

Akumulator 100ah – od 279 zł 

Jesteś osobą uśmiechniętą z pozytywnym nastawieniem,  
szukasz pracy na stałe bądź dorywczej, masz skończone 18 lat?

Czekamy właśnie na Ciebie!  TERAZ NOWA WYŻSZA STAWKA!

Zgłoś swoją kandydaturę wysyłając CV, zadzwoń bądź przyjdź 
bezpośrednio do restauracji. Dowiedz się więcej i zostań pracownikiem 

NOWEJ RESTAURACJI MCDONALD’S W ROKIETNICY  
przy stacji paliw BP – ul. Dojazd 11

Oferujemy:
 » Umowę o pracę,
 » elastyczne godziny pracy dostosowane 

do indywidualnych potrzeb,
 » rozwinięty system szkoleń,
 » możliwość rozwoju zawodowego i 

awansu,
 » zwrot kosztów poniesionych w procesie 

zatrudnienia (książeczka sanitarno-epi-
demiologiczna, lekarz medycyny pracy),

 » dobre warunki pracy,
 » posiłki pracownicze w atrakcyjnych 

cenach,
 » pracę w miłym zespole.

Szukamy:
 » osób do pracy w pełnym i niepełnym 

wymiarze godzin;
Oferta skierowana również do osób niepeł-
nosprawnych z orzeczeniem KIZ.

Zakres obowiązków:
 » obszar produkcji: praca przy grilu, 

frytkownicach, tosterach oraz garni-
rowaniu, uzupełnianie zapasów, przy-
gotowywanie produktów (np. kanapek, 

sałatek, deserów) i półproduktów, utrzy-
mywanie w czystości pomieszczeń, 
urządzeń, sprzętów, narzędzi i naczyń;

 » obszar sprzedaży: przygotowywanie 
deserów oraz napojów zimnych i go-
rących, obsługa kasy związana z odpo-
wiedzialnością za mienie powierzone na 
tym stanowisku z obowiązkiem zwro-
tu albo wyliczenia się, przyjmowanie, 
zestawianie i wydawanie zamówień, 
uzupełnianie zapasów, utrzymywanie 
w czystości pomieszczeń, urządzeń, 
sprzętów, narzędzi i naczyń;

 » prace magazynowe oraz prace przy-
gotowawcze przed otwarciem i po 
zamknięciu restauracji oraz dostawy 
na obszar kuchni i serwisu;

 » sala restauracyjna: prace porządkowe, 
utrzymywanie w czystości pomiesz-
czeń, sprzętów - prace porządkowe 
w restauracji zgodnie z dyspozycjami 
pracodawcy;

 » wypełnianie wszystkich zleconych przez 
pracodawcę zadań w zakresie objętym 
rodzajem powierzonej pracy.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny  
pod numerem: +48 696 030 307

Sklep z kawą 

    „Gold  
       Coffee” 

 
Najlepsza kawa  

Najlepsza cena 

 
Kawa Lavazza ziarno 1kg     

już od 39,90 zł. 

Do wyczerpania zapasów 

 
Znajdziesz nas w Rokietnicy, 

narożnik ulicy Mickiewicza i Wyspiańskiego  
pn-pt: 10 -19,  sob: 10-15 

503-619-138 
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Małgorzata Karpiczak-Ostrowska Kiekrz ul. Ostra 3 601-624-653, 8-482-125

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

Kwiaciarnia „Zakątek”

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

Należymy do 
międzynarodowej sieci  

Poczty Kwiatowej

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

Studio graficzne oferuje 
przygotowanie graficzne i druk:

• ulotek • katalogów • czasopism 
 • książek • itp.

tel. 607 566 555 mn@kreator.com.pl

ZAPRASZAMY  
DO ZAMIESZCZANIA REKLAM

Studio Kwadrat 
tel. 607 566 555, mn@kreator.com.pl

GARNITURY NA STUDNIÓWKI

SALON 
MODY  

MĘSKIEJ
TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B

TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

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

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

tel. 530 130 159   Lipka Andrzej 
www.lipka-wegiel-wargowo.pl

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81

POLSKI
WĘGIEL

 » DREWNO LIŚCIASTE 
(AKACJA, BUK, 
DĄB, JESION, WIĄZ, 
BRZOZA),  SOSNA, 
GAŁĘZIÓWKA

DOWÓZ GRATIS 
pow. 1 tony  

do 25 km

Najwyższa  jakość

RATY

OFERUJEMY:
 » ORZECH 30 KJ
 » KOSTKA 28 KJ
 » KOSTKA 26 KJ
 » MIAŁ 29 KJ
 » MIAŁ 23 KJ
 » GROSZEK 30 KJ
 » WĘGIEL 
BRUNATNY

 » KOKS
 » EKO GROSZEK 24 KJ
 » EKO GROSZEK 26 KJ
 » EKO GROSZEK 28 KJ


