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Oferta dla firm i osób
indywidualnych z terenu
Gminy Rokietnica

NIERUCHOMOŒCI
Tomasz Bojanowski

Biuro Obrotu Nieruchomoœciami
Sprzeda¿ i Wynajem:
-Domów
-Mieszkañ
-Dzia³ek
-Lokali Us³ugowych

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.

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
Sprzeda¿ projektów domów jednorodzinnych

ul. Rolna 39, lok.12
62-090 Rokietnica
www.tbnieruchomosci.pl
tel. +48 607 601 390

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

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

Nie wiesz, jak zaaranżować

balkon, taras, ogród?

Zadzwoń, zrobimy to za Ciebie.
tel. 665 013 131

w w w. zielonamanufak tura.org

USŁUGI
MALARSKIE

czysto-szybko-solidnie

608 778 112
PON-PT
9-20
SOB-NIEDZ 10-14

ZAPRASZAMY
DO ZAMIESZCZANIA REKLAM

Studio Kwadrat – tel. 607 566 555, mn@kreator.com.pl
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Świąteczne refleksje: co naprawdę
chcemy zrobić w Nowym Roku?
Zawsze uważałam, że Święta to dobry czas na refleksje. Wielu z nas planuje czy też podejmuje różne postanowienia, wyzwania. Sama jednak wiem,
że z ich realizacją różnie bywa. Różnie bywa, ale tak
naprawdę ważne w tym wszystkim jest to, że w ogóle podejmujemy refleksję nad swoim życiem i chcemy coś w nim zmienić. U wielu z nas podejmowane postanowienia są wynikiem rozmów z rodziną
przy świątecznym stole, czy też z przyjaciółmi lub
znajomymi.
Czas otulony blaskiem choinkowych światełek,
spotkania w gronie najbliższych sprawiają, że wpadamy w refleksję i zadumę nie tylko nad swoim życiem lub też życiem swojej rodziny. Przypominamy
sobie też zdarzenia i sytuacje, które były wynikiem
naszego udziału. Myślę, że wtedy nie zawsze jesteśmy
z owych wspomnień dumni, zadowoleni, może mogliśmy zrobić coś inaczej, więcej, lepiej… Świąteczny czas szybko przemija, myślę czasami, że za szybko to się dzieje, jednak mam nadzieję, że był on dla
Państwa pełen radości i miłości, że nie przesłoniły
go złe wspomnienia. Raczej poruszyły one nasze serca i myśli, dodały otuchy, a przede wszystkim niech

będą dla nas źródłem nadziei, że może być lepiej.
Jeżeli naprawdę chcemy coś zrobić dla siebie, to
wykorzystajmy nasze świąteczne refleksje na podsumowanie tego, co było, tego, co się nie wydarzyło i pamiętajmy nie róbmy tego , co robią inni tylko zastanówmy się, co naprawdę chcemy zrobić
w Nowym Roku, dla siebie, dla innych.
Dajmy sobie wszystko, co najlepsze, dajmy sobie
sami szansę , otwórzmy się na nowe, może bardziej
realne, prawdziwe, bez zakłamania… i tak po prostu zmieńmy się nie dla innych, zmieńmy się dla
siebie samych. Tylko od nas samych zależy jacy tak
naprawdę będziemy!
Zwykle staramy się być realistami, ale zróbmy też czasem coś szalonego, niezupełnie do nas
pasującego, a może to właśnie wtedy poczujemy
w sobie moc, która pozwoli nam odkryć energię do
nowych wyzwań, czego życzę Państwu i sobie w Nowym 2018 Roku.
Teresa Wieczorek

Co? Gdzie? Kiedy?

 23.01. – „Świąteczne kolędowanie”, Sala GOK, ul.
Szamotulska 29 godz.18.00, wstęp wolny,

 14.01. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
start godz. 12.00. Rokietnicki Ośrodek Sportu,
ul. Szamotulska 29,

 28.01. – Z cyklu „A w niedzielę po kościele” przedstawienie pt. „BAŚŃ ZIMOWA” (Teatr Gargulec)
– Rokietnicki Ośrodek Sportu, ul. Szamotulska 29,
godz. 10.45, wstęp wolny.

14 stycznia 2018 zapraszamy na 26.Finał WOŚP,
który organizujemy w
Rokietnickim Ośrodku
Sportu. Ruszamy o godzinie 10.00 – od wysłania wolontariuszy z
puszkami na ulice naszej
miejscowości i okolic.
Od 12.00 rozpoczynamy
program artystyczny, a w
nim oczywiście wszystkie
nasze gwiazdy, przedszkolaki, Rokietnicka Orkiestra Dęta, Rokiciaki, Fama
oraz zaproszeni artyści.
W finale: trening ze Stowarzyszeniem Rokietnica
Biega, sklepik z różnościami, kawiarenka i wiele innych atrakcji. O 20.00 wystrzelimy ŚWIATEŁKO DO NIEBA ufundowane przez Wójta Gminy Rokietnica.
Sztab 26. Finału WOŚP
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy
styczeń 2018

2018
Nowy Rok niesie Wszystkim
nadzieję na życzliwość i spełnienie
marzeń. W te piękne i jedyne w
roku chwile pragnę Wszystkim
mieszkańcom Gminy złożyć najlepsze
życzenia samych pogodnych,
zdrowych i radosnych dni, wielu
sukcesów, odważnych marzeń,
satysfakcji, spokoju i pomyślności.
Aby każdy dzień Nowego Roku
dostarczał Państwu energii do
realizacji nowych wyzwań.
Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica
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Z prac Rady Gminy
XLVI Sesja
Rady Gminy Rokietnica
W dniu 27 listopada 2017 r. odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 13 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy - Adam Pioch.

ści Pawłowice, rejon ul. Szkolnej i Pawłowickiej
- 13 głosami „za”;
XLVI/434/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mrowinie z siedzibą ul. Szkolna 2,
62-090 Rokietnica, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mrowinie z siedzibą ul. Szkolna 2,
62-090 Rokietnica - 13 głosami „za”;
XLVI/435/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy z siedzibą ul. Szkolna 3c, 62-090 Rokietnica
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana
Brzechwy w Rokietnicy - 13 głosami „za”;
XLVI/436/2017 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31
grudnia 2018 r., przedłożonych przez AQUANET
S.A. - 13 głosami „za”;
XLVI/437/2017 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia
2018r., przedłożonych przez Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o. - 13 głosami „za”;
XLVI/438/2017 w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica - 13
głosami „za”;
XLVI/439/2017 w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kobylniki - 13 głosami „za”;
XLVI/440/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na
przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 153/14 położonej
w miejscowości Krzyszkowo, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości - 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”;
XLVI/441/2017 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok - 13 głosami „za”;
XLVI/442/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok - 12 głosami „za”, 1
głosem „wstrzymującym się”;
XLVI/443/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata
2017 – 2027 - 9 głosami „za”, 3 „przeciw”, 1
„wstrzymującym się”;

XLVI/444/2017 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego – Gmina Rokietnica” - 12 głosami „za”;
XLVI/445/2017 w sprawie: zmiany w składzie Komisji Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Rokietnica - 12 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”;
XLVI/446/2017 w sprawie: rozszerzenia składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica - 12 głosami
„za”, 1 „wstrzymującym się”;
XLVI/447/2017 w sprawie: przekazania pism według właściwości - 13 głosami „za”;
XLVI/448/2017 w sprawie: przedłużenia terminu
rozpatrzenia skarg - 13 głosami „za”.
Rada Gminy - 6 głosami „przeciw”, 2 „wstrzymującymi się”, 5 „za” - odrzuciła projekt uchwały w sprawie: rozszerzenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica [Druk 455] o radnego
Ryszarda Lubkę.
W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: radny Ryszard Lubka zapytał o podmioty odpowiedzialne za
zimowe utrzymanie dróg; radna Elżbieta Brzeźniak
odczytała pismo mieszkańca dotyczące potrącenia
pieszego na przejściu dla pieszych przy sklepie Anatol; radny Władysław Mielcarek ponowił wniosek,
aby przynajmniej raz w miesiącu w Urzędzie Gminy
dyżurował prawnik, z którego porad nieodpłatnie
mogliby korzystać mieszkańcy; sołtys Józef Fudala
zgłosił konieczność naprawy znaku na ul. Pocztowej, przy sklepie mięsnym; radny Krzysztof Zielonka
zapytał, na jakim etapie znajduje się naprawa placu
zabaw na ul. Kierskiej; sołtys Józef Fudala ponowił
wniosek o ustanowienie zakazu postoju samochodów na chodniku na ul. Łanowej; sołtys Marzenna Mruk zapytała, czy zostanie wyrównana droga
w Pawłowicach, należałoby również ustawić znak
informujący o zmianie nawierzchni; sołtys zapytała, czy na terenie Gminy w okresie zimowym pojawią się pojemniki z piaskiem; radny Kazimierz Fryś
zgłosił zapotrzebowanie na 10t gruzu w celu wyrównania ul. Łąkowej; Przewodniczący Rady poinformował o utworzeniu Klubu Radnych; Przewodniczący Rady zgłosił zasadność uporządkowania
domen, pod którymi funkcjonuje strona internetowa Szkoły Podstawowej w Rokietnicy.

XLVII Sesja Rady Gminy Rokietnica

XLVII/450/2017 w sprawie: uchylenia uchwały
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją przedsięwzięcia
pn. „Zakup specjalnego samochodu pożarniczego typu ciężkiego – terenowego wraz z wyposażeniem dla JOSP Rokietnica” - 12 głosami „za”.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”:
radny Lubka zapytał, czy ul. Piaskowa w Cerekwicy jest jeszcze objęta gwarancją wykonawcy, ponieważ droga ta w niektórych miejscach już się zapada; radny Paweł Dankowski zapytał, czy jest znana
odpowiedź ZDP dotycząca możliwości zabezpieczenia przejścia o podwyższonym bezpieczeństwie dla
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rokietnicy udających się na halę sportową oraz wykonania przejścia
dla pieszych na ul. Golęcińskiej; radny Dankowski
złożył interpelację w sprawie ograniczenia ruchu
samochodów wysokogabarytowych na ul. Rolnej
i Podgórnej; radny Dankowski złożył interpelację
w sprawie pominięcia w planie budżetowym na
rok 2018 kontynuacji budowy ulic Zacisze i Zakątek w Rokietnicy; radny Dankowski złożył interpelację w sprawie zamontowania spowalniaczy na
ulicy Spokojnej w Rokietnicy; radny Mirosław Skrzypczak zgłosił problem dotyczący czasu załączania się
świateł na przejściu dla pieszych przy szkole w Napachaniu; radny Władysław Mielcarek przytoczył
pismo mieszkańców Osiedla Parkowego w Rokietnicy odnośnie budowy ulic: Jodłowej, Daglezjowej
i Jaśminowej w Rokietnicy; Przewodniczący Rady
złożył interpelację w sprawie umieszczenia słupka drogowego; Przewodniczący Rady złożył interpelację w sprawie zapadania się odcinka ul. Pawłowickiej w Bytkowie.
Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące
uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>„Uchwały Rady Gminy”: http://bip.
rokietnica.pl/public/?id=47033]:
XLVI/430/2017 w sprawie: ustanowienia w Gminie
Rokietnica roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego - 13 głosami „za”;
XLVI/431/2017 w sprawie: zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica dla działek nr 177, 178, 184,
185 i 186 - 13 głosami „za”;
XLVI/432/2017 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, rejon ul. Poznańskiej i w miejscowości
Rokietnica (dz. nr 170) - 9 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi się”;
XLVI/433/2017 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo-

Z prac Rady Gminy

W dniu 5 grudnia 2017 r. odbyła się XLVII sesja
Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 12
radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący
Rady Gminy - Adam Pioch.
Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące
uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stro-
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nie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>„Uchwały Rady Gminy”: http://bip.
rokietnica.pl/public/?id=47033]:
XLVII/449/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata
2017 – 2027 - 12 głosami „za”;

Stanowisko Klubu Radnych
SAMORZĄDOWA ROKIETNICA
w sprawie budżetu na rok 2018
Projekt budżetu na rok 2018 jest wynikiem kompromisu. Jego analiza, tak po stronie dochodów jak
i wydatków, potwierdza wskaźniki zawarte w prognozach. Jesteśmy społecznością, w której systematycznie wzrasta liczba mieszkańców. To wybór miejsca na osiedlenie się, któremu sprzyja lokalizacja,
uwarunkowania przestrzenne i rynek nieruchomości, określa profil gminy o wyraźnie mieszkaniowej
tendencji. Rodzi to określone skutki. W dochodach
– główną pozycję zajmują wpływ z PIT-u, w wydatkach – zadania dotyczące szkół, przedszkoli i świadczeń rodzinnych.
Mimo koniecznego nacisku położonego w związku z tym zaspakajanie potrzeb bieżących, jest to
także budżet ze sporą kwotą zaplanowaną na wydatki majątkowe. Prawie 25,5 mln zł przeznaczone
na ten cel stanowi 29,3% wydatków ogółem. Bez
inwestycji bowiem, szczególnie tych wpływających
na podniesienie poziomu dochodów, nie można
mówić o rozwoju.
Przez ostatnie dwa lata, realizując wiele ważnych
dla nas zdań, nie zaciągaliśmy kredytów. Ta konsekwentna polityka finansowa umożliwiła przygoto-

wanie się do wdrożenia projektów unijnych. Nikt
nie powinien zaprzeczyć, że możliwość uzyskania
w ciągu najbliższych lat prawie 30 mln środków
z Unii Europejskiej, powinna stać się dla nas priorytetem. Fundusze te pozwalają bowiem zrealizować ważne dla Gminy Rokietnica zadania: budowę
i termomodernizację szkół i obiektów użyteczności
publicznej, rozwój transportu publicznego, budowę
dworca, całego węzła związanych z nim dróg, które
zmienią jakość centrum miejscowości Rokietnica,
instalację urządzeń OZE na domach mieszkańców,
realizację zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków
i uczniów, czy wsparcie usług świadczonych przez
administrację. Stąd ich uzasadnione – naszym zdaniem – miejsce w budżecie na 2018 rok.
Mimo tych zadań, które co należy podkreślić będą
realizowane prawdopodobnie w ostatniej tak korzystnej dla Polski w perspektywie unijnej, w projekcie budżetu zostały umieszczone także inne pozycje. Każdy z nas radnych chciałby, by były nimi
przede wszystkim nowe odcinki dróg. Te które zostały na przyszły rok zaplanowane, nawet w połowie nie zaspokoją zgłaszanych przez mieszkańców

potrzeb. Możliwości budżetu są jednak ograniczone twardymi liczbami. Odpowiedzialność wymaga,
bo zamiast obiecywać niemożliwe, umieć wybrać –
poprzez niełatwy kompromis – to, co przy tak wielu kilometrach gminnych dróg, można realizować
w pierwszej kolejności. Nie zapominając przy tym
o inwestycjach wzmacniających bezpieczeństwo
i dobra intelektualne. Jak budynek biblioteki, szkoły w Napachaniu i Cerekwicy, czy remizy strażackie
w Rokietnicy i w Przybrodzie.
Samorząd to praca z ludźmi i dla ludzi. To umiejętność bycia blisko ich spraw; przekonywania, studzenia emocji i konfliktów. To opieranie się na racjonalnych przesłankach, ale i niełatwym kompromisie.
Zwłaszcza wtedy, gdy nie wszystkie potrzeby można od razu zaspokoić.
Dlatego jako Klub Radnych SAMORZĄDOWA ROKIETNICA będziemy głosować za realizacją zadań zawartych w przedłożonym Radzie Gminy Rokietnica
projekcie budżetu na rok 2018. Deklarujemy także, że poprzemy w trakcie roku te z zaproponowanych zmian, które umożliwią realizację uzgodnionych w trakcie prac nad budżetem zadań. Są nimi
w pierwszej kolejności drogi na osiedlu Topolowym
w Bytkowie oraz ulice Zacisze i Zakątek w Rokietnicy.
RYSZARD LUBKA
PAWEŁ DANKOWSKI
PIOTR HAŁAS
WŁADYSŁAW MIELCAREK
MICHAŁ CIECIORA

Wspólnie z Policją realizujemy projekt prewencyjny
„Bezpieczna gmina – Bezpieczny mieszkaniec”

By ułatwić kontakt, uruchomiony został specjalny adres mailowy.
W ramach zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie poznańskim powstał pilotowany przez Policję projekt prewencyjny „Bezpieczna gmina – Bezpieczny mieszkaniec”.
Działania, realizujące jego założenia prowadzone są również na terenie gminy Rokietnica. Utworzony został zespół ds. bezpieczeństwa. Tworzą go
przedstawiciele policji, gminy i straży pożarnej. Podczas regularnych spotkań zespołu, odbywających się
raz na dwa miesiące, a w razie ewentualnych nagłych potrzeb bezzwłocznie, analizowane są bieżące wydarzenia gminne, zdarzenia kryminalne i inne
związane z bezpieczeństwem, a także ustalane są
konkretne działania mające na celu poprawę sta-
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nu bezpieczeństwa mieszkańców.
Aby ułatwić komunikację z zespołem, utworzono
specjalny adres internetowy „bezpieczna.gmina.
tarnowo-podgorne@po.policja.gov.pl”, pod który
można przysyłać opisy nurtujących obywateli problemów. Nadsyłane zagadnienia nie muszą dotyczyć
ściśle tematyki „policyjnej”. Mogą to być także sprawy związane np. oznakowaniem dróg, porządkiem
na terenie gminy, aktualnymi wydarzeniami, itp.
Powołany zespół będzie weryfikować nadsyłane problemy i, po analizie, realizować wypracowane rozwiązania.
Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu.
Państwa uwagi będą dla nas bardzo cenne.
Policja z Komendy Miejskiej patroluje drogi na
terenie gminy
Jednym z podstawowych zagrożeń na terenie gmi-

ny Rokietnica zgłaszanych przez mieszkańców na
spotkaniach, w korespondencji mailowej z urzędem
oraz za pośrednictwem krajowej mapy zagrożeń jest nadmierna prędkość pojazdów. Obok faktu, że
autorami tych wykroczeń, kończących się nierzadko groźnymi wypadkami, jesteśmy w przeważającej
mierze my sami, istotne jest to, by sięgać po skuteczne środki zaradcze. Oczywiście prewencja jest
ważna. Dlatego nieustannie apelujemy o rozsądek
i rozwagę. Żelazną zasadą kierowcy powinno być
bowiem nie stwarzanie swoją jazdą zagrożenia nie
tylko dla siebie, ale i dla innych uczestników ruchu.
Nikt jednak nie zaprzeczy, że poza powypadkową
traumą, nic tak nie zapada w pamięć jak wystawiony mandat, czy zabrane prawo jazdy.
Od początku września 2017r., kiedy ruszył projekt
„Bezpieczna gmina – Bezpieczny mieszkaniec”, do
11 grudnia 2017r na teren gminy Rokietnica Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu zadysponował 60 patroli, właśnie pod
kątem przekroczeń dopuszczalnej prędkości. Efektem działań w Rokietnicy (ulice Obornicka, Szamotulska, Konwaliowa, Golęcińska), Napachaniu (ul.
Poznańska), Cerekwicy (ul. Szamotulska) i w Mrowinie (ul. Poznańska), były zatrzymania, punkty karne, mandaty i zabrane prawa jazdy.
Policja zapowiada dalsze kontrole.
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Rostworowo, ul. Jodłowa

Rogierówko, ul. Kościuszki

Raport
z gminnych
inwestycji

Rokietnica, ul. Szafirkowa

Kiekrz, ul. Powstańców Wlkp.

Oświetlenie
Zakończono zadanie pn. „Budowa oświetlenia”,
w ramach którego wybudowano oświetlenie ul.
Siostry Faustyny Kowalskiej, ul. Powstańców
Wielkopolskich i ul. Powstańców Śląskich
w Kiekrzu (25 słupów oświetleniowych),
a także ul. Jodłowej w Rostworowie oraz
ul. Szafirkowej, Wrzosowej i Konwaliowej w Rokietnicy (24 słupy oświetleniowe).
Dobiegły końca prace związanie z budową oświetlenia na ul. Kościuszki w Rogierówku. Ulica została doświetlona
o kolejne 4 lampy. Zadanie częściowo
zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Starzyny-Rogierówko.
Rozbudowa
ZSP Napachanie
Rozstrzygnięto przetarg na zadanie

Wybrane stawki podatkowe
na terenie Gminy Rokietnica w 2018 roku
Wysokość stawek podatku określa rada gminy
w drodze uchwały.
W 2018 r., po dwóch latach obniżek, wzrosły maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Podwyżka ma związek z ogłoszoną w obwieszczeniu inflacją, która wynosi średnio 1,9 proc.
Maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r., który wyniósł 101,9. Oznacza to, że
nastąpił ich realny wzrost o 1,9 proc. W poprzednich latach w związku z deflacją notowane były obniżki wskaźnika odpowiednio o 0,9 proc. w 2016 r.
i 1,2 proc. w 2015 r.
Od dnia 1 stycznia 2018 roku na terenie gminy Rokietnica obowiązują nowe stawki podatku od
nieruchomości zgodne z uchwałą Nr XLV/419/2017
Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 października 2017 r.
(Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 13 listopada 2017r. poz. 7359).
Opodatkowaniu podlegają nieruchomości, w tym
przede wszystkim grunty, budynki i ich części, a także budowle lub ich części związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Zgodnie z obwieszczeniem w 2018 r. maksymalna stawka podatku od nieruchomości od budynków
mieszkalnych wzrosła do 0,78 zł/m² powierzchni,
czyli zaledwie o 1 grosz. Z kolei górna, dopuszczalna
stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wy-
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niesie w roku 2018 – 23,10 zł od 1 m2 powierzchni,
a więc o 44 grosze więcej niż w roku 2017.
Podstawę obliczenia podatku od nieruchomości stanowi:
• w przypadku gruntów – powierzchnia,
• w przypadku budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa.
Najczęściej naliczany podatek na terenie gminy dotyczy:
• gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – stawka 0,90 zł/m²,
• gruntów pozostałych - stawka 0,48 zł/m²,
• budynków lub ich części w tym:
»» budynków mieszkalnych, dla których obowiązującą stawką jest 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
»» budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej, dla których obowiązującą stawką jest 22,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
»» garaży wolnostojących, budynków gospodarczych itp., dla których obowiązującą stawką
jest 6,31 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
Rada Gminy w podjętej uchwale obniżyła stawkę podatkową od budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o 1 zł za m² powierzchni w stosunku do lat poprzednich.

Bytkowo, ul. Obornicka

inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Napachaniu”. Do postępowania przetargowego zostały złożone 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.P.H.U. „MAREX”
Zakład Ogólnobudowlany, ul. Wiśniowa 45, 60-185
Skórzewo k/Poznania z ceną 6.888.000,00 zł brutto.
Bytkowo – ul. Obornicka
Zakończono zadanie pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. Obornickiej w Bytkowie od ul. Porzeczkowej do ul. Pawłowickiej”. W ramach inwestycji
wybudowano chodnik o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej i szerokości 2m oraz nawierzchnię
zjazdów na posesje. Wykonano także odwodnienie
drogi (rów otwarty i drenaż), oświetlenie uliczne (14
słupów oświetleniowych) oraz przebudowano istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
Referat Inwestycji
i Infrastruktury UG Rokietnica
Pozostałe stawki podatków dostępne są w BIP
prowadzonym na stronie www.bip.rokietnica.pl.
Podatek od nieruchomości zobowiązani są płacić wszyscy właściciele nieruchomości.
Dodatkowo podatkiem tym obciążeni są użytkownicy wieczyści oraz posiadacze samoistni nieruchomości. Nie ma przy tym znaczenia czy właścicielem jest osoba fizyczna, osoba prawna (np.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka
akcyjna, stowarzyszenie, fundacja, spółka jawna,
spółka komandytowa).
Osobom fizycznym, będącym podatnikami podatków lokalnych w Gminie Rokietnica przypominamy, iż w 2018 roku terminy płatności podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego przypadają na:
• I rata – 15 marca
• II rata – 15 maja
• III rata – 15 września
• IV rata – 15 listopada
Natomiast w przypadku podatku od posiadanych środków transportowych terminy płatności
przypadają na 15 lutego i 15 września. Zaznaczamy, że stawki tego podatku w 2018 roku nie ulegną zmianie w stosunku do roku 2017.
Termin opłaty za posiadanie psa przypada na
termin płatności 1 raty podatku tj. na dzień 15
marca i wynosi w roku 2018 – 30,00zł.
Osoby prawne zobowiązane są do uiszczenia
podatku do każdego 15 dnia miesiąca. Obliczony
w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – należy wpłacać na rachunek gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Od 1.01.2016 r. nie są wydawane i doręczane podatnikom decyzje ustalające wymiar podatków lokalnych, jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok
podatkowy nie przekracza najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej
za potwierdzeniem odbioru.
Jeżeli kwota zobowiązania podatkowego na dany
rok nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny
jednorazowo w terminie płatności I raty.
Decyzje ustalające wysokość podatków zostaną doręczone podatnikom przez sołtysów bądź
za pośrednictwem operatora pocztowego. Akcja
doręczania decyzji podatkowych rozpocznie się
w połowie lutego. Doręczenie decyzji musi zostać
potwierdzone czytelnym podpisem odbiorcy i datą
doręczenia decyzji.
Informacje oraz deklaracje podatkowe należy składać w sekretariacie lub Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Gminy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr
telefonu (61) 89 60 617 i (61) 89 60 624 lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w poniedziałki
w godzinach od 10:00 do 18:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub w pokoju nr 5
w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 18:00, od
wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.
Referat Obsługi Podatkowej,
Opłat Lokalnych i Windykacji
Urzędu Gminy w Rokietnicy

Przypominamy
o konieczności
złożenia informacji
o wyrobach
zawierających
azbest
Urząd Gminy Rokietnica, Referat Ochrony Środowiska, przypomina osobom fizycznym i osobom
prawnym posiadającym nieruchomości zlokalizowane na terenie gminy Rokietnica, na których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, o konieczności złożenia informacji o miejscu i ilości
posiadanego azbestu.
Wzór ankiety zawierającej informację o wyrobach zawierających azbest można pobrać w Urzędzie Gminy Rokietnica w Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 6 lub na stronie internetowej: www.
bip.rokietnica.pl.
Osoba fizyczna sporządza informację w dwóch
egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada Wójtowi Gminy Rokietnica, drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Osoby prawne obowiązane są złożyć informację Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu.
Informację o wyrobach zawierających azbest prosimy złożyć do dnia 30 stycznia 2018 roku w Urzędzie Gminy lub u Sołtysa.
Referat Ochrony Środowiska
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Powiat idzie na walkę ze smogiem
Mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą
wnioskować o dopłaty za wymianę starych
pieców węglowych. Na walkę o czystsze
i zdrowsze powietrze powiat wyasygnował 200 tys. zł ze swojego budżetu. Dofinansowanie obejmuje modernizację lub likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym.
Na listopadowej sesji radni jednogłośnie podjęli
uchwałę o dotacji. Tym samym, od początku 2018
roku mieszkańcy powiatu poznańskiego będą mogli
wystąpić o dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego na:
• ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego
paliwem gazowym lub olejem opałowym,
• ogrzewanie elektryczne,
• pompę ciepła,
• ogrzewanie za pomocą nowoczesnego zasilanego automatycznie kotła na paliwo stałe,
• podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. osoby prywatne – te dostaną (po spełnieniu wszystkich kryteriów) nawet 7 tys. zł na wymianę pieców lub kotłów. Dotacja przeznaczona jest także
dla podmiotów gospodarczych, osób prowadzących działalność rolniczą czy spółdzielnie mieszka-

niowe. Dla tych ostatnich przewidziano do
14 tys. zł dotacji.
- To pierwsza taka akcja ograniczania emisji toksycznych związków chemicznych oraz
cząstek pyłu, które zatruwają naszą atmosferę w postaci między innymi smogu. Nasze
działania to nic innego jak wychodzenie naprzeciw
ustawie antysmogowej – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. - Doskonale wiemy, że emisja toksycznych związków, które generuje stare ogrzewanie
negatywnie i długotrwale wpływa na nasze zdrowie, powodując przede wszystkim ciężkie choroby
układu oddechowego. Nie wspominając już o zatruwaniu środowiska.
Akcja wymiany starych pieców węglowych wpisuje się w szereg działań podejmowanych przez powiat na rzecz poprawy jakości życia i zapobiegania
zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Przypomnijmy, że w tym roku można było składać wnioski na bezpłatne usuwanie materiałów zawierających azbest. Program likwidacji azbestu, który 11
lat temu został zainicjowany przez Starostwo Powiatowe skierowany był m.in. do właścicieli nieruchomości, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
działkowców oraz instytutów badawczych na terenie całego powiatu.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)
1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
3. Rodzaj zabudowy3): _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
4. Numer działki ewidencyjnej4): _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
5. Numer obrębu ewidencyjnego4): _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
6. Nazwa, rodzaj wyrobu5): _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
7. Ilość posiadanych wyrobów6): _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
8. Stopień pilności7): _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):
a) nazwa i numer dokumentu: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
b) data ostatniej aktualizacji: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6):
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
(podpis) ..............................................
Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
2)
Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić
w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość,
ulica, numer nieruchomości.
3)
Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
4)
Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu
5)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest
1)

data .......................................
przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu
przed emisją włókien azbestu),
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym
papier i tektura; podać jakie.
6)
Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).
7)
Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004
r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r.
Nr 162, poz. 1089).
8)
Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy
podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji,
w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub
urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.
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Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi
W 2017 roku, w najnowszej kampanii szacowania szkód pojawiło się wiele istotnych zmian. Jedną
z nich jest ujednolicony wzór protokołu szacowania
strat, który obecnie obowiązuje na obszarze całego
kraju na wszelkiego rodzaju klęski. Obecnie protokół oszacowania szkód sporządza się wyłącznie na
formularzu udostępnionym na stronie internetowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dokument
ten oraz wszelkie inne a dotyczące szacowania szkód
znajdują się na stronie internetowej www.poznan.
uw.gov.pl zakładka sprawy/środowisko i rolnictwo/
rolnictwo/szkody w rolnictwie.
W poprzednich latach obowiązywały wzory protokołów opracowane przez poszczególne województwa.
Protokoły różniły się niekiedy istotnie podejściem do
obliczania szkód. I choć środki pomocowe zarówno
krajowe (klęskowe kredyty preferencyjne) jak i unijne były dzielone z centralnego źródła to zróżnicowane podejście różnych Komisji wojewódzkich do porównywalnych szkód, doprowadzało do poważnych
różnic w oszacowaniu, a to z kolei wzmagało poczucie krzywdy wśród rolników.
Komisje mają obecnie do dyspozycji dwa rodzaje
wzorów protokołów. Jeden wypełnia się na podstawie danych opracowanych przez Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy na podstawie Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych FADN (ang. – Farm Accountancy Data Network) dla danego regionu FADN.
Ze względu, że kraj nasz jest zróżnicowany pod względem poziomu produkcji rolnej, kraj jest podzielony
na cztery regiony FADN. Wielkopolska należy do jednego z regionów wspólnie z województwami dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i opolskim (region B).
Drugi wzór protokółu jest możliwy do zastosowania przez Komisję jeśli producent rolny posiada własne kompletne dane w zakresie produkcji roślinnej
oraz zwierzęcej. Jednak ze względu, na to, że rolnik
indywidualny w Polsce nie prowadzi rachunkowości,
dlatego nawet dokumentacji rolnika VAT-owca rozliczającego się na zasadach ogólnych nie można uznać
za prowadzenie kompletnych danych.
W praktyce możliwość wypełnienia protokółu na
podstawie własnych danych mają tylko producenci
rolni prowadzący pełną księgowość w gospodarstwie.
W przypadku szacowania szkód pod katem ubiegania się o kredyt na odtworzenie środków trwałych
lub w związku z ubieganiem się o środki z operacji
typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji
rolnej” w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji
w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk
żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych
i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 należy się wykazać szkodami w środkach trwałych. Warto wiedzieć, że obok
budynków budowli, ciągników, maszyn, stada podstawowego do środków trwałych zaliczają się sady lub
inne plantacje wieloletnie, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat, z wyłączeniem plantacji truskawek, plantacji choinek oraz roślin na cele energetyczne. Aby wyszacować szkodę w sadzie uwzględnia
się wartość bieżącą roślin bez utraconych korzyści.
Szczególnym przypadkiem plantacji wieloletniej są
szkółki roślin sadowniczych i ozdobnych. W przypadku
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szkółek za środki trwałe są uznawane wyłącznie szkody w roślinach matecznych i sadach zraźnikowych,
których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat.
Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na operację typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym
że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów
kwalifikowalnych rozumianej jako kwoty obniżenia
dochodów.
Należy pamiętać, że pomoc z tego działania jest
możliwa do uzyskania w przypadku, gdy wartość szkody w składniku gospodarstwa powstałej w roku składania wniosku lub roku poprzedzającym jest zbieżna
z wystąpieniem szkód w produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie na poziomie co najmniej 30%
w roku składania wniosku
Krajowa pomoc finansowa z wyłączeniem pomocy unijnej na operację typu „Inwestycje odtwarzające
potencjał produkcji rolnej” udzielana jest w formule de minimis (nie więcej niż 30% strat w gospodarstwie) i jest wtedy ograniczona do kwoty 15000
EURO w okresie 3 lat podatkowych licząc bieżący rok
podatkowy i dwa lata wstecz oraz w formule pomocy publicznej.
Pomoc de minimis w ciągu ostatnich trzech lat
producenci rolni mogli otrzymać za pośrednictwem
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w następujących formach:
• dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup
ziemi,
• dopłaty do oprocentowania kredytów „klęskowych”,
• jednorazowej pomocy finansowej dla rolników,
którzy w 2014 roku byli producentami owoców
porzeczki czarnej lub owoców wiśni,
• jednorazowej pomocy finansowej dla rolników,
którzy w 2014 roku byli producentami cebuli, kapusty lub jabłek,
• jednorazowej pomocy finansowej dla rolników,
którzy w 2014 roku ponieśli szkody w uprawach
rolnych wyrządzonych przez dziki,
• jednorazowej pomocy finansowej dla rolników,
którzy w 2015 roku byli producentami owoców
porzeczki czarnej,
• jednorazowej pomocy finansowej dla podatników podatku rolnego, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach
rybnych położonych na obszarze gmin, w których
wystąpiła susza,
• jednorazowej pomocy finansowej dla producentów rolnych prowadzących w 2015 r. gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta z gatunku świnia,
• umorzenia w całości lub części wierzytelności,
• oraz od innych instytucji m.in. w formie:
• dopłaty do materiału siewnego (Agencja Rynku
Rolnego),
• ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
• ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (Agencja Nieruchomości Rolnych),
• ulg podatkowych (ograny podatkowe, jednostki
samorządu terytorialnego).

Z całą mocą należy podkreślić, że dane przekazywane przez rolnika do protokołu z oszacowania strat
muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie lub wnioskiem premiowo-inwestycyjnym (modernizacja gospodarstw rolnych, restrukturyzacja małych gospodarstw, młody rolnik). Często spotykane
praktyki składania wniosków do Agencji bez zostawienia sobie kopii, w interesie rolnika, nie powinny
mieć miejsca. Istnieje co prawda możliwość uzyskania przez rolnika kopii wniosku z Biura Powiatowego
ARiMR ale jest to kłopotliwe i najczęściej nie załatwi
się tego w ciągu jednego dnia.
W przypadku wystąpienia szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych istnienie samej
plantacji może być podważone poprzez kontrolę na
miejscu, rolnik powinien dokonać zgłoszenia do ARIMR
wystąpienia „siły wyższej”.
Przypadki siły wyższej powinny być zgłaszane przez
producenta rolnego lub upoważnioną przez niego
osobę na piśmie do właściwego miejscowo Biura Powiatowego ARiMR, wraz z odpowiednimi dowodami
w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.
Jeżeli rolnik nie zgłosi wystąpienia siły wyższej a istnienie plantacji będzie poddane przez kontrolerów
w wątpliwość to rolnik musi się liczyć ze sankcjami.
W skrajnych przypadkach gdy sprawa dotyczy ponad
połowy powierzchni gospodarstwa, rolnik może być
wykluczony z systemu dopłat na trzy lata.
Rolnik posiadający zobowiązania rolnośrodowiskowe zgłaszający wystąpienie siły wyższej (w przypadku, gdy istnienie plantacji może być zakwestionowane) musi mieć na uwadze to, że za zniszczone
uprawy nie dostanie dopłat rolnośrodowiskowych za
rok, którego dotyczy zgłoszenie. Wg autora artykułu
winien to jednak zrobić, bo jeśli rolnik będzie miał
kontrolę a wcześniej nie zgłosi „siły wyższej” a Agencja nie stwierdzi uprawy, wówczas zostaną nałożone
na rolnika wieloletnie sankcje z tytułu niedopełnienia zobowiązania rolno-środowiskowego.
Do protokołu z oszacowania zakresu i wysokości
szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
rolnik zobowiązany jest podać całkowitą powierzchnię
upraw w gospodarstwie rolnym (zgodnie z wnioskiem
o dopłaty bezpośrednie), w tym powierzchnie upraw
rolnych w dniu wystąpienia szkód (z wyłączeniem łąk
i pastwisk), powierzchnię, z której nie jest uzyskiwany
plon w danym roku, powierzchnię upraw dotkniętych
zjawiskiem oraz powierzchnię gospodarstwa rolnego.
Rolnik zobowiązany jest również podać szkody w środkach trwałych czyli sadach i plantacjach wieloletnich,
stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, budynkach i budowlach oraz maszynach i narzędziach
służących do produkcji rolnej. Rolnik musi również
podać informację czy zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia i w jakim zakresie oraz o kwocie uzyskanego odszkodowania z tytułu
ubezpieczenia. Powinien również podać informację
czy posiada grunty rolne w innych gminach lub innych województwach. Wszystkie te informacje rolnik podaje na etapie zgłoszenia do odpowiedniej komórki urzędu gminy – w naszej gminie jest to Referat
Ochrony Środowiska. Osobą do kontaktu jest Pani Lidia Przybysz tel. 61/8960 611.
Opracował:
Wiesław Biały

Finisz obchodów 500-lecia Kościoła
w Sobocie z bezcenną publikacją
Wyjątkowy Jubileusz 500-lecia kościoła w Sobocie kończy nie mniej wyjątkowe dzieło. Staraniem
Komitetu Obchodów i całego grona wspierających
przedsięwzięcie sympatyków, którym patronował
przez cały rok 2017 ks. Krzysztof Andrzejewski, proboszcz parafii NMB w Sobocie i kustosz jej wyjątkowego sanktuarium maryjnego, światło dzienne
ujrzała niezwykła publikacja.
„1517-2017. Dzieje Kościoła w Sobocie” to dokument bezcenny. Napisany przez Mariana Bajera,
nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół im. o.
Mariana Żelazka w Chludowie, od lat zajmującego
się kulturą i przyrodą terenów między Wartą a Samicą, stanowi popularyzatorskie, bardzo starannie
opracowane kompendium wiedzy. Jego treść dotyczy zarówno samego budynku kościoła począwszy
od średniowiecza po dzień dzisiejszy, w tym wnętrza
i bezcennych zabytków, jak i dziejów parafii w Sobocie, jej organizacji oraz prowadzonych działań. Zarówno o charakterze religijnym, jak i społecznym.
Tym o lokalnej randze i znaczeniu, jak i tym wykraczającym poza administracyjne granice wspólnoty.
Wartość publikacji, poza wieloma dotychczas niepublikowanymi faktami, wzbogacają zamieszczo-

ne ilustracje. Fotografie, rysunki, plany, mapy, rzuty pochodzą nie tylko z już istniejących opracowań,
ale także z dotąd nieudostępnianych zasobów archiwum parafii, zbiorów prywatnych, księgozbiorów. Są także efektem specjalnie zorganizowanych
sesji. Na kartach publikacji znajdują się także schematy i szkice osób zaprzyjaźnionych z autorem, zarażonych jego pasją i entuzjazmem, stanowiąc materiał poglądowy, ułatwiający odbiór i percepcję
faktów, osadzające obiekt i związane z nim wydarzenia w konkretnym otoczeniu przyrodniczo-geograficznym i kontekście historycznym.
Nie da się zaprzeczyć, że zgromadzone na 337
stronach Dzieje Kościoła w Sobocie są lekturą zajmującą. Cieszy fakt, że przygotowaną niezwykle starannie. Również pod względem edytorskim. Profesjonalny skład oraz wysokiej jakości druk z całą
pewnością wzbogaca publikację o kolejne, wyjątkowe atuty.
Warto także podkreślić, że to, iż ujrzała światło
dzienne, stanowi wynik współpracy; nierzadko wymagającej kompromisu i wyrzeczeń. Finalnie jednak
niezwykle owocnej. Takiej, której przyświeca niekwestionowany cel. Wsparty przecież wstawien-

Projekt „Zaczytana Rokietnica” nagrodzony
O tym, że na terenie Gminy Rokietnica prowadzonych jest wiele działań skierowanych do jej mieszkańców, chyba nie trzeba nikogo informować. Jednym
z konkursów oceniających takie lokalne inicjatywy
jest konkurs „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” organizowany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego. Do tej pory zostało w nim wyróżnionych już kilka projektów Urzędu Gminy w Rokietnicy. Były to: Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć, Wielkopolski Konkurs
Koszy Wielkanocnych, Rokickie Wiadomości, Festyn Rodzinny Rokietnickie InteGRAcje oraz Rodzinne Grand Prix Rokietnicy w biegach im. Dominiki.
W tym roku odbyła się 18. edycja konkursu. Został
w niej doceniony projekt „Zaczytana Rokietnica”.
Ma on na celu aktywizację czytelniczą mieszkańców
Gminy Rokietnica ze szczególnym uwzględnieniem
czytania rodzinnego. Na projekt składa się wiele ini-
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cjatyw. Wśród nich można by wymienić m.in. prowadzenie w gminnym czasopiśmie „Rokickie Wiadomości” regularnej rubryki poświęconej tematyce
czytelnictwa, nowości i rekomendacji książkowych,
ale również akcję Zaczytane autobusy, która cieszyła
się popularnością wśród pasażerów spółki Rokbus.
Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu jest pani Mariola Sudoł-Szczepaniak, która
od początku działa we współpracy z Urzędem Gminy oraz Biblioteką Gminną. Urząd Gminy
chętnie angażuje się w kontynuację i rozwój „Zaczytanej Rokietnicy” m.in. poprzez wsparcie nagrodowe dla uczestników
konkursów czy pomoc w rozpropagowaniu informacji w gminnych mediach. Dzięki wspól-

nictwem patronki: Sobockiej Pani Pięknej Miłości.
Przekazanie pełnego nakładu publikacji, liczącego prawie 1600 egzemplarzy, wydrukowanego
w Drukarni Poli Druk w Mrowinie na ręce ks. proboszcza Krzysztofa Andrzejewskiego miało miejsce
8 i 11 grudnia 2017 r.
Wydanie publikacji było możliwe dzięki Patronatowi Honorowemu Wójtów Gminy Rokietnica i Suchy Las, wsparciu finansowemu udzielonemu Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMB w Sobocie przez
obie Gminy, projektowi dotowanemu przez Powiat
Poznański oraz gronu darczyńców.
Urząd Gminy w Rokietnicy składa podziękowania Panu Karolowi Czerniakowi, właścicielowi Drukarni Poli Druk w Mrowinie, za bezinteresowność,
zrozumienie, niecenioną pomoc i wsparcie, które
pozwoliło powstać publikacji w formie, objętości
i rozmiarze przygotowanej przez autora oraz rekomendowanej przez Komitet 500-lecia Kościoła
w Sobocie.
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

nemu działaniu projekt ten może być realizowany,
a przez to również zauważany i doceniany nie tylko na terenie Gminy Rokietnica. W dniu 22 listopada br. przyznaną nagrodę odebrał Wójt Gminy
Rokietnica Bartosz Derech wraz z panią Mariolą
Sudoł-Szczepaniak.
Katarzyna Sokulska
Referat Organizacyjny i Promocji
UG Rokietnica
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Minął,
nie przeminie…
Zwyczajowo, podsumowując dobiegający końca
lub już zakończony kolejny rok żywota naszego, stosujemy zwroty typu „minął”, „to był” czy też ,,przejdzie do historii”. Opisując zjawiska pojawiające się
w życiu Rokietnickiej Orkiestry Dętej, też cisnęła mi
się „pod pióro” jedna z tych wiązanek słów, wszak
hamulcem stała rzeczywistość – a ściślej mówiąc
zaistniałe fakty, co do których w rzeczy samej mówić będziemy w czasie przeszłym lecz nie tylko. Bo
rok MINĄŁ nam w sposób twórczy, bardzo pracowity. BYŁ TO pod wieloma względami rok rekordowy, a PRZEJDZIE DO HISTORII – to pewne! gdyż…

Zacznijmy jednak od MINĄŁ. Cieszy fakt, że pojawiały się co raz to nowe wyzwania, propozycje koncertów. Może świadczy to [i zadowoleniem darzy
muzyków] o rosnących umiejętnościach naszych,
może nietypowy repertuar jak na orkiestrę dętą
przypadł publiczności do gustu. Coś sprawia że BYŁ
TO rekordowy rok. Zagraliśmy blisko 30 koncertów,
obecni byliśmy wszędzie tam, gdzie mogliśmy podkreślić swym udziałem budowę postaw patriotycznych. Wspieraliśmy integracje lokalnej społeczności,
bawiliśmy, uczyliśmy, edukowaliśmy…
Miniony rok przejdzie jednak do historii za sprawą płyty. Nagraliśmy i wydaliśmy naszą muzyczną
wizytówkę. Swymi talentami wokalnymi wsparły
nas – za co dziękujemy serdecznie – mieszkanki naszej gminy: Amelia Kurantowicz, Aleksandra Maćkowiak, Hanna Sztachańska i Maja Olszowiec, zaś

głosem muzykę „okrasili” aktorzy – wielkopolanie p.
Michał Grudziński i Jerzy Kryszak. To był naprawdę
ważki moment w życiu orkiestry. O jego istocie wystarczy powiedzieć, iż sprawił, że rok ten, w którym
popełniliśmy owe nagrania nie przeminie. Trwać
będzie, nagrania pozostaną!
Cieszy też fakt, że dostrzegano, i to na wiele sposobów, nasz wysiłek i mój osobisty. W mijającym
roku otrzymałem (pochwalę się ) nagrodę, a używając precyzyjnego określenia: odznaczenie (szczegóły w wywiadzie z prezesem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. przyp. red) i bez grama
sztucznej skromności podziękuję w tym momencie
wszystkim muzykom Rokietnickiej Orkiestry Dętej,
przyjaciołom tejże, rodzicom naszych pociech, bez
których nie wydarzyło by się, nie nagrało, nie zadziało to wszystko.

Wywiad z prezesem poznańskiego oddziału
Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
Panem Kazimierzem Budzikiem
– A.M. Czym jest organizacja SPAM ?
-K.B. SPAM stara się współtworzyć szeroko pojęte warunki rozwoju życia muzycznego w naszym
kraju, chronić dorobek artystyczny polskich muzyków, a także zawód artysty muzyka poprzez działania zmierzające do polepszenia sytuacji materialnej i socjalnej muzyków polskich oraz zachowania
należnego im prestiżu. Długa lista przedsięwzięć
z okresu ponad pięćdziesięciu lat świadczy o stałej
trosce Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
o kulturę muzyczną społeczeństwa i o jej twórców,
o właściwy poziom sztuki muzycznej i o wychowanie poprzez muzykę i Spam tworzyli i tworzą najwybitniejsi przedstawiciele branży tacy jak Walerian Bierdiajew, Jan Ekier, Witold Rowicki, Antoni
Wit, Wanda Wiłkomirska czy Stanisław Wisłocki.
Spam jest jednym z inicjatorów powołania specjalnej organizacji zajmującej się ochroną praw polskich
artystów i wykonawców STOART. Z inspiracji miedzy innymi Zbyszka od lat organizujemy spotkania
dzieci z muzyką i jest to (kto wie ?) być może ewenement nawet w skali kraju. SPAM bazuje na takich
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ludziach o dużo wyższym poziomie utożsamiania
się nie tylko z zawodem, ale z misją. Wykonując
ten zawód wykonują także jakąś misję, kształtują
postawę wobec muzyki.
Przykładem tego są także organizowane przy sporym udziale Waszej orkiestry obchody święta narodowego. O roli orkiestr dętych, ich funkcji ,,wyższej”
wiemy wiele z historii. Wiemy jak kształtowały się
granice naszej ojczyzny. Wiadomo też w jakim stanie przetrwał trudne czasy ,,duch narodowy’’, tożsamość, polskość. Zawdzięczamy to chórom i orkiestrom dętym w dużej mierze. Orkiestry dęte to
bardzo uniwersalny sposób formowania charakteru
człowieka. Muzyka na każdym szczeblu organizuje
wnętrze człowieka, uczy dyscypliny, albowiem trzeba umieć nutę wyliczyć, zagrać na właściwej wysokości, aż poprzez ten wysublimowany pułap gdzie
spierają się melomani: ,,czy on zagrał za mało czy
za dużo Legato, wolniej czy szybciej‘’. Ludzi orkiestry formuje muzyka i stąd niezwykła jej rola, jest to
najbardziej uniwersalny czynnik charakterotwórczy.
Wszystkim ludziom, którzy wstawiają się za sprawą

edukacji muzycznej należy się z góry duża cześć, bo
to jest niesamowite.
– A.M. Więc owa cześć może w połączeniu z pewnego rodzaju wdzięcznością za działania na odcinku
pedagogiki artystycznej materializuje się w postaci
tej ZŁOTEJ ODZNAKI SPAM-u. Czy dobrze interpretuję fakty ?
K.B. Tak. Niektórych kolegów - muzyków warto
w sposób szczególny za to uhonorować co przychodzi mi z wielką radością, a powody ku temu zarząd
główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
zawarł w pisemnej laudacji. Gratuluję!
– A.M. Dziękuję za rozmowę.
Wywiad z Panem Kazimierzem
Budzikiem: Adam Michta

Muzyczna bombonierka dla Pani Basi
40 lat minęło... Pani Barbara Miecznik - długoletni
pracownik Gminnego Ośrodka Kultury Rokietnicy,
prowadząca kreatywne zajęcia plastyczne - „Zręczne rączki”, w tym roku obchodziła 40-lecie pracy zawodowej. Specjalnie z tej okazji zorganizowano dla

Pani Basi koncert - Muzyczną Bombonierkę. Fantastyczny występ muzyków z Rokietnickiej Orkiestry
Dętej pod kierownictwem Zbyszka Starosty, utwory wykonane przez Pana Damiana Kurka na trąbce, wspaniałe głosy młodych wokalistek, życzenia,

kwiaty, upominki - był to cudowny, niezapomniany wieczór. Kochana Pani Basiu bądź zawsze taka
jak teraz: uśmiechnięta, pogodna i życzliwa wszystkim. Uwielbiana przez dzieci za swoją pomysłowość,
wrażliwość i wielkie serce. Sto lat!
Sesja fotograficzna w wykonaniu Pana Adama
Michty. Dziękujemy!

Zabawa andrzejkowa „W Zwierzogrodzie”

24 listopada 2017r. z okazji Andrzejek, na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy odbyła się zabawa dla dzieci. Organizatorami tych niezapomnianych chwil była Biblioteka Gminna oraz
Gminny Ośrodek Kultury a wspaniałą zabawę przeprowadziły Panie z Instytutu Rodzicielstwa, działającego na terenie naszej gminy.
Jak wiadomo jedną z ulubionych zabaw dzieci są
przebieranki. Tym razem uczestnicy przenieśli się
w tajemniczy świat zwierząt. Rodzice wykazali się
ogromną fantazją i zaangażowaniem czego dowodem były piękne i pomysłowe stroje ich pociech.
Przy muzyce, mieniących się światłach i serpentynach odbyły się tańce, zabawy kolorowymi balonami i piłkami. Dzieci z radością i chęcią brały udział
w grach animacyjno- ruchowych. Powodzeniem cie-
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szył się też kącik sensoryczny. Jedną z atrakcji było
wspólne przygotowanie magicznego napoju, które wymagało ogromnej wyobraźni. Jak się okazało
wcale jej dzieciom nie brakowało czego rezultatem
była degustacja niebieskiego płynu.
Na zakończenie baliku wszystkim zaproponowana została chwila ciszy i odpoczynku, której zmęczone atrakcjami dzieci poddały się bez namysłu. Po
rozdaniu drobnych upominków wyczerpani atrakcjami uczestnicy udali się do domów.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom
za udział w tym cudownym doświadczeniu, które na
długo zapadnie w pamięci nie tylko uczestnikom,
ale też organizatorom. Szczególne podziękowania
należą się rodzicom za chęć poświęcenia czasu dzieciom, którego często w dzisiejszej rzeczywistości

nam brakuje. Do zobaczenia przy następnych okazjach z Instytutem Rodzicielstwa.
Tekst: M.Warczyńska
Zdjęcia: M. Grela- Lemańska
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ROSgwiazdka z De Mono

Rokietnickie Wierzby,
dobra zabawa i pozytywny klimat
Spotkanie sylwestrowo-noworoczne w Gminie
Rokietnica to już tradycja. Po raz trzeci, pod szyldem ROSgwiazdki, odbyło się ono w konwencji Gali
połączonej z otwartym koncertem zorganizowanej w hali Rokietnickiego Ośrodka Sportu. Jak co
roku, 27 grudnia, w ramach imprezy miała miejsce uroczystość rozdania statuetek Rokietnickiej
Wierzby przyznawanych m.in. za zaangażowanie
w rozwój społeczności lokalnej, wspieranie miejscowych inicjatyw czy osiągnięte sukcesy, również
te w skali kraju.
W tym roku to wyjątkowe wyróżnienie z rąk Wójta
Gminy Rokietnica Bartosza Derecha i Przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica Adama Piocha odebrali:
Andrzej Deckert – emerytowany wykładowca
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pasjonat
myślistwa, aktywny członek Koła Łowieckiego. Autor publikacji z zakresu wychowania fizycznego oraz
łowiectwa. Miłośnik Jeziora Kierskiego, aktywnie
działający na rzecz jego ochrony. Autor stałej rubryki „Na zdrowie” w czasopiśmie gminnym „Rokickie Wiadomości”. Jeden z założycieli Akademii
Wieku Dostojnego im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy w 2008 roku i jej urzędujący Kanclerz. Pomysłodawca corocznego plebiscytu „Sportowiec
z klasą” w Gminie Rokietnica.

Centrum Tenisowe Sobota – jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych powiatu poznańskiego, a zarazem największy w Wielkopolsce
ośrodek sportowo-rekreacyjny. Chętnie i bezinteresownie angażuje się w gminne imprezy o sportowym i kulturalnym charakterze, m.in. Rokietnickie
InteGRAcje, Rokietnica zaprasza Wielkopolan na
rumpuć, Dożynki Parafialne w Rokietnicy czy Amatorski Turniej im. Marcina Matysiaka. Co roku gości
uczestników Balu Mistrzów Sportu, podczas którego zbierane są fundusze na działalność gminnych
klubów sportowych.

Ks. Krzysztof Andrzejewski – od 2004 roku proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Sobocie. Kustosz Sanktuarium Maryjnego pw. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny w Sobocie, najstarszego
obiektu sakralnego na terenie gminy Rokietnica.
Charyzmatyczny duchowny, organizator działalności
społecznej i kulturalnej w parafii. Jeden z pomysłodawców i organizatorów obchodów 500-lecia kościoła w Sobocie, nad którymi patronat objęli wójtowie
gmin Rokietnica i Suchy Las oraz Powiat Poznański.
Podobnie jak w minionych latach, o oprawę muzyczną gali, której tematem przewodnim był fragment ścieżki dźwiękowej z filmu „Mission: Impossible”, zadbała niezawodna Rokietnicka Orkiestra Dęta.
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Pełną emocji i wzruszeń oficjalną część imprezy zakończyły przemówienia i życzenia noworoczne. Następnie nadszedł czas na prawdziwą muzyczną ucztę. Zespół De Mono świętujący w tym roku
30-lecie pracy artystycznej, na czele z charyzmatycznym wokalistą Andrzejem Krzywym, zaprezentował
prawdziwe show. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć najbardziej znane przeboje grupy oraz utwory z ostatniej płyty. Poza niewątpliwym profesjonalizmem muzycznym duże wrażenie zrobił kontakt
zespołu z publicznością. Optymizm i otwartość lidera zespołu zarażał słuchaczy, którzy z chęcią wtórowali wokaliście. Gromkie brawa po koncercie zakończonym dynamicznym bisem niewątpliwie można
uznać za wyraz zadowolenia słuchaczy.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy sprawili, że zorganizowanie tego wydarzenia i jego sukces były możliwe. Są to:
• Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Bytkowie
• Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o
w Rokietnicy
• Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminna
w Rokietnicy
• Zbyszek Starosta i Rokietnicka Orkiestra Dęta
• Cukiernia u Kamilka Artur Lisiak
• Piekarnia Piotr Łakomy
• Małgorzata Karpiczak – Ostrowska i Kwiaciarnia „Zakątek”
• Sołtys Sołectwa Rokietnica Józef Fudala
• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin „Roktar”
• Druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
• Funkcjonariusze Policji
• Zdzisław Szatkowski

Dziękujemy również Wam, uczestnikom tego wydarzenia, za Waszą pozytywną energię i wszystkie
miłe słowa. Już dziś zapraszamy na kolejną edycję
ROSgwiazdki J. Dokładnie za ROK.
Katarzyna Sokulska
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica
Komentarz na stronie
Szanowni Państwo,
ROSgwiazdka, to już rozpoznawalna rokietnicka marka. Z całą pewnością dzięki otwartości, klimatowi i ciągle zmieniającej się konwencji. Przede
wszystkim artystycznej. Sięganie bowiem po kolejne muzyczne atrakcje jest jak układanka w kalejdoskopie – z każdym rokiem zmienia się jej konstelacja, koloryt i tempo. Cieszymy się bardzo, że
taka konwencja sylwestrowo-noworocznych wydarzeń spotkała się z Waszą akceptacją. I choć godzenie gustów, oczekiwań, pokoleniowych zapatrywań nie jest łatwe, chcemy się z tym zmierzać.
Budowanie relacji jest przecież wyzwaniem, które
daje najwięcej satysfakcji. - Zyskanych mimo i czasami także pod wiatr. Traktujemy tą pracę z pasją. Wielokrotnie po godzinach i wbrew zwykłemu
ludzkiemu zmęczeniu. Wielu dziwi wkładany w to
zapał i energia. Inni z kolei pytają, czy nie da się
inaczej. I tak być musi. Ważne tylko, by działać jak
zespół. I za ten budowany RAZEM team chcemy
Państwu, raz jeszcze, gorąco podziękować. Z noworoczną siłą i ciągle ponawianym zaproszeniem:
do współpracy.
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica
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Przedszkole
Bajeczka
Dzień Pluszowego Misia
i postaci z bajek!!
27.11.2017 r. w przedszkolu „Bajeczka” było kolorowo, głośno i BAJKOWO 😊. Sprawiły to przedszkolaki, które tego właśnie dnia uroczyście obchodziły
Dzień Pluszowego Misia i Dzień Postaci z Bajek. Uroczystość rozpoczynały starszaki, których przedstawiciele brali udział w rozwiązywaniu zadań i zagadek.
Następnie musieli przeliczyć, ułożyć w kolejności
liczby i odczytać hasło przewodnie. Wszyscy spisali
się na medal. Nie zabrakło również pytań i zabaw
dla pozostałych przedszkolaków, czyli kibiców-publiczności. Później Pluszowy Miś powitał maluchy.
Dla nich Panie prowadzące również przygotowały
sporo atrakcji. Była bajkowa gimnastyka, rozpoznawanie utworów muzycznych, tytułów i głównych
bohaterów ulubionych bajek. Zabawa była niesamowita! Na koniec odbył się „bal na zamku”, pod-
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czas którego wszyscy mogli zaprezentować swoje
stroje, z bohaterem dnia skosztować królewskiego
posiłku i zatańczyć z ulubioną postacią.
Nasze Panie jak zawsze stanęły na wysokości zadania - ale podziękowania należą się również Rodzicom!!! DZIĘKUJEMY za współpracę i gratulujemy pomysłów!!
Alicja Ankudowicz, Joanna Miecznik-Kluczykowska, Emilia Zdzierela, Joanna Górna, Paulina
Pawlik, Izabela Janeczek-Płóciennik
Kino „Halszka”
Najmłodsze przedszkolaki pierwszą wycieczkę
mają już za sobą! W listopadzie Krasnoludki, Biedronki, Żabki i Rybki, wybrały się do kina ,,Halszka”
w Szamotułach. Wyjazd sprzyjał kształtowaniu pozytywnych relacji koleżeńskich i wdrażał do nabywania zasad, obowiązujących podczas wycieczek
autokarowych. Dzieci z zainteresowaniem uczestniczyły w seansie filmowym, który odkrywał nieznane zakątki świata, inne kultury, tradycje i obyczaje.
Zestaw filmów krótkometrażowych miał też na celu
pomóc zrozumieć wartości, takie jak: miłość, przyjaźń, dobro i tolerancja. Wszystkie grupy wróciły do

przedszkola bardzo zadowolone i bogatsze o nowe
doświadczenia. Już planujemy kolejne wycieczki!
Joanna Tomalka
Andrzejkowe wróżby w „Bajeczce”
Wszyscy wiemy, że Andrzejki są tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. W odległych
czasach wierzono, że ten dzień, otwiera drzwi do
nieznanej przyszłości. W dzisiejszych czasach Andrzejki są świetnym pomysłem na wesołą zabawę
przy muzyce i wróżbach. Do „bajeczkowych” przedszkolaków przyleciała Czarownica. Nie po to jednak
by je straszyć, ale by w andrzejkowy wieczór wywróżyć im to, co je czeka w przyszłości. W naszym
przedszkolu andrzejkowe wróżby odbyły się czwartek 30 listopada w grupie „Motylków” i „Kotków”.
Atmosfera od samego rana była gorąca. Dzieci podekscytowane nie mogły doczekać się rozpoczęcia
zabawy. Starszaki mogły poznać swoją przyszłość,
imię najlepszego przyjaciela. Dzieci miały okazję posłuchać wróżb odczytywanych ze szklanej kuli, rzucać monetą do wody, aby spełniły się ich marzenia.
Nie mogło też zabraknąć wróżenia z butów. W czasie zabawy buty ustawiały chętne dzieci, świetnie

się przy tym bawiąc. Wróżby-konkursy były wielką atrakcją. Wiele radości sprawiły dzieciom także
tańce z konfetti i balonami.
Na koniec, w podziękowaniu i na dobry nastrój
do końca dnia, panie rozdały dzieciom słodki poczęstunek.
Andrzejkowe spotkanie zachowało swój tajemniczy urok i magię. Ciekawe czy komuś sprawdzą
się andrzejkowe przepowiednie...
Agnieszka Tomczak
Spotkanie ze Świętym Mikołajem
Nadszedł grudzień, więc myśli wszystkich dzieci
zaczynają krążyć wokół świąt, choinki i prezentów.
A to wszystko niezmiennie kojarzy się z postacią
Świętego Mikołaja. Tygryski i Zajączki miały okazję
spotkać go osobiście: w gospodarstwie edukacyjnym Kids Farm w Przecławiu.
Nasza wycieczka rozpoczęła się od wizyty w stajni. Tam dzieci miały okazję spotkać dobrze znane
sobie zwierzęta: konie, kozy i krówkę Milkę. Następnie przedszkolaki przeszły do udekorowanej
świątecznie sali i przystąpiły do pracy: wykonania
świątecznych wieńców. Każdy otrzymał niezbędne materiały i już po chwili na stołach pojawiły się
piękne kolorowe wieńce przystrojone wstążkami
i suszonymi owocami.
Emocje sięgnęły zenitu, gdy za oknami pojawił
się traktor, w którym za kierownicą siedział nie kto
inny, jak Święty Mikołaj. Ten nietypowy dla świętego z Laponii środek lokomocji pojawił się w zastępstwie sań z powodu braku śniegu. Jednak wszystko inne było już tradycyjne: recytowanie wierszy,
śpiewanie kolęd i pastorałek i oczywiście prezenty!
Gospodyni z Kids Farm przyznała, że nie widziała
jeszcze tak rozśpiewanej grupy.
Ostatnim punktem naszej wizyty było powiesze-
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nie na drzewach ptasich smakołyków. Niech i ptaki
poczują niepowtarzalną atmosferę świąt.
Karolina Rynowiecka-Rozmiarek
Mikołajki w Żabkach
7 grudnia w grupie ,,Żabek” odbyły się zajęcia
otwarte pt.: ,,Spotkanie z Mikołajem”. Do wspólnej
zabawy zostali zaproszeni rodzice. Razem z dziećmi
wykonywali zadania, które przygotował Święty Mikołaj. Wszyscy byli zaangażowani w wykonywanie
ozdób świątecznych, dzięki temu powstały piękne
i kolorowe dekoracje. Rodzice mieli okazję uczestniczyć w zabawach i spędzić aktywnie czas ze swoimi pociechami. ,,Zaczarowane pudełko” odkryło
przed maluszkami tradycje świąteczne, które doskonale rozpoznały. Nie zabrakło wspólnego śpiewania
kolęd. Kiedy zadania zawarte w liście od Świętego
Mikołaja zostały wykonane, ,,Żabki” zatańczyły do
utworu ,,Kochany Panie Mikołaju”. Wtedy pojawił
się oczekiwany Gość, który rozdał prezenty. Radości dzieci nie było końca! Chętnie śpiewały piosenki
i rozmawiały z Mikołajem. Dziękujemy Rodzicom za
mile spędzone popołudnie. Świętemu Mikołajowi
dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok!
Joanna Tomalka

Smerfy i Zajączki
w Laboratorium Wyobraźni
23-go listopada grupy Smerfy i Zajączki wybrały się na wycieczkę do Laboratorium Wyobraźni
należącego do Fundacji UAM w Poznaniu. Dzięki interaktywnym, specjalistycznym urządzeniom
dzieci mogły samodzielnie poznawać zjawiska
z różnych dziedzin naukowych takich jak hydrostatyka, hydrodynamika, elektryczność i magnetyzm. W ciemni natomiast obserwowały zjawiska
związane ze światłem i kolorami oraz malowaniem
lodem. W eksperymentarium radości i podekscytowania nie brakowało. Smerfy i Zajączki samodzielnie przeprowadziły rozmaite eksperymenty
chemiczne. Największa radość i niespodzianka tej
wycieczki to zdecydowanie gra ”knoocker” polegająca na trafianiu piłeczkami w elementy wyświetlone na interaktywnej ściance. Przy okazji zabawy
dzieci poznały podstawowe zasady akustyki i ćwiczyły umiejętność pracy i współpracy w ciszy. „Laboratorium Wyobraźni” to zdecydowanie miejsce
godne polecenia.
Agnieszka Matysiak,
Sylwia Statucka-Magdziak
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Bajeczkowe
Szopki Bożonarodzeniowe
– ta wystawa urzekła każdego”
Małe, duże, z makaronu, w butelce, słoiku, ze słomy, patyczków - Szopki Bożonarodzeniowe w Przedszkolu „Bajeczka” zachwyciły każdego swoją niezwykłą oryginalnością.
W listopadzie w Przedszkolu „Bajeczka” ogłoszono konkurs na najpiękniejszą ekologiczną Szopkę
Bożonarodzeniową. Rodzice z dziećmi, które zdecydowały się wziąć udział w naszej wspólnej zabawie, wykazały się dużą inwencją twórczą i pomysłowością. Ogromny podziw nas wszystkich wzbudziła
różnorodność materiałów, z których zostały wykonane szopki. Były szopki z drewna, gałązek, papieru,
wytłaczanek po jajkach, rolek, zapałek, masy solnej. Dzieci miały okazję rozwijać swoje umiejętności
plastyczne, rodzice zaangażowali się do współpracy
z naszym przedszkolem, oraz mieli możliwość spędzenia czasu ze swymi pociechami, podczas tworzenia swojej pracy. Każda szopka zasługiwała na
I miejsce, gdyż były bardzo pomysłowe, ciekawie
wykonane, pracochłonne, widać było wkład pracy
rodziców i dzieci. Z pośród tak wielu pięknych i różnorodnych prac trudno było wybrać najładniejszą.
Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom,
którzy zaangażowali swoje siły, czas i pomysły w realizację tego projektu, ponieważ dla każdego dziecka,
jego własna szopka jest powodem do dumy i wielkiej
radości. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały upominki i pamiątkowe dyplomy.

Wszystkie te artystyczne i przepięknie ręcznie
zrobione Szopki Bożonarodzeniowe naszych rodziców i dzieci podziwiać i oglądać można było
w Urzędzie Gminy Rokietnica.
Wszystkim dzieciom i rodzicom gratulujemy
i dziękujemy 
Agnieszka Tomczak

Przedszkole
Cztery Pory
Roku
Nasz ulubiony miesiąc
w roku
Grudzień jest miesiącem, na który
zawsze czekamy. Co roku z taką samą
niecierpliwością. Chyba nawet większą niż tą związaną z oczekiwaniem na
dzień urodzin. Zapewne domyślacie się
dlaczego tak jest. Cały grudzień przesiąknięty jest oczekiwaniem na Boże
Narodzenie i nadejście wraz z nim znamienitego
gościa – najbardziej rozpoznawalną osobę na całym świecie- Gwiazdora.
Cały miesiąc grudzień swoją tematyką krążył wokół tematu świąt. Na początku miesiąca, zgodnie
z naszym corocznym zwyczajem, każda grupa ubrała
choinkę i udekorowała zimowo swoją salę. Niezwykły klimat świąt zamieszkał w każdym kącie naszego przedszkola. Gdy już choinki były ubrane, wzięliśmy udział w audycji Klubu Małego Muzyka pt.
„Pierwsza Gwiazdka”. W czasie jej trwania poznaliśmy obrzędy ludowe związane ze świętami Bożego
Narodzenia. Szóstego grudnia, w nocy, odwiedził na
Święty Mikołaj. Wpadł szybko i zostawił upominek
dla każdego dziecka. Ciocie mówiły, że niestety nie
mógł zostać dłużej, bo spieszył się jeszcze do innych
dzieci w Rokietnicy. Obiecały też, że już za dwa tygodnie będziemy mogli spotkać się z Gwiazdorem.
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Dzień później odwiedził nas pan leśniczy. Opowiadał o tym, jak dbać o lasy i zwierzęta leśne. Wspomniał też, czym nas zaskoczył, że nie każdy może
wejść do lasu i wyciąć sobie najpiękniejszą choinkę
na święta. Są osoby, które mają specjalne uprawnienia i tylko one mogą to robić i potem sprzedawać drzewka innym.
W połowie grudnia kilka grup z naszego przedszkola pojechało na warsztaty piernikowe do „Zaczarowanego Lasu” w Kobylnikach. Podczas warsztatów
przygotowywaliśmy ciasto na pierniki, wyrabialiśmy
je, wycinaliśmy i ozdabialiśmy upieczone już pierniczki kolorowymi lukrami i posypkami. Później ciocie włożyły je do specjalnie przez nas przygotowanych świątecznych torebek z reniferem. Wyglądały
przepysznie. Każda wizyta w „Zaczarowanym Lesie”
nie może się odbyć bez zabaw na ogromnym placu
zabaw. My też mieliśmy okazję, by pobiegać, po-

wspinać się, poskakać i pozjeżdżać na wielu mniej i bardziej krętych zjeżdżalniach.
Mimo, że nasz pobyt w „Zaczarowanym Lesie” trwał tak
długo, i tak czuliśmy niedosyt i bardzo chcieliśmy zostać
jeszcze troszkę. Ciocie obiecały, że wrócimy tam za jakiś
czas. Trzymamy je za słowo.
20. grudnia nastał ten
wielki, oczekiwany dzień
u nas w przedszkolu. Dzień
grupowych wigilii i odwiedzin Gwiazdora. Każdy tego
dnia przyszedł pięknie ubrany
i czekający niecierpliwie na
ten najważniejszy moment.
Nadszedł on niedługo po śniadaniu. Gwiazdor przyjechał saniami wraz ze swoim pomocnikiem i wręczał każdemu dziecku prezent. Niektóre dzieci pytał,
czy były grzeczne, chociaż on przecież i tak wszystko wie, niektóre prosił o zaśpiewanie piosenki lub
wyrecytowanie wierszyka. Kilkorga dzieci nie prosił o nic, przytulał je tylko mocno, bo widział, że
spotkanie z nim było dla nich wielkim przeżyciem.
Każda grupa w podziękowaniu zaśpiewała Gwiazdorowi świąteczną piosenkę i udała się do swojej
sali na uroczystą wigilię. Jedliśmy barszczyk czerwony z uszkami i rybkę z kapustą. Po obiedzie każdy z nas znalazł jeszcze miejsce na pierniczki i mandarynki. Wszystko było przepyszne.
Teraz czeka nas jeszcze wigilia wśród najbliższych.
Na pewno będzie miło i rodzinnie. Już nie możemy się doczekać.

Przedszkole
MrowinoNapachanie
Wieści z Przedszkola
w Napachaniu…
Apel z okazji Dnia Niepodległości
10 listopada uczestniczyliśmy w apelu z okazji
Święta Niepodległości, który przygotowali dla nas
starsi koledzy z grupy Krasnoludków. Przedszkolaki
w podniosłym nastroju wysłuchały patriotycznych
wierszy i pieśni, a na zakończenie z wielką powagą
odśpiewaliśmy Hymn Narodowy.
Czary-Mary, czyli kolejne warsztaty
eksperymentalne
W naszym przedszkolu już po raz drugi odbyły się
warsztaty eksperymentalne z Panią Olimpią Dębicką. Tematyka spotkania dotyczyła omawiania zjawiska elektryzowania. Dzieci oprócz wysłuchania wykładu, miały okazję zrozumieć zachodzące procesy.
Za pasjonujące zajęcia bardzo dziękujemy i nie możemy doczekać się kolejnej wizyty.
Wycieczka do Muzeum Rogala
w Poznaniu
15 listopada całe przedszkole udało się na wspaniałą wycieczkę do Muzeum Rogala w Poznaniu,
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gdzie mieliśmy okazję uczestniczyć w warsztatach kulinarnych, a także poznać magiczną recepturę przygotowania pysznych rogali świętomarcińskich. Kolejnym punktem wycieczki był spacer po Starym
Rynku. Tam też wysłuchaliśmy legendy o poznańskich koziołkach. Za perfekcyjną organizację wyjazdu dziękujemy Panu Maksymilianowi z Biura Podróży ORTiR.
Dzień Pluszowego Misia
24 października obchodziliśmy Światowy Dzień
Pluszowego Misia. Podczas całej uroczystości przedszkolakom towarzyszyły ich ulubione misie. Dzieci poznały historię powstania pluszowego misia,
wykazały się znajomością znanych misiów z bajek,
a także bawiły się wspólnie przy tematycznych piosenkach. Na zakończenie uroczystości wjechał duży

tort dla naszych solenizantów, którym głośno odśpiewaliśmy sto lat.
Wizyta w bibliotece
Realizując projekt pt. „Już niedługo pójdziemy
do szkoły”, przedszkolaki z grupy Krasnoludki udały
się do biblioteki. Pani Elżbieta Skrzypczak z wielkim
uśmiechem ugościła przyszłych czytelników, instruując ich w zakresie funkcjonowania biblioteki oraz
objaśniła zasady wypożyczania książek. Miłym zakończeniem spotkania było wręczenie maluchom
zakładek do książek. Wizyty w bibliotece będą odbywały się cyklicznie co miesiąc.
II edycja konkursu
na Najbardziej Rozśpiewaną Grupę
W listopadzie ruszyła druga edycja przedszkol-
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nego Konkursu na Najbardziej Rozśpiewaną Grupę.
Tym razem dzieci musiały zaśpiewać piosenkę o tematyce patriotycznej. Zadanie było bardzo trudne,
zwłaszcza dla najmłodszych przedszkolaków. Każda
z grup zaprezentowała inną pieśń, pokazując swoje
wokalne zdolności.
Bajkowe Andrzejki
Miesiąc listopad zakończyliśmy w naszym przedszkolu bajkowymi Andrzejkami. Tego dnia wszystkie maluchy, przebrane za wybraną postać z bajki,
przeniosły się w magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych. Dzieci mogły poznać swój przyszły zawód za pomocą wirującej butelki. Nie zabrakło też
wróżenia z kart, przekłuwania serduszek z imionami czy ustawiania bucików. Na zakończenie odbył
się wielki bal, podczas którego przedszkolaki radośnie tańczyły do ulubionych piosenek w towarzystwie wróżek.

Patriotycznie i radośnie
– listopad w Przedszkolu w Mrowinie
11 listopada w Mrowinie
W przeddzień Święta Narodowego dzieci z grupy ,,Mrówki” przygotowały patriotyczną uroczystość poświęconą odzyskaniu niepodległości. Na
apelu stawiły się wszystkie grupy przedszkolne,
łącznie z najmłodszymi dziećmi ,,Smerfami” z oddziału w Cerekwicy. Dzieci w podniosłym nastroju wysłuchały wierszy i piosenek oraz zaśpiewały
Hymn Państwowy, zachowując postawę ,,na baczność”. Dzięki prowadzącej uroczystość- Martynce,
wszyscy odświeżyli wiadomości o symbolach narodowych, a maluchy mogły się z nimi zapoznać. Na
zakończenie uczciliśmy pamięć wszystkich rodaków
walczących o niepodległość, zapalając znicz i składając wiązankę biało-czerwonych kwiatów pod popiersiem Józefa Piłsudskiego. Dzieci z przedszkola
w Mrowinie swoją godną postawą i zachowaniem
zdały egzamin z patriotyzmu.
Dzień Postaci z Bajek
14 listopada obchodziliśmy ulubione święto
przedszkolaków- Dzień Postaci z Bajek.Całe przedszkole zaroiło się od bajkowych postaci. Były wśród
nich: wróżki, smerfy, królewny, strażacy, policjanci, elfy, czarodzieje i postacie z Gwiezdnych wojen,
z Krainy Lodu i wiele, wiele innych. Nasze panie, wraz
z paniami woźnymi, przygotowały dla nas przed-
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stawienie pt. ,,Zamieszanie w krainie bajek”,wcielając się w role wróżek złej mocy, Jasia i Małgosi,
Czerwonego Kapturka, krasnoludków, wilka, Kota
w Butach oraz Króla Baja, który sprawił, że postacie
wróciły do swoich bajek. Oglądając spektakl, poczuliśmy się jak w prawdziwym teatrze, a to za sprawą
scenografii, pięknych kostiumów aktorów i zaskakujacej muzyki. Dziękujemy wszystkim paniom za
umilenie nam pobytu w przedszkolu.
Oto Ja – Dziecko Tygodnia
W listopadzie rozpoczęliśmy realizację jednego
z bloków autorskiego projektu ,,Ja, Ty i emocje” pt.
,,Oto Ja– Dziecko Tygodnia”. Jako pierwsza prezentację przygotowała Martynka. Pierwszego dnia opowiadała o sobie i młodszych siostrzyczkach, przedstawiając nam zdjęcia rodziny. Potem opowiadała
o pracy rodziców. Ciekawym atrybutem był strażacki kask, który tatuś Martynki zakłada, kiedy bierze udział w akcji gaszenia pożaru. Dla chłopców
była to nie lada niespodzianka. Wszyscy po kolei
go przymierzali, marząc o zawodzie strażaka. Drugiego dnia Martynka zaprezentowała nam swoje
kolekcje książek z serii o Martynce - swojej imienniczce. Po obiedzie wysłuchaliśmy opowiadania
,,Martynka i kucyk’’ i przez kolejne dni panie czytały nam inne części przygód Martynki. Trzeciego
dnia nasza koleżanka przedstawiła nam swoje ulubione bajki, które ogląda w telewizji. Były to historie z serii ,,Misiowanki”, piękne i pouczające bajki
o misiach. Obejrzeliśmy bajkę pt. ,,Kłopotyw szkole”, którą Martyna sama dla nas wybrała. Na zakończenie kolorowaliśmy rodzinkę misiów. Czwartego
dnia Martynka uczyła nas tańczyć, do przyniesionych nagrań piosenek: ,,Woogie-Boogie”, „Minionki
‘’oraz ,,Pszczółka Maja”. Dzieci świetnie się bawiły

i panie zresztą też. W piątek, na zakończenie projektu ,,Dziecko Tygodnia – Oto Ja” Martyna poczęstowała nas pysznymi babeczkami – serduszkami,
które wspólnie z mamą i siostrą upiekła dla nas.
Martynka podała nam przepis i sposób wykonania
tych babeczek. Podziękowaliśmy Martynce, wręczając jej dyplom i książeczkę. Bardzo dziękujemy
Rodzicom Martynki, szczególnie mamusi za pomoc
i zaangażowanie w przygotowaniu materiałów potrzebnych do prezentacji.
Arleta Łech
To już IV raz!
22 listopada 2017 roku w Mrowinie odbył się IV
Marsz Latarnika. Dzieci wraz z rodzicami przeszły
ulicami naszej miejscowości z latarniami, by przeżyć
niepowtarzalne chwile, rozświetlając mrok. Dziękuję
wszystkim uczestnikom za udział w podtrzymywaniu tej naszej tradycji. Wielkie podziękowania składam także panu Ireneuszowi Szeiner – muzykowi
z Orkiestry dętej w Rokietnicy oraz naszej kochanej Straży Pożarnej z OSP w Mrowinie.
Do zobaczenia za rok!
,,Ty zaś wietrze nieś wspomnienia , nieś wysoko,
jak najwyżej do nieba..”
Lucyna Maćkowiak
„Tańczenie jest sztuką
ponieważ ma zasady”
Voltaire
Nie bez znaczenia okazały się te słowa dla nas
wszystkich w dniu 23 listopada, kiedy to obchodziliśmy w przedszkolu Światowy Dzień Tańca. Tego
dnia dzieci miały możliwość przekonać się, że taniec to prawdziwa sztuka. Już po raz trzeci przedszkolaki miały okazję wziąć udział w prawdziwych
warsztatach tanecznych prowadzonych przez profesjonalnych tancerzy, choreografów i miłośników
tańca zarówno nowoczesnego, towarzyskiego i latynoamerykańskiego. Gośćmi naszego wydarzenia byli Pan Dawid Mularczyk – instruktor tańca,
choreograf w Teatrze Tańca Sortownia, założyciel

i Szef Teatru Tańca „Zakręcony”, a także Szkoła Tańca i Ruchu Lorenzo - prężnie działającej przy Wronieckim Ośrodku Kultury na czele z Panią Katarzyną Białek - tancerką z klasą taneczną „B” w tańcu
towarzyskim, półfinalistką Mistrzostw Polski w kl.
„B”, wicemistrzynią Polski w salsa rueda de Casino, wielokrotną zdobywczynią pierwszych miejsc
na ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach
tańca towarzyskiego. Wszystko zaczęło się od zaprezentowania umiejętności tanecznych wszystkich
gospodarzy i oczywiście gości. Dzieci przepięknie
wystąpiły do wyćwiczonych wcześniej utworów tanecznych z ułożonymi układami choreograficznymi, dając przy tym wiele pozytywnej energii. Dalej
mogliśmy obejrzeć i podziwiać kunszt taneczny naszych gości. A następnie w podzielonych grupach
dzieci korzystały z cennych rad naszych gości, oddając się towarzyszącym im emocjom i chęci nauczenia się czegoś nowego. Po nauce nowych kroków
i umiejętnego wcielenia się w rolę tancerzy, dzieci
podziękowały i zaprosiły naszych przedszkolnych
przyjaciół do dalszej współpracy. Z ogromną radością i odrobiną szaleństwa zakończyliśmy wszystko
wspólnym tańcem oraz pamiątkowym zdjęciem.
Anna Talarowska
Rozśpiewana grupa – druga edycja
Konkurs, na który nasze przedszkolaki czekały trenując nowe piosenki, pilnie ucząc się ich nowych

Przedszkole
Ptyś
Od lat mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Przedszkolaki z Ptysia mogły
się o tym dowiedzieć dzięki zajęciom z dogoterapeutką, która zawitała u nas 10 listopada. Luna to
przeuroczy labrador, z którym mieliśmy możliwość
pobawić się ale również zadbać o jej wygląd i dowiedzieć się jak opiekować się psem i jak zachować
się w sytuacji zagrożenia. Mamy nadzieję, że takich
spotkań będzie więcej.
Kto Ty jesteś ? Polak mały. Jaki znak Twój ? Orzeł
Biały. 11 listopada to jedno z najważniejszych świąt
w Polsce wiedzą o tym nasze przedszkolaki. Hymn
nie jest już dla nich tajemnicą, znają historię godła
oraz potrafią wyjaśnić znaczenie barwy na fladze
Polski. Duma nas rozpiera gdy widzimy stojących
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tekstów, rozpoczął swą nową edycję. W ostatnim
tygodniu listopada dzieci występowały z wyjątkowym repertuarem – piosenkami patriotycznymi.
Jury miało okazję wysłuchać zarówno trudnych
i złożonych utworów starszaków, rozczulającej interpretacji 3-letnich ,,Smerfów”, doskonale zgranego wykonania 4- latków, jak i zaskakującego wystąpienia energetycznych ,,Pszczółek”. Dzieci na scenie
czuły się bardzo swobodnie, wzmacniając poczucie własnej wartości oraz radość z prezentowania
swoich talentów.
Czary mary
– warsztaty eksperymentalne
We wtorek 28 listopada ponownie odwiedziła
nas Pani Olimpia. Warsztaty prowadzone przez nią
w naszym przedszkolu zawsze witane są przez dzieci z wielkim entuzjazmem. Jak zwykle przedszkolaki
się nie zawiodły. Tym razem czekało nas spotkanie
z magią. Za sprawą ,,magicznej”różdżki przenieśliśmy się w świat fizyki – niezwykle „naelektryzowany”. Wykonując eksperymenty, wszyscy mieliśmy
mnóstwo wspaniałej zabawy. Warto wspomnieć,
że te wyjątkowe zajęcia – prowadzone przez Panią
Olimpię charytatywnie, poszerzają horyzonty dzieci, dając im wiele radości. DZIĘKUJEMY!
Andrzejki pełne magii…
W tym roku impreza andrzejkowa odbyła się
na baczność, śpiewających z przejęciem hymn Polski, młodych Polaków.
22. listopada nasze przedszkole zamieniło się
w studio nagrań. Praca piosenkarza to nie lada
gratka ale dla naszych przedszkolaków nie ma niemożliwego  udało nam się nagrać naszą piosenkę a efekt końcowy zrekompensował wszelkie trudy. Może któryś z naszych podopiecznych kiedyś
będzie gwiazdą estrady, kto wie…
W listopadzie wiele się u nas działo, 23.11 dzieci wzięły udział w przedstawieniu teatralnym pt:
„Przygody Krasnala Hałabały” przygotowanym przez
Teatr Krokodyl. Po przedszkolu roznosił się śmiech
dzieci, a radość wypisana na twarzach naszych podopiecznych jest dla nas najważniejsza. Już niebawem kolejne przedstawienie.
28 listopada gościliśmy w naszym przedszkolu
ratownika medycznego. Dowiedzieliśmy się jak reagować w sytuacjach zagrożenia ale zajęcia te to nie
tylko teoria, wręcz przeciwnie było więcej praktyki
co spotkało się z entuzjazmem dzieci. Już teraz na-

w Klubie Sołeckim u Smerfów w Cerekwicy. Jak
zawsze było pełno atrakcji. Sala była przepięknie
wystrojona, dzieci przebrane, a dwie dobre czarownice Anna i Marzena poprowadziły gry, konkursy oraz animacje dla dzieci. Wśród zabaw nie
mogło zabraknąć wróżb, które wszystkim kojarzą
się z nocą andrzejkową, dlatego też przybyła do
nas wróżka Sywilla. Wróżyła i czarowała w swoim
przecudnym wozie, który wypożyczony został od
Pana Ryszarda Lubki. Roztańczone przedszkolakipo słodkiej przekąsce wróciły do przedszkola, martwiąc się jedynie, że ponad dwugodzinna zabawa,
tak szybko się skończyła. Mamy nadzieję, że za rok
znów czymś zaskoczymy. Jednocześnie dziękujemy
za pomoc i zaangażowanie!
wet trzylatki wiedzą, że numer alarmowy to 112 
Jak listopad to Andrzejki. Czas zabawy i wróżb.
Lanie wosku to już mamy opanowane i wiemy co
nas czeka w przyszłości, dzieci poznały imiona swoich przyszłych wybranków serca. W czasie zabaw
śmiechu nie było końca i oto w tym wszystkim chodziło. Na koniec dnia skosztowaliśmy naszych andrzejowych wypieków . Teraz mamy czas na przygotowania do Świąt.
Grudzień to czas magiczny, a co będzie się działo u nas ? O tym dowiecie się w przyszłym roku 
Z tego miejsca już dziś dla wszystkich:
Serdeczne życzenia zdrowia,
szczęścia, pomyślności
oraz wyciszenia, spokoju ducha i mnóstwa czasu
wyłącznie dla siebie i swoich bliskich z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych dobrych chwil
w Nowym Roku 2018.
Dyrekcja i personel Przedszkola PTYŚ
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SP w Rokietnicy
Kiermasz Świąteczny
Od 7 grudnia w holu budynku C naszej szkoły
prowadziliśmy kiermasz świąteczny, z którego dochód przeznaczony jest na organizację 26. Finału
WOŚP. Dziękujemy wszystkim rodzicom, uczniom
i nauczycielom za wspaniałe rzeczy, które przynieśli na kiermasz. 
Katarzyna Piechalak
AGNIESZKA FRĄCZEK
w naszej szkole
5 grudnia naszą szkolę odwiedziła znakomita autorka cudownych wierszy dla dzieci, pani Agnieszka
Frączek. Na spotkanie zaproszone były klasy drugie. Pani Agnieszka opowiadała o swoich wierszach,
o tym skąd bierze natchnienie do pisania oraz wspomniała kilka ciekawych historii ze swojego życia,

które zainspirowały ją do napisania konkretnego
wierszyka. Na koniec uczestnicy spotkania mogli
zadawać pytania.
Pożegnaliśmy się z panią Agnieszką bogatsi o wiedzę dotyczącą pisarstwa oraz kilka nowych książek
z podpisem autorki. 
Katarzyna Piechalak
biblioteka szkolna

Kosi konkurencję!
Nasza szkolna koleżanka – Julia Gąska z klasy VII d
Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Rokietnicy
wyśpiewuje sobie coraz to znakomitsze nagrody.
W V Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej
ujęła publiczność i powaliła jury zdobywając nagrodę Grand Prix.
Z kolei w VI Przeglądzie kolęd , pastorałek i piosenek obcojęzycznych, wśród młodzieży VII klas, w kategorii – solista, Julia zajęła II, zaszczytne miejsce.
Warto podkreślić, że Julka sama znajduje sobie konkursy, przeglądy i przesłuchania, a potem
przygotowuje się do nich. A my – Twoje koleżanki, Twoi koledzy i nauczyciele – pękamy z dumy.
Życzymy Ci kolejnych wysokich, jak z nut wyśpiewanych, miejsc.
Dyrekcja i Nauczyciele SP Rokietnica

Zespół Szkół
Mrowino-Napachanie
NAPACHANIE
Lekcja w Muzeum Narodowym
w Poznaniu.
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9 listopada 2017 roku uczniowie klas szóstych
z Napachania wzięli udział w lekcji muzealnej: Warsztat Artysty. Celem lekcji było zapoznanie uczniów
z technologią malarstwa olejnego. Dzieci oglądały
różne narzędzia malarskie takie jak pędzle, paletę
czy płótno. Podczas warsztatu uczestniczyły w przygotowaniu farb olejnych, wodnych i temperowych.
Na koniec wykonały pracę plastyczną. Uczniowie

mieli też możliwość zapoznania się z wybranymi
dziełami malarstwa i rzeźby.
Honorata Pytel
Sędzia Anna Maria Wesołowska
w ZSP Napachanie
27 listopada 2017r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu gościła orzekającą na co
dzień w łódzkim sądzie, ale znana też z popularnego programu telewizyjnego sędzia Anna Maria Wesołowska. Przeprowadziła cykl wykładów dla dzieci
z klas 3-6 w Napachaniu oraz klas 0-3 w Mrowinie.
Głównym celem tych spotkań była szeroko pojęta edukacja prawnicza, która zdaniem Pani Sędzi jest najlepszą profilaktyką wszelkich niewłaściwych zachowań. Przesłanie, z którym przyjechała
Pani Sędzia, dla każdej grupy było inne.
Z uczniami klas 0-3 w Mrowinie przeprowadziła rozmowę na temat „Jak żyć bezpiecznie”, natomiast z klasami 3-6 w Napachaniu rozmawiała na
temat – „Nowe zagrożenia; grooming, cyberprzemoc oraz przemoc rówieśnicza”.
Uświadamiała, że wiele niewłaściwych zachowań wobec kolegów czy nauczycieli posiada znamiona przestępstw, które często ścigane są z urzędu. Młodzież musi zdać sobie sprawę z tego, że to
co czasami wydaje się niewinnym czynem, może
mieć swój finał na sali sądowej, a w konsekwencji

może skończyć się dozorem kuratora sądowego,
zakładem poprawczym czy nawet pobytem w zakładzie karnym. Wszystko co mówiła pani Sędzia
było z „życia wzięte” z Jej doświadczeń z Sali Sądowej. Trzecie popołudniowe spotkanie przeznaczone
było dla rodziców, nauczycieli i pracowników instytucji wspierających szkołę. Sędzia mówiła na nim
o wadze negatywnych skutków zaniedbań wychowawczych oraz o tym, jakie wywierają one piętno
na naszych dzieciach. Na spotkaniach z młodzieżą oraz z dorosłymi, poruszała również tematykę
przemocy, agresji, czy cyberprzemocy. Pani Sędzia
Anna Maria Wesołowska nawoływała rodziców do
współpracy ze szkołą, do interesowania się tym co
dzieci robią po szkole i do tego, co robią w „sieci”
Myślę, że długo wszyscy w szkole będziemy pamiętać tę wizytę.
Nikola Krasowska

Zespół Szkół
im. J. i W. Zamoyskich
27 listopada odbyła się u nas konferencja „WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ – WYZWANIE DLA SZKOLNYCH SPECJALISTÓW”. Zaproszeni specjaliści mogli
posłuchać o projekcie policji „Dwie strony sieci” realizowanym w mieście Poznań przy pomocy Multikina i Fundacji Banku Zachodniego WBK. Prelekcje
poprowadził kom. Michał Królikowski.
Dwie Strony Sieci w niekonwencjonalny sposób
porusza problematykę prywatności danych, bezpieczeństwa w sieci oraz odpowiedzialnego i świadomego wykorzystywania potencjału, jaki ma w sobie
Internet. Nie zapomnieliśmy również o przełożeniu tych działań na praktyczny wymiar profilaktyki
o czym opowiedziała sierż. Marta Mróz z Komedy
Miejskiej Policji w Poznaniu. Następnie pani Teresa
Bilkiewicz-Siemińska, przedstawiciel poznańskiego
ODN-u opowiedziała o projekcie kurs b-learningowego „Bezpieczeństwo w Internecie – przykład wykorzystania platformy edukacyjnej do promowania
zasad bezpiecznego korzystania z Internetu”. Zgromadzeni uczestnicy mogli posłuchać o zasadach pracy na platformie e-learningowej, pułapkach i czynni-
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kach sprzyjających komunikacji interpersonalnej ze
szczególnym uwzględnieniem komunikacji pośredniej wykorzystującej media cyfrowe, o zagrożeniach
w Internecie, bezpiecznym korzystaniu z Internetu
oraz o możliwości pobrania gotowych, ciekawych
scenariuszy zajęć do pracy z uczniami.
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się prelekcja
terapeuty, psychologa Igora Rotberga „Tubylcy i imigranci cyfrowi – w świecie Internetu”, który wprowadził nas w tajniki pracy gabinetowej, opowiedział
o tym czym charakteryzują się uzależnienia behawioralne, czy korzystanie z wirtualnej przestrzeni
może przerodzić się w uzależnienie i jak mogą pracować szkolni specjaliści z młodymi ludźmi - tubylcami internetowymi aby znajdywali pasje, cele dające siłę w rozwoju własnym.
„Przykład dobrej praktyki” przedstawił Mateusz
Mikołajczak, uczeń ZS Rokietnica, który wspaniale zaprezentował nam swoje osiągnięcia w dziedzinie IT.
Ostatnie wystąpienie miały przedstawicielki Akademii Nask i Dyżurnetu, które zapoznały uczestników z charakterystyką działalności Akademii Nask,
będącej działem Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, który prowadzi działalność szkoleniową,
edukacyjną i popularyzatorską instytutu. Jej powstanie było odpowiedzią na wyzwania jakie niesie ze
sobą rozwój nowych technologii cyfrowych. Prelegentki przedstawiły badania dotyczące jakości ko-

rzystania z Internetu przez młodych ludzi oraz wybrane zjawiska zagrożeń internetowych i możliwości
przeciwdziałania nim. Celem działań społecznych
prowadzonych przez Akademię jest: informowanie,
edukowanie, działanie na rzecz budowania postaw
sprzyjających tworzeniu i funkcjonowaniu bezpiecznego oraz przyjaznego Internetu.
Mamy nadzieję, że udało nam się zainspirować
uczestników do korzystania i współpracy z różnymi instytucjami, zajmującymi się problematyką poruszaną na konferencji a materiały te praktyczne
i teoretyczne wzmocnią pracę każdego specjalisty.
Anita Durowicz
pedagog
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Zbiórka karmy dla schroniska

Zima zbliża się dużymi krokami. Młodzież Zespołu Szkół im. J. W. Zamoyskich nie zapomina w takich
chwilach o potrzebujących pomocy zwierzętach.
W celu lepszego przygotowania ich na nadchodzące
chłody Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę karmy dla psów i kotów ze schroniska w Przyborówku. Łącznie zebrano ponad 60 kg suchej karmy
i 20 kg karmy w puszkach. Wszystkim uczniom dobrego serca psiaki podziękowały radosnym szczekaniem i merdaniem ogonka.
Opiekun SU
Alicja Dąbrowska
Wyjazd do serwerowni Data Center 2
13 września uczniowie klasy 3 technikum informatycznego odwiedzili największe i najnowocześniejsze
Centrum Danych w Europie Środkowej i Wschodniej. Obiekt obejmuje 12000 metrów kwadratowych
powierzchni i posiada najwyższy czwarty standard
bezpieczeństwa wg ANSI/TIA-942. Beyond.pl Data
Center 2 to jedyne centrum danych w Europie Środkowej i Wschodniej z dwoma niezależnymi systemami zasilania: generatory prądu z masami wirującymi (Diesel Rotary UPS) oraz zasilaniem opartym
o tradycyjne systemy UPS z bateriami i tradycyjnymi
generatorami prądu. Dwoma niezależnymi systemami chłodzenia: chłodzenie tradycyjne (wet chillers) oraz chłodzenie adiabatyczne.
Wszyscy byliśmy pod dużym wrażeniem.
P. Janowski
Przedpremierowy pokaz filmu
„Najlepszy”
15 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w przedpremierowym pokazie filmu „Najlepszy”.
Głównym bohaterem filmu jest sportowiec, który zachwycił świat, a który w Polsce, do dziś, pozostaje osobą praktycznie nieznaną. To fascynująca, pełna morderczego wysiłku, spektakularnych
upadków i niezwykłej siły, historia inspirowana życiem Jerzego Górskiego, który ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord świata w triathlonowych
mistrzostwach świata.
To też film o człowieku uzależnionym od narkotyków, który zatraca się wraz ze swoimi przyjaciółmi w libacjach alkoholowo-narkotykowych, uczestnicząc przy tym w różnego rodzaju zachowaniach
aspołecznych.
„Najlepszy” to również film o realizacji marzeń,
o trudach podnoszenia się z uzależnienia, konsekwentnym dążeniu do celu i wytrwałości, którą warto trenować już od najmłodszych lat, o czym mówił
nam podczas po filmowej prelekcji główny bohater Jerzy Górski.
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Halowa Piłka Nożna Dziewcząt.
27.11.17. Reprezentacja Naszej Szkoły rozegrała w Murowanej Goślinie, mecz towarzyski w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt.
,,Na całym świecie piłka nożna wśród pań jest
bardzo popularna. Są kraje, w których uważa się,
że jest to bardziej żeński sport, ze względu na swoją
finezję i precyzję. Choć mało kto o tym wie, kobiety
mają swoje własne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i Ligę Mistrzyń. Piłka w wydaniu pań jest znacznie mniej skomercjalizowana i z pewnością mniej
dochodowa. Nie oznacza to, że piłkarki są mniej zaangażowane w grę. Są za to bardziej uczciwe i nie
symulują kontuzji”. Więcej na: www.kobiecapilka.pl
M.Statucka

Rynek, gdzie odbywał się jarmark świąteczny. Byliśmy świadkiem uroczystego otwarcia pierwszego
okienka w ogromnym kalendarzu adwentowym powstałym w oknach jednej z miśnieńskich kamienic.
Smak nadchodzących świąt mogliśmy poczuć poprzez smakołyki sprzedawane na jarmarku, ozdoby
o tematyce bożonarodzeniowej oraz posłuchanie
muzyki świątecznej w niemieckim wydaniu. Przez
cały wyjazd prócz dobrych humorów, towarzyszyła
nam słoneczna pogoda. Wyjazd należy zaliczyć do
wyjątkowo udanych z wypatrywaniem na kolejne
równie ciekawe wycieczki.
Katarzyna Radziłowska
Alicja Dąbrowska
Przemysław Popko

Wycieczka do Miśni
Z dniem pierwszym grudnia rozpoczyna się utęskliwe odliczanie pozostającego czasu do świąt Bożego Narodzenia. Adventszeit ma szczególny wymiar u naszych zachodnich sąsiadów – Niemców.
Młodzież Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława
Zamoyskich chcąc poczuć magiczny urok adwentu,
poprzez chociażby udział w jarmarku bożonarodzeniowym, udała się w piątek do Miśni – małego miasteczka tuż pod Dreznem. Pierwszym punktem naszej wycieczki był pałac w Moritzburgu , potocznie
nazywanym Pałacem Kopciuszka. Zabytek, wyjątkowy w swej klasie, powstał jako domek myśliwski Augusta II, jednak po kilku przebudowach nabrał barokowego wyglądu rezydencji królewskiej.
Bogate wnętrza oraz cudowny krajobraz pałacu na
wodzie sprawiły, że stał się on miejscem nakręcenia
czesko – niemieckiego filmu pt. „Kopciuszek”. Kolejnym punktem wycieczki była wspomniana Miśnia
położona nad jedną z największych rzek europejskich – Łabą. Miasto zachwyciło nas przepięknymi
zabytkami, jak Katedra św. Jana czy Zamek Albrechta. W naszej pamięci jednak mocno utkwiła wizyta
w manufakturze miśnieńskiej porcelany. Powstała
w 1707 roku manufaktura na potrzeby Augusta II,
który nakazał wynaleźć i produkować „białe złoto”,
jest najstarszą fabryką porcelany w Europie. Do dziś
porcelana jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych
na świecie produktów Saksonii, która bez przerwy
produkowana jest ręcznie przez licznych artystów.
Mogliśmy w całości przyjrzeć się procesowi wytworzenia porcelany, od uzyskania formy, poprzez rzeźbienie, malowanie, aż po efekt finalny, czyli gotowe
naczynia czy porcelanowe rzeźby. Cena tych dzieł
sztuki również przyprawiała o zawrót głowy. Na koniec naszej wizyty w Miśni udaliśmy się na Stary

Lodowisko „Misiałek”
06.12.17. uczniowie naszej szkoły wybrali się na
lodowisko do Tarnowa Podgórnego. Po teście na
„równowagę”, rozpoczęły się przeróżne figury gimnastyczno-artystyczne;-)
Nie masz pomysłu na jesień- wpadaj: lodowiskomisialek.pl
M.Statucka
Jarmark w Dreźnie
Dnia 09.12.2017 roku razem z grupą kolegów i koleżanek z kółka języka niemieckiego wybraliśmy się
na Weihnachtsmarkt do Drezna. Byliśmy pod opieką Pani profesor Moniki Hofman. Całą grupa dołączyliśmy do wycieczki z biura podróży Oskar i ok.
6.00 rano wyjechaliśmy z Dworca PKS na Górczynie. Gdy zajechaliśmy na miejsce razem z przewodnikiem zwiedzaliśmy to piękne miasto. Mieliśmy
okazję widzieć Stare oraz Nowe miasto. Zwiedziliśmy między innymi Tarasy Brühla, Zespół Pałacowy
Zwinger, Kościół Marii Panny (Frauenkirche), Katedrę Świętej Trójcy (Hofkirche), Operę Sempera oraz
Nową Synagogę. Mamy naprawdę co wspominać.
Poznaliśmy także historie Drezna.W wolnym czasie mieliśmy możliwość skorzystania z najważniejszych atrakcji Drezna w czasie Bożonarodzeniowym,
czyli świątecznych jarmarków. Można było na nich
zakupić pierniki, słodycze, tradycyjne grzane wino,
gorącą czekoladę i mnóstwo upominków. Jarmarki
wyglądały pięknie, były przyozdobione lampkami,
a w tle mogliśmy usłyszeć kolędy. Sądzę, że każda
osoba, która brała udział w tej wycieczce, będzie
ją dobrze wspominać i chętnie wróci tam ponownie, bo naprawdę warto.
Ola Stolarek III TH/TAK
opiekun wycieczki Monika Hofman

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

W ramach projektu RPWP.08.01.02-30-0193/16 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu Gminy Rokietnica w ramach WRPO NA LATA 2014-2020, w dniach 28-29 listopada odbyły się dwa
wyjazdy edukacyjne do Laboratorium Wyobraźni, działającego przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM.
Wsparciem objęci zostali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im.
Jana Brzechwy w Rokietnicy.
Podczas wyjazdów młodzież, m. in. pod okiem doktorantów UAM, poznawała zjawiska z różnych dziedzin naukowych takich jak: hydrostatyka i hydrodynamika, ciśnienie, elektryczność i magnetyzm.
Uczestnicy wyjazdu odbyli dwa szkolenia – pierwsze z charakterystyki klesz-

czy i chorób odkleszczowych, drugie – na temat dostosowań zwierząt do zmieniających się warunków bytowania.
Pobyt w tak zwanej „ciemni”, przybliżył zjawiska z dziedziny fizyki,
a szczególnie zjawiska związane ze światłem. Uczniowie badali bieg promieni
odbitych od lusterek oraz przechodzących przez soczewki.
Największym zainteresowaniem uczniów cieszyła się interaktywna ścianka
pozwalająca na kontrolowanie gry komputerowej za pomocą zwykłej piłeczki. Knoocker, bo o nim mowa, to świetna zabawa i nauka podstawowych zasad akustyki. Gra jest prosta – trzeba trafiać piłką w elementy gry komputerowej wyświetlonej na interaktywnej ściance. Uczniowie świetnie się bawili
ćwicząc umiejętność współpracy w ciszy.
Realizacja projektu „MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNCY (…)” umożliwiła sfinansowania kompleksowego wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie mogą korzystać z najnowocześniejszego sprzętu, pracując
metodą eksperymentu. Wśród zakupionych pomocy dydaktycznych znalazły
się m. in.: mikroskop z podłączeniem do komputera, modele anatomiczne człowieka, maszyna elektrostatyczna, urządzenia GPRS, lornetki, odczynniki chemiczne, zestawy gier matematycznych, globusy indukcyjne itp.
Inwestycja w edukację, jest inwestycją w przyszłość i młode pokolenie. Życzymy Wam drodzy uczniowie, aby uczestnictwo w projekcie stało się dla Was
inspiracją do odkrywania nowych pasji i zainteresowań.
koordynator projektu
Ewa Lepsza

ZAPRASZAMY NA

E X P E R I M E N TA L DAY
realizowany w ramach projektu:
„MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY
– kompleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy”

Szkoła Podstawowa
im. J. Brzechwy w Rokietnicy
ul. Trakt Napoleoński 16

13 stycznia 2018 r.
godz. 9-14

W programie:
mgła Harry’ego
Pottera

profesjonalne
stanowiska
naukowe

wbijanie
gwoździ

pokazy robotów

bananem

powietrze
w formie cieczy

róże kruche

pokazy z ciekłym azotem

niczym szkło

Przyjdź, czekamy na Ciebie!
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EKO-KLASA w Mrowinie
Zdrowe nawyki żywieniowe
młodych ekologów.
Ekologia to nie tylko dbałość o czystość środowiska naturalnego, to także troska o zdrowy rozwój młodych ludzi. Szybkimi krokami zbliżają się
święta a wraz z nimi-wiadomo: jedzenie. Co zrobić, aby jedzenie nie szkodziło? W tym celu wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „ABC Zdrowego Żywienia” , którego celem było
podniesienie świadomości żywieniowej, a w konsekwencji wyeliminowanie popełnianych błędów
żywieniowych, poprzez zmianę nawyków żywieniowych wśród dzieci oraz ich rodzin.
Uczestnicy programu zrealizowali cykl sześciu
45-minutowych warsztatów, z których część była
realizowana w szkole na lekcjach, a część na terenie
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Podczas warsztatów realizowano następujące
tematy:
• Owoce i warzywa jako alternatywa dla słodyczy
• Produkty mleczne i ryby nie tylko od święta
• Napoje, czyli co pić, aby zdrowym być
• Higiena w kuchni
• Tajemnice antropometrii
• Smacznie, zdrowo, kolorowo
Podczas warsztatów „Tajemnice antropometrii”
dzieci zostały zważone, zmierzone, dokonano u nich

EKO-KLASA w Napachaniu

Jeśli chcesz się żywić zdrowo, jadaj zawsze kolorowo!
Jedz owoce i jarzyny, to najlepsze witaminy!
S. Karaszewski
W miesiącu listopadzie EKO-klasa brała udział
w ogólnopolskim programie edukacyjno-badawczym „ABC Zdrowego Żywienia – ABC Żywienia Dzieci i Rodziców”. Celem programu jest upowszechnienie zasad prawidłowego żywienia, właściwego
wyboru produktów polecanych dla dzieci, zasad higieny oraz roli żywienia w prawidłowym rozwoju
psychofizycznym. W działania edukacyjne zostali
włączeni rodzice, nauczyciele oraz osoby z najbliższego otoczenia dzieci. Przez trzy tygodnie doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prowadzili z dziećmi warsztaty. Tematem pierwszego
warsztatu były „Owoce i warzywa, jako alternatywa
dla słodyczy.” Dzieci miały możliwość pogłębienia
wiedzy na temat spożycia owoców i warzyw i ich
znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Tematem drugiego spotkania było „Mleko i ryby – dlaczego, są ważne w diecie.” Uczniowie zostali zapoznani z rolą mleka i przetworów
mlecznych w prawidłowym żywieniu oraz konsekwencjami niedoboru tego składnika w diecie. Zastanawiali się też, dlaczego ryby powinny znaleźć
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pomiarów ciśnienia krwi i siły mięśni przedramienia. Pomiary te zostaną dodatkowo powtórzone
w późniejszym okresie. Wszystkie zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów z zakresu żywienia człowieka – pracowników Uczelni
Wyższych. Zajęcia były bardzo atrakcyjne. Na kosię w każdym jadłospisie. Trzeci warsztat to próba
odpowiedzi na pytanie „Czym ugasić pragnienie?”
W zabawowej formie wyjaśniono dzieciom, dlaczego człowiek musi spożywać napoje i skąd bierze się
woda w organizmie. Dzieci poznały różnicę między
sokiem, a nektarem i napojami energetyzującymi.
Duże zainteresowanie wzbudziło odczytywanie ilości cukru w popularnych napojach i rozmowa na
temat napojów zakazanych dla dzieci. Podsumowaniem udziału w programie był wyjazd dzieci na
Uniwersytet Przyrodniczy. Tutaj uczniowie przypomnieli sobie zasady higieny osobistej i higienicznego przygotowania posiłków. Na zakończenie dzieci
poznały podstawowe urządzenia służące do oceny
rozmiarów ciała. Studenci przeprowadzili pomiary
antropometryczne (masę ciała, wysokość, obwód
talii) zmierzyli ciśnienie tętnicze i siłę mięśni przedramienia. Podsumowując udział w warsztatach
mam nadzieję, że jest to początek pozytywnych
zmian przyzwyczajeń dzieci oraz wpływ na zmia-

niec wszyscy uczestnicy projektu otrzymali drobne upominki. Mamy nadzieję, że zdrowe nawyki
żywieniowe pozostaną w naszych głowach i konsekwentnie będziemy je stosować.
Wych. B. Lisiak

nę stylu ich życia. To chwila refleksji nad właściwym wyborem produktów i zwiększeniem świadomości żywieniowej.
wych. Anna Olejniczak-Cichocka

Wigilia Gminnego Stowarzyszenia
Rokietnica 2000

W gwieździsty wieczór, 9 grudnia 2017 roku,
w imieniu Gminnego Stowarzyszenia Rokietnica
2000 oraz Piotra Hałasa, Tomek Wierzbicki przywitał serdecznie Członków Stowarzyszenia i wszystkich zgromadzonych w gościnnych progach Hotelu Ikar, dziękując za gościnę Pani Marlenie Toboła
i Panu Andrzejowi Nowakowskiemu. Na wigilijne
zaproszenie Stowarzyszenia odpowiedzieli w tym
roku: Piotr Zalewski - członek zarządu Powiatu Po-

znańskiego, Marek Józwiak - Dyrektor wydziału ds.
informacji tajnej, Bartosz Derech - Wójt Gminy Rokietnica, Arkadiusz Klapiński - Wice Wójt Gminy Rokietnica, Tomasz Skupio- Z-ca dyrektora wydziału
promocji Powiatu Poznańskiego, Przemysław Kiejnich - Radny Powiatu Poznańskiego, Ryszard Lubka
oraz Paweł Dankowski - Radni Gminy Rokietnica,
Prezesi spółek gminnych: Pan Marian Szymański Rokbus, Pan Michał Wieland - PUK, Pan Jerzy Ma-

ciejewski – ROS, Pani Teresa Wieczorek Dyrektor
GOK i Biblioteki w Rokietnicy oraz szefowie, dyrektorzy, właściciele firm i restauratorzy z terenu naszej
gminy, jak również Orkiestra Poznańskie Smyczki
z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Poznaniu
pod kierownictwem Pana Dyrygenta Jacka Pawełczaka. Po oficjalnym powitaniu wszystkich przybyłych gości orkiestra dała wspaniały, krótki koncert,
który wprowadził zebranych w świąteczny, a zarazem wigilijny nastrój. Były duże oklaski i upominki
dla wykonawców dzięki sponsorowi z Firmy P.H.U-VARIA Ewa i Ryszard Paprzyccy. Upominki wręczali Piotr Hałas i Marian Szymański. Następnie zabrał głos Prezes Stowarzyszenia Piotr Hałas, który
podziękował wszystkim członkom Stowarzyszenia,
Panu Staroście Janowi Grabkowskiemu, Panom Wójtom Bartoszowi Derechowi i Arkadiuszowi Klapińskiemu oraz Radnym Powiatowym i Gminnym oraz
wszystkim sponsorom za całoroczną dobrą i owocną
współpracę, życząc wszystkim zgromadzonym przy
wspólnym stole, choinkowego zapachu i świątecznego nastroju, smacznego, polskiego karpia oraz ciepła rodzinnego i Szczęśliwego Nowego Roku 2018.
Życzenia złożył również, w imieniu Starosty Jana
Grabkowskiego Piotr Zalewski, Wójt Gminy Bartosz
Derech, i Radny Powiatu Przemysław Kiejnich. Życzenia listownie przekazał Adam Pioch Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica. Następnie nadszedł czas
składania sobie życzeń indywidualnie, przy wspólnym dzieleniu się opłatkiem. Jak wigilia to i na stole
królował polski karp i tradycyjne potrawy. Podczas
wigilijnej kolacji był czas na wspomnienia , podsumowania i szeroką dyskusję o dalszej promocji naszej Gminy Rokietnica. Tradycją w Stowarzyszeniu
jest zawsze degustacja wspaniałego tortu z Cukierni Pana Artura Lisiaka z Rokietnicy, który znowu był wyśmienity. Pragnę serdecznie podziękować
za pomoc przy organizacji tej wigilii koledze Tomkowi Wierzbickiemu. My członkowie Stowarzyszenia, które działa już dwudziesty rok wiemy dobrze,
że gdyby nie wspaniali sponsorzy i przyjaciele taka
oprawa na tej wigilii nie miała by miejsca, a są to:
Danuta i Bogdan Błaszczyk - SHARK, Stefan Kaczmarek-RARES, Urszula Bąk – PBS Tarnowo Podgórne, Roman Cegielski WWR-RECYCLIG, Marek Korytowski Firma Jubilerska, Piotr Łakomy Piekarnia
Rokietnica, Włodzimierz Czyż i Roman Słuszczak
Firma S&C, Mieczysław Pecold-Klinika Okulistyczna, Przemysław Tomczak - Firma TOP-DOM, Katarzyna i Roman Goraj RUMCYK, Natalia Klapińska –
Poradnia Dietetyczna, Roman Kałużny - Przystań,
Anna i Adam Goraj Firma Usługowa, Bożena Nowacka - Kotowicz Firma Usługowa, Grzegorz Wojciechowski i Sebastian Zysnarski Delikatesy 34,Piotr
Hofman i Marcin Szymański Renowacja Starych
Samochodów, Karina i Rafał Gizińscy Bukowianka oraz Mariusz Kulka, Teresa Wieczorek, Waldemar Miecznik, Grzegorz Przybecki, Małgorzata Żebrowska, Tomasz Skupio. Na zakończenie dziękuję
wszystkim za świąteczną atmosferę i życzę wszystkim wielu sukcesów w nadchodzącym roku 2018.
Prezes Gminnego
Stowarzyszenia
Rokietnica 2000
Piotr Hałas
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Co słychać w ROSie…?
Oj, przez ostatni rok, a właściwie od kwietnia
2017 r. było słychać. I to mocno. Młoty, udary, świdry,
dźwigi, wywrotki, każdego dnia. A nawet czasami
w niedzielę, co oczywiście zakłócało spokój okolicznym mieszkańcom. Ale taka jest kolej rzeczy. Jak budujesz to niestety tez hałasujesz. Za te uciążliwości
mieszkańców ulicy Sportowej i Szamotulskiej serdecznie jeszcze raz przepraszam i dziękuję za wyrozumiałość. Najważniejsze jest, że budynek Gminnej
Biblioteki im. Marii Konopnickiej wraz z galerią handlowa został oddany do użytku. Aktualnie trwa wyposażenie biblioteki w meble, trwają prace wykończeniowe w restauracji i banku. Najwcześniej swoje
podwoje dla mieszkańców otworzył ROSSMANN,
który w dniach promocji 16-17 grudnia 2017r. przeżywał prawdziwe oblężenie. A promocje były konkretne i wielu z nas mogło sprawić sobie i rodzinie
niezłe prezenty (sam też się skusiłem). Nie mniej
najważniejszy dla Spółki ROS i dla mnie osobiście
będzie dzień, w którym biblioteka zacznie działać
i służyć mieszkańcom Gminy. A to już niebawem…
Poprzedni rok to nie tylko inwestycje. To jak zwykle ciężka praca załogi ROSu aby zapewnić sprawne
funkcjonowanie hali dla uczniów, klubów i klientów
komercyjnych. To mnóstwo imprez kulturalnych,
w tym kabaretów, czy koncertów znanych zespołów. To czynny udział w organizacji imprez gminnych (RUMPUĆ, Rokietnickie Rodzinne Integracje,
GRAND PRIX im. Dominiki). Dzień Niepodległości
świętowaliśmy szczególnie. Obok corocznego patriotycznego wspólnego śpiewania w hali po uroczystej Mszy Św, byliśmy współorganizatorem i głównym sponsorem I ROSbiegu Niepodległości, który
zgromadził na starcie prawie 300 uczestników. I w
porównaniu do innych organizowanych w powiecie
biegów niepodległościowych, my wyróżniliśmy się
tym, że zarówno przed startem jak i po biegu zwodnicy mieli schronienie w hali. Było ciepło, a dzięki
świetnej organizacji członków stowarzyszenia Rokietnica Biega i wsparciu JÓZKA GAWRONA każdy
mógł skorzystać ze świetnej naszej już rokietnickiej zupki RUMPUCIA, herbaty, czy kawy i ciasta.
Wszystkie Panie biorące udział w biegu i organizacji zostały obdarowane przez druhny pięknymi różami. A My wraz z „biegającą Rokietnicą” szykujemy się do II ROSbiegu Niepodległości.
Podsumowaniem 2017 roku była organizowana trzeci już raz w hali ROSgwiazdka. I jak co roku
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Wójt Gminy Rokietnica dokonał resume osiągnięć
w gminie, która z roku na rok pięknieje, staje się
nowoczesna i przyjazna mieszkańcom. Jest nie „do
Poznania”. Podczas gali Rokietnickim Wierzbami zostali uhonorowani mieszkańcy i instytucje, którzy
swoim działaniem wspierają wszelką działalność
w Gminie Rokietnica. A po gali… Wielki, wspaniały
koncert zespołu De Mono.
Przed nami Nowy 2018 rok. Nowe wyzwania,
nowe nadzieje, nowe marzenia… Dla Rokietnickiego Ośrodka Sportu najważniejszym zadaniem inwestycyjnym jest dokończenie budowy remizy dla
OSP Rokietnica. Jak Państwu wiadomo na budowie trwają już zaawansowane prace. Gdy dotrze
do Waszych rąk styczniowe wydanie Rokickich Wiadomości, to Wykonawca będzie kończył pierwszy
etap budowy. A potem jak przy bibliotece… A mury
pną się do góry….
Wielu z nas zna warunki w jakich aktualnie funkcjonują nasi druhowie z OSP Rokietnica. Uważam,
że są fatalne. I cieszę się, że inwestorem został Rokietnicki Ośrodek Sportu. Docierały do mnie pytania, dlaczego najpierw biblioteka, a później remiza.
Otóż wyjaśniam, że projekty wizualizacyjne zarówno biblioteki jak i remizy prezentowane były radnym na szkoleniu w kwietniu 2016 roku. I oba projekty mogły być prowadzone równolegle. Jednak
z uwagi na konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Szkolnej przy której
budowana jest remiza, proces realizacyjny musiał
zostać wydłużony o ok 10 miesięcy. Zmieniony plan
był warunkiem złożenia dokumentacji do pozwolenia na budowę. A plan został prawomocny pod
koniec stycznia 2017 r., kiedy to już rozstrzygnięto
przetarg na budowę biblioteki. Zaś jej budowa nie
wymagała zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Czyli jednym słowem: gdyby nie konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego to obie inwestycje, remiza i biblioteka
byłyby już na ukończeniu.
Zachęcam wszystkich, zwłaszcza stałych czytelników biblioteki do odsłuchania przebiegu z budżetowej sesji zatwierdzającej budżet na 2018 rok
(18.12.2017r.). Osobiście jestem zdegustowany tym
co tam padało pod moim adresem i ROSu, a także
Wójta. Najbardziej ubolewam nad słowami, że po
co nam biblioteka. No właśnie po co? Po to żeby
każdy w normalnych warunkach mógł skorzystać
z komputera (8 stanowisk). Czy po to żeby w spokoju odpocząć i poczytać w czytelni prasę, czy książkę,
odrobić lekcje (8 stanowisk), czy w spokoju poczekać
na dziecko, które bierze udział w zajęciach (2 duże
sale szkoleniowe + ogródek do zajęć z astronomii
na dachu). Czy po to żeby bez czekania sprawdzić na

wydzielonym stanowisku komputerowym, czy moja
książka nie jest wypożyczona? Czy po to też żeby
umożliwić osobom starszym i niepełnosprawnym
możliwość z osobistego korzystania z księgozbiorów (obustronnie otwierana winda). Czy może po
to żeby z walącej się rudery starej biblioteki (150 m)
wyprowadzić księgozbiór i pracowników do w pełni nowoczesnej, wyposażonej w stanowiska pracy
biblioteki, gdzie nie ma grzyba na ścianach, przemarzających rur i konieczności korzystania z toalet
w budynku Urzędu Gminy. Ku mojemu zdumieniu
na tej sesji dowiedziałem się, że gdyby nie biblioteka to kanalizację deszczową z ul. Sportowej można
by podłączyć do ROSu, no i biblioteka podłączyła
się z kanalizacją sanitarną do ul. Szamotulskiej. Takie nie sprawdzone, mijające się z prawdą stwierdzenia wprowadzają nikomu niepotrzebny zamęt
i dezinformację. A najbardziej zaskoczyło mnie pytanie czy podpisałem już umowę na budowę remizy ( w tym miesiącu kończymy I etap budowy). Najciemniej pod latarnią …? Nie mniej co było, a nie
jest nie pisze się w rejestr… A więc…
Z Nowym Rokiem… nowym krokiem chciałoby
się powiedzieć. I z tym hasłem nasze ROSFiTki przygotowały noworoczny prezent - grafik z nowymi zajęciami. Oddajmy im głos, w którym wyjaśniają na
czym nowe zajęcia polegają:
„Jednym z najczęstszych postanowień noworocznych jest chęć utraty zbędnych kilogramów, wprowadzenie w swoje życie zdrowych nawyków żywieniowych, oraz zapisanie się do klubu fitness. Bardzo
często jednak te postanowienia nie trwają długo.
Warto się więc zastanowić jaka forma ćwiczeń
najbardziej nam odpowiada, oraz co zrobić żeby
postanowienie nie było tylko chwilową „zachcianką” a stało się nawykiem na całe życie.
Dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę ze sportem dobrym rozwiązaniem są zajęcia
fitness. Ogromną zaletą tego rodzaju treningu jest
praca w grupie pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Klub ROSFit przygotował dla Państwa wiele nowości, które od stycznia zostały wprowadzone
do grafiku zajęć. STRETCHING+ROLOWANIE, czyli
ćwiczenia rozciągające, rozluźniające i odprężające
to rodzaj aktywności polecany osobom ,które godzinami pozostają w tej samej pozycji, osobom które
nie mogą sobie pozwolić na bardziej dynamiczne
formy aktywności, oraz seniorzy. Kolejną nowością
w Naszym Klubie, są zajęcia ROSBOX. Zajęcia, które

łączą w sobie klasyczne elementy fitnessu ze sztukami walki, takimi jak karate, boks czy kickboxing.
Instruktorzy podkreślają, że tego typu trening jest
świetną metodą na rozładowanie stresu i negatywnych emocji w bezpieczny sposób. Coś dla siebie
znajdą również miłośnicy tańca. DANCE SHOT - zajęcia dla każdego kto chce nauczyć się tańczyć, poznać
ciekawe kroki taneczne i wykorzystać je na tanecznym parkiecie. Nasz trener Artur w Nowym Roku
rusza również z nowymi zajęciami - Kettbells. Ćwiczenia te mają charakter kompleksowy – w jednym
ruchu angażują do pracy kilka partii mięśni, dzięki
czemu ułatwiają spalanie tkanki tłuszczowej. Łączą
wysiłek siłowy i cardio, co wpływa pozytywnie na
wydolność sercowo-naczyniową.
Dla miłośników interwałowych zajęć wprowadziliśmy POGROMCĘ KALORII. Poza nowymi zajęciami mają Państwo możliwość skorzystania z zajęć dobrze Wam już znanych takich jak: ROScross,
body ball, pump, joga, zdrowy kręgosłup, HIIT, płaski brzuch, antycellulit, zgrabne pośladki, bikini fitness, TBC, ABT, zajęcia obwodowe.
Konsekwentne i regularne ćwiczenia fitness wymagają motywacji z zewnątrz. Dobrze jest zobowią-
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zać się do systematycznych ćwiczeń kupując karnet,
dlatego w Naszej ofercie posiadamy dogodne opcje
dla każdego. Zmiana swojego ciała wymaga systematyczności, ponieważ tylko długotrwałe treningi
przynoszą zamierzone rezultaty. Świetnym sposobem na wytrwanie w regularnych treningach jest
dołączenie do Naszego Klubu, ponieważ nic tak nie
mobilizuje jak motywacja Naszych trenerów oraz
wsparcie całego personelu, kory jest gotowy do pomocy w realizacji Waszych marzeń. „
A tymczasem szykujemy się do do kolejnego już
26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W dniu 14 stycznia br. będzie jak zwykle będzie
głośno, będzie radośnie, będzie zabawa przez cały
dzień i będzie sukces. Jestem o tym przekonany, że
stać nas na WIELKI GEST i pobijemy kolejny rekord.
W lutym natomiast trochę się pośmiejemy i zabawimy. A „prowodyrem” będzie Kabaret Skeczów
Męczących, który w dniu 24 lutego br. (sobota) o godzinie 18.00 wystąpią już drugi raz w hali ROS z najnowszym programem z okazji 15 - lecia ich twórczości kabaretowej. A jacy Oni są to najlepiej opisuje
ich manager:
„Przez 15 lat na scenie Kabaret Skeczów Męczą-

cych zdążył udowodnić, że jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiego kabaretu. To właśnie KSM
wprowadził na scenę, a potem w codzienne anegdoty całą masę charakterystycznych postaci, powiedzeń i żartów. I właśnie niepowtarzalni bohaterowie ich skeczów będą motywem przewodnim
spektaklu z okazji 15-lecia zespołu. Zupełnie nowe
perypetie tych, dzięki którym pokochaliście Kabaret Skeczów Męczących. Najbardziej lubiane postaci w niespotykanych dotąd odsłonach. Premierowy program, pełen nowych skeczy, które już zaraz
staną się absolutnymi hitami. Pamiętasz jak to było
mieć 15 lat? – taki właśnie jest program Kabaretu
Skeczów Męczących – pełen entuzjazmu, lekkości
i niepohamowanej radości. W połączeniu ze scenicznym doświadczeniem i niepowtarzalnym stylem KSM powstał legendarny spektakl, którego nie
możesz przegapić. „
Wszystkim mieszkańcom życzę Gminy Rokietnica
sukcesów i radości przez cały 2018 rok.
Jerzy Maciejewski
– Prezes Zarządu ROS Sp. z o.o.
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„Bardzo się cieszyli”

Wykład na Akademii Wieku Dostojnego z TVP
Kolejny, zapowiadany w Rokickich Wiadomościach
i na stronach internetowych wykład miał miejsce
w poniedziałek, 11. grudnia w sali GOK. Naszemu
spotkaniu „przyglądała się” nasza lokalna telewizja.
Starannie przygotowany wykład „Porozumienie bez przemocy, jak należy ze sobą rozmawiać”
wygłosiła dr Ewa Maćkowiak.
Tematyka wykładu, niezwykle aktualna przeznaczona była do wszystkich : uczniów, rodziców, nauczycieli, sąsiadów, urzędników i samorządowców.
Przedświąteczny okres sprawił, że nie wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z tego arcyciekawego
przekazu. A szkoda. Przydałaby się niektórym naszym przedstawicielom życia publicznego ta pouczająca lekcja – jak należy rozmawiać, by być słuchanym, wysłuchanym i nie obrażanym.
Pamiętajmy : ciosy zadane ciału goją się po paru
dniach : rany powstałe przez smaganie słowem bardziej bolą i mogą się nigdy nie zabliźnić.
Przerwa przeznaczona na krótki relaks z kawą
i ciastem była również okazją do łamania się opłatkiem i składania sobie świątecznych życzeń. Po krótkiej przerwie nasze urocze i przede wszystkim utalentowane „gwiazdki” wokalu : Wiktoria Gawron,
Maja Olszowiec i Amelka Kurantowicz dały popis
swych umiejętności wokalnych. Oprócz rzęsistych
braw, dziewczyny otrzymały drobne upominki od
gwiazdora.

Do zobaczenia na następnym spotkaniu na przełomie lutego i marca. Jak zwykle, informacje zostaną podane w Rokickich Wiadomościach i na stronach internetowych.
Z żałobnej karty.
Zasmuciła i zaskoczyła nas
wiadomość o śmierci profesora Jerzego Świdzińskiego,
współzałożyciela Akademii
Wieku Dostojnego, wielokrotnego wykładowcy na naszych spotkaniach,
przedstawiciela Dostojnej Rady Mędrców.
Wyrazy serdecznego współczucia w imieniu całej społeczności Akademii składamy rodzinie śp.
Profesora.
Komunikaty AWD.
Ćwiczenia w zespołach : zdrowy kręgosłup, Nordic Walking i nauki i doskonalenia posługiwania się
komputerem odbywają się wg ustalonego harmonogramu dostępnego w internecie. Dodatkowe informacje tel. 606 365 798.
Wraz z nowym rokiem, po oddaniu do użytku
budynku nowej biblioteki, planujemy dodatkowe
zajęcia: plastyczne, lektorat języków obcych i utworzenie sekcji brydżowej.
Andrzej Deckert

„Certyfikat” jakości owoców z Przybrody
Rolniczo – Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda, podobnie jak w latach ubiegłych,
uzyskało Certyfikat Integrowanej Produkcji z tegorocznych zbiorów jabłek. Jest to potwierdzenie
wysokiej jakości owoców produkowanych w tutejszym sadzie.
Obecnie całą procedurę certyfikacji przeprowadza i kontroluje niezależna firma SGS Polska Sp. z o. o.
Dokument potwierdza, że jabłka z Przybrody
są zarówno smaczne i zdrowe, nie zawierają pozostałości środków ochrony roślin. Wszystkie zabiegi przeprowadzone w sadzie zostały wykonane preparatami zarejestrowanymi w tej uprawie,
w odpowiednim terminie oraz w zalecanej dawce.
Z tych samych, certyfikowanych owoców tłoczony jest w R-SGD Przybroda wyjątkowy w smaku,
naturalnie mętny 100% sok jabłkowy.
Filip Mazur
Dyrektor R-SGD Przybroda
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W tym roku także nie zabrakło ludzi dobrej woli
oraz organizacji, które postarały się aby w świątecznym czasem cieszyli się wszyscy, a zwłaszcza
dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej.
Dziękuję członkom Stowarzyszenia Rokietnica
Biega za przygotowanie paczek świątecznych dla
dwóch rodzin wielodzietnych. Wśród przyjaciół naszej gminy znalazła się również Pani Karolina Murdzia z Warszawy, która wśród przedstawicieli świata biznesu wraz ze swoimi przyjaciółmi z Warszawy
i Poznania przygotowała zindywidualizowane paczki świąteczne dla 60 dzieci z naszej gminy, często
spełniając ich największe marzenia co do otrzymanych prezentów. Wśród darczyńców był również Pan
Pascal Brodnicki wraz z całą ekipą Biobistro, którzy
jednemu z dzieci posiadającemu nieprzeciętne zdolności kulinarne zaproponowali bezpłatne warsztaty
ze sztuki gotowania. Paczki bezpłatnie dostarczyła
firma ROHLIG SUUS Logistics SA Oddział Poznań.
Szczególnie dziękuję Panu Michałowi Stachowiak
koordynatorowi transportu wymienionej firmy.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim wymienionym
ofiarodawcom, Pani Elżbiecie proszącej o anonimowość, którzy za naszym pośrednictwem przekazywali prezenty świąteczne dla uboższych mieszkańców
naszej gminy, co świadczy o tym, że duch życzliwości
i chęci pomocy niesienia innym nas nie opuszcza.
W imieniu wszystkich obdarowanych serdecznie dziękujemy. Swoje podziękowania obdarowane
dzieci wyraziły poprzez wykonane laurki.
Rafał Michalski
Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rokietnicy

Seminarium „Zdrowotność
racic” w R-SGD Przybroda
W dniu 21 listopada w Rolniczo – Sadowniczym
Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda odbyło się seminarium, organizowane przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne Koło w Poznaniu przy
współpracy z Przedsiębiorstwem Handlowym Konrad. Licznie przybyli goście i studenci Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu zebrali się w sali wykładowej pałacu w Przybrodzie. Uczestników przywitali: prof. dr hab. Zbigniew Sobek ze strony organizatora oraz gospodarz - dyrektor mgr inż. Filip Mazur.
Organizatorów cieszyło przybycie ponad 120
uczestników oraz ich aktywny udział w ciekawym
szkoleniu, a Gospodarstwo w Przybrodzie bycie
współorganizatorem i gospodarzem tak fachowego seminarium.
Zootechnik R-SGD Przybroda
inż. Piotr Gimzicki

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac,
firma KANWOD z Goliny ukończyła roboty w założonym przez Inwestora czasie. Termin wykonania
prac wyniósł zaledwie 4 miesiące. Z końcem grudnia 2017 roku dokonano wszystkich przepięć, stare pompownie ścieków zostały odłączone, uruchomiono nową, której wydajność wynosi ok. 60m3/h.
Inwestycja w sposób zasadniczy poprawi efektywność funkcjonowania całego systemu przepompowywania ścieków z Mrowina (w tym ogromnego
Osiedla Zmysłowo), Cerekwicy, coraz intensywniej
zasiedlanego Traktu Napoleońskiego oraz przyszłościowo Przybrody, w której również realizujemy zadanie kanalizacyjne.
Umowna wartość inwestycji to 2 225 402,50 zł
netto, z czego 1 046 310,06 zł wyniesie dofinansowanie ze środków UE.

Budowa kolektora tłocznego ścieków
Zmysłowo – Bytkowo zakończona.

Dziękujemy za wyrozumiałość dla powstałych
w trakcie prowadzenia robót niedogodności oraz
wsparcie udzielone na każdym z etapów realizacji inwestycji.

Zimowe utrzymanie dróg
Szanowni Mieszkańcy Gminy Rokietnica,
Przypominamy, iż do Państwa dyspozycji pozostaje numer alarmowy do koordynatora zimowego utrzymania dróg na
terenie Gminy Rokietnica:

605 500 325
Telefon jest czynny przez całą dobę.
styczeń 2018

W drugiej połowie grudnia 2017 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa na os. Spokojnym w miejscowości Rokietnica”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę BUD-AN Sp.
z o.o. z Tuliszkowa, z kwotę 1 713 534,22 zł netto, z czego 1 159 640 zł wyniesie dofinansowanie ze środków UE. Zadanie ma się zakończyć 30 listopada 2018 roku. O rozpoczęciu prac i ich postępach będziemy informować na bieżąco.
Jednocześnie chcielibyśmy przeprosić za ewentualne niedogodności, wynikające z realizacji inwestycji oraz podziękować za wyrozumiałość i wsparcie.
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Świątecznie w Kiekrzu
– kiermasz Mikołajkowy
Ozdoby choinkowe, wiejskie smakołyki, wyroby
rękodzieła artystycznego - wszystko na wyciągnięcie
ręki. Prawdziwie świąteczny nastrój zagościł jak co

roku w naszej Arce, gdzie to za sprawą rady sołeckiej Kiekrz – Pawłowice w niedziele 03.12.2017 r.
odbył się Kiermasz Mikołajkowy. Oprócz stoiska

ze świątecznym asortymentem, był też przygotowany pokazowy stół wigilijny. Nie zapomniano też
o najmłodszych. Mikołaj obdarował wszystkie dzieci słodkimi podarunkami, można też było przy nastrojowej muzyce przysiąść w kawiarce kosztując
słodkich miejscowych wypieków.
Przemysław Ksobich

Wieści z Kobylnik

9 grudnia w Kobylnikach odbył się „Wieczór Mikołajkowy” połączony z warsztatami przygotowania ozdób świątecznych. Radny powiatu poznańskiego Przemysław Kiejnich, a zarazem mieszkaniec
Kobylnik, wraz z sołtysem Beatą Nowak przywitali
wszystkich gości, życząc udanej zabawy.
W miłym otoczeniu domku Świętego Mikołaja
wszystkie przybyłe dzieci wraz z opiekunami mogły
zasiąść do pracy twórczej i pisania listów do Gwiazdora. Wspólna kawa i słodki poczęstunek sprzyjał
śpiewaniu kolęd, którym ton nadawała, grając i śpiewając, nasza mieszkanka Karolina Bera. W oczekiwaniu na najważniejszego gościa wszyscy usłyszeliśmy dzwoneczek, a po chwili na sali pojawił się
Święty Mikołaj. Nikt nie wie, w jaki sposób do nas
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dotarł. Wiadomo tylko, że kilka godzin wcześniej
zaczął padać śnieg.
Po zebraniu listów od wszystkich dzieci, wręczeniu im drobiazgu oraz sesji zdjęciowej z jego udziałem wymknął się, udając w dalszą drogę, pewnie do
następnych dzieci. Zajęcia trwały dalej, ku zadowoleniu najmłodszych mieszkańców naszego sołectwa.
Serdecznie dziękuję za wkład i zaangażowanie
mieszkańcom Kobylnik oraz mojej rodzinie, którzy

przyczynili się do organizacji Mikołajek, a przede
wszystkim Ani Białasik-Szczepańskiej, Ani Władysiak
oraz rodzinie Gierczyk, Witczak i Kudrej.
Jeszcze raz życzę zdrowych spokojnych i pełnych
radości Świąt Bożego Narodzenia spędzonych z rodziną przy wspólnym stole oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2018.
Sołtys Kobylnik Beata Nowak
zdjęcia J. Witczak i B.Nowak

Wieści z Krzyszkowa
W świątecznym nastroju.
Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas przesycony miłością, spokojem i otwartością na drugiego
człowieka. To również czas spotkań z najbliższymi.
W tej świątecznej atmosferze w Sołectwie Krzyszkowo odbyły się spotkania najstarszych i najmłod-
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szych mieszkańców podczas, których pojawił się
Mikołaj ze swym pomocnikiem obdarowując gości
słodyczami. Najmłodsi w oczekiwaniu na Mikołaja
zostali zaproszeni na spektakl teatralny natomiast
Seniorów zaproszono do wspólnego kolędowania.
Świąteczne spotkania upłynęły w atmosferze wzajemnego obdarowywania się ciepłem, uwagą i serdecznością.
Sołtys M. Chojnacka

31

Syberia
Cześć, czołem! Ostatnio pisałem o mojej przygodzie, która wydarzyła się jeszcze po ukraińskiej
stronie granicy. Następna w kolejności była Rosja,
o której w tamtym momencie bardzo dużo się mówiło. Krym, sankcje i Smoleńsk, to najnowsze powody, dla których między Polakami i Rosjanami mogło
dochodzić do jakichś kwasów. Jeśli oglądało się za
dużo telewizji, to faktycznie można było się tego
bać, ale wyszedłem z założenia, że polityka to jedno, a ludzie to drugie – licząc, że jakoś przejadę
przez ten kraj autostopem.
Moim głównym celem, jeśli chodzi o Rosję, był
Bajkał i położona na nim wyspa Olchon. W drodze
dowiedziałem się o jeszcze jednym, bardzo ciekawym miejscu na Syberii, czyli Wierszynie i to o niej,
będę tym razem pisał.
Najpierw jednak musiałem się tam dostać. Wymagało to wjechania w głąb Rosji. Po około 70 km
kiepskiej, głównie gruntowej drogi, trzeba było skręcić i tułać się następne 16 km jeszcze gorszą trasą.
Wszystko oczywiście autostopem. Tak sobie jechałem, aż do ostatniej, istniejącej wsi. Dalej, oprócz
dziczy nie było już nic. Misja niby miała być ciężka,
ale jak się okazało, tylko w teorii, bo właśnie w takich dziurach, stopa łapało się najłatwiej.
Ale, po co to wszystko? To miejsce słynęło z tego,
że ludzie potrafili się tam porozumiewać po polsku,
a mi, po ponad dwudziestu dniach samotnej podróży, tego właśnie brakowało najbardziej.
Kiedy zajechałem do wsi, jednym z pierwszych
miejsc, gdzie się udałem był kościół. Pomimo, że
było dosyć późno, to nadal wewnątrz pozapalane
były światła. Nie czaiłem się zbytnio, tylko wszedłem do środka. Jak się okazało, był tam modlący
się ksiądz. Po chwili szeroko się uśmiechnął, następnie zaprosił do siebie i tak gościłem u niego dwa
dni. Dzięki naszym rozmowom dowiedziałem się,
że pierwsi Polacy z okolic Krakowa, zostali przesiedleni do Wierszyny, w około 1910 roku. Wcześniej
byłem przekonany, że to musiała być jakaś forma
kary dla „naszych”, ale ksiądz wyprowadził mnie
z błędu. Okazało się, że to była propozycja cara,
także o zsyłce nie było mowy. Chciał on w ten spo-

sób zasiedlić Rosję, więc Polacy teoretycznie mieli
wybór. Zasada była taka, przesiedlenie fundował
car, ale gdyby już po fakcie się komuś nie spodobało i zachciało mu się wracać, to musiał to już zrobić
na własny koszt. I tak znalazło się kilka rodzin, które wróciły, bo to, co w tamtym czasie zobaczyły, to
dosłownie i w przenośni nic. Te które zostały, musiały budować wszystko od zera. W tamtym okresie Polacy wyjeżdżali za chlebem na zachód i jak
się okazuję również na wschód. Różnica w dzisiejszym poziomie życia obu tych grup jest kolosalna.
Choć minęło ponad 100 lat, to nadal w Wierszynie
nie zobaczysz asfaltowych dróg, ani domów z cegły. Spotkasz za to polską kulturę, język i to główny fenomen tego miejsca.
Kolejny fenomen to ksiądz Karol Lipiński OMI,
oblat wysłany do Wierszyny na misję. Misja to było
dobre słowo. Pomimo 74 lat na karku, sam prowadził parafie na Syberii, odbudowę fundamentów
kościoła, rozbudowę domu parafialnego, ogarniał
komputer, samego siebie i ze wszystkim radził sobie naprawdę nieźle. Oblaci podejmują się właśnie
takich misji, tam, gdzie mało, kto by się wybrał, czyli wśród Indian, Eskimosów, na Syberii i tego typu
klimatach. Miałem wątpliwości, czy ja sam bym za
księdzem Karolem nadążył, zwłaszcza, jeśli chodziło o jazdę na rowerze. Widziałem jak pędził swoim jednośladem po wsi, z taką prędkością, że spo-

kojnie mógłby mieć przezwisko „znikający punkt”.
Wracał właśnie znad rzeczki, gdzie kąpał się w zimnej wodzie. Musiał utrzymywać dobrą kondycje, bo
w planach miał wyjazd na pielgrzymkę rowerową
trasą św. Jakuba, która liczyła 1200 km. Pomimo,
że obecnie z kościołem katolickim zgadzam się coraz mniej, to dla mnie ksiądz Karol był i nadal jest
ciekawym przypadkiem, oczywiście w pozytywnym
tego słowa znaczeniu. Gdyby ktoś chciał dowiedzieć
się nieco więcej o Wierszynie, to na youtube, pod
tytułem: „Wierszyńskie opowieści cz. 1 - o. Karol Lipiński OMI” – temat został dużo bardziej rozwinięty.
Podsumowując Rosja zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Mało tego, zauważyłem, że każdy,
kto tam był, miał podobne zdanie, zwłaszcza, jeśli
chodziło o ludzi. Trafiali się oczywiście wariaci, jak
wtedy, gdy z drogi zabrał mnie pijany Rusek, mówiąc, że nie ma się co bać, bo przecież przed momentem pił z komendantem. Takie jednostki trafiają się też w Polsce.
Zapuszczając się do tego kraju, a później „ostatniej
syberyjskiej wsi”, naturalnie miałem bardzo dużo
wątpliwości, czy dam rade. Ten ferment głównie
powodowany, był mediami i opiniami ludzi, którzy
nawet nie byli w tym kraju. O skali szerzonej u nas
propagandy, przekonałem się, kiedy w domu jednego Rosjanina włączyłem telewizor. Wówczas zdałem
sobie sprawę, że po raz pierwszy w życiu, widziałem
uśmiechniętego Putina, w dodatku rozmawiającego
z dziećmi! :O Te wszystkie lęki, przez które nie potrafiłem się wyluzować, były w większości bzdurą, dlatego jeżeli miałbym na koniec napisać coś
mądrego, to napiszę, że strach miał wielkie oczy.

PS: Kolejna relacja będzie z Mongolii ;)

cdn.
Hubert Krupka
kontakt.hubertkrupka@gmail.com
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Stowarzyszenie Rokietnica Biega
– podsumowanie sezonu 2017
Jesteśmy obecni w Rokietnicy od ponad dwóch
lat, ale widać nas nie tylko jak biegamy, bo bieganie nas połączyło. Treningi, wyjazdy na starty, liczne
uczestnictwo w Biegach Dominiki zawsze ze zwycięskim „pudłem” w kategoriach mężczyzn i kobiet
(nieskromnie powiem, że ten rok w Biegach im. Dominiki znowu należał dla nas), wspólne spotkania
i organizacja 1ROSbiegu Niepodległości, tak, ten
rok obfitował w wydarzenia.
Rozpoczęliśmy od biegu dla WOŚP, ta impreza
pozostanie naszą tradycją i już teraz zapraszamy
wszystkich chętnych do włączenia się do wspólnego biegu oraz zbiórki pieniędzy. Pod koniec stycznia bawiliśmy się na naszej imprezie integracyjnej
w Hotelu Gaja w Poznaniu dzięki uprzejmości naszej
koleżanki Joanny, ale podobno największą atrakcją
wieczoru był „wesoły autobus”, czyli podróż miejskim autobusem do Poznania i z powrotem. Tych
atrakcji nie może zabraknąć również w tym roku!
Na wiosnę wznowiliśmy wspólne wieczorowe treningi w Rokietnicy dla chętnych z gminy, spotkania
pod Gimnazjum po jego przebudowie wpisały się
w stały repertuar, chociaż sama nazwa szkoły chyba w międzyczasie zmieniła się. My w każdym razie nadal rozpoczynamy wieczorne treningi od spotkania pod Gimnazjum i niech tak to już zostanie.
W kwietniu i maju wyjechaliśmy na wspólny trening do Wielkopolskiego Parku Narodowego (Mosina) oraz na Dziewiczą Górę, na której nota bene
organizowane są zimą biegi Grand Prix Dziewiczej
Góry w Biegach Górskich.
W czerwcu zrobiliśmy świetną sesję zdjęciową
członków stowarzyszenia w przygotowaniu do uruchomienia naszej strony internetowej (pracujemy
nad tym), a w lipcu odbyła się III edycja Piwnej Mili,
nieformalnego biegu w połączeniu z degustacją napojów gazowanych, który cieszy się równie nieformalnym powodzeniem.
We wrześniu byliśmy obecni na Rumpuciu, prezentowaliśmy nasze medale i puchary, a cieszyły się
one zainteresowaniem do tego stopnia, że niektóre
dzieci zapragnęły je kupić. Oczywiście nie sprzeda-
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jemy naszych zdobyczy, ale zachęcamy do udziałów
w biegach również dzieci – będą mogły nie tylko
cieszyć się z własnego sukcesu startu, ale i później
trzymać w dłoni własny wybiegany medal.
W ramach naszych otwartych spotkań w GOK—u
z ciekawymi osobami mieliśmy przyjemność gościć znanego biegacza Marcina Fehlau oraz dwóch
fizjoterapeutów z praktyki Smart Therapy, którzy
udzielili wielu cennych rad dotyczących możliwych
kontuzji stawu kolanowego oraz zapobiegania nim.
W Poznańskim Maratonie, w którym wystartowała grupa naszych członków, ustawiliśmy głośną
i widoczną Strefę Kibica na 37 km. Niejednemu „pomarańczowemu” uratowała ona życie, bo doping
na końcówce maratonu jest bezcenny. Cola i inne
specjały również. Tego nie może zabraknąć następnym razem!
I na koniec roku wystartowaliśmy z naszym najnowszym „dzieckiem” - projektem, tj. 1 ROSbiegiem
Niepodległości. Bieg odbył się 11 listopada i wpisał

się w ramy gminnych obchodów Święta Niepodległości, za zainteresowanie biegiem przekroczyło
nasze oczekiwania. Dość, że zapisało się ostatecznie 283 osoby przy limicie 300, a na podium stanęli naprawdę wytrawni biegacze z różnych klubów
sportowych. Przed nami wiele pracy, żeby sprostać
zadaniu w organizacji 2 ROSbiegu Niepodległości.
W grudniu nie zapominamy o potrzebujących
i biegniemy z paczkami do rodzin, które potrzebują wsparcia. Bo biega się przecież nie zawsze tylko dla siebie….
Chciałam podziękować wszystkim członkom stowarzyszenia za ich inicjatywy, pomysły, uczestnictwo w biegach. I pogratulować wyników, życiówek,
wygranych.
I na koniec mała osobista refleksja.
Bieganie jest dla wszystkich. Nie, nie dla wszystkich, jest dla tych, którzy dwie zdrowe nogi i zdrowe serce. Ale zdrową nogę można zastąpić przecież protezą (patrz: Oscar Pistorius, który zastąpił
nawet dwie nogi protezami), serce można wyleczyć, przeszczepić lub wzmocnić. Tak więc bieganie jest dla wszystkich, bo sport powinien łączyć,
dawać satysfakcję, wzmacniać nie tylko fizycznie,
ale też wewnętrznie, bez względu na to, czy biega
się samemu, czy w grupie. O pasjach sportowych
można rozmawiać z każdym innym pasjonatą, bez
względu na kolor skóry, pochodzenie, płeć, wyznania. I dzielenie się z kimś swoją pasją zbliża ludzi.
Nawet w dalekiej od nas polityce sportu to dostrzegli i komisja MKOI wykluczając rosyjskich sportowców po raz kolejny z uczestnictwa w olimpiadzie
dała możliwość tym sportowcom, którzy nie zostali ukarania za doping, startu pod flagą olimpijską,
czyli neutralną. Rozwiązanie znajdzie się zawsze,
wystarczy tylko wola do szukania go.
Tym nieco patetycznym akcentem kończę ten rok
reportażowy i życzę wszystkim biegającym jak i niebiegającym Dobrego Nowego Roku. Do zobaczenie
na ścieżkach biegowych!
Sabina Ociepa
Znajdziecie nas na FB: https://www.facebook.
com/groups/1256060381206713/
Zapraszamy wszystkich chętnych na treningi
i wspólne starty.
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19 medali karateków UKS Błyskawica
Rokietnica na turnieju w Kobylnicy
18 listopada w Kobylnicy odbyły się Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w karate
WKF. Udział w nich wzięło około 270 zawodników
z ponad 20 klubów Wielkopolski. Zawodnicy klubu UKS trenowani przez Jarosława Kuca osiągnęli wspaniały wynik, zdobywając więcej medali niż
zawodników (9 złotych, 4 srebrne i 6 brązowych).
Zawodnicy rozpoczęli od zdobycia brązowego medalu w konkurencji kata drużynowe chłopców 2008
i młodsi w składzie – Bartosz Prusak, Antoni Kobusiński, Szymon Śniegocki oraz złoty medal w składzie – Dominik Suszka, Kacper Biadała i Stanisław
Popow. Później odbyły się konkurencje indywidualne w kata i kumite, w których zawodnikom poszło równie dobrze.
Złote medale zdobyli: Szymon Śniegocki w konkurencji kata, Bartosz Prusak w konkurencji kata i fantom, Antoni Kobusiński w konkurencji fantom, Hanna
Weber w konkurencji fantom, Julia Suszka w konkurencji kumite, Dominik Suszka startujący w barwach
klubu Kuzisport w konkurencji kata i kumite. Srebrne
medale zdobyli – Wiktor Jachalski w konkurencji kata
i fantom, Kacper Skąpski w konkurencji kata, Stanisław Laskowski w konkurencji kata. Brązowe meda-

le zdobyli: Zosia Kowalczyk w konkurencji fantom,
Antoni Kobusiński w konkurencji kata, Hanna Weber w konkurencji kata, Leon Laskowski w konkurencji kichon, Julia Suszka w konkurencji kata. Ponadto
w zawodach udział wzięli też Aleksander i Tymoteusz Kowalczyk, Michał Weber, Julia Bartecka i Hele-

na Laskowska, którzy tym razem zajęli miejsca poza
podium. Kobylnica okazała się szczęśliwa dla naszych
zawodników, którzy zdobyli kolejne medale i to, co
jest najważniejsze – doświadczenie. Każde zawody
na których występują nasi zawodnicy, to weryfikacja ich pracy na treningach, możliwość konkurowania z innymi zawodnikami, a przede wszystkim bycie w środowisku sportowym, co sprzyja lepszemu
rozwojowi kultury fizycznej.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy.
D.S.

Złoty medal
Marty Burzyńskiej
na Olsztyn Cup
Marta Burzyńska, zawodniczka AZS POZNAŃ, 2
grudnia wystartowała w Pucharze Polski w Olsztynie. Aby zdobyć złoty medal, musiała stoczyć cztery
walki. Pierwszą z nich wygrała przez poddanie się zawodniczki. Marta po 10 s prowadziła 12:0 i decyzją
trenera walka została przerwana. Drugą walkę wygrała z zawodniczką ze Startu Olsztyn 36:18, a trzecią
18:14. Finał z zawodniczką ze Startu Olsztyn zakończył się wynikiem 36:1, który dał Marcie zwycięstwo.
Śmiało można powiedzieć, że ciężkie treningi przynoszą sukcesy na matach. Przed Martą nowy sezon
i wiele turniejów polskich i zagranicznych.

34

Bal
Mistrzów
Sportu
2 lutego 2018 roku,
godzina 20.00,
Bankietowa Strzelnica,
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3
Bilety w cenie 260 złotych od pary
można rezerwować pod numerem
telefonu (61) 89 60 614.

Więcej:
www.rokietnica.pl

Wystrzałowy Bal Mistrzów Sportu

2 lutego 2017 r. w Bankietowej Strzelnicy w Tarnowie Podgórnym
Zapraszamy wszystkich miłośników sportu, tańca
i dobrej zabawy do udziału w siódmej edycji Balu
Mistrzów Sportu. Tym razem impreza odbędzie się
w Bankietowej Strzelnicy w Tarnowie Podgórnym,
miejscu związanym ze sportem, będącym również
siedzibą Bractwa Kurkowego. Muzyka na żywo i emo-
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cjonujące licytacje to tylko niektóre ze stałych punktów programu. Dochód zebrany podczas imprezy
zostanie przekazany w drodze losowania jednemu
spośród gminnych klubów sportowych. Dodatkowo,
na imprezie zostaną oficjalnie nagrodzeni zwycięzcy
tegorocznej edycji plebiscytu „Sportowiec z klasą”.

Bilety w cenie 260 zł od pary można rezerwować
pod numerem telefonu 61 89 60 614. Istnieje możliwość zorganizowania autokarowego transportu
z Rokietnicy na podstawie deklaracji uczestników.
Więcej informacji na www.rokietnica.pl.
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Kartka z pamiętnika Bytkowianina
z Osiedla Topolowego (odcinek 1)
Jesienny dzień 2017 r.
6:00 – jak co dzień budzi mnie alarm telefonu
- wstaję i nerwowo nadsłuchuję czy pada deszcz,
który jeszcze bardziej zaleje mój ogród i drogi osiedlowe… Niby nie, ale jakieś krople widzę na oknach
połaciowych, wychylam głowę z okna, a jednak lekko mży… niedobrze…
6:05 – schodzę do salonu, robię sobie moją ulubioną, poranną kawę. Zamiast delektować się chwilą, przeglądam nerwowo internetowe serwisy pogodowe... nie jest dobrze…
6:30 – kończąc poranną toaletę goleniem nie nucę
piosenek, jak to widuję na filmach, lecz co chwilę ze
zmartwieniem spoglądam przez okno czy mżawka
zamieni się w deszcz…
7:00 – przy śniadaniu omawiam z żona i dziećmi
trasę do pracy i szkoły, przypominam żonie, że teraz jeździmy Porzeczkową do Obornickiej, a potem
dopiero z Obornickiej zjeżamy na Pawłowicka, bo
krótsza droga w kierunku S11 przez ulicę Agrestową
jest cała w dziurach i zalana już niemal całkowicie...
7:45 – zawożę dzieci do szkoły, kołysząc się samochodem po zalanych dziurach ulic osiedla, zastanawiam się czy zdążę jeszcze podjechać na myjnie żeby
zmyć z niego błoto sięgające do szyb…
8:30 – rozpoczynam pracę jak co dnia. Wciąż
pada…
13:00 – jem lunch w pracy, w chwili przerwy spoglądam zatroskany na niebo, zaświeciło słońce, podszedłem z nadzieją do okna, niestety wokół słońca
są ciemne chmury, trochę wieje, może ten wiatr
usunie te chmury z okolicy…?
18:00 - wracam do domu po pracy, jeszcze niedawno, 13 lat temu gdy wprowadziłem się do wymarzonego domu w Bytkowie myślałem że spełniło się moje największe marzenie, zbudowałem dla
swojej rodziny dom z dużym ogrodem, przypominam
sobie to wielkie wzruszenie gdy sadziłem pierwsze
drzewa na mojej własnej ziemi, którą wybrałem,
kupiłem, myślałem o tym, że gdy mnie już nie będzie… to one po mnie zostaną… powiem wnukom,

że sam je zasadziłem… niestety połowa tui i cyprysów zbrązowiała tej jesieni… chyba nie doczekają wiosny… ile będzie kosztowało usunięcie drzew
z działki…? chyba będę musiał zgłosić szkodę do
ubezpieczyciela… udokumentować choroby drzew
i krzewów i dostać jakieś zezwolenie z Urzędu Gminy… ale nie będę o tym teraz myśleć, bo mogę spowodować wypadek samochodowy… podejmę decyzję na wiosnę… może będzie sucho, może Gmina
zrealizuje projekt odwodnienia i dróg… może część
roślin się jakoś uratuje… widok domu otoczonego
wodą z wszystkich stron mnie przygnębia, ale gdy
wchodzę do domu i widzę żonę i moje kochane dzieci, nareszcie jest mi trochę radośniej…
19:00 – dzieci zgłaszają, że spodnie ochlapane
wodą z kałuż z dróg na osiedlu po wypraniu nadal
są brudne, może to ta glina w błocie… albo smary..? nie można doprać… co chwilę trzeba kupować
nowe… Mówią, że rowerem do szkoły, przez ulice
osiedlowe, właściwie nie da się już przejechać… Są
dociekliwe… Pytają kiedy mam kolejną wizytę u Pana
Wójta w sprawie poprawy dróg osiedlowych. Pytają ile lat jeszcze będziemy czekać na cywilizację…
Kochają to miejsce, właściwie tutaj się wychowały, ale nie potrafią zrozumieć dlaczego tyle lat żyjemy w takich warunkach… Tłumaczę im cierpliwie,
że tata się nie poddaje i walczy dalej… Pouczam,
że nigdy nie można się poddawać… W życiu należy
kierować się determinacją w realizacji nawet tych
najtrudniejszych wyzwań i celów…
19:30 - jadę z rodziną na basen
20:00 - zanurzam się w basenie i nareszcie odczuwam radość z życia… Jedyna woda, której widok mnie nie stresuje a odpręża… Przez godzinę intensywnego treningu nie myślę o tych mokradłach
w Bytkowie…
22:00 – rodzina położyła się spać, nareszcie nie
muszę się uśmiechać i żartować z życia na mokradłach… Teraz otwieram skrzynkę mailową i czytam
co dzieje się w sprawach osiedla… Czytam projekt
budżetu 2018… Przewidziane wreszcie (po letniej po-

wodzi) w budżecie środki to stanowczo zbyt mało. Zastanawiam się, w jaki jeszcze sposób przekonać władze samorządowe do kompleksowego rozwiązania
problemów osiedla… Próbuję już przecież od 13 lat…
23:00 – przeglądam prognozę pogody... Juto nie
będzie padać, ale biorąc pod uwagę aurę jesienną
i nadchodzącą zimę, woda z kałuż już chyba nie odparuje do wiosny… Na równanie dróg nie ma co liczyć… A więc jutro znów mycie samochodu, mycie
butów dzieci i pranie zabłoconych spodni… Zastanawiam się jak długo zawieszenie w moim aucie
wytrzyma na tych dziurach… Przez ten fatalny stan
dróg i brak odwodnienia same problemy i wydatki… Ech, nie tak miało być… Ale kochamy to miejsce,
mamy wspaniałych sąsiadów i przyjaciół… Jeszcze
poczekamy na cud….
Ciąg dalszy nastąpi albo i nie…
Jeszcze kilka słów od autora: wyrażam podziękowanie dla redakcji Wiadomości Rokickich za publikację artykułu. Jako mieszkaniec Bytkowa od 2004 r.
wielokrotnie czytałem Rokickie Wiadomości ciesząc
się z rozwoju Gminy. Kilkukrotnie widziałem nawet
zamieszczone zdjęcia moich dzieci z przedstawień
okolicznościowych w przedszkolu i szkole. Takie artykuły zawsze cieszą i są potrzebne. Są jednak problemy, o których trzeba również pisać. Po 13 latach
i kilkudziesięciu wizytach w Urzędzie Gminy w sprawach osiedla, formą pamiętnika chciałem zachęcić
mieszkańców Gminy Rokietnica do poznania prawdy o życiu ludzi na mokradłach w Bytkowie. Aby ich
przedstawiciele, Państwo Radni ze zrozumieniem
i odpowiedzialnością podeszli do realizacji projektu budowy infrastruktury drogowej na osiedlu Topolowym.
PM

997 telefon alarmowy

Policja w Rokietnicy

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym – Posterunek Policji w Rokietnicy – ul. Rolna 20, 62-090 Rokietnica, fax 61 841 34 05

Kierownik
Posterunku Policji:
st.asp. TOMASZ KLONOWSKI
tel. 61 841 34 02
kom.: 519-064-725

Dzielnicowy:
mł. asp. TOMASZ KRÓL
Rejon nr 734W
tel. 61 841 34 00 kom. 786-936-074
Miejscowości: ROKIETNICA,
KRZYSZKOWO, ROSTWOROWO

Dzielnicowy:
st.sierż. ADAM DOROSZ
Rejon nr 735W
tel. 61 841 34 01 kom. 519-064-681
Miejscowości: KIEKRZ, PAWŁOWICE,
STARZYNY, SOBOTA, BYTKOWO, ŻYDOWO

Dzielnicowy:
sierż. BARTOSZ KARZYCKI
Rejon nr 736W
tel. 61 841 34 01 kom. 519-064-607
Miejscowości: MROWINO, CEREKWICA, PRZYBRODA,
DALEKIE, NAPACHANIE, KOBYLNIKI, ROGIERÓWKO

DYŻUR CAŁODOBOWY: DYŻURNY KOMISARIATU POLICJI W TARNOWIE PODGÓRNYM; TEL. 61 8414 860 LUB 997
Informację o dniach i godzinach pełnionych służb przez dzielnicowych udziela dyżurny komisariatu Policji.
Kierownik Posterunku przyjmuje obywateli w sprawie uwag dotyczących pracy policjantów Posterunku Policji
w każdy poniedziałek w godz. 16:00-17:00 i czwartek w godz. 10:00-11:00
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Poważne zachorowania –
ubezpieczenie. Czy warto ?
Poważne stany chorobowe, to takie sytuacje losowe, które w znaczny sposób odmieniają nasze dotychczasowe życie, a często życie naszej całej rodziny. Oprócz
silnej w takich sytuacjach psychiki, naszego samozaparcia i wytrwałości, musimy
stawić czoło dodatkowemu problemowi, czyli finansom. Po prostu brak pieniędzy na leczenie !
Rozmowa z Jarosławem Dudziak, Doradcą Ubezpieczeniowym, mieszkańcem naszej gminy, który wyjaśni i rozwieje wiele wątpliwości dotyczących ubezpieczeń
chorobowych.
W ubezpieczeniach pojawia się termin „Poważane zachorowania”. Co to jest ?
Choroba to moment, w którym uzmysławiamy
sobie, że zdrowie jest ważniejsze od samochodu,
domu, telewizora, pieniędzy. Niestety w przypadku poważnych zachorowań, te pieniądze mogą być
bardzo potrzebne, a ich brak możemy boleśnie odczuć. W naszym kraju teoretycznie leczenie jest za
darmo, jednak kolejki do specjalistów, czy wielomiesięczne oczekiwanie na wizytę u lekarza, wykonanie
stosownych badań, w sytuacji gdzie czas jest najważniejszy, uzmysławia nam zupełnie inną rzeczywistość. Wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia może być kluczowe dla naszego zdrowia i życia.
Brak takiej możliwości może doprowadzić do załamania pacjenta, właśnie gdy potrzebna jest maksymalna motywacja i siła do walki chorobą. Jak tego
dokonać gdy dowiadujemy się, że lek który może
uratować nam życie kosztuje tyle co nasza pensja
? Co w sytuacji gdy dowiadujemy się, że gdzieś na
świecie leczy się takie przypadki jak nasz, ale koszt
całego przedsięwzięcia to pieniądze, których nawet nie potrafimy sobie wyobrazić ?
O jakich chorobach mówimy w ubezpieczeniu Poważne Zachorowania?
Zarówno definicja ciężkiego zachorowania oraz
zakres chorób objętych ubezpieczeniem mogą być
różne w zależności od ubezpieczyciela i wariantu
wybranej polisy. Zazwyczaj są to choroby, które pociągają za sobą znaczne komplikacje naszego życia,
ale także bardzo często życia naszych rodzin. Często
na liście chorób objętych ubezpieczeniem są zawały serca, udary, nowotwory, przeszczepy narządów,
wszczepienie by-passów, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera i wiele wiele innych.
Nowotwory także znajdują się na takiej liście chorób ?
Tak. W przypadku nowotworów, rocznie w naszym kraju diagnozuje się około 150 tysięcy nowych
zachorowań na nowotwory złośliwe. Można powiedzieć, że jest to dramatyczna sytuacja dla 150 tysięcy rodzin. Dramat, bo według danych, połowa
z tych 150 tysięcy osób nie przeżyje pięciu lat od
momentu wykrycia nowotworu ! Powodem jest
kiepska profilaktyka, późna diagnostyka, brak dostępu do nowoczesnych leków, i terapii.
Dlaczego powinniśmy pomyśleć o takim
ubezpieczeniu ?
Sama diagnoza już jest szokiem, potem jest szok,
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gdy okazuje się, że obietnice NFZ o bezpłatnym leczeniu to tylko iluzja. Bo kolejki na badania diagnostyczne są ogromne. Jeśli zależy nam na czasie musimy umawiać się prywatnie, za wiele badań trzeba
płacić. W 2015 roku powstał raport dotyczący dostępności nowoczesnego leczenia onkologicznego
w Polsce. „Na 30 najczęściej używanych leków na
raka, w Polce aż 12 jest niedostępnych, kolejnych
16 jest dostępnych, ale z ograniczeniami. I to urzędnicy Ministerstwa Zdrowia, a nie lekarze określają, którzy pacjenci mogą z nich skorzystać”. Wtedy potrzebne są pieniądze. Pieniądze duże, których
zazwyczaj po prostu nie mamy. Ubezpieczenie może
być rozwiązaniem w takich sytuacjach. Oczywiście
nie jedynym, są bankowe pożyczki, kredyty, czy inne
możliwości. Ale to ubezpieczenie pozwala nam mieć
dostęp do dużych pieniędzy wtedy gdy ich będziemy pilnie potrzebować, za niewielką składkę, którą
płacimy właśnie na taką okoliczność.
Na jak sumę powinniśmy się ubezpieczyć
na wypadek takich sytuacji ?
To zależy od wielu czynników, ale podstawowym
jak zawsze są nasze możliwości finansowe. Pomimo tego, że „zdrowie jest najważniejsze i nie da
go wycenić”, życie weryfikuje to twierdzenie. Każdy
z nas wie, na jaką składkę ubezpieczeniową może
sobie pozwolić finansowo.
Składka będzie decydowała o sumie ubezpieczenia jaka będzie wpisana do polisy ubezpieczeniowej.
Wskazówki dotyczące sum ubezpieczenia można czerpać z wiedzy ogólnie dostępnej, przykładowo średni koszt leczenia nowotworu raka piersi to
kwota rzędu 35-40 tysięcy złotych, koszt leczenia
ostrej białaczki za jeden pobyt w szpitalu to 4050 tysięcy złotych. Oczywiście mogą być to kwoty mniejsze, ale także wielokrotnie większe. Trzeba pamiętać, że często w wyniku choroby tracimy
część, albo całość dochodów z pracy. Nie możemy
pracować albo pracę musimy ograniczyć.
O czym powinniśmy pamiętać wybierając
ubezpieczenie na wypadek wystąpienia
chorób ?
Jak przy każdym rodzaju ubezpieczenia także i w
tym przypadku najważniejsze jest abyśmy zapoznali się z dokumentem Ogólne Warunki Ubezpieczenia. To w nim zawarte są informacje kiedy możemy liczyć na wypłatę pieniędzy, w przypadku jakich
chorób polisa zostanie wypłacona. Jeśli są ograniczenia to też w tym dokumencie wszystko jest opisane. Zresztą dobry doradca ubezpieczeniowy także

powinien nam służyć pomocą i wszystko wyjaśnić.
Czy takie ubezpieczenie jest drogie ?
Nie. Czy kwota 25-30 złotych miesięcznie za sumę
ubezpieczenia 100 tysięcy złotych to dużo ? Czy
70-90 złotych miesięcznie za uzyskanie 300 tysięcy w przypadku choroby to duży czy mało ? Proszę pamiętać, że płacimy ułamek kwoty na którą
się ubezpieczamy. Oczywiście, może się wydarzyć,
że będziemy płacić składkę a nie zachorujemy i takiej wypłaty nie będzie. Tego życzę każdemu, aby
nie chorował i nie musiał się leczyć, nawet za pieniądze z polisy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie
ma być na wypadek takiej losowej sytuacji. Zabezpieczamy się, ale przecież nikt z nas nie liczy, że
zachoruje i skorzysta z tych pieniędzy, nie chcemy
chorować. Niezwykle ważny jest przemyślany wybór sumy ubezpieczenia. Nie może być ona zbyt
niska, gdyż nie zapewni nam realnej pomocy na
wypadek choroby.
Dla każdej osoby chcącej się ubezpieczyć
cena jest taka sama ?
Nie. Cena jaką płacimy za ubezpieczenie jest różna i inna dla każdej osoby. O wysokości składki decyduje nasz wiek, suma na jaką chcemy się ubezpieczyć oraz stan naszego zdrowia. To czynniki, które
decydują o tym, że przykładowo za taką samą sumę
ubezpieczenia dwie różne osoby będę miały zupełnie inne składki. Im młodszy wiek ubezpieczonego,
tym niższa będzie suma składki, dlatego o tego typu
polisach warto pomyśleć za młodu.
W jaki sposób możemy uzyskać takie ubezpieczenie ?
To stosunkowo prosta sprawa. Po pierwsze musimy się zdecydować i spotkać z doradcą, który przedstawi nam jakie mamy możliwości w tym zakresie.
Wyjaśni jak działa takie ubezpieczenie, jakie choroby objęte są polisą, warunki, ograniczenia Pozostaje określenie na jaką sumę chcemy się ubezpieczyć,
wyliczenie składki oraz zweryfikowanie naszego stanu zdrowia i na koniec - podpisanie umowy.
Kiedy powinniśmy zacząć myśleć o takim
ubezpieczeniu ?
Jak najszybciej ! Proszę pamiętać, że to nie my
decydujemy o tym kiedy i czy w ogóle zachorujemy. To się po prostu zdarza. Proszę zobaczyć na
nasze rodziny te bliższe i dalsze, znajomych, sąsiadów. Choroby są i będę występowały. Im wcześniej
o tym pomyślimy, tym wcześniej będziemy, przynajmniej pod względem finansowym zabezpieczeni.
Życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia oraz abyśmy nigdy nie musieli znaleźć się w takiej sytuacji.
Wszystkich z Państwa, którzy chcieliby porozmawiać ze mną, zachęcam do kontaktu pod numerem
telefonu 697-728-03.
Dziękuję za rozmowę.
Jarosław Dudziak
tel. 697 728 073
dudziak.jaroslaw@aviva.com.pl

37

Kochani Czytelnicy,
Postanowiłam, że kolejny wspólny zaczytany rok
rozpoczniemy w doskonałym miejscu i towarzystwie,
a mianowicie w szkolnej bibliotece (a nawet kilku!).
Skąd taki pomysł? Już wyjaśniam.
Biblioteka szkolna, przynajmniej taka, którą znam
z dzieciństwa, to miejsce magiczne, mimo szarych
ścian, starych półek i książek ubranych w obowiązkowy szary papier. Paradoksalnie, może właśnie dzięki tym wszechogarniającym szarościom, książki kusiły, żeby je jak najprędzej otworzyć i zanurzyć się
w innej rzeczywistości? Nie wiem. W każdym razie
bibliotekę odwiedzałam pasjami, książki czytałam
błyskawicznie i zaraz biegłam po następne (narażając się czasem na „egzamin” ze strony pani bibliotekarki, która nie mogła uwierzyć, że już przeczytałam te niedawno pożyczone). Do dziś pamiętam
odpytywanie z twórczości Miry Jaworczakowej, Marii Kownackiej, „Baśni” Andersena czy braci Grimm,
które szczęśliwie „zaliczyłam” w drugiej klasie podstawówki, broniąc przy okazji punktów zdobytych
dla klasy w rankingu czytelnictwa.
Od tamtej pory minęło sporo czasu, a ja nadal
w każdej bibliotece szkolnej, którą odwiedzam, szukam tej magii sprzed lat. Nie inaczej było w przypadku bibliotek szkolnych w naszej gminie, do których
dotarłam, przygotowując najnowszy cykl artykułów
do „Rokickich Wiadomości”. Czy ją odnalazłam? Na
to pytanie również postaram się odpowiedzieć, ale
najpierw kilka słów o podstawowym celu, który
przyświecał moim wizytom. Odwiedziłam biblioteki, żeby pokazać czytelnikom, jaką odgrywają rolę
i jakie przed nimi stoją wyzwania w świecie nieprzychylnym (ponoć) książce.
O tym, że biblioteki szkolne mają istotne zna-

czenie, jeśli chodzi o kształtowanie pozytywnego
stosunku uczniów do czytania (jako potencjalnych
dorosłych czytelników lub „nie czytelników”) wiedziałam nie od dziś. Po zakończeniu mojego „rokietnickiego bibliotecznego tournée” jestem przekonana, że sprawnie działająca biblioteka szkolna
może zdziałać cuda, jeśli chodzi o zaprzyjaźnianie
z książką. Dotyczy to zwłaszcza pierwszego etapu edukacyjnego. Co więcej, jeżeli współpracuje ze świetlicą, poszczególnymi nauczycielami i rodzicami, to jej szanse na sukces jeszcze
bardziej wzrastają. Dzieje się tak mimo wielu
ograniczeń, zwłaszcza finansowych, lokalowych
i czasowych (bo z godzinami otwarcia bibliotek
też niestety bywa ciężko) oraz nawału nowych obowiązków związanych z kolportażem podręczników,
za który jest odpowiedzialna.
Dzisiejsze biblioteki szkolne przynajmniej zewnętrznie (i to chyba jednak dobrze) nie przypominają już tej mojej pierwszej skarbnicy książek.
Mają zazwyczaj ładnie pomalowane ściany, nowsze półki, czasem wygodne miejsca do siedzenia,
oddzielną czytelnię, a przede wszystkim piękne kolorowe książki w kolorowych okładkach.
W kolejnych numerach naszego pisma postaram się przybliżyć poszczególne biblioteki szkolne
w gminie, a dziś, tytułem wprowadzenia, zdradzę
Wam pierwsze skojarzenia, które nasunęły mi się
po bliższym spotkaniu z każdą z nich. Posłuchajcie…
Na początek Napachanie, czyli BIBLIOTEKA
SZKOLNA = KREATYWNOŚĆ. Na czym polega ten
fenomen odpowiem już w lutym. W marcu przeniesiemy się do Mrowina, bo BIBLIOTEKA SZKOLNA
to przecież PASJA I ŚWIATA ODKRYWANIE. Wiosną
oczywiście nie zarzucimy naszej podróży, udamy się
do Rokietnicy, pamiętając, że BIBLIOTEKA SZKOL-

Wizyta Pana Kleksa, Mrowino (E. Fejfer)

„Czerwony Kapturek” po angielsku, Napachanie (E. Skrzypczak)
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„Tajemniczy ogród”, Rokietnica (z profilu fb szkoły)
NA = WYZWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ oraz OAZA
WYTCHNIENIA OD SZKOLNEGO ZGIEŁKU. Wreszcie bogatsi o wiele doświadczeń naszą wyprawę zakończymy u Zamoyskich, bo BIBLIOTEKA = ŚWIADOMY WYBÓR. Zapraszam już dziś i pozdrawiam
noworocznie, a póki co pozostawiam Was z magią
biblioteki. Zobaczcie i poczujcie ją sami…
Mariola Sudoł-Szczepaniak

Konkurs nr 40
Początek roku to tradycyjnie czas wszelkiego
rodzaju obietnic i zobowiązań. Niektórzy planują, że będą więcej pracować, inni wręcz przeciwnie: postulują zwolnienie tempa. Są również
tacy, którzy obiecują, że będą częściej sięgać po
książki. Decydują się nawet na różne wyzwania,
np. czytanie jednej książki tygodniowo albo systematyczne codzienne pół- czy jednogodzinne
czytanie. Niby proste, ale jak znaleźć czas na realizację takiego zobowiązania? Postanowiliśmy zapytać o to czytelników „Rokickich Wiadomości”.
Doradźcie, prosimy, w jaki sposób można
w tym zabieganym świecie znaleźć czas na codzienne czytanie. Może macie swoje sprawdzone sposoby albo takie, które chcielibyście dopiero wypróbować. Piszcie! Razem na pewno uda
nam się wypracować jakąś skuteczną strategię.
Tradycyjnie konkurs adresowany jest do
wszystkich czytelników „RW”, niezależnie od
wieku.
Do dzieła! Na rozwiązania czekamy do końca
stycznia. Można je zostawiać w bibliotece w Rokietnicy (ul. Pocztowa) albo przesłać na adres
zaczytanarokietnica@interia.pl. Na uczestników
konkursu czekają nagrody-niespodzianki. Jednocześnie miło nam poinformować, że na konkurs dotyczący małej ojczyzny napłynęła rekordowa liczba odpowiedzi, stąd wyniki ogłosimy
w kolejnym numerze „Rokickich Wiadomości”.

„Z książką u Zamoyskich” (J. Felisiak)

NOWE ZASADY SEGREGACJI
– OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU
Drogi Mieszkańcu, Właścicielu nieruchomości na terenie gminy Rokietnica!
Urząd Gminy w Rokietnicy informuje, że od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegnie dotychczasowy system zbiórki odpadów segregowanych. Realizując ustawowe obowiązki, wprowadzamy nowe zasady segregacji, które przedstawiamy poniżej:
Wszystkie odpady będą odbierane od godz. 6:00
w dniu wywozu, a nie jak dotychczas od godz. 7:00.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z 29 grudnia 2016 r. na terenie całego kraju wprowadza się standaryzację zbiórki odpadów gromadzonych selektywnie, zgodnie z którym na terenie
gminy Rokietnica zaczną obowiązywać odpowiednio
opisane, kolorowe worki/pojemniki do segregacji:
• KOLOR ŻÓŁTY – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
• KOLOR NIEBIESKI – PAPIER
• KOLOR ZIELONY – SZKŁO
• KOLOR BRĄZOWY – BIO
Odpady BIOdegradowalne…
To nie tylko odpady zielone, takie jak trawa, liście, czy drobne gałęzie. Od nowego roku będą to
również odpady kuchenne.
DO WORKA/POJEMNIKA WRZUCAMY TYLKO
I WYŁĄCZNIE:
• odpady zielone - trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych
• odpady kuchenne – resztki żywności (bez mięsa), obierki owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie
NIE WRZUCAMY:
• mięsa, kości, odchodów zwierząt, ziemi, kamieni, popiołów.
Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów, można:
1) zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach,

2) przekazywać do odbiorcy odpadów komunalnych w okresie od kwietnia do listopada,
3) przekazywać do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
W myśl nowych przepisów, wraz z nowym rokiem
przy ul. Topolowej 6 w Bytkowie zostaną również postawione ogólnie dostępne pojemniki do segregacji
odpadów. Jest to związane z realizacją obowiązku
zbiórki odpadów segregowanych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
Jeśli masz już POJEMNIKI
do segregacji, to co powinieneś
z nimi zrobić?
Pojemniki te mogą dalej służyć do zbierania odpadów. Należy jednak pamiętać, że muszą być odpowiednio opisane oraz oznaczone właściwym kolorem
(kolor co najmniej w 30% zewnętrznej całkowitej
powierzchni pojemnika)
- żółty „metale i tworzywa sztuczne”
- niebieski „papier”
- zielony „szkło”
- brązowy „BIO” (odpowiednie naklejki na pojemniki do zbierania odpadów BIO można pobrać
od stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy lub w PUK
Sp. z o.o.)

się z nowymi zasadami segregacji, wprowadzony będzie okres przejściowy od 1.01.2018 r. do 4.03.2018
r. Odbiory realizowane od 5.03.2018 r. będą oparte na „nowych” zasadach segregacji, których nieprzestrzeganie skutkować będzie brakiem odbioru.
Co powinieneś zrobić,
gdy zabraknie worków?
W takim przypadku należy pobrać dodatkowe
worki w siedzibie PUK sp. z o.o. w Bytkowie ul. Topolowa 6 lub w PSZOK przy Oczyszczalni ścieków
w Bytkowie. Nie ma możliwości wystawiania worków innych niż dostarczane przez PUK Sp. z o.o.
Kolor WORKÓW/POJEMNIKÓW
ma znaczenie
Niestety odpady nieprawidłowo segregowane
lub umieszczone w niewłaściwym worku nie zostaną odebrane.
Kiedy otrzymam nowe,
kolorowe worki?
Najpóźniej w styczniu 2018 r. przy pierwszym
odbiorze odpadów segregowanych.

Jeśli masz jeszcze WORKI
do segregacji. Okres przejściowy.
Aby wykorzystać dotychczasowe „stare” worki
(przeźroczyste, bezbarwne) oraz dokładnie zapoznać

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy
o kontakt z Urzędem Gminy w Rokietnicy – Referat Ochrony Środowiska pod nr tel. 61 8960616.
Referat Ochrony Środowiska UG Rokietnica

PSZOK*

znaczony dla mieszkańców GMINY ROKIETNICA.
Do PSZOK można oddać odpady tylko z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych
(takich jak ogródki działkowe, domki letniskowe).

Gmina Rokietnica
Informujemy o możliwości bezpłatnego (w
ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oddawania przez
mieszkańców odpadów problemowych do działającego na terenie gminy PSZOK-u.

CO MOŻNA ODDAĆ DO PSZOK?
• odpady selektywnie zbierane (papier, szkło,
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe)
• odpady biodegradowalne (ODPADY ZIELONE trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
ODPADY KUCHENNE resztki żywności (bez
mięsa), obierki owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj,
fusy po kawie i herbacie)
• przeterminowane leki
• chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki ochrony roślin)
• zużyte baterie
• zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
• meble i inne odpady wielkobarytowe

• odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia
robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany)
[100 kg na rok od mieszkańca]
• zużyte opony (wyłącznie od rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, które
nie są wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej) [4 sztuki rocznie od
mieszkańca].

*PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ROKIETNICA

ADRES:
• Teren Oczyszczalni Ścieków
przy ul. Topolowej 6 w Bytkowie
GODZINY OTWARCIA:
• wtorek
11.00 - 17.00
• czwartek
11.00 - 17.00
• sobota
9.00 - 14.00
PSZOK to punkt bezpłatnego* odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie, prze-

styczeń 2018

PAMIĘTAJ O ZABRANIU DOWODU OSOBISTEGO
POZOSTAŁE ODPADY
Pozostałe niewymienione odpady można
oddać odpłatnie odpowiednim firmom wywozowym, w tym celu można się skontaktować
z Urzędem Gminy Rokietnica pod nr telefonu
61 89 60 616
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Uwaga!!! Prosimy o wystawienie pojemników przed posesję do godziny 600 . Pojemniki zakluczone, nie wystawione przed posesję, zastawione, lub do których nie będzie dostępu, nie będą opróżnione . Wywóz rozpoczyna się według
grafiku każdego dnia o godz. 600 . W przypadku awarii sprzętu lub innych zdarzeń wywóz odpadów nastąpi w dniu następnym, po dniu przewidywanym w harmonogramie.

Mrowino, Przybroda (Mrowińska),
Cerekwica(Kokoszczyńska)
Rokietnica
(ul. Boczna, Srebrna, Złota, Platynowa,
Szafirkowa, Konwaliowa, Wrzosowa,
Graniczna, Błękitna, Słoneczna, Kolejowa,
Księżycowa), Rostworowo, Żydowo.
Rokietnica
ul. Trakt Napoleoński, Przy Trakcie, Noblistów,
Ks. J. Poniatowskiego, Legionów Polskich,
Kosynierów, Szwoleżerów, Kościuszkowców,
Huzarów, Ułanów) , os. Parkowe (ul.
Brzozowa, Jaśminowa, Kasztanowa,
Cyprysowa, Lipowa, Akacjowa, Jesionowa,
Jodłowa, Daglezjowa, Pod Gruszą) Os. Koszycy
(ul. Mickiewicza, Miłosza, Słowackiego,
Wyspiańskiego, Reymonta, Reja, Fredry,
Koszycy, Tęczowa, Poranek, Świt,)
Rokietnica
(ul. Obornicka, Topolowa, Serwisowa,
Wierzbowa, Miła, Wesoła, Sielska, Dobra,
Urocza, Pogodna, Przyjemna, Senna, Jasna,
Cicha, Spokojna, Witkowa, Działkowa,
Dworcowa, Pocztowa, Golęcińska, Dojazd,
Spichrzowa, Magazynowa, Gminna, Wspólna,
Zakątek, Łanowa, Zacisze, Kręta, Krótka,
Podgórna, Rolna, Zielona, Polna, Makowa,
Chabrowa, Szamotulska, Paryska, Francuska
Sportowa, Łąkowa.)
Rokietnica Orzechowa, Grzybowa , Szkolna,
Parkowa, Leśna, Spacerowa, Modrzewiowa,
Cedrowa, Klonowa, Dębowa, Bukowa,
Borowikowa, Czeremchowa, Rydzowa,
Migdałowa, Ogrodowa). Napachanie, Dalekie
Cerekwica, Przybroda

Rogierówko, Kobylniki, Kiekrz
(ul.Strumykowa, Wiatraczna, Wakacyjna,
Muzealna, Strusia, Sarnia, Podjazdowa)
Sobota, Pawłowice, Kiekrz-Chwaliszewo
(ul. Czysta, Błękitna, Słoneczna, Tęczowa,
Mokra, Torfowa, Kręta, Boczna, Prosta,
Łąkowa, Cicha), Bytkowo.
Kiekrz, Starzyny

MIEJSCOWOŚĆ

Harmonogram odbioru odpadów niesegregowanych (kubeł) w roku 2018 (NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE)

styczeń 2018
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II

14

13
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9

8

7
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5

III

3

3

11

10

9

6

5

4

IV

30

30

2

10

9

8

7

4

29

28

V

30

4

1

7

6

5

27

26

25

29

28

3

2

4

27

26

25

24

23

MIESIĄC
VI
VII

31

30

1

28

27

24

23

22

21

20

29

VIII

26

25

24

21

20

19

18

17

IX

24

23

22

19

18

17

16

15

X

21

20

19

16

15

14

13

12

XI

19

18

17

14

13

12

11

10

XII

dniu przewidywanym w harmonogramie.

4

Napachanie, Dalekie
18
15
15
12
10
7
5
2
30
27
25
22
20
Cerekwica, Przybroda
Krzyszkowo,
19
16
16
13
11
8
6
3
31
28
26
23
21
00
Uwaga!!! Prosimy o wystawienie pojemników przed posesję do godziny 6 . Pojemniki zakluczone, nie wystawione przed posesję, zastawione, lub do których nie będzie dostępu, nie będą
00
opróżnione. Wywóz rozpoczyna się według grafiku każdego dnia o godz. 6 . W przypadku awarii sprzętu lub innych zdarzeń, wywóz odpadów nastąpi w dniu następnym, po

( ul.Orzechowa, Grzybowa, Szkolna, Ogrodowa, Migdałowa, Parkowa, Leśna,
Spacerowa, Modrzewiowa, Cedrowa, Klonowa, Dębowa, Bukowa,
Borowikowa, Czeremchowa, Rydzowa).

Rokietnica

(ul. Obornicka, Topolowa, Serwisowa, Wierzbowa, Miła, Wesoła, Sielska,
Dobra, Urocza, Pogodna, Przyjemna, Senna, Jasna, Cicha, Spokojna,
Witkowa, Działkowa, Dworcowa, Pocztowa, Golęcińska, Dojazd, Spichrzowa,
Magazynowa, Gminna, Wspólna, Zakątek, Łanowa, Zacisze, Kręta, Krótka,
Podgórna, Rolna, Zielona, Polna, Makowa, Chabrowa, Łąkowa, Szamotulska,
Sportowa, Paryska, Francuska.)

Rokietnica

(os. Trakt Napoleoński (ul. Trakt Napoleoński, Przy Trakcie, Noblistów, Ks. J.
Poniatowskiego, Legionów Polskich, Kosynierów, Szwoleżerów,
Kościuszkowców, Huzarów, Ułanów) os. Koszycy (ul. Mickiewicza, Miłosza,
Słowackiego, Wyspiańskiego, Reymonta, Reja, Fredry) os. Parkowe (ul.
Brzozowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Cyprysowa, Lipowa, Akacjowa,
Jesionowa, Jodłowa, Daglezjowa), ul. Koszycy),

Rokietnica

(ul. Boczna, Srebrna, Złota, Platynowa, Szafirkowa, Konwaliowa, Wrzosowa,
Graniczna, Błękitna, Słoneczna, Kolejowa) Rostworowo, Żydowo,

12

11

Mrowino, Przybroda (Mrowińska), Cerekwica (Kokoszczyńska)

Rokietnica

10

9

8

I

Kiekrz, Starzyny.

(ul. Czysta, Błękitna, Słoneczna, Tęczowa, Mokra, Torfowa, Kręta, Boczna,
Prosta, Łąkowa, Cicha).

Sobota, Bytkowo, Pawłowice,
Kiekrz-Chwaliszewo

Wakacyjna, Muzealna, Strusia, Sarnia ,Podjazdowa)

Rogierówko, Kobylniki, Kiekrz (ul.Strumykowa, Wiatraczna,

MIEJSCOWOŚĆ

Harmonogram odbioru odpadów niesegregowanych (kubeł) w roku 2018 (NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE)
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27
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5

III

29

3

26

24

20
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6

4

IV
30

2

24

23

21

17

15

11

9

7

28

V

29
1

21

19

15

13

11

7

5

27

25

VI

29

3

19

17

13

11

9

5

27

25

23

MIESIĄC
VII

31

2

16

14

10

8

6

28

24

22

20

30

VIII

13

11

7

5

3

27

25

21

19

17

IX

3

1

11

9

5

25

23

19

17

15

X

31

29

5

8

7

28

26

22

20

16

14

12

XI

30

Uwaga!!! w przypadku awarii sprzętu lub innych zdarzeń losowych, odbiór odpadów nastąpi w następnym dniu roboczym, surowce wtórne przeznaczone do odbioru prosimy
wystawić przed posesję do godziny 6.00; w przeciwnym wypadku pozostaną nie zabrane, stłuczka szklana powinna być czysta i pozbawiona nakrętek ( bez ceramiki i
szkła okiennego), prosimy aby opakowania plastikowe po napojach były pozbawione nakrętek.

Podgórna, Wspólna, Makowa, Chabrowa, Polna, Spichrzowa, Magazynowa,
Szkolna ,Ogrodowa, Migdałowa Parkowa, Leśna ,Grzybowa, Orzechowa,
Modrzewiowa, Cedrowa, Klonowa, Dębowa, Bukowa, Borowikowa,
Czeremchowa, Rydzowa).

ROKIETNICA (ul. Dworcowa, Golęcińska, Rolna, Zielona, Gminna, Pocztowa,

Słoneczna, Boczna, Srebrna, Złota, Platynowa, Graniczna, Wrzosowa,
Szafirkowa, Konwaliowa Tęczowa, Świt, Poranek, Księżycowa)

ROSTWOROWO, ŻYDOWO, ROKIETNICA( ul.Kolejowa, Błękitna,

ROKIETNICA ( ul. Obornicka, Topolowa, Spokojna, Działkowa, Witkowa,
Wierzbowa, Miła, Wesoła, Sielska, Dobra, Urocza, Pogodna, Przyjemna, Senna,
Jasna, Cicha, Szamotulska, Sportowa, Łąkowa, Łanowa, Zacisze, Zakątek,
Krótka, Kręta,).

Noblistów, Paryska, Francuska, Ks. J. Poniatowskiego, Legionów Polskich,
Kosynierów, Szwoleżerów, Kościuszkowców, Huzarów, Ułanów) os. Koszycy
(ul. Mickiewicza, Miłosza, Słowackiego, Wyspiańskiego, Reymonta, Reja,
Fredry) os. Parkowe (ul. Brzozowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Cyprysowa,
Lipowa, Akacjowa, Jesionowa, Jodłowa, Daglezjowa), ul. Koszycy),

ROKIETNICA (os. Trakt Napoleoński (ul. Trakt Napoleoński, Przy Trakcie,

KRZYSZKOWO, KOBYLNIKI,

(ul.Kokoszczyńska)

18

16

KIEKRZ (ul. Kierska, Leśna, Jodłowa, Różana, Świerkowa, Kolejowa,
Brzozowa, Topolowa, Kasztanowa, Akacjowa, Polna, Spokojna, Okrężna,
Sosnowa, Ostra , Parkowa Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich,
Siostry Faustyny Kowalskiej, Żeglarska, Sadowa, Ogrodowa, Lipowa, Zielona,
Portugalska, Holenderska, Grecka, Włoska, Górska, , Radosna, Bluszczowa,
Wł.Raginisa, Zaciszna).

MROWINO, PRZYBRODA (ul.Mrowińska), Cerekwica

12

10

8

I

NAPACHANIE, DALEKIE, PRZYBRODA, CEREKWICA

Torfowa, Kręta, Boczna, Prosta, Łąkowa, Cicha).

BYTKOWO, SOBOTA, , PAWŁOWICE,
KIEKRZ-CHWALISZEWO(ul. Czysta, Błękitna, Słoneczna, Tęczowa, Mokra,

Wiatraczna, Wierzbowa, Świt, Poranek, Jutrzenki, Brzask, Wczasowa, Krótka,
Altanowa Podjazdowa, Strumykowa, Wakacyjna, Willowa, Sarnia, Muzealna,
Wesoła, Letnia, Zaułek, Szkutnicza, Starzyńska).

STARZYNY, ROGIERÓWKO, KIEKRZ(ul.Poznańska, Miodowa, Ptasia,

MIEJSCOWOŚĆ

5

6

4

31

27

21

19

17

13

11

10

XII

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych metale i tworzywa sztuczne (worki koloru żółtego) oraz papier (worki koloru niebieskiego ) w roku 2018
(W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ)

SEGREGACJA – TO TAKIE PROSTE

CZONE, BEZ ZAWARTOŚCI).
WYCH, REFLEKTORÓW, IZOLATORÓW, SZKŁA
• ODPADY BIOdegradowlane - ODPADY ZIELONE
STOŁOWEGO, KRYSZTAŁU, SZKŁA OKULARO– (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty,
WEGO, SZKŁA ŻAROODPORNEGO, EKRANÓW
DO WORKÓW/POJEMNIKÓW WRZUCAMY:
resztki kwiatów ciętych i doniczkowych), ODI LAMP TELEWIZYJNYCH.
PADY KUCHENNE – (resztki żywności (bez mię• METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – BUTE• PAPIERMAKULATURA - KARTONY I TEKTURĘ
sa), obierki owoców i warzyw, przeterminowaLEK I OPAKOWAŃ Z ZWARTOŚCIĄ, BUTELEK
ORAZ ZROBIONE Z NICH OPAKOWANIA. PAPIER
DO WORKÓW/POJEMNIKÓW WRZUCAMY:
ne owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie
PO OLEJACH SPOŻYWCZYCH I SAMOCHODOSZKOLNY, BIUROWY, GAZETY, KSIĄŻKI, KATALO ZESZYTY,
PAPIER - PAPIEROWE
KARTONY I TEKTURĘ
ZROBIONE Z NICH
OPAKOWANIA. PAPIER SZKOLNY, BIUROWY, GAZETY, KSIĄŻKI,
KATALOGI, ZESZYTY,
PAPIEROWE
TORBY I
i herbacie)
WYCH, OPAKOWAŃ
PO OLEJACH
SPOŻYWCZYCH
GI,
TORBY IORAZ
WORKI,
WORKI,
SILNIKOWYCH,
SMARACH,
STYROPIANU,
• SZKŁO
– PODCZYSZCZONE
SŁOIKISZKLANE PO NAPOJACH I ŻYWNOŚCI (BEZ NAKRĘTEK, USZCZELEK), CZY

SZKŁO
– PODCZYSZCZONEBUTELKI
BUTELKI II SŁOIKI
SZKLANE
OPAKOWANIA
PO KOSMETYKACH.

METALE
TWORZYWA ISZTUCZNE
PUSTE,
I ZGNIECIONE BUTELKI PLASTIKOWE
PO NAPOJACH (NP.
TYPU
PET), PUSTE BUTELKI
PLASTIKOWE
PO
DO WORKÓW/POJEMNIKÓW
NIE WRZUCAMY:
GUMY,
PLASTIKOWYCH
OPAKOWAŃ
PO WYROSZKLANE
POI NAPOJACH
ŻYWNOŚCI– (BEZ
NA-ODKRĘCONE
KOSMETYKACH I ŚRODKACH CZYSTOŚCI, PLASTIKOWE WORKI PO MLEKU, PLASTIKOWE ZAKRĘTKI, NAKRĘTKI OD SŁOIKÓW, PLASTIKOWE OPAKOWANIA PO
•
PAPIERMAKULATURA
OPAKOWAŃ
WIELOBACH
GARMAŻERYJNYCH,
PLASTIKOWYCH
BUKRĘTEK,
USZCZELEK),
SZKLANE
OPAKOWANIA
LEKACH, FOLIĘ I TOREBKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE (KARTONIKI PO SOKACH i MLEKU), PUSZKI (PODCZYSZCZONE, BEZ
ZAWARTOŚCI).
MATERIAŁOWYCH (KARTONIKI PO SOKACH),
TELEK Z JAKĄKOLWIEK ZAWARTOŚCIĄ, PUSZEK
PO KOSMETYKACH.

ODPADY BIOdegradowlane - ODPADY ZIELONE – (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych), ODPADY KUCHENNE – (resztki żywności
TŁUSTEGO
ZABRUDZONEGO
PAPIERU
(NP. PAPO FARBACH, BATERII, SKRZĘTU ELEKTRYCZ• METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE
– PUSTE,
OD(bez mięsa),
obierki owoców
i warzyw,
przeterminowane
owoce
i warzywa,Iskorupki
jaj, fusy po kawie
i herbacie)
PIEROWYCH OPAKOWAŃ PO MAŚLE, MARGANEGO I ELEKTRONICZNEGO, OPAKOWAŃ PO
KRĘCONE I ZGNIECIONE BUTELKI PLASTIKOWE
DOPO
WORKÓW/POJEMNIKÓW
NIE WRZUCAMY:
RYNIE, TWAROGU, KARTONÓW PO MLEKU CZY
AEROZOLACH (DEZODORANTY, ROZPYLACZE),
NAPOJACH (NP. TYPU PET), PUSTE
BUTELKI
PO NAPOJACH),
KALK,TŁUSTEGO
PAPIERU TERMICZNEGO
LEKACH,
POOPAKOWAŃ
ŚRODKACH
PLASTIKOWE
KOSMETYKACH
I ŚRODKACH (KARTONIKI

PAPIER - PO
OPAKOWAŃ
WIELOMATERIAŁOWYCH
PO SOKACH),
I ZABRUDZONEGO PAPIERU
(NP. OPAKOWAŃ
PAPIEROWYCH
POCHWAMAŚLE,
MARGARYNIE,
TWAROGU,
KARTONÓW
PO MLEKU CZY
PO NAPOJACH),
KALK,
PAPIERU TERMICZNEGO
ODPADÓW HIGIENICZNYCH
(NP.
I FAKSOWEGO,
TAPET,
ODPADÓW
HIGIENICZ- I FAKSOWEGO,
STO- CZY TAPET,
OWADOBÓJCZYCH,
SPRZĘTU AGD,
CZYSTOŚCI,
PLASTIKOWE
WORKI
PO MLEKU,
WACIKÓW, PODPASEK, PIELUCH).
NYCH
(NP. WACIKÓW, PODPASEK,
PIELUCH). I CERAMIKI,
PLASTIKOWYCH
ZABAWEK.LAMP NEONOWYCH,
PLASTIKOWE
ZAKRĘTKI, NAKRĘTKI
SŁO-OKIENNYCH,

SZKŁO – POTŁUCZONEGO
SZKŁA,OD
SZYB
SAMOCHODOWYCH,
LUSTER, PORCELANY
DONICZEK, ŻARÓWEK,
FLUORESCENCYJNYCH
I RTĘCIOWYCH,
REFLEKTORÓW,
IZOLATORÓW,
SZKŁA STOŁOWEGO,
KRYSZTAŁU,• SZKŁA
OKULAROWEGO,
SZKŁAMIĘSA,
ŻAROODPORNEGO,
• SZKŁO
– POTŁUCZONEGO
SZKŁA, SZYB OKIENODPADY
BIOdegradowlaneKOŚCI, ODIKÓW,
PLASTIKOWE OPAKOWANIA
PO LEKACH,
EKRANÓW I LAMP TELEWIZYJNYCH.
NYCH,
SAMOCHODOWYCH,
LUSTER,
PORCELACHODÓW
ZWIERZĄT,
ZIEMI,
KAMIENI,
POPIOFOLIĘ
I
TOREBKI
Z
TWORZYW
SZTUCZNYCH,

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – BUTELEK I OPAKOWAŃ Z ZWARTOŚCIĄ, BUTELEK PO OLEJACH SPOŻYWCZYCH I SAMOCHODOWYCH, OPAKOWAŃ PO OLEJACH
SPOŻYWCZYCH
CZY SILNIKOWYCH, SMARACH,
GUMY, PLASTIKOWYCH
OPAKOWAŃLAMP
PO WYROBACH
GARMAŻERYJNYCH, PLASTIKOWYCH BUTELEK Z
NY I CERAMIKI,
DONICZEK, ŻARÓWEK,
ŁÓW.
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
(KARTO- STYROPIANU,
JAKĄKOLWIEK ZAWARTOŚCIĄ, PUSZEK PO FARBACH, BATERII, SKRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, OPAKOWAŃ PO AEROZOLACH (DEZODORANTY,
NEONOWYCH,
FLUORESCENCYJNYCH
I RTĘCIONIKIROZPYLACZE),
PO SOKACH i LEKACH,
MLEKU),OPAKOWAŃ
PUSZKI (PODCZYSZPO ŚRODKACH CHWASTOCZY OWADOBÓJCZYCH,
SPRZĘTU
AGD, PLASTIKOWYCH ZABAWEK.

SEGREGACJA – TO TAKIE PROSTE



ODPADY BIOdegradowlane- MIĘSA, KOŚCI, ODCHODÓW ZWIERZĄT, ZIEMI, KAMIENI, POPIOŁÓW.

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych ze wspólnot mieszkaniowych
(z częstotliwością odbioru odpadów raz na dwa tygodnie)w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku
Miejscowość

MIESIĄC
I

Rogierówko, Kobylniki, Sobota,
Bytkowo, Pawłowice, Kiekrz, Starzyny,
Napachanie, Dalekie, Rostworowo,
Żydowo, Mrowino, Cerekwica,
Przybroda, Rokietnica, Krzyszkowo.

3

17

II

31

14

III

28

14

IV

28

11

V

25

9

VI

23

6

VII

20

4

VIII

18

1

13

IX

29

12

X

26

10

XI

24

5

XII

21

5

19

Prosimy o wystawienie pojemników przed posesją do godziny 600. Pojemniki zakluczone, nie wystawione przed posesję, zastawione, lub do których nie ma dostępu nie
będą opróżnianie. Wywóz rozpoczyna się według grafiku każdego dnia o godz. 600. W przypadku awarii sprzętu lub innych zdarzeń wywóz odpadów nastąpi w dniu
następnym , po dniu przewidywanym w harmonogramie.
6

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, GASTRONOMII ORAZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
(z częstotliwością odbioru odpadów raz na tydzień)w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku
Miejscowość

Dzień

Rogierówko, Kobylniki, Sobota, Bytkowo,
Pawłowice, Kiekrz, Starzyny, Napachanie, Dalekie,
Rostworowo, Żydowo, Mrowino, Cerekwica,
Przybroda, Rokietnica, Krzyszkowo.

Piątek

Prosimy o wystawienie pojemników przed posesjądo godziny 600. Pojemniki zakluczone, nie wystawione przed posesją, z braku dostępu nie będą
opróżnione. Wywóz rozpoczyna się według grafiku każdego dnia o godz. 600. W przypadku awarii sprzętu lub innych zdarzeń wywóz odpadów nastąpi w
dniu następnym , po dniu przewidywanym w harmonogramie.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ METALI W ROKU 2018 Z POSESJI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH

Miejscowość
ROKIETNICA, ŻYDOWO, ROSTWOROWO,
ROGIERÓWKO, STARZYNY, KIEKRZ,
KRZYSZKOWO,
SOBOTA, BYTKOWO, PAWŁOWICE, KIEKRZCHWALISZEWO,KOBYLNIKI
NAPACHANIE,DALEKIE, MROWINO,
ZMYSŁOWO, PRZYBRODA, CEREKWICA

DATA
7 KWIECIEŃ

8 WRZESIEŃ

14 KWIECIEŃ

15 WRZESIEŃ

21 KWIECIEŃ

22 WRZESIEŃ

28 KWIECIEŃ

29 WRZESIEŃ

Uwaga!!! Odpady należy składować w wyznaczonym terminie przed posesjami do godziny 6.00;
ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE ZOSTANĄ ZABRANE SPRZED POSESJI.

styczeń 2018

43
7

44
2

5

31

29

2

28

26

22

20

16

14

12

8

6

II

2

28

26

22

20

16

14

12

8

6

III

30

3

27

25

23

19

17

13

11

9

5

IV
30

4

25

23

22

18

16

14

10

8

28

V

30

22

20

18

14

12

8

6

4

28
2

20

18

16

12

10

6

4

26

24

MIESIĄC
VII

26

VI

30

3

1

17

14

13

9

7

27

23

21

31

29

VIII

14

12

10

6

4

28

26

24

20

18

IX

2

12

10

8

4

26

24

22

18

16

X

30

2

9

7

6

27

23

21

19

15

13

XI

29

8

7

5

3

28

24

20

18

14

12

10

XII

Uwaga!!! w przypadku awarii sprzętu lub innych zdarzeń losowych, odbiór odpadów nastąpi w następnym dniu roboczym, surowce wtórne przeznaczone do odbioru prosimy
wystawić przed posesję do godziny 6.00; w przeciwnym wypadku pozostaną nie zabrane, stłuczka szklana powinna być czysta i pozbawiona nakrętek ( bez ceramiki i
szkła okiennego), prosimy aby opakowania plastikowe po napojach były pozbawione nakrętek.

STARZYNY, ROKIETNICA (ul. Dworcowa, Golęcińska,Dojazd, Rolna,
Zielona, Gminna, Pocztowa, Podgórna, Wspólna, Makowa, Chabrowa, Polna,
Spichrzowa, Magazynowa, Szkolna, Parkowa, Leśna ,Grzybowa, Orzechowa,
Modrzewiowa, Cedrowa, Klonowa, Dębowa, Bukowa, Borowikowa,
Czeremchowa, Rydzowa).

Słoneczna, Boczna, Srebrna, Złota, Platynowa, Graniczna, Wrzosowa,
Szafirkowa, Konwaliowa Tęczowa, Świt, Poranek )

ROSTWOROWO, ŻYDOWO, ROKIETNICA(ul. Kolejowa, Błękitna,

Wierzbowa, Miła, Wesoła, Sielska, Dobra, Urocza, Pogodna, Przyjemna,
Senna, Jasna, Cicha, Szamotulska, Sportowa, Łąkowa, Łanowa, Zacisze,
Zakątek, Krótka, Kręta,).

3

25

ROKIETNICA (os. Trakt Napoleoński (ul. Trakt Napoleoński,Paryska,
Francuska, Noblistów, Ks. J. Poniatowskiego, Legionów Polskich, Kosynierów,
Szwoleżerów, Kościuszkowców, Huzarów, Ułanów) os. Koszycy (ul.
Mickiewicza, Miłosza, Słowackiego, Wyspiańskiego, Reymonta, Reja, Fredry)
os. Parkowe (ul. Brzozowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Cyprysowa, Lipowa,
Akacjowa, Jesionowa, Jodłowa, Daglezjowa), ul. Koszycy,),

ROKIETNICA ( ul. Obornicka, Topolowa, Spokojna, Działkowa, Witkowa,

23

19

17

15

11

9

I

KRZYSZKOWO, KOBYLNIKI,

(ul.Kokoszczyńska)

MROWINO, PRZYBRODA (ul.Mrowińska), Cerekwica

KIEKRZ (ul. Kierska, Leśna, Jodłowa, Różana, Świerkowa, Kolejowa,
Brzozowa, Topolowa, Kasztanowa, Akacjowa, Polna, Spokojna, Okrężna,
Sosnowa, Ostra , Parkowa Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich,
Siostry Faustyny Kowalskiej, Żeglarska, Sadowa, Ogrodowa, Lipowa, Zielona,
Portugalska, Holenderska, Grecka, Włoska, Górska, Radosna, Bluszczowa,
Wł.Raginisa, Zaciszna).

NAPACHANIE, DALEKIE, PRZYBRODA, CEREKWICA

Mokra, Torfowa, Kręta, Boczna, Prosta, Łąkowa, Cicha).

BYTKOWO, SOBOTA, , PAWŁOWICE,
KIEKRZ-CHWALISZEWO(ul. Czysta, Błękitna, Słoneczna, Tęczowa,

Ptasia, Wiatraczna, Wierzbowa, Świt, Poranek, Jutrzenki, Brzask, Wczasowa,
Krótka, Altanowa Podjazdowa, Strumykowa, Wakacyjna, Willowa, Sarnia,
Muzealna, Wesoła, Letnia, Zaułek, Szkutnicza, Starzyńska).

STARZYNY, ROGIERÓWKO, KIEKRZ(ul.Poznańska, Miodowa,

MIEJSCOWOŚĆ

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH SZKŁO (worki koloru zielonego) w roku 2018 (W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ)

Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych
W okresie od STYCZNIA do GRUDNIA 2018 roku
Miejscowość

MIESIĄC
I

II

III

IV

V

Rogierówko, Pawłowice, Kiekrz,
Starzyny

11

8

8

5

Sobota, Bytkowo,
Rostworowo,Żydowo

15

12

12

9

8

4

Rokietnica, Krzyszkowo

23

20

20

17

16

12

Kobylniki, Napachanie, Dalekie,
Cerekwica, Przybroda, Mrowino.

26

26

26

23

22

18

4

30

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

28

26

23

20

18

15

12

27

24

22

19

14

10

7

4

27

24

16

13

10

6

3

2

30

2

30

8

Odpady BIOdegradowalne to:
odpady zielone oraz kuchenne - trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych z wyłączeniem
odpadów z czyszczenia ulic i placów, resztki żywności (bez mięsa), obierki owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa,
skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie
Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 600 zgodnie z harmonogramem. Pojemniki i worki nie wystawione przed posesję
oraz w workach innych niż wydaje Przedsiębiorstwo nie będą odbierane. Zbiórka rozpoczyna się według grafiku od godz. 600. W
przypadku awarii sprzętu lub innych zdarzeń odbiór odpadów nastąpi w dniu następnym , po dniu przewidywanym w
harmonogramie.
9

Dlaczego warto wymienić worki
na pojemniki do odpadów BIOdegradowalnych?








Mniejsze ryzyko
rozsypania odpadów
przez zwierzęta
Łatwe w
przemieszczaniu
Redukcja
nieprzyjemnych
zapachów
Estetyczny wygląd

PROMOCJA !!!

POJEMNIK NA ODPADY BIO120l ZA JEDYNE 65 ZŁ BRUTTO*
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 618 145 743 lub pod adresem e-mail info@puk.com .pl
*do wyczerpania zapasów

styczeń 2018

10

45

S

T

R

O

N

Y

R

E

K

L

A

M

O

W

E

Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek

KARDIOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29

Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

Terminy przyjęć:   17 stycznia 2018, 14 lutego 2018
		
13 marca 2018, 18 kwietnia 2018
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

✔
✔
✔

tel. 662 950 068

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie) PRACOWNIA PROTETYCZNA
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)
Pracownia czynna:
Naprawy protez JEDNOOSOBOWE WYKONAWSTWO
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00
Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77

✔
✔

Nowe Instalacje
Przyłącza elektryczne
Przeróbki istniejących
instalacji
Pomiary elektryczne
Podłączanie płyt
indukcyjnych
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274

tel. 518-268- 039

Wywóz
nieczystości
płynnych
tel. 502 320 647
61 8145 426
Autoryzowany przedstawiciel producenta poszukuje
montażystów bram przemysłowych, garażowych
oraz konstrukcji stalowych. Praca również
w delegacjach. Wymagana dyspozycyjność,
wszechstronność, obsługa elektronarzędzi.
Janusz Piechowiak, Chludowo, 602 404 438, biuro@instalacje-piechowiak.pl

TWÓJ DOMOWY

FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto
• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlowanie, malowanie,
płyta nida gips
Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

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

tel. 660-070-232
łazienki - kuchnie - wg życzenia klienta
Sprzątanie domów i biur,
mycie okien,
zarządzanie najmem
736 239 222
biuro@clean-fresh.pl

AUTOMATYKA
DO BRAM
OGRODZENIA • BRAMY
AUTOMATYKA NA CAŁE ŻYCIE

62-001 CHLUDOWO, ul. Poznańska 19
tel. 61-892-70-25 kom. 602-45-88-47

46

Ogłoszenia
drobne
Dam pracę
Zatrudnię panią do pomocy w pracach
domowych 1 lub 2 razy w tygodniu. Dom
średniej wielkości położony w Starzynach.
Kontakt 660 443 632.
Firma Kwadro-Design (branża - materiały do
produkcji mebli) zatrudni kierowcę/dostawcę
(bus 3,5t). Praca na terenie całego kraju.
Wymagane prawo jazdy kat.B, doświadczenie na podobnym stanowisku, niekaralność.
Praca na cały etat. CV proszę kierować na
adres: biuro@kwadro-design.com.pl

styczeń 2018
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®

PROSTOWNIKI-AKUMULATORY.PL
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

PROMOCJA!
1h gry w bilard
od 8zł!

PRZEŹMIEROWO
ul. Rynkowa 1
62-081 Przeźmierowo
kom.: 790 390 299
Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 9-17
Sobota 9-14

ORGANIZUJEMY
KOMUNIE
już od 99 zł/osobę

Akumulator 62ah – od 179zł
Akumulator 72ah – od 199 zł
Akumulator 100ah – od 279 zł

kompleksowe
usługi
informatyczne
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

Certyfikaty:

styczeń 2018
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i komercyjnie

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

SKŁAD OPAŁU

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

WARGOWO II 81

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

POLSKI
WĘGIEL

Na j w y
ższ
j a kość a

»» KOKS
»» DREWNO LIŚCIASTE
»» EKO GROSZEK 24 KJ
(AKACJA, BUK,
»» EKO GROSZEK 26 KJ
DĄB, JESION, WIĄZ,
»» EKO GROSZEK 28 KJ
BRZOZA), SOSNA,
GAŁĘZIÓWKA
DOWÓZ GRATIS

Szczęśliwego Nowego Roku!

RATY

pow. 1 tony
do 25 km

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

GARNITURY NA STUDNIÓWKI

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

Kwiaciarnia „Zakątek”
Małgorzata Karpiczak-Ostrowska Kiekrz ul. Ostra 3 601-624-653, 8-482-125
Należymy do
międzynarodowej sieci
Poczty Kwiatowej

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

ZAPRASZAMY
DO ZAMIESZCZANIA REKLAM
Studio Kwadrat
tel. 607 566 555, mn@kreator.com.pl
48

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

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!

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY
ELEKTROMECHANIKA
AU T W L F
MECHANIKA
WULKANIZACJA
WWW.AUTOWOLF.PL
HOTEL OPON

tel. 570 150 130

USŁUG
JAKOŚĆ GÓŁACH
SZCZE
TKWI W

UL. SZKOLNA 29, 62-090 ROKIETNICA
styczeń 2018
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