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�Rokickie Wiadomości – Luty 2009

Drodzy Czytelnicy!
Za nami najbardziej ciepły, radosny i pełen rodzinnego wesela okres Świąt 

Bożego Narodzenia. Niestety Nowy Rok przyniósł ze sobą niepokojące wieści z 
miejsc, które zgodnie ze swą ponadczasową wymową powinny promieniować 

na cały świat spokojem, szczęściem i stabilizacją. Kolejny konflikt palestyńsko 
– izraelski na Bliskim Wschodzie, wysoki mur wzniesiony wokół Betlejem - 

miejsca narodzin Chrystusa i namalowany na nim symboliczny w swej wymowie 
biały gołąbek w kuloodpornej kamizelce, są kolejnym dowodem uzależnienia 

ludzkich losów od często zgubnych politycznych decyzji. 
Okazuje się jednak, że nie do końca. Mimo bowiem najbardziej czarnych 

proroctw i wizji o kryzysie, które zdaje się potwierdzać kolejna europejska 
wojna gazowa, XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, także nasz 

– rokietnicki, udowodnił, że dla Polaków nadal najważniejsze są ludzkie uczucia 
zrozumienia, współczucia, bezwarunkowej chęci niesienia pomocy.

Zapraszając Państwa do sięgnięcia po kolejny numer „Rokickich Wiadomości” 
zapewniam, że znajdziecie w nim Państwo szereg przykładów na to, że „świat 

nie jest taki zły” i że w zdecydowanej mierze jego oblicze zależy od nas samych.
Miłej Lektury.

Danuta Potrawiak
pełniąca obowiązki 
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Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma.

Wasze oddanie, ciepło i radość, które wnosicie do naszych rodzin jest 
jak balsam i lek na wszelkie zło i dziwnie skomplikowaną rzeczywi-
stość. Nie wymaga tłumaczenia powodów i uwarunkowań. Zatroska-
ne spojrzenie, otwarte ramiona, gotowość niesienia pociechy i pomocy 
w każdej sytuacji jest tym, za co każdy z nas chowa dla Was najwięk-
szą wdzięczność, w najbardziej  serdecznym zakamarku serca.
Dziękujemy, że jesteście.
Redakcja „Rokickich Wiadomości”

Terminy Zebrań Wiejskich 2009
Sołectwo Rokietnica   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 .01 .2009 r . (piątek), godz. 17 [stołówka naprzeciwko ZS w Rokietnicy]
Sołectwo Starzyny-Rogierówko   .  .  . 26 .01 .2009 r . (poniedziałek), godz. 18 [sala ślubów, bud. „B” UG]
Sołectwo Kiekrz-Pawłowice  .  .  .  .  .  .  . 28 .01 .2009 r . (środa), godz. 18 [Dom Parafialny „Arka” w Kiekrzu]
Sołectwo Mrowino-Cerekwica   .  .  .  . 29 .01 .2009 r . (czwartek), godz. 18 [Klub Sołecki w Mrowinie]
Sołectwo Napachanie-Dalekie   .  .  .  .  . 02 .02 .2009 r . (poniedziałek), godz. 18 [świetlica w Napachaniu]
Sołectwo Żydowo-Rostworowo   .  .  .  . 03 .02 .2009 r . (wtorek), godz. 18 [świetlica w Żydowie]
Sołectwo Sobota-Bytkowo   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .02 .2009 r . (wtorek), godz. 18 [sala ślubów, bud. „B” UG]
Sołectwo Krzyszkowo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .02 .2009 r . (środa), godz. 18 [świetlica w Krzyszkowie]
Sołectwo Kobylniki   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .02 .2009 r . (sobota), godz. 18 [salka w budynku przy ul. Szkolnej]
Sołectwo Przybroda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 .02 .2009 r . (poniedziałek), godz. 18 [budynek Uniwersytetu Przyrodniczego w Przybrodzie]

Kochanym 
Babciom 

i Dziadkom



4 Rokickie Wiadomości – Luty 2009

Bartosz Derech 
Wójt gminy Rokietnica

Szanowni Państwo!

Początkowi Nowego Roku to-
warzyszą zawsze dwa podstawo-
we tematy, pierwszy to podsumo-
wanie ubiegłego roku, a drugi to 
plany, postanowienia i marzenia 
związane z rozpoczęciem następ-
nych dwunastu miesięcy. Takie 
dwie debaty toczą się w skali, 
świata, poszczególnych państw, 
naszych rodzin, nie może ich za-
braknąć także na szczeblu gmin-
nym. W poprzednim numerze w 
wywiadzie miałem możliwość w 
sposób bardzo skrócony podsu-
mować połowę kadencji, nato-
miast w tym felietonie pozwólcie 
Państwo, że w kilku zdaniach 
podsumuję rok 2008 i skupię się 
przede wszystkim nad planami 
związanymi z rokiem 2009.

Ubiegły rok z punktu widze-
nia budżetu gminy upłynął pod 
dwoma przewodnimi hasłami: 
oświata i sport. Otwarte zostały 
nowe oddziały przedszkolne, w 
nowo przygotowanych pomiesz-
czeniach, przeprowadzono dal-
sze remonty w naszych gmin-
nych placówkach oświatowych. 
Powstały też kompleks boisk w 
Napachaniu Orlik 2012 i dokoń-
czona została budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Zespole 
Szkół w Rokietnicy. Przeznaczy-
liśmy również duże środki na 
poprawienie naszej infrastruktu-
ry drogowej, jak i usprawnienie 
funkcjonowania naszych gmin-
nych spółek. Mówiąc o budżecie 
zeszłego roku trudno byłoby nie 
wspomnieć o zabiegach służą-
cych jego zwiększeniu, główni 
poprzez pozyskanie zewnętrz-
nych środków.

W Nowym Roku z całą pew-
nością będą aktualne dwa pod-
stawowe hasła, jednakże zmieni 
się ich waga. W ramach oświa-
ty to przygotowanie inwestycji 
(łącznie z dokumentacją i po-
zwoleniem na budowę - co wbrew 

pozorom ze względu na wymogi 
formalne nie jest proste) pod 
nazwą  - budowa nowego Gim-
nazjum w Rokietnicy. Wszystkie 
czynności, które będą przepro-
wadzone w tym roku są niesamo-
wicie istotne ze względu na dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej 
w wysokości 6,75 mln zł., które 
udało nam się pozyskać w 2008 
roku. Żeby jednak otrzymać fi-
zycznie te środki, wszystkie for-
malności muszą być zakończone 
do listopada, żeby jeszcze w tym 
roku podpisać umowę z Urzę-
dem Marszałkowskim, a w 2010 
rozpisać przetarg na budowę. 
Następne duże zadanie od stro-
ny planowania, to budowa Hali 
Sportowo – Widowiskowej wraz 
z powierzchnią handlowo-usłu-
gową w Rokietnicy. To zadanie 
od strony koncepcyjnej jest prak-
tycznie gotowe, przysłowiowym 
postawieniem kropki nad „i”, 
który przesądzi o harmono-
gramie realizacji tej inwestycji, 
będzie podjęcie uchwały przez 
Radę Gminy w lutym tego roku. 
Są to dwa olbrzymie zadania (ich 
wartość stanowi niemalże dwu-
krotność naszego budżetu), które 
wymagają gruntownego, perfek-
cyjnego przygotowania, tak, aby 
ich realizacja w latach 2010, 2011, 
2012 przebiegła sprawnie.

Zadania, które już są przygo-
towane do realizacji w przyszłym 
roku to m.in. dalszy remont 
szkoły w Mrowinie, budowa na-
wierzchni na ul. Mickiewicza w 
Rokietnicy, chodnika w ciągu 
ul. Szkolnej w Rokietnicy i wiele 
innych zadań, które mają swoje 
odzwierciedlenie w tegorocznym 
budżecie.

Omawiając plany związane z 
Nowym Rokiem nie trudno nie 
wspomnieć o jednej z bardziej 
pesymistycznych informacji, 
która przez ekonomistów, publi-

cystów od kilku tygodni jest sze-
roko komentowana – magiczne 
słowo, które przyprawia o dresz-
cze - kryzys. Nie da się ukryć, 
że wszelkie wskaźniki makroe-
konomiczne mają bezpośrednie 
przełożenie również na nasze 
gminne finanse, choć szacujemy 
że skutki kryzysu nie będą dla 
naszej gminy aż tak bardzo bo-
lesne (głównie ze względu na jej 
charakterystykę i ciągły rozwój 
regionu, w którym się ona znaj-
duje). Jednakże ze względu na 
ambitne plany inwestycyjne w 
przyszłych latach planujemy w 
ciągu trwania roku budżetowego 
minimalizowanie deficytu, jak i 
zmniejszenie zadłużenia gminy.

Szanowni Państwo, przed-
stawiając Państwu w sposób bar-
dzo skrótowy, wręcz lakoniczny, 
sprawozdanie z dokonań w roku 
2008 i wyzwań czekających Nas 
w 2009 roku, ograniczyłem się 

tylko do celów strategicznych. 
Oczywistym jest bowiem fakt 
realizowania przez Gminę Ro-
kietnica wszystkich zadań włas-
nych zawartych w ustawie o sa-
morządzie gminnym. Zaręczam 
Państwu, że o tych zadaniach nie 
zapominamy i w ramach naszych 
skromnych środków budżeto-
wych staramy się realizować je 
we wszystkich gminnych miej-
scowościach bez wyjątku. Ro-
kietnica bowiem to nie tylko wieś 
o tej nazwie ale i Gmina w skład 
której wchodzi kilkanaście miej-
scowości o identycznym statusie.

Działanie władz samorządo-
wych gminy możecie Państwo 
monitorować nie tylko w „Ro-
kickich Wiadomościach”, ale i 
na naszej stronie internetowej 
(łącznie z planem budżetowym 
na 2009 rok i wykonaniem planu 
za 2008 rok), do czego Państwa 
serdecznie zapraszam.

6 marca 2009 roku o godz. 18.00 w Klubie Sołeckim 
w Mrowinie odbędzie się uroczysta 

INAUGURACJA  
AKADEMII WIEKU DOSTOJNEGO 

w Gminie Rokietnica

Patronat honorowy -  
Wójt Gminy Rokietnica, Pan Bartosz Derech 
Patronat medialny - „Rokickie Wiadomości” 

PROGRAM INAUGURACJI ROKU 
1.  Przedstawienie programu i regulaminu AWD
2. Przemówienie Wójta gminy Rokietnica
3. Uroczyste otwarcie Akademii Wieku Dostojnego
4. Gaude Mater Polonia - w wykonaniu chóru Uniwersytetu Me-

dycznego pod batutą prof. Przemysława Pałki
5. Wręczenie honorowego wyróżnienia A WD „Kalos kaghatos” 
6. Wykład inauguracyjny (prof. dr hab. med. Andrzej Obrębowski) 
7. Gaudeamus Igitur - w wykonaniu wspólnym: chóru i słuchaczy. 
8. Koncert Chóru UM 
9. Cześć towarzyska, pytania i zapisy. 

Dodatkowe informacje i zapisy w Bibliotece Gminnej w godzinach otwarcia 
placówki oraz pod numerem tel. (061) 8145-212.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
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Kochana Halu!

Naszej kochanej Radzie Gminy nale-
ży się chyba tytuł „Przodownika Pra-
cy”, a to z tytułu ilości posiedzeń Ko-
misji, Sesji i podejmowanych uchwał. 
Dlatego też bez wstępów przejdę dzi-
siaj do opisania Ci przebiegu dwóch 
sesji Rady Gminy Rokietnica, które 
miały miejsce w grudniu 2008 roku. 
Pierwsza, odbyła się 22 grudnia 2008 
roku i podjęto na niej aż 17 uchwał! 
Rozpoczęła się o godzinie 16.00 na-
rzekaniem Pani Przewodniczącej 
Bartol i Pana Wiceprzewodniczącego 
Gmerka na fatalne oświetlenie sali se-
syjnej. Fakt, świeciła się 1/3 ogółu 
lamp, co mnie również lekko zasko-
czyło. Na początku myślałam, że Pan 
Sekretarz jest zwolennikiem zasady 
„im ciemniej tym przyjemniej” (tym 
bardziej, że ulokował się w pobliżu 
naszej uroczej Pani Skarbnik), ale 
później wytłumaczył się, że w stycz-
niu 2009 roku rusza remont sali z wy-
mianą starej instalacji elektrycznej (z 
aluminiowej na miedzianą), z przy-
stosowaniem jej do pełnienia funkcji 
przemiennej, z salą ślubów. Dlatego 
też wprowadzenia wymiany lamp i 
żarówek w tej chwili, byłoby niecelo-
we z punktu widzenia interesu ekono-
micznego gminy. Oszczędny chłopak, 
prawda? Pani Przewodniczącej to wy-
starczyło, a pan Jurek dostał na stół 
lampę na biurko z gabinetu sekreta-
rza i też przestał narzekać. Po otwar-
ciu XXIX sesji Rady Gminy Rokietni-
ca i powitaniu przybyłych (niestety 
dalej byłam bez moich przyjaciół), 
Pani Przewodnicząca stwierdziła pra-
womocność obrad i odczytała propo-
nowany ich porządek. Wniosła osobi-
ście o jego zmianę poprzez 
wprowadzenie do punktu 6 podpunk-
tu „r” w postaci „zatwierdzenia ramo-
wego planu pracy Rady Gminy Ro-
kietnica na 2009 rok”. Poprawkę 
przyjęto jednogłośnie. Następnie o 
głos poprosił pan Sekretarz Gminy 
i zwracając się do Rady Gminy Ro-
kietnica za pośrednictwem Pani 
Przewodniczącej złożył w imieniu 
nieobecnego na sesji, z powodu 
choroby, Wójta Gminy Rokietnica 
dwa wnioski . Pierwszy dotyczył wy-
rażenia przez radnych zgody na 
przedstawienie sprawozdania z dzia-
łalności Wójta na następnej sesji Rady 
Gminy, drugi – wycofania z programu 
obrad punktu „e” - projektu uchwały 
dotyczącej „nabycia nieruchomości 
położonej w miejscowości Kiekrz” i 
wprowadzenia w to miejsce nowego 
projektu uchwały w sprawie „uchyle-
nia Uchwały nr XXXIII/329/2005 z 
29.08.2005 roku, w sprawie przekaza-
nia do PUK w Rokietnicy aportu rze-
czowego w postaci nieruchomości 
położonej w Mrowinie”. Każda z za-
proponowanych przez Pana Wójta 

Derecha poprawek, została przez rad-
nych przyjęta jednogłośnie. Następ-
nie Pani Przewodnicząca poinformo-
wała, że pani radna Elżbieta Brzeźniak 
wniosła uwagę do protokołu z ostat-
niej sesji. Polegała ona na tym, że w 
protokole za mało szczegółowo przy-
toczono jej argumentację w dyskusji 
nad jedną z uchwał. Z tego, co pamię-
tam w jednym z listów pisałaś mi już 
na ten temat. Ale wówczas taką uwagę 
wnosił chyba pan opozycyjny radny i 
otrzymał odpowiedź, że protokół to 
nie stenogram z posiedzeń sesji i ma 
się w nim znajdować to, co najistot-
niejsze, gdyż w przeciwnym przypad-
ku drukowano by nie kilka czy kilka-
naście stron, ale tomy i dlatego 
istnieje wyraźny zapis ustawowy w tej 
sprawie. Tym razem jednak poprawkę 
do protokołu przyjęto przy jednym 
głosie wstrzymującym się i jednym 
głosie przeciwnym (radny Jerzy Gme-
rek). No cóż, co jak co, ale panu Jurko-
wi nieznajomości prawa nie można 
zarzucić. Ale jak tak dalej pójdzie, to 
następny protokół zawierać będzie 
słowo w słowo wypowiedzi niektó-
rych radnych (a od tego już tylko krok 
do cyrku przy Wiejskiej w Warsza-
wie). Cały protokół z obrad poprzed-
niej sesji przyjęto przy dwóch głosach 
wstrzymujących się. W punkcie inter-
pelacje i zapytania radnych, o głos po-
prosiła radna Jolanta Pankowska. Zło-
żyła interpelację w sprawie stanu 
drogi gminnej na Trakcie Napoleoń-
skim od ulicy Szkolnej do ulicy  
Osiedle Kalinowe, oraz w sprawie 
włączenia oświetlenia na drodze 
gminnej 16/6 przy tej ulicy. W związ-
ku z obfitością uchwał pozwól, że i 
tym razem przedstawię je w kolejno-
ści od tych najmniej kontrowersyj-
nych do tych budzących nieco więk-
sze emocje. Piszę nieco, gdyż na tej 
sesji radni „większych problemów” 
nie mieli. Tak, więc najpierw jedno-
głośnie przyjęto uchwałę w sprawie 
„zmian w budżecie gminy na rok 
2008”. W związku z nowo przyjętymi 
orzeczeniami NSA ponownie prze-
głosowano uchwały w sprawie „zmia-
ny uchwały w sprawie poboru należ-
ności pieniężnych w drodze inkasa 
oraz zasad rozliczania inkasentów”, w 
sprawie „ zmiany uchwały w sprawie  
ustalenia stawek opłaty targowej na 
2009 rok”, „ zmiany uchwały w spra-
wie określenia wysokości stawek po-
datku od środków transportowych”, 
„określenia wzorów formularzy in-
formacji i deklaracji podatkowej”. 
Podczas głosowania nad trzecia z ww. 
uchwał jeden radny wstrzymał się od 
głosu, w pozostałych przypadkach 
radni podjęli je jednogłośnie. Rów-

nież jednogłośnie podjęto 
uchwały w sprawie „uchwale-
nia rocznego programu 
współpracy Gminy Rokietnica z 
organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalności pożytku publiczne-
go na 2009 rok”, w sprawie „nabycia 
nieruchomości położonej  w miejsco-
wości Napachanie”, w sprawie „uchy-
lenia Uchwały nr XXXIII/329/2005 w 
sprawie wniesienia do PUK Rokietni-
ca jako aport rzeczowy nieruchomo-
ści położonej w miejscowości Mrowi-
no”, w sprawie „nieodpłatnego 
przejęcia części działki nr 314/1 w 
miejscowości Mrowino” i w sprawie 
„zatwierdzenia ramowego planu pra-
cy Rady Gminy Rokietnica na rok 
2009”. Stosunkiem głosów 13 „za” 
przy jednym wstrzymującym się, rad-
ni podjęli też uchwały w sprawie 
„uchwalenia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Ro-
kietnica na lata 2008-2015”, w sprawie 
„uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomani dla 
Gminy Rokietnica na rok 2009” i w 
sprawie „uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Rokietnica na 2009 rok”.  W głosowa-
niu nad uchwałą w sprawie „odstąpie-
nia od obowiązku przetargowego try-
bu zawarcia umów najmu lokali 
położonych w budynku świetlicy 
wiejskiej w Cerekwicy”  udział wzięli 
wszyscy obecni na sesji radni. Radni 
podjęli tą uchwałę nieomal jedno-
głośnie (przy jednym głosie przeciw-
nym  - zgadnij kogo? ). Jak pamiętasz 
w relacji z poprzedniej sesji pisałam 
Ci o wycofaniu przez pana Wójta jed-
nej z uchwał dotyczącej „Regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegó-
łowe warunki przyznawania, oblicza-
nia i wypłacania nauczycielom w 
2009 roku dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za wa-
runki pracy, a także za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz przyznawania nagród 
ze specjalnego funduszu nagród dla 
nauczycieli w szkołach i przedszko-
lach prowadzonych przez Gminę Ro-
kietnica”, z powodu braku opinii ZNP. 
Otóż staraniem pani Beaty Dukat i 
dzięki właściwie przeprowadzonym 
negocjacjom przez Komisję Oświa-
ty pod przewodnictwem radnego 
Ryszarda Lubki, gmina uzyskała 
pozytywną opinię z tegoż związku. 
Radni - widać dobrze poinformowani 
- nie podjęli dyskusji w tej sprawie. 
Uchwałę podjęto 12 głosami „za” przy 
dwóch głosach wstrzymujących się. 
Widać pan Sławek i pan Jurek mieli 

mieszane uczucia w tej sprawie. Myślę 
jednak, że przyczyny tego w odniesie-
niu do naszych dwóch radnych były 
zgoła różne. Bardzo ważną uchwałą, 
która podejmowana była na tej sesji 
to uchwała w sprawie „ustalenia wy-
sokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczych Straży Pożar-
nych”. Moje „poufne źródła” doniosły 
mi o gorącej dyskusji, jaka miała miej-
sce na komisji wspólnej przed sesją 
właśnie w tej sprawie. Byłam więc 
ogromnie ciekawa jakie stanowisko 
przyjmą nasi radni co do wysokości 
ekwiwalentu. Z dumą mogę Ci zako-
munikować, że projekt uchwały w 
tej sprawie autorstwa Pana Wójta 
został przyjęty przez Radę Gminy! 
Za projektem głosowało 13 rad-
nych, a jeden z radnych wstrzymał 
się od głosu, głosów przeciwnych 
nie było! Tym samym naszym ko-
chanym druhom chociaż w części 
będziemy mogli zrewanżować się 
za ich ofiarność i niesienie pomocy 
w stanie zagrożenia życia i mienia . 
Ustalona stawka godzinowa (15,00 zł. 
za działania w akcji bojowej i 7,00 
złotych za udział w szkoleniach) jest 
jedną z wyższych w naszym powiecie 
i kraju. Dla przykładu o wiele bogat-
sza gmina Suchy Las uchwaliła stawki 
godzinowe 10,00 zł i 5,00 zł.. Moim 
zdaniem życie i zdrowie naszych 
mieszkańców nie ma ceny. Przy tym 
pamiętać musimy o tym, że druhowie 
społecznie zabezpieczają imprezy i 
pomagają w ich organizacji, jak rów-
nież wykonują nieodpłatnie wiele 
prac na rzecz naszej gminy. Ja się w 
każdym razie czuję bezpiecznie, od 
kiedy reanimowano i doposażono na-
sze gminne jednostki OSP. Rada Gmi-
ny podjęła też uchwałę w sprawie „na-
dania nazwy ulicy w miejscowości 
Mrowino, Gmina Rokietnica”. Za 
uchwałą głosowało 12 radnych, a 
dwóch radnych wstrzymało się od 
głosu. Po zakończeniu rozpatrywania 
projektów uchwał, Pani Przewodni-
cząca, a za nią Przewodniczący Komi-
sji Rady Gminy Rokietnica, złożyli 
sprawozdania ze swej działalności. W 
odpowiedzi na interpelacje i zapyta-
nia radnych głos zabrał pan Sekretarz 
Gminy. Wyjaśnił, że na mocy porozu-
mienia Gmina użyczyła swojej drogi 
firmie „Kalbud” na czas realizacji bu-
dowy i oczekuje jej zwrotu w stanie 
identycznym jak w dniu przekazania. 
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Latarnie postawione przez tą firmę 
nie są własnością Gminy Rokietnica, 
ale firmy, która je postawiła i zasila. W 
tej sytuacji wszelkie zapytania miesz-
kańcy winni kierować do dewelopera 
jako właściciela owych latarni. Nato-
miast, co do drogi na wymienionym 
przez panią radną Pankowską odcin-
ku, to była ona utwardzona w profe-
sjonalny sposób we wrześniu 2008 
roku. Otwarte budowy powodują jed-
nak postępującą degradację tego od-
cinka drogi. W tym stanie rzeczy 
przystąpienie do jakichkolwiek kom-
pleksowych remontów czy budowy 
do czasu zakończenia okolicznych 
budów, byłoby przysłowiowym wrzu-
caniem „w błoto” społecznych pienię-
dzy. Poza więc okresowym równa-
niem tego odcinka drogi i to według 
ustalonej kategorii pilności remon-
tów, na dzień dzisiejszy nie planuje się 
żadnych inwestycji drogowych w tym 
rejonie. W wolnych głosach i wnio-
skach, za zgodą Pani Przewodniczą-
cej, głos zabierali w kolejności: Pan 
Sekretarz Gminy, radna Sylwia Kiej-
nich, radny Wojciech Mazurek, radna 
powiatowa Grażyna Głowacka, sołtys 
Józef Fudala i radny Ryszard Słusz-
czak. Zapytania dotyczyły głównie ze-
brań sołeckich i złego stanu dróg po-
wiatowych. Po wyczerpaniu porządku 
zebrania Pani Przewodnicząca za-
mknęła obrady. Nie uwierzysz, spoj-
rzałam na zegarek (no wiesz ten ko-
munijny) i okazało się, że cała sesja 
trwała z przerwami niecałe dwie go-
dziny! Bicie rekordu Guinnessa czy 
co? A może wreszcie kochajmy się i 
szanujmy dla dobra gminy i jej miesz-
kańców? Oby to drugie. 
 Jeżeli chodzi natomiast o drugą w 
miesiącu grudniu sesję Rady Gminy 
Rokietnica, to odbyła się ona w dniu 
30 grudnia 2008r ., a poświęcona 
była w całości uchwaleniu budżetu 
Gminy Rokietnica na rok 2009. O go-
dzinie 15.10 Pani Przewodnicząca Te-
resa Bartol otwarła posiedzenie XXX 
Sesji Rady Gmina Rokietnica. Jak zwy-
kle powitała przybyłych i stwierdziła 
prawomocność obrad. Na sali na 15 
radnych obecnych było 13. Mówię Ci 
Halu jak policzyłam radnych to skóra 
mi na plecach ścierpła. Prawdę mó-
wiąc zastanawiałam się czy to feralna 
czy szczęśliwa liczba. Kontynuując po-
siedzenie Pani Przewodnicząca odczy-
tała proponowany porządek sesji. Pan 
Wójt Derech wniósł o uzupełnienie 
porządku obrad poprzez dodanie pro-
jektu uchwały w sprawie „wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2008”. W wyniku głoso-
wania poprawkę tą radni przyjęli jed-
nogłośnie. Następnie 12 głosami „za” 
przy 1 „wstrzymującym się” radni 
przyjęli protokół obrad z XXIX sesji 
Rady Gminy Rokietnica. Wobec braku 
interpelacji i zapytań radnych, Pani 
Przewodnicząca przystąpiła do reali-

zacji kolejnego punktu obrad to jest 
rozpatrzenia projektów uchwał. Jako 
pierwsza „na tapetę” weszła uchwała w 
sprawie „uchwalenia budżetu Gminy 
Rokietnica na rok 2009”. Na prośbę 
Pani Przewodniczącej projekt uchwały 
przedstawiła Pani Skarbnik Katarzyna 
Paulus. Nie powiem, bardzo mi się ta 
uchwała podobała. Następnie Pan 
Przewodniczący Komisji Finansów, 
Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i 
Rolnictwa Rady Gminy Rokietnica, 
radny Jerzy Gmerek, odczytał opinię 
Komisji w sprawie projektu uchwały 
budżetowej. Opinia ta odnosząca się 
pozytywnie do przedstawionego przez 
Pana Wójta projektu budżetu na 2009 
rok, zalecała zwiększyć dochody gmi-
ny o kwotę 265.000,00 PLN, z czego 
200.000,00 PLN przeznaczono by na 
modernizację drogi z Krzyszkowa do 
Cerekwicy, o 40.000,00 PLN zwiększyć 
kwotę na pokrycie kosztów aktualiza-
cji numerów domów i zakup tablic z 
nazwami ulic i 25.000,00 PLN prze-
znaczyć na pokrycie kosztów wynaj-
mu obiektu remizy JOSP Rokietnica. 
Jednocześnie Komisja zapoznała się z 
wnioskami Sołectw, które nie znalazły 
swojego odzwierciedlenia w budżecie. 
Po Panu Przewodniczącym Gmerku, 
głos zabrała radna Sylwia Kiejnich, od-
czytując opinię Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Poznaniu, dotyczącą projektu budżetu 
Gminy Rokietnica na 2009 rok. Mówię 
Ci Halu istna laurka. Nie wiem jak to 
robi ta Nasza Kasia, ale od kiedy mamy 
zmianę skarbnika to wszystkie opinie 
RIO dotyczące planów budżetowych 
czy wykonań budżetu są zawsze wyso-
ko ocenione i brak w nich krytycznych 
uwag o błędach czy niedoróbkach. Aż 
miło było słuchać. Następnie Pani 
Przewodnicząca odczytała stanowisko 
Wójta w sprawie opinii Komisji Rady 
Gminy Rokietnica oraz opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Pozna-
niu dotyczących projektu budżetu na 
2009 rok. Wynikało z niej, że  Pan Wójt 
pozytywnie odniósł się do wskazań 
Rady Gminy Rokietnica i wprowadził 
do projektu uchwały autopoprawkę po 
stronie dochodów na kwotę 265.000,00 
PLN, uwzględniając przy tym wydat-
kowanie kwot z tej zwyżki na aktuali-
zacje numerów domów i zakup tablic 
oraz pokrycie kosztów wynajmu remi-
zy dla JOSP Rokietnica. Natomiast 
kwotę 200.000,00 PLN Pan Wójt za-
proponował przeznaczyć nie na mo-
dernizację drogi z Krzyszkowa do Ce-
rekwicy, ale na dokończenie budowy 
ulicy Mickiewicza w Rokietnicy. Zda-
niem Pana Wójta i specjalistów, propo-
nowana kwota jest niewystarczająca i 
w zdecydowanej większości zostałaby 
wykorzystana na opłacenia prac plani-
stycznych i pozyskanie zezwoleń (nie 
wspominając już o niemożliwości roz-
poczęcia tych prac w 2009 roku z przy-
czyn formalnych). Po odczytaniu sta-

nowiska Wójta, Pani Przewodnicząca 
otwarła dyskusję. Jako pierwszy o głos 
poprosił Pan Wójt. Podkreślił, że pro-
jekt budżetu otrzymał wzorową opinię 
RIO co dowodzi, że jest to dokument 
dobrze przygotowany pod względem 
formalnym. Poinformował, że budżet 
gminy w 2009 roku osiągnie kwotę 
24,5 mln PLN, a więc aż o 5 mln więcej 
niż planowany na 2007 rok. Z tego 
wpływy z podatku PIT wzrosną o dal-
sze 1,5 mln i stanowić będą ¼ wysoko-
ści przyszłorocznego budżetu. Ponadto 
podkreślił, że przygotowując projekt 
budżetu wraz z panią Skarbnik Gminy, 
bardzo ostrożnie podeszli do szacowa-
nia wpływów pomimo wyraźnych ten-
dencji zwyżkowych. Zwracając się do 
radnych Pan Wójt wskazał na ich wiel-
ką odpowiedzialność przy uchwalaniu 
budżetu na 2009 rok, gdyż wobec roz-
poczętych w tym roku inwestycji (bu-
dowa gimnazjum w Rokietnicy – pro-
jekt wartości 500.000,00 PLN i budowa 
hali widowiskowo-sportowej z cen-
trum handlowym w Rokietnicy – po-
wołanie spółki i projekt na kwotę 
900.000,00 PLN), budżety w kolejnych 
latach projektowane będą głównie na 
podstawie tegorocznego (czyli na rok 
2009) i stanowić będą jego kontynua-
cję. Po panu Wójcie głos zabrała radna 
Elżbieta Brzeźniak. Z tego, co zrozu-
miałam z jej wypowiedzi było to raczej 
jej stanowisko w sprawie przyjętych 
przez Komisję Rady Gminy Rokietnica 
rozwiązań w kwestii wykorzystania 
zwiększonych przez Komisje docho-
dów, to jest owej kwoty 265.000,00 
PLN. Zdaniem Pani Radnej zamiast 
wprowadzać nowe zadania powinno 
się starać zrealizować na przykład od-
rzucone wnioski do budżetu w tym 
budowę dróg i na to samo przeznaczyć 
należy pieniądze w kontekście podno-
szenia kapitału PUK-u. W odpowiedzi 
Pan Wójt wskazał, że temat funkcjono-
wania spółek wielokrotnie był poru-
szany na komisjach, a konieczność sta-
łego aportowania PUK-u wynika z 
zaciągniętych przez tą spółkę w po-
przedniej kadencji za poręczeniem 
gminy pożyczek w tym na rozbudowę 
oczyszczalni ścieków. Z tego, co wiem 
radni odbyli łącznie 3 posiedzenia ko-
misji i ustalali tam stanowiska wspól-
ne do opinii. Czyżby część radnych nie 
uczestniczyła w tych komisjach? No, 
bo moim zdaniem, kochana to tam 
właśnie należało poruszać te sprawy, 
a nie podczas sesji i po przedstawie-
niu wspólnej opinii . Głos zabrała 
również pani radna Jolanta Pankow-
ska w kwestii braku w opinii Komisji 
Finansów wniosku sołectwa Przybro-
da. Pani Skarbnik oświadczyła, że 
wszystkie wnioski zostały Komisjom 
przekazane. Pan Wójt ponownie zwró-
cił uwagę na wysokość budżetu gminy 
i poinformował, że w przypadku reali-
zacji wszystkich wniosków budżet ten 
musiałby być, co najmniej dwukrotnie 

większy. No cóż kochana, jak to mówią 
„tak krawiec kraje jak mu materiału sta-
je”. Pani Radna Pankowska wyraziła też 
opinię, że proponowany budżet jest dużo 
lepszy od budżetu na 2008 rok. Wyraziła 
jednak zaniepokojenie wzrostem kwot 
przeznaczonych na promocję. W odpo-
wiedzi Pan Wójt wykazał w jak dodatni 
sposób właściwie prowadzona promo-
cja naszej gminy przyczyniła się do 
wzrostu znaczenia Gminy Rokietnica, 
zadowolenia mieszkańców i zaowoco-
wała pozyskaniem dodatkowych środ-
ków zewnętrznych. Z oczu i wyrazu twa-
rzy Pani Radnej wyczytałam, że 
argumenty te ją usatysfakcjonowały. 
Zresztą musiało tak być, gdyż dalej już w 
tej kwestii się nie wypowiadała. Pan rad-
ny Gmerek zwrócił też uwagę, że zgod-
nie z zapisami planu i podpisanymi 
umowami, odtwarzanie zniszczonych 
urządzeń melioracyjnych nie będzie ob-
ciążało budżetu gminy (np. na tzw. 
Osiedlu Spokojnym). Pani Przewodni-
cząca zarządziła głosowanie nad przyję-
ciem poprawki, w której przeznacza się 
kwotę 200.000,00 PLN na dokończenie 
realizacji zadania „budowa drogi ul. Mi-
ckiewicza w Rokietnicy”. W wyniku gło-
sowania poprawkę przyjęto 12 glosami 
„za” przy jednym głosie przeciwnym 
(radna Elżbieta Brzeźniak). Następnie 
odbyło się głosowanie nad projektem 
uchwały w sprawie „uchwalenia bu-
dżetu Gminy Rokietnica na rok 2009” . 
Uchwałę tą… podjęto jednogłośnie!!! 
Również jednogłośnie podjęto uchwałę 
w sprawie „wydatków, które nie wygasa-
ją z upływem roku budżetowego 2008”.  
Co tu dużo mówić, jednak ta „13” okaza-
ła się szczęśliwa. Chyba dlatego spotka-
nie noworoczne Wójta w naszej gminie 
też przygotowywane jest na 13 lutego. 
A mnie szczególnie cieszy Halu to, że 
mamy jasno określony kierunek, w 
którym zmierzamy. Mamy też pew-
ność, że zakończona zostanie reforma 
oświaty i wybudowana hala i centrum 
handlowe. Przedstawione przez Wójta 
i zaaprobowane przez RIO i Radę Gmi-
ny kwoty i sposoby zaciągania i spłat 
kredytów inwestycyjnych z kilkulet-
nim wyprzedzeniem, wyraźnie na to 
wskazują. Następnie już tylko Pan Wójt 
odczytał swoje dwa sprawozdania (w 
tym to zaległe) z działalności w okresie 
międzysesyjnym, Pani Przewodniczą-
ca i Przewodniczący Komisji swoje i w 
związku z wyczerpaniem porządku 
obrad nastąpiło zamkniecie XXX sesji 
Rady Gminy Rokietnica. I tak kochana 
przebiegły te dwie sesje. Dla nas 
wszystkich najważniejszą była sesja 
budżetowa. Osobiście proponuję Ci 
wejście na stronę internetowa naszej 
gminy i zapoznanie się w BIP-ie z tymi 
uchwałami. Naprawdę warto. Przynu-
dziłam, co? No to kończę. W kolejnym 
liście postaram się poinformować, co 
tam u mnie w domu i w gminie „pisz-
czy”.

Leokadia
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Zarząd oraz druhowie z OSP PRZYBRODA 
serdecznie dziękują 

Urzędowi Gminy Rokietnica 
oraz

 panu Krzysztofowi Szymaniakowi 
za bezinteresowna pomoc przy odmalowaniu wozu bojowego 

oraz zakup niezbędnego sprzętu dla naszej jednostki.

Krzyszkowo
l Budowa pla-
cu zabaw dla dzie-
ci w miejscowości 
Krzyszkowo 
l Budowa ronda przy 
sklepie w Krzyszko-
wie (ul. Główna/Ko-
szycy)
l Zagospodarowane 
terenu w centralnej 
części wsi Krzysz-
kowo
l Budowa kanaliza-
cji sanitarnej i desz-
czowej w miejscowości Krzyszkowo
l Melioracja zbiornika (stawek 
p.poż) w centrum Krzyszkowa

l Budowa chodni-
ka w miejscowości 
Krzyszkowo oraz 
w kierunku do Ro-
kietnicy 
l Budowa boiska 
wielofunkcyjnego 
przy placu zabaw 
wraz z ogrodzeniem 
i oświetleniem
l Założenie tere-
nów zieleni poprzez 
nasadzenie drzew i 
krzewów
l Utworzenie ogól-
nodostępnej kafejki 

internetowej w świetlicy wiejskiej 
l Budowa oświetlenia wzdłuż no-
wych dróg i osiedli

Kiekrz
l Budo-
wa świetlicy, 
przedszkola, bi-
blioteki oraz 
placu zabaw 
– boisko „So-
koła”
l Budowa ście-
żek rowerowych 
na terenie całej 
miejscowości
l Utwardzenie ulic: asfalt lub po-
zbruk
l Budowa chodników ul. Czy-
sta, Starzyńska, Leśna, Poznańska, 
Kierska (prawa i lewa strona)
l Budowa wiat na przystankach au-
tobusowych
l Zagospodarowanie Małego Je-

ziora Kierskiego: kąpielisko ścieżka 
rowerowa i spacerowa wokół jezio-
ra, wypożyczalnia sprzętu wodne-
go typu: łodzie wiosłowe, kajaki, ro-
werki wodne
l Kompleksowe oświetlenie ulic w 
całej miejscowości
l Budowa boiska sportowego

Zebrania wiejskie - oddolna inicjatywa mieszkańców
W grudniu 2008 roku w pięciu Sołectwach Gminy Rokietnica, tj . Krzyszkowo, Żydowo-Rostworowo, Mrowino-
Cerekwica, Kiekrz-Starzyny i Napachanie-Dalekie odbyły się zebrania wiejskie, poświęcone konsultacjom spo-
łecznym z mieszkańcami, związanymi z planowanymi inwestycjami w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013 -  „Odnowa i Rozwój Wsi”  i przygotowaniu Planu Odnowy Miejscowości, którego sporzą-
dzenie i uchwalenie stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach ww . Progra-
mu . Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy wskazywali na problemy, z którymi na co dzień się spotykają, a w wy-
niku podjętej dyskusji zaproponowali ujęcie w Planie Odnowy Miejscowości na lata 2009-2015 następujących zadań:

Podczas głosowania, we wszystkich sołectwach mieszkańcy jednogłośnie 
przyjęli wypracowany wspólnie Plan Odnowy Miejscowości. Ponadto, nie 
wnieśli sprzeciwu wobec zamiaru realizacji przez Gminę Rokietnica inwe-
stycji polegającej na budowie placów zabaw dla dzieci w pięciu miejscowoś-
ciach, Krzyszkowie, Żydowie, Mrowinie, Kiekrzu i Napachaniu oraz w pełni 
to działanie poparli.

Uchwalone na zebraniach wiejskich Plany Odnowy Miejscowości są pla-
nami otwartymi stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od po-
trzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być 
dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich re-
alizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.

Agnieszka Antczak

Żydowo
l Budowa placu zabaw dla dzieci w 
miejscowości Żydowo
l Budowa boiska wielofunkcyjnego 
w miejscowości Żydowo
l Budowa chodnika z Żydowa do 
Rostworowa
l Utworzenie przedszkola w miej-
scowości Żydowo 
l Naprawa oraz modernizacja dróg w 
miejscowości Żydowo
l Odbudowa wiat przystankowych
l Dokończenie budowy drogi na 
cmentarz w miejscowości Żydowo

l Utworzenie terenów zieleni
l Zamontowanie ławeczek w miej-
scowości Żydowo
l Utworzenie parku przy świetlicy 
wiejskiej 
l Rekultywacja terenu wokół świet-
licy wiejskiej w Żydowie
l Wyposażenie świetlicy wiejskiej
l Utworzenie ogólnodostępnej ka-
fejki internetowej w świetlicy wiej-
skiej
l Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Żydowo
l Gazyfikacja wsi Żydowo 

Mrowino
l Budowa placu zabaw 
dla dzieci
l utworzenie centrum 
sportowego 
l Budowa chodnika Zmy-
słowo-Rokietnica 
l Budowa infrastruktury 
(np. drogi, oświetlenie) - Zmysłowo
l Budowa kanalizacji
l Poprawa infrastruktury drogowej

l Poprawa oświetlenia ulicznego
l Budowa chodników (ul. Poznań-
ska w kierunku Cerekwicy)
l Budowa ronda w miejscowości 

Mrowino
l Poprawa komunikacji w miej-
scowości Mrowino
l Uruchomienie szynobusu (ko-
munikacja, tzw. „pniewka”)
l Utworzenie kafejki internetowej
l Rozbudowa i budowa nowych 
obiektów oświatowych
l Budowa obiektów sportowo - 
rekreacyjnych 

Napachanie
l Budowa placu zabaw dla dzieci 
l Budowa kanalizacji 
l Poprawa stanu dróg
l Budowa chodników
l Dalsza rozbudowa oświetlenia 
ulicznego

l Gazyfikacja miejscowości Napa-
chanie
l Poprawa komunikacji w miejsco-
wości Napachanie 
l Wprowadzenie tablic informacyj-
nych i oznakowania miejscowości
l Utworzenie kafejki internetowej w 
świetlicy wiejskiej
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Tym razem pieniądze ze zbiórek 
publicznych i aukcji zostały prze-
kazane na profilaktykę w dzie-
dzinie wczesnego rozpoznawania 
chorób nowotworowych u dzieci.
Po raz kolejny mieszkańcy Gmi-
ny Rokietnica byli bardzo hojni 
– ofiarowali 24 057 . 00 zł 11 stycz-
nia już od godziny 7.30 w sztabie 
WOŚP przy Zespole Szkół w Ro-
kietnicy gromadzili się wolonta-
riusze (uczniowie Gimnazjum w 
Napachaniu i Zespołu Szkół w Ro-
kietnicy), którzy wraz ze strażaka-
mi z JOSP w Rokietnicy wyruszy-
li specjalnym autobusem ROKBUS 
na „podbój” naszej gminy.
XVII finał rozpoczął się wy-
stępem najmłodszych dzieci z 
Przedszkola „Bajeczka”. W godz. 
13:15 do godziny 14.30 trwał 
bal przebierańców prowadzony 
przez wodzireja Pana Ireneusza 
Lesickiego. W rytmie muzycz-
nych przebojów zaprezentowała 
się dziecięca grupa taneczna na-
szej szkoły pod kierunkiem Pani 
Katarzyny Pohl.
Muzycznymi uzdolnieniami po-
chwaliły się dzieci z chórku i 
zespołu flażoletowego prowa-

dzonego przez Panią Alicję Ro-
sielewską.
Kolejną atrakcją był pokaz spraw-
ności fizycznej policji. Uczniowie 
z Zespołu Szkół Handlowych w 
Poznaniu (o profilu policyjnym), 
zaprezentowali elementy wal-
ki wręcz natomiast policjanci z 
Ośrodka Szkolenia Policji w Kie-
krzu przedstawili symulację zor-
ganizowanej akcji policyjnej z 
różnymi rodzajami broni.
O godzinie 15.30 oglądaliśmy 
pokazy tańca towarzyskiego w 

wykonaniu Adrianny Żegalski i 
Szymona Koźlaka, tancerzy tur-
niejowych ze Szkoły Tańca „ JA-
WOR” w Poznaniu.
Podczas trwania finału chętne 
osoby uczestniczyły w pokazach 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej pod fachowym okiem Pani 
Aleksandry Bartnik.
Nie zabrakło również pokazów 
umiejętności karate UKS „Bły-
skawica”.
Strażacy z JOSP w Rokietnicy do-
starczyli niezapomnianych emo-
cji przy gaszeniu płonącego sa-
mochodu, ofiarowanego przez 
Państwa Jankowiak.
Młodzież bawiła się dzięki 
uprzejmości Pana Józefa Gawro-
na w stołówce Zespołu Szkól im. 
Zamoyskich przy muzyce zespo-
łu „A’ Vista Club”.
W charakterystycznych strojach 
w przedstawieniu „Przez epoki” 
zaprezentowali się nauczyciele 
Zespołu Szkół w Rokietnicy. Na-
stępnie zabrzmiały szanty w wy-
konaniu Rodziny Kaniewskich.
W rytm egzotycznej muzyki, ze-
spół Bollywood przeniósł nas w 
świat dalekich podróży.

Publiczność roztańczyła się przy 
piosenkach biesiadnych rodzi-
mego zespołu „Duży i Mały” w 
składzie Maciej Kortus, Marcin 
Kortus, Jacek Kuligowski i Jakub 
Krzysztofiak.
Wesołą niespodzianką był wy-
stęp zespołu ABBA bis, w legen-
darnych utworach sprzed lat.
O 20.00 nad Rokietnicą rozbłysło 
„światełko do nieba” ufundowa-
ne przez Wójta Gminy Rokietni-
ca Pana Bartosza Derecha.
Podczas imprezy odbywała się 

sprzedaż ze zbior-
ki publicznej („au-
kcja”), którą z 
wielkim zaangażo-
waniem prowadziły 
Panie: Ewa Lisow-
ska, Renata Chle-
bowska i Katarzyna 
Krawiec. 
W naszym „banko-
wym” sztabie Panie 
z dokładnością kal-
kulatorów przeli-

czały wpływające ze zbiorek pie-
niądze.
W czasie finału posilaliśmy się 
grochówką, bigosem oraz domo-
wymi wypiekami. 
Swoją przyszłość można było uj-
rzeć w kuli wróżki, a urodę po-
prawić w saloniku piękności.
Dzięki ogromnemu wsparciu 
wielu sponsorów, każdy mógł 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Rokietnicy
    Już po raz 5 WOŚP zagrała w Rokietnicy!
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Grali z nami:
1.	 Art	Studio	WILKOM	
2.	 p.	Krzysztof	Kubiak
3.	 Apteka	Kierska	p.	Macholz
4.	 p.	Czapka	Agnieszka
5.	 p.	Szymańska	Małgorzata
6.	 p.	Grażyna	Wołczyk
7.	 Małgorzata	Chojnacka
8.	 Bank	SGB	Rokietnica	p.	Małgorzata	

Pożoga	Wituszyńska
9.	 p.	Piotr	Paupa
10.	 Coca	Cola	Poznań	p.	J.	Wojtczak
11.	 Hurtownia	Odzieży	SHARK	pp.	Danuta	i	

Bogdan	Błaszczyk
12.	 Przedsiębiorstwo	TOMPŁYT	p.	Tomasz	

Dunajski
13.	 pp.	Katarzyna	i	Arkadiusz	Pohl
14.	 Cukiernia	„U	Kamilka”	p.	Artur	Lisiak
15.	 Restauracja	„Pod	Gruszą”	p.	Józef	

Gawron
16.	 pp.	Marek	i	Ewa	Balińscy
17.	 Apteka	Rokietnicka	p.	Styranka
18.	 p.	Alicja	Rosielewska
19.	 p.	Ewa	Kłosin
20.	 TECHEM	p.	Krzysztof	Przybylski
21.	 Przedsiębiorstwo	HORNET	pp.	Jarosław	i	

Adam	Michta
22.	 p.	Mariola	Mintura
23.	 p.	Mariola	Biegańska
24.	 Policja	–	Komisariat	Dzielnicowy	w	

Rokietnicy
25.	 p.	Marek	Świetlik
26.	 Skład	drewna	„Welco.Br”	p.	Gabriel	

Kotłowski
27.	 Gabinet	Kosmetyczny	p.	Magdalena	

Janke

28.	 Sklep	komputerowy	LINK
29.	 Urząd	Gminy	Rokietnica
30.	 Wójt	Gminy	Rokietnica	p.Bartosz	Derech
31.	 Sołectwo	Rokietnica	p.	Józef	Fudala
32.	 Przedsiębiorstwo	„Natalii”	Sp.	z	o.o.	p.	

Artur	Nowaczyk
33.	 p.	Stolarek
34.	 p.	Janusz	Nowicki
35.	 p.	Aleksandra	Krenc
36.	 „Kaktus”	pp.	Waldemar	i	Iwona	Gadeccy
37.	 Sklep	„Strefa	niskich	cen”	p.	Piotr	

Mazurczak	
38.	 p.	Karolina	Król
39.	 p.	Ewelina	Walczak	–	Nowak
40.	 pp.	E.B.	Janiccy
41.	 Zespół	Szkół	w	Rokietnicy
42.	 Piekarnia	p.	Piotr	Łakomy
43.	 Sklep	mięsny	p.	Waligóra
44.	 Sklep	mięsny	pp.	Drożdżyńscy
45.	 HANDROG	p.	Piotr	Starczewski
46.	 II	Inspektorat	PZU	Os.	J.	III	Sobieskiego	

Poznań
47.	 pp.	J.K.	Piszora
48.	 	p.	Urszula	Kupka
49.	 pp.	Bogusława	i	Piotr	Jankowiak
50.	 „Akademia	Bilardowa”	p.	Radosław	

Babica
51.	 Zakład	Usług	Komunikacyjnych	ROKBUS
52.	 Przedsiębiorstwo	Usług	Komunalnych	Sp.	

z	o.o.	w	Rokietnicy
53.	 p.	Małgorzata	Antkowiak
54.	 „Chata	Polska”	pp.	A.M.	Drgas
55.	 pp.	M.A.	Żebrowscy
56.	 Jednostka	Ochotniczej	Straży	Pożarnej		

-		Rokietnica
57.	 „Jucca”	Tarnowo	Podgórne
58.	 „Piotr	i	Paweł”	PLUS	Sp.	z	o.o.	ul.	Marce-

lińska	Poznań	p.	Andrzej	Symieniszyn
59.	 Sklep	Spożywczy	–	p.	Ewa	Nadolna
60.	 Sklep	Spożywczy	„Drewniak”	–	p.	Marcin	

Wujek
61.	 Przedsiębiorstwo	„Masterplast”	sp.	z	o.o.
62.	 Księgarnia	„Literka”	p.	Maria	Woźniak
63.	 Sklep	„Anatol”	pp.	Gicala
64.	 p.	Magdalena	Tomczak
65.	 p.	Małgorzata	Dubas
66.	 Hurtownia	elektrotechniczna	ELTECH	

p.	Roman	Kasprowiak
67.	 Drukarnia	„Aleksander	Print”	p.	Tomasz	

Ratajczak
68.	 Zespół	BOLLYWOOD
69.	 Zespół	gitarowy	Kaniewscy
70.	 Zespół	muzyczny	A’VISTA	CLUB
71.	 Zespół	„Mały	i	Duży”	
72.	 p.	Ireneusz	Lesicki
73.	 Stacja	paliw	„Bliska”	Cerekwica
74.	 Adrianna	Żegalski	i	Szymon	Koźlak
75.	 Przedszkole	„Bajeczka”	w	Rokietnicy
76.	 Klub	Kobiet	Aktywnych
77.	 p.	Aleksandra	Bartnik
78.	 p.	Ewa	Mirosława	Lisowska
79.	 Policja	Poznań	-	Kiekrz
80.	 p.	Elżbieta	Skrzypczak
81.	 p.	Justyna	Grochowalska
82.	 pp.	Dymarek
83.	 pp.	Rucińscy
84.	 UKS	-		Błyskawica	-	sekcja	karate	
85.	 Wszyscy	wolontariusze,	rodzice,	sympa-

tycy,	dyrekcja,	nauczyciele	i	pracownicy	
ZS		w	Rokietnicy.		

Dziękujemy!!!
Sie ma! Sztab WOŚP  
przy Zespole Szkół w Rokietnicy

pracy, które nota bene jest dla 
nas często, ze względu na ilość 
spędzanego w nim czasu, „dru-
gim domem”. Nie wypracowu-
je się ich jednak z dnia na dzień, 
a już na pewno nie na tydzień 
przed Świętami. Dlatego chęć 
spędzenia kilku wolnych chwil w 
gronie kolegów z pracy jest wyni-
kiem budowania dobrych i przy-
jaznych relacji przez znacznie 
dłuższy okres czasu. Jak przeto 
ocenić to, czy dane spotkanie jest 
potrzebne i  w pewnym sensie 
oczekiwane? Odpowiedź stano-
wi panujący podczas jego trwa-
nia nastrój. Kiedy mamy sobie 
do przekazania życzenia, nie bę-

dące zdawkowym powieleniem 
powszechnie używanych for-
muł i szablonów, kiedy łamiąc się 
opłatkiem potrafimy spojrzeć so-
bie prosto w oczy, kiedy w miej-
scu organizacji spotkania panuje 
radosny gwar, przepleciony śpie-
wem kolęd, opowieścią kojarzą-
cą się każdemu z przeżytym ko-
lejnym rokiem, kiedy częstując 
się symbolicznymi świąteczny-
mi potrawami potrafimy choć w 
pewnym stopniu poczuć się ze-
społem, to  pytać nie trzeba, a or-
ganizować po prostu warto. 19 
grudnia 2008 roku  chcieliśmy 
i staliśmy się jedną rodziną.

D.P.

Spotkanie Wigilijne w Urzędzie Gminy w Rokietnicy – 19 grudnia 2008 r.

Û	Sołtys	Józef	Fudala	przy	wykonanej	przez	
siebie	bozonarodzeniowej	szopce,	stanowiącej	
niezastąpiony	element	dekoracji	spotkania.

Ý	Ksiądz	Proboszcz	Kazimierz	Piechocki	
i	władze	samorzadowe	Gminy	Rokietnica.

Organizacja spotkań wigilijnych 
stała się dość powszechnie sto-
sowaną praktyką. Jednak nada-
nie im niepowtarzalnego cha-
rakteru, który dla Świąt Bożego 
Narodzenia wiąże się nieodłącz-
nie z rodzinną, kameralną atmo-
sferą, nie jest zadaniem łatwym. 

Niewątpliwie powodzenie spot-
kań wigilijnych, gromadzących 
w przypadku miejsc pracy kie-
rownictwo firmy, pracowników i 
przedstawicieli jednostek współ-
pracujących, zależy od stopnia 
zintegrowania danego środowi-
ska, poczucia więzi z miejscem 

znaleźć coś dla siebie w kramiku 
rękodzielnictwa i sklepiku z róż-
nościami.

 Dziękujemy wolontariuszom, 
ofiarodawcom, rodzicom, sym-
patykom, występującym arty-
stom, dyrekcji, nauczycielom 
i pracownikom Zespołu Szkół 
w Rokietnicy oraz wszystkim 
uczestnikom XVII FINAŁU 
WOŚP za pracę, zaangażowa-
nie i wielkie serce! 
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W dniu 4 stycznia 2009r Chór 
Emerytów prowadzony przez  P. 
Mariana Kortusa dał swój pierw-
szy występ podczas Mszy św. w 
Kościele Parafialnym w Cerekwi-
cy. Chór wykonał wiązankę sta-
rych przepięknych kolęd , których 
wielu z nas do tej pory nie miało 
okazji usłyszeć. Następnie zachę-

cili wszystkich parafian do wspól-
nej modlitwy śpiewem. Kolejne 
kolęd śpiewanie miało miejsce w 
dniu 06.01.2009 gdzie w Klubie 
Sołeckim w Cerekwicy członko-
wie Koła Emerytów spotkali się na 
wieczorze opłatkowym. Spotkanie 
to prowadził Prezes Koła Pan Bog-
dan Nowaczyk, a modlitwę inten-
cyjną odmówił gość honorowy ks. 
Krzysztof Młynarczyk. Obecna na 
spotkaniu była również Pani soł-

tys Mrowina-Cerekwicy 
Róża Lubka. Szczególnym 
momentem tego wieczo-
ru było składanie sobie 
życzenia i łamanie się 
nawzajem opłatkiem. W 
rozmowie z Panem Preze-
sem Koła ustaliłem, że w 

gronie członków nie tylko ujaw-
niły się talenty piosenkarskie lecz  
także są osoby które piszą poezję, 
tkają i haftują przepiękne serwety, 
wypiekają  wspaniałe wyroby cu-
kiernicze, a inne talenty i umiejęt-
ności należy dopiero odkryć.

 Gai

Ochotnicza Straż Pożarna Mrowi-
na i Przybrody spotkała się w Klu-
bie Sołeckim na uroczystym opłat-
ku. Spotkanie otworzył Prezes 
OSP-Mrowino Marek Goraj, który 
powitał sąsiednią drużynę OSP z 
Przybrody, Pana Sekretarza Urzę-
du Gminy Leszka Skrzypińskiego, 
Panią Lubkę i Panią Sołtys miej-
scowości Przybroda Magdalenę Ju-
jeczka. Zaproszeni goście złoży-
li strażakom życzenia noworoczne, 
a Państwo Róża i Ryszard Lubka 
przekazali liderom poszczególnych 
jednostek OSP Ireneuszowi Marci-
niakowi, Markowi Gorajowi oraz 
Leszkowi Małyszce upominki. Na-

stępnie Pani Sołtys Róża Lubka za-
prosiła wszystkich uczestników 
spotkania na kolację ufundowaną 
przez Radę Sołecką Mrowina-Ce-
rekwicy. Druhny, druhowie i zapro-
szeni goście w radosnej atmosferze 
wysłuchali popularnych kolęd. 

Gai 

Stowarzyszenie Emerytów i Renci-
stów „Pod Kasztanem” Cerekwica 
bierze swój początek z Koła ER nr 
74, które powstało w lipcu 2006r.
Stowarzyszenie  rozpoczęło swo-
ją działalność z chwilą zarejestro-
wania przez Sąd Rejestrowy w Po-
znaniu w dniu 05.12.2008r. Myśl o 
przekształceniu koła w stowarzy-
szenie pojawiła w sierpniu 2008r. 
Powstał wtedy komitet założyciel-
ski, który powołał zarząd i zobo-
wiązał go do rejestracji w Sądzie. 
Po konsultacjach i opracowaniu 
Statutu Stowarzyszenia, złożo-
no dokumenty w Sądzie w dniu 
17.09.2008r. W tym momencie 
pragnę podziękować wszystkim 
tym osobom, które służyły swo-
ją radą i zaangażowaniem w pra-

cach organizacyjnych. W dniu 
14.12.2008r. otrzymaliśmy wia-
domość, że zostaliśmy zarejestro-
wani w KRS, co było miłym za-
skoczeniem. Udało się bowiem 
wszystko szczęśliwie przeprowa-
dzić za pierwszym podejściem.
W skład zarządu wchodzą: Bog-
dan Nowaczyk – prezes, Barbara 
Jędrzejczak i Władysław Jujeczka 
vice prezesi, Wiesława Nowaczyk-
sekretarz, Anna Człapka-skarb-
nik, Kazimiera Żebrowska i Józef 
Białek –członkowie.
Stowarzyszenie postawiło sobie za 
cel działania: zaspokajanie potrzeb 
duchowych naszych członków w 
dziedzinie kulturalno-oświatowej, 
reprezentowanie interesów człon-
ków wobec organów władzy sa-

morządowej i administracji pub-
licznej, działanie na rzecz miejsca 
swego zamieszkania i najbliższe-
go otoczenia, popularyzowanie 
problemów emerytów i rencistów 
wśród społeczeństwa. Zdajemy so-
bie sprawę, że rejestracja to dopie-
ro pierwszy krok, czeka nas dużo 
pracy, ale mam nadzieję, że tak jak 
do tej pory mogę liczyć na dalszą 
współpracę i pomoc.
Wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszamy do włączenia się w na-
szą działalność. Spotykamy się w 
każdy pierwszy wtorek miesiąca w 
Klubie Sołeckim o godz. 17.00.

B.N.

W niedzielę 4 stycznia, w kościele 
parafialnym w Cerekwicy uczest-
niczyliśmy w tradycyjnym już w 
naszej Parafii śpiewaniu kolęd. 
Mieliśmy okazję wykonać kilka 

starych i mniej popularnych kolęd. 
Uczestniczyliśmy także w liturgii 
Mszy św.

Spotkanie opłatkowe
W święto Trzech Króli  tj. 6 stycznia 
spotkaliśmy się w Klubie Sołeckim 
na spotkaniu opłatkowym. Choć 
na zewnątrz temperatura sięgnę-
ła  -17 C,  frekwencja dopisała. Za-
szczycili nas swoją obecnością ks. 
proboszcz Krzysztof Młynarczyk 
oraz pani sołtys Róża Lubka. Tra-
dycyjnie przełamaliśmy się opłat-
kiem składając sobie życzenia po-
myślności szczęścia oraz zdrowia w 
Nowym Roku, którego często nam 
brakuje. Wraz z naszymi Gośćmi 
zasiedliśmy do przygotowanego 
wspólnie poczęstunku Nie zabra-
kło też wspólnego śpiewania kolęd i 
jak zawsze czas upłynął nam w mi-
łej i ciepłej atmosferze.

Wspólne spotkanie opłatkowe
w Klubie Sołeckim Mrowino-Cerekwica

STOWARZYSZENIE „POD KASZTANEM”

Kolęd Śpiewanie
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Świece, które miały być deko-
racją i tworzyć nastrój spotka-
nia, okazały się niezbędne na 
Dniu Seniora w Przybrodzie. 13 
grudnia, jak  w czasie stanu wo-
jennego, zgasły światła i trzeba 
było sobie radzić, jak za daw-
nych, wcale nie dobrych, lat. Ale 

nie ma tego złego co, by na do-
bre nie wyszło. Prawie komplet 
zaproszonych gości miał oka-
zję wysłuchać dwuczęściowe-
go koncertu chóru kameralne-
go Cantus Firmus z Kaźmierza, 
mini koncertu skrzypcowego 
Dominiki Winieckiej oraz przy 

bardzo nastrojowych świecach  i 
akompaniamencie Marcina Łu-
czaka porozmawiać o codzien-
nych radościach i troskach.
Wśród zaproszonych gości w 
Przybrodzie byli ks. proboszcz 
Krzysztof Młynarczyk, Przewod-
nicząca Rady Gminy Teresa Bar-
tol i reprezentujący Wójta gminy 
Rokietnica, Ryszard Lubka.

Tradycją w Przybrodzie jest, 
że różnego rodzaju spotkania, 
imprezy czy wystawy robimy 
wspólnie, w szerszym gronie i 
tym wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w przygotowanie Dnia 
Seniora serdecznie dziękuję.

Magdalena Jujeczka

Trzynasty, choć przez wielu uzna-
wany za pechowy, nie był taki za-
pewne dla dzieci z Kobylnik, Da-
lekiego i Napachania. W owym 
dniu nasi milusińscy mieli zoba-
czyć na żywo Świętego Mikołaja 
na spotkaniu gwiazdkowym w 
napachańskiej świetlicy. Nieste-
ty, to nasz główny bohater miał 
pecha, gdyż wcześniej zwichnął 
sobie nogę rozwożąc prezenty. 
(Ach ten pośpiech!). Podobno sta-
ło się to na naszym nowym boi-
sku piłkarskim ORLIK 2012 przy 
Gimnazjum. Pewnie nie spodzie-
wał się przy lądowaniu saniami,  
aż tak gładkiej nawierzchni i ... . 
Skończyło się na pozostawionych 

pod choinką upominkach. Czego 
tam nie było? Łakocie, czekolad-
ki, batoniki, cukierki, owoce, na-
klejki, kolorowe kartki, długopi-
sy, ołówki. Długo by wymieniać. 
Niektóre dzieci miały kłopoty z 
podniesieniem i zabraniem ze 
sobą, aż takich pakunków. Miej-
my nadzieję, że w przyszłym 
roku Gwiazdor będzie bardziej 
uważny i zaszczyci nas swoją 
obecnością.
W kolorowej, migocącej świa-
tełkami sali, z choinką w jej ką-
ciku, spotkało się 48 dzieci. Był 
pięknie nakryty stół ze słodycza-
mi od naszych przyjaciół p. Artu-
ra Lisiaka i p. Piotra Łakomego z 
Rokietnicy. Nie zabrakło wspól-
nego śpiewania kolęd i opowieści 
o tradycjach świątecznych w wy-
konaniu pani dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury. Dzieci opo-
wiedziały o tym, jak pomagają 
rodzicom w przygotowaniach do 
Świąt Bożego Narodzenia i odpo-
wiadały na pytania dotyczące hi-

storii narodzin Jezusa. Zdradzi-
ły kilka ciekawych przepisów na 
wigilijną potrawę. Można się było 
nawet dowiedzieć, jak postąpić z 
karpiem od A do Z, zanim znaj-
dzie się on na talerzu.
Zupełnym hitem tego popołu-
dnia było przedstawienie jasełko-
we w wykonaniu dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Mrowinie pod 
egidą pani Doroty Apostoł. Mali 
artyści oczarowali wszystkich 
współczesną, czasami dowcipną, 
skłaniającą do refleksji wersją Ja-
sełek.

Nad całością czuwali panowie 
sołtysi i panie radne z Kobyl-
nik i Napachania-Dalekie oraz 
przedstawiciele straży pożarnej. 
W imieniu dzieci, własnym oraz 

Przewodniczącej Rady Gminy 
dziękuję osobom, dzięki którym 
to spotkanie mogło się odbyć w 
takim wymiarze i formie. Oprócz 
wyżej wymienionych podzięko-
wania otrzymują: p. Andrzej Że-
browski Mrowino, p. Zdzisław 
Skrzypiec Napachanie, p. Przemy-
sław Makowiak POL-MAK Bato-
rowo - przyjaciel Kobylnik,   OPS 
Rokietnica, p. Ewa Lota  Urząd 
Gminy Rokietnica, Rady Sołeckie 
Kobylnik i Napachania -Dalekie, 
p. Przemysław Bera Kobylniki, p. 
Zbigniew Muszyński Krzyszkowo, 
p. Krystyna Wilhelm Napachanie, 
p. Danuta Błaszczyk Kobylniki - 
fima  SHARK oraz wszyscy ludzie 
dobrej woli, którzy solidarnie po-
mogli.

Radna Sylwia Kiejnich

Jak za dawnych lat

Trzynastego grudnia  
może być wesoło
dzieci z Kobylnik, Dalekiego i Napachania 
na spotkaniu bożonarodzeniowym
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Już po raz drugi odbyło się spot-
kanie mikołajkowe dzieci z so-
łectwa Starzyny – Rogierówko. 
Wszyscy z radością przyjęli za-
proszenie. Frekwencja była bar-
dzo dobra, co nas ogromnie 

ucieszyło. „Sołeckie Mikołajki” 
okazały się strzałem w dziesiąt-
kę. Dzieci, które były w zeszłym 
roku na pierwszym spotkaniu, 
czekały na spotkanie z Miko-
łajem, a zwłaszcza na słodycze, 

których nigdy przecież za wiele, 
ze zdwojoną siłą. Mam nadzie-
ję, że dzięki pomocy pani Dyrek-
tor Gok-u, która zapewniła nam 
świąteczną atmosferę i pomocy 
Pana Wójta Bartosza Derecha, co 

roku będziemy mogli organizo-
wać takie przedświąteczne spot-
kanie dla wszystkich najmłod-
szych mieszkańców sołectwa.

Sołtys 
Anna Zimna

Tak możemy powiedzieć o 
spotkaniu, które miało miejsce 18. 
grudnia 2008 r. wieczorem w Gim-
nazjum w Napachaniu. Przy wigi-
lijnym stole spotkali się uczestnicy 
zajęć terapeutycznych, ich rodzice 
oraz członkowie Zarządu Stowa-
rzyszenia ROKTAR. 
Uczestnicy zajęć, pięknie ubrali 
pachnącą jeszcze lasem choinkę. 
Rodzice przygotowali odświęt-

ny stół z domowymi wypiekami. 
Gimnazjaliści z koła teatralne-
go wystawili przedstawienie pt. 
„Niezapomniane święta”. Nastrój 
był prawdziwie Bożonarodzenio-
wy, a dla naszych podopiecznych 
szczególnie ciepły i radosny. Ła-
miąc się opłatkiem składaliśmy 
sobie życzenia świąteczne i no-
woroczne, a potem śpiewaliśmy 
kolędy. Każdy z uczestników za-
jęć, wolontariuszy oraz terapeu-
tów został obdarowany paczką. 

Paczki świąteczne zostały za-
sponsorowane przez:
l Pawilon Handlowy „Anatol” 
– Ryszard Gicala
l Sklep - Waldemar Gadecki
l Księgarnia „Literka” – Maria 
Woźniak
l Sklep „Gosia” – Beata Mruk.
l Państwo Sabina i Stefan War-
deccy.
Naszym ofiarodawcom bardzo 
dziękujemy!

Szczególne podziękowania należą 
się również rodzicom osób niepeł-
nosprawnych, którzy nie szczędzili 
ani czasu, ani środków, by to spot-
kanie miało właśnie taki charakter. 
Chcę także im podziękować za 
całoroczną pomoc, inicjatywę, 
zaangażowanie w organizowaniu 
naszych imprez i hojność w po-
staci słodyczy, owoców, napojów 
na zajęciach terapeutycznych.
Bardzo serdecznie dziękuję Dy-
rektorowi Gimnazjum z Od-
działami Integracyjnymi 

w Napachaniu p. Jackowi Wel-
manowi i wszystkim pracow-
nikom szkoły za pomoc i okazy-
waną życzliwość, za możliwość 
korzystania z różnych sal i sprzę-
tu szkolnego, a gimnazjalistom 
za przyjazne środowisko dla 
osób niepełnosprawnych i udział 
w wolontariacie na zajęciach te-
rapeutycznych.

Prezes Stowarzyszenia 
„ROKTAR”

Zofia Michałek

Spotkanie mikołajkowe w GOK dla dzieci z Sołectwa Starzyny – Rogierówko

RODZINNA WIGILIA

Co słychać 
w Krzyszkowie? 

W sobotę przed Świętami dzieci 
z naszej wsi odwiedził Gwiazdor, 
wręczając torby z upominkami. 
Za przygotowanie niespodzianek 
pragnę podziękować Pani Prze-
wodniczącej Rady Gminy Teresie 
Bartol, Pani Sylwii Kiejnich, na-
szemu Radnemu i oczywiście sa-
memu „Gwiazdorkowi”. 
Poza tym nasza młodzież przy-
gotowała teren pod lodowisko, a 
Prezes PUK-u napełnił je wodą. 
Myślę, że jak aura dopisze, dzie-
ci i młodzież będą miały zimową 
zabawę do późnego wieczora. 
Korzystając z okazji chciałabym 
podziękować Panu Prezesowi za 
nieodpłatne zalanie lodowiska. 

Sołtys Roman Muszyński  
wraz z młodzieżą i dziećmi.
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Działalność Jednostki OSP Ro-
kietnica w roku 2008 należy po-
dzielić na dwa okresy: przed 
włączeniem do działań ratowni-
czo-gaśniczych, to znaczy przed 
zgłoszeniem gotowości do dzia-
łań bojowych w Komendzie miej-
skiej Państwowej Straży Pożarnej 
oraz po uzyskaniu tejże gotowo-
ści.
Początkowa działalność JOSP 
Rokietnica polegała na pracach 
na rzecz naszej miejscowości i 
jej mieszkańców we współpra-
cy z radą Sołecką, Księdzem Pro-
boszczem oraz Urzędem Gminy 
w Rokietnicy. Były to prace przy 
budowie placu zabaw, obcinanie 
drzew, zabezpieczenie imprez, 
uroczystości gminnych i kościel-
nych oraz szkolenie podstawowe 

druhów JOSP 
i Ratowników 
Medycznych.
Drugi okres 
działalności to 
już zadania ty-
powo bojowe. 
Uczestnictwo w 
tych działaniach 
można podzielić 
na trzy grupy:
• pożary – 

działania ty-
powo gaśni-
cze;

• miejscowe zagrożenia – usu-
wanie skutków złych warun-
ków atmosferycznych (wiatry, 
opady itp.), wypadki drogowe, 
awarie przemysłowe, zdarze-
nia chemiczne;

• fałszywe alarmy – alarmowa-
nie jednostek ppoż do zdarzeń 
nie zaistniałych, w dobrej wie-
rze lub złośliwie;

Liczba interwencji naszej jed-
nostki od 26 maja 2008 (zgłosze-

nie gotowości bojowej) 
do 31 grudnia 2008 wy-
nosiła 52 zgłoszenia:
• pożary P – 21;
• miejscowe zagrożenia 
MZ – 28;
• fałszywe alarmy FA – 
3.
Jednostka OSP Rokietni-
ca pragnie również po-
dziękować za pomoc w 
dofinansowaniu sprzętu 
Urzędowi Gminy w Ro-
kietnicy, Księdzu Pro-
boszczowi, Radzie Sołe-
ckiej i wszystkim Tym, 
którzy w jakikolwiek 

sposób przyczynili się do zwięk-
szenia bezpieczeństwa w naszej 
miejscowości i gminie.

Paweł Czachor 
Prezes OSP Rokietnica

Z serca  
do serca...
Na bok troski  
– zapustów czas nastał!
Moi Kochani,
Dzisiaj nie będzie, ani o smutkach, ani o 
problemach. Wasze płaczące listy schowa-
łam do biurka. Na przekór złowieszczym pro-
gnozom ekonomistów, zamieszaniu politycz-
nemu i zamkniętym kurkom z gazem, nie 
oprzemy naszej filozofii życiowej na obawie 
o polskie skutki światowego kryzysu. Słowo 
się rzekło – my Polacy, naród chrześcijański, 

pokażmy, iż nie tylko pełne Kościoły są do-
wodem naszej wiary. Ufając  słowom „Choć-
by po prawicy twojej padło tysiąc, a po lewicy 
dziesięć tysięcy, ciebie to jednak nie dotknie, 
gdyż Najwyższego uczyniłeś ostoją swoją”, 
każdy dzień, również i w 2009 roku, zacznij-
my ze spokojem; nie dlatego, że nam tak wy-
godniej, ale dlatego, że wbrew obawom nie-
których ekonomistów, polityków, socjologów 
i kogóż tam jeszcze – jak radośnie pisałam w 
poprzednich „RW” – dla Polaków Boże Naro-
dzenie oznacza ciągle i niezmiennie przyjście 
na świat NADZIEI, która dla najbogatszych, 
najpotężniejszych i najbardziej wpływowych 
person tego świata pozostała „Rudolfem z 
czerwonym nosem”, „choinką”, czy „gwiaz-
dorem”. 
 Poczekamy – zobaczymy. „Według 
wiary waszej, niechaj się wam stanie!”  
Zaufali mamonie i uczynili „Rudolfa” swoim  
dobroczyńcą, niech więc wyratują ich z eko-

nomicznej pożogi.
A my, Kochani, spokojnie, z uśmiechem na 
ustach i… W TANY! Karnawał nam bowiem 
nastał! Radujmy się, odwiedzajmy krewnych 
i sąsiadów z talerzami własnoręcznie wypie-
kanych pączków i chruścików, a jak zdrowie 
pozwoli, nie strońmy od tańców i śpiewów. 
Rzecz to nie zabroniona, a wręcz biblijnie po-
lecana, byle, Kochani, z umiarem, pamięta-
jąc , iż: „Jest czas weselenia się i czas smutku, 
czas kochania i czas opamiętania”.

Wasza  
Przewodnicząca

(pisząca dziś 
w rytmie  

wiedeńskiego 
walca)

Teresa Bartol

Rok 2008 w OSP Rokietnica
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28 grudnia 2008 roku – „Rodaków, którzy oddali życie w walce o wolność – nie wolno nam zapomnieć”. 
Uroczyste obchody 90. Rocznicy Pow stania Wielkopolskiego w Cerkwicy

Kim byli? Pytanie niezwykle 
ważne. Bo choć nie pytali dlacze-
go należy iść i walczyć o niepod-
ległość Ojczyzny w piastowskich 
granicach (odpowiedź dawało 
przecież dziedzictwo po dziadach 
i ojcach) to pielęgnowana z taką 
pieczołowitością w wielu wiel-
kopolskich domach powstańcza 
tradycja powinna przemawiać do 
współczesnych pełnym głosem. 
Lata przymusowego milczenia, 
nakazanej „niepamięci”, były 
największą krzywdą wyrządzo-
ną synom wielkopolskiej, tak-
że rokietnickiej, ziemi. Docenie-
ni po raz pierwszy w powojennej 
historii Polski, znani z imienia i 
nazwiska już nie tylko rodzimym 
Wielkopolanom, ale wszystkim 
Polakom. Spóźniona, ale jak-
że ważna dla wagi ich heroicz-
nej postawy nagroda. Odmienili 
znowu, po 90 latach serca niejed-
nego rodaka, także młodzieży, 
która potrafiła, zadziwiając wie-
lu dorosłych, odczytać bezbłęd-
nie ich przesłanie.
Autentyczność, podniosłość, 
siła przekazu i intensywność 
przeżyć . Satysfakcja? Z pew-
nością tak . Ale czy dla organi-
zatorów uroczystości w dniu 28 
grudnia 2008 roku w Cerkwi-
cy to ona była najważniejsza? 
Z pewnością nie. Liczyło się bez 
wątpienia coś o wiele cenniej-
szego – wdzięczność, która sta-
ła się siłą pamięci, zaangażowa-

nie, które umożliwiło tak szeroką 
i owocną współpracę oraz ducho-
we przesłanie wskazujące sens 
bezinteresownej, pełnej wiary i 
poświęcenia pracy na rzecz Oj-
czyzny. 
Bezwietrzna, lekko mroźna pogo-
da. O godzinie 11 .45 miejsce przy 
Pomniku Powstańców Wiel-
kopolskich zajmuje Kompania 
Honorowa Centrum Szkolenia 
Wojsk Lądowych im . Hetma-
na Polnego Koronnego Stefana 
Czarnieckiego w Poznaniu, do-
wodzona przez Chorążego Se-
weryna Stańczaka . Wystawiony 
zostaje posterunek honorowy, a 
obok żołnierzy wartę pełnią także  
członkowie Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej „Wartheland” z Po-
znania w oryginalnych mundu-

rach z czasów Powstania Wiel-
kopolskiego. Płoną znicze. Drogą 
prowadzącą do Starego Cmenta-
rza w Cerkwicy zmierzają uczest-
nicy uroczystości. Są wśród nich 
znamienici goście: Pan Arka-
diusz Błochowiak – Członek 

Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego, Przedstawiciel Wi-
cewojewody Poznańskiego, Pan 
Waldemar Witkowski Wice-
przewodniczący Komisji Kultu-

ry Fizycznej i Turystyki Sejmiku 
Województwa Wielkopolskie-
go, Pan Jan Grabkowski Sta-
rosta Poznański, Panie Graży-
na Głowacka  i Krystyna Semba 
Radne Powiatu Poznańskiego, 
Pani Teresa Bartol Przewodni-
cząca Rady Gminy Rokietnica, 
Radni Gminy Rokietnica, Pan 
Andrzej Szymankiewicz Pre-
zes Oddziału Wielkopolskiego 
Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego, delega-
cja Związku Kombatantów i By-
łych Więźniów Politycznych z 
Rokietnicy, Pan Major Krzysz-
tof Knerek Przedstawiciel Ko-
mendanta Centrum Szkolenia 
Wojsk Lądowych w Poznaniu, 
Jednostki OSP Rokietnica, Mro-
wino, Przybroda, Napachanie 
i Pamiątkowo, Przedstawiciele 
Duszpasterskiej Rady Parafial-
nej z Cerkwicy, delegacje szkół,  
parafialne poczty sztandaro-

we, przedstawiciele rodzin Po-
wstańców Wielkopolskich oraz 
społeczność Parafii Cerekwica i 
Gminy Rokietnica . Wszyscy peł-
ni powagi zajmują wyznaczone 
miejsca. Punktualnie o godzinie 
12 .00 prowadzący uroczystość 
Pan Ryszard Lubka, Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Rokiet-
nica, prosi o wciągniecie Flagi 
Państwowej na maszt i odśpiewa-
nie Hymnu Państwowego. Spraw-
ne komendy i wojskowy ceremo-
niał nadają  powagę chwili, której 
wyjątkowość podkreśla w swym 
przemówieniu Wójt Gminy Ro-
kietnica Pan Bartosz Derech, Pro-
boszcz Parafii p.w. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego ks. Krzysztof 
Młynarczyk oraz przemawiają-
cy w imieniu Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego Pan 
Arkadiusz Błochowiak. Wymiar 
duchowy uroczystości oddaje w 
modlitwie ks. dr Rafał Pajszczyk, 
Wiceoficjał Sądu Metropolitarne-
go, główny Celebrans mszy świę-

„Do Was wołam synowie Wielkopolskiej Ziemi znad 
Warty, Wełny, Obry, Pilicy i Noteci, bohaterowie spod 
Zdziechowy, Chodzieży, Szubina, Rynarzewa i Ławicy, 
zwycięzcy powstańcy, często bezimienni, zawsze wa-
leczni. Dzielni i mężni, silni wiarą i nadzieją dziadów 
i ojców. To Wasze groby znaczą granice wolnej Ojczy-

zny z Wielkopolską, Śląskiem i Pomorzem. 
Stańcie do Apelu! Chwała Bohaterom!(…)”
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28 grudnia 2008 roku – „Rodaków, którzy oddali życie w walce o wolność – nie wolno nam zapomnieć”. 
Uroczyste obchody 90. Rocznicy Pow stania Wielkopolskiego w Cerkwicy

tej odprawionej później w Koście-
le w Cerkwicy. 
Apel Poległych – przypominał, 
uczył, wskazywał prawdziwie 
heroiczne wzorce . Donośny i 
dostojny głos Pana Porucznika  
Mariusz Gablewskiego, przywo-
łującego pamięć naszych naro-
dowych bohaterów – „STAŃCIE 
DO APELU!”, zgodna, odbijają-
ca się wyraźnym echem odpo-
wiedź chóru 36 żołnierzy Kom-
panii Honorowej – „CHWAŁA 
BOHATEROM”, przejmowa-
ła dreszczem,  prostowała w za-
dumie niejedną postać. Werbel. 
„Dla uczczenia 90. Rocznicy Po-
wstania Wielkopolskiego – SAL-
WA HONOROWA!”. Czy słysze-
li trzykrotny wystrzał, a potem 
głos trąbki grającej przejmującą 
„Ciszę?” Czy widzieli składane 
z dostojną powagą przy dźwię-
kach tremolo werblisty wiązanki 
i kwiaty? Czy zadrżała nad nimi 
ziemia od salwy armatniej Po-
znańskich Braci Kurkowych? Czy 
byli z nami, idącymi marszową 
kolumną prowadzoną przez woj-
skowy sztandar, przy dźwiękach 
pieśni, do kościoła na uroczysta 
mszę świętą w ich intencji? Czy 
słyszeli głos Celebransa kieru-
jącego w homilii przesłanie dla 
współczesnych stanowiące isto-
tę i sens ich walki? Czy mogli 
wreszcie doświadczyć siły jego 
oddziaływania? Wiara, rodzina i 
praca – trzy proste zasady o po-
rażającej sile. Na pewno słyszeli, 
może wreszcie ukojeni i spokojni 

– dumni z potomnych.
„Rodaków, którzy oddali życie w 
walce o wolność – nie wolno nam 
zapomnieć. Niech ich krew i łzy, 
cierpienie i śmierć przypomina-
ją jak cenna wartością jest nie-
podległość. Niech ich postawa i 
bohaterskie czyny będą drogo-
wskazem dla naszej nauki, pra-
cy i służby dla Rzeczypospoli-
tej. CHWAŁA BOHATEROM! 
CZEŚĆ ICH PAMIECI!”
Kolejnym punktem progra-
mu uroczystości jest niezwy-
kły koncert Jacka Kortusa w 
Klubie Sołectwa Mrowino-Ce-
rekwica. Jego gospodyni, Pani 
Róża Lubka zawsze niezwykle 
gościnna, wita zaproszonych go-
ści. Dlaczego muzyka i koncert w 
dzień 90. Rocznicy Wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego? Dzie-
je najdłuższej Wojny Nowoczes-
nej Europy stanowią najbardziej 
wymowną odpowiedź.  To pieśń 
patriotyczna zagrzewała do wal-
ki dzielnych powstańców, to ją 
mieli na ustach Kościuszkow-
cy, uczestnicy nocy listopadowej, 

mroźnych dni stycznia 1863 roku 
i zwycięskiego Powstania Wiel-
kopolskiego. Prowadziła na ba-
rykady, niosła ze sobą bunt, żal, 
rozgoryczenie i rozpacz. Tęsk-
notę tułaczy za rodzinnym do-
mem, wspomnienie szczęśliwych 
chwil. Ale przede wszystkim da-
wała nadzieję, a w chwilach zwy-
cięstwa radość i poczucie pod-
niosłego triumfu. Koncert Jacka 
Kortusa stał się hołdem złożo-
nym Powstańcom Wielkopol-
skim językiem muzyki, która w 
mistrzowskim splocie dźwię-
ków wiedzionych talentem i nie-
zwykłym artyzmem wykonania 
sprawiła, że tak żywa w sercach 
słuchaczy stała się na powrót po-
winność pamięci o najważniej-
szych dla Polaków wartościach, 
a pielęgnowanie patriotycznych 
tradycji powodem do dumy.
Podsumowaniem obchodów 
90 . Rocznicy Powstania Wiel-
kopolskiego w Gminie Rokiet-
nica było otwarcie wystawy w 
mieszczącej się w Klubie Sołe-
ckim Mrowino – Cerekwica Fi-
lii Biblioteki Gminnej. Dzięki 
uprzejmości i współpracy z Panią 
Teresą Wieczorek, Dyrektorem 
Biblioteki Gminnej w Rokietnicy, 
wystawa będzie czynna do koń-
ca stycznia 2008 roku w godzi-
nach pracy filii biblioteki:
Poniedziałek i środa - 7.00 – 
15.00; Wtorek, czwartek i piątek 
– 12.00 – 20.00;
Dla organizatorów uroczystości 
90. Rocznicy Powstania Wielko-
polskiego w Cerkwicy najwięk-
szym dowodem uznania była 
Państwa tak liczna i pełna zaan-
gażowania obecność.

Urząd Gminy w Rokietnicy 
– koordynujący obchody 
90 . Rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego składa 
serdeczne podziękowania za 
współpracę:
 Księdzu Proboszczowi i Ra-
dzie Duszpasterskiej Parafii w 
Cerkwicy;
 Dowództwu Centrum Szko-
lenia Wojsk Lądowych w Pozna-
niu, Kompanii Honorowej, ofice-
rom i żołnierzom;
 Poznańskiemu Bractwu Kur-
kowemu;
 Panu Ryszardowi Lubka Wi-
ceprzewodniczącemu Rady Gmi-
ny Rokietnica;
 Pani Sołtys i Radzie Sołeckiej 
Mrowino-Cerekwica;
 Pani Teresie Wieczorek, Dy-
rektor Biblioteki Gminnej w Ro-
kietnicy;
 Paniom Danucie Dyczewskiej, 
Beacie Jagodzińskiej i Małgorza-
cie Sklepik, nauczycielkom Gim-
nazjum w Napachaniu;
 Zakładowi Usług Komunika-
cyjnych „Rokbus”
 Strażakom Jednostek OSP 
Gminy Rokietnica oraz Jednost-
ce OSP z Pamiątkowa; 
dziękujemy sponsorom uroczy-
stości w dniu 28 grudnia 2008 
roku, dzieki którym zyskała 
ona dostoją i godną oprawę:
 Firmie POZ-BRUK w Sobocie
 i Firmie „KARES” ze Zmysłowa.

Osobne podziękowanie składa-
my Panu Jackowi Kortusowi za 
możliwość uczestnictwa w wy-
darzeniu artystycznym najwyż-
szej rangi.

Danuta Potrawiak
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List Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego do 
Romana Dmowskiego – Przewodniczącego Naro-
dowej Komisji Polskiej w Paryżu (II – VI. 1919 r.) z 
dnia 21 grudnia 1918 r.

Przemyśl, 21 XII 1918 r.
„Szanowny Panie Romanie! 
Wysyłając delegację do Paryża dla porozumienia 
się z Komitetem Paryskim i wspólnego potem po-
rozumienia się z Ententą, proszę Pana o ułatwie-
nie wszelkie w pertraktacjach.
Proszę wierzyć, że najbardziej pragnę uniknąć 
dwoistego przedstawicielstwa Polski przed En-
tentą i dążę do jednolitej reprezentacji interesów 
Polski, gdyż wtedy tylko będą one dostatecznie 
uwzględnione. Tym właśnie dążeniem tłumaczyć 
trzeba fakt, żem tak długo zwlekał z ta sprawą.
Na podstawie dawnej znajomości tuszę, że w tym 
wypadku i w tej ważnej chwili przynajmniej nie-
którzy ludzie, jeśli już nie cała Polska niestety, 
wznieść się muszą ponad interesa stronnictwa, klik 
i grup, do takich ludzi chciałbym zaliczyć i Pana.
Proszę przyjąć zapewnienia wysokiego szacunku, 
z jakim pozostaję.

J. Piłsudski.
Przepisano w styczniu 1919 r. w Paryżu z Załącz-
nika Nr 2 do Protokołu Komitetu Narodowego Pol-
skiego (J. Piłsudski nazywa go w liście Komitetem 
Paryskim) nr 174, przez Kazimierza Smogorzew-
skiego, który wówczas wraz ze Stanisławem Filasie-
wiczem sortował archiwum Komitetu Narodowego 
Polskiego (K.N.P) celem wysłania go do Minister-
stwa Spraw Zagranicznych w Warszawie”.

„Gaude Mater Polonia
Prole fecunda nobili…”
Ciesz się Matko-Polsko

we wspaniałe (szlachetne) potomstwo płodna…

Drodzy Czytelnicy. Kogo mogliśmy posiadać – by w 
tej potwornej I wojnie światowej móc przeciwstawić 
naród polski – grabiony, wykorzystywany, męczo-
ny rusyfikacją, germanizacją, religijnymi odstęp-
cami, zatrudnianymi w obcych krajach jak niewol-
nicy, karani „Sybirem” i niemieckimi twierdzami 
– kto miał dowodzić mądrze, roztropnie, sprawied-
liwie, z małymi ofiarami ale zwycięsko?
Dwóch Wielkich Polaków mieliśmy – z krwi i kości 
Patriotów, ofiarowanych i oddanych bez reszty Naro-
dowi – Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.
Niech załączony list młodszego do starszego wie-
kiem, poświadczy wielkość ich Obu i podstawo-
wą mądrość polityka, kierującego Go do Panteonu 
Sławy. List tak jak krótki, tak bogaty w istotną ce-
chę Wielkiego Patrioty i Polityka – bezinteresow-
ność osobistą i wspólne absolutne działanie dla 
dobra Narodu i Państwa.
Dwaj nasi wielcy Przywódcy różnili się między 
sobą i to bardzo, ale mieli jedną wspólną i to naj-
większą ze wszystkich cech: głębokie umiłowanie 
własnej Ojczyzny i oddanie siebie bez reszty Naro-
dowi Polskiemu. Jeden główny cel przyświecał  Obu 
(prawie równych wiekiem): Odrodzenie Polski Nie-
podległej i Niezależnej w granicach sprzed pierw-
szego rozbioru Polski, to jest przed 1772 rokiem.
Józef Piłsudski – PPS – Frakcja Rewolucyjna – 
sprawy wewnątrz kraju: wojsko, administracja, 
elastyczność polityki wewnętrznej, walki zbrojne.
Roman Dmowski – Narodowa Demokracja – po-
lityka zagraniczna, walka o sprawę polską na are-
nie międzynarodowej z wrogami i „przyjaciółmi” 
(Ententą) jako Przewodniczący Komitetu Narodo-
wego Polskiego w Paryżu.
Dwaj Wielcy Polacy, Wielcy siłą miłości Ojczyzny 
i Polskiego Narodu; Potężni mądrością i zasługa-
mi naszych przodków w tysiącletniej historii cięż-

ko doświadczonych pokoleń. Stawiam teraz pyta-
nie – Wam Drodzy Rodacy, mieszkańcy Polski, 
czytelnicy „Rokickich Wiadomości”; oto one: Kto 
i kiedy postawi wspólny pomnik Wielkim Zwycię-
skim Przywódcom Narodu Polskiego? Oraz kolej-
ne pytanie: gdzie go umieści?
Proponuję Poznań – Stolicę Wielkopolskiego Po-
wstania, jednocześnie książęce i królewskie korzenie 
Polaków. Polskę mamy jedną, jedyną i tylko jedno-
rodne, jednolite musi być działanie w interesie Na-
rodu i Państwa. Dali tego doskonały wzór wszystkim 
politykom – od góry władz do sołtysów włącznie – 
a byli nimi Józef Piłsudski i Roman Dmowski.

Zapamiętajmy wszyscy – starzy i młodzi Polacy i 
Polki słowa marszałka Józefa Piłsudskiego z jego 
listu do dr Romana Dmowskiego:
„cała Polska, musi się wznieść ponad interesa 
stronnictw, klik i grup (partii)”.
To jest jedyna siła do stworzenia potęgi Narodu 
Polskiego, której nie przemogą ani polityczni wro-
gowie, ani zmowy grabieżców i zaborców.

„Nie rzucim ziemi skąd nasz Ród
Nie damy pogrześć mowy

Polski my Naród, Polski Lud,  
Królewski Szczep Piastowy(…)
Twierdzą nam będzie każdy próg  
Tak nam dopomóż Bóg” 

Maria Konopnicka.

Z rycerskimi ryngrafami na piersiach, z legiono-
wymi pieśniami na ustach, często jeszcze w ob-
cych mundurach i ze zdobyczną bronią – Zwy-
cięskie Powstanie Wielkopolskie (1918 – 1920) 
otwarło drogę do pełnej Niepodległości Narodu i 
Państwa Polskiego. Ono nauczyło i Niemców i bol-
szewicka Rosję szacunku dla mordowanego i gnę-
bionego politycznie, religijnie i gospodarczo Pol-
skiego Narodu.

Stanisław Florian Sikorski

Dwaj Wielcy Polacy twórcy Polski Niepodległej i Zjednoczonej:

Józef Piłsudski – w 65 rocznicę śmierci
Roman Dmowski – w 70 rocznicę śmierci

27 grudnia 2008 roku odbyła się uroczysta Msza 
św. z okazji obchodów 90. Rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego w kościele parafialnym  pod we-
zwaniem Św. Michała Archanioła i Wniebowzię-
cia NMP w Kiekrzu. Po zakończeniu mszy świę-
tej, ksiądz kanonik Janusz Buduj - proboszcz 

parafii kierskiej, ks. Celebrans oraz zaprosze-
ni goście, wraz z mieszkańcami Kiekrza przeszli 
pod Pomnik Najświętszego Serca Jezusa; tam po-
proszono gości o zabranie głosu. Pani Teresa Bar-
tol, Przewodnicząca Gminy Rokietnica, odczyta-
ła list Wójta Gminy Rokietnica. Następnie została 

przeczytana przysięga Powstańców, po której zo-
stały złożone wiązanki kwiatów: w imieniu Wójta 
Gminy Rokietnica i Rady Gminy - przez Przewod-
niczącą  Teresę Bartol oraz Radnych Małgorzatę 
Szymańską i Ryszarda Słuszczaka  oraz przez de-
legację mieszkańców Kiekrza. Podsumowaniem 
obchodów była wystawa w Domu Parafialnym 
„Arka”, poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu.

Lidia Zastróżna

Obchody 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Kiekrzu



17Rokickie Wiadomości – Luty 2009

15 grudnia 2008 roku w Sali Se-
syjnej Urzędu Gminy w Rokietni-
cy, podczas uroczystej gali, zostały 
podsumowane Gminne Konkursy 
związane z obchodami 90. Rocz-
nicy Powstania Wielkopolskiego, 
nad którymi patronat objęli Wójt 
Gminy Rokietnica, Bartosz Derech 
i Przewodnicząca Rady Gminy Ro-
kietnica, Teresa Bartol.
W Konkursie Wiedzy, zor-
ganizowanym przez Zespół 
Szkół w Rokietnicy pod facho-
wym kierunkiem nauczyciela 
historii – Pani Bożeny Domżał, 
który objął testowy sprawdzian 
wiadomości, wykonanie pracy 
plastycznej i aktorską prezenta-
cję postaci z czasów Powstania 
Wielkopolskiego, I miejsce w 
kategorii Szkół Podstawowych 
zajął Remigiusz Szymkowiak 
ze Szkoły Podstawowej w Mro-
winie, II – Kinga Wojtczak, a II 
– Filip Gadecki, oboje uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Rokietni-
cy. W kategorii Szkół Gimna-
zjalnych zwyciężyli uczniowie 
Gimnazjum w Napachaniu. 
I nagrodę odebrał Mateusz Ja-
nikowski, II – Adrianna Siuba, a 
III – Przemek Wijata.
Interesującą propozycję skiero-
wała do młodzieży dyrekcja i 
nauczyciele Gimnazjum z Od-

działami Integracyjnymi w 
Napachaniu. W Konkursie 
Plastycznym „Drogi do Niepod-
ległości – Powstanie Wielkopol-
skie oczyma młodzieży” nagro-
dzona została praca Przemka 
Wijaty ucznia  Gimnazjum w 
Napachaniu - wykonana z nie-
zwykłą starannością i precyzją 
makieta, na której przedstawio-
ne zostały w formie miniatur, naj-
ważniejsze poznańskie miejsca i 
pomniki związane z Powstaniem 
Wielkopolskim. Pozostałym au-
torom prac plastycznych przyzna-
no wyróżnienia.
W konkursie Filmowym I miej-
sce zajęła opowieść filmowa, 
której autorami są: Mateusz 
Janikowski, Michał Pietrzak i 
Piotr Lubka; II – reportaż Dawi-
da Trzybińskiego, Macieja Skrodz-
kiego i Adriana Bukowskiego, a IV 
– prezentacja wykonana przez Ad-
rianę Ogrodnik, Ewę Maciejaszek 
i Andrzelikę Michalak. W czasie 
projekcji filmów przygotowanych 
na konkurs, jury zwróciło przede 
wszystkim uwagę na sposób uję-
cia tematu. Pastisz, przerysowa-
nie treści, operowanie symbolem, 
użycie kolokwializmów i charak-
terystycznych dla młodzieży sfor-
mułowań językowych brzmią-
cych jak dysonans w zetknięciu z 

pełnym podniosłego patosu prze-
słaniem filmów, jest dowodem na 
to, że młodzież doskonale zrozu-
miała ideę obchodów 90. Rocz-
nicy Powstania Wielkopolskiego 
– przywrócić pamięć o wydarze-
niach i wartościach, którym nasi 
przodkowie często poświecili ży-
cie, właściwie je ocenić i schylić 
przed nimi czoło.
Działające przy Gimnazjum 
w Napachaniu Koło Teatral-
ne zorganizowało Konkurs 
Poetycki, do którego inspira-
cją miały być wydarzenia z cza-
sów Powstania Wielkopolskie-
go.  Pokłosiem konkursu stało 
się wydanie broszury, w której 
zostały zamieszczone najwy-
żej ocenione utwory. Obdaro-
wani nią zostali goście wystawy 
„W hołdzie Powstańcom wiel-
kopolskim”, otwartej w dniu 28 
grudnia 2008 roku w Filii Bi-
blioteki Gminnej w Mrowinie. I 

miejsce w konkursie poetyckim 
zajął Przemek Wijata II – Pauli-
na Dukat i Agata Modlińska, a III 
– Aleksandra Apostoł i Michał 
Pietrzak – wszyscy z Gimnazjum 
w Napachaniu. Teksty utworów 
zamieszczamy na str. 29.
Laureaci gminnych zmagań zwią-
zanych z obchodami 90. Rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego obda-
rowani zostali nagrodami, cenny-
mi pozycjami książkowymi i dy-
plomami gratulacyjnymi. 
Ze specjalnym podziękowa-
niem za wysoki poziom konkur-
sów, który pozwolił udowodnić 
zainteresowanie wielkopolską 
historią i dbałość o pielęgnowa-
nie powstańczej tradycji, zwró-
cili się do zgromadzonej mło-
dzieży i ich opiekunów Wójt 
Gminy Rokietnica, Bartosz De-
rech i Przewodnicząca Rady 
Gminy, Teresa Bartol. 

Red.

W dniu 18 grudnia 2008 roku zo-
stał rozstrzygnięty konkurs „Na 
najciekawszą Szopkę Betlejem-
ską”,  zorganizowany pod patro-
natem Przewodniczącej Rady 
Gminy Rokietnica, Pani Teresy 
Bartol. Adresowany do dzieci i 
młodzieży w wieku od 3 do 16 lat 
udowodnił, że Bożonarodzenio-
wa tradycja jest znana i kultywo-
wana w wielu polskich domach. 
Na konkurs wpłynęło 14 szopek 
wykonanych przy wykorzysta-
niu bardzo szerokiego wachlarza 
technik plastycznych. Komisja, 
oceniała prace w pięciu katego-
riach wiekowych:
l I – grupa najmłodsza 3 – 5 lat 
– wpłynęła 1 praca;
l  II – grupa najmłodsza 6 – 8 
lat szkoła podstawowa  - 3 prace;
l III – grupa średnia 9 – 12 lat 

szkoła podstawowa – 9 prac;
l IV – grupa starsza 13-16 lat 
gimnazjum – nie wpłynęła żad-
na praca;
l  V – grupa uczniów niepeł-
nosprawnych bez podziału na 
wiek – również nie wpłynęła 
żadna praca.
W grupie najmłodszej pierw-
sza nagroda przypadła małym 

„Skrzatom” z przedszkola „Ba-
jeczka” w Rokietnicy, których 
wychowawcą jest Pani Sylwia 
Statucka-Magdziarz. W kate-
gorii dzieci uczęszczających do 
klasy „O” zwyciężyła Dominika 
Ludwiczak reprezentująca Szko-
łę Podstawową w Mrowinie. Do 
tej placówki, która okazała się 
prawdziwa  kuźnią talentów, 

uczęszczają także pozostali na-
grodzeni autorzy betlejemskich 
szopek: Alicja Wijata z klasy IV, 
Marysia Rucińska z klasy V i 
Hanna Kujawa także z klasy V. 
Ze względu na bardzo wysoki 
poziom konkursu komisja przy-
znała dodatkowe wyróżnienie 
dla Gabriela Mocka i Aleksan-
dra Ratajczaka z klasy VI. Chłop-
cy są autorami bardzo ciekawego 
i niekonwencjonalnego projektu, 
przedstawiającego bożonorodze-
niową szopkę z terenów polar-
nych, czyli igloo z Eskimosami w 
roli niosących dobrą nowinę pa-
stuszków. Wszystkim uczestni-
kom gratulujemy wspaniałych 
pomysłów i niezwykłych pla-
stycznych umiejętności.

Lidia Zastróżna

Uroczyste podsumowanie Gminnych Konkursów 
związanych z obchodami 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego

Najciekawsza Szopka Betlejemska
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Ludzie,
których warto poznać

Podziwiają go dziennikarze, organiza-
torzy zawodów i sami ich uczestnicy, 
którzy poświęcili sportowi motorowe-
mu kilka ładnych lat swojego życia. Da-
wid 9 lutego 2009 roku skończy 11 lat, 
uczęszcza do IV klasy Szkoły Podsta-
wowej w Rokietnicy. Jest chlubą dziad-
ka – Pana Zbigniewa Sierżanta, który 
mówiąc o wnuku szeroko się uśmie-
cha, dumny z jego osiągnięć i sportowe-
go zacięcia. Co tydzień wozi Dawida na 
treningi do Motoklubu w Obornikach, 
w którego barwach, trenowany przez 
Jana Kwiatkowskiego, startuje na zawo-
dach organizowanych w całej Polsce i 
poza jej granicami. Choć jest najmłod-
szym zawodnikiem klubu, to w swo-
jej klasie, z licencją w dyscyplinie sport 
motocyklowy – motocross, należy do 
czołowych sportowców w kraju.  Jak 
mówi dziadek, nie tylko najwierniej-
szy kibic Dawida, wspierający go w tru-
dach sportowych zmagań na najtrud-
niejszych crossowych trasach, ale i jego 
sponsor, nasz młodziutki mistrz w te-
gorocznym sezonie będzie startował na 
nowym Quadzie YAMAHA 250CCM3, 
co znacznie zwiększy jego szansę w za-
wodach. 
Dawid jednak udowodnił, że o prawdzi-
wej klasie sportowca świadczy najpierw 
niezwykły talent i praca na trenin-
gach, a potem dopiero najwyższej klasy 
sprzęt. Podczas rozegranych 26 wrześ-
nia ubiegłego roku zawodów w Ne-
kli pod Wrześnią, będących VI Rundą 
Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w 
Cross Country, Dawid jadąc na 3 krot-
nie słabszym quadzie, bez problemu 
utrzymał tempo narzucone przez pozo-
stałych zawodników i zajmując, po za-

ciętej walce, 11 pozycję zdobył dla swej 
drużyny cenne 22 punkty, które w istot-
ny sposób przyczyniły się do umocnie-
nia przez Motoklub Oborniki drugiej 
pozycji w generalnej klasyfikacji dru-
żynowej i zmniejszenia strat do lidera.
Sport motocrossowy wymaga nie-
zwykłej sprawności, umiejętności 
technicznych, zdolności opracowania 
odpowiedniej strategii tak, by wyzna-
czoną podczas zawodów trasę poko-
nać w sposób najbardziej efektywny, 
ale wymaga też wielkiej odporności. 
Przejechać trasę pełną nierówności 
terenu, wzniesień, prowadzącą czę-
sto przez leśne dukty, nierzadko w 
deszczu i chłodzie, nie jest zadaniem 
łatwym, zwłaszcza dla 10. letniego 
chłopca. Tak było chociażby podczas 
zawodów we Wschowie na słynnym 
torze „Kacze Doły”, stanowiącym 
prawdziwy sprawdzian techniczny 
zarówno dla maszyn jak i startują-
cych zawodników, czy w Jeżynowie 
13 i 14 września 2008 roku, gdzie 
przeszywające zimno towarzyszyło 
kolejnym zawodom zaliczanym do 
klasyfikacji Mistrzostw Polski. Jed-
nak Dawid, wszędzie gdzie startował, 
pokazał prawdziwą sportową klasę. 
Nie może być przeto zaskoczeniem jego 
wysoka pozycja w klasyfikacji general-
nej prowadzonej przez Polski Związek 
Motorowy. Na 17 zawodów rozegra-
nych w ramach Mistrzostw Polski w 
cross contry w 2008 roku w katego-
rii młodzików, Dawid Sierżant zajął 
wysokie trzecie miejsce startując 12 
razy, kilkakrotnie zwyciężając i gro-
madząc 246 punktów (na 333, uzy-
skane przez zwycięzcę klasyfikacji). 

Z kolei jego quad, z rozpoznawalnym 
przez wielu miłośników sportu moto-
rowego numerem „12”, w ostatnich za-
wodach rozgrywanych 25 październi-
ka 2008 roku w ramach Mistrzostw 
Polskiej Strefy Zachodniej w cross 
country w Pile, przybył na metę, pro-
wadzony przez młodziutkiego mistrza 
jako pierwszy! Wręczony przez prezy-
denta miasta Piły Zbigniewa Kosmat-
ka oraz Prezesa Poznańskiego PZM 
Macieja Jankowskiego i Mieczysława 
Kałużę, Przewodniczącego Okręgowej 
Komisji Sportu Motocyklowego, pa-
miątkowy dyplom, zajmuje w bogatej 
kolekcji sportowych trofeów Dawida 
znaczące miejsce, tak jak piękny puchar 
wręczony przez Panią Burmistrz Mia-
sta Oborniki, Annę Rydzewską, będący 
podziękowaniem za wspaniałe sporto-
we wyniki i reprezentowanie miasta na 
zawodach w całej Polsce.
W planach ambitnego Rokietniczani-
na na 2009 rok jest, oprócz wyścigów 

rozgrywanych w ramach zmagań o Mi-
strzostwo i Puchar Polski, także udział 
w zawodach motocrossowych w Re-
publice Czeskiej. Życzymy Dawidowi 
wytrwałości i dalszych wspaniałych 
sukcesów, a dziadka Pana Zbigniewa, 
podziwiamy za poświęcenie i dziękuje-
my mu za wsparcie, którego dla kocha-
nego wnuka tak wiele ma w sercu.

D.P.

DAWID SIERŻANT,  
10. letni motocrossowy  
mistrz z Rokietnicy
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W dniu 28 grudnia 2008 roku w Filii Biblio-
teki Gminnej mieszczącej się w Klubie Sołe-
ckim Mrowino – Cerekwica, została otwarta 
niezwykła wystawa będąca podsumowaniem 
obchodów 90. Rocznicy Powstania Wielkopol-
skiego w Gminie Rokietnica. Jej myślą prze-
wodnią jest pokazanie nierozerwalnej cią-

głości i ścisłego związku walki o odzyskanie 
niepodległości z usilnymi dążeniami Wielko-
polan o włączenie do odrodzonego państwa 
prastarych ziem piastowskich. Bohaterskie i 
heroiczne postawy Powstańców Wielkopol-
skich zostały przedstawione na przykładzie 
losów mieszkańców Gminy Rokietnica i Pa-

rafii Cerekwica. Dość spora część wystawy zo-
stała także poświęcona obchodom 90. Roczni-
cy Powstania Wielkopolskiego na ternie ziemi 
rokietnickiej. Stanowi ona dowód wielości i 
różnorodności podjętych w ciągu całego 2008 
roku działań oraz wielkiego w nie zaangażo-
wania społeczności Gminy Rokietnica, a szcze-
gólnie dzieci i młodzieży. Autorki wystawy, 
przemawiającej dokumentem, obrazem, symbo-
liką: Danuta Dymaczewska, Beata Jagodzińska i 
Małgorzata Sklepik z Gimnazjum w Napachaniu 
oraz Danuta Potrawiak z Urzędu Gminy w Ro-
kietnicy serdecznie dziękują za pomoc i wsparcie 
wszystkim pracownikom Biblioteki Gminnej i jej 
Dyrektorowi – Pani Teresie Wieczorek

Wystawa będzie czynna do końca stycznia 
2008 roku w godzinach pracy filii biblioteki 
w Mrowinie:
Poniedziałek i środa  - 7.00 – 15.00;
Wtorek, czwartek i piątek – 12.00 – 20.00;

Zapraszamy.

28 grudnia 2008 roku 
Koncert Fortepianowy Jacka Kortusa 
w 90. Rocznicę Powstania Wielkopolskiego

Czarny instrument marki Stainway & Sons, Pusta jeszcze sala  Klubu Sołeckiego w Mrowinie. 
Fortepian, który zaledwie wjechał na scenę ożywa lawiną dźwięków pod zręcznymi, choć nie-
co zziębniętymi palcami. Nie ważne, że jeszcze bez smokingu, białej koszuli i pełnej widowni. 
Istnieje przecież muzyka. Precyzja, skupienie od pierwszej do ostatniej wygranej nuty, drama-
tyzm w burzliwym splocie akordów, a potem pełen nostalgii i ciepłego brzmienia liryzm. Wirtuoze-
ria, zaprezentowana z naturalną szczerością przynależną młodości, ale możliwą do osiągnięcia tylko 
w najbardziej dojrzałej interpretacji.
Godzina 14.30; - przy pełnej sali rozpoczyna się niezwykły koncert.
„Szanowni Państwo, Pan Jacek Kortus!”
Entuzjastyczne brawa zachwyconej publiczności i gorące podziękowania były wielkim, peł-
nym radości i wdzięczności uznaniem za wspaniała grę i nadzieją na powtórne spotkanie.

D.P.

Jacek Kortus - honorowy obywatel gmi-
ny Rokietnica, mieszkaniec Cerkwicy. Swą 
przygodę z muzyką rozpoczął w wieku czte-
rech lat pod opieką poznańskiego pianisty  
- Józefa Walczaka. Bardzo szybko okazało 
się, że obdarzony został niezwykłym talen-
tem. Poparty wytrwałą, ciężką pracą i kon-
sekwentnym uporem sprawił, że Jacka Kor-
tusa znają dzisiaj melomani i stali bywalcy 
największych sal koncertowych Polski, Eu-
ropy, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Bra-
zylii, Chile, Japonii, których zachwyca doj-

rzałą w swej młodzieńczości 
interpretacją utworów Cho-
pina, Liszta, Beethovena. Stu-
dent II roku Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu w klasie 
profesora Waldemara Andrze-
jewskiego, jest laureatem czo-
łowych nagród na 11 między-
narodowych i ogólnopolskich 
konkursach muzycznych, w 
tym wyróżnienia na XV Mię-
dzynarodowym  Konkursie im 
Fryderyka Chopina w Warsza-

wie w 2005 roku.

Program koncertu:
 

L. van Beethoven: Sonata na fortepian i 
skrzypce c-moll op. 30 nr 2 z udziałem 

Macieja Strzeleckiego studenta III roku 
Poznańskiej Akademii Muzycznej w kla-

sie profesor Jadwigi Kaliszewskiej.
Fryderyk Chopin: Nokturn E-dur op.62 

nr 2, Walc As-dur op.34 nr1, dwa Mazur-
ki z op.17 nr 1 i 4, Scherzo h-moll op.20 i 

Polonez As-dur op. 53;

Niezwykła wystawa w Filii Biblioteki Gminnej w Mrowinie
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Klub Sportowy Arka Kiekrz, nie-
gdyś legenda poznańskiej piłki 
nożnej, mający w swoich szere-
gach doskonałych zawodników 
i wspaniałych działaczy, siał po-
strach na stadionach ligowych. 
Jeżeli ktoś jest, lub był kibicem 
tego klubu to może opowiadać 
swoim dzieciom, wnukom, bli-
skim i znajomym wspaniałe i za-
wsze prawdziwe historie związa-
ne z tym klubem. Jego istnienie 
od zawsze związane było z oso-
bami niezwykłymi, z ludźmi cał-
kowicie oddanymi sprawie kier-
skiego sportu. Takie osoby jak 
nieżyjący już ks. profesor Edward 
Nawrot, wciąż aktywni i zaanga-
żowani Henryk Karpiczak czy 
Franciszek Kudla były i są od za-
wsze związane z naszym klubem. 
Klub nasz początkowo nosił na-
zwę Iskra Kiekrz i dopiero wiele 
lat od swojego powstania zmienił 
nazwę na obecną. Chociaż nazwa 
uległa zmianie, to duch pozo-
stał nietknięty. Oczywiście Arka 
Kiekrz nie zawsze odnosiła tylko 
sukcesy, były momenty w dzie-
jach klubu słabe, a nawet napisać 
należy bardzo słabe, jak na przy-
kład w latach 1999 – 2004, kiedy 
to z powodu braku środków fi-
nansowych musieliśmy zawiesić 
naszą działalność. Nie spowodo-
wało to jednak likwidacji całego 
zaplecza i zaprzestania działal-
ności sportowej w Kiekrzu. Za-
paleńcy nadal „kopali piłkę” na 
boisku „Sokoła”. Treningi odby-
wały się regularnie, a prowadził 
je zupełnie społecznie pan An-
drzej Herbud.
Nadszedł rok 2004, a z nim zmia-
ny. Z inicjatywy ks. profesora 
Edwarda Nawrota i przy jego oso-
bistym zaangażowaniu na tere-
nach należących do parafii kier-
skiej zostaje dokończona, przy 
ogromnym poparciu parafian, 

budowa stadionu i płyty boiska. 
Zaczęły odbywać się regularne 
treningi prowadzone przez tre-
nera Andrzeja Ostańskiego i ni-
żej podpisanego, które udowod-
niły ogromne zapotrzebowanie 
na sport w Kiekrzu. Niestety los 
jest okrutny, ks. profesor Edward 
Nawrot ciężko zachorował. Po-
mimo wielkich cierpień cieszy 
się jednak z każdej wiadomoś-
cią o Arce, o boisku, które jest już 
skończone. Martwi go wysycha-
jąca z powodu silnych upałów na-
wierzchnia nowego boiska. Nad-
chodzi wrzesień – miesiąc który 
miał nieść radość, a przyniósł 
nam, działaczom i zawodnikom 
Arki Kiekrz, niepowetowaną 
stratę. W tym to miesiącu musie-
liśmy pożegnać na zawsze nasze-
go księdza, który był motorem 
sportowych działań, a zarazem 
duszą zespołu. Wszyscy myśleli-
śmy, że to koniec tego co dopiero 
się zaczynało odradzać. 
Inicjatyw społecznych nie moż-
na jednak zatrzymać. Natchnie-
ni ideami księdza profesora, kon-
tynuowliśmy jego dzieło. Jak było 
ciężko wiedzą tylko Ci , którzy 
byli blisko. Problemy piętrzyły 
się jedne po drugim, a my często 
byliśmy zupełnie zagubieni. Uda-
ło się jednak przetrwać dzięki 
bezinteresownej pomocy miesz-
kańców Kiekrza, dzięki organi-
zowanym turniejom piłkarskim 
oraz dzięki Stowarzyszeniu księ-
dza profesora Edwarda Nawrota, 
które bardzo aktywnie i mocno 
do dzisiejszego dnia wspiera na-
sze działania w organizacji spor-
tu młodzieżowego i dziecięcego! 
To dzięki wsparciu Towarzystwa 
udaje się zorganizować sekcję 
piłki nożnej chłopców, z którą 
zajęcia prowadzi trener Andrzej 
Ostański. Rok rocznie organizo-
wane są turnieje im. Księdza Pro-

fesora Edwarda Nawrota. Klub 
Arka coraz bardziej potrzebuje 
wsparcia mieszkańców Kiekrza, 
a właściwie wsparcia mieszkań-
ców gminy Rokietnica i jej władz 
samorządowych, ponieważ duża 
grupa zawodników trenujących 
w klubie mieszka na jej terenie. 
Rok 2007 - rodzi się pomysł pana 
Ryszarda Lubki, aby przenieść 
siedzibę klubu na teren gminy 
Rokietnica i bezpośrednio działać 
z dziećmi, młodzieżą mieszkają-
cą tutaj. To dobry pomysł. Arka 
Kiekrz dzięki zaangażowaniu 
naszego Wiceprezesa Grzegorza 
Jakś i radnego Gminy Rokietnica 
Ryszarda Lubki, nawiązuje ścisłą 
współpracę z władzami samorzą-
dowymi Gminy Rokietnica. Na-
sze oddanie i ciężka praca znaj-
dują uznanie w oczach jej Wójta, 
Bartosza Derecha. Nic dziwnego 
łączy nas bowiem wspólna pasja 
jaką jest sport i praca dla dobra 
naszego społeczeństwa i miej-
scowości. Doskonale przygoto-
wana przez Grzesia Jaksia ofer-
ta na działalność sportową Arki 
Kiekrz w Gminie Rokietnica dla 
potrzeb naszych milusińskich, 
przynosi efekt w postaci pierw-
szych gminnych dotacji. Zwięk-
sza się zaangażowanie samorzą-
du w organizowanych imprezach 
i turniejach, nad którymi osobi-
sty patronat roztacza Wójt, Bar-
tosz Derech. Jest coraz lepiej. 
Cały czas istnieje jednak problem 
boiska, którego, niestety, samo-
dzielnie klub nie może utrzymać 
w należytym stanie. Paradoksal-
nie siedziba klubu znajduje się w 
gminie Rokietnica, a boisko po-
łożone jest w Poznaniu na tere-
nie parafii kierskiej. W rozmowie 
Wiceprezesa Klubu z sołtysem 
i Sekretarzem Gminy, pojawia 
się pomysł budowy nowego boi-
ska na terenie gminy Rokietnica, 

który znajduje natychmiastowe 
poparcie wśród działaczy klu-
bu oraz władz samorządowych. 
Skąd jednak wziąć teren na to 
przedsięwzięcie? Sołtys miej-
scowości Kiekrz, pan Wiesław 
Dziamski, kontynuując wcześ-
niejsze rozważania, wskazuje 
na Agencje Nieruchomości Rol-
nych Skarbu Państwa. Tak, to ma 
sens, ale jak uzyskać teren agen-
cyjny? Własnymi siłami tego nie 
uzyskamy! Z pomocą przycho-
dzi nam Wójt Gminy Bartosz De-
rech. Wraz z Grzesiem Jaksiem 
rozpoczynają starania w Agen-
cji o pozyskanie terenu. Dziś wie-
my już, że rozmowy te są daleko 
zaawansowane, a wizja otrzyma-
nia gruntu w Pawłowicach coraz 
bliższa. Dzięki pracy pana Prze-
mysława Wierczyńskiego zosta-
je wykonany projekt sytuacyjny 
kompleksu rekreacyjno- sporto-
wego, w którym zaprojektowane 
zostają dwa boiska do piłki noż-
nej, plac zabaw dla dzieci, boiska 
do małych gier i korty tenisowe 
wraz zapleczem. Całość znajdo-
wać się ma przy drodze z Kie-
krza do miejscowości Pawłowi-
ce. Zarząd klubu przez cały czas 
ściśle współpracuje z Wójtem 
Gminy Rokietnica i z Urzędem 
Gminy w Rokietnicy w realiza-
cji naszego wspólnego marzenia. 
Z ramienia klubu osobą wytypo-
wana do kontaktów i nadzorowa-
nia działań jest jego Wiceprezes, 
pan Grzegorz Jakś. Mamy dużą 
nadzieję, że marzenie to zosta-
nie się w niedalekiej przyszłości 
spełnione. Do tego czasu korzy-
stamy z gościny Poznania, ale i 
w coraz większym stopniu z po-
wstających w szybkim tempie na 
terenie Gminy Rokietnica kom-
pleksów sportowych. Nie prze-
raża nas aura, a dzięki władzom 
gminy i uprzejmości Dyrektora 

Prawdy i Legendy
Klub Sportowy Arka – Kiekrz
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Gimnazjum z oddziałami Inte-
gracyjnymi w Napachaniu - Ja-
cka Welmana, nieodpłatnie ko-
rzystać możemy przez cały rok z 
kompleksu boisk ze sztuczną na-
wierzchnią „Orlik 2012” w Na-
pachaniu. Myślę, jako skrom-
ny autor tego artykułu oraz jako 
osoba kierująca i odpowiedzial-
na za poczynania Klubu Sporto-
wego Arka Kiekrz, ale także jako 
wychowawca młodzieży, że nie 

muszę nikogo przekonywać o po-
trzebie działania naszego klubu 
i powstania takiego obiektu klu-
bowego, który w przyszłości bę-
dzie doskonale służył mieszkań-
com. Pewien jestem, że moda 
na zdrowy styl życia, moda na 
sport, która staje się wyznaczni-
kiem naszego codziennego życia 
będzie się nadal rozwijać, a wte-
dy już nikt z nas nie powie, że w 
Kierskiej części gminy Rokiet-

nica nie dzieje się nic co mogło-
by pomagać w naszym prawidło-
wym rozwoju. 

 Kończąc, pragnę w imieniu swo-
im i Zarządu, jeszcze raz gorą-
co podziękować naszym akty-
wistom, księdzu proboszczowi 
parafii kierskiej, Wójtowi Barto-
szowi Derechowi i radnemu Ry-
szardowi Lubka, naszemu solty-
sowi Wiesławowi Dziamskiemu 

i tym wszystkim, którym na ser-
cu leży dobro klubu i jego pod-
opiecznych, za okazaną i oka-
zywaną pomoc oraz wsparcie. 
Dziękujemy że w nas wierzycie i 
zapewniamy, że i my wierzymy 
w Was. 

 Prezes Klubu Sportowego 
 Arka Kiekrz

 Marek Trepka

Siedem drużyn reprezentujących cztery so-
łectwa wzięło udział w rozegranych w sobotę 
10 stycznia IV Drużynowych Mistrzostwach 
Sołectw w Tenisie Stołowym. Zawody, które 
zostały przeprowadzone w sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej w Mrowinie zorgani-
zował działający przy szkole Uczniowski Klub 
Sportowy „Słowian” wraz z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury. Najlepszą - podobnie jak w roku 
ubiegłym – okazała się reprezentacja Rokiet-
nicy, grająca w tym samym rodzinnym skła-
dzie: Joanna Piszora, Marian Piszora i Karol 

Piszora. Główną nagrodą był Puchar Wójta 
Gminy Rokietnica, który w zastępstwie nie-
obecnego fundatora wręczył zwycięzcom rad-
ny Ryszard Lubka.
Drugie miejsce zajął drugi zespół Rokietnicy 
(Sandra Witkowska, Henryk Margol i Jacek 
Florkiewicz) po porażce w meczu finałowym 1:4. 
W walce o trzecią lokatę pierwsza druży-
na z sołectwa Mrowino – Cerekwica (Kin-
ga Kusa, Jarosław Kusa i Zbigniew Haląd-
ka) pokonała 4:0 drugi zespół z Napachania 
(Kinga Olejniczak, Wojciech Brych – Ka-

dziński i Patryk Władysiak). Na miejscach 5 
– 7 uplasowały się zespoły Przybrody (Ewe-
lina Szczechowiak, Janusz Skrodzki i Prze-
mysław Dolaciński), Napachania I (Zofia 
Kaczmarek, Tomasz Ratajczak i Krzysztof 
Kaczmarek) i drugi zespół Mrowina (We-
ronika Geremek, Rafał Mysior i Grzegorz 
Tomczak). Koniecznie trzeba podkreślić wy-
soki poziom wielu pojedynków tak finało-
wych jak i wielu grupowych. 
Wszystkie zespoły biorące udział w mistrzo-
stwach otrzymały pamiątkowe dyplomy, a 
trzy najlepsze zostały dodatkowo uhonoro-
wane medalami, które wręczali sołtys sołe-
ctwa Mrowino – Cerekwica pani Róża Lub-
ka, pani Barbara Miecznik z Gminnego 
Ośrodka Kultury, sołtys Rokietnicy pan Józef 
Fudala oraz prezes UKS „Słowian” Mrowino 
pan Jarosław Kurzawa. 
Najlepszą zawodniczką została Zosia Kacz-
marek, a zawodnikiem Karol Piszora, którzy 
otrzymali pamiątkowe statuetki ufundowane 
przez panią Różę Lubka i Przewodniczącego 
Komisji Oświaty Rady Gminy Rokietnica Ry-
szarda Lubka. Dodatkowo wszyscy zawodnicy 
z Mrowina i Rokietnicy otrzymali od swoich 
sołtysów drobne upominki.
Bardzo dziękuję wszystkim fundatorom na-
gród i napojów dla zawodników. Tradycyjnie 
dziękuję Rafałowi Sklepikowi, który kolejny 
już raz bardzo mi pomógł prowadząc sekre-
tariat zawodów, oraz zawodnikom sekcji te-
nisa stołowego „Słowiana” za pełnienie funk-
cji sędziów.

Dziękuję rów-
nież sołe-

ctwom, które 
wzięły udział 
w zawodach, 

żałując jedno-
cześnie, że aż 
sześć nie od-
powiedziało 

na zaproszenie 
do naszej teni-
sowej zabawy.

Jacek  
Olejniczak

Rokietnica pierwsza w mistrzostwach 
sołectw
Rokietnica pierwsza w mistrzostwach 
sołectw
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W niedzielę, 11 stycznia 2009 
roku w Akademii Bilardowej Ra-
dosława Babicy, odbył się Tur-
niej Noworoczny, w którym mógł 
wziąć udział każdy miłośnik gry 
w bilard. Uczestnicy przybywali 
do Akademii już od rana. Na listę 
startową zapisały się 24 osoby, 
ale do klubu przybyło znacznie 
więcej osób z gminy Rokietnica i 
okolicznych miejscowości, by ob-
serwować bilardowe zmagania 
swoich bliskich i znajomych. Do 
klubu zawitały także młode wo-
lontariuszki Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
Po uroczystym powitaniu za-
wodników, w samo południe, od-
było się oficjalne losowanie do 
tabeli gier. Przed rozpoczęciem 
rywalizacji pan Radosław przed-
stawił wszystkim obowiązujące 
w profesjonalnym pool-bilardzie 
i zaakceptowane przez Światową 
Federację Bilardową zasady gry 
w odmianę „8 bil”. Mecze roz-
grywano do dwóch wygranych 
partii. Organizator wyjaśnił tak-
że reguły tabeli turniejowej – od 
pierwszej rundy do fazy ćwierćfi-
nałów każdy mógł raz przegrać. 
Kilka minut po godzinie 12 roz-
poczęła się trzymająca w napię-
ciu, ale bardzo fair, rywalizacja. 
Rozgrywki przebiegały pod czuj-
nym okiem Radosława Babicy i 
jego siostry Magdaleny Diering, 
którzy podczas turnieju udziela-
li rad dotyczących techniki gry i 
bilardowej strategii, a także sę-
dziowali mecze. W organiza-
cji imprezy sportowej pana Rad-

ka wspierała także żona Izabela i 
8-miesięczna córka Julia. Na sali 
gier była świetna turniejowa at-
mosfera - dobra zabawa, ale i sil-
ne emocje. Jak na grę dżentelme-
nów przystało, zawodnicy przed 
każdym pojedynkiem życzyli so-
bie powodzenia, a po meczu z 
uśmiechem na twarzy gratulo-
wali wyników i dobrej gry. 
Po wielu godzinach przy stole i 
wielu wbitych bilach, do półfina-
łów dotarli podopieczny mistrza 
Babicy,  17-letni Jan Garbarek 
i jego rówieśnik, Krzysztof Ko-
ralewski oraz panowie Andrzej 
Barski i Krzysztof Konieczek. Po 
zaciętych pojedynkach do fina-
łu awansowali panowie Koralew-
ski i Barski. Najważniejsze mecze 
turnieju – o trzecie i o pierwsze 
miejsce - rozpoczęły się o go-
dzinie 21. Kilka treningów pod 
okiem mistrza szybko dały wy-
mierny efekt - w walce o najniższą 
pozycję na podium zatryumfo-
wał Jan Garbarek, który w bi-
lard gra zaledwie od kilku miesię-
cy. Finaliści mieli silne wsparcie 
wśród kibiców – grę Krzysztofa 
obserwowała jego mama, a pana 
Andrzeja wspierały żona i córka. 
Po wyrównanej walce zwycięz-
cą Turnieju Noworocznego został 
Andrzej Barski z Rokietnicy. Gra-
tulujemy! Turniej trwał 10 godzin. 
W sumie rozegrano 44 pojedynki, 
105 partii. Zawodnicy wbili ponad 
1000 bil!!! 
Wszyscy bilardziści otrzyma-
li upominki od sponsorów. Naj-
młodszy uczestnik turnieju, 10-

letni Michał Sakwa, otrzymał 
dyplom - wyróżnienie za udział 
i podjęcie walki z dorosłymi. 
Dla pierwszej ósemki były rów-
nież nagrody pieniężne. Zdobyw-
cy podium otrzymali okazałe 
puchary, a dla finalistów orga-
nizator ufundował profesjonalne 
kije bilardowe. 
Po wręczeniu nagród były gra-
tulacje i sesja zdjęciowa z najlep-
szymi. Imprezę sportową zakoń-
czono głośnymi oklaskami dla 
zawodników i równie głośnymi 
dla organizatorów turnieju.  
Ta wyjątkowa impreza sporto-
wa zainaugurowała cykl turnie-
jów, które już zaplanowano na 
następne miesiące. Po każdych 
zawodach będzie aktualizowany 
ranking. W czerwcu odbędzie się 
Masters, czyli turniej finałowy, 
podczas którego nagrodę specjal-
ną otrzyma zwycięzca rankingu. 
W klubie można już zapoznać się 
z tabelą wyników, a także obej-
rzeć foto- i video-relację z pierw-
szego spotkania.
Marzenia mistrza Babicy o bilar-
dowej Rokietnicy powoli się rea-
lizują – w klubie formuje się tak-
że drużyna sportowa, która pod 
nazwą Akademia Bilardowa Ro-
kietnica z końcem lutego 2009 
roku wystartuje w II Polskiej Li-
dze Bilardowej. Będziemy trzy-
mali za naszych kciuki!
Gwarantując dobrą zabawę i 
sportowe emocje, pan Radosław 
Babica do udziału w kolejnym 
spotkaniu przy stole bilardowym 
i do kibicowania najbliższym i 
znajomym zaprasza wszystkich 
miłośników tego sportu z gminy 
Rokietnica i nie tylko – dzieci z 
rodzicami, młodzież i dorosłych. 
Najbliższy turniej odbędzie się 

już 15 lutego w niedzielę. O szcze-
góły tej imprezy sportowej moż-
na pytać w Akademii Bilardowej 
w Rokietnicy lub pod numerem 
telefonu klubu. Zapraszamy!!! 

Red.

Ranking po turnieju noworocznym

11.01
1 Andrzej	Barski 20
2 Krzysztof	Koralewski 18
3 Jan	Garbarek 16
4 Krzysztof	Konieczek 15
5 Damian	Kaczmarek 14
6 Bartosz	Pachala 14
7 Roman	Sakwa 14
8 Waldemar	Węcławek 14
9 Maciej	Garbarek 12
10 Łukasz	Judkowiak 12
11 Michał	Pietruszewski 12
12 Piotr	Szatkowski 12
13 Szymon	Galiński 10
14 Wojciech	Fudala 10
15 Krzysztof	Łuczak 10
16 Wojciech	Krzysztofiak 10
17 Tomasz	Małek 8
18 Andrzej	Soboń 8
19 Norbert	Tokłowicz 8
20 Michał	Sakwa 8
21 Grzegorz	Tomczak 8
22 Krzysztof	Nowicki 8
23 Jerzy	Zieliński 8
24 Daniel	Świerkowski 8

Noworoczny Turniej  
w Akademii Bilardowej w Rokietnicy
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Na zdrowie

„ze wzmagającym się wiekiem i wzrostem 
dziecięcia, pomnażać w nim należy rześkość, 
szykowność i siłę, dając mu wolność biegania 
i skakania, wprawując go bez zbytniego silenia, 
w okazywanie i nabywanie mocy, przez gry 
trudniejsze, gonitwy i ugadzanie pociskami.”

Komisja Edukacji Narodowej  
Rozdz. XXV. Edukacja Fizyczna.

Prawidłowy	 rozwój	 cech	 somatycznych	 dzieci	
i	ich	sprawność	ruchowa	była	od	dawna	w	Polsce	
przedmiotem	 szczególnej	 troski.	 W	 XVIII,	 wieku	
za	króla	Stasia,	 edukacją	 fizyczną	zajmowała	się	
Komisja	 Edukacji	 Narodowej.	 W	 latach	 30-tych	
XX	 wieku	 Eugeniusz	 Piasecki,	 profesor	 medycyny	
i	 jednocześnie	 teoretyk	oraz	praktyk	w	dziedzinie	
wychowania	fizycznego	stworzył	z	myślą	o	zdrowiu	
dzieci	 rewelacyjny	 jak	na	owe	czasy	nowoczesny,	
eklektyczny	szkolny	program	nauczania	wychowa-
nia	fizycznego	dla	dzieci	i	młodzieży.	Oryginalność	
tego	 programu	 to	 połączenie	 obowiązujących	 na	
całym	 świecie	 systemów:	 szwedzkiego,	 niemie-
ckiego	i	anglosaskiego	w	jednolity	polski.	Specjali-
sta	od	higieny	doskonale	wiedział,	że	wszechstron-
ne	ćwiczenia	fizyczne	stosowane	od	najmłodszych	
lat	 pozytywnie	 wpływają	 na	 prawidłowy	 rozwój	
fizyczny,	 rozwijają	 sprawność	 i	 wydolność	 fi-
zyczną,	 hartują	 organizm,	 są	 gwarancją	 zdrowia	
fizycznego	i	psychicznego.	Prof.	E.	Piasecki	/obec-
ny	 patron	 poznańskiej	 AWF	 jest	 autorem	 Zarysu	
Teorii	 Wychowania	 Fizycznego	 wydanej	 w	 1935	
r.	we	Lwowie.	 Jego	 teoria	wychowania	 fizycznego	
została	entuzjastycznie	przyjęta	na	całym	świecie.	
Program	 wspaniały,	 choć	 z	 jego	 realizacją	 były	
problemy.	Brakowało	specjalistów	od	wychowania	
fizycznego,	dotkliwy	był	 też	brak	sal	 gimnastycz-
nych,	 dlatego	 też	 zajęcia	 w	 większości	 odbywały	
się	w	tzw.	zielonych	salach,	czyli	na	trawce.	Dzisiaj	
już	w	niewielu	szkołach	brakuje	choćby	 jakiejkol-
wiek	salki	przystosowanej	do	ćwiczeń	fizycznych,	
a	zajęcia	prowadzą	wysoko	wykwalifikowani	ma-
gistrowie	wf.
Niestety:	poprawiające	się	warunki	ekonomiczne,	

wzrost	stopy	życiowej	społeczeństwa	paradoksal-
nie	jest	odwrotnie	proporcjonalny	do	stanu	zdrowia	
naszych	 milusińskich.	 Badania	 przesiewowe	 w	
klasach	I.	Szkół	Podstawowych	prowadzone	przez	
specjalistów	 ortopedii,	 rehabilitacji	 i	 fizjoterapii	
wykazują,	 że	 ok.	 70	 %	 naszych	 dzieci	 ma	 wiele	
odchyleń	 od	 norm	 rozwojowych	 -	 od	 płaskosto-
pia,	 drobnych	 wad	 postawy,	 po	 te	 poważniejsze,	
do	których	zalicza	się	zniekształcenia	kręgosłupa,	
skoliozy,	nadwagę	i	otyłość.

Wszystkiemu	zaś	winne	są	zdobycze	cywilizacji	jak:	
telewizja,	komputery	i	inne	cuda	elektroniki,	które	
zajmują	dzieciom	po	kilka	godzin	dziennie	kosztem	
ruchu,	przebywania	na	świeżym	powietrzu.	Dzie-
cko	od	urodzenia	ma	naturalne	zapotrzebowanie	na	
ruch.	Niemowlę	często	noszone	nawet	przez	 inne	
osoby	rozwija	się	szybciej,	bo	noszenie	niemowlaka	
w	różnych	pozycjach	to	nic	innego	jak	gimnastyka	
kręgosłupa.	Skoro	tylko	dziecko	nauczy	się	chodzić	
i	biegać	czyni	to	ochoczo	z	rzadka	odpoczywając.	
Wynika	to	z	naturalnego	zapotrzebowania	na	ruch	
młodego	 organizmu.	 Rodzicom	 nieraz	 wydawało	
się,	że	zmęczone	zabawami	dzieciaki	szybciej	za-
sną.	Nic	 z	 tego.	Restytucja	 powysiłkowa	u	dzieci	
jest	niemalże	natychmiastowa.	Zasapane,	spocone	
i	zmęczone	dziecko	 już	po	chwili	odpoczynku	 jest	
gotowe	do	dalszych	swawoli.
Brak	 ruchu	 spowodowany	 wielogodzinnym	 ślę-

czeniem	 nad	 książką,	 telewizorem,	 komputerem	
sprzyja	powstawaniu	wad	postawy,	licznym	innym	
schorzeniom	 i	 chorobom.	 Nadopiekuńczy	 rodzice	
nie	orientujący	się	w	procesach	rozwojowych	swo-
ich	dzieci,	ograniczający	naturalne	zapotrzebowa-
nie	na	ruch	nieświadomie	stają	się	przyczyną	ich	
osobistych	nieszczęść.
Na	 szczęście	 organizm	 dziecka	 jest	 wyposażony	
przez	 naturę	 w	 odpowiedni	 instrument	 o	 tajem-
niczej	 nazwie	 IGF-1.	 Jest	 to	 produkowany	 przez	
wątrobę	 insulinopodobny	 związek	 czuwający	 nad	
prawidłowym	rozwojem	wszystkich	tkanek,	w	tym	
i	 mięśniowej	 -	 od	 wczesnego	 dzieciństwa,	 aż	 do	
okresu	pokwitania.	Od	tego	momentu	IGF-1	powoli	
zanika	 i	osoby	dorosłe	muszą	 już	same	zadbać	o	
rozwój	między	innymi	masy	mięśniowej	w	należy-
tej	proporcji	(ok.	40%	całkowitej	masy	ciała	doro-
słego	człowieka).
Kochani rodzice.
W	 trosce	 o	 zdrowie	 swoich	 pociech	 pozwólcie	
im	na	 codzienną	dawkę	 ruchu	niezależnie	 od	 tej,	
otrzymanej	w	szkole.	Z	jaką	intensywnością?	O	to	
proszę	się	nie	martwić.	Dziecko	samo	będzie	ją	re-
gulować	przerwami	odpoczynkowymi.	Najbardziej	
wskazanymi	formami	ruchu	dla	dziecka	są	marsze,	
marszobiegi,	 podskoki	 (skakanki)	 bieganie,	 jazda	
na	 rowerze,	 pływanie	 i	 wszelkie	 gry	 zespołowe.	
W	 okresie	 rozwojowym	 dziecka	 należy	 wykluczyć	
wszelkie	ćwiczenia	siłowe	z	obciążeniem.	Dźwiga-
nie	 ciężarów	 przez	 dzieci	 powoduje	 spłaszczanie	
trzonów	kości	długich	 i	w	konsekwencji	skarlenie	
organizmu!	 Dlatego	 też	 najlepszym	 sposobem	
jest	przekazanie	dzieci	na	specjalistyczne	zajęcia,	
treningi	prowadzone	przez	fachowców	z	dziedziny	
wychowania	 fizycznego,	 sportu	 i	 rehabilitacji	 ru-
chowej.
Z	najnowszych	badań	populacji	dzieci	m.	Poznania	
i	 Wielkopolski	 wynika	 między	 innymi,	 że	 zatrwa-
żająco	wzrasta	odsetek	dzieci	otyłych.	Przyczyny:	
przekarmianie	i	niedostateczny	brak	ruchu.
P.S.	-	na	szczęście	to	tylko	dowcip:	mama	do	małe-
go	Jasia	-	Jasiu	nie	kop	pana,	bo	się	spocisz!

adeck

TWÓJ 
DOKTOR
Jak możemy 
uchronić 
nasze dzieci ?
Najczęstszą przyczyną hospitalizacji z po-
wodu biegunek i wymiotów u dzieci jest 
rotawirus. Odpowiada on za prawie poło-
wę biegunek o ciężkim przebiegu zarów-
no w krajach rozwiniętych jak i w rozwija-
jących się. W Polsce rocznie z tego powodu 
hospitalizuje się około 6500 dzieci, z czego  
ponad 80 umiera .

Zakażenia występują pomimo utrzymy-
wania odpowiedniego poziomu sanitar-
nego. Rozprzestrzenia się przez kontakt 
osobisty z drugim człowiekiem. Dominuje 
fekalno-oralna droga przenoszenia wirusa. 
Możliwe jest przenoszenie droga kropelko-
wą oraz  przez zanieczyszczone przedmio-

ty. Wydalany jest przez chorego przed wy-
stąpieniem objawów chorobowych i po ich 
ustąpieniu. Jest bardzo odporny na inakty-
wację (zniszczenie).

Wczesna ochrona jest bardzo ważna, gdyż 
biegunki rotawirusowe mogą występować 
już w pierwszych miesiącach życia nie-
mowląt. Najmłodsze niemowlęta są naj-
bardziej podatne na ciężkie postaci bie-
gunek. U nich bowiem szybko dochodzi do 
ciężkich zaburzeń gospodarki wodno-elek-
trolitowej (odwonienia).

Możemy zabezpieczyć dzieci poprzez za-
stosowanie dwukrotne doustnej szcze-
pionki zawierającej żywy, atenuowany 
(osłabiony) ludzki rotawirus, który immu-
nizuje (wywołuje odporność u dziecka) na-
śladując  naturalną infekcję, bez wywoły-
wania objawów chorobowych. 

Pierwszą  dawkę podajemy w 6 tygodniu 
życia, drugą w 10 tygodniu życia (minimal-
ny odstęp pomiędzy szczepieniami wyno-
si 4 tygodnie). Uodpornienie dziecka wy-
stępuje już po 2 tygodniach od podania 

drugiej dawki szczepionki. Cykl szczepie-
nia należy zakończyć najlepiej do 16 ty-
godnia życia, a najpóźniej w 24 tygodniu 
życia. Można je połączyć ze szczepieniami 
obowiązkowymi, wykonywanymi zgod-
nie z kalendarzem szczepień. Bezpośred-
nio przed i po podaniu szczepionki można 
karmić dziecko dowolnym pokarmem od-
powiednim do wieku.

Szczepionka zabezpiecza w 100% przed 
hospitalizacjami z powodu biegunek ro-
tawirusowych, w 96% przed biegunkami 
o ciężkim przebiegu, zmniejsza ciężkość i 
czas trwania choroby.

W jaki sposób zmniejszyć ból 
towarzyszący szczepieniom ?

Na około 1 godzinę przed szczepieniem 
można założyć w miejscu planowanej szcze-
pionki krem znieczulający - Emla. Efekt 
przeciwbólowy można osiągnąć także po-
przez podanie płynów o słodkim smaku lub 
szczepienie podczas karmienia piersią.

Możemy również ograniczyć liczbę wkłuć 

poprzez stosowanie szczepionek poliwa-
lentych (pięcio- lub sześcioskładnikowych), 
włączając je zamiast szczepień obowiązko-
wych. Niestety wiąże się to z nakładami fi-
nansowymi ze strony rodziców, gdyż nie 
są one refundowane przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia.

Aby jak najskuteczniej zabezpieczyć no-
wonarodzone dziecko przed groźnymi cho-
robami najlepiej porozmawiać z lekarzem 
pediatrą lub pielęgniarką do spraw szcze-
pień jeszcze przed narodzeniem dziecka 
lub w trakcie wizyty patronażowej. Pozwo-
li to na spokojne, przemyślane zaplanowa-
nie organizacyjne i finansowe uodparnia-
nia niemowlęcia.

W Poradni Lekarza Rodzinnego  w Rokiet-
nicy, mieszczącej się przy ul. Pocztowej � 
(tel. 061-8145-199 )służy pomocą i radą 
specjalista pediatrii Jolanta Grelak-Leoń-
ska oraz pielęgniarka Urszula Tórz.

lek.med. Jolanta Dańczak 
specjalista medycyny rodzinnej

W trosce o prawidłowy  
rozwój fizyczny  
naszych pociech
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Gimnazjum Napachanie
Grudzień w Napachaniu minął nad-
zwyczaj aktywnie i twórczo. Już na 
początku miesiąca przy naszym gim-
nazjum odbyło się uroczyste otwar-
cie boiska. Wydarzenie, będące ele-
mentem programu „Moje Boisko Orlik 
2012”, było ogromnym przeżyciem dla 
gimnazjalistów, ponieważ nieczęsto 
zdarza się gościć w Napachaniu sena-
tor Jadwigę Rotnicką, dyrektora De-

partamentu Sportu i Turystyki Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego - Tomasza Wikto-
ra, pełnomocnika wojewody ds. EURO 
2012 - Krzysztofa Jarczyńskiego, Wice-
przewodniczącego Komisji Sportu i Tu-
rystyki Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego - Waldemara Witkowskiego, 
Wicestarostę Poznańskiego- Toma-
sza Łubińskiego, Wójta Gminy Tarno-
wo Podgórne, Tadeusz Czajkę, Radnych 
Powiatu Poznańskiego i Radnych Gmi-
ny Rokietnica, którzy uczestniczyli w 
uroczystym otwarciu boiska.
Uczniowie z niecierpliwością oczekiwa-
li przyjazdu gości. Największe jednak 
emocje budził w uczniowskich sercach 
towarzyski mecz rozegrany na  murawie 
boiska między drużyną juniorów Lecha 
Poznań a reprezentacją Rokietnicy.
Oto relacja kibica obdarzonego talen-
tem sportowego sprawozdawcy, Mate-
usza Janikowskiego z klasy III a: 
5 grudnia 2008 r. w Napachaniu 
przy tutejszym gimnazjum  odbyło 
się otwarcie kompleksu boisk spor-
towych  „Orlik 2012” realizowane-
go przez Rząd i Ministerstwo Spor-

tu. Głównym punktem 
otwarcia był mecz rozegra-
ny pomiędzy reprezentacją 
gminy Rokietnica a zespo-
łem Lecha Poznań. Lekko zroszo-
na sztuczna trawa, świetna atmo-
sfera za liniami bocznymi boiska 
oraz angielska pogoda sprawiły,  że 
oglądaliśmy niebywały sprawdzian 
w wykonaniu naszych piłkarzy. W 
początkowych minutach meczu gra 
zespołu z gminy Rokietnica pozo-
stawiała wiele do życzenia:  mar-
nowano sytuacje, popełniano błędy 
w obronie. Jak wiadomo niewyko-
rzystane sytuacje lubią się mścić ... 
Niestety, pod koniec pierwszej czę-
ści meczu piłkę z siatki musiał wy-
ciągać bramkarz Rokity Rokietnica. 
Druga połowa była popisem nieby-
wałej gry, z klepki, w wykonaniu 
drużyny ze stolicy Wielkopolski. Ze-
spół złożony w większości z piłkarzy 
grających w gminnym klubie spor-
towym   próbował zorganizować 
„grę skrzydłami”..., ale i to nie po-
mogło. Mimo starań zawodników 
z naszej gminy, mecz zakończył się 
wynikiem 0-2 na korzyść poznania-
ków. Było to niezwy-
kłe widowisko peł-
ne podbramkowych 
akcji, gry pressin-
giem, kontrataków 
oraz pięknych za-
grań pod polem kar-
nym zarówno jednej 
jak i drugiej druży-
ny. Cóż, boisko zwe-
ryfikowało  naszych 
piłkarzy. Widać było, że za wszel-
ką cenę walczyli, walczyli do koń-
ca, mimo że byli z góry skazani na 
porażkę! 

Grudzień to także czas odbywających 
się na terenie naszej gminy i szkoły 
konkursów związanych z  obchoda-
mi 90. Rocznicy Powstania Wiel-
kopolskiego. Honorowy patronat nad 

konkursami sprawowali Wójt Gmi-
ny Rokietnica- Bartosz Derech oraz 
Przewodnicząca Rady Gminy Ro-
kietnica- Teresa Bartol. 
W naszej szkole odbyły się dwa kon-
kursy: filmowy i plastyczny, zatytu-
łowane: Powstanie Wielkopolskie 
w oczach młodzieży zorganizowane 
przez panią Małgorzatę Sklepik. Lau-
reatami  konkursu filmowego byli Ma-
teusz Janikowski, Michał Pietrzak 
i Piotr Lubka- zwycięzcy konkursu; 
drugie miejsce zajęli: Dawid Trzy-
biński, Maciej Skrocki i Adrian Bu-

kowski. Konkurs plastyczny wygrał 
Przemek Wijata. 
Przemek także został zwycięzcą kon-
kursu historycznego zorganizowanego 
przez Zespół Szkół w Rokietnicy, po-
święconego wiedzy o Powstaniu Wiel-
kopolskim.  
Również Przemek Wijata okazał się 
zwycięzcą Konkursu Poetyckie-
go poświęconego 90. Rocznicy Po-

wstania 
Wiel kopolsk ie -
go zorganizowane-
go także przez naszą 
szkołę.  Na ten kon-
kurs napłynęło około 50 prac, w któ-
rych uczestnicy w słowie poetyckim 
próbowali opisać emocje i przeży-
cia związane z tamtymi czasami. Na-
grodzonymi w  konkursie, oprócz 
Przemka, byli także: Paulina Dukat 
i Agata Modlińska, Aleksandra Apo-
stoł i Michał Pietrzak.
Wszyscy  zwycięzcy zostali uroczyście 
przyjęci 15 grudnia w Sali Sesyjnej 
Urzędu Gminy Rokietnicy przez Wój-
ta Gminy i Przewodniczącą Rady Gmi-
ny, którzy wręczyli uczniom nagrody i 
wyróżnienia. 
Konkursowe prace plastyczne oraz 
teksty poetyckie zebrane w tomiku 
przygotowanym przez Gimnazjum 
z Oddziałami Integracyjnymi w Na-
pachaniu, zostały zaprezentowane  w 
czasie wystawy W hołdzie Powstań-
com Wielkopolskim otwartej 28 
grudnia 2008 roku w Filii Bibliote-
ki Gminnej w Mrowinie.

Rok 2008 zakończyliśmy oddając się 
strawie duchowej, jaką rozkoszowaliśmy 
się podczas spektaklu szkolnego Koła 
Teatralnego, w którym  aktorskie talen-
ty szlifuje pani Zofia Michałek. Spektakl, 
który obejrzeliśmy 19 grudnia  poświę-
cony był tematyce świątecznej związanej 
z wydarzeniami narodowowyzwoleń-
czymi sprzed 90 lat. Podczas szkolnych 
jasełek mieliśmy zaszczyt gościć Se-
kretarza Gminy, Leszka Skrzypiń-
skiego, który całej braci uczniowskiej 
Gimnazjum z Oddziałami Integracyj-
nemu w Napachaniu złożył świątecz-
ne życzenia oraz wytrwałości i uporu 
w dążeniu do wiedzy w 2009 roku.

Katarzyna Pękosz

l Imieniny Gimnazjum 
w Rokietnicy

Jak co roku, 10 grudnia, Gimnazjum 
im. Noblistów w Rokietnicy obcho-
dziło  swoje imieniny.  Tegoroczna 
uroczystość przebiegała pod hasłem 
„Wisława Szymborska noblistką na-
szych czasów”. Całe święto poprze-
dzały liczne akcje. W klasach gimna-
zjalnych  na lekcjach języka polskiego 
zostały przeprowadzone zajęcia przy-
bliżające sylwetkę Wisławy Szymbor-
skiej oraz jej twórczość. Zadaniem 
wszystkich klas było przygotowa-
nie gazetek ściennych na ten temat. 
Ogłoszony został również konkurs na 

prezentację multimedialną o noblist-
ce naszych czasów. Część artystycz-
na zatytułowana była „Gawęda o Wi-

sławie Szymborskiej” i dostarczyła 
wszystkim uczniom oraz gościom 
niezapomnianych wrażeń estetycz-

nych. Zapalone świece, takty muzy-
ki Chopina, refleksyjne teksty Szym-

borskiej w wykonaniu 
uczniów klas gimna-
zjalnych, nadały temu 
dniu niepowtarzalny 
charakter, a Imieniny 
Szkoły uczyniły praw-
dziwą ucztą duchową.

l Konkurs Języka 
Polskiego.

Dnia 17 grudnia o 
godz. 9.00 odbył się 
szkolny etap Konkur-

su Języka Polskiego. Uczniowie mie-
li za zadanie wypowiedzieć się w for-
mie pisemnej na jeden z wybranych 
tematów. Łącznie za merytoryczną i 
językową wartość pracy można było 
uzyskać 50 punktów. 42 punkty sta-
nowiły przepustkę do kolejnego eta-
pu. Nasze Gimnazjum w Rokietnicy 
w rejonowym etapie Konkursu Języka 
Polskiego reprezentować będą 3 oso-
by, które uzyskały wymaganą ilość 
punktów: Joanna Nowak, Monika Łu-
kaszewicz i Przemysław Nosal. Gra-
tulujemy i trzymamy kciuki 19 stycz-
nia, kiedy to odbędzie się kolejny etap 
tego konkursu.

Małgorzata Łopatka 
Gimnazjum im. Noblistów 

w Zespole Szkół w Rokietnicy

Zespół Szkół w Rokietnicy
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l Współpraca partnerska ze szko-
łami florystycznymi z Niemiec, 
Czech i Litwy

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w 
Rokietnicy realizuje kolejny projekt w 
ramach programu Leonardo da Vinci. 
Partnerski projekt obejmujący współ-
pracę  czterech szkół z Drezna, Lovošic 
( Czechy), Rokietnicy i Wilna realizo-
wany będzie w latach 2008 - 10. 
Pierwsze spotkanie w ramach pro-
jektu odbyło się 17 grudnia w Dreź-
nie. Ustalono szczegółowy plan pracy 
na rok 2009. Obejmuje on wizyty na-
uczycieli kolejno w Dreźnie (marzec), 
Lovošicach (maj), Rokietnicy  (wrze-
sień) i Wilnie (grudzień). Współpra-
ca pozwoli poznać pracę szkół flory-
stycznych w poszczególnych krajach, 

porównać systemy kształcenia oraz 
sposoby prowadzenia zajęć i egzami-
nowania. Efektem końcowym pro-
jektu będzie określenie różnych form 
współpracy w zakresie wymiany do-
świadczeń nauczycieli, porównanie 

kompetencji zawodowych w poszcze-
gólnych krajach oraz określenie celów 
kształcenia w zawodzie florysta.

l Szkolne jasełka
Ostatni dzień przed feriami przebie-
gał pod znakiem przedświątecznych 
spotkań. Uczniowie klasy I  techni-
kum w zawodzie informatyk przy-
gotowali dla społeczności szkolnej 
program artystyczny o tematyce zwy-
czajów i obrzędów związanych z Bo-
żym Narodzeniem. Młodzież uczest-
niczyła w klasowych spotkaniach 

opłatkowych. Odbyło się również 
opłatkowe spotkanie grona pedago-
gicznego i pracowników.
W świąteczny nastrój wprowadzały 
wszystkich dekoracje bożonarodze-
niowe przygotowane przez poszcze-
gólne klasy w ramach konkursu na 
świąteczny wystrój klas. Najładniejsze 
dekoracje sal przygotowały klasa I i III 
technikum w zawodzie hotelarz.

l Próbne matury
W dniach 9-13.01. odbyła się próbna 
matura. Obok uczniów klas matural-
nych uczestniczyli w niej również ucz-

niowie klas trzecich. Zdawali oni diag-
nozujący egzamin z matematyki.  Ten 
rocznik po raz pierwszy w przyszłym 
roku będzie zdawał matematykę jako 
przedmiot obowiązkowy na egzami-
nie dojrzałości. 

l Dni otwarte
Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich 
w Rokietnicy zaprasza na dni otwar-
te: 21.03.09 oraz 4.04.09. o godzinie 
10.00 i 11.00.

Maria Matuszczak

Pod koniec listopada wszystkie dzieci 
i panie w naszym przedszkolu, przy-
szły ubrane w żółte części garderoby. 
To był pierwszy etap realizacji progra-
mu autorskiego M. Sierszuły pt. „Kolo-
ry dzieciństwa”.
Jego celem było uświadomienie dzie-

ciom ich praw i wyjaśnienie, czym są 
prawa człowieka – dziecka.
      W „Żółtym Tygodniu” dzieci pozna-
wały I kategorię praw – zapewnienia: 
prawo do posiadania, otrzymywania 
lub dostępu do pewnych dóbr i świad-
czeń np. imienia, obywatelstwa, opie-
ki zdrowotnej, edukacji, odpoczynku, 
zabawy, prawo do opieki nad sierotami 
i osobami niepełnosprawnymi.
      
Duża sylweta dziecka wywieszona 
przy wejściu do placówki przypomi-
nała:

JESTEM DZIECKIEM, 
MAM SWOJE IMIĘ, 

NARODOWOŚĆ,
CHCĘ SIĘ UCZYĆ, 

BAWIĆ, 
ODPOCZYWAĆ 
I BYĆ ZDROWY!

  
Dzieci chętnie przyłączyły się do two-
rzenia wystroju sal – oczywiście w 
kolorze żółtym. W trakcie tygodnia 
brały udział w zajęciach i zabawach, 
mających na celu: zapoznanie dzieci z 
ich prawami (szczególnie z I KATEGO-
RIĄ PRAW), tworzenie pozytywnego 
obrazu samego siebie, rozwijanie in-
tencji twórczej poprzez improwizację 
ruchową i słowną. Starszacy pod kie-

runkiem p. Alicji Orzechowskiej i p. 
Lidii Trybuś przygotowały insceniza-
cję pt. „Moje prawa” przybliżającą po-
stać Janusza Korczaka.
 
Wychowankowie ze starszych grup 
wykonały „Jesienne drzewko imion”, 
natomiast „Maluszki” malowały „Sło-
neczko”. Ich wspólna praca wpłynęła 
na wzmacnianie więzi ze swoją grupą, 
odczuwanie swojej ważności, wyraża-
nie swoich uczuć i emocji. Działalność 
dzieci odbywała się w klimacie wy-
chowawczym, w którym dzieci zyska-
ły warunki do rozwoju swej niepowta-
rzalnej osobowości.
 

Magdalena Sierszuła
nauczycielka z Przedszkola 

„Bajeczka”

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich

„ŻÓŁTY TYDZIEŃ” 
W PRZEDSZKOLU 
„BAJECZKA”
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W świątecznej atmosferze, 15 grud-
nia 2008 roku, w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rokietnicy od-
było się wigilijne spotkanie człon-
ków Gminnego Stowarzyszenia Ro-
kietnica 2000. Zaproszenie w ten 
grudniowy wieczór przyjęli: Wójt 
Gminy Bartosz Derech, Przewod-
nicząca Rady Gminy Teresa Bartol, 
były Wójt Kazimierz Łukasik i Jacek 
Smusz. Nie zabrakło również innych 
sympatyków Stowarzyszenia, którzy 
swoją działalnością dbają o rozwój 
naszej Gminy i tak, przybyli: Witold 
Bajerlein, Stefan Kaczmarek, Roman 
Kasprowiak oraz propagator zdro-
wej żywności Witold Wróbel. Zgro-
madzonych powitał Przewodniczący 
Stowarzyszenia Piotr Hałas, składa-
jąc serdeczne, świąteczne życzenia. 
Następnie Wójt Gminy, Bartosz De-
rach, życzył zgromadzonym wielu 

spokojnych i rodzinnych chwil spę-
dzonych w czasie Bożego Narodze-
nia, jak również kolejnego, owocne-
go roku w działalności społecznej 
Gminnego Stowarzyszenia Rokiet-
nica 2000. Po tych wspaniałych ży-
czeniach Przewodniczący zaprosił 
zgromadzonych do wspólnego po-
dzielenia się opłatkiem. Na sali, przy 
dźwiękach kolęd, zrobiło się świą-
tecznie i gwarno. Atmosfera świą-
teczna zapanowała również przy 
wigilijnym stole, na którym królo-
wały świąteczne przysmaki. Wspól-
ne spotkanie było okazją do rozmów 
podsumowujących działalność Sto-
warzyszenia, jego dziesięcioletni 
dorobek na rzecz Gminy, jak rów-
nież działalność władzy samorządo-
wej Gminy Rokietnica, w roku 2008. 
Miłą niespodzianką dla wszystkich 
gości tego wigilijnego spotkania 

był ogromny tort, 
ufundowany przez 
Pana Artura Lisia-
ka, właściciela Cu-
kierni „U Kamilka”. 
W trakcie spotkania 
można było zoba-
czyć również mate-
riał promujący na-
szą gminę, którym był krótki film 
zrealizowany w czasie „Rumpucia” 
w Rokietnicy, pokazujący dawną 
wielkopolską tradycję biesiadowa-
nia i dziedzictwo kulinarne nasze-
go regionu. Wigilijny nastrój udzie-
lił się przy wspólnym spotkaniu 
kończącym kolejny rok działalności 
Stowarzyszenia wszystkim zgroma-
dzonym. W tym miejscu pragnę, ży-
czyć wszystkim członkom i sympa-
tykom Stowarzyszenia pomyślności 
na Nowy 2009 Rok!!!

Nasze wigilijne spotkanie nie byłoby 
możliwe, gdyby nie zaangażowanie 
wielu życzliwych ludzi. Chciałbym 
podziękować szczególnie Państwu 
Lucynie i Tomkowi Wierzbickim 
z córką, którzy zadbali o pięk-
ne przygotowanie stołu wigilijnego 
oraz Pani Jadwidze Waligóra-Hal-
ke, za udostępnienie Sali Gminnego 
Ośrodka w Rokietnicy. 

Piotr Hałas
Przewodniczący Gminnego  

Stowarzyszenia Rokietnica 2000

Spotkanie wigilijne gminnego stowarzyszenia Rokietnica 2000

Kącik policyjny
Komisariat  Policji w Tarnowie Podgórnym – Rewir Dzielnicowych w Rokietnicy – ul. Rolna 20,  
62-090 Rokietnica – tel./fax 061-8145-197
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Rokietnicy: mł. asp. Błażej Matysiak tel. 519 064 730
Dzielnicowy Rejonu nr 1: sierżant Bartosz Gawenda tel. 519 064 728 Obsługuje miejscowości:  
Rokietnica, Krzyszkowo, Żydowo, Rostworowo, os. Zmysłowo tel. 0605 192 939
Dzielnicowy Rejonu nr II: sierż. Daniel Ryczek, tel. 061-814-51-97,  
Obsługuje miejscowości: Kiekrz, Pawłowice, Starzyny, Sobota, Bytkowo
Dzielnicowy Rejonu nr III: st. post. Łukasz Kwiatek tel. 061 814 51 97  
Obsługuje miejscowości: Mrowino, Cerekwica, Przybroda, Dalekie, Napachanie, Kobylniki, Rogierówko

DYŻUR CAŁODOBOWY: dyżurny Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym: tel. 061- 8146-997 lub 997

1. W dniu 07.12.2008r. o godz.21.00 w Rokiet-
nicy ul. Golęcińska policjanci z Rewiru Dziel-
nicowych Rokietnica dokonali zatrzymania 
mężczyzny na gorącym uczynku prowadzenia 
pojazdu w stanie nietrzeźwości-l ,67 promila. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg. 

2. W  dniu 03.12.20081 w godz. 16.00-18.15 w 
Rokietnicy z terenu budowy n/n  sprawca do-
konał kradzieży telefonu komórkowego Nokia 
5200. Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg. 

3. W dniu 09.12.2008 r. w godz. 7.00-17.00 w  Kie-
krzu ul. Topolowa z terenu budowy dokonano kra-

dzieży portfela z zawartością dokumentów i  go-
tówki 200zł . Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg. 

4. W dniach 04-17.12.1008r. w godz. 12.00-
10.00 w Kiekrzu ul. Ptasia dokonano włama-
nia do garażu skąd skradziono agregat prą-
dotwórczy, straty 2.300zł. Sprawę prowadzi 
KP Tarnowo Pdg. 

5. W dniu 23 .12.2008r. w godzinach porannych 
w Rokietnicy ul. Golęcińska policjanci z Rewiru 
Dzielnicowych Rokietnica zatrzymali osobę po-
szukiwaną. Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg. 

6. W dniu 23.12.2008r w godzinach popołudnio-
wych w Kiekrzu ul. Łąkowa policjanci z Rewiru 
Dzielnicowych Rokietnica dokonali zatrzyma-
nia osoby poszukiwanej. 

7. W dniu 24.12.2008r. godz. 9.05 w Rokietni-
cy ul. Pocztowa policjanci z KP Tarnowo Pdg. 

na gorącym uczynku zatrzymali nietrzeźwego 
mężczyznę kierującego pojazdem mechanicz-
nym w stanie nietrzeźwości. Sprawę prowa-
dzi KP Tarnowo Pdg. 

8. W dniach 30.12/01.01.2009r. w godzinach 
14.00-16.00 w Rokietnicy ul. SzamotuIska n/n 
sprawca dokonał kradzieży metalowej furtki 
wejściowej do placu zabaw oraz tablicy z regu-
laminem. Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

Osoby mogące pomóc w ustaleniu sprawców wyżej 
wymienionych przestępstw proszone są o kontakt 
z dzielnicowymi Rewiru w Rokietnicy. Anonimowość 
zapewniona. Zwracamy się również z prośbą do 
mieszkańców naszej Gminy o zwracanie, szczegól-
nej uwagi na osoby, których zachowanie i wygląd 
mogą wskazywać, że planują dokonanie przestęp-
stwa i informowanie o tym dyżurnego KP Tarnowo 
Podgórne pod nr telefonu 061-8146-997.

Kącik Kryminalny  
gminy Rokietnica

Banan w cieście francuskim
45 dag ciasta francuskiego

5 bananów
Sok z jednej cytryny 

1 żółtko 
1 opakowanie polewy czekoladowej 

Ciasto francuskie pokroić na 10 kwadratów, banany obrać, pokroić na połówki i skropić 
sokiem z cytryny. Ułożyć po 1 kawałku banana ukośnie na każdym kawałku ciasta. 
Dwa przeciwległe rogi nałożyć na banany. Górną powierzchnię ciasta  posmarować 
żółtkiem rozmieszanym z niewielką ilością wody. Po wystygnięciu ozdobić polewą.

Sałatka „gyros”
1 pierś z kurczaka 
1 zielony ogórek 
2 pomidory 
1 kapusta pekińska 
słoiczek papryki konserwowej 
kukurydza 
majonez
ketchup

Pokrojoną pierś z kurczaka smażymy z przyprawą gyros. Kapustę pekińską 
szatkujemy, do tego kroimy zielonego ogórka i pomidory w kostkę, dodajemy 
kukurydzę oraz pokrojoną paprykę. Wszystkie składniki łączymy, dodajemy pół 
słoiczka majonezu i około 4 łyżek stołowych ketchupu. Dobrze wymieszać . 

Smacznego! Lidka

Przekąska i deser na karnawał
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Z ŻYCIA RADY
W dniach 12 – 14 września b.r. mia-
łam przyjemność uczestniczyć 
w   pierwszych warsztatach w ra-
mach projektu „Młodzieżowe Lo-
kalne Grupy Działania – animato-
rem aktywnej polityki młodzieżowej 
w gminach”. Warsztaty poświęcone 
były przede wszystkim możliwością 
pozyskania funduszy na inicjatywy 
młodzieżowe w ramach Programu 
„Młodzież w działaniu” oraz Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze 
szczególnym uwzględnieniem ini-
cjatyw o charakterze lokalnym. W 
pierwszej części warsztatów w Gdy-
ni oraz Zakopanem wzięło łącznie 
udział 70 uczestników z terenu ca-
łej Polski. 
Projekt „Młodzieżowe Lokalne Gru-
py Działania – animatorem aktywnej 
polityki młodzieżowej w gminach” 
jest projektem o charakterze ogólno-
polskim, zakładającym w praktyce 
realizację wytycznych szeregu doku-
mentów traktujących o młodzieży w 
Polsce ( m.in. Strategia Państwa dla 
młodzieży 2002 – 2012, Dwie praw-
dy o aktywności. Uwarunkowania i 
możliwości działania młodzieży w 
środowisku lokalnym w perspekty-
wie polityki młodzieżowej Rady Eu-
ropy. Raport z badań, 2005, Strategia 
Wspierania Społeczeństwa Obywa-
telskiego, 2005). Ponadto wskutek 
przyjęcia Europejskiego Paktu dla 
młodzieży  jako instrumentu reali-
zacji mechanizmów lizbońskich, KE 
postuluje osiągnięcie lepszego zro-
zumienia i znajomości młodzieży w 
obszarach docelowych: zatrudnie-
nie młodzieży, włączenie młodzieży, 

przedsiębiorczość młodzieży, uzna-
nie dla pracy młodzieży. Dostęp do 
informacji, jakość informacji oraz 
udział młodzieży w przygotowywa-
niu i rozpowszechnianiu informa-
cji to niezbędne czynniki kształtują-
ce kompetencje młodych ludzi i ich 
uczestnictwo w życiu społecznym. 
Dlatego projekt „Młodzieżowe Lo-
kalne Grupy Działania – animato-
rem aktywnej polityki młodzieżowej 
w gminach” jest swoistą platformą 
wymiany informacji, porozumienia 
i współpracy młodych oraz przed-
stawicieli samorządu lokalnego. 

Głównym celem projektu jest pobu-
dzenie aktywności społecznej mło-
dzieży wiejskiej. Mając na uwadze re-
alizację głównego celu a tym samym 
umożliwienie młodym ludziom zdo-
bywania wiedzy, umiejętności i 
kompetencji, które mogą stanowić 
jeden z fundamentów ich przyszłe-
go rozwoju oraz w celu wypełniania 
obowiązków obywatelskich w spo-
sób odpowiedzialny, pozwalający na 
aktywne uczestniczenie w życiu spo-
łecznym, a także mając na uwadze, 
jak istotne jest promowanie równych 
szans, w projekcie założono następu-
jące cele pośrednie:
- wzmocnienie w młodych ludziach 
poczucia solidarności poprzez ich 
szersze uczestnictwo  w życiu pub-
licznym;
- rozbudzenie w młodych ludziach 
inicjatywy, przedsiębiorczości i kre-
atywności, aby mogli brać czynny 
udział w życiu społecznym;
- wzmacnianie współpracy w spra-

wach młodzieży poprzez sprzyjanie 
wymiany sprawdzonych rozwiązań, 
szkolenie pracowników/liderów oraz 
rozwijanie innowacyjnych działań;
- nadanie aktywności młodych wy-
miaru europejskiego;
- pobudzenie dyskusji na temat spo-
sobów zwiększania udziału w życiu 
społecznym grup słabo reprezento-
wanych, szczególnie ludzi młodych 
i kobiet;
- podniesienie jakości debaty o przy-
szłości „małych ojczyzn” w Unii Eu-
ropejskiej z udziałem młodzieży;
- podejmowanie samoinicjatywy w 
kierunku przygotowywania działań 
wyrównujących szanse edukacyjne 
młodzieży ze środowisk małomia-
steczkowych i wiejskich;
- wzrost zainteresowania młodzie-
ży działaniami na rzecz własnej spo-
łeczności lokalnej;
- zachęcenie ludzi do podejmowa-
nia działań mających wymierne i 
widzialne efekty dla środowiska, w 
którym żyją;
- koordynowanie działań zmierzają-
cych do wzrostu aktywności ekono-
micznej, społecznej, sportowej i kul-

turowej młodzieży regionu;
- nabranie umiejętności diagnozo-
wania potrzeb i oczekiwań własne-
go środowiska;
- umożliwienie osobom działającym 
na rzecz regionu zdobycia wiedzy te-
oretycznej i praktycznej, przekaza-
nej przez specjalistów i udokumen-
towanej certyfikatem;
- zachęcenie do tworzenia lokalnych, 
nieformalnych i formalnych grup 
aktywności młodych ludzi;
Ważnym działaniem realizowanym 
w ramach niniejszego projektu bę-
dzie wypracowanie pilotażowego 
modelu współpracy samorządu lo-
kalnego i młodzieży zrzeszonej w 
lokalnych organizacjach pozarzą-
dowych lub występujących jako nie-
formalna grupa młodzieży na rzecz 
uczestnictwa młodych w życiu pub-
licznym .
Wkrótce wraz  z koordynatorami i 
władzami ZMW zostaną rozpoczęte 
działania wdrażające w/w założenia 
projektu na terenie Wielkopolski o 
czym niezwłocznie poinformuję.

Uczestniczka warsztatów –  
Małgorzata Szymańska

Z prac Rady Powiatu

W dniu 17 grudnia 2008r. odbyła się 
ostatnia tego roku XXV sesja Rady 
Powiatu Poznańskiego. Miała ona 
wyjątkowy charakter, który nadawa-
ły zbliżające się Święta Bożego Naro-
dzenia, choinka i harcerze z Hufca 
Poznań – Rejon im. Szarych Szere-
gów, którzy przekazali wszystkim 
uczestnikom sesji latarenki z „Betle-
jemskim Światełkiem Pokoju”, było 
to niesamowite uczucie. Ideą „Betle-
jemskiego Światełka Pokoju” jest ha-
sło: „Nieśmy płomień braterstwa, w 
2009 r. nie ustawajmy w drodze do-
brze czyniąc”. Światełko to przeka-
załam wójtom gminy Tarnowa Pod-
górnego i Rokietnicy.
Bardzo uroczystym akcentem było 
nadanie przez Towarzystwo im. Hi-

polita Cegielskiego Staroście, Jano-
wi Grabkowskiemu, godności Lidera 
Pracy Organicznej oraz Honorową 
Statuetkę Hipolita. Wręczenia doko-
nał Prezydent Towarzystwa dr. Ma-
rian Król.
Doniosłym momentem było przyjcie 
przez Radę stanowiska: „Zważywszy 
na fakt, iż 27 grudnia 2008 r. upły-
nie dziewięćdziesiąta rocznica od 
wybuchu zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego, symbolu tryum-
fu poznańskiego patriotyzmu i wal-
ki naszych przodków o niezależność 
oraz powrót Wielkopolski do Macie-
rzy, pamiętając o znaczeniu Powsta-
nia w procesie odrodzenia Rzeczpo-
spolitej, mając w pamięci tych, co 
chcieli być wolni i wolność sobie za-
wdzięczać, Rada Powiatu Poznań-
skiego ogłasza rok 2009 Rokiem Po-

wstania Wielkopolskiego.
Następnie Rada przyjęła uchwałę w 
sprawie ustalenia wykazu wydat-
ków nie wygasających z upływem 
roku budżetowego 2008 oraz ustale-
nia ostatecznego terminu ich wydat-
kowania.
Bardzo ważnym tematem XXV se-
sji było uchwalenie budżetu Powiatu 
Poznańskiego na 2009r.
• ustalono dochody budżetu na 

kwotę 162.124.156 zł.
• ustalono wydatki budżetu na 

kwotę 174.817.898 zł.
• deficyt budżetu w kwocie 

12.693.742 zł postanawia się po-
kryć przychodami z kredytu ban-
kowego i pożyczek.

W uchwale budżetowej uszczegó-
łowiono zadania, które będą rea-
lizowane w ramach „Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych”. Są to dwa zadania:
• Przebudowa drogi powiatowej 

nr.2417 P Lusowo – Dąbrówka na 
odcinku ul. Nowa w miejscowości 
Lusowo, g. Tarnowo Podgórne

• Przebudowa drogi powiatowej 
nr.2441P Kostrzyń - Kleszczewo 
na odcinku ul. Kleszczewskiej w 
miejscowości Czerlejno g. Ko-
strzyń.

• Sesję zakończono spotkaniem 
opłatkowym i świątecznymi ży-
czeniami.

Z wyrazami  
szacunku,  

Radna Powiatu 
Krystyna Semba
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K R Ó T K O  Z  P O W I A T U . . .

Puszczykowski oddział składa się 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia w sprawie szpitalnego od-
działu ratunkowego z:
–  podjazdu i zjazdu dla pojazdów 

służb medycznych, zamkniętej 
wiaty, rampy dla niepełnospraw-
nych i pieszych  

–  obszaru wstępnej segregacji me-
dycznej, 

–  rejestracji wraz z poczekalnią i po-
mieszczeniem wywiadu z rodziną, 

–  obszaru wstępnej intensywnej te-
rapii, 

–  obszaru resuscytacyjno-zabiego-
wego, 

–  obszaru terapii natychmiastowej, 
–  obszaru pomieszczeń socjalnych, 

personelu medycznego, 
–  obszaru laboratoryjno-diagno-

stycznego, 
–  obszaru obserwacji, 
–  obszaru konsultacji i stanowiska 

dekontaminacji wraz z izolatką, 
–  pomieszczeń wspomagających i 

magazynowych. 
Na terenie nieruchomości dla po-

trzeb ratownictwa medycznego zapla-
nowano w bliskiej i bezpośredniej ko-
munikacji z SOR budowę lądowiska 
dla helikopterów. Wzięto w szczegól-
ności pod uwagę minimalizację czasu 

na dostarczenie pacjenta do pomiesz-
czeń oddziału. Uwzględniono także 
dowóz pacjentów przy wykorzystaniu 
karetek i wózków. W tym celu zapro-
jektowano optymalny dojazd do miej-
sca startu i lądowań helikoptera.

Celem społeczno - gospodar-
czym projektu jest integracja Szpital-
nego Oddziału Ratunkowego z siecią 
Zintegrowanego Ratownictwa Me-
dycznego, a zatem realizacja zasady 
jednych noszy od miejsca zdarzenia 
do oddziału ratunkowego oraz zasa-

dę złotej godziny tj. nie przekraczania 
60 minut mijających od zdarzenia do 
rozpoczęcia leczenia szpitalnego.

Celowość budowy SOR w Szpi-
talu w Puszczykowie potwierdzają 
dane o aktywności Zespołu Ratow-
nictwa Medycznego w Puszczykowie. 
W 2006 roku ZRM Szpitala w Pusz-
czykowie interweniował blisko 2.000 
razy, z tego w ponad 500 przypadkach 
były to interwencje w wypadkach 
drogowych. 

Katarzyna Strzyż 
Wydział Promocji, Kultury 

i Współpracy z Zagranicą 
oraz 

Adriana Wilkowska-Wantuch 
Rzecznik Prasowy Szpitala  

w Puszczykowie 

Szpitalny Oddział Ratunkowy pomoże chorym 
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala w Puszczykowie już działa. Uroczystego otwarcia 
dokonali: Jan Grabkowski, Starosta Poznański wraz z Zarządem Powiatu, biskup Grze-
gorz Balcerek, Przemysław Pacia, Wicewojewoda Wielkopolski, Krystyna Poślednia Czło-
nek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Zbigniewa Nowodworska, dyrektor Wiel-
kopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz Izabela Grzybowska, Prezes Szpitala.

W roku 2008 wsparcie Powiatu 
Poznańskiego na zakup sprzętu dla 
Komendy Miejskiej Policji w Pozna-
niu wyniosło ponad 194 tys. zł. W ra-
mach dofinansowania zakupiono: 
–  cztery radiowozy - samochody 

Fiat Bravo z wyposażeniem (dofi-
nansowane przez Powiat Poznań-
ski w wysokości: 132 tys. zł); 

–  sprzęt techniki policyjnej dla Sek-
cji Ruchu Drogowego KMP w Po-
znaniu (w tym latarki, lampy 
pulsujące, znaki na stojakach, dro-
gomierze, koła pomiarowe, kol-
czatki o wartości: 19 tys. zł); 

–  wyposażenie kwaterunkowe i sprzęt 
AGD dla Ogniwa Przewodników 
Psów Służbowych (szafy, szafy ubra-
niowe, stoły, krzesła, pralka, zamra-
żarki o wartości: 13 tys. zł); 

–  wyposażenie kwaterunkowe i urzą-
dzenia biurowe dla Komisariatów 
Policji Powiatu Poznańskiego (nisz-
czarki, kserokopiarka, szafy ubra-
niowe o wartości: 30 tys. zł). 

Dodatkowo w roku 2008 na na-
grody dla policjantów ogniw patro-
lowo-interwencyjnych przekazano 
sumę 6 tys. zł. oraz 10 tys. zł. dla zwy-
cięzców konkursu Dzielnicowy Roku 
Powiatu Poznańskiego. 

W ramach realizacji zadań, w la-
tach 2000-2008, Powiat Poznański 
przekazał środki finansowe na rzecz 
Komendy Miejskiej Policji w Pozna-
niu, w wysokości prawie 1 mln. zł, 
natomiast łącznie na poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców powiatu 
w latach 2000 - 2008 przeznaczono 
sumę ponad 3 mln. 500 tys. zł. 

W budżecie Powiatu Poznańskie-
go na rok 2009 na wsparcie Komendy 

Miejskiej Policji w Poznaniu i poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 
przewidziana jest kwota 260 tys. zł. 

Łukasz Sobolewski 
Wydział Spraw Obywatelskich  

i Zarządzania Kryzysowego

Samochody dla policji 
O cztery nowe radiowozy wzbogacili się policjanci z Komisariatów Policji w Czerwona-
ku, Kórniku, Mosinie oraz Puszczykowie, których zakup został dofinansowany ze środ-
ków Powiatu Poznańskiego. Uroczystego przekazania samochodów Komendantom 
Komisariatów dokonał Starosta Poznański, Pan Jan Grabkowski, podczas uroczystości, 
która odbyła się na placu apelowym Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
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Stawiamy na sport  
w powiecie 
„Promocja zdrowia poprzez sport - ze-
spół przyszkolnych otwartych boisk 
wielofunkcyjnych w powiecie poznań-
skim” - to temat kolejnego projektu re-
alizowanego przez powiat ze środków 
zewnętrznych. 

Przedmiotem projektu, dofinan-
sowywanego z Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego i Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego, jest budowa 
przyszkolnych otwartych boisk wie-
lofunkcyjnych, placów zabaw i reali-
zacja programów profilaktyki zdro-
wotnej wśród dzieci i młodzieży. 

Zakres przedsięwzięcia w części 

inwestycyjnej obejmuje budowę: 
• boiska wielofunkcyjnego do ko-

szykówki przy Zespole Szkół im. 
Jadwigi i Stanisław Zamojskich w 
Rokietnicy oraz boisk do siatków-
ki w filach ZS w Rokietnicy, w Mu-
rowanej Goślinie i w 
Poznaniu, 

• dwóch boisk wielo-
funkcyjnych do pił-
ki ręcznej, koszyków-
ki i siatkówki przy 
Zespole Szkół im. A. 
Wodziczki w Mosinie, 

• boiska wielofunkcyjnego przy Ze-
spole Szkół w Bolechowie, 

• boiska wielofunkcyjnego przy Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno -Wycho-
wawczym w Mosinie oraz placu za-
baw w filii Ośrodka w Puszczykowie, 

• boiska wielofunkcyjnego w Domu 
Dziecka w Kórniku, 

• boiska wielofunkcyjnego w Ośrod-
ku Wspomagania Rodziny w Ko-
bylnicy. 

Na nowych boiskach przeprowa-
dzane będą nieodpłat-
ne zajęcia sportowo-re-
kreacyjne dla dzieci w 
wieku szkolnym z te-
renu powiatu 
poznańskiego. 
Odbywać się 

będą one w trzech panelach: 
tygodniowym, weekendo-
wym i wakacyjnym i obejmą 
dyscypliny sportu, takie jak: 
koszykówka, siatkówka, uni-
hokej, gry i zabawy ruchowe, 
aerobik, badminton. 

Projekt został pozytywnie oce-
niony przez Biuro Mechanizmów Fi-
nansowych w Brukseli oznacza to, że 
otrzyma dofinansowanie na poziomie 
80%-85% kosztów tj. 1 455 000 euro 
. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 
710 785 euro. 

Agnieszka Ladorska
Wydział do spraw Tworzenia  

i Realizacji Projektów 
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Konkurs Poetycki upamiętniający 90 rocznicę Powstania Wielkopolskiego

Wielkopolska walka o wolność

Hotel „Bazar”, centrum polskości,

Paderewskiego dni kilka gości.

Prusak podstępnie swe armie składa,

I na pianistę wnet napada.

Niweczą plany polscy wojowie, 

Bronią się dzielnie niczym królowie.

Zaborca dziwi się niesłychanie,

Gdyż Wielkopolska wszczęła powstanie.

Dowódcą wojska został Stanisław

Lecz radził sobie chłopina marnie, 

Józef ochoczo ruszył z pomocą

I wielu żołnierzy do niego garnie.

Druh druha woła, 

Syn ojca nagli, 
Bo dookoła,
Niemcy upadli.

Wielkopolanie cieszą się właśnie,

Nadzieja w sercu nigdy nie zgaśnie.

Polska jest wolna, cieszyć się trzeba,

Bo dotknęliśmy w ten sposób nieba.

Przemysław Wijata, klasa IIIa

- laureat pierwszego miejsca

Rok 1918

Rok tysiąc dziewięćset osiemnasty,
Nad Polską świecą wolności gwiazdy.
Skruszone stuletniej niewoli kajdany.
Nie wszystkim ten piękny los jest dany.

Z Poznania, Buku, Rawicza, Wrześni
Powstańcy poszli do boju pierwsi,
Za wolną Polskę oddać życie pragnęli
By dzieci, wnuki Niemca nie słyszeli.

I jeszcze chwila i jeden strzał.
Garściami Powstaniec wolność chwytał.
Niejeden zginął : mąż, szwagier, brat…
O Wielkopolsce usłyszał świat.

Agata Modlińska, klasa IIb
- laureatka drugiego miejsca

Wielkopolska odzyskana

Wszyscy czuli taką pewność:

Zdobędziemy niezależność!

Wśród emocji strach był góra, 

Trzeba sprostać wielu trudom.

W gotowości lud była cały.

Każdy człowiek pełen wiary.

Paderewski do Poznania;

to Ojczyzna ukochana.

Gdy przyjechał już na miejsce,

ludzie mu oddali serce.

Jeden cel i jedna wiara, 

razem Wielkopolska cała!

Na znak od wodza czekali. 

W gotowości byli cali.
Przyszedł czas już na strzał pierwszy,

By dać synom żywot lepszy.

Taki głos pobrzmiewał w uszach.

Już następny oddział rusza.

Czy dorosły, czy to dziecko-

- Nikt nie walczył tutaj kiepsko.

Polskie flagi powiewały,

Biel i czerwień królowały.

Już, już sukces upragniony.

Cel to będzie nasz spełniony.

Paulina Dukat, klasa IIb 

- laureatka drugiego miejsca

* * *
Trzeba wygrać. tak być musi!Nikt już polski nie udusi.
Krzyczeli: „Póki my żyjemy, nasza Polska żyje!Kiedy my umrzemy. Ona z nami zginie!”Krew się leje, ryczą działa.
Wojna trwa i trwa panika.
Ostatni raz Polska zginąć może.Nie zginie Bóg dopomoże!

Leciał w dali Orzeł Biały,
Widział kraj swój obolały,
Płakała nie ze smutku, a z radości:Rozrzucone wrogów kości.
Biel śniegu i czerwień chwały,Których niegdyś blask wspaniałyPrzywodził na myśl respekt i szacunek,dziś zgliszcza i rabunek.
Polska krew już śnieg zakrywa,Polskie serce ktoś porywa.
Wolna Polska, blask i chwała,

Jedna decyzja, choć krew się sączy.Jedna myśl, która wszystkich łączy: WOLNA POLSKA!

Aleksandra Apostoł, klasa IIb-laureatka trzeciego miejsca

Wiersz o Powstaniu Wielkopolskim

Tobie, Polsko to kropla krwi wrzącej,

Tobie, Polsko, tych serc naszych bicie,

Tobie każdy cień myśli gorącej,

Tobie wszystko na śmierć i życie!

Pamiętaj, że na Ciebie patrzy ogromny zaludniony świat,

I wiedz, jak pomnik dziś w historię wzrasta,

I wiedz, że w sercu twoim bije serce twojego miasta 

 Poznań!

Agnieszka Napieralska, klasa IIIb 

O powstaniu…

Powstanie biało- czerwone.Wielkopolska niezwyciężona.W boju zaprawieniPowstańcy niezwyciężeni.Chwała im i cześć-Pomniki trzeba wznieść!Dzielnie walczący,pod komendą kroczący.Niezwyciężony dywizjon naszWrogom pluje w twarz.Prusakom twierdzę odbierają.Odwagą się odznaczają.

Za wolność moja i twoją,Z wielkim trudem i z bronią.Walczył dzielnie o Polskę nasząWielkopolanin z wielką klasą.
Michał Pietrzak, klasa IIIa- laureat trzeciego miejsca
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Rokietnicki  
Finał WOŚP

Wspaniały prezent noworoczny od rokietnickiego „Rokbus-u”

23 stycznia 2009 roku na trasę linii 833 -  Żydowo – Poznań Ogrody, wyru-
szy nowo zakupiony autobus marki Mercedes. Zakład Usług Komunikacyj-
nych „ROKUS” Sp. z o.o. w Rokietnicy w trosce o podniesienie komfortu jaz-
dy pasażerów postarał się, by był to pojazd niskopodłogowy, z 45 miejscami 
siedzącymi i 55 stojącymi, z automatyczną skrzynia biegów. Zakup autobu-
su był możliwy dzięki podjętej w grudniu 2008 r., na wniosek wójta Gminy 
Rokietnica, Pana Bartosza Derecha, uchwale Rady Gminy podnoszącej kapi-
tał zakładowy Spółki oraz wypracowanej przez „ROKBUS” kwocie własnej, 
stanowiącej 30% wartości pojazdu.
Stałą troską Zarządu Spółki „ROKBUS”, obchodzącej w 2009 roku dziesię-
ciolecie swojego istnienia, jest podnoszenie jakości usług świadczonych 
na rzecz mieszkańców poprzez stały wzrost liczby posiadanych pojazdów 
(obecnie 16 w stosunku do 3 wyeksploatowanych jednostek marki „AUTO-
SAN” w 1999r.) oraz wymianę starego taboru na nowszy (Mercedes, Man, 
Volvo), nowocześniejszy i bardziej przyjazny pasażerom. Marzeniem Zarzą-
du ROKBUSU jest zakup w przyszłości do obsługi przewozów liniowych, fa-
brycznie nowych pojazdów, jednak ze względu na ich wysoką cenę będzie to 
możliwe tylko przy wydatnej pomocy władz Gminy Rokietnica.

Zarząd ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o. w Rokietnicy
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