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�Rokickie Wiadomości – Styczeń 2008

Drodzy Czytelnicy!
 To pierwszy numer RW w 2008 roku. Ten rok wyjątkowy będzie przede 

wszystkim dla sportowców - to w końcu rok Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. 
W stolicy Chin wystąpi mieszkanka naszej gminy - kajakarka Małgorzata 

Chojnacka. W tym numerze rozmawiamy z tatą Małgosi, który opowiada 
o jej trudnych przygotowaniach i dotychczasowych sukcesach. 

 
O sukcesie mogą mówić również organizatorzy gminnego finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki Wam - drodzy Mieszkańcy - udało się 
zebrać prawie 30 tysięcy złotych! Możemy być z siebie dumni. Jak wyglądał 

finał? O tym w RW. Oprócz tego nie zabraknie informacji o reformie 
oświatowej i o tegorocznym budżecie. Nasi radni podsumowują również 

swoje działania w 2007 roku.

Zapraszam do lektury.
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P O D A T K I 
N A  2 0 0 8  R O K
I.	 Podatek	rolny	–	od	

1	ha	przeliczeniowego	
100,00 zł

II.	 Podatek	leśny	-		od	1	ha	
fizycznego	32,40 zł 

III.	Podatek	od	nieruchomości	
-	wg	uchwały	Rady	Gminy	
w	sprawie	określenia	wy-
sokości	stawek	podatku	od	
nieruchomości.

IV.	 Opłata	od	posiadania	
psów	–	od	1	psa	20,00 zł

V.	 Podatek	od	środków	
transportowych	-	wg	
uchwały	Rady	Gminy	w	
sprawie	określenia	wyso-
kości	stawek	podatku	od	
środków	transportowych.

Podatek	 rolny,	 leśny	 i	 od	 nie-
ruchomości	płatny	jest	na	pod-
stawie	 decyzji	 wymiarowej	 w	
4	 ratach	 w	 następujących	 ter-
minach:

I.	 rata 15.03.
II.	 rata 15.05.
III.	 rata 15.09.
IV.	 rata 15.11.

Podatek	od	środków	transpor-
towych	uiszcza	się	na	pod-
stawie	złożonej	deklaracji	do	
dnia	15.02.	
Terminy	płatności	podatku	od	
środków	transportowych:	

I.	 rata	15 02. 
II.	 rata	15.09.  

Opłata	od	posiadania	psów	
płatna	jest	bez	decyzji	w	jed-
nej	racie	do	15.03.

Zgodnie	 z	 przepisami	 opłaty	
od	posiadania	psa	nie	pobiera	
się:

-	 od	osób	w	wieku	powyżej	
65	lat	prowadzących	sa-
modzielnie	gospodarstwo	
domowe	od	jednego	psa

-	 z	tytułu	posiadania	psów	
będących	pomocą	dla	
osób	niepełnosprawnych	
(niewidomych,	głuchonie-
mych,	niedołężnych)

-	 z	tytułu	posiadania	psów	
utrzymywanych	w	celu	
pilnowania	gospodarstw	
rolnych	–	po	dwa	na	każde	
gospodarstwo.	

Podatek	 rolny,	 leśny,	 od	 nie-
ruchomości	 i	 opłata	od	posia-
dania	psów	płatne	są	u	sołtysa	
lub	na	konto	Urzędu	Gminy	w	
Rokietnicy	 w	 PBS  O/Rokiet-
nica i Kiekrz  69 9043104130
41002391100001	

Podatek	od	środków	transpor-
towych	płatny	jest	na	konto	
Urzędu	Gminy	w	Rokietni-
cy	w	PBS O/Rokietnica i 
Kiekrz  
69 90431041304100239110
0001 

Treść	 uchwał	 podatkowych	
zamieszczono	 w	 Biuletynie	
Informacji	 Publicznej	 Gminy	
Rokietnicy.

Wnioski  na  medale  „Za  Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie”	 będą	
uwzględniane	tylko	na	wniosek	Jubilata.	Zgłoszenia	prosimy	składać	do	
29	lutego	2008	roku.	Wniosek	można	złożyć	w	Urzędzie	Stanu	Cywilnego	
w	Rokietnicy,	ul.	Golęcińska	1	pok.	12.	Do	wniosku	należy	dołączyć	odpis	
aktu	małżeństwa	jubilatów	oraz	przedłożyć	dowody	osobiste.	Uroczysto-
ści	z	okazji	Jubileuszu	Długoletniego	Pożycia	Małżeńskiego	organizowa-
ne	są	dla	Jubilatów	obchodzących	50	lat	ślubu	i	na	osobisty	wniosek.	

Składamy wyrazy głębokiego współczucia  
dla naszej redakcyjnej koleżanki  

Kamili Marcinkowskiej z powodu śmierci męża.

Redakcja RW
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Bartosz Derech 
Wójt gminy Rokietnica

Szanowni Państwo!

Podejrzewam, że wszystkim 
nam trudno w to uwierzyć, ale 
właśnie minął kolejny rok. Trud-
no stwierdzić czy przywilej to czy 
przekleństwo naszych czasów, że 
w związku z postępem cywiliza-
cyjnym i ilością pracy, odnosimy 
wrażenie, iż doba jest coraz krót-
sza. 

Początek roku jest zawsze 
dobrym momentem, aby podsu-
mować ostatnie dwanaście mie-
sięcy, oraz spojrzeć w przyszłość 
i porozmawiać o tym, co przed 
nami.

Z satysfakcją mogę powie-
dzieć, że w ubiegłym roku udało 
nam się zrealizować wszystkie 
planowane zadania. Niewątpli-
wym priorytetem było rozwiąza-
nie palących problemów oświa-
towych. Poprawienie tego stanu 
rzeczy nastąpiło przede wszyst-
kim dzięki szybkim decyzjom or-
ganizacyjnym i konsekwentnego 
wprowadzania ich w życie. Po-
wstał już Zespół Szkół w Rokiet-
nicy, który ma duży wpływ na 
poprawę funkcjonowania naszej 
bazy oświatowej. Nastąpiła likwi-
dacja GZEAO, czyli najkrócej pi-
sząc wprowadziliśmy nową formę 
rozliczania naszych szkół - formę, 
która powoduje oszczędności, ale 
przede wszystkim zwiększa kom-
petencje dyrektorów. Zostało też, 
z sukcesem przeprowadzonych 
wiele inwestycji oświatowych, o 
których często była mowa na ła-
mach „Rokickich Wiadomości”.

Zmiany mające miejsce w 
ubiegłym roku nie ominęły na-
szych dwóch gminnych spółek. 
W diametralny sposób zmieni-
ła się polityka względem spółki 
ROKBUS. Od września został 
wprowadzony nowy sposób 

rozliczania pomiędzy Urzędem 
Gminy a spółką, (poprzednie 
rozwiązanie ograniczało znaczą-
co działanie prężnego zarządu, 
a w dalszej konsekwencji mogło 
doprowadzić do upadłości nasze-
go przedsiębiorstwa). ROKBUS 
otrzymał dodatkowe zlecenia, 
np. dowóz dzieci niepełnospraw-
ny do szkół. Kwoty, które kiedyś 
były przeznaczane na zleca-
nie zadań prywatnym firmom, 
obecnie wykonuje w 100% nasze 
przedsiębiorstwo. Oszczędności 
takich rozwiązań sięgają 60%.

Od ubiegłego roku zmienił 
się też sposób realizowania in-
westycji kanalizacyjnych i wodo-
ciągowych. Obecnie inwestorem 
jest Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych a nie jak dotychczas 
Urząd Gminy. Takie rozwiązanie 
pozwala na zaoszczędzenie sto-
sunkowo dużych kwot (ze wzglę-
dów podatkowych). Podobnie 
jak ROKBUS spółka PUK otrzy-
mała dodatkowe zadania, m.in. 
odśnieżanie dróg gminnych, a 
dzięki dofinansowaniu mogła 
wziąć udział w przetargu na od-
śnieżanie dróg powiatowych. 
Przetarg ten Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych wygrało i 
przez najbliższe dwa sezony zi-
mowe będzie również odśnieża-
ło drogi powiatowe znajdujące 
się na terenie gminy. Jednakże 
najważniejszym zadaniem PUK-
u, była realizacja dwóch inwe-
stycji: budowa rurociągu wraz 
z przepompownią w Mrowienie 
i dokończenie rozbudowy i mo-
dernizacji oczyszczalni ścieków 
w Bytkowie. Obie inwestycje 
zakończyły się sukcesem, dzię-
ki czemu nasza oczyszczalnia 
spełnia obecnie wymagania i 

potrzeby rozwijającej się gminy, 
a przepompownia stanowi dziś 
przyczółek do dalszej rozbudowy 
kanalizacji sanitarnej, w trzeciej 
pod względem liczby mieszkań-
ców miejscowości – Mrowinie.

Ważniejsze inwestycje, któ-
re zostały zrealizowane w 2007 
roku, to budowa dróg, na osied-
lu Koszycy i ul. Krętej, oraz przy 
współudziale i w uzgodnieniu z 
powiatem poznańskim, budowa 
odwodnienia ulicy Przecławskiej 
(wraz z odbudową nawierzchni) 
w Żydowie i chodnika w Kiekrzu 
wraz z przebudową skrzyżowa-
nia ul. Kierskiej i Leśnej. W sta-
raniach o realizację inwestycji 
współfinansowanych przez po-
wiat, mocno wsparli mnie rad-
ni Wojciech Mazurek i Ryszard 
Słuszczak. Duże znaczenie dla 
naszej gminnej sieci dróg mają 
również decyzje, które zapadały 
poza naszymi granicami: decy-
zje dotyczące budowy trasy S11 
oraz modernizacji szosy szamo-
tulskiej.

W mienionym roku, podję-
liśmy też wiele kroków napraw-
czych, wychodząc tym samym 
naprzeciw zapotrzebowaniom 
mieszkańców. Między inny-
mi część mieszkańców Kiekrza 
mieszka znów przy ulicy Krętej 
(poprzednio ulicy Falistej), a te-
reny zielone przy tej ulicy odzy-
skały swój urok. Nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie inicjatywa 
własna mieszkańców tej ulicy i 
nieustępliwość pana Tadeusza 
Frankusa. 

Podsumowując rok warto 
również wspomnieć o zadaniach 
administracyjnych, którymi 
obarczona jest gmina. Urząd 
Gminy obecnie pracuje według 

nowych zasad organizacyjnych. 
Został też zakończony pierwszy 
etap remontu, natomiast drugi 
etap wraz z termomodernizacją 
będzie realizowany w roku bie-
żącym.

Rozpoczęliśmy również wie-
le prac, które nie są widoczne, a 
których efekty poznamy dopiero 
w następnych latach. Są to zagad-
nienia strategiczne: plany, au-
dyty, projekty. Wspomnę o naj-
ważniejszym takim dokumencie. 
Jest nim niewątpliwie Studium 
Kierunków i Uwarunkowań Za-
gospodarowania Przestronne-
go Gminy. Dokument, którego 
opracowanie będzie trwało bli-
sko dwa lata. Jego znaczenia nie 
można nie docenić. Skutki tych 
prac będą bowiem bezpośrednio 
odczuwały następne pokolenia.

Rok 2007 przyniósł wiele 
nowego również w skali kraju. 
Odbyły się wybory parlamentar-
ne, został powołany nowy rząd, 
nowy Wojewoda, rozpoczął się 
nowy okres możliwości pozyska-
nia środków unijnych.

Bardzo Państwu dziękuję 
za słowa wsparcia, za pomoc, 
jak i za wszystkie uwagi. Pragnę 
również podziękować radnym, 
którzy w ubiegłym roku mieli do 
podjęcia wiele trudnych decyzji. 
Dziękuje przede wszystkim za to, 
że większość Rady potrafiła spro-
stać wymaganiom rozwijającej 
się gminy i jej mieszkańców.

Pragnę Państwu złożyć naj-
lepsze noworoczne życzenia, 
niech Nowy Rok będzie okre-
sem realizacji wszystkich, nawet 
najbardziej ambitnych planów 
mieszkańców NASZEJ GMINY.
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Kochana Halu!

Mam	nadzieję,	że	 już	się	zado-
mowiłaś	 w	 swoim	 nowym	
domu.	 Musisz	 przyznać,	 okre-
ślenie	„Zielona	Wyspa”	idealnie	
pasuje	 do	 tego	 pięknego	 kraju.	
Tak	 jak	 Ci	 obiecałam,	 teraz	 ja	
przesyłać	 będę	 informacje	 na	
temat	 tego,	 co	 „Zasłyszane	 na	
Radzie	 Gminy”.	 W	 miesiącu	
grudniu	 odbyły	 się	 w	 naszej	
gminie	aż	dwie	sesje	Rady	Gmi-
ny	Rokietnica.	Jedna	oznaczona	
jako	 XVI	 w	 dniu	 17  grudnia 
2007  roku  druga  w  dniu  28 
grudnia 2007	roku	o	numerze	
XVII.	Jeżeli	pozwolisz,	to	rozpo-
cznę	według	kolejności.	W	dniu	
17	grudnia	2007	 roku	o	godzi-
nie	16.00,	udałam	się	do	Urzędu	
Gminy	w	Rokietnicy.	Rzeczywi-
ście	miałaś	rację.	To	już	nie	ten	
urząd.	 Jak	 weszłam	 do	 środka	
to	 pomyślałam,	 że	 znowu	 je-
stem	 w	 Irlandii.	 Gdy	 jednak	
spojrzałam	na	schody	i	dalej	na	
korytarz	 I	 piętra,	 to	 szybko	 się	
zreflektowałam.	Ich	widok,	tak	
jak	i	widok	sali	sesyjnej,	wska-
zywał,	 bowiem	 na	 czysto	 pol-
skie	 standardy	 i	 to	 takie	 z	 lat	
osiemdziesiątych.	Gdy	„w	loży”	
dla	 publiczności,	 zaczęłam	 się	
dyskretnie	 rozglądać	 wokoło.	
Chciałam	 ustalić	 kto	 jest	 kim,	
gdyż	dotychczas	przesyłałaś	mi	
same	„ksywki”.	Punktualnie	o	
16.00	 Pani	 Przewodnicząca	 ot-
worzyła	 posiedzenie	 XVI	 sesji	
Rady	 Gminy	 Rokietnica	 a	 na-
stępnie	 za	 zgodą	 Rady,	 przeka-
zała	prowadzenie	sesji	vice	prze-
wodniczącemu,	 panu	
Ryszardowi	 Lubce.	 Bywałaś	 na	
wszystkich	 sesjach,	 więc	 nie	
będę	 relacjonować	 wszystkiego.	
Po	stwierdzeniu	ważności	sesji,	
przyjęto	protokół	z	XV	sesji	Rady	
Gminy	 Rokietnica.	 Natomiast	
do	 proponowanego	 porządku	
obrad,	 na	 wniosek	 pani	 radnej	
Elżbiety	 Brzeźniak,	 wniesiono	
projekt  uchwały  „w  sprawie 
wysokości diet dla radnych”.	
Za	 wniesieniem	 tego	 projektu	
głosowali	wszyscy	radni	obecni	
na	sali.	W	punkcie	interpelacje,	
wolne	głosy	i	wnioski	pani	rad-
na	 Sylwia	 Kiejnich	 złożyła	 in-
terpelację	 dotyczącą	 podjęcia	
prac	nad	kompleksowym	ozna-
czeniem	nazw	ulic	i	miejscowo-
ści	 wsi	 Kobylniki.	 Radny	 Ry-
szard	Lubka,	złożył	 interpelację	

w	imieniu	mieszkańców	posesji	
przy	ul.	Pałacowej	w	Mrowinie.	
Następnie	o	głos	poprosiła	pani	
sołtys	Magdalena	Jujeczka	z	so-
łectwa	 Przybrody.	 Złożyła	 ona	
na	ręce	Wójta	Gminy	Rokietni-
ca,	protest	w	sprawie	kwoty	za-
proponowanej	 w	 projekcie	
uchwały	 a	 związanej	 z	 wyna-
grodzeniem	 sołtysów	 za	 dorę-
czenie	 pism	 podatkowych	
mieszkańcom	 sołectw.	 Zapro-
ponowana  kwota  wynagro-
dzenia  za  doręczenie  przez 
sołtysa  jednego  pisma	 opie-
wała	w	projekcie	na	2,50	PLN	a	
pani	sołtys	Jujeczka,	w	imieniu	
sołtysów,	wniosła	o	 jej	podnie-
sienie	do	kwoty	3,50	PLN	za	jed-
ną	 doręczoną	 przesyłkę.	 Rozu-
miem,	 że	 sprawa	 kasy	 jest	
ważna,	dlaczego	jednak	protest	
składa	pani	sołtys	na	ręce	pana	
Wójta,	skoro	uchwałę	zaprojek-
towała	i	wniosła	na	obrady	Ko-
misja	Rady	Gminy?	I	kto	tu	jest	
organem	 uchwałodawczym?	
Ciekawe.	Po	złożonym	proteście	
głos	zabrał	pan	sołtys	Józef	Fu-
dala	 z	 Rokietnicy.	 Oświadczył	
on,	że	nie	jest	sam	w	stanie	do-
starczyć	tylu	nakazów	i	poprosił	
o	 wyznaczenie	 innych	 osób	 do	
tego	działania.	Prowadzący	ob-
rady	zarządził	przerwę	i	zaprosił	
Prezydium	 Rady,	 Przewodni-
czących	Klubów	i	radnych	nie-
zrzeszonych	 na	 naradę.	 Po 
wznowieniu  obrad  radni 
przystąpili  do  podejmowa-
nia  uchwał.	 Do	 uchwały	 „o	
ustaleniu	diet	dla	sołtysów	oraz	
opłat	za	doręczenie	pism	podat-
kowych”,	pan	radny	Jerzy	Gme-
rek	 wniósł	 autopoprawkę	 do	
projektu.	 Zaproponował	 pod-
niesienie	 ryczałtu	 dla	 sołtysów	
z	 200,00	 PLN	 miesięcznie	 na	
300,00	PLN	miesięcznie	w	§	1	i	
w	§	4	podniesienie	kwoty	za	do-
ręczenie	 jednej	 przesyłki	 przez	
sołtysów	 z	 2,50	 PLN	 na	 3,50	
PLN.	Poprawki	 te	zostały	przy-
jęte	jednogłośnie,	tak	samo	jak	
cała	 uchwała.	 Następie	 radni	
przyjęli	 jednogłośnie	 uchwałę	
w	 sprawie	 „poboru	 należności	
pieniężnych	 w	 drodze	 inkasa	
oraz	zasad	rozliczania	inkasen-
tów”.	W	uchwale	tej	określono,	
że	 inkasentami	 są	 PUK	 w	 sto-
sunku	do	opłaty	targowej	w	Ro-
kietnicy	i	sołtysi	w	stosunku	do	
swoich	 sołectw	 w	 zakresie	

wszystkich	 podatków	 wymie-
nionych	 w	 uchwale.	 Z	 tytułu	
poboru	 opłat	 targowych	 PUK-
owi	przysługuje	prowizja	w	wy-
sokości	 25%,	 a	 sołtysom	 50%.	
Z	tytułu	 poboru	 innych	 podat-
ków	 sołtysom	 przysługuje	 pro-
wizja	 w	 wysokości	 5%	 pobra-
nych	kwot.	Co	najważniejsze,	to	
dzięki	 uporowi	 Urzędu	 Gminy,	
na	 mocy	 niniejszej	 uchwały,	
sołtysi	 mogą	 pobierać	 zaległe	
opłaty	podatkowe,	wraz	z	należ-
nymi	 odsetkami	 za	 zwłokę.	 W 
dalszej kolejności  radni  jed-
nogłośnie  przyjęli  uchwałę 
„zmieniającą  uchwałę  nr 
XV/95/2007 w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek po-
datku od środków transpor-
towych.	 Była	 to	 zmiana	
korekcyjna	dostosowująca	usta-
lona	 przez	 Radę	 Gminy	 opłatę	
do	 taryf	 ustawowych.	 Następ-
nie	 radni	 jednogłośnie	 przyjęli	
uchwałę	 w	 sprawie	 „podwyż-
szenia	 kapitału	 zakładowego	
PUK	 sp.	 z	 o.o.	 w	 Rokietnicy	 i	
zmian	 w	 akcie	 założycielskim	
spółki”.	Otóż	uchwałą	tą	Gmina	
Rokietnica	przekazała	PUK-owi	
budowle	i	urządzenia	kanaliza-
cyjne	 wartości	 1.297.000,00	
PLN	i	dokonała	dopłaty	gotów-
kowej	w	wysokości	272,51	PLN.	
Jak	 wiesz	 PUK	 jest	 spółką	 o	
100%	kapitale	Gminy	Rokietni-
ca.	 A	 to	 oznacza	 kochana,	 że	
znów	 jesteś	 jako	 mieszkanka,	
bogatsza.	Z kolei radni jedno-
głośnie  przyjęli  uchwałę  w 
sprawie  „zmian  w  budżecie 
gminy  na  rok  2007”.	 Nie	 je-
stem	 specjalistka	 w	 sprawach	
księgowych,	 więc	 Ci	 tylko	 po-
wiem,	że	chodziło	o	przeniesie-
nie	kwot	zaplanowanych	w	wy-
datkach	 i	dochodach	budżetu	z	
jednych	paragrafów	na	inne.	Po	
prostu	tam	gdzie	są	one	aktual-
nie	potrzebne.	Następnie	radni,	
również	 jednogłośnie,	 przyjęli	
uchwałę	 „zmieniająca	 uchwałę	
nr	 XV/108/2007	 w	 sprawie	 za-
ciągnięcia	 kredytu	 bankowego	
na	 sfinansowanie	 wydatków	
nieznajdujących	 pokrycia	 bu-
dżetowego	 w	 planowanych	 do-
chodach	budżetu	Gminy	Rokiet-
nica	 w	 roku	 2007”.	 Uf,	 co	 za	
nazwa.	 Tak	 naprawdę	 chodzi	 o	
to,	że	bank,	który	udzielał	gmi-

nie	kredytu	postawił	warunek	o	
dopisanie	 w	 treści	 podjętej	 już	
uchwały	 zapisu	 o	 terminie,	 na	
który	zaciągnięto	kredyt.	W na-
stępnej kolejności radni prze-
głosowali  jednogłośnie  dwie 
uchwały  w  sprawie  nadania 
nazw  ulic.	 W	 ten	 sposób	 w	
Krzyszkowie	„pojawiła	się”	uli-
ca	 Jarzębinowa,	 natomiast	 Ro-
kietnica	 wzbogaciła	 się	 o	 ulice	
Miłą,	Senną,	Przyjemną,	Weso-
łą,	Jasną,	Uroczą,	Dobrą,	Pogod-
ną	 i	 Sielską.	 Och	 chciałoby	 się	
tam	mieszkać,	jeżeli	nazwy	tych	
ulic	 odpowiadają	 stanowi	 fak-
tycznemu.	Głosami	12	radnych,	
przy	1	głosie	przeciwnym,	radni	
przyjęli	 uchwałę	 w	 sprawie	
„uchwalenia	Gminnego	Progra-
mu	Profilaktyki	 i	Rozwiązywa-
nia	 Problemów	 Alkoholowych	
na	2008	rok”.	Zanim	jednak	do-
szło	do	głosowania,	to	pani	kie-
rownik	Ewa	Lota	–	przewodni-
cząca	Komisji,	prawie	15	minut	
referowała	 i	 objaśniała	 radnym	
cel	i	założenia	tego	programu.	W	
następnej	 kolejności	 radni	 gło-
sowali	 nad	 uchwałą	 w	 sprawie	
„opłat	 od	 posiadania	 psów	 w	
roku	2008”.	Poprzednia	uchwa-
ła	 musiała	 zostać	 dostosowana	
do	wymogów	ustawowych,	więc	
radni	głosowali	jej	nową	wersję.	
Pani	 radna	 Elżbieta	 Brzeźniak	
oświadczyła,	że	nadal	jest	prze-
ciwna	 wprowadzeniu	 opłat	 za	
posiadanie	 psa.	 W	tym	 stanie	
rzeczy	wstrzyma	się	od	głosu.	I 
rzeczywiście,  za  podjęciem 
uchwały  głosowało  11  rad-
nych  a  dwóch  (w  tym  pani 
radna Brzeźniak) wstrzyma-
ło się od głosu.	Od	tej	chwili	za	
naszych	pupilów	płacić	musimy	
stawkę	 roczną	 w	 wysokości	
20,00	PLN.	 Wiem,	 wiem,	 że	 w	
Poznaniu	 i	 innych	 gminach	
stawka	ta	jest	dużo	wyższa,	a	jej	
górna	 granica	 wynosi	 100,00	
PLN.	 Mam	 jednak	 nadzieję,	 że	
nadejdzie	 taki	 czas,	 gdy	 naszą	
gminę	stać	będzie	na	zniesienie	
tej	 opłaty.	 Na	 zakończenie	 sesji	
(gdyż	 poza	 sprawozdaniem	 z	
prac	 pani	 Przewodniczącej	 i	
pana	 Wójta	 nic	 już	 ciekawego	
nie	było)	radni	„na	tapetę”	wzię-
li	uchwałę	w	sprawie	„wysoko-
ści	 diet	 dla	 radnych”.	 Uchwała	
ta	 została	 wypracowana	 przez	

Z a s ł y s z a n e 
na Radzie Gminy
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radnych	na	posiedzeniu	Komisji	
Wspólnej	Rady	Gminy	Rokietni-
ca	i	wolą	tej	komisji,	wniesiona	
została	pod	obrady	sesji,	ustami	
pani	radnej	Elżbiety	Brzeźniak.	
Byłam	 pewna,	 że	 jeżeli	 Rada	
sama	 przygotowała	 tą	 uchwałę	
to	i	głosowanie	będzie	tylko	for-
malnością.	 Otóż	 nie.	 Za	 podję-
ciem	uchwały	głosowało	8	 rad-
nych,	od	głosu	wstrzymało	się	5	
radnych,	 głosów	 przeciwnych	
nie	 było.	 Cóż,	 niech	 żyje	 hipo-
kryzja.	Podejrzewam,	że	co	naj-
mniej	 dwie	 osoby	 z	 tych,	 co	
wstrzymały	się	od	głosu,	ciężko	
przeżyłyby	 nie	 podjęcie	 tej	
uchwały.	W każdym razie od 
01  stycznia  2008  roku  obo-
wiązywać  będzie  radnych 
następujący ryczałt:	Przewod-
nicząca	 Rady	 Gminy	 –	 1295,05	
PLN	miesięcznie,	wiceprzewod-
niczący	 rady	 i	 przewodniczący	
stałych	 komisji	 rady	 –	 1.100,00	
PLN	miesięcznie,	pozostali	rad-
ni	–	800,00	PLN	miesięcznie.	W	
przypadku	nieobecności	na	sesji	
lub	posiedzeniu	komisji,	potrąca	
się	radnemu	15%	diety	za	każdą	
nieobecność.	 Wiesz	 Halu,	 że	 ja	
nie	jestem	przeciwna	wysokości	
tych	diet.	Co	więcej	uważam,	że	
praca	radnych	i	ponoszona	za	to	
odpowiedzialność	 zasługuje	 na	
o	wiele	większe	wynagrodzenie.	
Tylko	 ten	 populizm….	 Och	 ta	
polityka!

Jeżeli  chodzi  o  sesję,  która 
odbyła się w dniu 28.12.2007 
roku,	 to	 nie	 trwała	 ona	 zbyt	
długo.	 Sesja	 ta	 oznaczona	 nu-
merem	XVII		była	sesją	budże-
tową,	ostatnią	już	w	mijającym	
roku.	Jak	wiesz	podczas	uchwa-
lania	budżetu	na	nadchodzący	
rok,	 poza	 uchwałą	 budżetową	
dopuszczalne	 jest	 jedynie	 do-
puszczenie	 do	 podejmowania	
uchwał	 tak	 zwanych	 około	
budżetowych	 (czyli	 mających	
związek	 z	 budżetem	 danego	
roku	 lub	 ewentualnych	 popra-
wek	 do	 wcześniej	 wypracowa-
nego	projektu	budżetu).	Tak	też	
było	podczas	tej	sesji.	Po	stwier-
dzeniu	 prawomocności	 obrad,	
zatwierdzeniu	 protokołu	 XVI	
sesji	 i	 przyjęciu	 porządku	 ob-
rad,	 radni	 jednogłośnie	podjęli	
uchwały	 w	 sprawie	 „zmian	 w	
budżecie	 gminy	 na	 2007	 rok”,	
oraz	 w	 sprawie	 „wydatków,	
które	nie	wygasają	 z	upływem	
roku	2007”.	Uchwały	te	służyły	
uporządkowaniu	 i	 zamknięciu	
budżetu	 gminy	 na	 2007	 rok.	
Uchwała	 o	 środkach	 niewyga-
sających	 umożliwi	 natomiast	
gminie	 zamknięcie	 finansowe	
inwestycji,	które	trwają	i	zosta-
ną	 zakończone	 w	 roku	 2008,	
a	 na	 których	 realizację	 zabez-
pieczono	 fundusze	 w	 budże-
cie	 roku	 2007.	 Po	 odczytaniu	
opinii	 Komisji	 Wspólnej	 Rady	
Gminy	 Rokietnica,	 opinii	 Re-

gionalnej	 Izby	 Obrachunko-
wej	 i	 stanowiska	 pana	 Wójta	
Bartosza	 Derecha	 w	 sprawie	
wyżej	 wymienionych	 opinii,	
radni	 rozpoczęli	 dyskusję.	 Nie	
będę	 Ci	 jej	 opisywać,	 bo	 zno-
wuż	miała	ona	bardziej	podło-
że	polityczne	niż	merytoryczne.	
Natomiast	muszę	Ci	napisać,	że	
nowa	 pani	 skarbnik	 rzeczywi-
ście	nam	się	udała.	Budżet	był	
tak	 dobrze	 przygotowany,	 że	
nawet	zauważyła	to	Regionalna	
Izba	 Obrachunkowa	 w	 swojej	
opinii.	Nie	wiem	czy	pani	Ka-
tarzyna	 Paulus	 ma	 arystokra-
tycznych	przodków,	ale	klasę	 i	
wiedzę	fachową	to	Ona	ma	na	
pewno.	 Innymi	 słowy	 „łebska	
dziewczyna”	 ten	 nasz	 Skarb-
nik	 Gminy.	 Po	 dyskusji	 radni	
przyjęli	 w	 głosowaniu,	 uzgod-
nione	 wspólnie	 poprawki	 do	
budżetu.	Dotyczyły	one	jedynie	
przesunięć	 pewnych	 kwot	 w	
budżecie	 pomiędzy	 działami	 i	
rozdziałami.	 Następnie  pani 
Przewodnicząca  zarządziła 
głosowanie  nad  uchwałą  w 
sprawie „uchwalenia budże-
tu Gminy Rokietnica na rok 
2008”.	 W	 głosowaniu	 udział	
wzięło	 14	 radnych.	 Za	 przyję-
ciem	uchwały	głosowało	10	rad-
nych,	głosów	przeciw	nie	było,	
czterech	radnych	tj.	pani	radna	
Jolanta	Pankowska,	pani	radna	
Aleksandra	Bartnik,	pan	radny	
Sławomir	Kieliszek	i	pan	radny	

Tadeusz	 Matuszek-	 wstrzymali	
się	od	głosu.	Po	głosowaniu	pan	
Wójt	 podziękował	 radnym	 za	
uchwalenie	 budżetu.	 Wyraził	
żal	że	budżet	nie	został	uchwa-
lony	 jednomyślnie,	 gdyż	 (jak	
to	 określił),	 jest	 to	 naprawdę	
dobry	 budżet.	 Jak	 zawsze	 na	
sesji	pani	Przewodnicząca	i	pan	
Wójt	 złożyli	 sprawozdanie	 ze	
swoich	 prac	 w	 okresie	 miedzy	
sesyjnym,	 pani	 Przewodniczą-
ca	złożyła	wszystkim	podzięko-
wania,	 życzenia	 na	 Nowy	 Rok	
i…	 na	 tym	 ta	 sesja	 się	 zakoń-
czyła.	 Nie	 będę	 Tobie	 pisała	 o	
uchwalonym	budżecie,	gdyż	na	
pewno	znajdziesz	wszystko,	 co	
Ciebie	interesuje,	w	„Rokickich	
Wiadomościach”,	(które	tak	jak	
obiecałam	zawsze	będę	przesy-
łać).	 Z	 ciekawostek	 to	 bardzo	
rozśmieszyło	 mnie,	 podczas	
tej	 ostatniej	 sesji,	 stwierdzenie	
jednego	 z	 radnych.	 Stwierdził	
on	mianowicie	na	temat	swojej	
komisji,	 że	 „komisja	 ta	 działa	
kiepsko”.	Aż	 się	dziwię,	 że	nie	
zadał	 pytania:	 krytyka	 to	 czy	
samokrytyka?	 A	 poza	 tym	 to	
muszę	przyznać,	że	na	podsta-
wie	 Twoich	 barwnych	 opisów,	
tego,	 co	 usłyszałam	 i	 zobaczy-
łam	 to	 już	 po	 tych	 dwóch	 se-
sjach	wiem,	kto	 jest,	 kim.	 I	 to	
by	było	tyle.	Pozdrawiam	gorą-
co.

Leokadia

Z prac Rady 
Powiatu
19	 grudnia	 odbyła	 się	 XIV	 sesja	 Rady	
Powiatu	 Poznańskiego.	 Jednym	 z	 głów-
nych	 punktów	 było	 uchwalenie	 budżetu	
powiatu	 na	 2008	 rok,	 który	 został	 przy-
jęty	 jednogłośnie.	 Przychody	 wyniosą	
138.704.297	 złotych,	 a	 wydatki	 planuje	
się	 na	 kwotę	 140.107.157	 złotych.	 Przej-
ściowy	deficyt	zamierza	się	pokryć	kredy-
tem.	Przyjęto	też	uchwałę	w	sprawie	usta-
lenia	wykazu	wydatków	niewygasających	
z	upływem	2007	 roku	budżetowego	oraz	
ustalenia	 ostatecznego	 terminu	 ich	 wy-
datkowania.	Wynosi	on	ogółem	9.611.979	
złotych.
W	 czasie	 sesji	 Rada	 przyjęła	 stanowisko	
sformułowane	po	debacie	na	temat	Ochro-
ny	przyrody	i	oceny	stanu	środowiska	na-
turalnego	w	powiecie	poznańskim.	
Rada	Powiatu	popiera
•	 ideę	 budowy	 	 zakładu	 termicznego	

unieszkodliwiania	 odpadów	 dla	 aglo-
meracji	poznańskiej,

•	 kontynuowanie	 powiatowego	 progra-
mu	 likwidacji	 azbestu,	 łącznie	 z	 dzia-
łaniami	informacyjnymi	w	gminie,	

•	 proces	 termomodernizacji	 budynków	

należących	 do	 powiatu	 poznańskiego	
oraz	 zastosowania	 odnawialnych	 źró-
deł	energii,

•	 kontynuację	 powiatowego	 programu	
utylizacji	 padliny	 i	 redukcji	 populacji	
lisów	i	jenotów.

W	 wolnych	 głosach	 i	 wnioskach	 wnio-
słam	 do	 Rady	 Powiatu	 i	 starosty	 Jana	
Grabkowskiego	 zwrócenie	 się	 w	 imieniu	
mieszkańców	Baranowa,	Przeźmierowa	 i	
Wysogotowa	 (choć	 problem	 ten	 dotyczy	
też	 mieszkańców	 Ławicy,	 Smochowic,	
Krzyżownik)	 z	 wnioskiem	 do	 prezyden-
ta	Poznania.	Dotyczy	on	wydania	decyzji	
ograniczającej	 działalność	 Toru	 Poznań	
poprzez	 wyeliminowanie	 jazd	 pojazdów	
uciążliwych,	w	tym	w	szczególności	jazd	
wszelkiego	 typu	 motocykli.	 Wnioskowa-
łam	 też	 o	 wyjaśnienie,	 na	 jakiej	 podsta-
wie	prawnej	Automobilklub	wykorzystu-
je	 nieruchomości	 do	 prowadzenia	 swojej	
działalności	 (jaki	 ma	 tytuł	 prawny),	 na	
której	znajduje	się	Tor.	
Z	przedstawionej	mi	dokumentacji	wyni-
ka,	 że	Prezydent	Poznania	wydał	na	po-
czątku	 2000	 roku	 już	 wcześniej	 decyzję	
nakazującą	 budowę	 ekranów	 akustycz-
nych.	Od	tego	czasu	Automobilklub	nic	w	
tej	sprawie	nie	zrobił.	W	2001	Prezydent	
wydaje	kolejną	decyzję,	tym	razem	określa	

ona	dopuszczalny	poziom	hałasu	według	
Wojewódzkiego	 Inspektoratu	 Ochrony	
Środowiska.	Normy	te	 jak	się	okazuje	 są	
przekraczane.	 Mieszkańców	 oburza	 brak	
jakichkolwiek	 reakcji	 ze	 strony	 Automo-
bilklubu	 Wielkopolskiego.	 Mimo	 opra-
cowanego	 harmonogramu	 działań	 zmie-
rzających	 zmniejszenia	 uciążliwości,	 po	
siedmiu	latach	z	posiadanych	przez	mnie	
informacji	 Automobilklub	 nie	 wykonał	
nawet	 koncepcji	 budowy	 ekranów	 aku-
stycznych.	Jako	powód	nie	podjęcia	budo-
wy,	wskazuje	nieuregulowany	stan	praw-
ny	gruntu,	na	którym	się	znajduje	tor.
Należy	zaznaczyć,	że	działalność	statuto-
wa	Automobilklubu,	taka	jak	organizacja	
zawodów	sportowych,	 to	zaledwie	kilka	
imprez	w	roku,	reszta	to	działalność	ko-
mercyjna	klubu	polegająca	na	wynajmo-
waniu	obcokrajowcom	toru.	Kary	zaś	za	
przekroczenie	hałasu	nie	są	żadną	sank-
cją.	
Sesję	 zakończyły	 życzenia	 świąteczne	
i	noworoczne.

Radna Powiatu 
Krystyna Semba
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Budżet na 2008
Budżet gminy to plan finansowy dochodów i wydat-
ków na dany rok, uchwalany jest przez radę gminy, a 
wykonywany przez Wójta. 
Budżet naszej gminy na rok 2008 został uchwalony na 
sesji 28 grudnia 2007 r. Obejmuje on dochody w kwo-
cie 21.746.531 zł oraz wydatki w kwocie 24.089.237 zł. 
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu 
w wysokości 2.342.706zł, co stanowi deficyt budżetu. 
Zostanie on sfinansowany przychodami z zaciągnię-
tych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
Nasze dochody 21.746.531 zł:
 dochody własne w kwocie 15.938.854zł, co stanowi 

74% dochodów ogółem;
 subwencje w kwocie 3.731.359zł, co stanowi 17% 

dochodów ogółem;
 dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.833.801zł, co 

stanowi 8% dochodów ogółem;
 dotacje na zadania własne w kwocie 242.517zł, co 

stanowi 1% dochodów ogółem.

Struktura dochodów.

Największy udział w dochodach ogółem stanowią do-
chody własne, na które składają się między innymi 
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od nieruchomości, opłat lokalnych oraz podatku do-
chodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, po-
datek od czynności cywilnoprawnych. Drugim znaczą-
cym dochodem w budżecie gminy jest część oświatowa 
subwencji ogólnej, przekazywana przez Ministerstwo 
Finansów. Dotacje na zadania zlecone oraz na zadania 
własne przekazywane są do budżetu przez Wojewodę 
Wielkopolskiego. 
Nasze wydatki w kwocie 24.089.237 zł. planuje się 
przeznaczyć na:
 Wydatki bieżące w kwocie 19.666.428 zł, w tym na 

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wyna-
grodzeń -  7.580.136zł, dotacje – 851.560 zł, wydatki 
na obsługę długu – 426.663 zł, pozostałe wydatki 
bieżące – 10.808.069zł; 

 Wydatki majątkowe w kwocie 4.422.809 zł.

Na co wydajemy pieniądze?
Na poprawę infrastruktury wodociągowej; prace w 
zakresie melioracji wodnych; bieżące oraz zimowe 
utrzymanie dróg; rekultywację dróg; utrzymanie 

budynków komunalnych; wypłatę odszkodowań za 
zajęte działki pod drogi gminne; zakup usług trans-
portowych komunikacji gminnej; dowożenie uczniów 
do szkół; prace projektowe przy opracowaniu Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Rokietnica oraz prace planistyczne 
związane z miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego.
W grupie tej znajdują się również wydatki związane z 
obsługą długu publicznego czyli ze spłatą odsetek od 
kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w la-
tach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia; 
wydatki Rady Gminy; wydatki związane z funkcjo-
nowaniem Urzędu Gminy mające na celu sprawną i 
rzetelną obsługę mieszkańców; promocja Gminy; wy-
datki Sołectw; wydatki związane z poborem podatków 
i opłat lokalnych. 
Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu obrony cy-
wilnej oraz z przeznaczeniem na sprawne funkcjono-
wanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym remont 
OSP Napachanie.  W ramach wydatków przeznaczo-
nych na bezpieczeństwo publiczne utworzono rezerwę 
celową na realizację zadań własnych z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego. 
Zaplanowano wydatki przeznaczone na bieżące 
utrzymanie szkół, oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych, przedszkola, stołówki szkolnej, 
świetlic szkolnych oraz dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli, przygotowanie zawodowe młodocianych 
pracowników. 
Z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecz-
nej zaplanowano wydatki na: realizację programu 
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, dzia-
łalność świetlicy socjoterapeutycznej;  kontynuację 
przeprowadzenia badań przesiewowych profilaktycz-
nych dzieci z terenu gminy (klasy 0-6) w celu moni-
torowania dzieci z wykrytą wcześniej wadą postawy, 
fluoryzację; wypłatę dodatków mieszkaniowych; wy-
płatę świadczeń rodzinnych i społecznych; realizację 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; 
bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. 
W ramach zadań związanych z gospodarką komunalną 
i ochroną środowiska zaplanowano wydatki przezna-
czone na utrzymanie czystości na terenie Gminy, wy-
łapywanie bezdomnych psów, zakup koszy ulicznych,  
konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii oraz 
zaplanowano dotację dla schroniska dla bezdomnych 
psów w Obornikach.  
Zaplanowano także dotację podmiotową dla Gminne-
go Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Gminnej, wydatki 
przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic i klubów 
Sołeckich, bieżące utrzymanie boiska sportowego w 
Cerekwicy i Rokietnicy.

Wydatki majątkowe
 Kwota przewidywana na wydatki i zakupy inwesty-
cyjne, jak wcześniej wskazano, opiewa łącznie na war-
tość 4 422 809 złotych. Największą składową stanowią 
inwestycje związane z budową dróg. Zabezpieczono 
łącznie 900 000 złotych, z czego 300 tys. planuje się 
przeznaczyć na kolejny etap budowy ulicy Krętej w Ro-
kietnicy. Następną co do wielkości kwotę stanowi koszt 
przygotowania dokumentacji projektowej, dla budowy 

ciągu drogowego ulicy 
Poznańskiej w Kiekrzu i 
Traktu Napoleońskiego w 
Rokietnicy. Planowany wy-
datek to 250 tys. złotych.
Identyczna kwota została 
zaplanowana na budowę 
chodnika wzdłuż ulicy Ko-
szycy, od ulicy Mickiewicza 
w Rokietnicy do pętli au-
tobusowej w Krzyszkowie. 
Aktualnie trwa przygoto-

wanie dokumentacji projektowej, dla tego zadania.
W ramach wydatków na budowę dróg zaplanowano 
również kwotę 100 000 złotych na rekultywację drogi 
stanowiącej dojazd do pól, która byłaby wykonana z 
dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego. Urząd 
posiada już przyrzeczenie takiego dofinansowania, a 
jego wysokość będzie znana w II kwartale b.r. Drogą 
poddaną rekultywacji będzie prawdopodobnie ulica 
Główna w Krzyszkowie, na jej odcinku w kierunku 
Rostworowa.
Dodatkowo działania związane z inwestycjami dro-
gowymi uzupełnione mogą być o wartość rezerwy 
inwestycyjnej w wysokości 50 tys., z ewentualnym 
przeznaczeniem na przygotowanie kolejnego projektu 
budowy dróg.
Uzupełnieniem niejako inwestycji drogowych będzie 
budowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Ko-
lejowej w Rokietnicy, do wysokości ul. Modrzewiowej 
w Rostworowie.
Przewiduje się ponadto przygotowanie kolejnych pro-
jektów oświetlenia dróg, z możliwą realizacją w kolej-
nych latach. Kwota łączna przewidziana na te działania 
to wartość  220 tys. złotych. Uzupełnić należy, że in-
westycje gminne, w zakresie oświetlenia, będą uzupeł-
nione o działania spółki ENEOS, w zakresie rozbudo-
wy majątku energetyki. 
Kolejna pozycję, pod względem wielkości stanowią 
wydatki inwestycyjne na obiekty związane z oświatą. 
Łączna kwota to 650 000. Składowe stanowią, moder-
nizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Mrowinie, na 
wartość 500 tys. Pozostałe kwoty dotyczą gimnazjów 
gminnych. Planuje się przeznaczyć razem 150 tys. na 
przygotowanie projektu przebudowy linii energetycz-
nej, przebiegającej przez działkę przy Trakcie Napole-
ońskim w Rokietnicy.
Linia energetyczna stanowi przeszkodę dla zaprojek-
towania przyszłego gmachu nowego Gimnazjum. W 
ramach podanej kwoty, przygotowana zostanie kon-
cepcja budowy nowego obiektu szkolnego, a także wy-
konany zostanie kolejny etap modernizacji kotłowni 
CO w gimnazjum w Napachaniu.
Uzupełnieniem wydatków inwestycyjnych dla szkol-
nictwa jest kwota 400 tysięcy, przeznaczona na budo-
wę boiska sportowego, wielofunkcyjnego w obszarze 
szkoły w Napachaniu.
Dodatkowo wartość tą uzupełnia 10 000, przeznaczone 
na czynności związane z dokończeniem budowy hali 
sportowo-widowiskowej w Rokietnicy.
Istotną pozycję, w wydatkach majątkowych, stanowi 
448 809 złotych, wydzielone jako rezerwa inwestycyj-
na, na ewentualne dofinansowanie prac prowadzonych 
na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych, inicjowa-
nych przez mieszkańców i właścicieli posesji.
Jako uzupełnienie wydatków, związanych z budową 
infrastruktury wod-kan., należy wymienić wartość 
300 tys. złotych, przeznaczonych na wniesienie apor-
tu finansowego, do Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych, jako spłata pożyczek zaciągniętych przez to 
Przedsiębiorstwo, na wcześniej zrealizowane inwesty-
cje kanalizacyjne.
Bezpośrednie wydatki inwestycyjne uzupełnia kwo-
ta 50 tys. z przeznaczeniem na kontynuacje budowy 
świetlicy wiejskiej w Żydowie oraz 40 tys. na konty-
nuację tworzenia placów zabaw dla dzieci, na terenie 
gminy.
Całkowita kwotę majątkowych dopełniają zakupy in-
westycyjne w postaci zakupu gruntów, z kwotą 1 mi-
liona 85 tys. złotych oraz 14 000 na zakup serwera dla 
Urzędu Gminy oraz 5000 na komputer dla Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Katarzyna Paulus
Skarbnik Gminy 

Jacek Smusz
Zastępca Wójta

Struktura wydatków
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Podczas kampanii wyborczej 
w 2006 roku, kandydujący na 
urząd Wójta Gminy Rokietnica, 
pan Bartosz Derech, zobowiązał 
się wobec społeczności tej gmi-
ny do podjęcia radykalnych kro-
ków w celu zaspokojenia potrzeb 
oświatowych w gminie. Przystę-
pując do jakichkolwiek działań 
naprawczych, należy wcześniej 
dokonać analiz stanu aktualnego 
i prognoz. Bez nich nawet najlep-
szy pomysł może okazać się chy-
biony. Próby takowe czyniono już 
w latach poprzednich. Wszelkie 
jednak, wcześniej podejmowane 
działania, nie były poprzedza-
ne analizami stanu faktycznego 
i utykały na etapie konsultacji 
społecznych. A to społeczność 
jednego sołectwa była przeciwna 
proponowanemu, konkretnemu 
rozwiązaniu, a to na inne nie 
zgadzali się nauczyciele, a to na 
przyjęcie  danego rozwiązania 
nie pozwalały względy polityki 
gminnej. To nic nowego prawda? 
Restrukturyzacja górnictwa trwa-
ła latami, ze szkodą dla finansów 
publicznych. Reforma ZUS i lęk 
przed podjęciem niepopularnych 
decyzji, do dziś nie pozwala na 
wypracowanie i wprowadzenie 
mądrego programu naprawy 
służby zdrowia. Obejmując sta-
nowisko, nowo wybrany Wójt 
zastał w oświacie to, co kolejny 
rząd w Polskiej służbie zdrowia. 
Sytuacja szkolnictwa w miejsco-
wości Rokietnica była krytyczna, 
a zmianowość w szkole podsta-
wowej sięgała współczynnika 1,7. 
Biorąc pod uwagę obowiązujące 
procedury i terminy ustawowe, 
nie można było w tym przypad-
ku czekać, na wykonanie audytu 
oświaty. Decyzje zapadły szybko, 

chociaż poprzedziły je wielogo-
dzinne narady i dyskusje. Po-
wołano do życia Zespół Szkół w 

Rokietnicy, nie likwidując żadnej 
placówki oświatowej, oraz zli-
kwidowano GZEAO przekazując 
w ręce Dyrektorów uprawnienia 
tej instytucji. Był to niewątpliwie 
olbrzymi wysiłek organizacyj-
ny, który zaowocował spadkiem 
zmianowości do 1,1 już w 2007 
roku. Czy było to „trafione” posu-
nięcie? Ocenę pozostawiam Pań-
stwu. Równocześnie z wyżej opi-
sanymi działaniami, za wiedzą i 
zgodą Rady Gminy Rokietnica, 
trwały prace nad opracowaniami 
audytu oświaty dla naszej gmi-
ny. Do jego stworzenia posłużyły 
aktualne dane dostarczone przez 
Dyrektorów szkół, przedszkoli 
(za pośrednictwem istniejącego 
wówczas GZEAO), jak również 
informacje z bazy danych ewi-

dencji ludności. Informacje te 
znalazły swoje odzwierciedlenie 
na kartach opracowania audyto-
wego. Twórcy audytu z Wielko-
polskiego Ośrodka Kształcenia 
Kadr Samorządowych, opatrzyli 
swoje opracowanie propozycjami 
rozwiązań reformujących oświatę 
w gminie Rokietnica. Wariantów 
rozwiązań było sześć. Opraco-
wanie to trafiło do rąk Rokiet-
nickich radnych na długo przed 
debatą oświatową, która miała 
miejsce na XIV sesji Rady Gmi-
ny Rokietnica w dniu 29.10.207 
roku. Prawo udziału w debacie 
przysługiwało wszystkim obec-
nym na sali w tym 14 radnym, 
sołtysom wszystkich sołectw, dy-
rektorom placówek oświatowych 
i przybyłym gościom. Niektórzy 
z osób uprawnionych z tego pra-

wa skorzystali. Dyrektor zespołu 
opracowującego audyt, dokonał 
szczegółowego omówienia ma-

teriałów oraz proponowanych 
wariantów. Przedstawił przy tym 
graficzną mapę migracji miesz-
kańców z miasta Poznania do 
gmin powiatu poznańskiego. Z 
mapy tej wynikało, że w gminie 
Rokietnica przyrost ludności 
jest  bardzo duży i że  tendencja 
ta będzie narastać lawinowo, w 
kolejnych latach. Na zakończenie 
debaty pani radna Jolanta Pan-
kowska odczytała stanowisko 
klubu radnych „Rokietnickiego 
Forum Obywatelskiego” w odnie-
sieniu do propozycji audytowych. 
Brzmiało ono następująco:
- wybudowanie w okresie 2-3 lat 
nowego budynku gimnazjum w 
Rokietnicy z infrastrukturą spor-
tową,
- dotychczasowy budynek Gim-
nazjum przeznaczyć na Szkołę 
Podstawową w Rokietnicy,
- utworzyć w Napachaniu Zespół 
Szkół obejmujący klasy 4-6 Szko-
ły Podstawowej w  Mrowinie i 
Gimnazjum z klasami integracyj-
nymi w Napachaniu,
- w Szkole Podstawowej w Mrowi-
nie pozostawić klasy 1-3 i utwo-
rzyć dwa oddziały przedszkolne.
Klub Radych „Razem nad podzia-
łami” przedstawił swoje stanowi-
sko w odniesieniu do propozycji 
audytowych, ustami radnego 
Wojciecha Mazurka. W stanowi-
sku tym opowiedział się za wybo-
rem wariantu nr I, z proponowa-
nych rozwiązań i zobowiązywał 
Wójta Gminy Rokietnica do pod-
jęcia działań zmierzających do 
jego realizacji. Wariant ten (opi-
sany na stronach 49 – 61 opra-
cowania audytowego) zawierał 
następujące rozwiązanie:
- utworzenie Zespołu Szkół z Od-
działami Integracyjnymi w Na-
pachaniu w skład, którego wejdą 

R E F O R M A  O Ś W I A T O W A  W  G M I N I E  R O K I E T N I C A

Prawdy i Legendy
Legendy, mity, baśnie, klechdy – tym wspólnym mianem określamy historie 
tworzone na użytek lub potrzeby społeczeństw czy narodowości. W każdej z 
nich tkwi ziarno prawdy, nieomal każda z nich powstała na fundamencie fak-
tu. Niektóre z tych historii mają propagować prospołeczne postawy, ukazując 
wzorce i mechanizmy godne naśladowania, inne służyć miały i mają realizacji 
partykularnych interesów jednostek lub grup. Społeczność, w której żyjemy 
zasługuje na prawdę i tej prawdy w formie rzetelnej informacji oczekuje. 
Jak odróżnić prawdę od tworzonych współcześnie legend? Kto ma moralne 
prawo oceny tego, co jest prawdą a co legendą? Myślę, że takie prawo ma 
każdy z Państwa. Każdy, kogo te historie czy problemy dotyczą. Ze swej strony 
zamieszczać będziemy tylko prawdę (fakty, których nie da się podważyć), 
powstrzymując się od komentarzy i ocen. Wybór tego, co jest nadbudową tej 
prawdy i co tworzy legendę, pozostawiając Państwu.
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Filia Szkoły Podstawowej w Mro-
winie z klasami 4-6 i Gimnazjum 
z klasami Integracyjnymi w Na-
pachaniu,
- pozostawienie Szkoły Podsta-
wowej w Mrowinie z klasami 1-3 i 
„0” i utworzenie drugiego przed-
szkola samorządowego na terenie 
gminy Rokietnica dla obwodu 
Mrowino-Napachanie. Powstaje 
wówczas Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Mrowinie, gdzie dzieci 
przebywać mogą do godziny 17.30 
pod opieką wychowawców. 
Sens i powodzenie przy odraże-
niu wariantu pierwszego, uza-
leżnione jest ściśle, (co wyraźnie 
zastrzegają twórcy audytu) od:
- wybudowania na przestrzeni 
2-3 lat nowego budynku dla Gim-
nazjum w Rokietnicy,
- wybudowania w w/w okresie sali 
gimnastycznej przy Gimnazjum 
w Napachaniu,
- wybudowania hali widowisko-

wo-sportowej w Rokietnicy jako 
zaplecza sportowego dla dzieci 
i młodzieży nie tylko z Zespołu 
Szkół, ale wszystkich uczniów i 
mieszkańców naszej gminy.
- wybudowania w okresie 5-7 lat 
nowej szkoły w Mrowinie ( przy-
puszczalna lokalizacja to osied-
le Zmysłowo na 2,5 ha działce), 
przeniesienie tam Szkoły Podsta-
wowej w Mrowinie i jej scalenie 
poprzez likwidację filii tej szkoły 
w Napachanu. W zabytkowych 
budynku obecnej Szkoły Podsta-
wowej pozostanie samodzielne 
przedszkole.
 Zdaniem pomysłodawców jak i 
radnych, za wyborem tego wa-
riantu przemawia również lokali-
zacja Szkoły Podstawowej w Mro-
winie. Niewielkie boisko szkolne 
uniemożliwia, bowiem poszerze-
nie bazy sportowej, a więc wybu-
dowania boisk do piłki nożnej, 
koszykówki czy bieżni. Warunki 

terenowe natomiast spełniają wy-
magania dla powstania placu za-
baw dla dzieci w wieku nauczania 
początkowego i przedszkolnego. 
W Napachaniu istnieje możliwość 
wybudowania zaplecza sporto-
wego przy budynku szkolnym, 
zaplecza spełniającego wymogi 
unijne i zapewniającego dzieciom 
i młodzieży właściwy rozwój fi-
zyczny. Rada Gminy Rokietnica 
przyjęła stanowisko o wyborze 
wariantu I audytu wraz z towa-
rzyszącymi uwarunkowaniami i 
zobowiązała Wójta do jego reali-
zacji. Za stanowiskiem głosowa-
ło 8 radnych, wstrzymało się od 
głosu 6 radnych, głosów przeciw-
nych nie było. Nikt też z obecnych 
sołtysów, dyrektorów placówek 
oświatowych i gości nie zgłaszał 
sprzeciwu w trakcie debaty i po 
jej zakończeniu.  Przyjęte rozwią-
zanie reformy oświaty, w swym 
założeniu jest rozwiązaniem 

kompleksowym i długofalowym. 
Zarówno radni gminy Rokietnica 
jak i pan Wójt, nie chcą powtór-
ki sytuacji z roku 2007, kiedy to 
w trybie pilnym rozwiązywano 
problemy lokalowe Szkoły Podsta-
wowej w miejscowości Rokietni-
ca. Przyjęto wariant-plan, którego 
realizacja zapewni najmniejszym 
mieszkańcom naszej gminy edu-
kacje i opiekę przedszkolną na 
odpowiednim, wysokim pozio-
mie. Z uwagi na pewną niechęć 
dopełniania obowiązku meldun-
kowego przez nowych mieszkań-
ców, jak również niedającą się do 
końca przewidzieć wielkości mi-
gracji mieszkańców Poznania do 
naszej gminy, nie można przewi-
dzieć czy przyjęte tempo reformy 
oświatowej zostanie utrzymane. 
Istnieje realne niebezpieczeń-
stwo, że przed wybudowaniem 
sali gimnastycznej w Napacha-
niu, podjąć będzie trzeba trudną, 

lecz jedyną decyzję. Decyzję o 
utworzeniu filii Szkoły Podstawo-
wej w Mrowinie z siedzibą w Na-
pachaniu i utworzeniu Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mro-
winie, gdyż właśnie zbliżamy się 
do 10.000 osób zameldowanych 
w naszej gminie. Planowane roz-
budowy i budowy osiedli w Ro-
kietnicy, Mrowinie, Zmysłowie, 
Napachaniu, są bardzo realne, a 
podjęcie dalszej rozbudowy ist-
niejącego i jedynego przedszko-
la w Rokietnicy, niemożliwe. W 
najbardziej skrajnym przypadku 
prace reorganizacyjne mogą zo-
stać rozpoczęte już w 2008 roku. 
Mamy wszyscy nadzieję, że do 
tego pesymistycznego harmono-
gramu nie dojdzie, a reorganiza-
cja szkół przeprowadzona zosta-
nie w latach 2010-2011. Działania 
reformujące oświatę zostały już  
podjęte. W tym roku Rada Gmi-
ny Rokietnica, zabezpieczyła w 
gminnym budżecie pieniądze 
na termomodernizację budynku 
Szkoły Podstawowej w Mrowi-
nie, którego stan techniczny jego 
zły. Zabezpieczono też minimum 
środków na budowę obiektu 
sportowego przy Gimnazjum w 

Napachaniu. Wszystko to zostało 
powiedziane i zaprezentowane na 
Radzie Pedagogicznej w Szkole 
Podstawowej w Mrowinie oraz na 
spotkaniu z rodzicami, w której 
udział wzięli decyzyjni przedsta-
wiciele Rady Gminy Rokietnica 
oraz władz wykonawczych gminy 
z Wójtem Bartoszem Derechem. 
Spotkania te zorganizowała Dy-
rekcja Szkoły Podstawowej w  
Mrowinie. Nikt z radnych jak 
również z pracowników Urzędu 
Gminy Rokietnica w mojej obec-
ności nie wypowiedział żadnego 
słowa, które mogłoby wskazywać 
na zamiar likwidacji Szkoły Pod-
stawowej w Mrowinie czy sprze-
daży zabytkowego budynku. Daję 
słowo honoru, że ja również tego 
nie uczyniłem.

To, co przedstawiłem w powyż-
szym tekście to prawda.
Co wobec tego jest współcześnie 
stworzoną legendą? Kto i dlacze-
go ją tworzy? Na to pytanie mu-
sicie Państwo odpowiedzieć sobie 
sami. 

Leszek Skrzypiński  
– sekretarz gminy Rokietnica
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Wielka Orkiestra  
Swiatecznej Pomocy 
to fundacja charytatywna, której podstawowym celem jest: działalność w zakresie ochrony zdrowia polegają-
ca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak 
również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
Fundacja ta została założona w Warszawie 2 marca 1993 przez Jerzego Owsiaka. Pomysł założenia fundacji zrodził się po udanej akcji zbierania 
pieniędzy 3 stycznia 1993, zapoczątkowanej przez Owsiaka w muzycznym programie pt. „Róbta co chceta”. Pieniądze były zbierane dla Oddziału 
Kardiochirurgii Dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Podczas pierwszego finału zebrano ponad 1,5 mln dolarów, co przeszło naj-
śmielsze oczekiwania organizatorów. Dotychczas odbyło się 16 edycji „Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Pieniądze zebrane podczas 
akcji wykorzystano na zakup sprzętu medycznego dla ponad 650 placówek medycznych w całej Polsce.

WOŚP w SP Mrowino
13	 I	 WOŚP	 zagrała	
w	 Szkole	 Podstawo-
wej	 w	 Mrowinie	 po	
raz	 drugi,	 przyniosła	
sumę	 prawie	 dwu-
krotnie	 większą	 niż	
ubiegłoroczna	impre-
za	 –	 5200 zł.	 Przy-
gotowane	 atrakcje	
przyciągnęły	 miesz-
kańców	 okolicznych	
miejscowości.	 Moż-
na	było	kupić	losy	loterii,	w	której	każdy	
wygrywał,	 wziąć	 udział	 w	 licytacji	 cen-
nych	przedmiotów	(obrazów,	zegary,	por-
celana,	kalendarz	z	autografami	piłkarzy	
„Lecha”	 ofiarowany	 przez	 Wójta	 Gminy	
Bartosza	Derecha	i	wiele	innych),	zagrać	
mecz	tenisa	stołowego	z	mistrzami	powia-
tu,	kupić	zdjęcia	z	uroczystości	szkolnych,	
skorzystać	z	usług	pracowni	artystycznej,	
fryzjerskiej,	 kosmetycznej,	 zmierzyć	 ciś-
nienie	krwi	oraz	wypić	kawę	lub	herbatę	i	
zjeść	kawałek	jednego	z	ciast	upieczonych	
przez	mamy.	Całości	towarzyszyła	muzy-
ka	 i	 tańce	 przebierańców	 oraz	 fotograf,	
efekty	jego	pracy	stanowią	ilustracje.

P O D Z I Ę K O W A N I E
Bardzo	 serdecznie	 dziękujemy	 za	 pomoc	
przy	organizacji	Wielkiej	Orkiestry	Świą-
tecznej	pomocy:	pani	Annie	Koszyk,	pani	
Beacie	 Kusa,	 pani	 Iwonie	 Kaczmarek,	
pani	Mirelli	Trzebińskiej,	państwu	Knop-
czyńskim,	 panu	 Piotrowi	 Lankoszowi,	
panu	 Michałowi	 Grabiakowi,	 pani	 Mał-
gorzacie	 Błaszczak,	 Mateuszowi	 Kamin-
skiemu,	panu	Józefowi	i	Pawłowi	Rzepka,	
Strazy	pozarnej	OSP	Mrowino	i	Przybro-
da,	Wójtowi	gminy	Rokietnica	Bartoszowi	
Derechowi	oraz	wszystkim	bezimiennym	
sponsorom!	
Dziękujemy!	
Uczniowie	i	pracownicy	SP	Mrowino	
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Od jak dawna w szkole w 
Rokietnicy organizowane są 
zbiórki pieniędzy na WOŚP? 
Zbiórki pieniędzy organizowa-
ne są od dawna. Nie pamiętam, 
od którego roku, ale zapocząt-
kowała to pani Jola Pankowska. 
Zbierała pieniądze na organi-
zowanych w szkole balikach.

Kto był pomysłodawcą i jakie 
były początki ? 
Pomysłodawcą i organizatorem 
powstania  sztabu WOŚP w Ro-
kietnicy był pan Piotr Batura.
Było to w 2003 roku, przy Gim-
nazjum w Rokietnicy.

Jaka była pierwsza kwota ze-
brana w Rokietnicy.
Nie pamiętam ile wtedy zebra-
liśmy, ale każda kwota choćby 
najmniejsza jest ważna. 

Czy dzieci chętnie włączają 
się w organizację?
Dzieci bardzo chętnie włączają 
się w działania na rzecz WOŚP. 
Nie trzeba ich do niczego na-
mawiać. To wolontariusze, czyli 
młodzież i dzieci naszej gminy 
zbierają największe  sumy pie-

niędzy. Zarówno w ubiegłym 
roku jak i w tym roku połowę 
zebranej kwoty przynieśli w 
swoich skarbonkach.

Łatwo jest zorganizować finał 
w dużym mieście, gdzie jest 
więcej sponsorów. A jak wy-
gląda organizowanie tutaj?
Nie można narzekać, gdyż w 
Rokietnicy są ludzie o dużym, 
bezinteresownym sercu i za-
wsze chętnie nam pomagają. 
Do organizacji włączają się na-
uczyciele naszej szkoły, którzy 
poświęcają swój wolny czas na 
to aby wszystko tego dnia za-
grało. Bez ich zaangażowania 

i wielotygodniowej pracy nie 
byłoby WOŚP w Rokietnicy.
Na koniec dziękuję wszystkim 
moim koleżankom i kolegom 
z Zespołu Szkół w Rokietnicy, z 
Przedszkola Bajeczka, ze Szko-
ły Podstawowej w Mrowinie, 
z Gimnazjum w Napachaniu 
i z Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Rokietnicy   za pomoc w 
organizacji XVI Finału WOŚP. 
Dziękuję także wszystkim wo-
lontariuszom, którzy są praw-
dziwym skarbem fundacji. To 
oni nas wszystkich zarażają 
chęcią niesienia pomocy. 

Dziękuję za rozmowę. 

Mieszkańcy Rokietnicy mają wielkie serce
Z Elżbietą Skrzypczak, jednym z głównych organizatorów WOŚP w Rokietnicy 
rozmawia Magdalena Sołtysiak

ramach	 Orkiestry	 rozmaite	 imprezy.	 Lu-
dzie	nie	tylko	finansowo	ją	wspierali,	ale	
również	 spędzali	 czas	 rodzinnie	 czy	 też	
spotykali	się	ze	znajomymi.	Światełko	do	
nieba	 było	 pięknym	 zakończeniem	 tego	
dnia.	 Dla	 organizatorów	 jednak	 to	 jesz-

cze	nie	koniec	pracy.	Teraz	dopiero	mogli	
przystąpić	do	zliczania	zysków.	
W	tym	roku	na	konto	Orkiestry	Rokietnica	
razem	z	Mrowinem	przekazała	24.000 zł.

W.Haliasz
I.Speina

W SP w Rokietnicy 
zaczęło się od baliku…
Początki	 Wielkiej	
Orkiestry	 Świą-
tecznej	 Pomocy	
były	 skromne.	
Po	 raz	 pierwszy	
Rokietnica	 włą-
czyła	 się	 w	 akcję,	
organizując	 ba-
lik	 dla	 najmłod-
szych.	Było	to	w	2000	roku.	W	kolejnych	
latach	 kontynuowano	 imprezę,	 znacznie	
ją	wzbogacając	o	nowe	pomysły.	Nikt	nie	
spodziewał	 się,	 że	 w	 Rokietnicy	 WOŚP	
przybierze	tak	ogromne	rozmiary.	
Od	kilku	lat	działa	sztab,	który	swą	pracę	
rozpoczyna	 już	 we	 wrześniu.	 Poszukuje	
sponsorów,	ustala	listę	wolontariuszy	oraz	
wszystkich	 chętnych	do	pomocy.	Układa	
scenariusz	 imprezy,	 z	 roku	na	 rok	atrak-
cyjniejszy.	Od	wyników	tych	prac	uzależ-
niony	jest	przecież	zimowy	finał.	
Mieszkańcy	 Gminy	 chętnie	 włączają	 się	
w	to	ogólnopolskie	„granie”.	W	końcu	cel	
jest	szczytny,	chodzi	o	dobro	dzieci.	Szpi-
tale	wciąż	potrzebują	nowoczesnej	apara-
tury	i	dziś	nikt	nie	wyobraża	sobie	począt-
ku	stycznia	bez	„Świątecznej	Orkiestry”.
W	tym	roku,	choć	w	dacie	była	trzynast-
ka,	nie	przyniosła	nam	pecha.	Zebraliśmy	
ogromną	 kwotę	 pieniędzy.	 Mieszkańcy	
Gminy	 tłumnie	 odwiedzali	 Zespół	 Szkół	
w	Rokietnicy,	w	którym	przygotowano	w	
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Wspólne świętowanie
Każdego	 roku	 w	 Święta	 Bożego	 Narodzenia	 wszyscy	 spotyka-
my	się	w	gronie	rodzinnym	przy	wspólnym	stole,	życząc	sobie	
wszystkiego	najlepszego.	Tradycja	każe	nam	dzielić	się	z	najbliż-
szymi	opłatkiem,	rozpoczynać	kolację	wigilijną	z	pojawieniem	
się	pierwszej	gwiazdki.	20	grudnia	przy	wspólnym	stole	na	spot-
kaniu	wigilijnych	zorganizowanym	przez	Wójta	Gminy	spotkali	
się	radni	naszej	gminy,	sołtysi,	dyrektorzy	 jednostek	organiza-
cyjnych	oraz	pracownicy	Urzędu.	Spotkanie	rozpoczął	Wójt	ży-
cząc	wszystkim	wspaniałych	 i	spokojnych	Świąt	Bożego	Naro-
dzenia.	 Następnie	 modlitwę	 poprowadziły	 siostry	 z	 Kiekrza,	 a	
Ewangelię	według	Świętego	Łukasza	przeczytał	 radny	Ryszard	
Lubka.	Zebrani	zaśpiewali	kolędę	i	podzielili	się	opłatkiem.

ms

Dla seniorów
Przed	Świętami	Bożego	Naro-
dzenia	 Ośrodek	 Pomocy	 Spo-
łecznej	 w	 Rokietnicy	 zorgani-
zował	 spotkanie	 wigilijne	 dla	
samotnych	 seniorów	 z	 terenu	
naszej	 gminy.	 Było	 błogosła-
wieństwo	 proboszcza	 Kazi-
mierza	Piechockiego,	wspólne	
dzielenie	się	opłatkiem	i	kolę-
dowanie.	 Nie	 zabrakło	 trady-
cyjnych	 wigilijnych	 potraw:	
barszczu	z	uszkami,	smażone-
go	karpia,	czy	śledzia	w	śmie-
tanie.
Spotkanie	wigilijne	dla	samot-
nych	 seniorów	 mają	 w	 naszej	
gminie	 już	 kilkuletnią	 trady-
cję.	 Niektórzy	 na	 wigilię	 cze-
kają	cały	rok,	spotykają	na	niej	
przyjaciół	i	znajomych.	

ms

W	Poznaniu	główne	uroczysto-
ści	 tradycyjnie	 rozpoczęły	 się	
pod	 Pomnikiem	 Powstańców	
Wielkopolskich.	 Stąd	 uczest-
nicy	przeszli	do	fary,	gdzie	od-
prawiono	mszę	świętą.

Po	niej	na	Placu	Wolności	pod	
poznańskim	 Bazarem	 po	 raz	
pierwszy	 zaprezentowano	 in-
scenizację	walk	powstańczych.	
To	było	prawdziwe	widowisko	
-	była	strzelanina,	obozowisko	
powstańców	i	szarża	konna.	
Powstanie	 Wielkopolskie	 wy-
buchło	 27	 grudnia	 1918	 roku	
w	 Poznaniu	 i	 było	 jedynym	
zrywem	 niepodległościowym	
zakończonym	 zwycięstwem.	
Dzięki	 niemu	 mieszkańcy	

Wigilia w Gimnazjum
21	 grudnia	 w	 Gimnazjum	 w	 Napachaniu	 odbyło	 się	 uroczyste	
spotkanie	z	okazji	zbliżających	się	Świąt	Bożego	Narodzenia.	Naj-
pierw	 pani	 dyrektor	 –	 Beata	 Forkiewicz	 przywitała	 wszystkich	
gości	–	przedstawicieli	władz	gminnych,	rodziców	oraz	oczywi-
ście	uczniów	i	nauczycieli.	Podczas	części	artystycznej	obejrzeli-
śmy	przedstawienie	przygotowanie	przez	koło	teatralne	razem	z	
opiekunką	-	panią	Zofią	Michałek	pod	tytułem	„Smutne	Święta”,	
ale	nie	musi	tak	być.	Scenariusz	ułożony	przez	zespół	wpisuje	się	
w	 realizowany	 w	 Gimnazjum	 z	 Oddziałami	 Integracyjnymi	 w	
Napachaniu	projekt	GAJA.	Po	części	artystycznej	wszyscy	zeszli-
śmy	na	dolny	korytarz,	gdzie	 zasiedliśmy	przy	wspólnym	stole.	
Życzenia	bożonarodzeniowe	i	noworoczne	złożyli	Pani	Dyrektor,	
Wójt	Rokietnicy	–	pan	Bartosz	Derech	i	radna	–	pani	Sylwia	Kiej-
nich.	Następnie	tradycyjnie	łamaliśmy	się	opłatkiem.	Były	wspól-
ne	kolędy	i	ku	zaskoczeniu	uczniów	zjawił	się	nawet	Gwiazdor,	
który	nie	szczędził	pochwał,	ale	i	nagan	naszym	gimnazjalistom,	
po	czym	rozdał	wszystkim	słodycze.	To	była	niezapomniana	uro-
czystość.	

Magdalena Tomkowiak

W rocznicę Powstania

Mamy nową  
restaurację
Nasza	 gmina	 wzbogaciła	 się	
o	 jeszcze	 jedną	restaurację.	W	
Mrowinie	 uroczyście	 otwar-
to	 restaurację	 „Biesiadna”.	
Dotychczas	 posiłki	 mogliśmy	
zjeść	w	„Restauracji	Pod	Gru-
szą”,	 „Przystani”,	 „Pablo”,	
„Jaśkowej	Zagrodzie”.	

ms

Wielkopolski	 odzyskali	 wol-
ność,	a	ziemie	stanowiące	ko-
lebkę	 państwowości	 wróciły	
do	 Polski.	 Pamiętajmy,	 że	 w	
tym	roku	będziemy	obchodzić	
90	 rocznicę	wybuchu	Powsta-
nia.

ms	

..Aktualności z życia Gminy....Aktualności z życia Gminy....Aktualności
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Lokalna Grupa Działania - Dolina Samy
Mamy nazwę i członków Zarządu
W	ramach	programu	unijnego	-	Rozwój	Obszarów	Wiejskich	2007-2013,	
wspólnie	z	gminami	Kaźmierz,	Szamotuły	oraz	Tarnowo	Podgórne,	po-
wołaliśmy	do	życia	Lokalną	Grupę	Działania	DOLINA	SAMY.	Spotka-
nie	założycielskie	odbyło	się	4	stycznia.	Jest	to	kolejny	krok	wdrożenia	
Programu	Leader.
Siedzibą	stowarzyszenia	będzie	Urząd	Gminy	w	Rokietnicy.	Zarząd	to	12	
osób	(po	3	osoby	z	każdej	gminy,	tj.	reprezentantów	biznesu,	organizacji	
pozarządowych	oraz	samorządu),	w	tym:	1	prezes	i	3	wiceprezesów.	Ko-
misja	Rewizyjna	składa	się	z	8	członków	(po	2	osoby	z	każdej	gminy),	w	

Dobry smok  
w gminie Rokietnica
Od	 kilku	 lat	 rozwija	 się	 współpraca	 po-
między	 samorządem	 naszej	 gminy,	 a	
Zakładem	 Penitencjarnym	 w	 Poznaniu.	
Niektóre	 z	 osób,	 odbywające	 tam	 karę	
pozbawienia	 wolności,	 mają	 możliwość	
pracy	na	naszym	terenie.	Wykonują	swo-
je	 obowiązki	 społecznie	 i	 dobrowolnie,	
kształtując	 osobowość	 i	 właściwe	 zasady	
moralne.	

W	miesiącu	grudniu,	z	inicjatywy	radnego	
Ryszarda	Lubki,	odbył	się	cykl	występów	
Teatru	 Amatorskiego	 przy	 OZ	 Poznań.	
Dla	mieszkańców	–	przede	wszystkim	dla	
dzieci	z	Mrowina	–	Cerekwicy,	Żydowa	 i	
Rokietnicy	 zespół	 przygotował	 spektakl	
„O	 dobrym	 smoku	 Kubie”.	 Inscenizacja	
była	pełna	wigoru	i	zabawnych	scen,	przy	
których	nasi	milusińscy	doskonale	się	ba-
wili.	Morałem	bajki	 było	 odwieczne	 lecz	
ciągle	 zapominane	 credo	 „dając	 dobro	
dostajesz	 dobro”.	 Aktorzy	 w	 docierający	
do	dzieci	sposób	ukazywali	sens	dobrych	
uczynków,	bezinteresownej	pomocy	i	mi-
łości	 do	 innych	 ludzi.	 Młodzi	 widzowie	
spontanicznie	 reagowali	 na	 wydarzenia	
na	 scenie,	 uczestniczyli	 we	 wspólnej	 za-
bawie	 i	 byli	 nagradzani	 słodkimi	 upo-
minkami	przez	panią	sołtys,	Różę	Lubkę.	
Na	marginesie	można	zauważyć,	że	gdyby	
proste	przesłanie	 tej	bajki	było	wyznacz-
nikiem	dla	naszych	zachowań,	uniknęli-
byśmy	wielu	trosk	i	zmartwień.
Oczywiście,	 dzięki	 zaangażowaniu	 rad-
nych	 i	 rad	 sołeckich	 można	 było	 całe	
przedsięwzięcie	 zorganizować.	 Szczegól-
ne	 podziękowania	 należą	 się	 radnemu,	
panu	 Wojciechowi	 Mazurkowi,	 który	
włączył	 się	 do	 przygotowań	 w	 Żydowie	
oraz	paniom	Elżbiecie	Brzeźniak	i	Małgo-
rzacie	 Szymańskiej,	 które	 były	 motorem	
przedstawienia	 w	 Szkołe	 Podstawowej	
w	Rokietnicy.	Zgodę	na	występy	 zespołu	
teatralnego	na	 terenie	naszej	 gminy	wy-
dał	 dyrektor	 Zakładu	 Penitencjarnego	 w	
Poznaniu,	 pan	 ppłk	 Maciej	 Jędrzejczak.	

Opiekunem	grupy	 i	 reżyserem	spektaklu	
był	kpt.	Zbigniew	Rujna.	
Już	dzisiaj,	na	łamach	naszego	pisma,	mo-
żemy	ponowić	zaproszenie	dla	sympatycz-
nych	 aktorów.	 Jest	 nam	 bardzo	 miło,	 że	
tak	trudny	społecznie	temat,	jak	readapta-
cja	społeczna	osób,	które	weszły	w	konflikt	
z	prawem,	może	rozwijać	się	i	nabierać	no-
wych,	 ciekawych	 barw	 właśnie	 w	 naszej	
gminie.

Ryszard Lubka

Mrowino

Rokietnica i Żydowo

tym:	1	przewodniczący	i	3	wiceprzewodniczących;
Członkowie	Komitetu	Założycielskiego	Stowarzyszenia	
Dolina	Samy	ustanowili	Andrzeja	Przepiórę	pełnomoc-
nikiem	 w	 sprawie	 zarejestrowania	 Stowarzyszenia	 w	
Krajowym	Rejestrze	Sądu	Rejonowego	w	Poznaniu.	

Po	 zarejestrowaniu	 Stowarzyszenia	 kolejnym	 krokiem	
będzie	opracowanie	przez	Lokalną	Grupę	Działania	Do-
lina	Samy	-	Lokalnej	Strategii	Rozwoju.

Zapraszamy Państwa do współpracy.
aa

 z życia Gminy....Aktualności z życia Gminy....Aktualności z życia Gminy...

ZARZĄD

Szamotuły
LUCYNA	BINKOWSKA	-	Wiceprezes	Zarządu
MIŁOSZ	KIEŁCZEWSKI	-	Członek	Zarządu
MARCIN	PIECHOCKI	-	Członek	Zarządu

Kaźmierz	
SŁAWOMIR	KACZMAREK	-	Wiceprezes	Zarządu
BOGUMIŁA	MAGDZIAREK	-	Członek	Zarządu
ZENON	PAWLACZYK	-	Członek	Zarządu

Rokietnica	
JANUSZ	FILIPIAK	-	Prezes	Zarządu
HANNA	WOCKO	-	Członek	Zarządu
AGNIESZKA	ANTCZAK	-	Członek	Zarządu

Tarnowo	Podgórne
GRZEGORZ	WASIELEWSKI	-	Wiceprezes	Zarządu	
ANNA	SKRZYNIARZ	-	Członek	Zarządu
JUSTYNA	KRYNICKA	–	Skarbnik	

KOMISJA REWIZYJNA

Szamotuły
ALICJA	KASPROWICZ	-		Wiceprzewodnicząca	Komisji	Rewizyjnej
JERZY	JUST	-	Członek	Komisji	Rewizyjnej

Kaźmierz	
SYLWIA	MAŁACHOWSKA	ZGOŁA	-		Wiceprzewodnicząca	Komisji		

Rewizyjnej
KAROLINA	ZIEMNIEWSKA	-	Członek	Komisji	Rewizyjnej

Rokietnica	
ELŻBIETA	KUBASZCZYK	-		Wiceprzewodnicząca	Komisji		

Rewizyjnej
TOMASZ	SERWIN	-	Członek	Komisji	Rewizyjnej

Tarnowo	Podgórne
WIESŁAW	BIAŁY	-	Przewodniczący	Komisji	Rewizyjnej
ANNA	MAJORCZYK-REITER	-	Członek	Komisji	Rewizyjnej
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Dostojni Jubilaci:
Bronisława	i	Stanisław	Sadkowie
Janina	i	Eugeniusz	Kryk
Zofia	i	Stefan	Kurzakowie

Złote gody, czyli 50 lat razem
Nie wystarczy pokochać

Trzeba jeszcze umieć
Wziąć tę miłość w ręce

I przenieść przez całe życie....

K.I. Gałczyński

W	ostatnią	sobotę	2007	roku	Urząd	Stanu	Cywilnego	przygoto-
wał	uroczystość	dla	par	obchodzących	złote	gody.	Były	życzenia,	
szampan,	prezenty	oraz	łzy	radości	w	oczach	jubilatów.	
Gości	powitał	Wójt	wraz	z	Przewodniczącą	Rady	Gminy,	życzyli	
zacnym	jubilatom	przeżycia	dalszych	wspólnych	dni	w	zdrowiu	
i	radości.

Dostojni	 goście	 otrzymali	 medale	 przyznane	 przez	 Prezydenta	
RP	„Za	długoletnie	pożycie	małżeńskie”,	kwiaty	oraz	upominek.	
Uroczystość	upływała	w	miłej	i	sympatycznej	atmosferze	niosąc	
zadowolenie	wszystkim	uczestnikom.	

ms

Czy wiesz, że...
Medal	Za	Długoletnie	Pożycie	Małżeńskie	 jest	w	kształcie	 sty-
lizowanej,	 sześciopromiennej,	 srebrzonej	 gwiazdy.	 Na	 awersie	
w	 środku	 medalu,	 na	 okrągłej	 tarczy	 pokrytej	 różową	 emalią	
umieszczone	są	dwie	srebrzone	róże.	Medal	zawieszony	jest	na	
różowej	wstążce	z	pionowym	białym	paskiem.

1	rok	-	papierowy	
2	lata-	bawełniany
5	lat	-	drewniany	
10	lat	-	cynowy
15	lat	-	brązowy
20	lat	-	porcelanowy
25	lat	-	srebrny
30	lat	-	perłowy
35	lat	-	koralowy
40	lat	-	rubinowy	
45	lat	-	szafirowy
50	lat	–	złoty
55	lat	-	szmaragdowy
60	lat	-	diamentowy	
65	lat	-	żelazny	
70	lat	-	kamienny	
75	lat	-	brylantowy	

Henryka i Jan Przybylscy

Zofia i Zdzisław Krzyżaniakowie Halina i Wiesław Kołpowscy

Anna i Andrzej Glapiakowie Genowefa i Zeznon Joachimiak

Zofia i Alfred Biecuszkowie Joanna i Stefan Mysior

Anna i Stanisław Chojnaccy

Halina i Stefan WarkoccyIrena i Rafał Człapkowie

Krystyna i Henryk Pietrusińscy

Teresa i Józef Pernak Zofia i Bronisław Cofta

Nazwy jubileuszy

..Aktualności z życia Gminy....Aktualności z życia Gminy....Aktualności
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Nasz PUK  
wśród najlepszych
Rok	2007	okazał	się	bardzo	dobrym	dla	
Przedsiębiorstwa	Usług	Komunalnych	Sp.	
z	 o.o.	 w	 Rokietnicy.	 Działalność	 przed-
siębiorstwa,	 które	 otrzymało	 prestiżowe	
wyróżnienia,	została	bowiem	zauważona	
i	doceniona	na	arenie	ogólnopolskiej.	Dołą-
czenie	do	grona	najlepszych	z	jednej	strony	
nobilituje,	z	drugiej	jednak	zobowiązuje.

Działanie fair play
Wysoka	jakość	usług	świadczonych	przez	
przedsiębiorstwa	zależy	głównie	od	orga-
nizacji	wewnętrznej	i	współpracy	z	innymi	
podmiotami,	zwykle	więc	jedno	wynika	z	
drugiego.	Nie	przez	przypadek	zatem	PUK	
Sp.	z	o.	o.	w	Rokietnicy	otrzymało	certyfi-
kat	„Przedsiębiorstwo	Fair	Play”.
Wyróżnienie	przyznawane	jest	przez	Ogól-
nopolską	Komisję	programu	„Przedsiębior-
stwo	Fair	Play”	afiliowanego	przy	Krajowej	
Izbie	Gospodarczej.	W	przypadku	PUK	w	
Rokietnicy	 o	 końcowym	 sukcesie	 zade-
cydowało	nie	tylko	sprawne	zarządzanie	
spółką,	czego	dowodem	jest	m.	in.	posia-
danie	strategii	rozwoju	oraz	zgodna	z	za-
sadami	etyki	biznesowej	działalność,	ale	
także	dobrze	układająca	się	współpraca	z	
klientami	i	kontrahentami.
Otrzymanie	 tych	 prestiżowych	 nagród	

–	jak	podkreśla	prezes	PUK	Sp.	z	
o.	o.	w	Rokietnicy	Janusz	Filipiak	
–	nie	jest	zasługą	zarządu	przedsię-
biorstwa,	lecz	całego	zespołu	pra-
cowników	liczącego	37	osób.
Wyróżnienia	 te	 odnoszą	 się	 nie	
tylko	 do	 aktualnych	 osiągnięć	
przedsiębiorstwa,	ale	również	do	
działalności,	 jaka	ma	miejsce	od	
momentu	jego	powstania,	czyli	od	
1996	roku	(od	tego	czasu	bowiem	
spółka	znacznie	rozszerzyła	dzia-
łalność).

Nagrody zobowiązują
Dzięki	otrzymanym	wyróżnieniom	nasz	
PUK	 został	 zauważony	 i	 doceniony	 nie	
tylko	na	lokalnym	podwórku	ale	i	w	całej	
Wielkopolsce.	 Po	 otrzymaniu	 kolejnych	
prestiżowych	nagród	na	ręce	prezesa	po-
sypały	się	listy	z	gratulacjami	i	wyrazami	
uznania,	m.in.	od	Marszałka	Wojewódz-
twa	 Wielkopolskiego	 Marka	 Woźniaka,	
Starosty	Poznańskiego	Jana	Grabowskie-
go	oraz	Wójta	Gminy	Rokietnica	Bartosza	
Derecha.
Poprzez	uzyskane	wyróżnienia	przedsię-
biorstwo	zyskuje	renomę,	która	gwaran-
tuje	dalszy	rozwój.	Poza	tym	certyfikaty	
ułatwiają	także	odnoszenie	sukcesów	ryn-
kowych	i	nawiązywanie	współpracy.	Dziś	
liczą	się	bowiem	tylko	firmy	o	silnej	pozycji	
w	swojej	branży.	
W	przypadku	Przedsiębiorstwa	Usług	Ko-

munalnych	Sp.	z	o.	o.	w	Rokietnicy	otrzy-
mane	 nagrody	 są	 jednak	 bardziej	 przy-
pieczętowaniem	 sukcesów,	 niż	 w	 ogóle	
zaistnieniem.	Spółka	bowiem	od	lat	ma	
już	wyrobioną	pozycję	na	rynku	i	może	
pochwalić	się	m.	in.	współpracą	w	zakre-
sie	szeroko	pojętej	ochrony	środowiska	z	
Akademią	Rolniczą	im.	Augusta	Cieszkow-
skiego	w	Poznaniu	oraz	Przedsiębiorstwem	
Yrityspalvelu	Oy	Viitasaari	z	Finlandii.
Docenienie	 przedsiębiorstwa	 na	 szczeb-
lu	ogólnopolskim	wiąże	się	na	pewno	ze	
zwiększeniem	znaczenia	spółki,	ale	także	
z	motywacją	do	udoskonalania	i	rozszerza-
nia	działalności.	Tak	więc	na	rozwoju	firmy	
najbardziej	skorzystać	mogą	osoby	korzy-
stające	z	jej	usług,	czyli	mieszkańcy	Gminy	
Rokietnica.	

Justyna Mrozik

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
W BYTKOWIE ZAKOŃCZONA

W	 roku	 1995	 wybudowano	
pierwszy	reaktor	na	oczyszczal-
ni	w	Bytkowie	o	przepustowości	
400	m3	na	dobę,	co	pozwoliło	na	
budowę	kanalizacji	sanitarnej	
w	miejscowości	Rokietnica	oraz	
umożliwiło	dostarczanie	ście-
ków	dowożonych	z	pozostałych	
miejscowości	naszej	gminy.	W	
2000	roku	rozbudowano	oczysz-
czalnię	ścieków	o	kolejny	reak-
tor	o	przepustowości	400	m3	na	
dobę	co	pozwoliło	od	tego	mo-
mentu	odbierać	800	m3	ścieków	
na	dobę	.	W	latach	2001-2006	
skanalizowano	 następujące	
miejscowości:	Rokietnicę,	Kie-
krz,	 Pawłowice,	 Sobotę,	 Sta-
rzyny,	Rogierówko,	Kobylniki	
Małe,	Bytkowo,	doprowadzono	
sieć	kanalizacji	podciśnieniowej	
do	Napachania	i	Rostworowa.	
Do	 skanalizowania	 pozosta-
łych	 miejscowości	 konieczna	
była	rozbudowa	oczyszczalni	w	
Bytkowie.	Obecnie	jest	możli-
wość	odbioru	1560	m3	ścieków	
na	dobę.	W	ramach	rozbudowy	
wybudowano	również	suszar-
nię	słoneczną	osadu	ściekowe-
go,	jako	jedną	z	pierwszych	w	
Polsce	opartej	na	wiedzy	tech-
nicznej	polskich	inżynierów	z	

dużym	 wkładem	 kadry	 tech-
nicznej	Przedsiębiorstwa	Usług	
Komunalnych	Sp.	z	o.o.	w	Ro-
kietnicy.	 Osady	 ściekowe	 sta-
nowiące	odpad	na	oczyszczalni	
wykorzystywany	jest	do	wzro-
stu	zasobności	gleb,	zgodnie	z	
opracowanym	przez	Przedsię-
biorstwo	Usług	Komunalnych	
Sp.	z	o.o.	programem	rolniczego	
wykorzystania	osadów	ścieko-
wych	i	stanowi	doskonały	na-
wóz	 organiczny.	 Dalsze	 prace	
koncepcyjne	prowadzone	są	w	
kierunku	spalania	i	współspa-
lania	osadów	ściekowych	jako	
źródła	energii	odnawialnej.

PUK

Rokietnica,	08.01.2008

KOMUNIKAT
Przedsiębiorstwo	Usług	Komunalnych	Sp.	z	o.o.	w	Rokietnicy	

informuje,	że	od	01.02.2008 r.		
obowiązywać	będą	następujące	stawki		
dla	usług	wywozu	nieczystości	stałych.

Rodzaj	pojemnika/		
kontenera

Częstotliwość		
wywozu

Cena

Netto VAT	7% Brutto

Worki	foliowe	
120	l Jednorazowe 10,88 0,76 11,64

K	8	 60	l 2	razy	w	miesiącu
1	raz	na	miesiąc*

6,28
6,96

0,44
0,49

6,72
7,45

K	9	 80	l 2	razy	w	miesiącu
1	raz	na	miesiąc*

8,37
9,28

0,59
0,65

8,96
9,93

K	6	 90	l 2	razy	w	miesiącu
1	raz	na	miesiąc*

9,40
10,44

0,66
0,73

10,06
11,17

K	4	 100	l 2	razy	w	miesiącu
1	raz	na	miesiąc*

10,47
11,60

0,73
0,81

11,20
12,41

K	5	 110	l 2	razy	w	miesiącu
1	raz	na	miesiąc*

11,50
12,77

0,81
0,89

12,31
13,66

K	1	 120	l 2	razy	w	miesiącu
1	raz	na	miesiąc*

12,56
13,93

0,88
0,98

13,44
14,91

K	2	 140	l 2	razy	w	miesiącu
1	raz	na	miesiąc*

14,64
16,25

1,02
1,14

15,66
17,39

K	3	 240	l 2	razy	w	miesiącu
1	raz	na	miesiąc*

25,11
27,84

1,76
1,95

26,87
27,79

K	7	 1100	l 2	razy	w	miesiącu
1	raz	na	miesiąc*

66,56
82,88

4,66
5,80

71,22
88,68

Kontener	4,5	m3

Jednorazowo		
(podstawienie	na	5	dni	roboczych)

520 36,40 556,40

*	Nie	dotyczy	Gminy	Poznań

 z życia Gminy....Aktualności z życia Gminy....Aktualności z życia Gminy...
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Gimnazjum Napachanie

Egzamin próbny
10	i	11	stycznia	(czwartek,	pią-
tek)	od	godziny	dziewiątej	nasi	
trzecioklasiści	 pisali	 próbne	
testy,	 pierwszego	 dnia	 huma-
nistyczny,	drugiego	–	matema-
tyczno-przyrodniczy.	 Bardzo	
ciekawa	 była	 tematyka	 testu	
polonistycznego	zatytułowane-
go	NAUCZYCIELE	I	MISTRZO-
WIE.	Uczniowie	musieli	się	za-
stanowić,	kto	dla	nich	może	być	
przewodnikiem	 duchowym.	
W	 rozprawce	 –	 najważniejszej	
i	 najtrudniejszej	 części	 arku-
sza	–	na	temat	„Każdy	w	swo-
im	 życiu	 potrzebuje	 mistrza”,	
przewodnika	należało	odwołać	
się	 do	 przykładu	 postaci	 z	 hi-
storii	 i	 literatury.	 Temat	 pracy	
był	 na	 tyle	 atrakcyjny	 i	 bliski	

młodym,	że	w	większości	przy-
padków	 nie	 było	 problemów	
z	 napisaniem	 wartościowego	
wypracowania.
Rozwiązywanie	 testów	 jest	
umiejętnością,	 którą	 należy	
trenować.	 Ważne	 jest	 właści-
we	 rozłożenie	 sił	 i	 zmieszcze-
nie	się	w	wyznaczonym	czasie.	
Egzamin	próbny	pomaga	ucz-

niom	zrozumieć	i	przećwiczyć	
procedury	 przeprowadzania	
egzaminu,	który	obwarowany	
jest	 wieloma	 restrykcyjnymi	
wymaganiami	–	niedotrzyma-
nie	ich	prowadzić	może	nawet	
do	 unieważnienia	 egzaminu	
dla	wszystkich	uczniów	danej	
szkoły.	
Wobec	powyższego	wszystkim	

trzecioklasistom	 życzymy	 sa-
tysfakcjonujących	 wyników	
na	 przebiegającym	 bez	 zakłó-
ceń	kwietniowym	egzaminie.

Magdalena Tomkowiak

Zespół Szkół w Rokietnicy

Etap  I	 -	 eliminacje	 klasowe	 -	
odbył	się	26.11.2007r.	

Wszyscy	uczniowie	klas	 IV	 i	V	
zapoznali	się	z	wybranymi	baś-
niami	 Hansa	 Chrystiana	 An-
dersena	m.in.	Królowa	Śniegu,	
Świniopas,	Czerwone	Trzewicz-
ki,	Latający	Kufer,	Calineczka.
Każdy	uczeń	z	klasy	IV	i	V	miał	
możliwość	 wykazać	 się	 znajo-
mością	 baśni,	 odpowiadając	
pisemnie	na	25	pytań	dotyczą-
cych	 znajomości	 ww.	 tekstów	
oraz	 samodzielnie	 wykonując	
ilustrację	 do	 dowolnej	 baś-
ni.	 Trzy	 osoby,	 które	 uzyskały	

najlepszy	 wynik,	
zakwalifikowały	
się	do	etapu	szkol-
nego.	

Etap  II	 –	 konkurs	
międzyklasowy	 –	
odbył	się	11.12.2007r.	

Wyłonione	w	I	etapie	trzyoso-
bowe	 zespoły	 reprezentujące	
klasy	 wykonały	 następujące	
zadania:	
-	 	odpowiadały	 na	 pytania	 do-

tyczące	znajomości	baśni
-	 	rozpoznawały	 tytuły	 baśni	

na	 podstawie	 fragmentów	

utworów
-	 	rozpoznawały	 tytuły	 baśni	

na	podstawie	rekwizytów
-	 	prezentowały	 wcześniej	

przygotowaną	 inscenizację	
scenki	z	dowolnej	baśni.	

Sześć	reprezentacji	klas	czwar-
tych,	piątych	i	klasy	specjalnej	

zacięcie	 walczyło	 o	 pierwsze	
miejsce.	Rywalizacji	przyglądali	
się	koledzy	i	koleżanki	uczest-
ników	 konkursu	 oraz	 komisja	
składająca	się	z	wicedyrektora	
i	 polonistów.	 Jury	 skrzętnie	
oceniało	pracę	poszczególnych	
drużyn	i	przyznawało	punkty	za	
każde	zadanie.	Zwycięzcą	miał	
zostać	 zespół,	 który	 uzyskał	
najwięcej	 punktów.	 Nie	 obyło	
się	 jednak	bez	dogrywki,	gdyż	
największą,	 taką	 samą	 ilość	
punktów,	 zdobyły	 trzy	 grupy.	
Na	szczęście	udało	się	wyłonić	
najlepszą	 z	 najlepszych	 repre-
zentacji.	 Zwycięską	 drużyną	
została	 reprezentacja	 klasy	 Vc	
w	 skladzie:	 A.	 Rosielewska,	
A.Trzybiński	J.	Wrzeszcz.	Dru-
gie	 miejsce	 zajęła	 klasa	 IVa,	
którą	 reprezentowali:	 P.	 Bau-
mann,	G.	Kaniewski,	D.	Dery-
chowska.	 Trzecie	 miejsce	 za-
jęła	 drużyna	Va:	 P.	Przybylska,	

Konkurs czytelniczy „Polubić czytanie 
– poznajemy baśnie Andersena”
Wzorem	lat	ubiegłych	w	celu	popularyzowania	wśród	
uczniów	czytelnictwa	w	 tym	roku	szkolnym	zorgani-
zowałyśmy	 kolejny	 konkurs	 czytelniczy.	 Tym	 razem	
chciałyśmy	przybliżyć	uczniom	twórczość	Andersena.
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K.	Wojtczak,	M.	Kasińska.
Konkursowi	 towarzyszyła	 wy-
stawa	 „baśniowych”	 ilustracji	
przygotowanych	przez	uczniów	
w	ramach	I	etapu	konkursu.	
Laureaci	konkursu	nagrodzeni	
zostaną	 na	 najbliższym	 ape-
lu	 dyplomami,	 oceną	 celującą	
(cząstkową)	z	języka	polskiego	
i	drobnymi	nagrodami	rzeczo-
wymi.

Wiesława Haliasz,  
Iwona Speina

Goście z Drezna
Coraz	 ściślejsze	 stają	 się	 kon-
takty	 z	 Drezdeńskim	 Insty-
tutem	 Florystyki.	 W	 trakcie	
wrześniowego	pobytu	nauczy-
cielek	z	Rokietnicy	rozpoczęto	
rozmowy	o	dalszej	współpracy	
w	 zakresie	 kształcenia	 flory-
stów.	 Na	 początku	 grudnia	
Zespół	 Szkół	 odwiedziły	 na-
uczycielki	 z	 Drezna.	 Podjęto	
rozmowy	 o	 wspólnym	 orga-
nizowaniu	 kursów	 florystycz-
nych	w	Rokietnicy.

Wystawa florystyczna 
Uczestnicy	 Klubu	 Młodych	
Florystów	 oraz	 koła	 ,,Spotka-
nia	 z	kulturą”	 zaprezentowali	
wystawę	 prac	 florystycznych	
związanych	z	okresem	Adwen-
tu	oraz	Bożym	Narodzeniem.

Świąteczne dekoracje 
W	 ostatnim	 tygodniu	 przed	

feriami	 klasa	 IV	 technikum	
w	 zawodzie:	 technik	 hotelar-
stwa	 pełniąca	 dyżur	 ,,Klasa	
–	 gospodarz	 szkoły”	 zorgani-
zowała	konkursy	wiążące	się	z	
Bożym	 Narodzeniem.	 W	 kate-
gorii	,,Świąteczny	wystrój	sali”	
wygrała	klasa	III	technikum	w	
zawodzie	technik	hotelarstwa	i	
technik	 ogrodnik,	 najładniej-
sze	 pocztówki	 przygotowali	
hotelarze	 z	 II	 klasy.	 Odbył	 się	
również	 konkurs	 na	 wykona-
nie	kolędy.	
Po	 raz	 kolejny	 odbył	 się	 kon-
kurs	 na	 świąteczną	 dekorację	
stołu.	 Najładniejszy	 stół	 przy-
gotowała	klasa	III	technikum	
w	 zawodzie	 technik	 hotelar-
stwa	i	technik	ogrodnik.

Bożonarodzeniowy 
spektakl
W	 ostatnim	 dniu	 przed	 feria-
mi	 odbyły	 się	 w	 szkole	 klaso-
we	 spotkania	 opłatkowe.	 Na	

spektakl	,,Nie	było	miejsca	dla	
ciebie”	 zaprosiła	 społeczność	
szkolną	klasa	 II	 technikum	 w	
zawodzie:	technik	hotelarstwa.	
Uczniowie	 przygotowali	 spek-
takl	 pod	 kierunkiem	 Barbary	
Włodarczyk,	 wychowawczyni	
i	opiekunki	koła	recytatorskie-
go.	 W	 trakcie	 przedstawienia	
widzowie	 wraz	 z	 Marią	 i	 Jó-
zefem	odwiedzają	różne	domy.	
Stają	 się	 obserwatorami	 ro-
dzinnej	 awantury	 wywołanej	
przez	pijanego	ojca,	samotnych	
świąt	 dzieci	 sięgających	 po	
narkotyki,	odwiedzają	dom,	w	
którym	wartością	naczelną	jest	
pieniądz.	 Spektakl	 skłonił	 do	
refleksji	 nad	 istotą	 świąt,	 nad	

umiejętnością	 otwarcia	 serca	
na	innych.

 Plany na rok szkolny 
2008/09
W	 roku	 szkolnym	 2008/09	
przewiduje	się	nabór	do	nastę-
pujących	typów	szkół:

-	 	Technikum	w	zawodzie:
Technik	hotelarstwa
Technik	informatyk
Technik	ogrodnik
Technik	architektury	krajo-
brazu

-	Szkoły	policealne:
Technik	informatyk
Florysta

-	 	Zasadnicza	 Szkoła	 Wieloza-
wodowa.

DRZWI OTWARTE	w	Zespo-
le	Szkół	im.	J.	i	W.	Zamoyskich	
planowane	 są	 na	 16	 lutego,	
1	marca,	 5	 kwietnia	 w	 godzi-
nach:	10.00	i	11.00.

JUŻ DZISIAJ –  
ZAPRASZAMY!

Szkoła Podstawowa w Mrowinie

ŚWIĄTECZNE 
  PIERNICZKI
Bogate	 w	 tradycje	 są	 Święta	
Bożego	 Narodzenia.	 Jedna	 z	
nich	to	pieczenie	pierniczków.	
W	 tym	 roku	 dzieci	 z	 zerówki	
–	na	kilka	dni	przed	świętami	
–	piekły	pierniczki.	
Jednego	 dnia	 wyczarowywa-
ły	 z	 ciasta	 ciekawe	 kształty.	
Oprócz	 tradycyjnych	 gwiaz-
dek,	 serduszek,	 choinek	 były	
pająki,	dinozaury,	słonie	i	wie-
le	innych.
Potem	 na	 blaszce	 trafiały	 do	
pieca	i	pod	czujnym	okiem	jed-
nej	z	mam	/p.	Beaty	Kusy/	na-
bierały	 rumieńców.	 Pachniało	
świętami	w	całej	 szkole.	Każ-
dy	bez	trudu	znalazł	sprawców	
tego	zapachu.	

Ale	 to	 nie	 był	 koniec	 pier-
niczkowej	 przygody.	 Następ-
nego	dnia	każdy	–	za	pomocą	
kolorowego	 lukru	 i	 posypek	
do	 ciast	 –	 mógł	 wyczarować	
kolorowe	 smakołyki,	 które	
później	 wspólnie	 zajadaliśmy.	
Pierniczków	było	bardzo	dużo.	
Wystarczyło,	 aby	 każdy	 mógł	
poczęstować	 najbliższych	 lub	
zawiesić	na	klasowej	choince.	

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
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Przedszkole

W świątecznym 
nastroju
Święta	 Bożego	 Narodzenia	
są	 najpiękniejszymi	 polskimi	
świętami.	 Ich	 wyjątkowość	 i	
magię	 czują	 również	 dzieci	 w	
Przedszkolu	„Bajeczka”.	Okres	
przedświąteczny	 upływa	 na	
przystrajaniu	 całego	 przed-
szkola,	 przygotowywaniu	
przedstawień,	ozdób,	upomin-
ków	dla	rodziny.	

Z	ogromnymi	emocjami	dzieci	
oczekują	 wizyty	 św.Mikołaja	
–	 niektóre	 z	 radością,	 inne	 z	
niepokojem,	bo	nie	zawsze	np.	
zjada	się	cały	obiadek	albo	cza-
sem	 lekko	 popchnie	 kolegę...	
Na	 szczęście	 Święty	 wszystko	
rozumie	 i	 wybacza,	 a	 odwie-
dzając	 „Bajeczkę”	 zawsze	 jest	
przyjacielski	 i	 rozśpiewany.	
Tak	 było	 również	 17	 grudnia	
2007	r.	–	Mikołaj	z	pomocą	gi-
tary	uczył	dzieci	kolęd	i	pasto-
rałek,	 a	 następnie	 wszystkich	
obdarował	prezentami.	
W	 tym	 roku	 po	 raz	 kolej-
ny	 udało	 nam	 się	 zorgani-
zować	 kiermasz	 stroików	 i	
ozdób	 świątecznych.	 Ekspo-
naty	 wystawione	 były	 w	 holu	
przedszkola	 w	 okresie	 dwóch	
przedświątecznych	tygodni.	W	
przygotowywanie	eksponatów	
włączyła	 się	 cała	 społeczność	
przedszkolna	 –	 rodzice,	 na-
uczyciele	i	dzieci.	Na	wystawie	
znalazły	się	wykonane	ręcznie	
choinki	 z	 orzechów	 i	 szyszek,	
złocone	 wazony	 i	 świeczniki,	
ozdoby	 z	 masy	 solnej,	 upie-

czone	 przez	 dzieci	 pierniki,	
piernikowa	 chata	 przekaza-
na	przez	„Jaśkową	Zagrodę”	 i	
wiele	innych.	Cieszymy	się,	że	
wykonane	 przez	 nas	 ozdoby	
znalazły	 uznanie	 odwiedzają-
cych	 –	 zebrana	 kwota	 zasiliła	
konto	 Rady	 Rodziców	 „Ba-
jeczki”.	 Dziękuję	 wszystkim	
nauczycielom	 i	 rodzicom,	 za	
pomysłowość,	 twórczość	 i	 za-
angażowanie. Anna Rychławska-Krzyśko

Wspólne  
świętowanie 
Jak	co	roku,	o	tej	porze	w	naszym	przed-
szkolu	 w	 każdej	 z	 grup	 odbyły	 się	 spot-
kania	wigilijne	z	rodzicami.	Gości	witała	
prawdziwie	świąteczna	sceneria	–	dekora-
cyjna	szopka,	błyszczące	od	ozdób	i	świa-
tełek	 choinki,	 białe	 obrusy	 na	 stolach,	
talerze	pełne	pierników	i	domowych	ciast	
(przygotowanych	 przez	 mamy),	 owoców,	
orzechów.	 Uroczysty,	 świąteczny	 nastrój	
podkreślała	 cicha	 muzyka	 i	 blask	 świec	
na	świątecznych	stołach.	
	
Rodzice	 ze	 wzruszeniem	 przyglądali	 się	
występom,	a	w	momentach,	kiedy	dzieci	
śpiewały	kolędy	–	włączali	 się	do	wspól-
nego	śpiewu.	

Po	występie	przyszedł	wyjątkowy	moment	
–	 dzieliliśmy	 się	 opłatkami,	 składaliśmy	
sobie	życzenia	spokojnych,	wesołych	Świat	
i	wszelkiej	pomyślności	w	Nowym	Roku.	
Rodzice	ściskali	swoje	pociechy	i	wszyscy	
zadowoleni,	 z	 uśmiechami	 na	 twarzach	
usiedliśmy	przy	stołach.	Zmęczeni	artyści	
odpoczywali	 przy	 soczkach	 i	 słodyczach.	
Miłe	 to	 były	 chwile	 –	 można	 było	 już	
spokojnie	chwilę	porozmawiać,	podzielić	

się	 wrażeniami,	 posłuchać	 i	 pośpiewać	
wspólnie	kolędy.	Szkoda,	że	następne	ta-
kie	 wigilijne	 spotkania	 będą	 dopiero	 za	
rok,	 ale	 na	 pewno	 wszyscy	 z	 utęsknie-
niem	będziemy	na	nie	czekali.	A	przyby-
łym	 Rodzicom	 serdecznie	 dziękujemy	 za	
uczestniczenie	w	uroczystych	Jasełkach	i	
świątecznych	przedstawieniach.

Lidia Trybuś
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Grota	betlejemska,	wraz	ze	znajdującym	się	
tam	żłóbkiem,	od	samego	początku	historii	
chrześcijańskiej	była	przedmiotem	szcze-
gólnej	czci.	Dokumentują	to	liczne	przeka-
zy,	np.	pisma	Orygenesa	z	248	r.	W	IV	w.,	z	
polecenia	Św.	Heleny,	zbudowano	nad	nim	
Bazylikę	Narodzin	Chrystusa,	która	w	swej	
zasadniczej	konstrukcji	przetrwała	do	dziś,	
oszczędzona	nawet	w	czasie	niszczyciel-
skiej	inwazji	perskiej	w	614	r.,	dzięki	nama-
lowanym	nad	wejściem	postaciom	trzech	
mędrców	ubranych	w	perskie	szaty.
W	VI	w.	zbudowano	drewniany	żłóbek	rów-
nież	w	Rzymie	w	Bazylice	NMP	Większej,	
który	umieszczono	w	dedykowanej	mu	ka-
plicy.
Rozpowszechnienie	 tradycji	 budowania	
żłóbka	betlejemskiego	w	kościołach,	 za-
wdzięczamy	Św.	Franciszkowi	i	założonemu	
przez	niego	zakonowi.	Stopniowo,	oprócz	
postaci	Św.	Rodziny	zaczęli	go	wypełniać	
pasterze,	aniołowie,	królowie	–	mędrcy	ze	
Wschodu	i	zwierzęta:	osiołek,	woły,	owce.	Z	
biegiem	lat	szopka-żłóbek	zaczęła	się	coraz	
bardziej	aktualizować.	Pojawiły	się	w	niej

postaci	cha-
rakterystycz-
ne	dla	dane-
go	narody,	
związane	z	
jego	historią	
np.	mieszcza-
nie,	chłopi,	
rzemieślnicy,	
górale,	przed-
stawiciele	
władzy,	woj-
sko,	bohate-
rowie	naro-
dowi.	Szop-
ka	–	szczegól-
nie	polska	–	
nabrała	przez	
to	charakte-
ru	patriotycz-
nego.
Wśród	polskich	szopek,	najbardziej	znane	
są	tzw.	szopki	krakowskie,	budowane	od	
XIX	w.,	z	konkursem	na	najpiękniejszy	eg-
zemplarz,	urządzanym	od	1927	r.	pod	po-

mnikiem	Adama	Mickiewicza	na	Rynku	
Krakowskim.
W	kościołach	parafialnych	w	Rokietnicy,	
Sobocie,	Żydowie	i	Cerekwicy	przed	każ-
dymi	świętami	Bożego	Narodzenia	urzą-
dzane	są	również	wspaniałe	żłóbki.	Przy-
ciągają	pomysłowością,	bogactwem	figur,	
barw,	grą	świateł.	Dzwoniący	Franciszka-
nin,	młyńskie	koło	z	lejącą	się	wodą,	palące	
się	ognisko,	grająca	kapela	góralska,	to	tyl-
ko	niektóre	atrakcje	tych	budowli,	które	za-
chęcają	do	urządzania	spotkań	przy	żłób-
ku,	wspólnego	kolędowania	przy	udziale	
zespołów	muzycznych	i	chórów,	zaprasza-
nych	na	niedzielne	koncerty.

D.P.

Nikotiana tabacum	oraz	nicotiana rustica	–	
to	rośliny	stanowiące	podstawę	produk-
cji	 tytoniu	zarówno	dawniej	 jak	 i	obec-
nie.	 Ich	 ojczyzną	 jest	 Ameryka	 Północ-
na	i	Południowa.	Do	Europy	pod	koniec	
XV	wieku	przywiózł	ją	Krzysztof	Kolumb.	
Wśród	Europejczyków	koloniści	portugal-
scy	i	hiszpańscy	pierwsi	posiedli	umiejęt-
ność	uprawy	i	przetwarzania	roślin	tyto-
niu	dla	potrzeb	palaczy.	Wtedy	to	palenie	
tytoniu	było	zarezerwowane	wyłącznie	dla	
mężczyzn.	W	Europie	przypisywano	mu	
początkowo	właściwości	lecznicze,	szcze-
gólnie	doceniane	przez	arystokrację	a	na-
wet	kręgi	królewskie,	mówiono	o	nim	„cu-
downy	lek”.	Tytoń	pod	różnymi	postaciami	
stawał	się	coraz	bardziej	dostępnym,	a	na	
początku	XVII	wieku	w	samym	Londynie	
było	ponad	7	tysięcy	sklepików,	w	których	
można	było	zaopatrzyć	się	w	tytoń.	
Pod	koniec	XIX	wieku	dzięki	wynalezieniu	
maszyny	do	zwijania	papierosów	wzrosła	
produkcja,	a	jednocześnie	zmniejszyły	się	
jej	koszty		powodując	spadek	ceny	a	co	za	
tym	idzie	wzrost	konsumpcji.	
Pierwsze	prace	mówiące	o	bezpośrednim	
wpływie	palenia	tytoniu	na	zwiększoną	
zapadalność	na	niektóre	choroby	i	nadu-
mieralność	z	tego	powodu	pojawiły	się	w	
latach	dwudziestych	minionego	stulecia.	
Chociaż	w	ostatnich	latach	produkowane	
papierosy	zabezpieczone	są	w	filtry	i	za-
wierają	mniejsze	dawki	substancji	smoli-

stych	i	nikotyny	nikt	dziś	nie	kwestionuje	
szkodliwości	palenia.
Obecność	kilku	tysięcy	związków	toksycz-
nych	 w	 dymie	 papierosowym	 wywołu-
je	liczne	patologiczne	zmiany	nie	tylko	w	
układzie	oddechowym,	także	we	wszyst-
kich	tkankach,	narządach	i	układach,	do	
których	toksyny	dostają	się	wraz	z	krwią.	
Według	prof.	W.	Zatońskiego	–	światowego	
eksperta	w	tej	dziedzinie	–	„do	wczesnych	
skutków	zdrowotnych	palenia	tytoniu	na-
leżą	między	innymi:	krótki	oddech,	szyb-
sza	akcja	serca,	astma,	impotencja,	niepłod-
ność.	Natomiast	odległe	skutki	to:	ataki	ser-
ca,	udar	mózgu,	nowotwory	płuc,	krtani,	ja-
my	ustnej	gardła,	trzustki,	pęcherza	moczo-

wego	oraz	krwi	w	znacznym	stopniu	przy-
czyniając	się	do	wzrostu	wskaźników	za-
chorowań	i	umieralności”.
Nasze	społeczeństwo	jest	dobrze	wyedu-
kowane.	Wszyscy:	dzieci,	młodzież	i	doro-
śli	są	wystarczająco	dobrze	wyposażeni	w	
wiedzę	o	negatywnych	skutkach	zdrowot-
nych	uzależnienia	od	nikotyny.
Większość	z	nas	reaguje	prawidłowo	–	nie	
pali.	Część	palaczy	zdając	sobie	sprawę	z	za-
grożeń	uważa,	że	to	jego	nie	dotyczy.	Prze-
cież	tyle	ludzi	palących	żyje	długo.	Owszem,	
ale	gdyby	nie	palili	żyli	by	jeszcze	dłużej.	
Druga	część	chce	zerwać	z	nałogiem,	ma	
ochotę,	lecz	duch	jest	zbyt	słaby.
Daleki	jestem	od	prawienia	morałów	ama-
torom,	a	właściwie	niewolnikom	nałogu	
palenia	papierosów.	Nawet	nie	próbuję	na-
mawiać.	Decyzja	o	rzuceniu	palenia	musi	
być	podjęta	osobiście.	Wahającym	się	po-
daję	pod	rozwagę	niektóre	zalety	niepale-
nia	jak	oszczędność	w	kieszeni	nawet	100	
–	300	zł	miesięcznie,	firanki	w	oknach	są	
zawsze	białe	a	nie	żółte,	białe	zęby,	świeży	
oddech,	swoboda	rozróżniania	nawet	wy-
szukanych	smaków,	dłuższe	życie	w	kom-
forcie	zdrowia.
Palaczu!	Masz	wybór.	I	jeszcze	jedno.	Pa-
miętaj,	że	tzw.	palenie	bierne	jest	równie	
szkodliwe	dla	zdrowia.	Uszanuj	prawa	nie-
palących!	Oni	też	mają	prawo	wyboru!

 adeck

Na zdrowie
Przesłanie dla palaczy  

i niepalących

Czy	 wiecie,	 że	 –	 pierwotnie palenie tytoniu 
miało charakter stricte religijny, co więcej było 
to znaczenie wręcz magiczne (indiańska fajka 
pokoju). Jeszcze  na początku XX w panowa-
ło przekonanie o zdrowotnych właściwościach 
dymku nikotynowego.

Kościół w Cerekwicy

Kościół w RokietnicyKościół w Sobocie

Kościół w Żydowie
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Z teki sołtysa
Prawdziwego gospodarza  
zima nie zaskoczy
Nowy	 rok	 przywitał	 nas	 delikatną	
zimą.	 Jak	 zwykle	 najbardziej	 zadowo-
lone	 są	 dzieci.	 Gdybyśmy	 mieszkali	 w	
wypoczynkowej,	górskiej	miejscowości,	
a	na	każdej	posesji	stałyby	hotele	i	pen-
sjonaty	to	nasza	radość	byłaby	spora,	a	
liczenie	 „dutków”	 nie	 miałoby	 końca.	
Im	więcej	byłoby	śniegu	tym	lepiej.	
Żyjemy	jednak	w	zupełnie	innym	miej-
scu	i	tutaj	opady	śniegu	„zaskakują	dro-
gowców”.	 Mówiąc	 całkowicie	 poważ-
nie,	 to	 akurat	 „drogowcy”	 specjalnie	
nie	dali	się	zaskoczyć.	Dużo	większym	
problemem	są	 zasypane	 śniegiem	chodniki	przed	prywatnymi	
posesjami.	
Drodzy	przyjaciele!	To	na	nas	spoczywa	obowiązek	odśnieżania	
chodników	przed	naszymi	domami.	Mówią	o	tym	zapisy	regu-
laminu	utrzymywania	porządku	na	terenie	gminy.	Najważniej-
sza	jest	jednak	nasza	świadomość	życia	w	lokalnej	wspólnocie.	
Może	warto	by,	zupełnie	bezinteresownie,	pomóc	przy	odśnieża-
niu	niektórym	sąsiadom,	szczególnie	ludziom	starszym	i	scho-
rowanym.	Pamiętajmy,	 że	 ślizganie	 się	 sprawia	dużo	przyjem-
ności	najmłodszym	mieszkańcom	naszych	miejscowości,	ale	jest	
utrapieniem	i	poważnym	zagrożeniem	dla	osób	starszych.	Niech	
młodzież	ślizga	się	na	lodowiskach,	a	chodniki	 i	drogi	niechaj	
pozostaną	bezpieczne	i	 jeśli	nie	suche,	to	chociaż	odśnieżone	i	
posypane	piaskiem.	
Bardzo	proszę,	pamiętajmy	o	tym,	że	dbając	o	stan	chodników	
przed	naszymi	posesjami	dbamy	o	bezpieczeństwo	własne	i	in-
nych.	Czujmy	się	gospodarzami	w	naszych	społecznościach.

Przybroda

Sołtys Magdalena  
Jujeczka

Mrowino 
cerekwica

Sołtys Róża Lubka

Senior wcale nie znaczy 
stary!
Seniorem  może  być  19-latek,  w 
stosunku do 15-latka, np. w spor-
cie.  Może  być  40-letni,  przysło-
wiowy  Kowalski,  w  stosunku  do 
swego  20-letniego  syna  juniora. 
Seniorem  może  być  50-letni  pra-
cownik  firmy,  w  porównaniu  z 
kimś,  kto  dopiero  zaczyna  pracę 
zawodową. W społeczeństwie, za-
wsze ktoś, po prostu musi być tym 
starszym.  Ale  bycie  najstarszym 
i  najbardziej  doświadczonym  nie 
oznacza jeszcze starca.

Na	 zorganizowanym	 w	 Przybrodzie	 Dniu	 Seniora,	 w	 którym	
przyjęto	kryterium	wieku	od	60-	dziesięciu	lat	i	wyżej,	przyszli	
ludzie	z	dużym	poczuciem	humoru,	w	niezłej	formie	fizycznej	i	
bardzo	dobrze	usposobieni	towarzysko.	Aż	żal,	że	Przybroda	nie	
ma	własnej	świetlicy	wiejskiej,	bo	najstarsi	mieszkańcy	z	pew-
nością	spotykaliby	się	ze	sobą	częściej,	niż	tylko	w	Dniu	Seniora.	
Ale	było	i	świątecznie,	bo	pośpiewaliśmy	sobie	kolędy	i	biesiad-
nie,	 to	 też	 za	 sprawą	 repertuaru	 muzycznego	 i	 przede	 wszyst-
kim	wesoło.	Prawdziwym	mistrzem	w	opowiadaniu	dowcipów	
okazał	się	pan	Jerzy	Mendel,	który	robił	to	niezwykle	plastycz-
nie	i	z	klasą,	równą	niezapomnianego	Starego	Marycha.	Pieśni	
biesiadne	 inicjowała	pani	Helena	Krysiak,	więc	było	swojsko	 i	
ludowo.	Ale	przy	tego	typu	spotkaniach	i	tak	najważniejsza	jest	
możliwość	kontaktu	z	drugim	człowiekiem,	sposobność	poroz-
mawiania,	wyjścia	z	domu.

Seniorom	 z	 Przybrody	 ży-
czę	 utrzymania	 formy,	 a	
wszystkim	pozostałym,	jak	
mawiał	 Stary	 Marych,	 by-
ście	byli	na	fleku.

Dziękuję	Mateuszu	Kamiń-
skiemu	za	oprawę	muzycz-
ną	 i	 wszystkim	 osobom,	
które	 przyczyniły	 się	 do	
zorganizowania	tego	dnia.

W	grudniowe	piątkowe	popołudnie	w	sali	
sesyjnej	Urzędu	Gminy	w	Rokietnicy	od-
było	się	Mikołajkowe	spotkanie	dla	dzieci	
z	sołectwa	Starzyny	i	Rogierówko	przygo-
towane	przez	sołtysa	i	radnych	oraz	dzięki	
pomocy	finansowej	Pana	Wójta.	
Zostały	 zaproszone	 wszystkie	 dzieci	 z	
miejscowości	 Starzyny	 i	 Rogierówko,	 aby	
wspólnie	się	spotkać,	pobawić	i	pośpiewać	
świąteczne	piosenki.	

Wiele	 dzieci	 bardzo	 aktywnie	 uczestni-
czyło	 w	 przygotowaniu	 oficjalnej	 części	
tego	 spotkania.	 Zostały	 odśpiewane	 pio-
senki	zwiastujące	przyjście	Świętego	Mi-
kołaja	oraz	dowiedzieliśmy	się	skąd	wzięły	się	Mikołajki	i	jak	je	
obchodzą	w	innych	krajach.
Po	 tej	 oficjalnej	 części,	 którą	 wysłuchały	 dzieci,	 rodzice	 oraz	 Wójt	
Gminy	Rokietnica	czekaliśmy	na	Świętego	Mikołaja.
Dzieci	w	końcu	doczekały	się	–	Święty	Mikołaj	przybył	z	wiel-
kim	workiem	prezentów	i	dużą	rózgą.	Wszystkie	przybyłe	dzieci	
otrzymały	słodycze,	a	goście	mogli	spróbować	świątecznych	pier-
ników.	Spotkanie	w	radosnej	atmosferze	zakończył	Wójt	bardzo	
dziękując	wszystkim	za	przybycie	i	mile	spędzony	czas.	
Mam	nadzieję,	że	to	pierwsze	spotkanie	mikołajkowe	w	naszym	
sołectwie	rozpocznie	coroczne	takie	spotkania	w	określcie	świą-
tecznym	i	coraz	więcej	dzieci	będzie	brało	w	nim	udział.

Starzyny 
rogierówko

Sołtys  
Anna Zimna
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Pod	koniec	grudnia,	w	okresie	 świątecz-
nym	 w	 naszej	 miejscowości	 doszło	 do	
aktów	 wandalizmu	 i	 zostały	 zniszczone	
tablice	 informacyjne.	 Na	 tych	 tablicach	
umieszczałem	 informacje,	 ogłoszenia	 i	
komunikaty	 istotne	 dla	 członków	 naszej	
lokalnej	społeczności.	Komu	przeszkadza-

W	 okresie	 przed-
świątecznym	odbyła	
się	zbiórka	żywności	
o	 dłuższej	 przydat-
ności	 do	 spożycia,	
którą	 przeznaczono	
na	 paczki	 dla	 ro-
dzin	 ubogich,	 wie-
lodzietnych	 i	 osób	
samotnych	 z	 naszej	
parafii.	 Inicjatorem	
zbiórki	był	proboszcz	
parafii	rokietnickiej	
ksiądz	 Kazimierz	
Piechocki.	Do	akcji	 czynnie	włączyła	 się	
młodzież	z	Zespołu	Szkół	z	gimnazjum	w	
Rokietnicy	pod	kierownictwem	p.	Teresy	
Batura	oraz	młodzież	z	Zespołu	Szkół	im.	
J.	i	W.	Zamoyskich	pod	kierownictwem	p.	
Izabeli	Nawrockiej.	
Przy	przygotowywaniu	świątecznych	pa-
czek	pracowały	p.	Urszula	Kupka,	p.	Iza-
bela	Nawrocka,	p.	Marta	Stachowiak	i	p.	
Helena	 Krzysztofiak.	 Wspólnymi	 siłami	
zapakowano	 33	 paczki,	 które	 w	 dniu	 22	
grudnia	2007r	rozdysponowano	na	nastę-
pujące	miejscowości:	3	paczki	do	Napacha-
nia,	10	paczek	do	Krzyszkowa	i	20	paczek	
do	Rokietnicy.	Akcją	rozwożenia	zajęli	się	
p.	Roman	Goraj,	członek	Rady	Sołeckiej	z	
Rokietnicy	 oraz	 p.	 Karol	 Nadolny,	 który	
użyczył	 samochodu	 dostawczego.	 Obda-
rowani	nie	kryli	 zdziwienia	 i	miłego	 za-
skoczenia.

Natomiast	w	Wigilię	bardzo	miłą	niespo-
dziankę	 przygotował	 właściciel	 cukierni	
„U	 Kamilka”	 p.	 Artur	 Lisiak.	 Także	 dla	
osób	 samotnych	 i	 rodzin	 wielodzietnych	
uszykował	 17	 atrakcyjnych	 paczek	 ze	
słodkościami.	Ich	dostawą	razem	ze	mną	
zajęli	się	p.	Roman	Goraj	i	p.	Karol	Nadol-
ny.	Byliśmy	świadkami	łez	szczęścia	i	po-
dziękowań	dla	ludzi	dobrego	serca.	
Takie	 akcje	 pokazują	 jak	 mało	 potrzeba,	
aby	innym	sprawić	radość	i	pozwolić	od-
zyskać	wiarę	w	ludzi.	Wszystkim,	którzy	
bezinteresownie	 przyłączyli	 się	 do	 w/w	
akcji,	w	imieniu	obdarowanych,	serdecz-
nie	dziękuję.

Sołtys Józef Fudala

Rokietnica
Sołtys Józef Fudala  

Rokietnica, 10 grudnia 2007r

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego 
przy Radzie Gminy w Rokietnicy
zwraca	się	z	apelem	i	zarazem	prośbą	do	mieszkańców	aby	wesprzeć	działalność	
Stowarzyszenia	UKS	„Błyskawica”,	które	działa	w	naszej	gminie.	
Przepisy	ustawy	o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych	(art.	45	ust.	5c	–	5g)	
oraz	ustawy	o	zryczałtowanym	podatku	dochodowym	od	niektórych	przychodów	
osiąganych	przez	osoby	fizyczne	(art.	21	ust.	3a	–	3d)	pozwalają	podatnikowi	na	
przekazanie	1	procenta	należnego	podatku	na	rzecz	organizacji	pożytku	publicz-
nego.	
W	rozliczeniu	dochodów	za	rok	2007	ustawodawca	ułatwił	rozliczanie	tej	darowi-
zny.	Podatnik	deklarując	wolę	przekazania	1%	należnego	podatku,	będzie	wska-
zywał	 jedynie	organizację	posiadającą	status	OPP,	a	pieniądze	przekaże	 już	sam	
urząd	skarbowy.

Szanowni Mieszkańcy!
Płacenie	 podatków	 jest	 przejawem	 solidaryzmu	 społecz-
nego.	 Mając	 możliwość	 wyboru	 celu,	 do	 którego	 trafi	
część	naszych	podatków,		wspierajmy	rozwój	naszej	gminy	
i	pozostawiajmy	pieniądze	w	lokalnej	społeczności.	„UKS	
Błyskawica”	ma	status	OPP	i	przekazane	stowarzyszeniu	
pieniądze	posłużą	mieszkańcom	naszej	gminy.

Uczniowski	Klub	Sportowy	„Błyskawica”
62-090	Rokietnica,	ul.	Szkolna	3
nr	KRS	0000230212

Przewodniczący Komisji
Ryszard Lubka

Życzenia noworoczne 
na 2008 rok 
dla mieszkańców sołectwa  
Sobota Bytkowo.
Radny Marcin Jakobsze
Rada sołecka: Józef Pszczoła,  
Wojciech Maćkowiak
Sołtys Marian Jakobsze

składają jak najlepsze życzenia 
noworoczne, dużo zdrowia, 
pomyślności w pracy i w życiu 
osobistym oraz dużo pozytyw-
nych zmian na terenie sołectwa.
Jednocześnie	 informujemy,	 iż	 w	 minio-
nym	2007	roku	udało	się	wykonać:	

utwardzenie	 drogi	 na	 cmentarz	 oraz	
wytyczenie	 miejsca	 parkingowego	 i	
utwardzenie	 go	 przy	 cmentarzu	 para-
fialnym	w	Sobocie,
powieszono	 tabele	 informacyjne	 przy	
ulicy	Pawłowickiej	w	Sobocie,
zorganizowano	 Gwiazdkę	 2007	 dla	
dzieci	ze	wsi	Sobota	i	Bytkowo.

•

•

•

ZERANIA SOŁECKIE
04.02.2008 r. godz. 18.00 .......... sołectwa Żydowo-Rostworowo
06.02.2008 r. godz. 18.00 ..........................sołectwa Krzyszkowo
07.02.2008 r. godz.18.00 ............................. sołectwa Przybroda
08.02.2008 r. godz. 18.00 ..................sołectwa Sobota-Bytkowo
11.02.2008 r. godz. 18.00 ..........sołectwa Starzyny-Rogierówko
16.02.2008 r. godz. 18.00 ..............................sołectwa Kobylniki

ły?	 Czy	 to,	 że	 są	 „gminne”	 czyli	wszyst-
kich	 znaczy,	 że	 są	 niczyje?	 Martwi	 i	 za-
smuca	taka	bezmyślność	i	głupota.	Mam	
nadzieję,	że	w	Nowym	Roku	2008	takich	
aktów	będzie	jak	najmniej.

Serdeczne podziękowania
wszystkim tym, którzy trwali z nami,

dzieląc smutek i żal
po odejściu do Domu Pana

ś.p. Zofii Filipowiak

składa
Zenon Filipowiak z rodziną.
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„Wiatr i róża”
W ogrodzie rosła róża. Zakochał się w niej 
wiatr. Byli zupełnie różni, on - lekki i jasny, 
ona - nieruchoma i ciężka jak krew. Przyszedł 
człowiek w drewnianych sabotach i grubymi 
rękami zerwał różę. Wiatr skoczył za nim, ale 
tamten zatrzasnął przed nim drzwi.
- Obym skamieniał - zapłakał nieszczęśliwy. - 
Mogłem obejść cały świat, mogłem nie wracać 
wiele lat, ale wiedziałem, że ona zawsze cze-
ka. Wiatr rozumiał, że aby naprawdę cierpieć, 
trzeba być wiernym.

Zbigniew Herbert

1924-1998
W	 dziesiątą	 rocznicę	 śmierci	 poety	 Zbi-
gniewa	Herberta,	jednego	z	najwybitniej-
szych	pisarzy	naszych	czasów,	Sejm	Rze-
czypospolitej	Polskiej	postanawia	oddać	
hołd	artyście,	który	twórczo	nawiązując	

do	wielkiej	tradycji	europejskiej	kultury,	
wzbogacił	ją	i	wzmocnił.
Zbigniew	Herbert	wyrażał	w	swej	poezji	
umiłowanie	wolności,	wiarę	w	godność	
jednostki	 i	 jej	 moralną	 siłę.	 Patriotyzm	
rozumiał	 jako	miłość	surową,	wymaga-
jącą	nie	tylko	poświęcenia	 i	wzniosłych	
gestów,	 lecz	 przede	 wszystkim	 pracy	 i	
odpowiedzialności.
Zbigniew	 Herbert	 (ur.	 29	 października	
1924	 we	 Lwowie,	 zm.	 28	 lipca	 1998	 w	
Warszawie)	–	polski	poeta,	eseista,	dra-
matopisarz,	 autor	 słuchowisk;	 kawaler	
Orderu	 Orła	 Białego.	 Z	 wykształcenia	
ekonomista	 i	 prawnik.	 W	 czasie	 wojny	
był	żołnierzem	AK.	Herbert	był	autorem	
tomików	poetyckich	(m.	in	Hermes,	pies	
i	gwiazda,	Pan	Cogito),	esejów,	opowia-
dań	(m	in.	Barbarzyńca	w	ogrodzie,	La-
birynt	 nad	 morzem),	 dramatów	 (m	 in.	

Jaskinia	 filozo-
fów,	 Drugi	 po-
kój).

Warto  
przeczytać...
Tomik	 poezji	
Hermes, pies i 
gwiazda	 ukazał	
się	w	1957	roku.	
Herbert	 zapew-
nił	 sobie	nim	wyjątkowe	miejsce	wśród	
powojennych	poetów	polskich.	Tom	po-
twierdził	 sądy	 o	 jego	 wielkim	 talencie,	
dojrzałości	 intelektualnej	 i	 artystycznej.	
Poezja	ta	jest	czytelna	i	zrozumiała.	Her-
bert	nawiązał	świadomie	do	tradycji	kul-
tury	europejskiej,	a	szczególnie	do	kultu-
ry	śródziemnomorskiej.	

Konkurs na kartę świąteczną 
”Wielkanoc”

Z A P R O S Z E N I E
Dyrektor	 Gminnego	 Ośrodka	 Kultury	 w	 Rokietnicy	
zaprasza	Mieszkańców	Gminy	Rokietnica	do	udziału	
w	szóstej	edycji	konkursu

„Stół wielkanocny  
pięknie nakryty”

Konkurs	ma	na	celu	zachowanie	pięknej	polskiej	tra-
dycji	obchodzenia	Świąt	Wielkanocnych	oraz	zapre-
zentowanie	umiejętności	Mieszkanek	Gminy.

Warunki uczestnictwa:

1.	 	Konkurs	przeznaczony	jest	dla	przedstawicieli	dane-
go	sołectwa.

2.	 	Prezentacja	stołu	odbywa	się	na	terenie	sołectwa.
3.	 	Stoły	 prezentowane	 będą	 dnia	 16	 marca	 2008	

roku	w	godzinach	11.00-16.00	w	miejscu	ogólno-
dostępnym	dla	mieszkańców.

4.	 	Komisja	 wybrana	 przez	 dyrektora	 GOK	 oceniać	
będzie	stoły	w	dniu	16	marca	br.	w	godzinach	ot-
warcia	ekspozycji.

5.	 	Jedno	sołectwo	może	zgłosić	nie	więcej	niż	jeden	
stół.

6.	 	Jeden	stół	może	przygotowywać	nie	więcej	niż	8	
osób.

7.	 	Zgłoszenia	 do	 konkursu	 będą	 przyjmowane	 do	
dnia	4	marca	br.	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	w	
Rokietnicy	ul.Szkolna	3a	tel.0618145-171.

8.	 	Zgłoszenie	powinno	zawierać:
•	 	Nazwa	sołectwa
•	 	Miejsce	prezentacji
•	 	Imię	i	nazwisko	,adres,telefon	osoby	odpowie-

dzialnej	za	prezentację.
9.	 	Organizator	przewiduje	nagrody	–	niespodzianki.

Brydż i szachy
Spotkania	towarzyskie	sekcji	brydża	
sportowego	odbywają	się	w	każdy	
wtorek	o	godzinie	17.00-20.00.
Sympatyków	gry	w	szachy	zaprasza-
my	na	spotkania	towarzyskie	w	każ-
dy	wtorek	w	godzinach	17.00-20.00.

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 
i młodzieży zamieszkałej na terenie 
Gminy Rokietnica lub uczęszczają-
cych na zajęcia „Pracowni zręcznych 
rąk”. 

2. Uczestnik konkursu powinien wy-
konać kartę świąteczną o tematyce 
„Wielkanoc”.

3. Praca wykonana może być w dowol-
nej technice plastycznej.

4. Praca oddana na konkurs ma być sa-
modzielną pracą uczestnika.

5. Wielkość kartki (po złożeniu)-1/4 
formatu A4.

6. Prace należy włożyć do koperty.
7. Na kopercie zamieścić:

• Imię i nazwisko uczestnika;
• Wiek uczestnika; 
• Adres zamieszkania;
• Telefon kontaktowy.

8. Organizator przewiduje drobne na-
grody.

9. Organizator nie zwraca prac kon-
kursowych.

10.  Najładniejsze kartki będą wysłane 
do urzędów i firm współpracujących 
z Gminą Rokietnica.

11. Prace na konkurs należy dostarczyć 
do Gminnego Ośrodka Kultury w 
Rokietnicy ul .Szkolna 3a do dnia 21 
lutego 2008 roku godziny 14.00.

Rok 2008 rokiem  
Zbigniewa Herberta

Regulamin konkursu: 

Dyrektor	Gminnego	Ośrodka	
Kultury	w	Rokietnicy	oraz	re-
dakcja	„Rokickich	Wiadomości”	
zapraszają	dzieci	i	młodzież	do	
udziału	w	konkursie	plastycz-
nym	pod	honorowym	patro-
natem	Przewodniczącej	Rady	
Gminy	Rokietnica	na	wykona-
nie	kartki	świątecznej	o	tematy-
ce	„Wielkanoc”.
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A oto wyniki poszczególnych grup zawodników  
startujących w Turnieju:

Protasewicz, Aleksander Korytowski, 
Bartosz Protasewicz.
Podczas rywalizacji zawodnicy poka-
zali wielką determinację i wolę walki 
oraz duże już umiejętności karate. 
Wszystko to, odbywało się jednak w 
duchu fair play, który to na każdym 
kroku wpaja im trener.
Wymienieni zawodnicy otrzymali 
medale i dyplomy, a zwycięzcy po-
szczególnych grup dodatkowo pucha-
ry. Ponadto każdy zawodnik Turnieju 
dostał dyplom uczestnictwa oraz 

drobne „co nieco od 
Gwiazdora”. Wszyst-
kim startującym 
dziękuję za udział, a 
zwycięzcą gratuluję 
wyników. 
Należy dodać, że zma-
gania młodych adep-
tów karate, dopin-
gowała liczna i silna 
grupa rodziców, która 

jak sądzę na kolejnym VIII Turnieju 
w 2008 r. ponownie stawi się tak samo 
licznie. Zawody trwały 2 godziny, od-
były się w miłej, przedświątecznej 
atmosferze, a kończyły się przekazy-
waniem wzajemnie życzeń świątecz-
nych, których nie było końca...

Ze sportowym pozdrowieniem
W-ce Prezes Waldemar Stein 

ŻLKS Kiekrz organizują w dniach 
09.05 – 11.05.2008 r. Puchar Europy 
Centralnej w żeglarskiej klasie Cadet, 
które jednocześnie są eliminacją do 
olimpiady młodzieży i mistrzostw 
świata, które odbędą się w Holandii.
Zawody gromadzą na starcie dzieci i 
młodzież w wieku do 17 lat z Polski, 
Czech, Niemiec i Węgier. Spodziewa-
my się, że w zawodach weźmie udział 
około 200 uczestników. Pragniemy 
nadmienić, że zwycięzcą ubiegło-
rocznej edycji została polska załoga 
reprezentująca ŻLKS Kiekrz - Szy-
mon Wierzbicki i Krystian Dziubiń-
ski. Impreza ta, będzie największą, 
poza mistrzostwami świata imprezą 
żeglarską tej klasy w Europie. Orga-
nizatorzy zawodów, czyli ŻLKS oraz 

rodzice zawodników, dołożyli wszel-
kich starań, by miały one wspaniałą 
oprawę - planujemy pokazy lotnicze 
i modelarskie, orkiestrę wojskową, 
piknik żeglarski, pokaz sztucznych 
ogni... itp.
Perfekcyjna organizacja zawodów, o 
czym mogliśmy się przekonać pod-
czas zawodów rozgrywanych w ubie-
głych latach, z całą pewnością przy-
czyni się do propagowania pięknej 

dyscypliny sportu jakim jest żeglar-
stwo i powierzeniu nam organizacji 
kolejnych regat. Sukces ten odnosimy 
w dużej części dzięki sponsorom, któ-
rzy z nami są już kilka lat.
Ale ciągle wzrastają koszty takiej im-
prezy i potrzebujemy pomocy przy-
jaciół żeglarstwa, ludzi dobrej woli, 
którzy będą w stanie nam pomóc. 
Wsparcie, jakiego sponsorzy udzie-
lają organizatorom, z całą pewnością 
pozwoliłoby nam przygotować im-
prezę żeglarską w pełni profesjonal-
ną, o której będzie na długo głośno.
 Sezon 2008 rozpoczęliśmy już w 
styczniu prace nad sprzętem i wku-
waniem teorii. Szymon i Natalia 
Wierzbiccy są sternikami. 
Szymon pływa z Krystianem Dziu-
bińskim z Chodzieży, a Natalia pływa 
z Filadelfią Bachorz z Napachania. 
Ten rok zapowiada się nie mniej emo-
cjonująco jak poprzedni. Rozpoczy-

namy wielkanocnym zgrupowaniem 
we Włoszech nad jeziorem Garda. 
Prosto z Włoch jedziemy do Rybnika, 
gdzie odbędzie się zgrupowanie ka-
dry Polski. Będziemy tam trenować 
i testować nowy sprzęt. Zgrupowanie 
zakończymy regatami.
 Potem będziemy trenować na na-
szym jeziorze w Kiekrzu, gdzie przy-
gotowujemy się do naszych wielkich 
regat.
 W tym roku będziemy na zawodach w 
Kiekrzu, Pucku, Mielnie i Olsztynie, 
walczyć o nominacje do mistrzostw 
świata i olimpiady młodzieży, która 
odbędzie się w Dobrzyniu. 
 Nie będzie łatwo, ale obiecujemy, że 
damy z siebie wszystko.
 W następnych numerach Rokickich 
Wiadomości będę Was informował 
co nowego u żeglarzy, o ich sukce-
sach, a także problemach. 

Tomek Wierzbicki

Golf Club
W tej chwili pole jest 
nieczynne i trwają na 
nim prace przygotowu-
jące do nowego sezonu. 
Termin rozpoczęcia działalności 
uzależniony jest od pogody, liczymy, 
że będzie to połowa marca.
Od wiosny planujemy uruchomienie 
w Bytkowie zadaszonego miejsca 
restauracyjnego, liczymy, że przy-
ciągnie ono nowe grono osób, które 
wcześniej nas nie odwiedzały, rów-
nież okolicznych mieszkańców.

17 grudnia 2007 r. w sali 
gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Rokiet-
nicy odbył się VII Tur-
niej Gwiazdkowy sekcji 
karate. Uczestniczyło w 
nim 38 młodych kara-
teków Naszego Klubu, 
którzy rywalizowali w 
trzech grupach wieko-
wych. Zawody stały na 
niezwykle wysokim po-
ziomie sportowym i or-
ganizacyjnym. Uczest-
nicy pomimo młodego 
wieku zaprezentowali 
szereg dynamicznych 
i często skomplikowa-
nych akcji, które licznie 
zgromadzeni widzowie 
gromko nagradzali oklaskami. Była to 
kolejna impreza zorganizowana przez 
Mazowieckie Centrum Oyama Kara-
te „Lew” pod kierunkiem Radosława 
Kulikowskiego, promująca karate, ak-
tywny i zdrowy tryb życia oraz czystą 
sportową rywalizację. Na imprezę nie 
obowiązywały bilety wstępu, dzięki 
czemu zawody zgromadziły prawie 

1,5-tysięczną rzeszę 
widzów. Na szczególne 
brawa zasługują naj-
młodsi adepci karate 
z klubu „Lew”, często 
sześcio-siedmiolatko-
wie, którzy po oficjal-
nym otwarciu zawodów 
i wysłuchaniu hymnu 
dali pokaz sprawności 
i niezwykłego hartu 
ducha.
Sędzią głównym był 
trener sekcji, posiadacz 
II dana karate Pan Ja-
rosław Kuc, któremu 
pomagali nie startujący 
w turnieju zawodnicy: 
Paulina Dukat, Natalia 

Żeglarski sezon 2008

Grupa najmłodsza  
(początkująca)
1. Paul Jan
2. Staśkowiak Alicja
3. Walkowiak Hubert
3. Trzybiński Aleksander

 
Grupa średnia:
1. Rybiński Kacper

2. Rzepczyński Dominik
3. Sadek Amanda
3. Sosulska Kasia

Grupa starsza:
1. Stróżyk Jacek
2. Majchrzak Dawid
3. Nowacka Marika
3. Wojtkowiak Bartek

VII Turniej Gwiazdkowy sekcji karate
UKS „Błyskawica” z Rokietnicy

PZW „Sterlet”
3 lutego 2008 r. o 10.00 w restauracji 
„Pod Gruszą” w Rokietnicy odbędzie 
się walne zebranie Gminnego Koła 
PZW nr 118 „Sterlet” w Rokietnicy. 
Program zebrania:
- omówienie działalności Koła za 

ubiegły rok;
- sprawozdanie z pełnionych funkcji 

Prezesa Koła, Skarbnika, Komisji 
Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego 
oraz Komendanta Społecznej Stra-
ży Rybackiej;

- wręczenie odznaczeń dla zasłużo-
nych członków Koła, za wkład w 
rozwój wędkarstwa;

- wręczenie pamiątkowych pucharów 
i dyplomów dla wyróżniających się 
wędkarzy naszego Koła za 2007 rok 
w kategorii seniorzy, juniorzy;

- informacje bieżące dotyczące węd-
karstwa przedstawione przez opie-
kuna Koła z ramienia okręgu po-
znańskiego;

- dyskusja oraz wypracowanie koncep-
cji działania Koła PZW na 2008.

Prezes Koła
Wojciech Mazurek
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Niepozorny dom w sercu Rokietnicy. Otwarty, 
gościnny, ciepły jak tyle innych tuż obok nas. 
Pełen pasji i poświęcenia. Dla sportu, ale inaczej. 
Nie dla chwały i sławy za wszelką cenę, za to dla 
systematycznej ciężkiej pracy, wyników oku-
pionych ciężkimi treningami i wyrzeczeniami, 
przyjmowanymi zawsze z godnością i radością, 
gdy kończą je tak wspaniałe sukcesy.
Małgosia Chojnacka, rdzenna mieszkanka 
Rokietnicy, zainteresowanie sportem wynio-
sła z domu. Jak mówi Pan Wiesław, kiedyś czyn-
nie grający w piłkę nożną, to córka postanowiła, 
że zastąpi tacie marzenia o synu piłkarzu i po-
święci się pasji ojca, ale... w kajakarstwie. 
W szkole podstawowej była uczennicą Joanny 
Nowosiadły – wielkiej pasjonatki i propagatorki 
sportu. To ona zaprowadziła ją i jedenastkę in-
nych dzieci, do klubu sportowego „Surma”, w Pa-
miątkowie. Tam mimo spartańskich warunków 
trenowała codziennie kajakarstwo, pokonując 
trasę z Rokietnicy biegiem lub z pomocą taty, 
który mimo pracy zawodowej zawsze znajdował 
czas, by podwieźć dzieci na trening. Następnym 
etapem była praca w klubie „Posnania” Poznań, 

któremu Małgorzata Chojnacka jest wierna do 
dziś. Tu pod okiem trenerów, z których szczegól-
nie wspomina Andrzeja Kulczaka, zaczęła odno-
sić pierwsze poważne sukcesy. 

W 1995 zdobyła Mistrzostwo Polski w kate-
gorii juniorek i od tego czasu, poza jednym 
wyjątkiem, gdy była druga na podium, jest 
nieprzerwanie w tych zawodach złotą meda-
listką, oczywiście teraz już jako seniorka. Po 
tym sukcesie została zakwalifikowana do kadry 
narodowej i wyjechała na pierwsze zawody pu-
charowe do Austrii, przywożąc z nich złoty me-
dal. Potem była Białoruś, Czechy, Słowacja, Au-
stria, Francja, skąd zawsze wracała z medalem i 
kolejne Mistrzostwa Europy i Świata, w których 
od 1998 roku uczestniczyła już jako seniorka, 
zajmując pozycje na podium. Za swoje najwięk-
sze osiągnięcie uważa zdobycie pierwszego dla 
Polski złotego medalu w Mistrzostwach Świata 
juniorów w Curitibie w Brazylii w 2001 roku i 
oczywiście kwalifikacji olimpijskiej na igrzy-
ska w Pekinie po zajęciu trzeciego miejsca w 
Mistrzostwach Świata w Duisburgu w sierpniu 
2007 r. 

Dla Pana Wiesława, który sercem uczestniczy we 
wszystkich zmaganiach córki, największym prze-
życiem są zawsze jej powroty do domu. Kradzio-
ne wspólne godziny, poświęcone na rozmowy, 
wspomnienia, relacje, przeżywa bardzo głęboko, 
zwłaszcza, że trzeba znaleźć też czas, by przygoto-
wać następny wyjazd córki, co szczególnie obcią-
ża Panią Janinę – oddaną Małgosi mamę.
Przed nimi trudny rok przygotowań przed olim-
piadą w Pekinie. Zgrupowania w Szklarskiej Po-
rębie – to już poza nimi, trzy dni w domu, wyjazd 
do Portugalii, później do Francji lub Włoch, a od 
kwietnia ciężka praca w Centralnym Ośrodku 
Olimpijskim w Wałczu, gdzie po zawodach w 
maju zapadnie ostateczna decyzja o składzie ka-
dry narodowej na igrzyska. Potem Puchar Świata 
w Poznaniu, znowu Wałcz, Mistrzostwa Europy w 
Mediolanie, Wałcz i tak do sierpnia.
„Kiedy będzie można porozmawiać z Panią 
Małgosią?” – Pytam. „Może w październiku 
po olimpiadzie” – odpowiada Pan Chojnacki 
i obdarza mnie szczerym uśmiechem. 
Pasja wymaga wyrzeczeń, uczy wytrwałości 
i cierpliwości, każe rezygnować z wielu przy-
jemności i wolnego czasu. O tym wie najlepiej 
Małgosia, która po raz pierwszy w zeszłym roku 
miała trzytygodniową przerwę, która mimo in-
tensywnych treningów ma czas na naukę – jest 
przecież studentką Wydziału Trenerskiego Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 
wyróżnioną tytułem wybitnego sportowca tej 
uczelni. Skromna, bardzo pracowita, sumien-
na. Nigdy nie zależało jej na wielkim splen-
dorze, przesadnej wdzięczności, zbędnych 
pochwałach. Jednak – jak mówi – chciałaby 
być w swojej rodzinnej miejscowości zauważo-
na, rozpoznawalna, aby służyć radą, pomocą, 
przykładem. 
”Nie mam żalu do nikogo, ale pragnę, by 
władze naszej gminy zwróciły uwagę na lu-
dzi młodych, którzy odnoszą wiele sukcesów 
nie tylko w sporcie, podejmują różne wyzwa-
nia. By temu sprostać potrzebna jest „młoda 
krew” i dobra wola”.

Rozmawiała Danuta Potrawiak

Ludzie, 
których warto poznać

Rokietniczanka 
na IO w Pekinie

„Jeszcze nikt w Rokietnicy o tym nie wie”- mówi z wielkim szacunkiem Pan Wiesław Chojnacki ojciec 
Małgorzaty Chojnackiej – i pokazuje Brązowy Krzyż Zasługi przyznany córce, za wybitne osiągnięcia 
w sporcie, 20 września 2007 roku, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Kaczyńskiego.

Małgorzata Chojnacka, ur. 17.02.1983 r. 
Od 1995 r., poza jedynym drugim miejscem, 

Mistrzyni Polski w kajakarstwie. W 2001, 
w K-4, zdobyła pierwszy dla Polski złoty 

medal na Mistrzostwach Świata W Curi-
tibie w Brazylii. Wielokrotna medalistka 
zawodów pucharowych oraz Mistrzostw 

Europy i Świata. W 2007 r., w kategorii 
K-4 na 500m, zdobyła na Mistrzostwach 

Świata w Duisburgu kwalifikację olimpij-
ską na letnie igrzyska w Pekinie, zajmując 

trzecie miejsce. Brązowy medal w tej samej 
kategorii, zdobyła także na Mistrzostwach 

Europy w Pontevedra w Hiszpanii. Ponadto 
jest srebrną medalistką ubiegłorocznych 

Mistrzostw Europy i Świata na dystansie 
1000 m w kategorii K-2.
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ñò Kwalifikacje olimpijskie - Brązowy medal w K-4 na 500 m na Mistrzostwach 
Świata w Duisburgu 8-12.VIII.2007r.  
ñ Od lewej: Monika Borowiak, Aneta Pastuszka, Małgorzata Chojnacka, 
Ewelina Wojnarowska
ò Od lewej: Monika Borowiak, Małgorzata Chojnacka, Aneta Pastuszka, 
Ewelina Wojnarowska

Codzienna rozgrzewka przed treningiem

Mistrzostwa Świata w Duisburgu 
8-12.VIII.2007 r. Srebrny medal w 
K-2 na 1000 m zdobyty z Eweliną 

Wojnarowską z Poznańskiej Warty.

„Jeden świat  
  – jedno marzenie”
–	 pod	 tym	 hasłem	 odbędą	 się	 Igrzy-
ska	 Olimpijskie	 w	 Pekinie.	 Będą	 to	
pierwsze	IO	w	Azji	od	20	lat.	Igrzyska	
rozpoczną	 się	 ósmego	 dnia,	 ósmego	
miesiąca,	dwa	tysiące	ósmego	roku,	o	
ósmej	osiem	wieczorem	-	w	symbolice	
chińskiej	 liczba	osiem	jest	symbolem	
szczęścia,	 obfitości,	 pieniędzy	 oraz	
spokoju.

Nie	 wiadomo	 jaka	 będzie	 liczba	 za-
wodników,	którzy	wystąpią	w	stolicy	
Chin	-	wciąż	trwają	olimpijskie	kwa-
lifikacje.	Pewne	jest	jednak,	że	Igrzy-
ska	to	dla	każdego	sportowca	najważ-
niejsze	 w	 ciągu	 czterech	 lat	 zawody.	
Temu	 wydarzeniu	 podporządkowane	
są	 wielomiesięczne	 przygotowania,	
wielki	wysiłek	i	mnóstwo	wyrzeczeń.	

Wie	o	tym	najlepiej	kajakarka	Małgo-
rzata	 Chojnacka,	 o	 której	 piszemy	 w	
tym	 numerze.	 Warto	 dodać,	 że	 jako	
dyscyplina	 olimpijska	 kajakarstwo	
pojawiło	 się	 w	 1936	 roku	 w	 Berlinie	
-	wtedy	w	zawodach	mogli	brać	udział	
tylko	panowie.	Zawody	pań	-	pojawi-
ły	 się	 dopiero	 w	 1948	 roku.	 Podczas	
Igrzysk	 w	 Pekinie	 kajakarze	 będą	
rywalizować	w	9	konkurencjach.	Ka-
jakarki	 -	 w	 trzech.	 Małgorzata	 Choj-
nacka	wystąpi	w	kategorii	K4	na	500	
metrów.	Oprócz	zawodów	w	ka-
jakarstwie	 klasycznym	 Polskę	
będą	reprezentować	również	ka-
jakarze	górscy.

Zawodnikom	życzymy	medali,	a	kibi-
com	niezapomnianych	przeżyć!	

ms

oprac. na podstawie: 
www.wikipedia.org 
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Kącik  
Kryminalny  
gminy Rokietnica

1. 20.11.07r. w Żydowie w wyniku podję-
tych czynności służbowych policjanci z 
Rokietnicy dokonali zatrzymania osoby 
poszukiwanej 

2. Od 1.10.07r. do 23.11.2007r. z terenu 
posesji ul. Spokojna w Rokietnicy skra-
dziono 2 telewizory turystyczne i 2 ze-
stawy audio o łącznej wartości 5.000 
zł. Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg. 

3. 27.11.07r. w Pawłowicach w wyniku 
podjętych czynności policyjnych doko-
nano zatrzymania osoby poszukiwanej. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

4. 23/24.11.07r. w Napachaniu ul. Po-
znańska z terenu posesji dokonano kra-
dzieży przewodów elektrycznych, in-
stalacji hydraulicznej (miedzianej) oraz 
szlifierki kątowej firmy Bosch. Straty 
3,500zł. Sprawę prowadzi KP Tanowo 
Pdg.

5. 4.12.07r. w godz. 16:30-19:30 z Kiekrz 
ul. Muzealna dokonano kradzieży pojaz-
du AUDI A-6 kombi koi. czarny 2002r. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

6. 12.12.07r. w Rokietnicy ul. Legionów 
Polskich dokonano włamania do domu 
skąd skradziono laptopa firmy Dell, 2 
aparaty fotograficzne Carmon i HP 
oraz biżuterię. Sprawę prowadzi KP 
Tarnowo Pdg.

7. 9.12.07r. w Rokietnicy z otwartego 
pokoju hotelowego dokonano kradzieży 
telefonu komórkowego Sony Ericsson 
K550i o wartości 700zł. Sprawę pro-
wadzi KP Tarnowo Podgórne.

8. 15.12.2007r. w godzinach wieczorowo-
nocnych w Cerekwicy ul. Przybrodzka 
na gorącym uczynku został zatrzyma-
ny mężczyzna-sprawca przestępstwa. 
Zatrzymania dokonali funkcjonariusze 
Rew. Dz. Rokietnica.

9. 17.12.2007r. w godzinach przed połu-
dniowych w Przeźmierowie ul. Poznań-
ska dokonano zatrzymania trzech osób 
poszukiwanych. Zatrzymania dokonali 
funkcjonariusze Rokietnica wspólnie z 
policjantami z KP Tarnowo Podgórne.

10. 18.12.2007r. w godz. popołudniowych 
w Rokietnicy ul. Golęcińska policjanci  z 
Baranowa dokonali zatrzymania męż-
czyzny, który kierował rowerem w sta-
nie nietrzeźwości. Sprawę prowadzi 
KP Tarnowo Podgórne. 

11. 18.12.2007r. w Pawłowicach ul. Pa-
włowicka w godz. wieczornych dokona-
no zatrzymania mężczyzny na gorącym 
uczynku popełnienia przestępstwa. 
Zatrzymania dokonali f-sze KP Tarnowo 
Podgórne.

12. 21.12.2007r. w godz. popołudni owych 
w Krzyszkowie ul. Czartoryskiego do-
konano włamania do domu skąd skra-
dziono aparat fotograficzny Sony i 
komputer stacjonarny. Sprawę prowa-
dzi KP Tamowo Podgórne.

Osoby mogące pomóc w ustaleniu spraw-
ców wyżej wymienionych przestępstw pro-
szone ą o kontakt z dzielnicowymi Rewiru 
w Rokietnicy. Anonimowość zapewniona. 
Zwracamy się również z prośbą do miesz-
kańców naszej Gminy o zwracanie szcze-
gólnej uwagi na osoby których zachowanie i 
wygląd mogą wskazywać, że planuj ą doko-
nanie przestępstwa i informowanie o tym 
dyżurnego KP Tarnowo Podgórne pod nr 
telefonu 061-8146-997.

Kącik policyjny

st. post. Bartosz Gawęda  
tel. 061-814-51-97

sierż. sztab. Błażej Matysiak
tel. kom. 609-600-340

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

Komisariat  Policji w Tarnowie Podgórnym
Rewir Dzielnicowych w Rokietnicy
ul. Rolna 20, 62-090 Rokietnica
tel./fax 061-814-51-97

Plotki Klubu Kobiet Aktywnych 
Pomarzyć bardzo dobra rzecz 

Święta, Święta i po... To porzekadło, jak Polska 
długa i szeroka znamy wszyscy.
Przyjemnie jest spędzić Święta wśród najbliż-
szych, przy pięknie przystrojonym stole. Nie trze-
ba jednak należeć do Klubu Kobiet Aktywnych, 
aby wiedzieć jak „aktywnie” spędzają czas przed 
Świętami kobiety. I chociaż teraz zaklinamy się, 
że następne będą mniej „aktywne” z naszej strony 
to przecież: już za rok Wigilia, już nie długo coraz 
bliżej...... a my znowu wpadniemy w wir sprząta-
nia, gotowania itd. 
Ale co tam Święta Święta i po...
Problemem są oczywiście prezenty. Chociaż skle-
py pękają od nadmiaru, to trudno podjąć właś-
ciwą decyzję. G O K zorganizował kiermasz prac 
ręcznych, których autorami są dzieci, jednak i tu-
taj był tak duży wybór pięknych gwiazdkowych 
ozdób, że decyzja nie była łatwa. Wielką sztuką 
jest umiejętność wydobycia z dzieci tych ukry-
tych zdolności manualnych, a ile trzeba cierpli-
wości ze strony prowadzących GOK – jesteśmy 
pod wrażeniem – gratulujemy.
Ale co tam Święta Święta i po...
A więc najpiękniejszy dzień i najbardziej uroczy-
sta kolacja w roku - Wigilia. Spotkanie z najbliż-
szymi, wspólne kolędy – wrażeń co niemiara.
Dni Świąteczne to wizyty i rewizyty. Szkoda tro-
chę dzieci – sanki w minione Święta nie miały po-
wodzenia, ale przecież to dopiero początek zimy.
W ostatni dzień roku sklepy pękały w szwach. 
Wszędzie kolejki i nerwowy aczkolwiek świątecz-
ny nastrój: za parę godzin witaliśmy Nowy 2008 
rok... A pamiętacie państwo- przecież chwila mi-
nęła od powitania tego szczególnego, magicznego 
2000 roku, a tu już 2008. 
Pięknie wyglądała nasza Rokietnica i cała reszta 
Gminy. Wystarczyło przejechać lub przespacero-
wać się wieczorem – aby być zauroczonym ozdo-
bami naszych domów.
Serce się cieszy kiedy patrzymy na kolorowe prze-
piękne przybrania.
Wieczór Sylwestrowy to szczególna chwila – tele-
fony zagrzane do czerwoności od najlepszych ży-
czeń, i nawet brak śniegu nie był wstanie zmienić 
świątecznej oprawy. 

Nowy Rok to dzień wyciszenia i przemyśleń. Jak to 
możliwe, że kiedyś żywność była na kartki, dzieci 
miały wydzielane słodycze i cytrusy, a po pralkę 
trzeba było stać kilkanaście godzin o ile miało się 
szczęście. Pamiętacie !!!! - dawno, dawno temu 
był tylko jeden sklep ogólny w domu Państwa 
Styczyńskich, na przeciw Dworca było kino gdzie 
bilety sprzedawał Pan Michalak, a na środku wsi 
był stawek., Stara szkoła i jej kierownik Pan Gme-
rek, klasa w Gorzelni – tak, tak kiedyś była w Ro-
kietnicy Gorzelnia, Szkoła w Krzyszkowie. 
To wszystko było kiedyś w tamtym XX wieku – a 
teraz – masa sklepów, apteki, salony fryzjerskie i 
solaria, a na czele Gminy stoi „nasz chłopak”.
A więc Nowy Rok to dzień wspomnień i życzeń, 
aby było dobrze, szczęśliwie i aby wszyscy byli 
zdrowi. I takie właśnie życzenia wszystkiego naj 
- najlepszego proszę przyjąć od Klubu Kobiet Ak-
tywnych - DOSIEGO ROKU!!!
Ale się rozmarzyłam!!!!!!! A co z rzeczywistością? 
Z tą szarą nieciekawą prawdą dnia codziennego? 
Nagroda Nobla dla tego kto znajdzie sposób na 
pluchę i roztopy. 
Nagroda Nobla dla tego kto uchroni nas - prze-
chodniów - przed fontanną błota jaka spada na 
nas kiedy próbujemy przemykać bokiem, naszy-
mi chodnikami, aby ustrzec się kąpieli. Wielkie 
mi coś – błoto – nie ma się czym martwić, prze-
cież to błoto można wykruszyć, palto będzie jak 
nowe aż do następnej fontanny hahaha!!!!!!! 

Ale co tam - Święta Święta i po... a tymczasem 
KARNAWAŁ !!!!!!!!!!!!!

Przed nami wspaniała, niepowtarzalna, 
jedyna o takim klimacie  

zabawa karnawałowa

spotykamy się 2-go lutego 
o godzinie 20-tej „Pod Gruszą” 

ZAPRASZAMY !!!!!!

Bilety w cenie 120 zł. od pary do nabycia w 
Gminnym Ośrodku Kultury w godzinach pracy 
placówki oraz u Pani Marioli Mintura, tel. 0-61-
815-54-25

A więc do zobaczenia!!!!!!!!!!!!
Plotkara Barbara
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RozrywkaNa pierwszych ćwiczeniach stu-
dentów medycyny zajęcia w pro-
sektorium prowadzi sam profesor:
- Przyszły lekarz nie może się brzy-
dzić. Otóż ja wkładam palec w 
zwłoki i oblizuję go.  Radzę pań-
stwu też tak uczynić. 
Jak już kolejno wszyscy studenci z 
wielkimi oporami to zrobili, profe-
sor dodał:
- Przyszły lekarz powinien być tak-

że dobrym obserwatorem. Ja bo-
wiem wkładałem do zwłok palec 
wskazujący a oblizywałem palec 
serdeczny...

Na leśnej polanie walne zgroma-
dzenie wszystkich zwierząt. Prze-
mawia niedźwiedź a wszystko co 
on powie powtarza swoim skrze-
czącym głosikiem żaba. Podiryto-
wany niedźwiedź krzyknął:
- To zielone paskudztwo z wyłupia-

stymi oczami niech natychmiast 
opuści zebranie. 
- Krokodyl! Słyszałeś? Wynoś się 
stąd - zaskrzeczała żaba.  

- Babciu! Widziałaś gdzieś moje 
tabletki? Miały napis LSD. 
- Do diabła z tabletkami, a ty wi-
działeś tego smoka w kuchni ?

Z serca  
do serca...
Drodzy Czytelnicy,
Czy wiecie, że serce ma… mózg? 
Tak, dowiódł tego amerykańsko-
kanadyjski zespół neurokardiolo-
gów i neurokardiochirurgów. W wyni-
ku skomplikowanych badań, możliwych 
dzięki najnowocześniejszym cudom 
techniki laserowej znaleziono w sercu 
ogniska neuronów, takich samych, któ-
re znajdują się na obydwu półkulach na-
szego mózgu. 
To odkrycie pozwoliło na opublikowanie 
w światowych czasopismach medycz-
nych rewelacyjnej wiadomości, której 
nie podejrzewali najśmielsi prognostycy 

medyczni a nawet 
p a r a -m e d yc z -
ni: serce nie jest 
zwykłą pompą, 
t r a nspor t ują-
cą krew, ale ma 

swój mózg a nawet 
pamięć. Dzięki temu 

np. zachowania biorców 
po transplantacji serca tak często przy-
pominają cechy charakteru dawców. 
Niesamowite i niewiarygodne.
A jednak… Od zamierzchłych czasów 
to właśnie w sercu widziano źródło mi-
łości, nienawiści, czułości, miłosierdzia i 
zazdrości. Dzisiaj badania wykazują, że 
to wcale nie było symboliczne. Czekamy 
na szczegóły wyników światowych ba-
dań nad mózgiem serca a tymczasem...
Dziękuję za Wasze listy pełne szczerych 

a czasem bardzo osobistych wyznań, 
które pisaliście do mnie pod wpływem 
lektur mojej skromnej serii „Aneks 
do…”. Lektura Waszych listów skłoni-
ła mnie do zainicjowania od bieżące-
go numeru rubryki „Z serca do serca”, 
której Wy będziecie … współautorami. 
Piszcie o wszystkim, co wam leży na 
sercu. Będziemy publikować Wasze listy 
z jednoczesnymi propozycjami rozwią-
zań Waszych problemów. Gwarantu-
jemy dyskrecję, 
zastrzegając so-
bie jednocześnie 
prawo do skraca-
nia publikowa-
nych listów.

Teresa Bartol

Niech żyje bal!!!
Karnawał w pełni, dlatego proponujemy Państwu coś na uroczystość karnawałową. 
Jest  to specjalność restauracji z Napachania - „Jaśkowa Zagroda”.

Nazwa KARNAWAŁ pochodzi od łacińskiego słowa carnavale (pożegnanie mięsa , caro 
- mięso, vale - bywaj, żegnaj), gdyż jest to okres poprzedzający Wielki Post. W Polsce okres 

ten często nazywano Zapustami i był to także czas zabaw, hulanek i swawoli, ostatnie trzy 
dni zapustów to ostatki zwane onegdaj, w niektórych regionach Mięsopustem.
Do głównych tradycji karnawałowych należą oczywiście zabawy, bale i parady. Najbardziej znane parady i 
zabawy tego okresu to karnawał w Rio i karnawał w Wenecji. Parady odbywają się głownie tuż przed Środą 
Popielcową i trwają kilka dni. Jest to okres oczekiwany, często przez cały rok, uczestnicy przygotowują spe-
cjalnie na tą okazje stroje karnawałowe niezwykle bogato zdobione, często wyuzdane, mieniące się złotem, 
przepychem, częstym ich elementem są pióra.

Sznycel cielęcy
Składniki:

250 g cielęciny
sól

pieprz
bułka tarta

jajko

Wykonanie:

Cielęcinę rozbić na cienki plaster, uformować sznycel, posolić i popieprzyć do smaku. Panierować w jajku i bułce. Obsma-
żyć na złocisty kolor. Osobno usmażyć jajko sadzone, nałożyć na kotlet. Podawać z frytkami, pieczonymi ziemniakami lub 
ziemniakami z wody. 
Smacznego!
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Pierwszy	 rok	 czteroletniej	 ka-
dencji	przeszedł	już	do	historii.	
W	dobrym	tonie	i	zwyczaju	jest	
omówienie	 i	 zdanie	 relacji	 z	
pełnionej	funkcji	przed	swoim	
elektoratem.	Był	 to	niewątpli-
wie	dobry	rok	dla	dynamicznie	
rozwijającej	 się	 naszej	 gminy,	
a	 skutki	 przemian	 widoczne	
są	na	każdym	kroku.	
Uczestnicząc	aktywnie,	na	po-
siedzeniach	komisji	oraz	zabie-
rając	głos	na	sesjach	Rady	Gmi-
ny	mam	satysfakcję,	że	cząstka	
mojej	pracy	przyczyniła	 się	do	
rozwoju	naszej	gminy.
Zgłaszane	przez	moją		osobę	in-
terpelacje	na	sesjach	dotyczyły:	
oświaty,	 ochrony	 środowiska,	
funkcjonowania	 komunika-
cji	 gminnej	 oraz	 stanu	 dróg.	
Dzięki	 przychylności	 i	 zrozu-
mieniu	 władz	 gminy	 zgłasza-
ne	 problemy	 zostały	 rozwią-
zane	 pozytywnie.	 Szczególnie	
problem	rozlewiska	na	drodze	
powiatowej	w	rejonie	kościoła	
z	Żydowie,	gdzie	woda	i	ścieki	
wypływające	 z	 szamba	 wyle-
wały	się	na	drogę	utrudniając	
ruch	pojazdów	obniżając	kom-
fort	 życia	mieszkańców.	Dzię-
ki	wykonanej	kanalizacji	w/w	
miejsca	można	było	zlikwido-
wać	szamba,	a	ścieki	odprowa-
dzić	do	osiedlowej	oczyszczal-
ni	ścieków.	
W	 kolejnym	 etapie	 tej	 inwe-
stycji	 wykonano	 kanał	 desz-
czowy,	 gdzie	 woda	 opadowa	
przechodząc	 przez	 osadniki	
kierowana	 jest	 do	 stawu	 przy	
kościele.	 Dodatkowo	 miejsce	
nabrało	estetycznego	wyglądu,	
gdy	 wykonano	 krawężniki,	
poprawiono	 zniszczony	 chod-
nik	i	położono	dywanik	asfal-
towy.	
Zrekultywowano	 i	 naprawio-
no	drogi	w	kierunku	Obornik	
(droga	 powiatowa)	 oraz	 do	
Krzyszkowa.	 Dużym	 osiąg-
nięciem	 jest	 przeznaczenie	
z	 budżetu	 gminy	 znacznej	
kwoty,	 o	 którą	 zabiegałem,	
na	dokończenie	drugiej	 części	
świetlicy	 wiejskiej	 w	 Żydowie	
niezbędnej	 dla	 realizacji	 im-
prez	 kulturowo-oświatowych	
oraz	innych	służących	lokalnej	
społeczności.	
Zgłosiłem	 ponadto	 problem	
oświetlenia	 ulicznego	 na	 od-
cinku	 drogi	 Żydowo-Rostwo-

rowo	związany	z	narastającym	
natężeniem	 ruchu	 pojazdów	
na	tym	odcinku	lub	ewentual-
ną	 budowę	 chodnika	 dla	 pie-
szych	 w	 najbliższym	 okresie	
zostanie	 zrealizowana	 inwe-
stycja	 oświetlenia	 ulicznego	
od	 ul.	 Kolejowej	 do	 osiedla	
Zielony	Lasek	w	Rostworowie.	
W	dalszym	ciągu	jestem	zwo-
lennikiem	 i	 zamierzam	 roz-
wiązać	 problem	 gazyfikacji	
wsi,	który	 znacznie	obniżyłby	
koszty	 utrzymania	 naszych	
domów	i	poprawił	stan	środo-
wiska,	 a	 którym	 mieszkamy	
(zniknęłyby	dymiące	kominy).	
Na	zakończenie	pragnę	dodać,	
że	 aktywnie	 uczestniczę	 w	
życiu	 kulturalnym	 i	 towarzy-
skim	 naszego	 sołectwa	 będąc	
współorganizatorem	 wielu	
imprez	 dla	 dzieci,	 młodzieży	
oraz	 zapewniam,	 że	 godnie	
będę	 reprezentował	 naszych	
mieszkańców	na	forum	gminy	
bieżącej	kadencji.	

radny Żydowo, Rostworowo,  
Sobota, Bytkowo

Wojciech Mazurek

Minął	 2007	 rok.	 Chciałbym	
wspomnieć	o	kilku	sprawach,	
które	udało	 się	 zrealizować	w	
ubiegłym	 roku.	 Przy	 dużym	
zaangażowaniu	 mieszkań-
ców	ulicy	Sosnowej,	Kierskiej,	
Szkutniczej	i	Żeglarskiej	wnie-
siono	protest,	który	wstrzymał	
budowę	 masztu	 telefonii	 ko-
mórkowej	 na	 posesji	 przy	 ul.	
Ostrej.	Dzięki	mojej	interwen-
cji	 znacznie	 poprawiono	 stan	
ulicy	 Sosnowej.	 Zainstalowa-
no	 również	 kosze	 na	 śmieci	
przy	 ul.	 Kierskiej.	 Udało	 się	
oczyścić	częściowo	pobocza	ul.	
Kierskiej	przez	służbę	drogową	
Starostwa	Powiatowego.
Specjalne	 podziękowania	 za	
dobrą	 współpracę	 składam	
radnej	p.	Sylwii	Kiejnich.
Mam	 nadzieję,	 że	 praca	 ko-
misji	w	bieżącym	roku	będzie	
jeszcze	bardziej	sukcesywna.
Przewodniczący	 Komisji	 Re-
wizyjnej	 Rady	 Gminy	 Rokiet-
nica

radny Kiekrza i Pawłowic
Ryszard Słuszczak 

Rok	2007	 to	Wielka	Orkiestra	
Świątecznej	 Pomocy	 zorga-
nizowana	 spontanicznie	 po	
raz	 pierwszy	 przez	 wspólno-
tę	 szkolną	 i	 rodziców	 Szkoły	
Podstawowej	 w	 Mrowinie.	
To	 nowo	 posadzone	 tuje	 na	
boisku	 szkolnym.	 Mieszkań-
cy	 Kobylnik	 mogą	 cieszyć	 się	
tym,	 iż	 częściowo	 sfrezowane	
zostały	 pobocza	 ul.	 Szkolnej,	
co	 pozwoli	 na	 zachowanie	 jej	
dobrego	 stanu	 technicznego.	
Utwardzone	 i	wyrównane	zo-
stały	również	ulice:	Wiśniowa,	
Polna,	Brzozowa	i	Bukowa.	Po-
jawił	się	na	wjeździe	od	strony
Sadów	 nowy	 znak	 z	 nazwą	
miejscowości,	 gdyż	 poprzedni	
został	 zniszczony	 przez	 wan-
dali.	 Oznakowano	 dwie	 na-
stępne	 ulice	 w	 Kobylnikach	
Małych:	 Irysową	 i	 Działkową	
-	 co	 będzie	 zaczątkiem	 ozna-
kowania	wszystkich	ulic	w	tej	
miejscowości	 i	 sporządzenia	
planu	 sytuacyjnego,	 zgodnie	
ze	 zgłoszoną	 sugestią	 miesz-
kańców.	 Zapraszam	 chętne	
firmy	do	ewentualnego	współ-
finansowania	 planu	 sytuacyj-
nego.	 Będzie	 on	 mógł	 być	 dla	
nich	 dzięki	 temu	 forma,	 re-
klamy	 poprzez	 umieszczenie	
na	nim	np.	loga	firmy.	Na	tzw.	
Glinkach	 poprzycinane	 zosta-
ły	 gałęzie	 wchodzące	 w	 linie	
elektryczne.	 Jako	 mieszkańcy	
liczyliśmy	 na	 bardziej	 rady-
kalne	cięcia,	ale	wierzymy,	że	
następnym	 razem	 będzie	 to	
lepiej	 zrobione.	 W	 2007	 roku	
wybrani	 zostali	 ponownie	
sołtysi;	 w	 Kobylnikach	 i	 Ro-
gierówku	 (z	 którymi	 współ-
praca	 bardzo	 dobrze	 się	 ukła-
da.	 Dziękuję	 mieszkańcom	
za	 dużą	 frekwencję	 na	 zebra-
niach	wiejskich	 ,	 co	 świadczy	
o	tym,	 iż	sprawy	otaczającego	
nas	środowiska	są	dla	Państwa	
ważne.	 Istotne	 jest	 również	
zaangażowanie	 mieszkań-
ców	 Kobylnik	 w	 rok	 roczne	
organizowanych	 dożynkach	
„U	 Księdza	 za	 płotem”	 w	 Lu-
sowie.	 Mimo,	 iż	 należymy	 do	
gminy	 Rokietnica,	 potrafimy	
się	 integrować	 ze	 społecznoś-
cią	gminy	Tarnowo	Podgórne.	
Jeżeli	 już	mowa	o	współpracy	
między	 gminami,	 to	 warto	
dodać,	że	dane	mi	jest	uczest-
niczyć	 czynnie	 w	 realizacji	

unijnego	 programu	 LIDER	
obejmującego	 cztery	 gminy:	
Rokietnicę,	 Tarnowo	 Podgór-
ne,	Kaźmierz	i	Szamotuły.	Jest	
niezmiernie	pocieszające	to,	że	
w	naszym	otoczeniu	są	osoby,	
które	całym	swoim	sercem	za-
angażowały	 się	 w	 działalność	
Stowarzyszenia	 na	 rzecz	 osób	
niepełnosprawnych	 AMIKUS	
z	 siedzibą	 w	 Gimnazjum	 w	
Napachaniu.	 Ważne	 jest,	 że	
zrobiliśmy	 w	 mijającym	 roku	
coś	 dla	 naszego	 zdrowia,	 a	
mowa	 tu	 o	 akcji	 dotyczącej	
profilaktyki	 raka	 jelita	grube-
go	i	odbytnicy	oraz	prostaty,	a	
także	 czynny	 udział	 kobiet	 w	
przedsięwzięciu	 dotyczącym	
walki	z	rakiem	szyjki	macicy.	Z	
przyjemnością	uczestniczyłam	
w	takiej	uroczystości	jak	Dzień	
Seniora	dla	mieszkańców	Ko-
bylnik	 i	 Napachania	 oraz	 po	
raz	 pierwszy	 po	 rozmowach	 z	
panią	dyrektor	GOK	udało	się	
zaprosić	do	wspólnego	święto-
wania	seniorów	z	Rogierówka.	
Miło	 jest	 odwiedzać	 miejsca,	
gdzie	 jesteśmy	 zapraszani.	
Mowa	 tu	 o	 rozbudowanym	
przedszkolu	BAJECZKA.,	UKS	
BŁYSKAWICA	na	zakończenie	
sezonu,	 Gimnazjum	 w	 Napa-
chaniu,	 Nowoczesnej	 Oczysz-
czalni	Ścieków	w
Bytkowie,	 Klubie	 Sołeckim	 w	
Mrowinie,	a	w	nim	spotkanie	
z	operetką,	teatrzyk	o	dobrym	
smoku.	 Dzień	 Kombatanta,	
Dzień	 Dziecka,	 na	 850-lecie	
Krzyszkowa.	 Myślę,	 że	 nasi	
mieszkańcy,	 a	 szczególnie	
młodzież	 czują	 wielką	 satys-
fakcję	 z	 nowego	 podjazdu	 i	
opłotowania	 terenu	 szkoły	 w	
Napachaniu	 oraz,	 że	 powstał	
niemały	odcinek	„normalnej”	
drogi	na	Dalekie.
Dziękuję,	 że	 dzięki	 Państwu	
dane	mi	jest	uczestniczyć	czyn-
nie	w	życiu	naszej	gminy	i	móc	
w	jakimś	stopniu	wpływać	na	
jej	rozwój.	Dzięki	oddanym	na	
mnie	 głosom	 mogłam	 przez	
pierwszy	 rok	 pracy	 tej	 Rady	
wiele	się	nauczyć	oraz	poznać	
nowych,	 ciekawych	 ludzi	 i	
wcześniej	nieznane	mi	sprawy	
dotyczące	naszej	społeczności.	
Wszystkim	życzę	pomyślności	
w	Nowym	2008	Roku!

radna Kobylnik,  
Rogierówka, Starzyn

Sylwia Kiejnich

Co udało się ulepszyć w minionym roku?
Odpowiadają radni gminy Rokietnica
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Jako	 radny,	 reprezentujący	
Krzyszkowo	chciałbym	podsu-
mować	 ostatni	 rok	 mojej	 pra-
cy.	Przez	wiele	ostatnich	lat,	w	
zakresie	inwestycji	gminnych,	
Krzyszkowo	 było	 traktowane	
trochę	po	macoszemu.
Od	wielu	 lat	ogromnym	prob-
lemem	 naszej	 wsi	 jest	 zapew-
nienie	 bezpieczeństwa	 dzieci	
idących	do	 i	ze	szkoły.	Wzmo-
żony	ruch	samochodowy	i	brak	
wyobraźni	 niektórych	 kierow-
ców	 powoduje,	 że	 krzyszkow-
skie	 dzieci	 nie	 czują	 się	 bez-
pieczne	na	drodze.	Już	zostały	
postawione	 znaki	 drogowe,	
określające	 granice	 obszaru	
zabudowanego.	Dla	kierowców	
oznacza	 to	 obligatoryjne	 zdję-
cie	 nogi	 z	 gazu	 i	 ograniczenie	
prędkości	do	50	km/h.	W	tym	
roku,	w	budżecie	gminy	udało	
się	zabezpieczyć	środki	na	wy-
konanie	 projektu	 chodnika	 z	
Rokietnicy	do	Krzyszkowa	i	na	
wykonanie	 samego	 chodnika.	
Jeśli	 nie	 wynikną	 jakieś	 nie-
przewidziane	 kłopoty,	 w	 no-
wym	roku	szkolnym,	dzieci	po-
wędrują	do	szkoły	bezpiecznie,	
używając	 nowego	 chodnika.	
W	 budżecie	 gminy	 na	 ten	 rok	
zostały	 również	 zabezpieczone	
środki	 na	 częściowy	 remont	
krzyszkowskiej	świetlicy.
W	 mijającym	 roku	 Urząd	
Gminy	 Rakietnica	 wystąpił	
do	 Marszałka	 Województwa	
Wielkopolskiego	 o	 dofinan-
sowanie	 budowy	 dróg	 dojaz-
dowych	do	pól.	Na	 liście	dróg	
przeznaczonych	do	realizacji	w	
ramach	 tego	 dofinansowania	
jest	 fragment	 ulicy	 Głównej,	
od	 figury	 w	 stronę	 Rostworo-
wa.	 Planowane	 jest	 położenie	
nawierzchni	asfaltowej	o	dłu-
gości	około	l	km.
W	roku	2007	nasza	wieś	-	naj-
starsza	 wieś	 gminy	 Rokietni-
ca	 obchodziła	 850-lecie	 swe-
go	 istnienia.	 Z	 tej	 okazji,	 przy	
współpracy	Rady	Sołeckiej	Wsi	
Krzyszkowo,	 sołtysa,	 miesz-
kańców	 i	 Urzędu	 Gminy	 Ro-
kietnica	zostały	zorganizowane	
obchody	jubileuszu.	Szczególne	
podziękowania	należą	się	Pani	
Reginie	 Wierzbińskiej,	 któ-
ra	 ufundowała	 krzyż,	 stojący	
obecnie	 na	 rozwidleniu	 ulic:	
Głównej	 i	 Polnej.	 Msza	 dzięk-
czynna,	 odsłonięcie	 tablicy	
upamiętniającej	 rocznicę	 po-
wstania	Krzyszkowa	 i	popołu-
dniowo-wieczorny	festyn	zgro-

madziły	 niemal	 wszystkich	
mieszkańców	naszej	wsi	i	licz-
nych	 gości.	 W	 opinii	 wszyst-
kich	uczestników	uroczystości,	
była	 to	 świetna	 impreza,	 na	
której	bez	codziennego	pośpie-
chu	można	było	porozmawiać,	
pośmiać	się,	skosztować	wypie-
ków	 miejscowych	 gospodyń,	
wziąć	udział	w	konkursie,	po-
jeździć	na	koniu	-	słowem,	spę-
dzić	miło	czas.
Chcę	 podkreślić,	 że	 aktywnie	
uczestniczę	w	pracach	Komisji	
Budżetowej	i	Komisji	Rewizyj-
nej,	których	jestem	członkiem.	
Równie	 aktywnie	 uczestniczę	
w	pracach	Rady	Gminy,	stara-
jąc	się	jak	najlepiej	reprezento-
wać	interesy	mieszkańców	wsi	
Krzyszkowo	oraz	podejmować	
mądre	decyzje	dla	całej	gminy.	
Czy	za	wykonaną	pracę	można	
mi	 wystawić	 pozytywną	 oce-
nę?	Oceńcie	Państwo	sami.

radny Krzyszkowa
Zbigniew Muszyński

Miniony	rok		był		czasem		wie-
lu	 przemian	 w	 naszej	 gminie.	
Chociaż	 był	 to	 rok,	 w	 którym	
podobnie	 jak	 większość	 	 rad-
nych		stawiałem	pierwsze	kroki		
w		samorządzie		gminnym,	nie	
było	dla	nikogo	taryfy	ulgowej.	
Był	 to	 czas	 wytężonej	 pracy	 i	
pracy	wielu	trudnych	ale	jakże	
bardzo	ważnych	w	strategii	roz-
woju	gminy-	decyzji	.	W	swoich	
działaniach	 na	 rzecz	 gminy,	
starałem	się	przede	wszystkim	
wychodzić	 	 z	 inicjatywami	 na	
rzecz	 rozwoju	 swojego	 okręgu	
wyborczego	 	 tj.	 Mrowina,	 Ce-
rekwicy	 i	 Przybrody.	 Na	 mój	
wniosek	 został	 utworzony		
punkt	dostępu	do	Internetu		w		
Szkole	Podstawowej	w	Mrowi-
nie	,	brałem	udział		w	planowa-
niu	 budowy	 i	 remontów	 dróg		
oraz	modernizacji		oświetlenia.		
Wnioskowałem	 do	 p.	 Wójta	 o	
przywrócenie	 czystości	 przy	
drogach,	nieużytkach	i	 lasach.	
Monitorowałem		przebieg	kon-
troli	 mieszkańców	 pod	 wzglę-
dem	 podpisanych	 umów	 na	
wywóz	 nieczystości	 stałych	
i	 płynnych.	 Brałem	 udział	 w	
organizacji	i	przebiegu	festynu	
rodzinnego	 w	 Cerekwicy.	 Po-
nadto	 jako	 radny	 	 szczególną	
uwagę	zwracałem	na	działania	
z	zakresu		budownictwa	i	zago-
spodarowania	 przestrzennego	
a	także	potrzeby	i	kierunki	roz-

woju	oświaty	w	naszej	gminie.
Nowy	 Rok	 	 niesie	 nowe	 wy-
zwania,	nowe	problemy	.	Nie-
sie	 także	 potrzebę	 kontynuo-
wania	tych	zmian,	które	nasza	
gmina		przyjęła	do		realizacji.	
Życzę	 sobie	 i	 mieszkańcom,	
aby	 w	 tym	 roku	 zapadały	
same	mądre	i	owocne	decyzje	
oraz	 byśmy	 z	 każdym	 dniem	
odczuwali,	 że	 mieszkamy	 w	
gminie	na	miarę	Europy.	

radny Mrowina-Cerekwicy, 
Przybrody

Arkadiusz Klapiński

Witam	 wszystkich	 mieszkań-
ców	gminy	Rokietnica.	W	No-
wym	 2008	 Roku	 chciałabym	
złożyć	 Państwu	 serdeczne	 ży-
czenia,	 aby	 wszystkie	 zamie-
rzenia	 i	 plany,	 które	 każdy	 z	
nas	sobie	wytyczy	zostały	zre-
alizowane.	 Jako	 radna	 gminy	
Rokietnica,	 w	 kilku	 zdaniach	
pragnę	podsumować	rok	pracy	
na	rzecz	mieszkańców.	Bardzo	
się	cieszę	iż	mogłam	dalej	po-
prowadzić	 konkurs	 „Gmina	
Rokietnica	 w	 kwiatach	 i	 zie-
leni”,	 gdyż	 jest	 on	 niewątpli-
wie	 (estetyczną)	 wizytówką	
naszej	 małej	 Ojczyzny.	 Sądzę,	
że	 w	 tym	 roku	 formuła	 tegoż	
konkursu	zostanie	poszerzona	
i	mieszkańcy	licznie	włączą	się	
w	nowy	pomysł-ideę.	
Byłam	 członkiem	 komitetu	
organizacyjnego	pt.:	 „Wybierz	
zdrowie”.	Udało	nam	się	prze-
prowadzić	akcję	profilaktyczną	
„Kobiety	–	czy	muszą	umierać	
na	raka	szyjki	macicy”.	Liczne	
grono	uczestników,	utwierdzi-
ło	nas	w	słuszności	i	potrzebie	
takowych	przedsięwzięć.	
Uważam,	 że	 dobrze	 się	 stało,	
że	 zostały	 poczynione	 pierw-
sze	 kroki	 w	 sprawie	 budowy	
dróg	na	terenie	gminy.	
Mam	 tu	 na	 myśli	 –	 początek	
dróg	na	os.	Koszycy	–	ul.	Krę-
tej	 jak	 również	 ul.	 Gminnej	
w	 Rokietnicy.	 Niewątpliwie	
sukcesem	 zakończyła	 się	 roz-
budowa	 przedszkola	 „Bajecz-
ka”.	 Jest	 to	 jedno	 z	 najwięk-
szych	 przedszkoli	 w	 powiecie	
poznańskim,	 z	 nowoczesnym	
wyposażeniem	sal	zabaw,	lek-
cyjnych	 i	 zaplecza.	 Na	 zakoń-
czenie	 pragnę	 wspomnieć	 o	
prezencie	mikołajkowym,	jaki	
wspólnie	 z	 radnymi:	 Ryszar-
dem	 Lubką,	 Elżbietą	 brzeź-
niak	i	Wojciechem	Mazurkiem	

udało	nam	się	ufundować	dla	
dzieci	 z	 naszej	 gminy.	 Było	
nim	przedstawienie	Pt.:	„Przy-
gody	 dzielnego	 smoka	 Kuby”,	
które	 zostało	 obejrzane	 przez	
dzieci	 z	 Mrowina,	 Żydowa	 i	
Rokietnicy.	

radna Rokietnicy 
Małgorzata Szymańska 

Oczywiście,	 wszystko	 to	 co	
stało	 się	 ze	 szkołą	 oraz	 przy	
szkole	w	Napachaniu:
-	opłotowaliśmy	teren	szkoły	z	
boiskiem	oraz	wybudowaliśmy	
podjazd	dla	autobusów	dowo-
żących	 młodzież	 wprost	 pod	
drzwi	szkoły.	W	kilka	miesięcy	
udało	się	nam	zmienić	to	miej-
sce	w	nie	do	poznania.	Cieszę	
się	 również,	 że	 mieszkańcy	
Dalekiego	są	coraz	bliżej	Euro-
py!	Dzięki	nowej	nawierzchni	
większej	 części	 drogi	 z	 dale-
kiego	 do	 Napachania	 można	
już	 pokonać	 i	 szybciej	 i	 bez-
pieczniej	dla	samochodu.	
Bezpieczniej	czują	się	też	miesz-
kańcy	 napachańskich	 bloków	
przechodzący	 na	 „zebrze”	 ru-
chliwą	ulicę	Rokietnicka.	
W	tym	roku	najważniejsze	dla	
Napachania	 będzie	 –	 uwaga!	
–	 wybudowanie	 sali	 gimna-
stycznej,	w	której	młodzież	bę-
dzie	 mogła	 ćwiczyć	 najpraw-
dopodobniej	 już	 od	 września	
bieżącego	roku.	
Wiemy,	że	jest	jeszcze	wiele	do	
zrobienia,	ale	mieszkańcy	Na-
pachania	 i	 Dalekiego	 potrafią	
docenić	to,	co	już	się	zmieniło	
na	lepsze.	Podchodzą	do	mnie	
na	 ulicy	 i	 dziękują,	 przysy-
łają	 sms-y	 z	 gratulacjami,	 że	
wreszcie	coś	się	dzieje.	
Dziękuję	 za	 to,	 że	 zauważacie	
nasze	starania.	

Przewodnicząca Rady Gminy 
i radna Napachanie-Dalekie

Teresa Bartol

Sprawozdanie radnego Marcina 
Jakobsze zostało przygotowane 
wspólnie z sołtysem Marianem 
Jakobsze. Patrz str. 21.

Redakcja „Rokickich Wiadomo-
ści” zwróciła się z tym pyta-

niem do wszystkich radnych. 
Od pozostałych członków Rady 

nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 
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Grudzień to również dla sa-
morządowców czas dokony-
wania podsumowań i bilan-
sów, oceny podejmowanych 
działań. O minionych dwu-
nastu miesiącach w powiecie 
poznańskim oraz planach na 
2008 rok, rozmawiamy z Ja-
nem Grabkowskim, Starostą 
Poznańskim.

- Panie Starosto, jak dokoń-
czyłby Pan zdanie:  
Rok 2007...
- ...minął bardzo szybko. To pierw-
sze skojarzenie, które przychodzi 
mi na myśl. Tak wiele działo się 
w tym czasie. Zarówno u nas - w 
Starostwie, a także całym powie-
cie i regionie.

- Co Pan przez to rozumie?
- Zacznijmy od tego, co w Staro-
stwie. Zmiany widać już na pierw-
szy rzut oka. Od kilku miesięcy 
do urzędu wchodzimy nowym 
wejściem – w pełni bezpiecznym 
i przystosowanym do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Nie 
ma u nas żadnych barier archi-
tektonicznych, potwierdzeniem 
czego jest przyznany w czerwcu 
certyfikat „Tutaj jest OK”. Zadba-
liśmy również o to, by usprawnić 
obsługę interesantów w Wydziale 
Komunikacji. Obecnie, po wpro-
wadzeniu zmianowego trybu 
pracy, problem kolejek został 
właściwie wyeliminowany. Doce-
lowo, najprawdopodobniej już w 
pierwszym kwartale 2008 roku, 
otworzymy w Swarzędzu tereno-
wy oddział tego referatu. Placów-
ka oferować będzie pełen zakres 
usług związanych z rejestracją 
pojazdów. Będzie to duże uła-
twienie dla wielu mieszkańców 
powiatu. Również z myślą o nich 
przeniesione zostały w bardziej 
centralny punkt miasta, na ulicę 
Zieloną, niektóre wydziały Staro-
stwa, m.in. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie. Od dłuższego 
już czasu rezyduje tam też Po-
wiatowy Rzecznik Konsumentów. 
Właśnie ukończona została budo-
wa podjazdu do budynku. Chciał-

bym, aby w przyszłym roku prze-
prowadzony został remont windy 
oraz termomodernizacja. 

- A co, Pana zdaniem, uznać 
można za najważniejsze 
wydarzenie 2007 roku?
- Jedną z najbardziej zaskaku-
jących i radosnych wiadomo-
ści zeszłego roku - nie tylko dla 
mieszkańców Poznania, lecz rów-
nież całego naszego regionu była 
prawdopodobnie informacja o 
przyznaniu Polsce prawa do orga-
nizacji Mistrzostw Europy w Pił-
ce Nożnej Euro 2012. Dla władz 
samorządowych jest to jednak 
ogromne wyzwanie, w obliczu 
którego koniecznością jest współ-
działanie włodarzy gmin, powiatu 
i miasta. Dla mnie to kolejny ar-
gument, na to, że należy współ-
pracować aglomeracyjnie. 

- W maju 2007 roku powoła-
na została Rada Aglomeracji 
Poznańskiej, jak ocenia Pan 
jej dotychczasowe funkcjono-
wanie?
- Jeśli idzie o działalność podej-
mowaną stricte przez Radę, to 
skupiliśmy się w pierwszej ko-
lejności nad najbardziej naglącą 
kwestią, związaną z gospodarką 
odpadami. Przedstawiony i prze-
dyskutowany został projekt sta-
tutu związku celowego, teraz cze-
kamy na decyzje poszczególnych 
gmin. Mówi się, że „duży może 
więcej” – to prawda, lecz w przy-
padku aglomeracji poznańskiej 
obecność tak wielu podmiotów 
wchodzących w jej skład znacznie 
wydłuża proces decyzyjny, trzeba 
zatem cierpliwości. Kwestie, któ-
rymi zajmuje się Rada, są w więk-
szości bardzo złożone, wymagają 
gruntownego rozpatrzenia, a co 
za tym idzie również i czasu. Po-
wiem szczerze, że mam pewien 
niedosyt, lecz również nadzieję, że 
przyszły rok przyniesie konkretne 
już rozwiązania. My, jako powiat, 
cały czas inwestujemy w tworze-
nie Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego w powiatowym szpitalu 
w Puszczykowie, który wraz z 

placówkami przy ulicy Lutyckiej 
oraz Szwajcarskiej w Poznaniu, 
stanowić będzie system strate-
gicznych jednostek ratowniczych 
w aglomeracji. Do tej pory udało 
się zakończyć wszystkie prace bu-
dowlane z tego zakresu.

- Rozumiem, że ten projekt 
będzie kontynuowany. Jakie 
inne działania zostaną podję-
te w powiecie w 2008 roku?
- Wyznaję zasadę, że samorząd 
powinien uczestniczyć w życiu 
gospodarczym regionu, dlatego 
też promujemy i promować bę-
dziemy tych, którzy zdecydowali 
się zainwestować w aglomeracji 
poznańskiej. Przykładem tego 
rodzaju działań jest organizowa-
ny rokrocznie przez Starostwo i 
Urząd Miasta Poznania Konkurs 
Poznański Lider Przedsiębior-
czości, który nagradza najlepsze 
mikro, małe i średnie przedsię-
biorstwa oraz firmy akademickie 
z powiatu poznańskiego i Pozna-
nia. Ponadto naszym zadaniem 
jest przekonanie potencjalnych 
inwestorów, którzy wahają się czy 
podjąć działalność, i pomoc tym, 
którzy zdecydowali się na prowa-
dzenie biznesu w granicach po-
wiatu poznańskiego. Tworzymy 
właśnie biuro obsługi inwestora, 
które pomoże przedsiębiorcom 
na każdym etapie – od szukania 
terenów pod inwestycje, po za-
łatwienie ostatnich formalności. 
Zbieramy od dawna informacje 
o atrakcyjnych terenach inwesty-
cyjnych w naszych gminach. Te 
propozycje prezentujemy m.in. 
na targach w Cannes, Mona-
chium, Warszawie czy Barcelonie. 
Podobne biuro działa również w 
Poznaniu – następnym krokiem 
będzie więc zapewne stworzenie 
wspólnego biura obsługi inwesto-
ra dla aglomeracji. Przedsiębior-
ców z regionu zachęcam także do 
odwiedzenia, funkcjonującego od 
października, Portalu Firm Po-
wiatu Poznańskiego, zadaniem 
którego jest integracja środowiska 
biznesowego, stworzenie lokalne-
go forum B2B, giełdy dla sektora 

MSP. Znajdują się tam m.in. in-
formacje gospodarcze z regionu i 
Polski, porady i opinie ekspertów, 
kalendarium ważniejszych wy-
darzeń. Warto zapamiętać: www.
pfpp.com.pl. Również z myślą o 
przedsiębiorcach rozpoczęliśmy i 
zamierzamy rozwijać współpracę 
z Rejonem Kijowsko-Światoszyń-
skim na Ukrainie. W ten sposób 
chcemy ułatwić nawiązywanie 
stosunków gospodarczych mię-
dzy firmami oraz wskazać moż-
liwości wykorzystania potencjału 
obu regionów.

- Rok 2008 przyniesie ze sobą 
również decyzje o podziale 
środków unijnych.
To prawda, czekamy na nie z nie-
cierpliwością, gdyż, jak wiadomo, 
powiaty mają bardzo dużo zadań i 
relatywnie mało pieniędzy na ich 
realizację. Stąd konieczność po-
zyskiwania środków pozabudże-
towych, w tym unijnych. Szansę 
na ich otrzymanie mają jedynie 
świetnie przygotowane wnioski, 
dlatego dużo pracy włożyliśmy 
w ich opracowanie. Liczymy na 
wsparcie przy realizacji bardzo 
ważnych dla powiatu projektów. 
Przebudowa drogi Poznań-Bole-
chowo na odcinku od Biedruska 
do mostu nad Wartą, termomo-
dernizacja DPS w Lisówkach oraz 
szpitala w Puszczykowie, zakup 
specjalistycznego sprzętu do tej 
placówki, rewitalizacja zabytko-
wego zespołu pocysterskiego w 
Owińskach, w którym obecnie 
znajduje się, prowadzony przez 
powiat, Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy dla Dzieci Nie-
widomych – to tylko niektóre z 
nich.

- I jeszcze jedno, proszę do-
kończyć: Rok 2008...
- ...zapowiada się bardzo pracowi-
cie i zapewne minie równie szyb-
ko jak poprzedni, bo przed nami 
wiele wyzwań...

- Wobec tego życzę powodze-
nia i dziękuję za rozmowę.

K R Ó T K O  Z  P O W I A T U . . .
Rok w Powiecie Poznańskim
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