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Drodzy Czytelnicy!
Skończył się już Karnawał i przygotowujemy się do Wielkanocy. W tym 

numerze powspominamy jednak jak bawiliśmy się podczas zabaw 
w Rokietnicy, Żydowie, Mrowinie i innych miejscowościach. Zajrzymy 

również na tradycyjne Spotkanie Noworoczne - organizowane przez Wójta.
    Będzie również o planach obchodów 90 rocznicy Powstania 

Wielkopolskiego, które przypadają właśnie w tym roku, o kolejnych laurach 
dla naszych sportowców i wreszcie zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich 

z Żydowa do wspólnej pracy i zabawy.
 

    Życzę miłego czytania.
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Informacja 
Wójta Gminy Rokietnica

Wójt Gminy Rokietnica ogłasza 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
położonych w miejscowości Bytkowo

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

Przetarg odbędzie się dnia 18.03.2008 
roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy 
w Rokietnicy.

Dana działka sprzedana zostanie indywidualnym osobom 
fizycznym lub prawnym (inwestorom) w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do 
wpłacenia wadium w podanej wyżej wysokości ze wska-
zaniem numeru ewidencyjnego działki. Wadium należy 
wpłacić najpóźniej do 14.03.2008 roku (włącznie) w 
kasie Poznańskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu O/
Rokietnica lub przelewem na konto Poznańskiego Banku 

Spółdzielczego w Poznaniu O/Rokietnica (nr konta 19 
9043 1041 3041 0023 9110 0028). Dowód wniesienia 
wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłoże-
niu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który 
przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Po-
zostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwraca-
ne w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto 
przez nich wskazane. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej uczestnika, 
który wygrał przetarg. Osoby prawne zobowiązane są 
przedstawić Komisji Przetargowej aktualne (tj. wydane w 
ciągu ostatnich trzech miesięcy) dokumenty rejestrowe.

Przedmiotowe działki zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica zatwier-
dzonym Uchwałą Rady Gminy Rokietnica Nr VI/57/2003 
z dnia 31.03.2003 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopol-
skiego Nr 120 poz. 2207 z dnia 08.07.2003 r. przeznaczo-
na jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Istnieje możliwość podłączenia - wody, energii elektrycz-
nej, kanalizacji i gazu – dla wymienionych elementów 
uzbrojenia prowadzona jest procedura projektowa.
Do ceny nabycia zostanie doliczony 22% podatek VAT.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzy-
skać w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, pokój nr 1 (tel. 061 
89 60 609).

L.p. Miejscowość Działka nr ewid. Powierzchnia Cena wywoławcza działki 
(zł) netto

Wadium (zł) Księga wieczysta

1.

Bytkowo

53/1 595 m² 71.400,00 7.140,00

KW 38369

2. 53/2 540 m² 64.800,00 6.480,00
3. 53/3 823 m² 98.760,00 9.876,00
4. 53/4 898 m² 107.760,00 10.776,00
5. 53/5 548 m² 65.760,00 6.576,00
6. 53/6 644 m² 77.280,00 7.728,00
7. 53/7 750 m² 90.000,00 9.000,00
8. 53/8 686 m² 82.320,00 8.232,00
9. 53/9 762 m² 91.440,00 9.144,00

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rokietnicy i sołectw wywieszono na okres 21 dni Zarządzenie nr 8/2008 Wójta Gminy Rokietnica 
z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 
Wszelkie uwagi odnośnie informacji zawartych w wykazie należy składać do Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, pokój nr 1.
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Bartosz Derech 
Wójt gminy Rokietnica

Szanowni Państwo!

Przełom miesiąca stycznia i 
lutego to co roku okres dla mnie  
szczególny. Jest to bowiem okres 
spotkań sprawozdawczych w so-
łectwach naszej gminy. Wówczas 
to mam okazję spotkać się oso-
biście z każdym z Państwa, od-
powiedzieć na Państwa pytania, 
podzielić się swoimi planami na 
najbliższe lata. Mam okazję wy-
słuchać Państwa uwag, opinii i 
zaleceń. To ważne dla mnie, to 
ważne dla Naszej Gminy i jej roz-
woju. 

Nie ma bowiem lepszego spo-
sobu na zapoznawanie się z Pań-
stwa sugestiami, problemami, 
przedstawienia planów inwesty-
cyjnych na najbliższy rok, czy 
zapoznania z funkcjonowaniem 
Urzędu Gminy jak podczas bez-
pośrednich spotkań na zebra-

niach wiejskich, które już histo-
rycznie wpisane są w terminarz, 
w każdym z naszych dziesięciu 
sołectw. 

W tym roku, zgodnie ze 
wcześniejszymi deklaracjami 
składanymi przez radnych na-
szej gminy, pojawił się dodatko-
wy punkt w porządku obrad – 
opiniowanie statutu sołectwa. 
To bardzo ważny dokument, któ-
ry stanowi „konstytucję sołe-
ctwa”. Przyznać muszę Państwu, 
że z dumą wysłuchiwałem uwag 
mieszkańców związanych z opi-
niowaniem projektu statutu. Z 
większością tych uwag zgadzam 
się i deklaruję, że uczynię wszyst-
ko żeby uwagi mieszkańców zna-
lazły swoje odzwierciedlenie w 
zmianie projektowanych zapisów 
statutowych.

Oczywiście najbardziej owoc-
ną częścią spotkania są bezpo-
średnie rozmowy z mieszkańca-
mi, możliwość zadania pytania 
czy wyrażenia opinii. Pytań na 
naszych spotkaniach padało bar-
dzo wiele, zarówno dotyczących 
spraw strategicznych dla naszej 
gminy jak i równie ważnych bie-
żących problemów. Były to pyta-
nia merytoryczne, wskazujące na 
dojrzałość samorządową miesz-
kańców Naszej Gminy. Każde z 
zebrań miało swój koloryt, swój 
niepowtarzalny klimat. Sołtysi 
i Rady Sołeckie wykazały się za-
pobiegliwością i pomysłowością. 
Zmienia się też sposób „podejmo-
wania” mieszkańców sołectw. To 
dobrze świadczy o Naszej Gminie 
i jej mieszkańcach. To przekonu-
je, że warto dla Naszej Społecz-
ności żyć i pracować.

Szanowni Państwo.

Pragnę Państwu podzięko-
wać za życzliwe przyjęcie w Wa-
szych „maleńkich ojczyznach”. 
Zapewniam że wszystkie po-
ruszone przez Państwa tema-
ty, wywołane problemy, pod-
sunięte pomysły znajdą swoje 
odzwierciedlenie w pracach 
Urzędu Gminy Rokietnica i jed-
nostkach mi podległych. Listę 
najważniejszych poruszanych 
spraw w poszczególnych sołe-
ctwach, znajdziecie Państwo 
na łamach miesięcznika. Przy-
pominam, że jak zwykle jestem 
do Państwa dyspozycji w po-
niedziałki od godziny 15.00 do 
17.00 i w czwartki od godziny 
10.00 do 12.00.

1% podatku dla dzieci chorych na cukrzycę z Gminy Rokietnica
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom z Cukrzycą w Poznaniu jest Organizacją Pożytku Publicznego.
W swoich działaniach staramy się jak jest to tylko możliwe pomagać dzieciom i ich rodzinom nieustannie kształcąc, pomagając 
w rehabilitacji oraz integracji środowiska. Uzyskane środki przeznaczamy przede wszystkim na specjalne wakacje czyli turnusy 
rehabilitacyjne, wspieramy finansowo najuboższych, pomagamy też w zakupie pomp insulinowych.
Obecnie prawo pozwala nam w bardzo łatwy sposób pomóc, jeśli to właśnie nas wskażecie Państwo w swoim rocznym zeznaniu 
podatkowym jako odbiorców 1% podatku dla organizacji Pożytku Publicznego. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać:

1% dla TPD Zarząd Główny Warszawa - TPD Poznań Cukrzyca KRS 0000114345

Mieszkańców gm. Rokietnica prosimy o dopisek: POMOC DZIECIOM GMINY ROKIETNICA 

W imieniu rodzin dziękuje Prezes Koła Cukrzycowego Wanda Służewska.

Dla zainteresowanych polecamy stronę internetową www.dziecuk.tami.pl lub mail: dziecuk@tami.pl 

Akcja pod Patronatem Przewodniczącej Rady Gminy Teresy Bartol.
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Kochana Halu!
Piszę do Ciebie, jak to mówią, z 
„łoża boleści”. Jakieś paskudne 
choróbsko mnie dopadło i nie 
chce puścić.  A w ogóle to w na-
szej gminie teraz prawdziwa 
epidemia. Kowalska mi mówiła, 
że Wójt i Pani Przewodnicząca i 
pan Sekretarz, też są chorzy.  
Widać, że i oni maja swoją od-
porność. Dziś już się czuję nieco 
lepiej, więc postanowiłam skre-
ślić parę słów. Obiecałam Ci, 
więc słowa dotrzymuję. W stycz-
niu 2008 roku odbyła się tylko 
jedna sesja Rady Gminy Rokiet-
nica. Nosiła ona numer XVIII a 
rozpoczęła się o godzinie 15.00 
w dniu 22 stycznia. Sesje otwo-
rzyła pani Przewodnicząca Tere-
sa Bartol, witając przybyłych go-
ści i radnych. Stwierdziła 
również, że w sesji uczestniczy 
14 radnych, co stanowi quorum 
do podejmowania wiążących 
uchwał. Po przeczytaniu i za-
twierdzeniu 13 głosami za przy 
jednym wstrzymującym się po-
rządku obrad sesji, radni 10 gło-
sami za i 4 wstrzymującymi się 
przyjęli również protokół z po-
przedniej XVII sesji.  Nie rozu-
miem tych głosów wstrzymują-
cych się od głosowania. Będę 
musiała zgłębić to zjawisko gdyż 
wygląda to tak jakby radni odci-
nali się od sesji, na której byli i 
na której w naszym imieniu po-
dejmowali decyzje. Jeżeli nie 
zgłaszają zastrzeżeń, co do pro-
tokołu to, czemu wstrzymują się 
od głosowania nad jego przyję-
ciem? Ciekawe! A wracając do 
sesji, to pani Przewodnicząca 
przeszła do punktu interpelacje, 
wolne głosy i wnioski. Jako 
pierwszy głos zabrał pan radny 
Tadeusz Matuszek ( tak, tak do-
brze widzisz). Zwrócił się on z 
interpelacją dotyczącą utwar-
dzenia i wyrównania na-
wierzchni ulicy Krętej w Kie-
krzu. Następnie pan radny 
Ryszard Lubka złożył zapytanie 
w sprawie przyczyn usunięcia 
słupów ulicznych z ulicy Łąko-
wej w Przybrodzie oraz interpe-

lację w sprawie podjęcia pilnych 
działań w celu przejęcia przez 
gminę działki o numerze ewi-
dencyjnym 319/37 i przeznacze-
nie tego gruntu na przedłużenie 
ulicy Kopernika w Mrowinie. 
Działka ta obecnie jest w zarzą-
dzie Agencji Nieruchomości Rol-
nych Skarbu Państwa. Pan rad-
ny Sławomir Kieliszek złożył 
interpelację w sprawie błotni-
stego pobocza na skrzyżowaniu 
ulicy Kierskiej w Kiekrzu. Po 
złożeniu interpelacji przez rad-
nych, pani Przewodnicząca 
Rady Gminy zezwoliła na zada-
wanie pytań i składanie oświad-
czeń. Radny Ryszard Lubka za-
pytał zastępcę Wójta pana Jacka 
Smusza o termin, w jakim po-
winno nastąpić usuniecie awa-
rii oświetlenia ulicznego. Z jego 
ustaleń, bowiem wynika, że po-
mimo zgłoszeń awarii i licznych 
pism ze strony Urzędu Gminy, 
dostawca energii elektrycznej 
zarządzający tą siecią, bagateli-
zuje problemy związane z awa-
riami, reagując bardzo opiesza-
le. Radny Lubka zasygnalizował 
też problem niszczenia dróg 
przez włączające się do ruchu na 
drodze wojewódzkiej Poznań-
Szamotuły z ulicy Ogrodowej i 
Kopernika, ciężkie pojazdy. Soł-
tys Napachania pan Mieczysław 
Czerniejewski poruszył kwestie 
uszkodzonych czterech lamp 
oświetleniowych na ulicach Po-
znańskiej i Starzyńskiej w Na-
pachaniu. Natomiast sołtys Jó-
zef Fudala zapytał, kiedy zostaną 
naprawione dziury w jezdniach 
(zwłaszcza na ul Golęcińskiej) 
w Rokietnicy. Na pytania zwią-
zane ze stanem dróg powiato-
wych odpowiedziała pani radna 
powiatowa Grażyna Głowacka. 
Zobowiązała się ona do zała-
twienia problemu w powiecie. 
Po wyczerpaniu punktu obrad, 
pani Przewodnicząca Bartol 
przystąpiła do przedstawienia 
Radzie Gminy Rokietnica pro-
jektów uchwał. Jako pierwsze 
radni w głosowaniu jawnym 

jednogłośnie podjęli uchwałę nr 
XVIII/123/2008 w sprawie 
„rocznego ramowego planu pra-
cy Rady Gminy Rokietnica”. Na-
stępnie o głos poprosiła pani 
radna Sylwia Kiejnich. Zgłosiła 
ona w imieniu Komisji Rewizyj-
nej, autopoprawkę do uchwały 
nr XVIII/124/2008 w sprawie 
zatwierdzenia „ rocznego planu 
pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Rokietnica”. Autopo-
prawka polegała na zastąpieniu 
słów „plan ramowy”, słowami 
„plan roczny”. Została ona przy-
jęta przez Radę jednogłośnie. 
Radna Sylwia Kiejnich przed-
stawiła też Radzie Gminy pla-
nowane przedsięwzięcia wraz z 
terminami ich realizacji. Po jej 
wystąpieniu Rada Gminy w gło-
sowaniu jawnym, jednogłośnie 
zatwierdziła roczny plan pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Gmi-
ny Rokietnica na 2008 rok. Po 
zakończeniu głosowania, pani 
Przewodnicząca Rady Gminy 
odczytała projekt uchwały nr 
XVIII/125/2008 w sprawie 
„przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w miej-
scowości Rokietnica, rejon ulicy 
Szamotulskiej, Szkolnej i Trakt 
Napoleoński. Pan radny Ryszard 
Lubka przedstawił stanowisko 
Komisji Wspólnej Rady Gminy 
Rokietnica w tej sprawie (Komi-
sja jednogłośnie przyjęła projekt 
uchwały). W dyskusji, która się 
wywiązała wśród radnych głos 
zabierali; radny Jerzy Gmerek, 
kierownik Maciej Kosicki, Wójt 
gminy Bartosz Derech, prof. Ba-
rełkowski, radna Jolanta Pan-
kowska. Po wystąpieniu pana 
Wójta Derecha, który wskazał 
jak ważną funkcję w zakresie 
rozwoju oświaty w gminie i roz-
budowy obiektów oświatowych 
ma spełnić ta uchwała, głosów 
przeciwnych w zasadzie nie 
było. Pan radny Jerzy Gmerek 
złożył jedynie wniosek formal-
ny dotyczący uszczegółowienia 

zapisu poprzez dodanie słowa 
„sportowych” po „kultu religij-
nego”. Za przyjęciem poprawki 
głosowało 14 radnych. Następ-
nie jednogłośnie Rada podjęła 
powyższą uchwałę. Po przyjęciu 
uchwały dotyczącej Rokietnicy 
przyszedł czas na Napachanie. 
Pani Przewodnicząca odczytała 
projekt uchwały nr 
XVIII/126/2008 w sprawie  
„przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w miej-
scowości Napachanie, rejon ul. 
Starzyńskiej i Rokietnickiej”. I 
znowu zaczęła się dyskusja, w 
której głos zabierali: radny Ry-
szard Lubka, radna Jolanta Pan-
kowska, Sekretarz Gminy, prof. 
Barełkowski, radny Jerzy Gme-
rek, kierownik Maciej Kosicki, 
pan Wójt Gminy Rokietnica 
Bartosz Derech. Pani radna Jo-
lanta Pankowska miała wątpli-
wości dotyczące zgodności z pra-
wem podejmowanej uchwały. 
Obawy te rozwiał jednak pan 
prof. Barełkowski. Pan radny 
Jerzy Gmerek zakwestionował 
zasadność podejmowania tej 
uchwały. Stwierdził, że tak jak 
w dwóch poprzednich projek-
tach wnoszonych na Radę (dwu-
krotnie już pan Wójt składał do 
Rady Gminy projekt uchwał w 
tej sprawie, ale w innych grani-
cach planu) istnieje niebezpie-
czeństwo, że Gmina z racji swo-
ich obowiązków będzie musiała 
pokryć koszty wybudowania in-
frastruktury technicznej w tym 
rejonie. Z tym zdaniem polemi-
zował pan prof. Barełkowski, 
kierownik Kosicki i pani radna 
Pankowska. Uznali oni, że 
wprowadzone przez Urząd Gmi-
ny procedury zabezpieczające są 
wystarczające. Pan Wójt, Derech 
wskazał na fakt wprowadzenia 
projektu uchwały w pakiecie. W 
skład tego pakietu wchodzi de-
klaracja inwestora (inwestor 
przejął na siebie obowiązki fi-
nansowe spoczywające na gmi-

Z a s ł y s z a n e 
na Radzie Gminy
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nie) i załącznik graficzny. Pan 
Wójt przypomniał radnym, że 
postępu nie da się powstrzymać. 
Można jednak wprowadzić jego 
uporządkowanie i nie pozwolić 
na chaotyczność rozwoju, co też 
obecnie się czyni w uzgodnieniu 
z twórcami Studium. Powiem ci 
Halu, że mi to osobiście trafiło 
do przekonania. Rzeczywiście 
jak się spojrzy na tą zabudowę 
przy drogach to aż grozą wieje. 
Gdyby nie Studium i nie te pla-
ny zagospodarowania prze-
strzennego, które Rada uchwa-
la, to w ciągu kilku lat 
mielibyśmy na gruntach rol-
nych miasto-gminę Rokietnica. 
Wszystkie drogi byłyby obudo-
wane a miejscowości łączyłyby 
się ze sobą. To ja już wolę pełne 
wykorzystanie terenu. Po wy-
czerpaniu tematów dyskusji 
pani Przewodnicząca zarządziła 
głosowanie. Za uchwaleniem 
głosowało 10 radnych, wstrzy-
mało się od głosu 3 radnych, 
przeciw głosował radny Jerzy 
Gmerek. Następnie radni przy-
stąpili do dyskusji nad projek-
tem uchwały nr XVIII/127/2008 
w sprawie „przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowości Mro-
wino, dla działki 73/1”. I w tym 
przypadku dyskusja była dość 
burzliwa, chociaż o wiele krót-
sza. Głos zabierali: radny Woj-
ciech Mazurek, prof. Barełkow-
ski, radny Arkadiusz Klapiński. 
Zarówno radny Mazurek jak i 
radny Klapiński zwrócili uwagę 

na fakt, że w pobliżu tego terenu 
(właściciele chcą tam wybudo-
wać 44 mieszkania deweloper-
skie), znajdują się grunty rolne. 
W tej sytuacji może wystąpić 
konflikt interesów dewelopera i 
rolników związany z ustano-
wieniem pasa buforowego po-
między gruntami rolnymi a 
mieszkaniowymi. Pan radny 
Klapiński wysunął też obawy 
związane miedzy innymi z ob-
sługą środków komunikacyj-
nych. Profesor Barełkowski nie 
zbagatelizował tych wątpliwo-
ści. Zwrócił jednak uwagę, że 
uchwała ta to uchwała woli 
przystąpienia do planu i że w 
przypadku wystąpienia konflik-
tu radni z pewnością wezmą te 
konflikty pod uwagę, uchwala-
jąc plan. Wskazał też na ko-
nieczność wypełniania luk w 
dotychczasowej zabudowie, luk 
powstałych w związku z do-
tychczasowym „chaotycznym 
rozwojem”. Proponowany mo-
del mieszkaniowy jest przy tym 
( jak stwierdził) zgodny z po-
trzebami aglomeracji i nie ma tu 
przypadku sprzeczności z cha-
rakterystyką uśrednionej zabu-
dowy naszej gminy. Myślę, że 
obaw wszystkich radnych jed-
nak nie rozwiał gdyż w głoso-
waniu, które się odbyło po dys-
kusji za podjęciem uchwały 
głosowało 11 radnych, przeciw 
był radny Jerzy Gmerek a od 
głosu wstrzymali się radna Mał-
gorzata Szymańska i radny Ar-
kadiusz Klapiński. Myślę, że 
czas i prace nad planem wskażą 

naszym radnym jak maja głoso-
wać przy uchwalaniu tego pla-
nu. Moim zdaniem zamiar jest 
słuszny a konsolidacja zabudo-
wy miejscowości przez likwida-
cje owych „luk przestrzennych” 
bardzo potrzebna. Inna sprawa 
jak wyglądać będzie produkt fi-
nalny, ale o tym zadecydują już 
radni. Pani Przewodnicząca 
Bartol zarządziła 15 minut prze-
rwy. I dobrze, bo od tej dyskusji 
w gardłach pozasychało a od 
siedzenia, co niektórym członki 
zesztywniały. Po przerwie radni 
jednogłośnie podjęli uchwałę nr 
XVIII/128/2008 w sprawie 
„Wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych i urządzeń kanaliza-
cyjnych” będących w posiada-
niu PUK Sp. z o.o. w Rokietnicy. 
No wiesz naszej spółki gminnej. 
Dokument ten był potrzebny 
żeby nakreślić kierunki rozwoju 
i harmonogram prac. Po podję-
ciu tej uchwały pan Wójt i pani 
Przewodnicząca złożyli infor-
macje ze swoich prac w okresie 
międzysesyjnym. Na interpela-
cje i zapytania odpowiadali pan 
Wójt Bartosz Derech, z-ca Wójta 
pan Jacek Smusz i pan Sekre-
tarz Gminy Leszek Skrzypiński. 
W zasadzie potwierdzili zły stan 
dróg gminnych, powiatowych i 
wojewódzkich. Zwrócili jednak 
uwagę na fakt, że w tym okresie 
aura nie sprzyja robotom na-
prawczym. No rzeczywiście jak-
by teraz chcieli te drogi wyrów-
nywać i utwardzać to byłoby to 
przysłowiowe „wrzucanie pie-

niędzy w błoto”. No tak i to nie 
tylko w przenośni, ale i napraw-
dę. Dowiedziałam się też, że pan 
Wójt już wielokrotnie w sprawie 
nieruchomości w Mrowinie i 
innych niezbędnych gminie do 
funkcjonowania, występował 
do Agencji. Do dziś jednak, ANR 
nie udzieliło żadnych odpowie-
dzi w tej sprawie. Tu akurat ro-
zumiem, dyrektor z namaszcze-
nia PIS a teraz rządzi PO-PSL. 
Skąd ma biedak wiedzieć, w 
którą stronę wiatr wieje i z kim 
trzymać żeby się utrzymać? Na 
końcu sesji „wpadło” na salę se-
syjną troje mieszkańców Krzysz-
kowa. Prosili o interwencję w 
związku z zalewaniem ich domu 
przez wody opadowe z pobli-
skich pól. Pan Wójt obiecał im, 
że po zakończeniu sesji zaraz tą 
sprawę omówią (myślę, że słowa 
dotrzymał, gdyż jak wychodzi-
łam to pozostał na Sali ze swoim 
zastępcą i panią Przewodniczą-
cą). W chwilę później pani prze-
wodnicząca Teresa Bartol za-
mknęła posiedzenie XVIII sesji 
Rady Gminy Rokietnica. Spoj-
rzałam na zegarek – była godzi-
na 18.20. Nieźle, wypada prze-
ciętna 30 minut na uchwałę. 
Wiesz, że nie narzekam, co wię-
cej cieszę się z tej dyskusji, bo 
świadczy ona o poważnym trak-
towaniu stanowisk przez jej 
uczestników. Uff, ale się zmę-
czyłam. Chyba za wcześnie z 
łóżka wstałam, czas do niego 
wrócić. Pozdrawiam serdecznie.

Leokadia

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 dzia-
ła w naszej gminie. 
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 45 ust. 5c – 5g) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 21 ust. 3a – 3d) pozwalają podatnikowi na przeka-
zanie 1 procenta należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 
W rozliczeniu dochodów za rok 2007 ustawodawca ułatwił rozliczanie tej darowizny. Podatnik deklarując wolę przekazania 1% 
należnego podatku, będzie wskazywał jedynie organizację posiadającą status OPP, a pieniądze przekaże już sam urząd skar-
bowy.

Szanowni Mieszkańcy!
Płacenie podatków jest przejawem solidaryzmu społecznego. 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 miesz-
kańcom naszej gminy.

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

Przewodniczący Komisji
Ryszard Lubka
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Po akcesji Polski do Unii Europejskiej Gmina Rokietnica stanęła 
przed szansą uzyskania pomocy unijnej na realizację projektów.
W ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopol-
skiego pierwszego naboru konkursowego o dofinansowanie pro-
jektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, w czerwcu 2004 roku Gmina Rokietnica złożyła cztery 
projekty na:

„Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylniki”
„Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiekrz-
Chwaliszewo i Pawłowice”
„Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrowino – 
rejon ul. Leśnej”
„Budowę kanalizacji w miejscowości Kiekrz ul. Kierska i Pod-
jazdowa”

Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną i me-
rytoryczną. 
Pomimo, iż projekty przekroczyły próg wymaganych punktów 
dla danego działania, były przygotowane właściwe i gotowe do 
realizacji, to jednak nie wszystkie zostały wybrane do dofinan-
sowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 
Liczba złożonych wniosków znacznie przewyższała alokację do-
stępnych dla województwa środków. 
W ramach złożonych przez nas projektów, tylko jeden projekt 
otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach działania 3.1. obszary wiejskie Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a 
była nim „Budowa kanalizacji w miejscowości Kiekrz ul. Kier-
ska i Podjazdowa”. Umowa z Wojewodą Wielkopolskim na dofi-
nansowanie projektu została podpisana 11 marca 2005 roku.

Projekt przeszedł pozytywnie szereg kontroli w trakcie oraz po 
zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. 
W ramach konkursu organizowanego przez Związek Powiatów 
Polskich, Gmina Rokietnica otrzymała tytuł Gminy otwartej na 
fundusze strukturalne. 
Ponadto w ramach konkursu organizowanego przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej projekt „Budowa kanalizacji w 
miejscowości Kiekrz ul. Kierska i Podjazdowa” został wpisany 
do Banku Dobrych Praktyk (link: http://dobrapraktyka-fs.pl ).
Wymienione na wstępie projekty, które nie uzyskały dofinanso-
wania zostały zrealizowane w ramach budżetu gminy, z wyko-
rzystaniem preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach ogłoszonego w 2005 roku przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego konkursu 
o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2005”, Priorytet 2.3. „Odnowa wsi oraz zacho-
wanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Gmina Rokietnica 
złożyła jeden projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowo-
ści Krzyszkowo”.

L.p. Wniosko-
dawca

Znak sprawy Tytuł i lokali-
zacja projektu

Licz-
ba 

punk-
tów

Kwota 
pomocy 

 
EFOGR

Wartość 
dochodu 

podatkowego 
gminy na 

1 mieszkańca
196 Gmina 

Rokietnica
DW-II-
1/3047/ SPO-
ROL/239/05

Budowa świet-
licy wiejskiej w 
miejscowości 
Krzyszkowo

3 95 600,00 zł 699,23 zł

•
•

•

•

Na liście rankingowej spośród 212 projektów, projekt p.n. Budo-
wa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyszkowo znalazł się 
na 196 pozycji.
Zgodnie z rekomendacją Regionalnego Komitetu Sterującego do 
realizacji wybrano projekty z pozycji od nr 1 do 137 Listy Ran-
kingowej.
Pomimo wpisania projektu na listę projektów oczekujących na 
dofinansowanie, niestety go nie otrzymał. 
Na tak odległą pozycję na liście rankingowej wpływ miały kry-
teria dostępu, tj.

Wyszczególnienie
Liczba punk-

tów możliwych 
do otrzymania

Gmina 
Rokietnica

Dochód podatkowy gminy, w której planowane jest przedsięwzię-
cie, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kształtuje się na poziomie:

1 pkt
- nie więcej niż 75% średniej krajowej 2
- powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej 

krajowej
1

- powyżej średniej krajowej 0
Bezrobocie na obszarze, gdzie planowane jest przedsięwzięcie:

0 pkt
- gmina zagrożona szczególnie wysokim bezrobociem struktu-

ralnym
1

- bezrobocie w powiecie, w którym planowane jest przedsięwzię-
cie jest wyższe od średniej w województwie

1

Atrakcyjność turystyczna gminy, jeżeli spełnione jest co najmniej 
jedno z następujących kryteriów:

1 pkt

- kryterium atrakcyjności przyrodniczej 
jeżeli na obszarze gminy znajdują się tereny o szczególnym 
znaczeniu przyrodniczym, tj. park narodowy (wraz otuliną) lub 
krajobrazowy (wraz z otuliną), jeśli przynajmniej część obszaru 
parku jest położona na terenie gminy

1

- kryterium atrakcyjności kulturowej 
na terenie gminy znajdują się co najmniej 3 obiekty wpisane do 
rejestru lub ewidencji zabytków prowadzonych przez Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków

1

Kryterium regionalne
- projekt otrzymuje 1 pkt jeżeli będzie realizowany na terenie 

miejscowości do 2000 mieszkańców
1 1 pkt

Razem liczba punktów: max 7 pkt 3 pkt

W przypadku, gdy projekty otrzymywały jednakową liczbę 
punktów o kolejności decydowała wysokość dochodu podatko-
wego gminy na 1 mieszkańca.
Tak sformułowane kryteria dostępu do tego priorytetu już na 
starcie dawały Gminie Rokietnica niewielkie szanse na możli-
wość aplikacji unijnego wsparcia.

W 2006 roku został ogłoszony przez Zarząd Województwa Wiel-
kopolskiego kolejny konkurs 
o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR, lecz tym razem 
wysokość dostępnych środków była znacznie mniejsza niż w ra-
mach pierwszego naboru.
Pomimo dużej konkurencji Gmina Rokietnica złożyła dwie ofer-
ty konkursowe dotyczące:
„Budowy ulicy Krętej i Krótkiej w Rokietnicy”
„Budowy drogi – osiedle Koszycy gmina Rokietnica” 
Projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną. Na ocenie me-
rytoryczno-technicznej projekty zostały odrzucone przez Panel 
Ekspertów. W uzasadnieniu eksperci zwrócili uwagę na osied-
lowy, bardzo ograniczony wpływ projektu na rozwój lokalny 
skierowany do znacznie ograniczonej liczby odbiorców. Ponad-
to projekty nie miały bezpośredniego wpływu na redukcję licz-
by wypadków.
Nie każdy projekt, który chcielibyśmy zrealizować nadaje się 
do dofinansowania w ramach środków Unii Europejskiej i nie 
każdy spełnia kryteria dostępności. Polityka Unii Europejskiej 
zmierza bowiem przede wszystkim do rozwoju regionów, stąd 
konieczność wpisywania się każdego projektu w szerszy zasięg 
oddziaływania.

Prawdy i legendy – wszystko o funduszach unijnych
Gmina Rokietnica po środki z Unii Europejskiej



8 Rokickie Wiadomości – Luty 2008

W okresie programowania 2007-2013 z dofinansowania wyłą-
czone zostały drogi i ulice o charakterze osiedlowym (w tym 
drogi wewnętrzne) niezależnie od kategorii drogi.
Bez wątpienia, powyższe projekty Gmina Rokietnica będzie mu-
siała zrealizować z własnych środków. 
Zgodnie ze szczegółowym opisem Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007-2013 – wersja 1.3., w ramach działań (tu 
będziemy startować), np.:
• 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalne-

go układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na pra-
wach powiatu, powiatowe i gminne), 

• 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa, 
• 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia 

ustawicznego
w ramach jednego konkursu dany beneficjent będzie mógł 
aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu.
Nowy okres programowania Unii Europejskiej 2007-2013 rozpo-
czął się 1 stycznia 2006 roku, ale do dnia dzisiejszego nie zostały 
ogłoszone żadne konkursy w ramach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
Wbrew niektórym opiniom nie było więc możliwości występo-
wać o jakiekolwiek kwoty dofinansowania z funduszy europej-
skich. Jest to całkowicie niezależne od jednostek samorządu te-
rytorialnego. Urząd Gminy w Rokietnicy jest przygotowany do 
aplikowania o środki unijne i krajowe w momencie ogłoszenia 
terminów naboru wniosków. 
Regionalne Programy Operacyjne dla szesnastu województw 
zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Aby regio-
ny mogły otrzymać pieniądze, niezbędne było jeszcze podpisa-
nie kontraktów wojewódzkich. Do uroczystego podpisania do-
kumentów doszło dopiero w środę 6 lutego 2008 roku w siedzibie 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego   
www.wrpo.wielkopolskie.pl  

Program obejmuje okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 
2013 r. Wielkopolska na realizację WRPO otrzyma łącznie 1.273 
mln euro, które zostaną przeznaczone na realizację siedmiu 
priorytetów:

Priorytety WRPO 2007-2013 Projekt podziału środków 
EFRR w euro

Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw 328 887 000
Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna 493 361 547
Priorytet III Środowisko przyrodnicze 173 821 000
Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemo-

wych
54 060 000

Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 121 284 097
Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe 61 470 000
Priorytet VII Pomoc techniczna 39 909 000

127 2792 644

Prace nad przygotowaniem kontraktu wojewódzkiego rozpoczę-
ły się w 2006 r., a kolejne jego wersje były przedmiotem kon-
sultacji z przedstawicielami samorządów województw. Jedna z 
ostatecznych wersji projektu kontraktu została zakwestionowa-
na przez Zarządy Województw we wrześniu 2007 r. W wyniku 

tych działań i poprawek, kolejny projekt, opracowany przez In-
stytucje Zarządzające pięciu województw, został przekazany do 
MRR w dniu 3 grudnia 2007 r.
Zgodnie z zamieszczonym na stronie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego pierwsze nabory powinny zostać 
ogłoszone jeszcze w I kwartale 2008 roku.

Poniżej prezentujemy Państwu wstępny harmonogram nabo-
ru wniosków w ramach poszczególnych działań Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013. Zgodnie z adnotacją, jest to wstępna propozycja tego 
harmonogramu, która może jeszcze ulec zmianie.

Działanie
2008

I kw II kw III kw IV kw
1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw X  X  
1.2 Wsparcie rozwoju MSP  X  X
1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przed-

siębiorczości
 X   

1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z regionalnej strategii 
innowacji

  X  

1.5 Promocja regionalnej gospodarki X    
1.6 Rozwój sieci i kooperacji  X   
1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych     
2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych 

(drogi wojewódzkie)
X X   

2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego 
układu drogowego (drogi powiatowe i gminne) 

X    

2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego     
2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich     
2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego     
2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej  X   
2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego    X
3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni 

ziemi
  X  

3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku   X  
3.3 Wsparcie ochrony przyrody X    
3.4 Gospodarka wodno-ściekowa X    
3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych ob-

szarów województwa
  X  

3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego   X  
3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii   X  
4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich     
4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych 

i powojskowych
  X  

5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego  X   
5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia usta-

wicznego
 X   

5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdro-
wia w województwie

 X* X  

5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej    X
6.1 Infrastruktura na terenach turystycznych     
6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego  X   

* wyłącznie dla projektów zakupu urządzeń medycznych

Główny Punkt Informacyjny WRPO znajduje się w holu budyn-
ku Victoria Center przy ulicy Strzeleckiej 49 w Poznaniu. 
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 
- 15:30. 
Pod nr telefonu 061 858 12 27 informacji udzielają pracownicy 
Urzędu Marszałkowskiego. Pytania można również przesyłać e-
mailem na adres: info.wrpo@wielkopolskie.pl. 

Szczegółowe informacje dotyczące WRPO na lata 2007-2013 
można też znaleźć na stronie internetowej: www.wrpo.wielko-
polskie.pl.

Jacek Smusz 
Zastępca Wójta 

Agnieszka Antczak 
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Z prac Rady 
Powiatu
30 stycznia odbyła się XV sesja Rady Powiatu Po-
znańskiego. Było to jedno z najkrótszych posie-
dzeń. Podjęto na nim uchwały dotyczące statutu 
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, udzielenia po-
mocy finansowej gminie Dopiewo z przeznacze-
niem na połączenie autobusowe do Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach na 2008 rok.
Rozpatrywano tez uchwałę w sprawie ustalenia 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w miesz-
kaniach chronionych funkcjonujących w ramach 
Ośrodka  Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, 
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.
Ze względu na liczne pytania w sprawie zasad dofi-
nansowania sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaopa-
trzenia osób niepełnosprawnych  w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocowe, przypominam 
raz jeszcze, że:  
1. o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego 

może ubiegać się osoba niepełnosprawna jeże-
li zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji 
w warunkach domowych. Wymaga się tu po-
twierdzenie lekarza specjalisty.

2. podstawą dofinansowania stanowi umowa za-
warta między starostą poznańskim a wnio-
skodawcą, co oznacza że zakupu nie można 
dokonać przed zawarciem umowy o dofinanso-
wanie. 

3. średni miesięczny dochód netto osoby niepeł-
nosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie 
nie może przekraczać: 

a) kwoty 50 procent przeciętnego wynagrodzenia 
na członka rodziny pozostającego we wspól-
nym gospodarstwie domowym, 

b) 65 procent przeciętnego wynagrodzenia w 
przypadku osoby samotnej.

4. dofinansowanie nie może też przekraczać 60 
procent wartości sprzętu, nie więcej niż 5-krot-
ne przeciętne wynagrodzenie.

5. osoba ubiegająca się o  dofinansowanie składa 
wniosek (na odpowiednim druku) z następują-
cymi załącznikami:
– aktualne zaświadczenie lekarskie zawierają-

ce informacje o rodzaju niepełnosprawności, 
jeżeli rodzaj tej niepełnosprawności nie jest 
określony w orzeczeniu 

– kopia orzeczenia potwierdzająca niepełno-
sprawność wnioskodawcy (oryginał do wglą-
du)

– zlecenie na dany rodzaj sprzętu rehabilitacyj-
nego wystawione przez lekarza specjalistę z 
uzasadnieniem potrzeby rehabilitacji w wa-
runkach domowych. 

Zasady dofinansowania do zaopatrzenia osób nie-
pełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze:
1. o dofinansowanie do zaopatrzenia osób nie-

pełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze może się ubiegać osoba 
niepełnosprawna jeśli uzyskała odpowiednie 
zlecenie od lekarza specjalisty potwierdzo-
ne udziałem w zakupie narodowego funduszu 
Zdrowia.

2. średni miesięczny dochód netto osoby niepeł-
nosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie 
nie może przekroczyć kwoty
a) 50 procent przeciętnego wynagrodzenia na 

członka rodziny pozostającego we wspól-
nym gospodarstwie domowym,

b) 65 procent przeciętnego wynagrodzenia w 
przypadku osoby samotnej, 

3. wielkość dofinansowania wynosi 150 procent 

sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ 
oraz wymaganego udziału własnego osoby nie-
pełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów 
i środków, jeśli cena zakupu jest wyższa niż 
ustalony limit. 

4. osoba ubiegająca się o dofinansowanie składa 
wniosek na odpowiednim druku z następują-
cymi załącznikami
a) kopia orzeczenia potwierdzająca niepeł-

nosprawność wnioskodawcy (oryginał do 
wglądu)

b) oryginał faktury lub rachunku uproszczo-
nego z wyszczególnionymi kwotami: war-
tości całkowitej zakupionego sprzętu lub 
środka, wartości dofinansowującej z Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, wartości udzia-
łu własnego wnioskodawcy

c) kopia realizowanego zlecenia na zaopa-
trzenie w przedmioty ortopedyczne i środ-
ki pomocnicze potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez świadczeniodawcę reali-
zującego zlecenie

d) w momencie składania wniosku należy oka-
zać się dowodem osobistym.

Wnioski przyjmowane są od 2 stycznia do 
31 grudnia roku kalendarzowego. Informacji 
udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu, ulica Zielona 8, dział ds. osób niepeł-
nosprawnych, pokój n27, telefon. 061- 8410-717

Radna Powiatu 
Krystyna Semba

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

FERIE  
W CEREKWICY
Są różne „pomysły”, ale dobry 
jest godny naśladowania. Pro-
boszcz parafii Cerekwica ks. 
Krzysztof Młynarczyk trafił 
swym pomysłem w „10”. Był 
inicjatorem zorganizowania 
zajęć dla chętnych dzieci w cza-
sie ferii w Domu Parafialnym. 
Zajęcia plastyczno-teatralne 
odbywały się w poniedziałki, 
środy i piątki po 3-4 godziny. 
Prowadzone były przez Panie: 
Agnieszkę Kęsy, Renatę War-
czyńską, Małgorzatę Sklepik i 
Teresę Flieger. Paniom tym po-
magali w wydawaniu gorącego 
napoju i słodyczy, organizowa-
niu gier, zabaw itp. Panie: Au-
relia Przybyło, Anna Wawrzy-
niak, Anna Dolata oraz starsi 
uczniowie Patryk Michalak i 
Mateusz Janikowski.
Z zajęć tych korzystały również 
dzieci przebywające na feriach 

u rodzin w naszej parafii. Fre-
kwencja to 28-39 dzieci.
Podczas zajęć były spotkania 
z ciekawymi ludźmi, między 
innymi z rajdowcem panem 
Markiem Sobkowiakiem, z ar-
cheologami: Panią Marzeną 
Makowiecką i jej mężem Da-
nielem Makowieckim, z lotni-
kiem Panem Cezarym Baszą.
Odbyły się warsztaty histo-
ryczne prowadzone przez Pana 
Rafała Sklepika. Podsumowa-
niem zajęć feryjnych będzie 
przygotowana przez dzieci 
„Droga Krzyżowa”, która od-
będzie się 17 lutego 2008 roku 

o godzinie 16.00 w parafial-
nym Kościele Parafialnym i 
fotoreportaż z zajęć i spotkań.
Jakie wrażenia z zajęć pozo-
stały dzieciom?
-Prosimy spytać.

INFOR

Komentarz redakcji
W czasach komercji, pogoni za ta-
nimi i nie zawsze kształcącymi spo-
sobami spędzania wolnego czasu, 
pojawienie się bezinteresownych 
inicjatyw, których jedynym celem 
jest społeczne dobro, traktowane 
jest niestety jako fanaberia lub na-

wet coś podejrzanego. Powszech-
nym stała się niestety tendencja do 
przypisywania działaniom chary-
tatywnym znamion inicjatyw pod-
szytych jakąś ideologią, użytecznie 
wątpliwych, niepotrzebnych. Tym-
czasem to frekwencja uczestników 
zajęć i ich zadowolenie z przedsta-
wionej oferty spędzenia wolnego 
czasu jest właściwym miernikiem 
i oceną tych działań. Dobrze, że w 
dobie przeliczania wszystkiego na 
pieniądze potrafią poświęcić innym 
swój wolny czas ludzie, których pa-
sja, ciekawość świata i serce nie jest 
tylko ich prywatną własnością.

Więcej zdjęć na str. 31
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Dbałość o wszechstronny rozwój gmi-
ny, jej dynamiczny i zrównoważony roz-
wój, zadowolenie mieszkających na jej te-
renie obywateli, jest szczególną troską 
władz samorządowych. Przejawia się ona 
w podejmowaniu i inicjowaniu szeregu 
działań mających na celu dostosowanie 
istniejących warunków społeczno-gospo-
darczych gminy do wymogów stawia-
nych przez coraz wyższe standardy cy-
wilizacyjne, jak też tworzeniu rozwiązań 
nowatorskich opierających się na specy-
fice gminy i jej wyjątkowości. Sukces 
tych przedsięwzięć nie byłby możli-
wy bez poparcia i współdziałania ze 
strony lokalnej społeczności. 
Stąd szczególna uwaga władz samorzą-
dowych skierowana jest na podejmowa-
nie wszelkich przedsięwzięć mających 
na celu integrację przedstawicieli środo-
wisk reprezentujących ją w sposób jak 
najbardziej pełny. Służą temu celowi or-
ganizowane zebrania, panele dyskusyjne, 
konsultacje społeczne, będące okazją do 
wymiany doświadczeń, ale i spotkania 
mające charakter mniej oficjalny. Pod-
czas ich trwania w trakcie rozmów towa-
rzyskich, poprzedzonych częstokroć wy-
darzeniami artystycznymi, możliwa jest 
swobodna wymiana doświadczeń, która 
w późniejszym czasie doprowadzić może 
do zadzierzgnięcia rzeczowej współpracy, 
mającej na celu usprawnienie funkcjono-
wania wspólnoty mieszkańców gminy na 
bardzo wielu płaszczyznach. 
Taka idea przyświeca również organizo-
wanym spotkaniom noworocznym. W 
naszej gminie służą one przede wszyst-
kim podsumowaniu minionego roku, za-
prezentowaniu najważniejszych wyda-
rzeń, a zwłaszcza inicjatyw i dokonań 
mieszkańców, dla których ma ona być za-
wsze otwarta i przyjazna. 
Stąd podjęta od tego roku inicjatywa wy-
różniania osobowości i firm, które spra-
wiły, że o naszej społeczności się mówi, 
podziwia i stara naśladować. Wybitni 
Rokietniczanie to ludzie zadziwiają-
cy pasją, pracowitością, doświadcze-
niem, oddaniem innym, gotowością 
współpracy, niesienia bezinteresow-

nej pomocy; 
to ludzie zwy-
czajni, ale i 
niezwykli ze 
względu na 
charyzmę, do-
broć serca, 
nietuzinko-
wość. Bez wąt-
pienia należą 
do nich:
Małgorzata Chojnacka, reprezentująca 
Polskę na tegorocznych Igrzyskach Olim-
pijskich w Pekinie zadziwiająca kon-
sekwencją i sumiennością niezwykle 
skromna kajakarka,
Emilia Świst, długoletnia Dyrektor 
Przedszkola Samorządowego „Bajeczka”, 
dla której podstawową dewizą jest praca 
na rzecz wszechstronnego rozwoju dzie-
ci w nowoczesnej, doskonale zarządzanej 
placówce,
Barbara i Maciej Kortusowie, poświę-
cający się z oddaniem i pasją pracy kul-
tywującej bogate wielkopolskie tradycje 
rzemieślnicze,
Artur Lisiak, niezwykle uczynny, goto-
wy do niesienia pomocy, nie lubiący roz-
głosu cukiernik, dla którego uznanie i 
szacunek mierzony jest pracą i dobrocią 
serca.
Hasło tegorocznego spotkania: „CZE-
KAMY NA CIEBIE”, które jest też mot-
tem Gminy Rokietnica  to przesłanie, 
ale i zaproszenie – ważny jest przecież 
każdy i ważne jest to z czym do nas 
przychodzi. 
Organizatorzy spotkania noworoczne-
go wyrażają serdeczne podziękowanie 
wszystkim, którzy przyczynili się do na-
dania mu odpowiedniej rangi i oprawy 
godnej szanownych gości. Szczególnie 
dziękujemy Dyrekcji i Gronu Pedago-
gicznemu Gimnazjum w Napachaniu 
oraz strażakom. 

Dziękujemy za współpracę, hojność, radę 
i wszelką pomoc.

Danuta Potrawiak
 Zdjęcia: Natalia Klapińska

Sponsorzy Spotkania Norowocznego:
- Małgorzata Pożoga - Witoszyńska Poznański Bank 

Spółdzielczy Oddział w Rokietnicy
- Józef  Gawron Restauracja „Pod Gruszą”
- Roman Kałużny Restaracja „Przystań”
- Piotr i Michał  Grabiak Restauracja „Biesiadna”
- Elżbieta Wilczyńska Maria Trzybińska Restauracja 

„Jaśkowa zagroda”
- Artur Lisiak Cukiernia „U Kamilka”
- Jerzy Król Prezes Zakładu Usług Komunikacyjnych 

„ROKBUS Sp z o.o.
- Janusz  Filipiak Prezes Przedsiębiorstwa Usług Ko-

munalnych w Rokietnicy
- Marta  Wojewoda Kwiaciarnia „Bratek”
- Roman Kasprowiak Prezes Zarządu „ELTECH” Sp z 

o.o.
- Mieczysław  Walkowiak Wiceprezes SOKOŁÓW S.A.
- Robert Wolnikowski Duni Sales Poland Sp z o.o.
- Piotr Łakomy Piekarnia w Rokietnicy
- Robert Krzyżaniak „ROBDAM’
- Krystyna i Mieczysław  Pecold Poliklinika Chirurgii 

Plastycznej i Okulistyki
- Jerzy Mazur Dyrektor Rolniczo - Sadowniczego Go-

spodarstwa Doświadczalnego w Przybrodzie
- Wiesław Wojciech Januszkiewicz TelfWojt
- Anna i Jakub Sobczak Firma „LINK”
- Dyrekcja i Grono Pedagogiczne  Gimnazjum z Od-

działami Integracyjnymi w Napachaniu
- Barbara i Maciej Kortusowie 

więcej zdjęć na ostatniej stronie okładki

Kolejna wizyta  
Tomka „Wędrowniczka”

W lutym niezapowiedzianą wizytę w na-
szej gminie złożył Tomek „Wędrowni-
czek”. Tomek pochodzi z Ełku, mieszka w 
Lesznie, a od 20 lat jego sposobem na ży-
cie jest odwiedzanie wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast i starostw w całej Pol-
sce. Zna nazwiska urzędników piastują-
cych najwyższe stanowiska samorządowe 
od Bałtyku po Tatry. 
Swoją przygodę życia rozpoczął w roku 
1989. Prowadzi kronikę podróży, w któ-
rej umieszcza informacje na temat odwie-
dzanych miejscowości. 
Jest wychowankiem domu dziecka, 
jest osobą niepełnosprawną, ale wbrew 
wszystkiemu i wszystkim jest pogodny i 
uśmiechnięty, uprzejmy i zawsze ma coś 
do powiedzenia, zadziwia doskonałą pa-
mięcią. 

ms

Najlepsi  
 nagrodzeni

..Aktualności z życia Gminy....Aktualności z życia Gminy....Aktualności
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Wieści z Żydowa
Dwie imprezy zorganizowane przez gru-
pę inicjatywną Pań z Koła Gospodyń, w 
świetlicy wiejskiej w Żydowie, cieszyły się 
dużym zainteresowaniem naszej społecz-
ności. 26 stycznia została zorganizowa-
na zabawa karnawałowa, na którą przy-
byli „starsi” mieszkańcy naszego sołectwa 
oraz młodzież. 
Przy dobrej muzyce bawiły się dwa poko-
lenia, panie w pięknych kreacjach, pano-
wie w garniturach. 
Balony oraz kolorowe lampki, które zdo-
biły salę tworzyły dobry klimat do zaba-
wy. Stoły były suto zastawione, a panie 
podczas konsumpcji, serwowały przygo-
towane i sporządzone tradycyjną metodą 
różnorodne potrawy. 

Atmosfera zabawy była wspaniała. Dlate-
go uczestnicy bawili się w dobrych humo-
rach do rana. 

***
Również balik dla dzieci zorganizowa-
ny przez Panie z Koła Gospodyń, p. soł-
tys oraz Radę Sołecką, który odbył się w 
okresie ferii zimowych cieszył się dużym 
powodzeniem. Na balik przyszło trzy-
dzieścioro dzieci wraz z rodzicami i opie-
kunami. 
Rodzice zadali sobie wiele trudu wykonu-
jąc oryginalne przebranie dla swoich po-
ciech. Chłopcy tradycyjnie przebrani byli 
za piratów i kowbojów, natomiast wśród 

dziewczynek była królowa, cyganki, Cali-
neczka oraz myszki. Jedno z dzieci wzbu-
dziło duże zainteresowanie, gdyż było 
przebrane za drzewko świąteczne. 
Podczas zabawy panie przygotowały dzie-
ciom loterię fantową oraz konkurencje 
sprawnościowe takie jak: jedzenie kisielu 
na czas, taniec na gazecie, rzut piłeczką 
do kosza. Oceniona była również jakość 
wykonanego przebrania oraz jego pomy-
słowość. Wszystkie dzieci otrzymały od 
pań organizatorek baliku upominki rze-
czowe oraz słodycze.

***
Słowa uznania i podziękowania nale-
żą się J. Kuligowskiemu, członkowi Rady 

Sołeckiej, opiekunowi 
świetlicy za inicjatywę 
oraz pomysł. Świetlica 
była bowiem udostęp-
niona dzieciom i mło-
dzieży podczas ferii 
zimowych. 
Można było posłuchać 
dobrej muzyki oraz 
pograć w tenisa stoło-
wego. Dziećmi i mło-
dzieżą zaopiekował się 
J. Kuligowski. 

radny Wojciech Mazurek

Seniorzy bawili się 
w Mrowinie
16 stycznia 2008 roku w Klubie Sołe-
ckim Mrowino – Cerekwica, po raz ko-
lejny,  karnawałowemu szaleństwu odda-
wało się 30 par tanecznych. Organizator 
– Stowarzyszenie Klub Seniora pod Kasz-
tanem w Cerekwicy w trosce o należy-
ty komfort balowiczów ograniczył licz-
bę uczestników, mimo że zgłoszeń było 
znacznie więcej. 
Do tańca wspaniale przygrywał pan Pa-
weł – człowiek – orkiestra. Grał i śpiewał, 
popisywał się solówkami na trąbce i sak-
sofonie. Na parkiecie zaś bawiła się swo-

ista mieszanka seniorów i liczna grupka  
zaliczająca się jeszcze do młodzieży. 
Były i atrakcje w postaci loterii fantowej i 
niespodzianka. Niespodzianką było poja-
wienie się Pierwszej Damy sołectwa Mro-
wino – Cerekwica pani sołtys Róży Lubki 
wraz z małżonkiem. Powitana gromkimi 
brawami pani sołtys aktywnie włączyła 
się do zabawy. 
W miłej i kulturalnej atmosferze upływał 
nam ten karnawałowy bal. Uczestnicy już 
dziś umówili się na Podkoziołka (05.02. 
godz. 17.00 – 22.00 w tym samym miej-
scu).

Prezes Stowarzyszenia – Elżbieta Ku-
baszczyk zaprasza emerytów i renci-
stów z terenu całej gminy, a chętnych 

do współpracy na spotkania w tutej-
szym Klubie Sołeckim w każdą pierw-
szą i trzecią środę miesiąca o godzinie 
17.00 tel. kontaktowy 0-61 82 35 480.

Sponsorami balu byli :
- Firma Transportowa z Golęczewa – 

p. Fabiś
- Forte Sweden z Rogierówka
- Zakład Wulkanizacyjny z Cerekwicy – 

p. Rzepka
- Drukarnia Aleksander z Napachania – 

p. Ratajczak 

Osobne podziękowania dla pani Sołtys za 
użyczenie sali na nasze karnawałowe sza-
leństwo.

adeck

Zaproszenie 
Klub Seniora w Cerekwicy serdecz-
nie zaprasza na gimnastykę rehabi-
litacyjną z instruktorem na pływal-
ni w Szamotułach. Zajęcia 2 razy w 
miesiącu (2 i 4 środa) od godz. 15.00-
15.45. opłata 10 zł/mc. Zapraszamy 
szczególnie osoby ze schorzeniami 
narządu ruchu. 
Informacje: tel. 061-82-35-480.

ZABAWY KARNAWAŁOWE
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A więc mamy za sobą ostatnią 
w tym karnawale zabawę. 
Jak było??? już mówię: Spot-
kaliśmy się w ostatnią sobotę 
karnawału. Humory naszym 
szanownym gościom dopisy-
wały. To wielka przyjemność 
móc bawić się w tak przemi-
łym towarzystwie. Będziemy 
musiały poważnie porozma-
wiać z właścicielem Restau-
racji. panem Gawronem. Nie 
może tak być, że panie kel-
nerki (bardzo sympatyczne i 
zwinne), beż przerwy zbiera-
ły jedne półmiski, aby móc je 
zastąpić nowymi – pełnymi, a 
przy tym wszystko smaczne i 
ładnie podane. Nie może tak 
być!!! – wszystkie zbędne 
kalorie, tysiące, co tam ty-
siące, miliony kalorii zwali-
my na pana Gawrona. 
A więc humory świetne, je-
dzenie świetne, zabawa na sto 
dwa. W imieniu organiza-
torek zabawy ślicznie dzię-
kujemy naszym Gościom za 
przyjęcie zaproszenia, i do 
zobaczenia!
 Teraz musimy wziąć się w 
garść i próbować związać ko-
niec z końcem. Nie ma co 
ukrywać okres Świąteczny i 
Karnawał to czas wzmożonych 
wydatków, a teraz należy tro-
chę przykręcić kurek, tym bar-
dziej że za parę tygodni WIEL-
KANOC!!!
Pamiętajcie kochane Panie, 
że obiecałyśmy sobie mniej 
szykować potraw i łakoci bo 
za dużo jedzenia się marnu-
je. Właściwie to przed każdy-
mi Świętami obiecujemy sobie 
umiar, a potem? ech!!!! szko-
da gadać. 
 Za parę chwil zawita wios-
na, a my oczywiście nie mamy 
się w co ubrać, jedne rzeczy 
zniszczone, a inne wstąpiły się 
po praniu. już słyszę te nasze 
babskie narzekanie. Szkoda, 
że nam, tak jak mężczyznom 
nie wystarczy jeden garnitur 
na dziesięć lat. Jak oni to ro-
bią???

Ogłoszenie - zbieram wszel-
kiego rodzaju taśmy klejące i 
przylepce. Zastanawiacie się 
państwo w jakim celu? Szybko 
wyjaśniam. Tydzień no może 
dwa tygodnie temu szłam 
odwiedzić koleżankę, która 
mieszka na ulicy Obornickiej. 
Powiecie że to nic ciekawego, 
macie kochani rację nic cieka-
wego nie miało miejsca do mo-
mentu, aż minęłam szlabany. 

Po prawej stronie zaraz za 
przejazdem i małym białym 
domkiem znajduje się spo-
ry rów, korytem którego pły-
nie sobie strumyk, dosyć rześ-
ki ten potok i dosyć głęboki. 
No cóż, rzeczka jak to rzecz-
ka, zbliżam się - a tam dwa 
krasnale - drugo – no może 
trzecioklasiści nachyleni nad 
wodą (niebezpiecznie nachy-
leni) przyglądają się płynącej 
wodzie. Podchodzę patrzę i nie 
wierzę - rów nie jest zabezpie-
czony. Po bokach dużej dziu-
ry, są żelazne płyty i właściwie 
wszystko jest OK. z małą po-
prawką - środek - środek dużej 
dziury nie jest zabezpieczony, i 
dlatego krasnale urządziły so-
bie zabawę, rzucając kamie-
nie do wody. Trochę się mar-
twię o ich pupy, żeby nie były 
fioletowe w razie kąpieli i stąd 
mój apel - PROSZĘ pomóżcie 
mi uzbierać taśmy i przylepce, 
abym mogła zakleić tę wielką 
o średnicy około metra dziu-
rę Przylepce najlepiej z gazą, 
aby krasnale w razie wypadku 
miały miękkie lądowanie.
Bardzo proszę, musimy załatać 
tę dziurę – POMOŻECIE????
 Dobrze - koniec narzekań.
Opowiem Wam o tym, jak by-
łam świadkiem niemożliwej, a 
jednak prawdziwej rozmowy. 

Otóż wyobraźcie sobie Państwo 
że na jednym z naszych klubo-
wych spotkań miałyśmy przy-
jemność gościć młodą, bardzo 
młodą Radną naszej Gminy, i 
właściwie to nic nadzwyczaj-
nego gdyby nie fakt, że młoda 
Dama z wielką uwagą słucha-
ła tego co miałyśmy do powie-
dzenia, zapisała sobie nasze 
uwagi i w sposób bardzo prze-
konujący tłumaczyła nam po-
czynania Rady Gminy. No, no, 
taka młoda, a jak doskonale 
potrafi nawiązać kontakt ze 
„starszymi paniami „ Małgo-
siu tak proszę trzymać!!!! 
Życzymy całej Radzie Gmi-
ny, aby wszystkie założenia 
i plany zdołała zrealizować. 
 No proszę jak ładnie podliza-
łyśmy się naszym władzom, 
trzeba zbierać punkty, aby na-
stępnie zamienić je w prośby 
typu: prosimy o lepsze drogi, 
prosimy o równiejsze chodni-

ki, prosimy o place zabaw, pro-
simy o zawieszoną przy Gmi-
nie skrzynkę do której można 
wrzucać nasze życzenia haha-
ha!!! - prosimy o milion w tot-
ka hahaha!!!.
Tylko co każdy z nas zrobi z 
tym milionem, przecież nie 
da się żyć bez długów i prob-
lemów.
Nie, nie, za milion dziękuje-
my. 
 Drogie Panie, jeśli macie ocho-
tę na babskie rozmowy, posie-
dzenie sobie przy kawie lub 
herbacie, jeśli chcecie wpro-
wadzić trochę zmian w swoim 
życiu zapraszamy do nas. Spo-
tykamy się w każdy czwartek 
o 19 – tej w GOK - u. Czekamy 
na „ nowe koleżanki.”

Byle do WIOSNY!!!!!!!!!!!!!

Pozdrawiam 
Plotkara Barbara

PLOTKI KLUBU KOBIET AKTYWNYCH
Koniec zabawy - zaczyna się okres skruchy!

Miło poszaleć w porę
Tegoroczny krótki karnawał 
przeszedł już do historii, lecz 
My uczestnicy ostatniej zaba-
wy w restauracji „ Pod Gru-
szą” będziemy go jeszcze dłu-
go wspominać!
Słowami Horacego pragnę ser-
decznie podziękować paniom 
z Klubu Aktywnych Kobiet z 
Rokietnicy za zorganizowanie 
wspaniałej karnawałowej za-
bawy z wieloma konkursami, 
skeczami, a przede wszystkim 
z niezapomnianą atmosferą. 
Tak, tak Drodzy Państwo to 
urok tej imprezy wspólne tań-

ce i śpiew sprawiły, iż wszy-
scy byliśmy jak jedna rodzina. 
Obiecaliśmy sobie wiosenne 
spotkanie w plenerze.

Z licznymi wrażeniami, 
uczestniczka zabawy 

Małgorzata Szymańska!
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Próba odpowiedzi na pytanie o naj-
skuteczniejszą metodę walki o odzy-
skanie niepodległości po rozbiorach 
Polski przez Prusy Rosję i Austrię w 
końcu XVIII wieku, była przedmio-
tem nie tylko poważnych dysput hi-
storycznych na przestrzeni wieków, 
ale przede wszystkim kroniką kon-
kretnych wydarzeń. Ich uczestnicy – 
przedstawiciele nigdy nie zgnębione-
go do końca narodu polskiego starali 
się znaleźć najwłaściwszy i najszyb-
szy sposób na odzyskanie utraconej 
państwowości, będącej synonimem 
niezależności narodu, jego suweren-
ności, wielowiekowej ciągłości kul-
turowej. Także Wielkopolanie objęci 
od samego początku bezwzględną, 
wyrafinowaną i wielopłaszczyzno-
wą pruską polityką zaborczą szybko 
przestali być jej bezwolnym przed-
miotem, stając się aktywnymi kre-
atorami własnych losów. Ich kilku-
dziesięcioletnie wysiłki polegające 
na organizowaniu działań obejmu-
jących wszystkie niemal dziedzi-
ny życia społeczno-gospodarczego i 
kulturalnego, a określane wspólnym 
mianem pracy organicznej, stały się 
specyficzną wielkopolską drogą do 
niepodległości. Jej zwieńczeniem 
było zwycięskie Powstaniem Wiel-

kopolskim 1918/1919 roku.
Jego wyjątkowość i siła wypływała ze 
swoiście pojmowanego patriotyzmu. 
Wynikał on z oddania idei polskości 
poprzez zintegrowaną, zdyscypli-
nowaną, wspaniale zorganizowaną 
i konsekwentną walkę. Sprawność 
organizacyjna, ofiarność i bitewny 
duch były podstawowymi elementa-
mi sukcesu jedynego w dziejach Pol-
ski zwycięskiego powstania.
Właśnie te przesłanki le-
gły u podstaw inicjaty-
wy władz wojewódz-
twa wielkopolskiego 
zmierzającej do nada-
nia obchodom dzie-
więćdziesiątej rocz-
nicy wybuchu 
Powstania Wielkopol-
skiego wyjątkowej opra-
wy i charakteru. Rozpoczęte w 2007 
roku działania, których pierwszym 
efektem było objęcie dwuletnich ob-
chodów patronatem prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego, mają przede 
wszystkim na celu upowszechnie-
nie i utrwalenie wiedzy historycznej 
zwłaszcza wśród młodego pokolenia, 
przy wykorzystaniu najróżnorod-
niejszych metod, w tym i tych swoi-
stych dla współczesnej młodzieży.

Wielkopolscy organizatorzy 
obchodów, wspierani przez 
Towarzystwo Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego, Muzeum Powsta-
nia Wielkopolskiego, najwyższe wła-
dze duchowne i naukowe środowisko 
wielkopolskich historyków, którym 
przewodzi wybitny znawca dziejów 
naszego regionu w tym okresie pro-
fesor Lech Trzeciakowski, zachęca-
ją do nadania im specyficznego cha-
rakteru. Nie ma to być więc jedna 
huczna impreza, ale szereg długofa-

lowych działań edukacyjnych, któ-
re mają przybliżyć Wielko-

polanom nie tylko samo 
powstanie, ale i histo-

rię walki z zaborcą, 
dbałość o rozwój re-

gionu, jego gospodar-
kę, naukę, kulturę.

Włączmy się i my do tych działań. 
Tak wiele wokół nas pamiątek po na-
szych przodkach, tak wiele pieczoło-
wicie przekazywanych wspomnień. 
Na łamach „Rokickich Wiadomości” 
zamieszczać będziemy szczegółowy 
plan obchodów dziewięćdziesiątej 
rocznicy Powstania Wielkopolskie-
go, informując o bardzo ciekawych 
inicjatywach, podejmowanych ak-
cjach edukacyjnych i popularyzator-

skich, skierowanych do wszystkich 
mieszkańców gminy Rokietnica po-
cząwszy od najmłodszych przedszko-
laków po naszych seniorów. Liczymy 
na Państwa aktywny udział i wspar-
cie. Otwarci jesteśmy na wszelkie 
pomysły, propozycje, uwagi. Chętnie 
wypożyczymy od Państwa pamiąt-
ki o powstaniu: fotografie, zapiski, 
wspomnienia, przedmioty, zwłasz-
cza w odniesieniu do terenów naszej 
gminy i jej najbliższych okolic. Niech 
to będzie nasz udział w obchodach, 
które wedle idei organizatorów ob-
jąć mają, tak jak w latach powstania, 
całą Wielkopolskę.
Kontakt:
Magdalena Sołtysiak - redaktor na-
czelna „Rokickich Wiadomości” 
tel.: 89 60 614, e-mail: 
magdalena.soltysiak@rokietnica.pl
Danuta Potrawiak – sekretariat 
Urzędu Gminy w Rokietnicy, 
tel.: 89 60 634, e-mail:
danuta.potrawiak@rokietnica.pl

Danuta Potrawiak

Nastały trudne miesiące. Krótkie dni, słońca jesz-
cze mniej. Nie dość, że coraz później wschodzi to 
jeszcze szybko znika za horyzontem. Magazynowa-
ne przez lato i tę naszą, polską jesień zasoby ener-
gii fizycznej i psychicznej szybko wyczerpują się. 
A wszystkiemu winne jest słońce a właściwie jego 
brak. Przed nami zaś jeszcze luty i marzec, na ogół 
też bez słońca. Okres ten źle wpływa na naszą kon-
dycję fizyczną, psychikę, skutecznie zaburza nasz 
rytm biologiczny. 
Czujemy się zmęczeni, znużeni, brak nam  motywa-
cji do pracy. Czas więc na relaks, wypoczynek.
Zima kojarzy się nam ze śniegiem, chociaż białe 
krajobrazy w ostatnich latach można podziwiać na 
terenach wyżynnych i w górach. Warto zatem wy-
brać się tam i zabrać ze sobą narty- obojętnie bie-
gowe lub zjazdowe.
Krótka historia nart i narciarstwa.
Narty towarzyszą człowiekowi od ... zawsze. Nar-
ty i przybory pomocne człowiekowi do utrzyma-
nia się na grubej nieraz na kilka metrów pokrywie 
śnieżnej były nieodzowne do pokonywania odle-
głości, do polowania, były niezbędne do przeżycia 
do przetrwania. Jeszcze dziś na terenach okołobie-
gunowych w powszechnym użyciu jest wszelkiego 
rodzaju sprzęt nartopodobny jak rakiety śnieżne 
lub narty ze spodami pokrytymi skórą z renifera. 
Skóra z włosiem powoduje poślizg podczas zjaz-
du i jednocześnie umożliwia swobodne podcho-
dzenie pod górkę.
Nazwa narta pochodzi od słowa stopa (jej spód). W 
słowniku języka polskiego pojawia się w 1609 ro-
ku przy opisie wyprawy polskich wojsk idących na 
Moskwę. Tak więc narty były pierwotnie sprzętem 
użytkowym niezbędnym w każdym niemal gospo-
darstwie domowym.

Narciarstwo rekreacyjne i sportowe zaczęto upra-
wiać znacznie później. Pojęcie narciarstwo pojawiło 
się w języku polskim dopiero pod koniec XIX wie-
ku. Podając za Encyklopedią Sportów Świata au-
torstwa prof. Wojciecha Lipońskiego (poznańskie-
go lekkoatlety, olimpijczyka) narciarstwo dzielimy 
na: śniegowe, wodne, trawiaste(jazda na rolkach), 
piaskowe, gdzie na nartach zjeżdża się z piaszczy-
stych zboczy.

Przygotowanie do nart.
Aby w pełni wykorzystać możliwości jakie nam 
daje uprawianie narciarstwa powinniśmy się od-
powiednio przygotować. Specjalistyczne przygo-
towanie sprawnościowe należy podjąć nie później 
niż  ok. 8 tyg. przed planowanym wyjazdem. Ćwi-
czenia ogólnorozwojowe wzbogacamy o ćw. izome-
tryczne. Organizm nie przygotowany zaprotestuje 
już w 2 – 3 dniu a wtedy na żal za późno. Po nar-
tach warto wykonać parę ćwiczeń rozciągających, 
wskazany jest pobyt w saunie lub na pływalni. W 
większości ośrodków alpejskich z sauny i pływalni 
można korzystać w ramach skipasu – gratis. 
Co nam daje narciarstwo, czyli korzyści z poby-
tu na nartach.

- zmiana klimatu pozytywnie wpłynie na nasze sa-
mopoczucie

- sam pobyt i ćwiczenie w warunkach wysokogór-
skich powoduje przyrost hemoglobiny we krwi i 
polepszy wydolność naszego organizmu

- poprawi sprawność fizyczną (liczne badania fizjo-
logów to potwierdzają )

- relaks psychofizyczny.
O czym każdy narciarz powinien pamiętać.
Narciarstwo jest niestety zaliczane do sportów ura-
zowych. Większość wypadków jest jednak spowo-
dowana brakiem umiejętności, niedostatecznym 
przygotowaniem sprawnościowym, brawurą włas-
ną lub innych. Użytkownik stoku musi przestrze-
gać zasad Kodeksu Narciarskiego. Sprawca wypad-
ku ponosi odpowiedzialność karną i zgodnie z zasa-
dami Kodeksu Cywilnego musi wynagrodzić wszel-
kie szkody, które wyrządził. Dlatego też w trosce o 
zdrowie własne, innych i w trosce o własną kieszeń 
każdy narciarz powinien się odpowiednio ubezpie-
czyć. Kompleksowe ubezpieczenia narciarskie w 
swej polisie zawierają ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i od-
powiedzialności cywilnej w przypadku wyrządze-
nia komuś szkody.  
Słusznie może pojawić się tutaj pytanie: skoro nar-
ciarstwo jest takie skomplikowane, trudne i nie-
bezpieczne to dlaczego je polecam. Tego nie da się 
opisać. To trzeba przeżyć, by ogarnąć, zrozumieć i 
pokochać. I jeszcze jedno. To przedsięwzięcie tro-
chę kosztuje. Na pytanie – czy warto odpowiadam  
zdecydowanie pozytywnie. Jest to jeden ze sportów 
„na całe życie”. Na nartach jeżdżą 3 – latki, znam 
osobiście osoby, które ukończyły 80 lat, są nadal w 
świetnej formie, także narciarskiej.

adeck

Na zdrowie

Zimowe przesilenie

WIELKOPOLAN DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI
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Przedszkole

Zespół Szkół w Rokietnicy

Zapisy dzieci klas I-szych oraz 
klas „0” w Zespole Szkół w Ro-
kietnicy rozpoczęły się od 18 
lutego w godz. 8.00 – 14.30. 
Prosimy o przygotowanie kopii 
aktu urodzenia dziecka oraz nr 
PESEL. 

WOŚP, która już na stałe za-
gościła w Rokietnicy nie od-
byłaby się, bez zaangażowania 
i pomocy wielu ludzi, dlate-
go też składamy serdeczne po-
dziękowania:
• Wójtowi Gminy Rokietnica 

za sfinansowanie przepięk-
nego  światełka do nieba

• Jednostce Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Rokietnicy  
za pokaz sztucznych ogni, 
za lekcję udzieloną z ratow-
nictwa drogowego

• Policji za zapewnienie bez-
pieczeństwa

• Wszystkim mieszkańcom 
Gminy Rokietnica za ofiar-
ność

• Rodzicom Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Rokiet-
nicy za zaopatrzenie sklepi-
ku i kawiarenki.

• Wolontariuszom ze wszyst-
kich szkół

• Wszystkim zaangażowa-
nym nauczycielom w szcze-
gólności Magdalenie Tom-
czak, Małgorzacie Dubas, 
Lidii Napierale, Alicji Ro-
sielewskiej, Teresie Batu-
rze i Annie Czernidze za 
nieprzespane noce podczas 
których wykonywały  nie-
powtarzalne rękodzieła  do 
kramiku .

•  Osobom prywatnym : Ag-
nieszce Gościnak, Annie 
Miłkowskiej, Janowi Wit-
czakowi, Julianowi Przy-
nodze, Ewie Lisowskiej, 
Krzysztofowi  Przybylskie-
mu, Barbarze Stróżniak, 
Mieczysławowi Buszkiewi-
czowi, Marcinowi Kortu-
sowi, Aleksandrze Bartnik, 
Marioli Biegańskiej, Wio-
lecie Dziedzic, Damianowi  
Barnasiowi.

Dziękujemy za wielkie serce
Główni sponsorzy, którzy od 
lat wspierają naszą Orkiestrę::
Józef Gawron „Restauracja pod 
Gruszą”, Artur Lisiak-Cukier-
nia „Kamilek”, Piotr Łakomy 
„Piekarnia”, Jacek Forkiewicz 
- Sklep wielobranżowy „Pan-
da”, Adam i Jarosław Mich-
ta „Hurtownia rowerowa”, 
Bank Spółdzielczy w Rokietni-
cy, Gminny Ośrodek Kultury 
w Rokietnicy, Koło Platformy 
Obywatelskiej w Rokietnicy, 
Tomasz Buszkiewicz – złot-
nik, Marek Korytowski - złot-
nik, Waldemar Gadecki - sklep 
„Kaktus”, Sklep komputerowy 
„Link”, Krzysztof Przybylski - 
firma Techem, 

Na rzecz Orkiestry grali:
Nauczyciele, pracownicy i 
dzieci z  przedszkola „Bajecz-

ka”; Nauczyciele, pracownicy 
i uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Mrowinie; Nauczyciele, 
pracownicy i  uczniowie Ze-
społu Szkół w Rokietnicy; Na-
uczyciele i uczniowie Gimna-
zjum w Napachaniu.
Wszystkim, którzy nie szczę-
dzili serca i czasu dla WOŚP 
dziękujemy.

Zbliża się miesiąc marzec, któ-
ry, jak co roku oznacza w „Ba-
jeczce” rekrutację. Warto za-
tem już teraz pomyśleć, jak 
przygotować swoją córkę lub 
synka do łagodnego wkrocze-
nia w świat przedszkolaka.
Dzień, w którym dziecko tra-
fia po raz pierwszy do placów-
ki, jest bardzo ważny w jego 
życiu. Musi rozstać się z rodzi-
cami i w nowym środowisku 
poradzić sobie samo z różny-
mi problemami. Należy jednak 
zdać sobie sprawę z tego, że po-
ziom dziecka 3-letniego nie 
predysponuje go do samodziel-
nego pokonywania progów zor-
ganizowanej instytucji, jaką 
jest przedszkole. U wielu dzieci 
wywołuje to sytuację stresową 
– lęk, złość, upór, gniew, któ-
rą bardzo często przenoszą na 
pracowników przedszkola, ro-
dziców lub inne dzieci.

Sytuację stresową przeżywa-
ją także rodzice dzieci. Mają, 
bowiem oddać swoje dzie-
cko, swój największy skarb, 
pod opiekę osób obcych. Trud-
no się zatem dziwić, że wy-
bierając placówkę,  mają wie-
le pytań dotyczących założeń 
i wymagań przedszkola, wa-
runków, w jakich będzie prze-
bywało dziecko, osób, które 
będą się nim zajmować. Ro-
dzi to wiele niepokojów i wąt-
pliwości, które podświadomie 
często przenoszą na dziecko. 
Brak podstawowej wiedzy na 
temat specyfiki pracy przed-
szkola uniemożliwia rodzicom 
odpowiednie przygotowanie 
dziecka w zakresie samodziel-
ności oraz kształtowanie pozy-
tywnego stosunku emocjonal-
nego do przedszkola.
Nauczyciele przyjmując pod 
opiekę nowe dzieci, nie znają 

indywidualnych potrzeb swo-
ich wychowanków, ich zain-
teresowań, sytuacji rodzinnej 
jak również oczekiwań rodzi-
ców. Przedszkole jako profesjo-
nalna placówka wychowaw-
cza może wesprzeć rodziców w 
przygotowaniu  dziecka do ad-
aptacji w nowym środowisku 
społecznym. 
Żeby ten proces przebiegł 
sprawnie i trwał jak najkrócej, 
musi istnieć ścisła współpraca 
między rodzicami, a pracow-
nikami przedszkola.
Aby ograniczyć do niezbędne-
go minimum stres spowodo-
wany przyjściem do przedszko-
la, rodzice jako osoby najsilniej 
związane z dzieckiem, powin-
ni stopniowo przygotować je 
na to ważne wydarzenie, tak, 
by zmiana środowiska nastę-
powała łagodnie i była rozło-
żona w czasie, dając dziecku 

możliwość stopniowego „wej-
ścia” w nową społeczność. W 
tym celu, na długo przed pla-
nowanym zapisaniem dzie-
cka do przedszkola, rodzice 
powinni prowadzić systema-
tyczne i konsekwentne dzia-
łania, które pomogą ich dzie-
ciom, jak również im samym, 
w miarę szybko przystosować 
się do nowego środowiska.

Główne kierunki działań 
rodziny, by pomóc dziecku 
we wstępnym procesie ad-
aptacyjnym:
1.  WDRAŻANIE DO SAMOOBSŁUGI:
• uczenie dziecka korzystania z toalety;
• wprowadzenie podstawowych zasad hi-

gieny;
• wyznaczenie stałych miejsc przechowywa-

nia zabawek i innych przedmiotów używa-
nych przez dziecko, zachęcenie do wspól-
nych prac porządkowych;

 OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:
• sprawnie posługuje się łyżką, pije z kubka;
• potrafi zakładać i zdejmować ubranie (bez 

zapinania, wiązania);
• załatwia potrzeby fizjologiczne;
• rozumie konieczność codziennej higieny, 

potrafi samo umyć  twarz, ręce, zęby;
• sprząta po sobie zabawki, porządkuje swo-

je najbliższe otoczenie;
2. ORGANIZOWANIE KONTAKTÓW Z RÓ-

WIEŚNIKAMI:
• częste chodzenie z dzieckiem tam, gdzie są 

POMÓŻ SWOJEMU DZIECKU PRZEKROCZYĆ PRÓG PRZEDSZKOLA
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Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
Goście z Niemiec
W ramach praktyki realizo-
wanej w Polsce studenci uni-
wersytetu hanowerskiego za-
poznali się z kształceniem 
zawodowym w Zespole Szkół 
w Rokietnicy. Uczestniczyli 
również w zajęciach praktycz-
nych z zakresu florystyki.

Szkolny konkurs 
informatyczny
Odbył się szkolny finał kon-
kursu informatycznego. W 
zmaganiach konkursowych 
uczestniczyli finaliści ze szkół 
składowych zespołu – z Pozna-
nia, Murowanej Gośliny oraz 

Rokietnicy. Konkurs wygrał 
Michał Żegadło z Poznania.

Żandarmeria 
Wojskowa uczniom

Prelegenci z Żandarmerii Woj-
skowej z Poznania przeprowa-
dzili prelekcje na temat uza-
leżnień oraz bezpieczeństwa 

na drogach. Wykład uzupeł-
niały filmy oraz drukowane 
materiały informacyjne na te-
mat narkotyków.

Zimowe ,,klimaty” 
spod bieguna 
północnego.
Adam Nawrot, pracownik sta-
cji Polarnej Instytutu Geofi-
zyki Polskiej Akademii Nauk 
poprowadził wykład na temat 

swojej pracy. Stacja znajduje 
się w Zatoce Białego Niedźwie-
dzia na Spitsbergenie i jest naj-
dalej na północ wysuniętą pol-
ską stacją badawczą. W nastrój 
mroźnej północy wprowadziły 
zdjęcia ilustrujące prelekcję.

Dni otwarte 
w Zespole Szkół im. J. i W. Za-
moyskich planowane są na 1 
marca, 5 kwietnia br. w godzi-
nach: 10.00  i 11.00.

Szanowni Państwo
Przekazując 1% podatku na rzecz organizacji 
pożytku publicznego możecie Państwo pomóc 
konkretnemu, ciężko choremu dziecku!

Emil Dziamski ma 10 lat cierpi na mózgowe pora-
żenie dziecięce wywołane ciężką chorobą móz-
gu w 5 miesiącu życia. Od lat trwa walka o zdro-
wie i choćby namiastkę normalnego dzieciństwa 
dla dziecka z epilepsją, niewidzącego i niecho-
dzącego z powodu porażenia czterokończyno-
wego.
Dzięki fundacji pomocy osobom niepełnospraw-
nym „Słoneczko” istnieje możliwość sfinansowa-
nia leczenia i rehabilitacji Emila w jednym ze spe-
cjalistycznych ośrodków „Zabajka” w Złotowie 
www.zabajka.home.pl
Przekazany 1% podatku dochodowego umożliwi 
dalsze leczenie i rehabilitację Emila.

JAK TO ZROBIĆ?
1. Należy obliczyć 1% podatku dochodowego 

należnego Urzędowi Skarbowemu.
2. W formularzu PIT-28, 36, 36L, 37 i 38 wpisuje-

my: 
 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnospraw-

nym „Słoneczko”
 nr KRS 0000186434 
 i obliczoną kwotę 1 % podatku 
3. W rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające 

kontakt z podatnikiem” wpisujemy:
 „NA  REHABILITACJĘ  EMILA  DZIAMSKIEGO 

24/D” 
Od tego roku nie musisz dokonywać samodziel-
nie wpłaty – Urząd Skarbowy zrobi to za Ciebie!

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, któ-
rym los Emila nie pozostanie obojętny.

Rodzice

inne dzieci np. rodzina, znajomi, plac zabaw, 
zapraszanie dzieci do swojego domu, stwa-
rzanie sytuacji, w których dziecko musi po-
dzielić• się zabawkami, słodyczami i itp.;

 OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:
• chętnie uczestniczy w zabawie z rówieś-

nikami, rozumie potrzebę wspólnego wy-
korzystywania zabawek, potrafi dzielić się 
z innymi, z pomocą osób dorosłych podej-
muje próby łagodzenia konfliktów;

3. KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI PORO-
ZUMIEWANIA SIĘ Z RÓWIEŚNIKAMI I 
DOROSŁYMI:

• czytanie i opowiadanie dziecku bajek, 
wspólne oglądanie ilustrowanych książek 
oraz programów telewizyjnych przezna-
czonych dla najmłodszych, częste rozmo-
wy z dzieckiem w różnych sytuacjach (np. 
w czasie spaceru, zabawy lub wykonywa-
nia codziennych czynności), zachęcanie 
do wypowiedzi poprzez zadawanie pytań 
oraz cierpliwe i uważne słuchanie dziecka;

 OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:
• jest śmiałe i otwarte na kontakty z innymi 

dziećmi oraz dorosłymi;
• potrafi jasno przekazać otoczeniu swoje 

potrzeby i życzenia;
• dzieli się swoimi przeżyciami;

• zadaje pytania, dzięki którym poznaje ota-
czającą rzeczywistość;

• poprawnie posługuje się ojczystą mową;
4. ZORGANIZOWANIE ŻYCIA DZIECKA W 

RODZINIE WEDŁUG PLANU ZBLIŻONEGO 
DO ROZKŁADU DNIA W PRZEDSZKOLU:

• zapewnienie dziecku regularnego trybu 
życia - stałe pory posiłków, zabawy, od-
poczynku, snu, przebywanie na powietrzu 
bez względu na pogodę (wyłączając wa-
runki ekstremalne);

 OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:
• dziecko ma dobre samopoczucie, jest zdro-

we, pogodne, czuje się bezpieczne;
5. ZAPOZNANIE DZIECKA Z MATERIAŁAMI, Z 

KTÓRYMI ZETKNIE SIĘ W PRZEDSZKOLU:
• stworzenie dziecku warunków do zabaw 

plastycznych, zapewnienie urozmaiconych 
materiałów i przyborów (papier, kredki, 
farby, plastelina, wycinanki, nożyczki...), 
uczenie prawidłowego korzystania z nich;

 OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:
• zna i potrafi posługiwać się podstawowy-

mi materiałami i przyborami;
• jest twórcze i swobodne, chętnie wyraża 

siebie poprzez różne formy ekspresji;
6. STOPNIOWE UNIEZALEŻNIANIE PSY-

CHICZNE DZIECKA OD RODZICÓW:

• częste i szczere rozmowy z dzieckiem za-
pewniające o miłości, przyzwyczajanie 
do nieobecności rodziców, pozostawianie 
dziecka pod opieką dorosłych osób, z któ-
rymi nie jest ono związane emocjonalnie 
tak silnie, jak z rodzicami (dalsza rodzina, 
znajomi) - początkowo na krótko, stopnio-
wo wydłużając czas rozłąki;

 OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:
• dobrze znosi rozłąkę z rodzicami, nie oba-

wia się porzucenia;
7. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNEGO  

NASTAWIENIA DO PRZEDSZKOLA:
• opowiadanie dziecku o przedszkolu, za-

bawkach i dzieciach , które tam spotka;
• spacery w okolice przedszkola, poznanie 

drogi, ogrodu przedszkolnego i budynku;
• odwiedziny w najmłodszej grupie, pozna-

nie nauczycielek i personelu;
• zachęcanie do wspólnej zabawy z rówieś-

nikami w sali i w ogrodzie;
 OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:
• zna i w pełni akceptuje nowe środowisko.

Rady dla rodziców, którzy we wrześniu 
po raz pierwszy przyprowadzą swoje „po-
ciechy” do przedszkola:
• Nie przeciągaj pożegnania w szatni; pomóż 

dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź; 
• Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze 

przy rozstaniu; jeśli zrobisz to choć raz, bę-
dzie wiedziało, że łzami można wszystko 
wymusić;

• Nie obiecuj: jeśli pójdziesz do przedszkola 
to coś dostaniesz; kiedy będziesz odbierać 
dziecko, możesz dać mu maleńki prezen-
cik, ale nie może to być forma przekupy-
wania;

• Kontroluj się, co mówisz. Zamiast: już mo-
żemy wracać do domu, powiedz: teraz 
możemy iść do domu. To niby niewielka 
różnica, a jednak pierwsze zdanie ma ne-
gatywny wydźwięk;

• Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po 
przyjściu do domu opowiedziało, co wyda-
rzyło się w przedszkolu, to powoduje nie-
potrzebny stres;

• Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, po-
staraj się, żeby przez kilka dni odprowa-
dzał je do przedszkola tato, rozstania z tatą 
są mniej bolesne;

• Pamiętaj: żegnaj i witaj swoje dziecko za-
wsze uśmiechem!

Magdalena Dziel – Sierszuła
nauczyciel Przedszkola „Bajeczka”



16 Rokickie Wiadomości – Luty 2008

Kochamy nasze babcie 
i dziadków kochamy też
W dniu 23 stycznia odbyło się zorgani-
zowane przez Gminny Ośrodek Kultury 
i współorganizowane przez Radę Sołecką 
Mrowino – Cerekwica spotkanie z senio-
rami z naszego terenu. Miało ono miejsce 
w restauracji „Przystań”, gdzie gościł nas 
pan Roman Kałużny. 
„Kochamy nasze babcie i dziadków ko-
chamy też” – impreza pod takim tytułem 
została wyreżyserowana przez panią Ani-
tę Wachaczyk, a muzykę skomponował i 
był jej wykonawcą Michał Klimaszewski. 
W przedstawieniu udział wzięły dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Mrowinie. Nie za-
brakło oczywiście poczęstunku. 
Mogłabym relację zakończyć na tych su-
chych faktach, gdyby nie pewne sponta-
niczne zachowania naszych gości. Babcie 
i dziadkowie byli bardzo wzruszeni ciepłą 
atmosferą, która otaczała widzów i akto-
rów widowiska. W pewnym momencie 
audytorium aktywnie włączyło się do za-
bawy. Pani Ola zaczęła deklamować kla-
sykę poezji i jej przykład skruszył nie-
śmiałość pozostałych. Artyści czekali w 
kolejce do mikrofonu. Z dużą dozą praw-
dopodobieństwa stwierdzam, że Mary-
la Rodowicz pozazdrościłaby interpreta-
cji piosenek biesiadnych, które wykonały 
dwie mieszkanki Mrowina, panie Jadzia 
i Leokadia.
Prawdopodobnie nie pozostanie nam nic 
innego, jak w najbliższej przyszłości zor-

ganizować Festiwal Niekoniecznie Naj-
młodszych Talentów. 
Bardzo się cieszę, że coraz więcej osób 
znajduje radość i przyjazną atmosferę, 

która tworzy się 
przy okazji róż-
nych spotkań or-
ganizowanych w 
naszym Klubie 
Sołeckim. Mal-
kontenci, którzy 
pukali się w czo-
ło gdy mówiłam 
im o moich pla-
nach związanych 
właśnie z tym 
Klubem,  prze-
cierają oczy ze 
zdumienia. Ale 
to dopiero począ-
tek. Tworząc lo-
kalną wspólno-
tę, która potrafi 
się wspólnie ba-
wić i cieszyć, 
tworzymy jed-
nocześnie gru-
pę ludzi, którym 
zależy na rozwo-
ju naszych miej-
scowości i którzy 
będą ten rozwój 
stymulować.
Na zakończenie 
jeszcze pragnę serdecznie podziękować 
twórcom i organizatorom wspomnianej 
wcześniej uroczystości, szczególnie pani  
Jadwidze Waligóra – Halke, dyrektorce 
Gminnego Ośrodka Kultury, gdyż dzię-
ki jej pomocy mogliśmy doprowadzić do 
końca to przedsięwzięcie.

Zebranie nr 1: sołectwo  
Napachanie Dalekie (z dn. 23.01)
Zobowiązania, jakie padły ze strony władz:
• remont budynku straży, postawienie kierunkowskazu 

mogą zostać zrealizowane z budżetu gminy; 
• Wójt obiecał, że tablica ogłoszeniowa zostanie wykonana 

z funduszy gminnych.
Zgłoszone problemy i podejmowane przez mieszkańców 
kwestie:
1) oświetlenie przy ul. Bojanowskiego – pracownicy firmy 

energetycznej nie mogli przeprowadzić tam wymiany ża-
rówek z powodu zniszczenia opraw przez rdzę;

2) bezpańskie psy;
�) zły stan drogi prowadzącej do miejscowości Dalekie; brak 

kierunkowskazu do tej miejscowości;
4) konieczność powiększenia wiaty na przystanku;
5) lampa „na mostku” w Napachaniu.

Zebranie nr 2: sołectwo  
Rokietnica (z dn. 25.01)
Zgłoszone problemy i podejmowane przez mieszkańców 
kwestie:
1) brak spisu najważniejszych numerów telefonów na dru-

giej stronie „Rokickich Wiadomości”;
2) woda zalegająca przy przystankach autobusowych;
�) ziemia gromadząca się przy krawężnikach, która utrudnia 

odpływ wód;
4) brak autobusu nocnego;

5) słabe połączenia kolejowe w nocy.
Propozycje mieszkańców:
• linia autobusowa do szpitala na ul. Lutyckiej
• zwiększenie liczby znaków ostrzegawczych „FOTORADAR” 

na terenie gminy

Zebranie nr 3:  sołectwo Mrowino-
Cerekwica (z dn. 28.01)
Zgłoszone problemy i podejmowane przez mieszkańców 
kwestie:
1) rów melioracyjny, który wymaga naprawy 
2) utrudnione dojście mieszkańców pałacu do posesji
�) wystające przewody linii napięcia
4) sprawa p. Olejniczaka, który, zdaniem mieszkańca, po roz-

biórce dachu wykonanego z azbestu, szkodliwe odpady 
umieścił w dawnych silosach; p. Olejniczak miał też podjąć 
działalność gospodarczą nie płacąc przy tym podatków

5) mieszkaniec nie został poinformowany o przebiegu po-
stępowania w sprawie interpelacji złożonej przez radnego 
Lubkę

6) usuwanie odpadów z kontenerów przeznaczonych do 
segregacji śmieci dopiero po interwencji telefonicznej 
mieszkańca

 [problemy zgłoszone przez p. Siąkowskiego]
7) niejasność w sprawie segregacji odpadów – jakie odpady 

kwalifikują się do poszczególnych kategorii
 [problem zgłoszony przez p. Klapińskiego]
8) pogorszenie się stanu drogi po wybudowaniu przepom-

powni – droga uległa takiemu zwężeniu, iż nie mogą się 

na niej zmieścić dwa samochody
9) parkujące samochody w okolicach restauracji „Pod Gru-

szą”
10) przystanek autobusowy przy szkole 
11) brak asfaltu od początku ul. Poznańskiej
12) spalanie odpadów przez mieszkańców
1�) autobusy przejeżdżające po warstwie betonowej drogi – 

ustawić znaki dot. ograniczenia masy pojazdów
14) brakujące „zatyczki” przy hydrantach. 
15) szkody powstałe po wykonaniu inwestycji (m.in. na ul. 

Dworcowej).
16) rura odprowadzająca wodę ze studzienki do stawu: ciężki 

sprzęt zniszczył istniejący przepływ i teraz całe pole przy 
przepompowni jest zalane wodą.

17) nieprzejezdna ul. Piaskowa od strony cmentarza, brak 
oświetlenia

18) wieża telefonii komórkowej: czy działa, czy zagraża zdrowiu?
19) niszczejący wiatrak
20) konieczność umieszczenia furtki przy szkole, tuż przy sa-

mym przystanku
21) dofinansowanie Klubu Emerytów
Zobowiązania władz:
• Sekretarz zobowiązał się zbadać losy korespondencji do p. 

Siąkowskiego oraz zreferować całą sprawę w ciągu 14 dni
• Wójt zaproponował, by spotkać się z mieszkańcami pałacu 

i wspólnie przedyskutować problem
• naprawa przystanku przy ul. Poznańskiej – zabezpieczono 

materiały na ten cel
• możliwe dofinansowanie Klubu Emerytów z funduszu pro-

mocyjnego oraz z programu „LEADER”

Z teki sołtysa

Mrowino 
cerekwica

Sołtys Róża Lubka

Kwes t ie  poruszane  pr zez  mieszkańców na  zebraniach  wiejsk ich:
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Ładowanie w AKA
Od maja ubiegłego roku co miesiąc odwie-
dzałam urokliwie położone Wronki. Ce-
lem moich dwudniowych wyjazdów był 
hotel Olimpic, w którym spotykałam się 
z fantastycznymi dwudziestoma dziew-
czynami z całej Wielkopolski. Każda z 
nich inna, z różnym wykształceniem, do-
świadczeniem zawodowym, w różnym 
wieku. W tej różnorodności tkwiła jed-
nak wielka siła. Łączyło nas wiele a naj-
bardziej to, że działamy na rzecz swoich 
lokalnych społeczności.

 „STEREOTYP, a równe szanse kobiet i 
mężczyzn w środowiskach wiejskich” to 
tytuł projektu realizowanego przez De-
partament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciw-
działania Dyskryminacji w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej. Współfinan-
sowany jest on ze środków Unii Europej-
skiej. W ramach projektu stworzono Aka-
demię Kobiet Aktywnych (AKA). Są to 
warsztaty i seminaria edukacyjno-infor-
macyjne, które odbywają się we wszyst-
kich województwach kraju. Skierowa-
no je do kobiet zamieszkujących obszary 
wiejskie, zaangażowanych w działalność 
społeczną lub zamierzających ją rozpo-
cząć. Ich celem jest przełamanie stereoty-
powego postrzegania ról społecznych ko-
biet i wzmocnienie ich pozycji na rynku 
pracy. 

Szkolili nas
Partnerem w tym projekcie jest Stowa-
rzyszenie Centrum Wspierania Aktyw-
ności Lokalnej CAL. Tak o jego realizacji 
opowiada Jacek Gralczyk, trener z CAL-
a: Na pierwszą część szkolenia, którą pro-
wadziłem, składały się takie zagadnienia 
jak rola i zadania animatorki społecznej; 
badania środowiskowe i rozpoznanie śro-
dowiska; tworzenie partnerstwa i budo-
wanie grup oraz mobilizowanie ludzi do 
działania. Efekty tego typu szkoleń są 
dwojakie: pierwsza rzecz to zdobyta, me-
rytoryczna wiedza, druga to to, co rodzi 
się w takiej grupie na poziomie regional-
nym. To dwadzieścia dziewczyn, które się 
ze sobą poznały, wiele pogadały, wymie-
niły doświadczeniami i miały okazję „na-
ładować akumulatory”.
W drugiej części poznawałyśmy pracę me-
todą projektu, przedsięwzięcia prowadzą-
cego do osiągnięcia zaplanowanego celu 
przy użyciu określonych zasobów. Dowie-
działyśmy się jakie są źródła oraz sposo-
by pozyskiwania funduszy na realizację 
projektów. Zajęcia te prowadzili trenerzy 
z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 
Musiałyśmy wykazać się nabytymi umie-
jętnościami, każda z nas miała za zada-
nie napisać mini-projekt rozwoju lokal-
nego dotyczący swojej gminy. Na koniec 
przedstawiciele Fundacji dla Polski przy-
bliżyli nam zagadnienia dotyczące pro-
duktów lokalnych, agroturystyki i ekono-
mii wspólnotowej.

Z udziałem gości
W połowie stycznia na nasze podsumo-
wujące spotkanie zaprosiłyśmy przedsta-
wicieli lokalnych instytucji i organizacji. 
Było mi bardzo miło, że naszą gminę re-
prezentowała radna - Pani Elżbieta Brzeź-
niak. Widziałam jak z zainteresowaniem 
słuchała głoszonych prelekcji i rozmawia-
ła z uczestniczkami projektu oraz zapro-
szonymi gośćmi. 
Zwieńczeniem projektu „STEREOTYP…” 
będzie zorganizowana w Warszawie pod 
koniec lutego trzydniowa konferencja. 
Wezmą w niej udział wszystkie uczest-
niczące w AKA kobiety z całego kraju, a 
jest ich ponad 600, oraz zaproszeni goście. 
Cieszę się, że znowu spotkam moje dziew-
czyny. Obiecałyśmy już sobie, że nie bę-
dzie to nasze ostatnie spotkanie...

Kamila Marcinkowska

Propozycje:
• radny Arkadiusz Klapiński zaproponował, by artykuł po-

święcony tematyce segregacji odpadów znalazł się w „Ro-
kickich Wiadomościach”.

• jeden z mieszkańców wyraził opinię, iż „zatyczki” do hy-
drantów powinny być wykonane z plastiku

Zebranie nr 4:  sołectwo Kiekrz-
Pawłowice (z dn. 30.01)
Zgłoszone problemy i podejmowane przez mieszkańców 
kwestie:
1) nieporządek w systemie numeracji posesji
2) fatalny stan drogi przy zetknięciu ulic Czystej i Krętej
�) dziury na ul. Poznańskiej
4) krzaki na poboczu drogi prowadzącej do Pawłowic
5) wiata autobusowa, która zasłania wyjazd
6) brak barierki na mostku na trasie między Kiekrzem a Pa-

włowicami
7) kosze na śmieci na ul. Czystej.
8) brak sołtysówki
Propozycje:
• opublikowanie w „Rokickich Wiadomościach” dokładnego 

planu robót w zakresie naprawy dróg 

Zebranie nr 5:  sołectwo Żydowo-
Rostworowo (z dn. 04.02)
Zgłoszone problemy i podejmowane przez mieszkańców 
kwestie:
1) konieczność postawienia znaków ograniczenia masy po-

jazdów na drogach do Sepna i Przecławia (jeśli zostaną 
one przekazane Gminie)

2) dokończenie budowy świetlicy; pękająca posadzka w 
obiekcie; konieczność wymiany drzwi i montażu okapu 
nad wejściem do starego obiektu

�) wyrównanie drogi pomiędzy blokami

4) jakie są plany odnośnie żerowiska bobrów w okolicy rzeki 
Samicy – konieczność ochrony tego obszaru

5) kiedy zostaną uporządkowane sprawy granic prywatnych 
działek  (miało to mieć miejsce już w zeszłym roku)

6) po likwidacji szamba (Stara Wieś), nie utworzono wjazdu 
do posesji 

7) problem niebezpiecznych psów  
8) szambo odprowadzane na teren boiska – jeden z czwora-

ków (ostatni blok na drodze prowadzącej do Przecławia) 
nie jest przyłączony do sieci kanalizacyjnej

Zobowiązania / działania władz:
• Złożenie wniosku w sprawie utworzenia przyłącza inter-

netowego
• Plany budowy oświetlenia na odcinku od cmentarza w Ro-

kietnicy do ul. Modrzewiowej w Rostworowie
• Plany budowy placu zabaw
• Wójt zapowiedział, że, jeśli pogoda na to pozwoli, droga 

pomiędzy blokami będzie wyrównana
• Odnośnie niebezpiecznych psów Sekretarz zapowiedział, 

iż zostanie spisany stosowny protokół, a następnie doku-
menty zostaną przekazane Policji oraz do sądu grodzkie-
go; Sekretarz odbędzie też rozmowę z przedstawicielami 
PUK odnośnie wywiezienia psów z miejscowości.

• Odnośnie nielegalnego szamba, Sekretarz zapewnił, że, 
jeśli zajdzie taka konieczność,  zostanie zarządzony wy-
wóz interwencyjny na koszt mieszkańców

Propozycje:
• Przewodnicząca Rady Gminy zasugerowała, by skupić się 

na doprowadzeniu do stanu świetności obiektu już istnie-
jącego; poza tym w kwestii tej powinni wypowiedzieć się 
poprzez referendum.

Zebranie nr 6:  sołectwo 
Krzyszkowo (z dn. 06.02)
Zgłoszone problemy i podejmowane przez mieszkańców 
kwestie:

1) kiedy będzie remontowana świetlica, jakie środki zostaną 
przeznaczone na ten cel

2) konieczność wykonania przy ośrodku zdrowia podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych

�) postulat zamontowania w świetlicy internetu 
4) niedostateczna liczba lamp ulicznych (np. na ul. Wybickie-

go nie ma żadnego oświetlenia) 
5) jakie będą losy przejazdu kolejowego w Krzyszkowie
6) złe oznakowanie przejazdu kolejowego
7) czy i kiedy powstanie szynobus
8) w wyniku uszkodzenia rury ze „stawku” nie odpływa woda
9) zły stan ul. Obornickiej
10) kanalizacja
11) wodociąg
Zobowiązania / działania władz:
• w sprawie dostępu do internetu w świetlicy - Urząd złoży 

stosowny wniosek do Starostwa Powiatowego
• Wójt zapowiedział, jakie działania są przewidziane do wy-

konania na terenie sołectwa Krzyszkowo: podstawowym 
zadaniem jest budowa chodnika z Krzyszkowa do Rokiet-
nicy; planuje się także, w ramach rekultywacji,  utwar-
dzenie ul. Głównej w kierunku Rostworowa; restauracji 
poddany zostanie również zbiornik przeciwpożarowy w 
Krzyszkowie

Oprac. Arkadiusz Chołżyński

Pani Elżbieta Brzeźniak wśród uczestniczek Aka-
demii Kobiet Aktywnych, Wronki, styczeń 2008 r. 

zd
j. 

K
. M

ar
ci

nk
ow

sk
a



18 Rokickie Wiadomości – Luty 2008

Walne zebranie
W czwartek, 24 stycznia odbyło się 
w Rokietnicy Walne Zebranie Spra-
wozdawczo-Wyborcze Uczniowskie-
go Klubu Sportowego „Błyskawica”. 
Zgodnie ze statutem Klubu, upłynę-
ła już trwająca od 2006 roku, dwulet-
nia kadencja Zarządu. Zostały przed-
stawione sprawozdania z działalności 
za lata 2006 – 2007 (prezes Hanna 
Wocko), finansowe (skarbnik Mag-
dalena Nowakowska) i Komisji Rewi-
zyjnej (przewodnicząca Danuta Kło-
skowska). 
Okres ten obfitował w liczne osiągnię-
cia zawodników z wszystkich sekcji, 
które zaowocowały wysoką pozycją 
Klubu w rankingach. UKS „Błyskawi-

ca” zajmuje obecnie 3 miejsce w Wiel-
kopolsce wśród klubów sportowych, 
a miejsce 120 w Polsce wśród klubów 
uczniowskich na ponad 900 zareje-
strowanych. 
Walne Zebranie jednogłośnie przyję-
ło uchwałę o udzieleniu absolutorium 
ustępującemu Zarządowi. Niektórzy 
spośród jego dotychczasowych człon-
ków, po wielu latach pracy na rzecz 
Klubu, podjęli decyzję o rezygnacji 
z ponownego kandydowania do jego 
władz. Pani prezes Hanna Wocko wy-
raziła swoje serdeczne podziękowanie 
za współpracę p. Waldemarowi Stei-
nowi (wieloletniemu wiceprezesowi), 
p. Magdalenie Nowakowskiej (długo-
letniemu skarbnikowi), p. Barbarze Ja-
ckowiak, p. Stefanowi Pyrce, p. Annie 
Maciejaszek, p. Annie Mańczak, p. Do-

rocie Kłoskowskiej. Zebrani nagrodzi-
li oklaskami odchodzących, wyrażając 
w ten sposób uznanie dla ich społecz-
nej pracy.
Jeśli o pracy społecznej mowa, trzeba 
wyrazić ubolewanie, że wśród kandy-
datów do Zarządu zabrakło niestety 
reprezentantów Sekcji Piłki Siatkowej, 
która nie była (poza jedną osobą) re-
prezentowana nawet przez uprawnione 
do głosowania osoby (np. rodziców lub 
pełnoletnich zawodników). W efekcie, 
sekcja ta (poza Komisją Rewizyjną) nie 
ma swojego przedstawiciela.
Nowe, wybrane na lata 2008 – 2011 (po 
wprowadzonej przez Walne Zebranie 
zmianie długości kadencji zarządu) 
władze UKS „Błyskawica” ukonstytu-
owały się i ich skład przedstawia się 
następująco:

prezes – Hanna Wocko, wicepre-
zes – Waldemar Rybiński, sekretarz 
– Krzysztof Rzepczyński, skarbnik – 
Anna Sporny, pozyskiwanie funduszy – 
Tomasz Kędziora, kierownik Sekcji Ka-
rate – Mariola Protasiewicz, kierownik 
Sekcji Kajakowej – Gerard Błaszczak, 
członkowie – Beata Krysztofiak, Hali-
na Senkowska; przewodnicząca Komi-
sji Rewizyjnej – Izabela Korytowska, 
zastępca – Anna Mańczak, członek - 
Magdalena Nowakowska.
Życzymy im powodzenia w działaniu, 
którego przecież celem jest dobro na-
szych dzieci – członków Klubu. Przy 
okazji przypominamy, że UKS „Bły-
skawica” jest organizacją pożytku 
publicznego i można na jej rzecz prze-
kazać 1 % podatku dochodowego. 

Anna Szukalska-Kuś

Starosta Poznański nagrodził wyróżniających 
się sportowców oraz trenerów powiatu poznań-
skiego za ich osiągnięcia w 2007 roku. Z terenu 
naszej gminy nagrody odebrało aż trzech spor-
towców. 

W kategorii junior:
I nagrodę zespołową w wysokości po 1875 zł 
netto otrzymały Małgorzata Jackowiak oraz 
Agnieszka Pyrka zdobywczynie:
I miejsca na Długodystansowych Mistrzostwach 
Polski w K2 na dystansie 10.000 metrów

W kategorii młodzieżowiec:
II nagrodę w wysokości 2000 zł netto zdobył 
Michał Nowakowski, który zajął III miejsce na 
Mistrzostwach Polski w K1 na dystansie 200 
metrów oraz V miejsce na Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski w K1 na 1000 metrów 

Wszyscy nagrodzeni to zawodnicy z UKS Bły-
skawica Rokietnica. 

Gratulujemy.
ms

3 lutego 2008 r. o godz. 10.00 w restau-
racji „Pod Gruszą” odbyło się zebranie 
Koła Gminnego PZW Rokietnica. W 
imieniu własnym oraz Zarządu Koła 
powitałem przybyłych członków Koła 
(45 osób) oraz gości. Zaproponowałem 
porządek obrad który został zaakcep-
towany przez uczestników zebrania. 
Po przedstawieniu harmonogramu 
zebrania wiceprezes M. Zielonacki 
wspólnie z gospodarzem Koła Sz. Tyl-
kowskim nagrodzili i uhonorowali dy-
plomami, pucharami najlepszych węd-
karzy naszego Koła w kategorii: 
senior: I - D. Baum,  II – 
W. Kocurek,  III – S. Ostrowski
junior: M. Oleszczuk, G. Pisarczyk, 
M.  Stronka oraz E. Mazurek, M. Graja.
Odznaczeni zostali również zasłuże-
ni wędkarze naszego Koła odznaką za 
„wkład w rozwój wędkarstwa wielko-
polskiego”: H. Barłóg, F. Spławski, S. 
Ostrowski, R. Król.

Po dekoracji złożyłem obszerne spra-
wozdanie z działalności Zarządu Koła 
z perspektywy trzech lat bieżącej ka-
dencji, podczas której Zarząd realizo-
wał cele statutowe tj. organizacja zwo-
dów wędkarskich, prac społecznych 
na rzecz Koła, ochrona powierzonego 

akwenu Jeziora Małego Kierkskiego 
oraz praca z młodzieżą, kształtowanie 
postaw proekologicznych i poszano-
wania otaczającej nas przyrody. 
Z satysfakcją stwierdziłem, że kieru-
nek obrany na początku kadencji przy-
nosi pożądane efekty. Koło PZW liczy 
bowiem 207 uczestników, na począt-
ku kadencji było 97 osób. Członkowie 
Koła organizują się w pracę społecznie, 
szczególnie przy powierzanym nasze-
mu Kołu Jeziora Małego Kie-
krz, a efekty widać na każdym 
kroku. 
Wykonano solidne stoły i 
ławki przy nabrzeżach od 
strony Pawłowic i Kierza, które 
służą nie tylko wędkarzom. Zain-
stalowano pojemniki na śmieci oraz 
ustawiono znaki. Został odbudowany 
półwysep do pierwotnej długości, roz-
myty przez fale, który służył jako sta-
nica do łódek. 
Co roku organizowane są czyny spo-
łeczne podczas, których porządkujemy 
nabrzeże oraz tereny wokół jeziora. 
Jezioro Małe Kiekrz co roku na je-
sień zarybiane jest różnymi gatunka-
mi ryb, dlatego w trosce o rybostan 
wzmożono patrole Państwowej oraz 
Społecznej Straży Rybackiej, aby wy-

eliminować kłusowników oraz pseu-
dowędkarzy. 
Poprawił się w sposób znaczny poziom 
o organizacja zawodów wędkarskich, 
wyeliminowany został alkohol, źródło 
napięć i konfliktów. 
Organizowane są zawody dla dzie-
ci,  które cieszą się dużym zaintereso-
waniem, a frekwencja co roku rośnie 
(2007 r. 60-ro dzieci). 
Poinformowałem kolegów wędkarzy, 
że z niepokojem obserwuję stan i kon-
dycję rz. Samicy Kierkiej – serca eko-

systemu, jedynych dziewiczych 
terenów o dużych walorach 
przyrodniczych na terenie 
naszej gminy. Tereny te są 
siedliskiem rzadkich gatun-
ków ptaków, zwierząt, roślin 
i należy o nie bezwzględnie 

zadbać oraz ich chronić. 
W przyszłym roku wybory, dla-

tego życzyłem nowo wybranym wła-
dzom, aby nie zniweczyły dotychcza-
sowego dorobku. 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
przedstawił A. Lota, który nie miał 
zastrzeżeń do działalności finanso-
wej prowadzonej przez skarbnika Koła 
M. Stronkę. Skarbnik Koła sumiennie 
i wzorowo wywiązuje się z powierzo-
nych obowiązków, i w sposób przejrzy-
sty przedstawił raport finansowy za 
rok 2007. Poinformował o sprzedaży 

znaczków, która odbywa się w każdy 
czwartek od godz. 16.00-19.00 do koń-
ca kwietnia w sołtysówce. Sprawozda-
nie z działalności sądu koleżeńskiego 
przedstawił M. Czerniejewski infor-
mując o jednym wykroczeniu, a pra-
cę Społecznej Straży Rybackiej omówił 
Sz. Tylkowski, informując, że zdarza-
ją się przypadki nieprzestrzegania re-
gulaminu wędkarskiego przez węd-
karzy łowiących na Jeziorze małym 
Kierskim. Zdarzają się nielegalne za-
rzuty nieczystości z szamb z okolicz-
nych  posesji.
Opiekun Koła z ramienia okręgu po-
znańskiego H. Ławniczak przedstawił 
sprawę nowelizacji statutu, wielkości 
opłat za łodzie oraz gospodarki zary-
bieniowej prowadzonej przez okręg 
poznański. Końcowym punktem ze-
brania były wolne głosy, wnioski oraz 
dyskusja podczas której poruszono 
sprawę nielegalnych zrzutów ścieków 
do Jeziora Małego Kierskiego, niele-
galnego poboru wody z rzeki samicy. 
Przedstawione przypadki w sposób ra-
żący łamią prawo, a sprawcy niech nie 
czują się bezkarni. 
Będziemy na wiosnę przeprowadzać 
kontrole, aby ukrócić ten proceder. 
Zebranie zakończono o godz.. 12.30. 

Prezes Koła  
Wojciech Mazurek 

W poprzednim numerze 
RW w artykule „VII Tur-
niej Gwiazdkowy sekcji 
karate” przez pomyłkę - z 
winy Redakcji - wkradł się 
fragment innego tekstu. 
Autora i Czytelników ser-
decznie przepraszamy!

Redakcja RW

Informacja PZW STERLET w Rokietnicy

Nasi sportowcy nagrodzeni
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„Labirynt nad morzem” Zbigniewa Her-
berta to jakby przewodnik po Grecji, są 
tutaj zarówno wizyty w muzeach czy 
zniszczonych pałacach, jak i obserwo-
wanie ulic oraz greckiego życia. Będzie 
to jednak niekiedy przewodnik zaska-
kujący. Herbert bowiem buduje własną 

wizję historii, rekonstruuje zaginione 
kultury.
„Labirynt nad morzem” wraz z „Barba-
rzyńcą w ogrodzie” i „Martwą naturą 
z wędzidłem” tworzy trylogię - niezwy-
kłą opowieść o sztuce Południa i Pół-
nocy.

Rok 2008 rokiem  
Zbigniewa Herberta

Koncert  
w Gminnym Ośrodku Kultury
W czwartkowe popołudnie, 17 stycznia br. 
kolejny raz popisywały się dzieci i mło-
dzież , uczęszczające na lekcje gry na pia-
ninie w GOK- u.
Tradycyjnie, ze względów lokalowych, 
koncertu wysłuchać mogły tylko rodzi-
ny i przyjaciele pianistów. Koncertują-
cych było mniej niż zwykle, gdyż kilko-
ro muzyków zachorowało. Repertuar był 
urozmaicony, uzależniony od możliwości 
dzieci. Na estradzie wystąpiły osoby ,któ-
re uczą się zaledwie pół roku, ale i takie z 
kilkuletnim stażem. Nowością ostatniego 
koncertu był występ mamy i córki. Takich 
duetów miało być więcej, ale jak już wspo-
mniano grypa pokrzyżowała nam plany.

Dzień Seniora Sołectwa 
Krzyszkowo

W dniu 18 stycznia 2008r. na przygoto-
waną przez GOK i Radę Sołecką imprezę 
przybyli mieszkańcy Krzyszkowa. Senio-
rzy spotkali się w restauracji „ Pod Gru-
szą”. Pobyt umilił Im piękny program ar-
tystyczny w wykonaniu dzieci z Zespołu 

Szkół w Rokietnicy. Gratulacje i podzięko-
wania dla Pań Katarzyny Pohl, Małgorza-
ty Przynogi i Alicji Rosielewskiej za przy-
gotowanie dzieci do występu.

Jadwiga Waligóra-Halke

14 luty – Walentynki
Według tradycji anglosaskiej Dzień 
Zakochanych lub inaczej Walentynki 
przypada 14 lutego, a jego patronem 
jest Św. Walenty. Święto to od wie-
ków było obchodzone w krajach an-
glosaskich. Od kilkunastu lat oby-
czaj ten gości również w Polsce.
Tego dnia staramy się przesłać bli-
skiej nam osobie upominek lub 
kartkę z miłym słowem.

Podróże z Herbertem

Miłość jedyna jest
Miłość jedyna jest,Miłość nie zna końca,Miłość cierpliwa jest, Zawsze ufająca.Wszystko potrafi znieść,Wszystko oddać umie,Życiu nadaje sens,Każdego zrozumie...

Święty Walenty był biskupem Terni w czasach cesarza Klau-
diusza II Gota i zginął jako męczennik około roku 269.  W miej-
scu, w którym został pochowany, papież Juliusz I w czwartym 
wieku postanowił zbudować bazylikę. Bardzo szybko kult świę-
tego rozszerzył się w całej chrześcijańskiej Europie. 
Co najmniej od połowy XV wieku na zachodzie Europy Święty 
Walenty uważany jest za patrona zakochanych. Według jednego 
z podań biskup sprzyjał zakochanym, podobno jako pierwszy po-
błogosławił związek małżeński między poganinem i chrześcijan-
ką. Pomagał też pisać ludziom listy miłosne.

VIII DZIEŃ ISLAMU
Pokój zostawiam wam 
(J 14, 27)

W dniach 26-28 stycznia 2008 
roku po raz pierwszy odbyły się 
w Poznaniu „Dni Islamu”. W 
sobotę 26 stycznia ksiądz Sta-
nisław Gądecki, Arcybiskup 
Metropolita Poznański popro-

wadził spotkanie modlitewne 
w intencji o pokój i współdzia-
łanie wyznawców obu religii, 
gdyż Muzułmanie i Chrześci-
janie stanowią najliczniejszą 
bo aż 55 % grupę wyznawców 
obu religii na świecie. Nato-
miast w niedzielę 27 stycznia 
miałam okazję uczestniczyć w 
dyskusji panelowej: „Chrześci-
jaństwo-islam. Dialog potrze-
buje wzajemności i pokoju”. 
Spotkanie dyskusyjne po-
prowadził ks. dr Jerzy Stranz 
UAM. Omówiono wyjątkowe 
cechy Islamu. Po pierwsze-Is-
lam to nazwa oryginalna, gdyż 
jest jedyną religią, która zosta-
ła nazwana przez samego Al-
laha, za pośrednictwem Proro-
ka i Świętej Księgi. Po drugie 
- Islam to nie tylko nazwa, to 
słowo, które ma własne zna-
czenie. Islam oznacza:
a- całkowite poddanie się (tas-
lim) woli Boga i zaakceptowa-

nie Jego przykazań zawartych 
w Koranie; 
b- pokój (salam) i równowagę 
- spokój umysłów i pokój mię-
dzy narodami, prowadzące do 
równowagi, postępu i dobro-
bytu;
c- zdrowy (salim), umiarko-
wany i zrównoważony styl ży-
cia, bez zbytku i nadużywa-
nia.
Tak więc w samej nazwie Isla-
mu zawarte są trzy jego głów-
ne zasady. Po trzecie- Al-Kaba 
to symbol powszechnej wie-
dzy (bowiem tylko Islam ze 
swą wiarą w jedność ludzką, 
mógł zbliżyć ludzi w stopniu 
nie osiąganym przez inne re-
ligie).
Po czwarte - Meczet to insty-
tucja o przełomowym znacze-
niu, gdyż nie jest zarządzany 
ani kontrolowany przez hie-
rarchię religijną. 
Po piąte - Koran to Księga w 

pełni oryginalna tzn. jest je-
dyną z ksiąg religijnych, któ-
re zachowały się w oryginalnej 
postaci- niezmienionej, nie-
spreparowanej i niezniekształ-
conej.
Omówione wyżej cechy od-
różniają Islam od innych reli-
gii i systemów filozoficznych i 
to wszystko, a także wiele in-
nych wątków zostało poruszo-
nych i przybliżonych uczestni-
kom spotkania.
W tle dyskusji można było 
obejrzeć wystawę fotograficz-
ną pt: „Dialog- dokąd czuję, 
rozumiem i widzę...”.

Małgorzata Szymańska
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Kto był inicjatorem powstania 
Koła Gospodyń i jak ono powsta-
ło?

Koło Gospodyń: Inicjatorem po-
wstania naszego koła był – co cie-
kawe mężczyzna....Piotr Hałas. 
Piotr Hałas: Widziałem, że kobiety 
z naszej miejscowości bardzo lubią 
gotować, piec i chcą się spotykać. 
Wpadłem na pomysł, żeby takie 
Koło stworzyć. Koło było już w 
Przecławiu i Krzyszkowie. Zależało 
mi żeby powstało również w Żydo-
wie. Chodziłem po domach i nama-
wiałem nasze Panie do powołania 
Koła. Na początku nie były chętne, 
ale dały się przekonać. Teraz minę-
ło już pięć lat istnienia. 
Panie na wszystkie spotkania przy-
noszą swoje produkty, ich jedzenie 
jest wspaniałe, ponadto robią wie-
le rzeczy dla dobra wioski. Teraz 
staramy się, aby Koło zostało po-
wołane formalnie. Dzięki temu bę-
dziemy mogli starać się o środki fi-
nansowe na naszą działalność. Doradził nam to 
Pan Witold Wróbel, który jest właścicielem ziem 
w Żydowie. Bardzo nam pomaga. Zachęca Panie 
do gotowania, mobilizuje nas. W tej chwili nasza 
działalność jest na zasadzie spontaniczności. Te-
raz dążymy sformalizowania naszej organizacji.

Ilu członków liczy Koło?

Na początku było nas około 30. Teraz jest nas 
kilkanaście aktywnych: Stanisława Kuligowska 
– Sekretarz, Irena Spochaczyk – Przewodni-
cząca, Ewa Mazurek, Genowefa Wiśniewska, 
Gabriela Dworek, Elżbieta Wencka, Krystyna 
Dziecic, Fiksa Mariola, Jadwiga Piwowarczyk, 
Maria Czechowska, Elżbieta Skotarczak, no i 
Piotr Hałas. 

Jak wygląda działalność Pań i jak często się 
spotykacie?

Spotykamy się minimum dwa razy w miesiącu. 
Organizujemy też sporo imprez w ciągu roku  dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Chcemy wszyst-

kich zjednoczyć, chcemy żeby wszyscy dobrze 
się bawili. Organizujemy imprezy i spotkania 
dla mieszkańców kilka razy w roku:
Boże Narodzenie – opłatek, Dzień Kobiet, stół 
wielkanocny piąty raz, Dzień Dziecka, biesia-
da, dzień pieczonego ziemniaka we wrześniu, 
dożynki, balik dla dzieci, wakacje zimowe dla 
dzieci, Święta Wielkanocne... Pomagamy rów-
nież przy organizacji Dnia Seniora oraz Dnia 
Chorego. Rok temu zajęłyśmy drugie miejsce w 
konkursie zorganizowanym przez Wielkopolską 
Izbę Rzemieślniczą na kosze wielkanocne.

Co robicie podczas spotkań i jak znajdujecie 
na to czas?

Na spotkania zawsze coś ugotujemy lub upie-
czemy, śpiewamy, rozmawiamy, nie wyszywamy 
i nie drzemy pierza (śmiech). Raczej staramy się, 
aby nasza działalność była aktywna. Jak mówi-
łyśmy wcześniej raczej wolimy organizować im-
prezy dla mieszkańców. 
Czasu nam nie brakuje – mimo, że przecież 

każda z nas prowadzi dom, pracuje zawodowo 
i wychowuje dzieci! Zawsze można tak zorgani-
zować sobie dzień – aby znaleźć kilka godzin na 
zrobienie czegoś dla innych.

Czy macie Panie jakąś swoją specjalna potra-
wę?

Proponujemy przepis na „gęsie jaja”. Trzeba ugo-
tować ziemniaki, dodać mąkę ziemniaczaną, 
mąkę żytnią – zrobić ciasto. Przygotować twa-
rożek z cukrem. Z ciasta zrobić koło i w środek 
włożyć ser. Przykryć ciastem i ugotować. 

Jak zachęcić inne panie, aby przyłączyły się do 
Was?

U nas można się dobrze najeść! Jest też wspania-
ła atmosfera, jest dużo śpiewu.  Chciałybyśmy 
zachęcić młodych. Musimy jednak przyznać, 
że jak coś organizujemy to mieszkańcy chętnie 
się angażują, bardzo dużo pomagają. W każdym 
razie czekamy na nowe osoby! Pracy  i zabawy 
wystarczy dla wszystkich!

Ludzie, 
których warto poznać

„U nas można nie 
tylko dobrze zjeść!”

Spotykają się dwa razy w miesiącu w wiejskiej świetlicy. 
Przy wspaniałym cieście rozmawiają, śmieją się – ale 

przede wszystkim planują co by takiego zrobić w 
Żydowie, aby integrować mieszkańców. Był już balik dla 

dzieci, święto pyry, opłatek i wiele innych imprez. Koło 
Gospodyń Wiejskich w Żydowie – założone przez... 

mężczyznę działa już pięć lat. 

Z jego członkiniami rozmawia Magdalena Sołtysiak
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Kącik  
Kryminalny  
gminy Rokietnica

1. 06/07.01.08 r. z piwnicy ul. Kokoszczyńska 
w Mrowinie dokonano kradzieży piły spali-
nowej Stihl. Sprawę prowadzi KP Tarnowo 
Podgórne.

2. 17.01.08 r. w Rokietnicy ul. Polna funk-
cjonariusze Rew. Dz. Rokietnica w wyniku 
podjętych czynności służbowych zatrzy-
mali osobę poszukiwaną.

3. 19.01.08 r. w Przybrodzie ul. Kaźmierska 
policjanci z Rew. Dz. Rokietnica zatrzy-
mali mężczyznę prowadzącego pojazd 
osobowy w stanie nietrzeźwości. Kierow-
ca miał ponad 2 promile alkoholu w wydy-
chanym powietrzu!!! Sprawę prowadzi KP 
Tarnowo Podgórne.

4. 21.01.2008 r. w Rokietnicy ul. Szamotul-
ska policjanci z Poznania zatrzymali męż-
czyznę na gorącym kierującego ciągnik 
rolniczy w stanie nietrzeźwości. Sprawę 
prowadzi KP Tarnowo Pdg.

5. 26.01.08 r. o godz. 15.00 w Napachaniu 
ul. Poznańska trzech sprawców-męż-
czyzn dokonało pobicia mężczyzny. Spra-
wę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

6. 27/28.0l.08 r. w Bytkowie ul. Pawłowicka 
dokonano włamania do garażu skąd skra-
dziono piłę spalinową i nożyce elektryczne 
Stihl. Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

7. 29.01.2008 r. w godzinach wieczornych 
w Napachaniu ul. Starzyńska policjan-
ci z Rew. Dz. Tarnowo Pdg. na gorącym 
uczynku dokonali zatrzymania nietrzeź-
wego kierowcy samochodu osobowego. 
Kierowca miał ponad 2 promile alkoholu w 
wydychanym powietrzu Sprawę prowadzi 
KP Tarnowo Podgórne.

8. 31.01.2008 r. w godzinach l.30-2.00 w 
Kiekrzu ul. Ptasia dokonano włamania do 
domu w budowie skąd skradziono agregat 
prądotwórczy. Straty 3tys. zł. Sprawę 
prowadzi KP Tamowo Pdg.

9. 30.01.2008 r. w godz. 18.00-18.30 z 
klatki schodowej i pozostawionego tam 
wózka dziecięcego w Rokietnicy ul. Sło-
neczna dokonano kradzieży portfela z 
zawartością dowód  osobisty, karty BZ 
WBK oraz pieniędzy. Sprawę prowadzi KP 
Tarnowo Podgórne.

10. 03/04.01.2008 r. w godz. nocnych z po-
sesji w Rokietnicy ul. Rolna od pojazdu 
Ford Mondeo skradziono lusterka boczne. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

11. 04.02.2008 r. w Cerkwicy ul. Piaskowa 
z mieszkania dokonano kradzieży telefonu 
komórkowego Samsung J600. W wyniku 
podjętych czynności służbowych ustalono 
podejrzanego mężczyznę. Sprawę prowa-
dzi KP Tarnowo Podgórne.

12. 05/06.02.2008 r. w godz. nocnych w Ro-
kietnicy ul. Pocztowa dokonano włama-
nia do sklepu spożywczego skąd skradzio-
no papierosy i alkohol. Straty 3 tys. zł. W 
wyniku podjętych czynności służbowych 
sprawców zatrzymali policjanci Rew. Dz. 
Rokietnica wspólnie z policjantami z KP 
Tarnowo Pdg . Sprawcami okazali się czte-
rej młodzi mężczyźni-mieszkańcy gminy 
Rokietnica. Sprawę prowadzi KP Tamowo 
Podgórne.

Osoby mogące pomóc w ustaleniu sprawców 
wyżej wymienionych przestępstw proszone 
są o kontakt z dzielnicowymi Rewiru w Rokiet-
nicy. Anonimowość zapewniona. Zwracamy 
się również z prośbą do mieszkańców naszej 
Gminy o zwracanie szczególnej uwagi na oso-
by, których zachowanie i wygląd mogą wska-
zywać, że planują dokonanie przestępstwa i 
informowanie o tym dyżurnego KP Tarnowo 
Podgórne pod nr telefonu 061-8146-997.

Kącik policyjny

Dzielnicowy Rejonu nr 1:
st. post. Bartosz Gawęda 
tel. 061-814-51-97
Obsługuje miejscowości:
Rokietnica, Krzyszkowo, Żydowo, 
Rostworowo, os. Zmysłowo

Dzielnicowy Rejonu nr II:
sierż. Daniel Ryczek
tel. 061-814-51-97
Obsługuje miejscowości:
Kiekrz, Pawłowice, Starzyny,  
Sobota, Bytkowo

Dzielnicowy Rejonu nr III:
sierż. sztab. Błażej Matysiak
tel. kom. 0609-600-340
Obsługuje miejscowości:
Cerekwica, Przybroda, Dalekie, 
Mrowino, Napachanie, Kobylniki, 
Rogierówko 

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 061-8145-197

Kierowco zwolnij!
W styczniu i lutym br. funkcjonariusze Rewiru 
Dzielnicowych w Rokietnicy mieli przyjemność 
uczestniczyć w spotkaniach z mieszkańcami gmi-
ny odbywającymi się w ramach zebrań sołeckich. 
Jednym z często poruszanych przez uczestników 
spotkań tematów było przekraczanie dozwolonej 
prędkości przez kierowców. Jak dowodzą staty-
styki poruszanie się z nadmierną prędkością jest 
bardzo częstą przyczyną kolizji i wypadków drogowych , które niestety niejednokrotnie 
kończą się ciężkim kalectwem a nawet śmiercią. Odkąd Komisariat Policji w Tarnowie 
Podgórnym dysponuje elektronicznym miernikiem prędkości tzw. radarem również po-
licjanci z Rewiru w Rokietnicy dyscyplinują „spieszących się” kierowców poprzez na-
kładanie grzywien w postaci mandatów karnych oraz kierowanie wniosków o ukara-
nie do Sądu Grodzkiego w Szamotułach. Ponadto każdorazowo na kierowcę nakładane 
są punkty karne co w przypadku mniej zdyscyplinowanych kierowców może się zakoń-
czyć nawet utratą prawa jazdy. Przypomnę, że limit punktów karnych dla kierowcy po-
siadającego prawo jazdy krócej niż rok wynosi 20 natomiast dla pozostałych 24. Korzy-
stając z okazji chciałbym przedstawić tabelę dotyczącą wysokości grzywien oraz ilości 
nakładanych punktów karnych za poszczególne przekroczenia prędkości:

PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI GRZYWNA PUNKTY KARNE
od 6 do 10 km/h  20-50 zł  l
od 11 do 20 km/h  50-100 zł 2
od 21 do 30 km/h  100-200 zł 4
od 31 do 40 km/h  200-300 zł 6
od 41 do 50 km/h 300-400 zł  8
powyżej 50 km/h 400-500 zł 10

Na zakończenie chciałbym poinformować czytelników Rokickich Wiadomości o tym, że 
istnieje możliwość wzięcia udziału w kursie organizowanym przez Wojewódzki Ośro-
dek Ruchu Drogowego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wilczak 53. Kurs jest jednodnio-
wy, trwa 6 godz., koszt to 290 zł, a jego ukończenie daje możliwość odpisania z konta 6 
punktów karnych.

BM

BEZPŁATNE BADANIA  
OKULISTYCZNE
Stowarzyszenie Rokietnica 2000 infor-
muje, że Poliklinika Chirurgii Plastycz-
nej i Okulistyki NZOZ w Kobylnikach ul. 
Tęczowa 3 przyjmuje 1 raz w miesiącu w 
sobotę bezpłatnie pacjentów z zakresu 

okulistyki zamieszkałych na terenie gm. 
Rokietnica
Termin i godzinę wizyty prosimy uzgod-
nić telefonicznie pod numerem 061  848-
24-44, od poniedziałku do czwartku w 
godzinach od 9.00 do 20.00

Piotr Hałas 
Przewodniczący Stowarzyszenia  

Rokietnica 2000
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RozrywkaPrzed wyjściem na bal pan hrabia 
pyta: Janie – jak wyglądam? Jak 
lew panie hrabio! Janie, czy ty wi-
działeś kiedykolwiek lwa? Proszę 
Jaśnie Pana – nad moim łóżkiem 
wisi święty obrazek a na nim sce-
na jak Pan Jezus ucieka na lwie do 
Egiptu!

Największy problem Aborygena, 
który sprawił sobie nowy bume-
rang ? Jak pozbyć się starego...

Nadzwyczajna inspekcja w wojsko-
wym lazarecie. Dyżurny sali meldu-
je: stan chorych 20 – obecni wszy-
scy. Pan pułkownik pyta kolejno 
żołnierzy: na co chory? – hemoroi-
dy. Sposób leczenia?  - pędzlowanie. 
Uwagi są? – nie. Następny – cho-
ry na hemoroidy, też leczony pędzlo-
waniem – uwag brak. I tak trzeci, 
czwarty, dziewiętnasty. Dwudziesty 
żołnierz melduje: chory na anginę, 
leczony pędzlowaniem. Uwagi są? 
Tak, mam jedną. Chcę być pędzlo-
wany pierwszy!

Szef kompani do żołnierzy – co tak 
śmierdzi na kompanii? Kapusta – 
panie sierżancie pada ponura od-
powiedź. A to kapustka, kapustka 
tak pachnie dla wojska.

W samolocie z kompletem pasaże-
rów odzywa się z głośnika: proszę 

państwa do was mówi wasz pilot. 
Proszę spojrzeć na prawe skrzyd-
ło. Pali się prawy silnik. A teraz 
spójrzcie w lewo. Właśnie zaczyna 
palić się lewy silnik. Proszę teraz 
spojrzeć w dół. Widzicie tam taką 
maleńką łódkę na oceanie? Stam-
tąd mówi do was wasz pilot.

Wielki Post to czas pokuty, który przygotowuje do przeżycia największych świąt dla chrześcijan, Świąt Wielkanocy. Obejmuje on czterdzie-
ści dni. W pierwszych wiekach Wielki Post obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Na początku IV wieku, na pamiątkę czterdziesto-

dniowego postu Jezusa na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z Egiptu, został przedłużony do czterdziestu dni. 
Wielki Post w Kościele jest traktowany jako czas pokuty i nawrócenia.

Tradycje i obyczaje wielkopostne
Wielki Post rozpoczynał się od posypania głów popiołem, rozdania ubogim resztek zapustnych biesiad. W 

czasie postu chleb smarowało się powidłem a nie masłem, lub maczano go w oliwie. Podawano śledzie bez śmietany, kawa 
również była bez śmietany i bez cukru, za to z palonych żołędzi. Pito herbatę lipową, zamiast deserów podawano mało 
słodkie ciastka zwane „wiekuistymi”, gdyż można je było jeść w pół roku po upieczeniu. Kobiety na sześć tygodni zdobiły się 
czarnymi agatami albo drobiazgami z hebanu i onyksu w srebrze. Zdarzało się, iż w czas postu dzieciom chowano zabawki 
zostawiając tylko te najbardziej zniszczone, a zamiast baśni czytano im żywoty świętych. W XIX wieku panowie musieli 
wyrzekać się alkoholu, cygar, a nawet przyjemności alkoholowych.
W tym numerze proponujemy Państwu przepis na postną sałatkę śledziową – specjalność Koła Gospodyń Wiejskich 
w Żydowie

Sałatka śledziowa
Składniki:

2 tacki śledzi w oleju
2 jabłka, 2 ogórki kiszone

cebula, pieprz 
kefir lub śmietana kwaśna

Wykonanie:

Śledzie pokroić w paski, jabłka zetrzeć na tarce z grubymi oczkami, cebulę i ogórka pokroić w kostkę. Do 
kefiru dodać pieprz. Wszystkie składniki wymieszać. Podawać z ziemniakami gotowanymi w mundurkach.
Smacznego!

SŁONECZNIK – UŚMIECH DLA ROKIETNICY
Gmina Rokietnica stała się w ostatnim czasie terenem intensyw-
nego wzrostu budownictwa mieszkalnego. Obserwowany przy-
rost liczby ludności na poziomie 6,5 % w skali roku dowodzi, że 
zmienia się w znacznym stopniu skład naszej lokalnej społecz-
ności. Wzbogaca się ona o mieszkańców, którzy osiedlając się na 
naszym terenie przynoszą ze sobą swoje zwyczaje, często kul-
turowo odmienne tradycje, przyzwyczajenia, oczekiwania. Aby  
dobrze czuć się w nowym miejscu, zapuścić w nim korzenie, po-
trzebna jest integracja starych i nowych członków społeczności 
oraz wykształcenie wspólnych, jednoczących ją elementów. Stąd 
godna rozpropagowania i nagłośnienia jest idea, nowego człon-
ka rokietnickiej wspólnoty, Pana Gabriela Kotłowskiego, którą 
zaraził już wielu z nas. Tym co może zacząć nas łączyć będzie… 
słonecznik, piękny kwiat słońca, zwrócony zawsze swym obli-
czem w jego stronę, który stać się może znakiem rozpoznaw-
czym gminy Rokietnica. Cała akcja (o jej szczegółach będziemy 
informować Państwa w kolejnych numerach „Rokickich Wia-
domości”), została zainicjowana 13 lutego 2008 roku, w pałacu 
Zespołu Szkół w Rokietnicy przez pomysłodawcę, Pana Gabrie-

la Kotłowskiego i gorącą orędowniczkę jego idei Panią Małgo-
się Szymańską – radną z Rokietnicy. Spotkanie, w czasie które-
go zawiązał się komitet organizacyjny całego przedsięwzięcia, 
przyniosło szereg pomysłów, które stopniowo zamierzamy 
wdrażać, mając nadzieję, że szybko się nimi Państwo zarazi-
cie, a słonecznik stanie się tym co będzie łączyć całą rokietni-
cką społeczność.
Panu Wojciechowi Kaczmarkowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Ro-
kietnicy serdecznie dziękujemy za  wsparcie, pomoc i gościnność.

ms
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Hej kolęda, kolęda…
Kolędy polskie, angielskie, francu-
skie i łacińskie można było usłyszeć 
w sobotę, 19 stycznia br., podczas 
VIII Powiatowego Kolędowania w 
Buku. Impreza, której organizatora-
mi byli powiat poznański oraz gmina 
Buk,  już na stałe wpisała się do ka-
lendarza imprez powiatowych i co-
rocznie gromadzi na koncercie kolę-
dowym wierną publiczność. Patronat 
honorowy nad imprezą objęli  Stani-
sław Gądecki, Arcybiskup Metropo-
lita Poznański oraz Jan Grabkowski, 
Starosta Poznański. 
Na koncercie powiat poznański re-
prezentował Tomasz Łubiński, Wi-
cestarosta Poznański, który w krót-
kim przemówieniu podkreślił rolę 
tradycji i kultury w życiu społeczno-
ści lokalnych. W imieniu księdza Ar-

cybiskupa zebranych powitał ksiądz 
prałat Jan Stanisławski.
W kościele p.w. św. Stanisława Bi-
skupa w Buku w tym roku  zaśpie-
wały  cztery chóry. Były to dwa ze-
społy młodzieżowe: Chór „Canzona” 
z Murowanej Gośliny oraz  Zespół 
Muzyczny „Dzieci Papy” z Owińsk. 
Dorosłych reprezentowały: Koło 
Śpiewu im. F. Nowowiejskiego z Tar-
nowa Podgórnego oraz Chór „Har-
monia” z Buku. 
Koncert urozmaiciły zarówno sta-
ropolskie kolędy w nowej aranżacji 
(„W żłobie leży”, „Oj, maluśki, maluś-
ki”),  jak i  te mniej  znane:  „Brzmią 
aniołów”, „Gdy na ziemi Bóg się ro-
dzi”. Wszystkie spotkały się z entu-
zjazmem publiczności. Szczególne 
wzruszenie towarzyszyło występo-
wi wychowanków Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewi-

domych w Owińskach.  
Na zakończenie spotkania organiza-
torzy imprezy, Tomasz Łubiński, Wi-
cestarosta Poznański oraz Stanisław 
Filipiak, Burmistrz Miasta i Gminy 
Buk, wręczyli dyrygentom chórów 
pamiątkowe statuetki. 

Bernadeta Jaśkowiak
Wydział Promocji, Kultury i Współ-

pracy z Zagranicą

W blasku menory…
Zakończyły się uroczystości zwią-
zane z XI Dniem Judaizmu. Do ich 
przygotowania po raz pierwszy w 
tym roku włączył się także powiat 
poznański, a Jan Grabkowski, Staro-
sta Poznański, objął wspólnie, wraz 
z Arcybiskupem Poznańskim, Mar-
szałkiem Województwa Wielkopol-
skiego, Prezydentem Miasta Pozna-
nia oraz Rektorem Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza, mecenatem ho-
norowym. Wydarzenie służy dialo-
gowi chrześcijańsko - żydowskiemu, 
realizowanemu poprzez spotkania 
o charakterze artystycznym i reli-
gijnym. Koncerty, wystawy, konfe-
rencje, warsztaty i spektakle na kil-
ka dni urozmaiciły życie kulturalne 

regionu, stając się dla uczestników 
inspirującym i jednoczącym do-
świadczeniem. Tegoroczne obchody 
obfitowały w spotkania z osobistoś-
ciami szczególnie zaangażowanymi 
w budowanie porozumienia między 
religiami. Stowarzyszenie COEXIST 
uhonorowało nagrodą „Menora Dia-
logu” prof. Władysława Bartoszew-
skiego, którego życiorys i dokonania 
w sposób niezwykły świadczą i słu-
żą idei „zbliżania ludzi, kultur, religii 
i narodów.” Jednym z ważniejszych 
wydarzeń kulturalnych był koncert 
„Pieśń zatopionych synagog”, który 
zorganizowano 13 stycznia w miej-
scu szczególnym – dawnej syna-
godze żydowskiej, obecnie pełnią-
cej funkcje pływalni. Impreza miała 
charakter artystyczno-modlitewny. 
Publiczności zaprezentowali się ar-
tyści żydowscy: Meshulam Szafran i 
David Sebba. Wydarzeniu towarzy-
szył pokaz multimedialny. 
Impreza z roku na rok staje się co-
raz bogatsza programowo i cieszy 
się dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców miasta i powiatu po-
znańskiego.

Katarzyna Strzyż
Wydział Promocji, Kultury
 i Współpracy z Zagranicą

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

Targi Edukacyjne 
Poznań 2008
Edukacja dla 
zrównoważonego rozwoju
Na terenie Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich, w dniach 22 – 24 
lutego 2008 r., odbyły się Targi Edu-
kacyjne. Swoją bogatą ofertę eduka-
cyjną przedstawił również powiat 
poznański. W szkołach prowadzo-
nych przez powiat poznański uczy 
się obecnie 4 tys. uczniów. Placówki 
te zapewniają:
- wysoki poziom kształcenia,
- bezpieczeństwo (wszystkie szkoły 
posiadają monitoring),
- bogato wyposażoną bazę dydak-
tyczną, (powiat poznański finansuje 
co roku – ze środków własnych oraz 
pozyskanych z innych źródeł –  za-
kup sprzętu i wyposażenia szkół,
- pomoc finansową dla najzdolniej-
szych uczniów w ramach „Powiato-
wego programu wspierania eduka-
cji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

oraz wyrównywania szans edukacyj-
nych dzieci i młodzieży”,
- kształcenie pod potrzeby rynku pra-
cy (powiat wprowadza, przy współ-
pracy z pracodawcami, nowe kierun-
ki w kształceniu zawodowym),
- dodatkowe zajęcia: pozalekcyjne 
dla uczniów, realizowane we wszyst-
kich szkołach prowadzonych przez 
powiat poznański oraz finansowanie 
fakultetów – dodatkowych zajęć dla 
uczniów zdających maturę.

Uczniów oraz ich rodziców szcze-
gólnie zachęcamy do zapoznania 
się z ofertą proponowaną przez Ze-
spół Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy oraz inne 
szkoły prowadzone przez powiat po-
znański.
Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysła-
wa Zamoyskich w Rokietnicy składa 
się z trzech szkół składowych: w Ro-
kietnicy, w Murowanej Goślinie oraz 
w Poznaniu przy ul. Rubież.
Szkoła w Rokietnicy proponuje na-
stępujące kierunki kształcenia: tech-

nik informatyk, technik 
hotelarstwa, technik 
ogrodnik, technik ar-
chitektury krajobrazu.
Szkoła kształci również 
w systemie zaocznym:
- szkoła policealna w 
zawodzie technik in-
formatyk
- szkoła policealna w 
zawodzie florysta (od 01.09.2008 r.)
Dobre warunki – dobre wyniki:
Zespół Szkół w Rokietnicy ma bar-
dzo dobrze wyposażone pracownie 
komputerowe i gabinety przedmio-
towe, co znacząco przekłada się na 
wyniki osiągane przez uczniów. W 
roku szkolnym 2006/2007 uczniowie 
zdali maturę w 100 %.
Szkoła posiada również internat po-
łożony w obrębie starego, zabytkowe-
go parku. Do dyspozycji młodzieży 
jest duża świetlica oraz pokój telewi-
zyjny. Uczniowie mogą także korzy-
stać z Internetu.
Atutami Zespołu Szkół w Rokietni-
cy są z pewnością: miła i przyjemna 

atmosfera, kompetentna kadra, bar-
dzo dobre przygotowanie do matu-
ry i studiów, możliwość rozwijania 
swoich zdolności, zabawy i imprezy 
organizowane przez nauczycieli i sa-
morząd.

Drzwi otwarte:
- 01.03.2008 r. godz. 10.00 i 11.00
- 05.04.2008 r. godz. 10.00 i 11.00

Zespół Szkół w Rokietnicy
ul. Szamotulska 24
62-090 Rokietnica
www.zsrokietnica.edu.pl

Agnieszka Przybylska
Wydział Edukacji
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Z serca  
do serca...
Kochani!
Dziękuję za zaufanie i szczerość. Wiado-
mości od Was wzruszały mnie do łez. Okaza-
ło się jednak że wolicie ze mną rozmawiać niż 
pisać do mnie listy. Bardzo proszę, można i 
tak- jestem do waszej dyspozycji na „telefon”.
    Dwa dni po ukazaniu się mojej nowej rubry-
ki  „Z serca do serca” o szóstej rano poderwał 
mnie dźwięk telefonu.W słuchawce usłysza-
łam męski zdecydowany, ale spokojny głos:
– „Przepraszam ze Panią obudziłem, ale 
chciałem się upewnić, że mnie pani wysłu-
cha. Błagam proszę znaleźć dla mnie chwile! 
Przeczytałem Pani zachęcenie do zwierzeń 
w ostatnich „R.W” i postanowiłem Pani za-
ufać.”
Nie zależało mu na zachowaniu anonimowo-
ści i Krzysiek K. - jak się przedstawił - bar-
dzo chętnie zgodził się na odwiedzenie mnie 
w budynku Rady, by wylać przede mną swój 
problem. Już po kilku zdaniach płakał.
„Widzi Pani szczątki człowieka chociaż tak 
nie wyglądam, prawda? Jestem młody, zdrów  
silny, ale dotknięty najstraszniejsza polską 
choroba. Nie wstydzę się tego wyznać- jestem  
alkoholikiem i przez alkohol zniszczyłem już 
niejedno życie: kilku dziewcząt ich rodzicom 

i co najgorsze mojemu włas-
nemu dziecku. Kilkakrotnie 
traciłem wszystko: prace, 
dom, dobre imię. Normalnie 
jestem spokojny, przysłowio-
wej muchy bym nie skrzyw-
dził, ale alkohol budzi we 

mnie agresje no i stało się. Właś-
nie wczoraj wyszedłem po sześciu miesiącach 
z więzienia. Teraz jestem już „trefny”. Wie 
Pani co to znaczy? To znaczy, że nie znajdę 
łatwo ani pracy, ani mieszkania, ani porząd-
nej dziewczyny. Zawsze najbardziej bałem się 
tego, że znajdę się w więzieniu a potem ni-
gdy nie będę już taki sam jak inni-normalny, 
choćbym najbardziej się starał!”
    Drżącymi rekami wyjmował papierosa, za-
ciągnął się głęboko i kontynuował:
– „Właśnie dlatego chciałem z Panią rozma-
wiać. Nie ze względu na siebie, ale by ostrzec 
innych. Niech to Pani koniecznie napisze! 
U mnie zaczęło się zupełnie niewinnie. Od 
codziennego ”jasnego z pianką”, na fajrant po 
pracy. Zapowiadałem się na dobrego mecha-
nika. Tak…”Rozmarzonym wzrokiem powę-
drował za okno nad dachami rokietnickich 
domów...
„Naprawiłem sam chyba ze trzy tysiące sa-
mochodów… na medal! Tymi rękami! Tymi 
samymi rękami ! Słyszy Pani?! A teraz..? O, 
proszę – nie uceluję nawet w jedną śrubę!”
Z obrzydzeniem przyglądał się swoim drżą-
cym dłoniom. Wie Pani czego się teraz naj-

bardziej boję ? Niech to Pani też napisze, bła-
gam! Że nigdy nie będę mógł pójść na spacer 
ze swoim dzieckiem… że nigdy nie poczuję w 
tych swoich wielkich łapach maleńkiej rącz-
ki mojej małej córeczki. W więzieniu chodzi-
łem na terapię, na spotkania z misjonarzami, 
wiele przemyślałem i zrozumiałem. Tyle cza-
su straciłem, tyle dni które mogłem poświę-
cić swojemu dziecku!” Krzysiek schował gło-
wę w ramiona, jak gdyby chciał ukryć przede 
mną swoje załzawione oczy… 
 Kochani, życie pisze najlepsze scenariusze. 
Wizyta Krzyśka K. i jego zwierzenia okaza-
ły się chyba aż nad to dobrym materiałem do 
mojej rubryki i zastąpiły całkowicie mój ko-
mentarz. Zresztą – na jego życzenie. 

Wasza  
Przewodnicząca

P.S Nie obawiaj-
cie się. Oczywi-
ście, że nie zosta-
wiłam Krzysia na 
pastwę jego prob-
lemu i przekazałam go w opiekuńcze ręce 
ludzi, którzy swoje życie oddali na służbę 
właśnie tym udręczonym, nie mogącym dać 
sobie radę z nałogami. Wierzę, że dzięki ich 
pomocy Krzysiek pójdzie kiedyś na spacer z 
córeczką.

Mandat radnej sprawuję od 4 
marca 2007 roku.
Za najważniejsze osiągnięcia, 
w których miałam swój udział 
uważam:
– utworzenie Zespołu Szkół w 

Rokietnicy
– budowę nawierzchni ul. 

Krętej i Gminnej w Rokiet-
nicy

– budowę boiska wielofunk-
cyjnego przy Zespole Szkół 
w Rokietnicy oraz przezna-
czenie terenu na plac zabaw 
dla dzieci.

Byłam inicjatorką włącze-
nia się w kampanię społeczną 
„WYBIERZ ŻYCIE” i koordy-
natorką spotkania edukacyj-
nego na terenie naszej gminy 
zorganizowanego przez Ko-
mitet pod nazwą „WYBIERZ 
ZDROWIE”.

Brałam udział w spotkaniach 
związanych z:
– powołaniem Lokalnej Gru-

py Działania w ramach 
programu LEADER, które 
zaowocowały m.in. założe-
niem Stowarzyszenia „Do-
lina Samy”, powstaniem 
grupy inicjatywnej osób ak-
tywnych „Domowy akty-
wista Gminy” oraz reakty-
wowaniem Kół Gospodyń 
Wiejskich

– działalnością stowarzysze-
nia „AMIKUS” działające-
go na rzecz osób niepełno-
sprawnych na terenie naszej 
gminy

Uczestniczyłam także w pra-
cach zespołów:
– opiniującego kandydatów 

na ławników
– opracowującego regulamin 

przyznawania dodatków dla 
nauczycieli

– oceniającym w konkursie 
„Gmina Rokietnica w Kwia-
tach i Zieleni”

– oceniającym w Konkursie 
„Przeciw zagrożeniom”

– rozpatrującym wnioski o 
stypendia dla sportowców

Brałam udział w:
– Sesji Rady Powiatu dotyczą-

cej Debaty na temat „Oświa-
ty w powiecie poznańskim

– Konferencji naukowej „Ra-
port  o stanie zdrowia dzie-
ci i młodzieży w Wielkopol-
sce”

– seminarium informacyj-
nym Akademii Kobiet Ak-
tywnych w ramach projek-
tu „STEREOTYP” a równe 
szanse kobiet i mężczyzn w 
środowisku wiejskim”.

Jestem współautorką wniosku 
do projektu budżetu na rok 
2008, zawierającego prośbę o 

(zabezpieczenie) uwzględnie-
nie w projekcie budżetu gmi-
ny wydatków na modernizację 
ulic, skrzyżowań, wykonanie 
zatoczek autobusowych i bu-
dowę świetlicy.

Mam nadzieję, że pracą swą 
wyszłam naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców Gminy 
Rokietnica. 

radna Rokietnicy 
Elżbieta Brzeźniak

Zespół Redakcyjny przepra-
sza radną Elżbietę Brzeźniak i 
jej wyborców za nie zamiesz-
czenie odpowiedzi w numerze 
styczniowym, pomimo dostar-
czenia tekstu w wyznaczonym 
terminie. 

Co udało się ulepszyć w minionym roku?
Odpowiadają radni gminy Rokietnica
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