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Tradycyjnie już 1 maja 
br. odbyła się w amfi-
teatrze „Rokietnicka 
Majówka”.
Zimno i deszcz nie 
przeszkodziły rozegrać 
meczu piłki nożnej 
drużynom „Oldboys” 
Rokita” i  „Rokita” 
Rokietnica. Mecz zakoń-
czył się wynikiem 4:3 - 
zwycięstwem młodzieży, 
a najlepszym piłkarzem 
został wybrany Walde-
mar Springer. Dzielnym 
piłkarzom dwie piękne 
piłki wręczył Pan Jacek 
Smusz  zastępca Wójta, 
najlepszy piłkarz otrzy-
mał statuetkę.
W tym samym czasie dla 
dzieci i młodzieży gry i 
zabawy sportowe oraz 
śmieszne konkursy pro-
wa d z i l i  Pa n  Ja c e k  
Olejniczak i ”Weseli 
K l a u n i ”  a  w r ó ż k a  
„Mrozella” czarowała i 
ma lowała  dz iec iom 
buzie w kolory tęczy.
Późnym popołudniem 
pogoda trochę się popra-
wiła, a przybyłych na 
imprezę rozgrzewała 

K a p e l a  „A PLAUZ ”  
grając i śpiewając lubiane 
piosenki biesiadne.
Można było potańczyć i 
pośpiewać, a kto zapo-
mniał słów mógł zajrzeć 
do śpiewnika.
Wiele osób zjawiło się na 
zabawie tanecznej, jak mi 
mówiono była bardzo 
u d a n a  a  z e s p ó ł  
„WALKER” do końca 
trzymał świetne tempo. 
Trudno nie wspomnieć o 
Gwieździe Wieczoru  - 
„Drugiej Maryli” znane 
piosenki Maryli Rodowicz 
wykonywał (parodysta, 
doskonale ucharakte-
ryzowany) Sebastian.
Mimo złej pogody impre-
za była udana.

Jadwiga Waligóra - Halke
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Z prac Rady Gminy

Informacje Wójta Gminy

Komunikaty i ogłoszenia

Informacje oświatowe

Sukcesy sportowe

Kilka słów o „Rajdzie..”

Na sesji XLIII w dniu 24 kwietnia 2006 roku 

Rada Gminy Rokietnica uchwaliła 

następujące uchwały:

- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica z 

tytułu wykonania budżetu gminy za 2005 rok;

- zmian w budżecie gminy na 2006 rok;

- organizacji i przeprowadzenia konkursu "Gmina 

Rokietnica w kwiatach i zieleni" w roku 2006 oraz 

powołania Zespołu Oceniającego;

- nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy 

Rokietnica - Kazimierzowi Derechowi. 

Uchwały dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Rokietnica 

http://rokietnica.nowoczesnagmina.pl

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Witold Bajerlein
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UCHWAŁA  NR XLII / 417 / 2006
RADY GMINY ROIKIETNICA
z dnia 27 marca 2006 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/312/2005 Rady 
Gminy Rokietnica z dnia 27 czerwca 2005 roku w 
sprawie utworzenia obwodów głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami),  art. 31 ust. 1  w związku z art. 30 ust. 
2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja 
wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików 
województw ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.. Nr 159, 
poz. 1547 ze zmianami) 

Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XXXI/312/2005 Rady Gminy 
Rokietnica z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie 
utworzenia obwodów głosowania załącznik Nr 1 do 

Numer 
obwodu  
Głosowania 
 

 
Granice obwodu głosowania 

Numer okręgu 
wyborczego 

1 Sołectwo  
Rokietnica 
 

3 

2 Sołectwo; 
Kiekrz – Pawłowice 
 

 
5 
 

3 Sołectwo: 
Mrowino-Cerekwica 
Przybroda 
 

 
2 
 

4 Sołectwo: 
Dalekie – Napachanie 
Rogierówko – Starzyny 
Kobylniki 
 

 
4 , 7 

5 Sołectwo 
Bytkowo – Sobota 
Rostworowo – Żydowo 
Krzyszkowo 
 

 
1 , 6 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rokietnica.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i zostanie 
podana do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty  przez jej rozplakatowanie i 
opublikowanie w „Rokickich Wiadomościach”.
2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Wielko-
polskiemu i Komisarzowi Wyborczemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielko-
polskiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie  z art. 30 ust. 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 
roku  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików samorządowych zaszła konieczność 
dokonania zmian obwodów ponieważ stały obwód 
głosowania powinien obejmować od 500 do 3.000 
mieszkańców.
W obwodzie głosowania Nr 1 obecnie liczba 
mieszkańców wynosi 3.247, a w obwodzie głosowania 
Nr 2 liczba mieszkańców wynosi 3.174.
Dotychczasowe obwody głosowania Nr 1 i Nr 2 
p r zekroczy ł y  dopuszcza lną  l i czbę  3 .000 
mieszkańców, dlatego zaistniała konieczność zmian 
obwodów głosowania , dostosowując je do wymogów 
ustawy.
Zgodnie z załącznikiem do uchwały wg stanu na dzień 
31.12.2005 roku poszczególne obwody głosowania 
obejmują następującą liczbę mieszkańców :

Nr 1 Rokietnica 2.704

Nr 2 Kiekrz -Pawłowice 2.029

Nr 3 Cerekwica-Mrowino, Przybroda
1.406

Nr 4   Dalekie-Napachanie, Kobylniki
Rogierówko-Starzyny    944

Nr 5 Krzyszkowo, Sobota-Bytkowo, 
Żydowo-Rostworowo 1.688

K O N K U R S

Zapraszamy Mieszkańców Gminy 
Rokietnica do udziału 

w konkursie 
„Gmina Rokietnica 

w kwiatach i zieleni”
Zgłoszenia przyjmuje Pani 

Bożena Jędrzejczak  
Urząd Gminy w Rokietnicy 

ul. Golęcińska 1  
budynek Rady Gminy, 
telefon 0618145-288.
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UCHWAŁA  NR XLII /416 / 2006
RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 27 marca 2006 roku

w sprawie:   zmiany uchwały  Nr XLV/501/2002 Rady 
Gminy Rokietnica z dnia 24 lipca 2002 roku w sprawie 
podziału gminy Rokietnica na okręgi wyborcze, ich 
numerów, granic oraz ustalenia liczby radnych 
wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych 
do Rady Gminy Rokietnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami ) , art. 92 ust. 1 , art. 90 ust. 1, art. 89 
ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku  Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(tekst jednolity  Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze 
zmianami)

Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

    § 1. W uchwale Nr XLV/501/2002 Rady Gminy 
Rokietnica z dnia 24 lipca 2002 roku w sprawie 
podziału gminy Rokietnica na okręgi wyborcze, ich 
numerów, granic oraz ustalenia liczby radnych 
wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych 
do Rady Gminy Rokietnica załącznik do uchwały 
wymieniony w § 1 otrzymuje brzmienie :

Numer 
okręgu 
 

Granica okręgu Liczba radnych 

1 Sołectwo : 
Bytkowo – Sobota  
Roztworowo-Żydowo 
 

2 
 

2 Sołectwo 
Cerekwica – Mrowino, Przybroda 
 

2 
 

3 Sołectwo 
Rokietnica 
 

5 
 

4 Sołectwo 
Dalekie - Napachanie 
 

1 

5 Sołectwo 
Kiekrz – Pawłowice 
 

3 

6 Sołectwo 
Krzyszkowo 
 

1 

7 Sołectwo 
Kobylniki 
Rogierówko - Starzyny 

1 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Rokietnica.

§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i zostanie 
podana do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty  przez jej rozplakatowanie i 
opublikowanie w „Rokickich Wiadomościach”.
2. Uchwałę przekazuje s ię Wojewodzie 
Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
W związku z tym, iż w poszczególnych sołectwach w 
gminie nastąpiła zmiana liczby ludności koniecznym 
stała się zmiana liczby mandatów w poszczególnych 
okręgach.
W okręgu wyborczym nr 3  Rokietnica  zwiększa się z 4 
mandatów do 5 mandatów , 
a w okręgu wyborczym nr 2 Mrowino-Cerekwica, 
Przybroda zmniejsza się z 3 mandatów do 2 
mandatów. 
W okręgu nr  2 w okresie od 31 grudnia 2001 roku do 
31 grudnia 2005 roku liczba mieszkańców wzrosła o 
144 i na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił
a 1.406.
W okręgu nr 3 w okresie od 31 grudnia 2001 roku do 
31 grudnia 2005 roku liczba mieszkańców wzrosła o 
507 i na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosiła 2.704 .

Na dzień 31.12.2005 roku w gminie Rokietnica liczba 
mieszkańców wynosiła 8.771.
Uwzględniając 15 radnych norma przedstawicielska 
wynosi  8.771 : 15  =  584,73 .
Natomiast norma przedstawicielska dla każdego 
okręgu wyborczego wynosi :

Numer 
okręgu 

wyborczego 

Granica okręgu 
wyborczego 

Liczba 
mieszkańców 

na 
31.12.2005r. 

Norma 
przedstawicielstwa dla 

okręgu 

Liczba 
radnych 

1 Sołectwo 
Sobota – Bytkowo 
Żydowo - Rostworowo 
 

1.145 
1145 : 584,73 = 1,96 

1,96 : 2 = 0,98 

 
2 

2 Sołectwo: 
Mrowino – Cerekwica 
Przybroda 
 

1.406 
1406 : 584,73 = 2,40 

2,40 : 2 = 1,20 

 
2 

3 Sołectwo 
Rokietnica 
 

2.704 
2704 : 584,73 = 4,62 

4,62 : 5= 0,92 

 
5 

4 Sołectwo 
Napachanie – Dalekie 
 

494 494 : 584,73 = 0,84 
 

1 

5 Sołectwo  
Kiekrz – Pawłowice 
 

2.029 
2029 : 584,73 = 3,47 

3,47 : 3 = 1,16 

 
3 

6 Sołectwo 
Krzyszkowo 
 

543 543 : 584,73 = 0,93 
 

1 

7 Sołectwo 
Kobylniki 
Rogierówko-Starzyny 
 

450 450 : 584,73 = 0,77 

 
1 
 

 

R a z e m:   8.771 mieszkańców, 15 radnych
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UWAGA  WŁAŚCICIELE  PSÓW

Urząd Gminy w Rokietnicy pragnie 
poinformować, zgodnie z Uchwałą 

nr  XXXVIII / 376 / 2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 
12 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Rokietnica, o 
obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, 
mają na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobo-
wiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 
użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowie-
dzialność za zachowanie tych zwierząt.
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta 
domowe należy:
1. w odniesieniu do psów:
a) uzyskanie zezwolenia Wójta na utrzymywanie psa 
rasy uznawanej za agresywną zgodnie z  art. 10 
Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 
(Dz. U. 111 poz. 724 z 1997 r. z późniejszymi 
zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 
2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za 
agresywne (Dz. U. Nr 77 poz. 687 z 2003 r.),
b) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras 
uznawanych za agresywne - w kaganiec,
c) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej 
za agresywną lub w inny sposób zagrażającego 
otoczeniu - w nałożonym kagańcu,
d) opłacanie  podatku od posiadania psów, którego 
wysokość ustala corocznie Rada Gminy,
e) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie 
zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625), 
która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku 
powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie 
władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, 
zaświadczenia o przeprowadzonym  szczepieniu. 
2. w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b)nie wprowadzanie zwierząt do obiektów 
użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów 
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, 
wystawy itp.
Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z pomocy psów przewodników,
c) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny 
placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci oraz tereny 

objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady 
Gminy;
d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi 
dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych 
przeznaczonych do użytku publicznego, w sytuacji, gdy 
właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich 
zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za 
agresywne;
e) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze 
smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce 
w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona 
w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i 
wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio 
oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
f) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta 
domowe w obiektach i na innych terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego, a w 
szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, 
parkingach, terenach zieleni, itp.; nieczystości te, 
umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu 
rozkładowi torbach, mogą być deponowane 
w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; 
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z psów przewodników, 
g) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez 
zwierzęta domowe.

Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z 
niniejszej Uchwały, sprawuje Wójt Gminy Rokietnica.
Kto nie wykonuje obowiązków określonych w w/w 
Uchwale, podlega karze grzywny.

Katarzyna Knast - Urząd Gminy w Rokietnicy

Komitet "Społecznego Funduszu 
Zbierania Finansów Na Rzecz 

Marcina Tomczaka"
składa podziękowanie Firmie 
LINK, mającej swoją siedzibę 
w Rokietnicy, ul. Gminna 3
za nieodpłatne przekazanie 
urządzenia wielofunkcyjnego  

HP PSC 1510.

PODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIE
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Uczestniczyłem w:

- posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i we wspólnie obradujących 
komisjach Rady Gminy Rokietnica, poświęconych analizie 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok;

- obradach Klubu Wójta, Burmistrza, Prezydenta, zorganizo-
wanych przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 
Samorządowych. W toku obrad omówione zostały następujące 
zagadnienia:
a) gospodarowanie środkami publicznymi w świetle nowej 
ustawy o finansach publicznych;
b) sposób i formy analizy oświadczeń majątkowych składanych 
przez pracowników urzędu za 2005 rok;
c) pozycja prawna wójta, burmistrza i prezydenta w świetle 
aktualnych przepisów prawnych;
d) zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy Prawo zamówień 
publicznych;

- uczestniczyłem w konferencji na temat: „Doświadczenia w 
pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej - wnioski na przyszłość 
dla samorządu terytorialnego i banków spółdzielczych";

- oficjalnym powitaniu delegacji nauczycieli i uczniów z Norwegii i 
Francji współdziałających z Gimnazjum w Rokietnicy w ramach 
programu Sokrates Comenius, a także w prezentacji programu 
Sokrates Comenius pt.: „Od działań lokalnych do integracji 
europejskiej";

- XX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP 
poświęconym m.in. przyjęciu sprawozdań z wykonania budżetu i 
z działalności Związku w 2005 roku oraz udzieleniu 
absolutorium dla Zarządu ZGWRP.
Przyjęto także plan dochodów i wydatków Związku na 2006 rok. 
W ramach Zgromadzenia odbyto debatę „Polskie regiony w 
Europie regionów - bariery rozwojowe".
Przeprowadzono dyskusję na temat:
a) oceny wpływu zmian legislacyjnych na rozwój obszarów 
wiejskich;
b) koniecznych zmian prawa oświatowego i zasad finansowania 
edukacji;
c) możliwości wykorzystania środków Unii Europejskiej przez 
gminy wiejskie w latach 2007-2013;

Uczestnicy Zgromadzenia ZGWRP przyjęli następujące 
stanowiska dotyczące:
a) ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z dnia 
10 marca 2006 roku;
b) oświaty;
c) dostępności gmin wiejskich do środków unijnych w latach 
2007-2013;

- przedstawionych prezentacjach przygotowanych stołów 
wielkanocnych przez mieszkańców Bytkowa, Krzyszkowa i 
Rokietnicy;

- przekazaniu zakupionego z inicjatywy Pana Radnego Ryszarda 
Lubki komputera dla chorego Marcina Tomczaka ucznia szkoły 
średniej zamieszkałego w Mrowinie;

- podsumowaniu wyników kontroli przeprowadzonej przez 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Finansowy 
w zakresie celowości i stopnia wykorzystania środków 

finansowych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na zakończenie 
budowy Gimnazjum w Napachaniu;

- w dniu 24 kwietnia 2006 roku w obradach XLIII Sesji Rady Gminy 
Rokietnica poświęconej m.in.:

1) analizie:

a) komisji Rady Gminy Rokietnica z działalności za 2005 rok;
b) sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Gminy za 
2005 rok;
c) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok oraz z 
realizacji uchwał Rady Gminy i działalności Wójta Gminy 
Rokietnica za 2005 rok.

2) rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica z tytułu wykonania 
budżetu Gminy za 2005 rok.

3) rozpatrzenia projektów uchwał dotyczących:

a) zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2006 rok;
b) organizacji i przeprowadzenia konkursu „Gmina Rokietnica w 
kwiatach i zieleni w 2006 roku";
c) nadania byłemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Rokietnicy 
Kazimierzowi Derechowi Honorowego Obywatelstwa Gminy 
Rokietnica.

- obradach Związku Kombatantów działających na terenie Gminy 
Rokietnica;

- we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Rokietnica 
poświęconym omówieniu aktualnej sytuacji lokalowej związanej z 
naborem dzieci do gminnego przedszkola samorządowego od 1 
września 2006 roku;

- posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica 
poświęconej analizie materiałów związanych z 3 skargami 
złożonymi przez mieszkańców gminy;

- obradach Gminnego Stowarzyszenia „Rokietnica 2000";

- uroczystej Mszy św. z okazji Święta Konstytucji 3 Maja;

- uroczystościach zorganizowanych przez Komendę Miejską i 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z okazji Dnia 
Strażaka.

Odbyłem spotkania z:

- przedstawicielami sołtysów Gminy Rokietnica przybyłych w celu 
podsumowania odbytych zebrań wiejskich;

- mieszkańcami Napachania i Starzyn w sprawie możliwości 
doprowadzenia gazu przez Wielkopolską Spółkę Gazowniczą w 
Poznaniu do tych miejscowości;

- Panią Alicję Trybus - wizytatorem Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
w sprawach związanych z oceną pracy jednego z dyrektorów szkół;

- dyrektorami przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 
Zespołu Szkół w Rokietnicy w sprawach dotyczących organizacji 
pracy tych placówek od 1 września 2006 roku i stopnia 
wykorzystania pomieszczeń dydaktycznych;

- prezesami spółek gminnych: Panem Januszem Filipiakiem i 
Panem Jerzym Królem w sprawie propozycji zagospodarowania 
terenów gminnych w Bytkowie, Rostworowie i w Mrowinie na cele 
związane z realizacją zadań własnych Gminy;

Informacja
z prac Wójta Gminy Rokietnica
w okresie od 27 marca do 7 maja 2006 roku



Nr 4/2006 9

- dyrektorami placówek oświatowych działających na terenie 
Gminy Rokietnica oraz z wizytatorem Kuratorium Oświaty w 
Poznaniu w sprawie analizy projektów arkuszy organizacji pracy 
poszczególnych placówek od 1 września 2006 roku;

- przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych w 
Poznaniu w sprawach dot. zamierzeń związanych z przebudową 
linii elektroenergetycznych istniejących na terenie gminy.

Przyjąłem 11 mieszkańców i osoby związane z Gminą Rokietnica 
w sprawach osobistych, a także inwestorów poszukujących 
terenów pod lokalizację nowych firm na naszym terenie.

Podpisałem:

- akt notarialny z Agencją Nieruchomości Rolnych w Poznaniu 
dotyczący nieodpłatnego przejęcia działki o powierzchni 1,5 ha 
na rzecz Gminy Rokietnica z przeznaczeniem na boisko 
sportowe;

- pięć aktów notarialnych dotyczących zbycia w wyniku 
rozstrzygniętych przetargów działek w Krzyszkowie i w 
Rokietnicy.

Wręczyłem puchary za udział w rozgrywkach w tenisie stołowym 
sołtysów Gminy Rokietnica zorganizowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury.

Wydałem zarządzenia w sprawie;

- podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy;

- zmiany zarządzenia nr 16/2005 w sprawie podziału referatów 
na stanowiska pracy;

- przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej 
obrony cywilnej.

Podjąłem postanowienia w sprawie;

- zaopiniowania wniosku Starostwa Powiatowego w Poznaniu w 
sprawie wydania decyzji  zatwierdzającej Program gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest powstającymi 
na terenie powiatu poznańskiego (4 postanowienia);

- zaopiniowania wniosku Starostwa Powiatowego w Poznaniu w 
sprawie wydania  decyzji  zatwierdzającej Program gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi powstającymi na terenie powiatu 
poznańskiego (2 postanowienia);

- przekazania pisma według właściwości (2 postanowienia);

- podjęcia zawieszonego w dniu 22.12.2005 r. postępowania w 
sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i 
rozbudowie infrastruktury Gospodarstwa Rolnego w Żydowie;

- wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia 
zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych za 
rok 2006 - I rata (4 postanowienia);

- ustalenia konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na  środowisko i określenia jego  zakresu (4 
postanowienia);

Wójt Gminy Rokietnica
/-/ mgr Kazimierz Łukasik

Co  z  t¹  Gmin¹?

Oglądając telewizję, przeglądając prasę coraz więcej 
spotykamy tytułów refleksyjnych typu:, „Co z tą Polską”, „Na 
zakręcie..” itp. Dlaczego? Na to pytanie można odpowiedzieć w 
dwojaki sposób. Pesymistycznie  mamy kolejny rok wyborczy, nic 
nowego kolejna woda na młyn. Optymistycznie  te pytania 
wynikają z troski, coś drgnęło, coś się zmieniło, próbujemy dojść 
do wniosku, że tak dalej się nie da, że jest alternatywa. Uważam, 
że w takim nastroju powinniśmy zadać sobie pytanie:, co z tą 
gminą, wszak koszula zawsze była i będzie bliższa ciału. Może to 
najwyższy czas na takie pytanie? Pytanie jak najbardziej 
wskazane pod koniec kadencji samorządowej, ale i spróbujmy 
wznieść się ponad periodyczny (na wzór olimpijski,  co cztery lata) 
stosunek do zarządzania gminą. Jak wygląda nasza gmina pod 
względem gospodarczym? Jak spytamy się statystyk to 
odpowiemy sobie jak Muniek Staszczyk z zespołu T.Love  „jest 
super” Mamy kanalizację na 60% gminy, wkrótce przywitamy 9-
tysięcznego mieszkańca, mamy sukcesy na arenie sportowej 
(myślę tutaj o Naszych klubach sportowych z Błyskawicą na 
czele), wspaniałe talenty (listę z pewnością otwiera Jacek Kortus), 
znaczą ilość Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego (utrapienie samorządowców i inwestorów, 
zwłaszcza w porównaniu ze „starymi” krajami UE), spory potencjał 
gospodarczy w postaci osób, które postanowiły postawić
 na swoim (900 podmiotów w gminie). To wszystko prawda, ale w 
takim wypadku, dlaczego ocena mieszkańców (również moja) jest 
tak niska? Jaka jest wartość naszej gminy dla jej mieszkańców i 
inwestorów (pod nazwą inwestorów rozumiem również osoby, 
które zamierzają się osiedlić na naszym terenie, wszakże każdy z 
nich zamierza zainwestować min 200 tys. zł). I tutaj zaczynają się 
problemy, okaże się, że nie mamy chodników, dróg, 
wystarczającej bazy oświatowej, sportowej a co gorsza nie mamy 
czegoś, co w globalizującym się świecie jest ważniejsze: nie mamy 
wyobraźni, innowacyjności, wizjonerstwa. Staramy się wszystko 
tłumaczyć brakiem pieniędzy, a może łatwiej by było wytłumaczyć 
brakiem strategicznego myślenia. Nie pamiętamy jak Polska 
wyglądała 10 lat temu, ale nawet w najśmielszych myślach nie 
staramy się zastanowić jak będzie wyglądała za 5 lat. Otóż 
obawiam się, że za pięć lat może okazać się, że w ogóle nie 
przygotowaliśmy się na drogę szybkiego ruchu, która przetnie 
naszą gminę, że plany, które uchwaliliśmy okażą się niemożliwe 
do realizacji (od nastu lat Osiedle Koszycy, ul. Kręta, ul. Tarnowska 
czeka na drogi, a gmina rocznie przejmuje kilometry nowych), że 
to, co było naszym atutem to zniszczyliśmy, że w niewystarczający 
sposób zadbaliśmy o środowisko naturalne, a nowe osiedla okażą 
się zbyt ciasne i małe, drogi będą za wąskie a całość będzie 
bardziej podobna do ogródków działkowych. Nie będzie miejsca 
do pozostawienia samochodu a o aktywnym wypoczynku nie będę 
wspominał. Czy w takim razie jest alternatywa? Oczywiście, że jest 
(w końcu jak może odpowiedzieć młoda osoba mieszkająca w tej 
gminie od urodzenia, która nie zmierza wyjeżdżać jak większość 
moich rówieśników do Anglii czy Irlandii?). Zacznijmy myśleć 
strategicznie, zastanówmy się wszyscy jak może wyglądać nasza 
gmina za pięć, dziesięć lat. To nasza szansa. 

Zapraszam na www.derech.pl

P.S.
Mam nadzieję, że mimo polemicznej formy, która w znaczącym 
stopniu odbiega od ideologicznej drogi przyjętej przez redakcję 
Rokickich Widomości niniejszy artykuł nie podzieli losu 
poprzedniego i szanowna redakcja dopuści go do druku.

Bartosz Derech
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G I M N A Z J U M   W   N A PA C H A N I U

Nasze gimnazjumNasze gimnazjumNasze gimnazjumNasze gimnazjum

N A PA C H A N I E

znajdziecie nas na stronie internetowej: http://napachanie.fm.interia.pl

ARTYSTYCZNE SUKCESY

· W eliminacjach gminnych konkursu recytatorskiego 
„Wiosenne Przebudzenie” w kategorii szkół gimnazjalnych nasze 
uczennice zajęły następujące miejsca: 
I miejsce  Sandra Koteras, kl. III b
II miejsce  Magdalena Małyszka, kl. III b
IV miejsce  Joanna Pietrzak, kl. III b

Sandra Koteras w finale VIII Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów 
„Wiosenne Przebudzenie”. Murowana Goślina' 2006 zajęła II 
miejsce.

Katarzyna Brych-Kadzińska z kl. II zajęła I miejsce w kategorii 
uczniów gimnazjum Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Ojca 
Świętego Jana Pawła II oraz Utworów Jemu Poświęconych 
Kaźmierz' 2006.

Zespół teatralny TOni zakwalifikował się do II etapu 
Konfrontacji Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Powiatu 
Poznańskiego w Suchym Lesie sztuką „A to ci teatr”.

W ramach II etapu Konfrontacji Teatrów Dziecięcych i 
Młodzieżowych Powiatu Poznańskiego rozpoczęły się w naszym 
gimnazjum warsztaty teatralne dla zespołu TOni prowadzone 
przez aktorów, choreografów i scenarzystów z Poznańskiej 
Fundacji Artystycznej.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych artystycznych sukcesów!     Zofia Michałek

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

30 marca od godziny 12 korytarz górnej kondygnacji szkoły 
zmienił się w scenę i widownię. Tego bowiem dnia przyłączyliśmy 
się do obchodzenia Międzynarodowego Dnia Teatru. Z tej okazji 

dwie grupy uczniów przygotowały przedstawienia. Najpierw cała 
klasa I zaprezentowała na forum szkoły przedstawienie pt. O 
wojnie trojańskiej słów kilka. Ważne podkreślenia jest, że 
uczniowie ci nie należeli (nie wszyscy) do koła teatralnego, a mimo 
wszystko nieźle spisali się na scenie przed dużą publicznością. 
Dzięki ich prezentacji przypomnieliśmy sobie źródło konfliktu 
pomiędzy Grekami i Trojanczykami, a także mogliśmy przyjrzeć się 
samodzielnie przez uczniów wykonanym kostiumom. Myślę, że 
widzom najbardziej podobały się sceny batalistyczne, w tym 
pojedynek Achillesa z Hektorem. Trup padał gęsto, lały się łzy 
owdowiałych żon i sierot. W ten sposób uczniowie pokazali też 
uniwersalną prawdę o naturze wojny, w której nigdy nie ma 
absolutnych wygranych. Po klasie pierwszej scenę zawłaszczyły 
uczennice klasy III  Sandra Koteras i Magdalena Małyszka, które 
recytowały wiersze i prozę. Wcześniej dziewczęta z tymi tekstami 
prezentowały się w konkursie „Wiosenne przebudzenie”: 
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy. 
Sandra Koteras zajęła w nim pierwsze miejsce. Na koniec 
wystąpili najbardziej profesjonalni uczniowie, członkowie koła 
teatralnego. Pokazali nam przedstawienie: „A to ci teatr”, którym 
przed profesjonalną komisją zagwarantowali sobie udział w 
prestiżowej Konfrontacji Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 
Powiatu Poznańskiego w Suchym Lesie. Pomysł na 
przedstawienie jest bardzo ciekawy, pokazany jest w nim świat 
teatru od kuchni, poprzez zespół ludzi go tworzących, którzy nie 
występują na scenie (scenograf, reżyser, oświetleniowiec).

 Myślę, że czwartkowa uroczystość była na tyle ciekawa i 
urozmaicona, że - mam nadzieję - wejdzie na stałe do kalendarza 
imprez szkolnych.           Magdalena Tomkowiak



  

Pomaluj  szkołę na  różowo!

Pierwszy tydzień kwietnia w Gimnazjum im. Noblistów w 
Rokietnicy upłynął pod znakiem europejskiego programu 
Sokrates Comenius. Do Rokietnicy zawitała bowiem 
dwunastka gości z zagranicy, uczniów i nauczycieli z 
naszych szkół partnerskich w Montherme we Francji i 
Korgen w Norwegii. W tym roku szkolnym w październiku, w 
związku z realizacją Comeniusa, pojechaliśmy do Norwegii, 
zaś w kwietniu mieliśmy przyjemność gościć naszych 
partnerów u siebie. Nasi młodzi goście uczęszczali na 
zajęcia lekcyjne, mieli możliwość uczestniczyć w lekcjach 
razem z uczniami gimnazjum. Oczywiście najwięcej 
korzyści przyniosły naszej młodzieży kontakty nieformalne, 
kiedy mogli porozmawiać ze swoimi rówieśnikami z obcych 
krajów na interesujące ich tematy. Taka rozmowa rzecz 
jasna musiała się toczyć w języku angielskim. Jak wiedzą 
wszyscy, którzy uczą się języków obcych, nic tak nie sprzyja 
nabywaniu umiejętności językowych, jak praktyczne 
wykorzystanie języka i żywa komunikacja z osobami, z 
którymi nie można się porozumieć inaczej, aniżeli właśnie 
w tym języku. 

O to, by przyjąć odpowiednio naszych młodszych gości, 
zatroszczyli się rodzice uczniów, którzy zaprosili ich do 
swoich domów. Szczególnie dziękujemy państwu Król, 
Rywackim, Stróżyńskim, Gronostaj, Kośmider, Szymoniak i 
Bartnik. Sprawili Państwo, że młodzież z pewnością 
zapamięta Polskę, jako kraj ludzi gościnnych i otwartych! 
Dziękujemy.
Nauczyciele z Francji i Norwegii obserwowali sposób 
organizacji edukacji w Polsce, uczestniczyli jako 
obserwatorzy w zajęciach lekcyjnych z historii, chemii, 
religii, matematyki, języka angielskiego, języka polskiego i 
zajęciach tanecznych. Nauczyciele, prowadzący te lekcje 
przygotowali scenariusze w języku angielskim, które dały 
możl iwość porównania celów, metod i  treści  
programowych realizowanych w polskich szkołach z tymi, 

Goœ cie, Goœ cie !
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które obowiązują w ich krajach. Nasze grono nauczycielskie 
miało możliwość wymiany poglądów i czerpania 
bezpośrednich informacji na temat szkolnictwa w innych 
krajach. Cztery godziny zajęć lekcyjnych w naszej szkole 
zostały poświęcone na realizację zajęć metodą 
warsztatową i późniejszą prezentację wyników prac. 
Pracowaliśmy nad realizacją tematów związanych z naszym 
regionem, naszą Gminą. Nasi goście przygladali się tej 
formie zajęć, przygotowanych również specjalnie przez 
naszych nauczycieli, wychowawców wszystkich klas. Trzeba 
powiedzieć, że sposób prezentacji naszych uczniów ich 
śmiałość i można powiedzieć bez zbytniej przesady, 
profesjonalizm w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
prezentacja wzbudził podziw naszych gości. 
Prezentację naszych uczniów oglądali również 
przedstawiciele władz naszej Gminy pan Wójt Kazimierz 
Łukasik, pan Witold Bajerlein Przewodniczący Rady Gminy 
Rokietnica oraz Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu  
pani Alicja Trybus i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
pani Jadwiga Waligóra -  Halke. 
Dziękujemy Władzom za życzliwość, za pomoc w organizacji 
pobytu naszych Gości i realizacji projektu. 

Małgorzata Gorzejewska



Szachowe potyczki
Dnia 30 marca odbyły się szachowe Mistrzostwa 
Zespołu Szkół w Rokietnicy. Rozgrywki wygrał Marek 
Lebiedziński z klasy I technikum informatycznego. 
Kolejne miejsca zajęli Damian Wiśniewski z klasy III 
liceum profilowanego  profil zarządzania informacją, 
Artur Tomczak i Adrian Wiśniewski z I klasy technikum 
informatycznego.

·„Wiosenne impresje” na uniwersytecie
W dniach 4 - 7 kwietnia na terenie galerii Wydziału 
Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu odbyła się 
kolejna wystawa prac florystycznych uczniów 
zrzeszonych w Klubie Młodego Florysty oraz 
słuchaczek Policealnej Szkoły Florystyki. Pod hasłem 
„Wiosenne impresje” przedstawiono kompozycje 
związane z Wielkanocą oraz atypowo wiosenne 
aranżacje, m.in. z roślin doniczkowych. Od 7 kwietnia 
wystawa prezentowana była również na terenie 
szkoły.

·Dzień Języków Obcych
25 kwietnia odbył się po raz kolejny Dzień Języków 
Obcych. Reprezentacje klas poddawały konkursowej 
próbie swoje umiejętności językowe z języka 
angielskiego i niemieckiego. W ramach zadań 
konkursowych należało m.in. poddać się testowi z 
wiedzy ogólnej o krajach anglo- i niemiecko-
języcznych, rozwiązać kalambury kryjące idiomy, 
recytować wiersz w języku oryginału. W ogólnym 
podsumowaniu najwyższym poziomem opanowania 
języków obcych mogą pochwalić się uczniowie klas II i 
III technikum hotelarskiego.

·Spotkanie założycielskie
Również 25 kwietnia odbyło się spotkanie 
założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu 
Szkół  w Rokietnicy.  Celem powstającego 
stowarzyszenia jest uaktywnianie więzi między 
absolwentami oraz utrzymanie kontaktu ze szkołą, a 
także promocja historii i osiągnięć szkoły. Zakłada się
 wspieranie materialne szkoły oraz materialną pomoc 
dla uczniów zdolnych. Stowarzyszenie ma również 
wspierać władze szkoły oraz osoby podejmujące 
działania na rzecz rozwoju szkoły. Zapraszamy 
chętnych do pracy w stowarzyszeniu.

M. Matuszczak

Z ¿ycia Zespo³u Szkó³ 
im. J. i W. Zamoyskich

w Rokietnicy
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Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Rokietnicy mistrzami ortografii !

W piątek 21 kwietnia w Koziegłowach odbył się 
powiatowy konkurs „Ortograficzne potyczki”. Naszą 
gminę po raz kolejny reprezentowali uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Rokietnicy: Aleksandra Napierała, 
Joanna Nowak, Tomasz Kaniewski. I to jak 
reprezentowali!
Spośród dziewięciu trzyosobowych drużyn z całego 
powiatu wywalczyli trzecie miejsce. Choć nie było 
łatwo, bo ortografia sprawia wszystkim wiele kłopotu, 
tym większa satysfakcja dla uczestników.  Uczniowie 
sprawili wspaniałą niespodziankę, przywożąc dla 
szkoły puchar oraz Słownik wyrazów obcych. Sami 
również zostali uhonorowani dyplomem, pucharem i 
Encyklopedią literatury światowej. Wszyscy uczestnicy 
jednogłośnie stwierdzili, że zmagania z ortografią 
mogą być wspaniałą zabawą.          Iwona Speina
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Spotkania dla najmłodszych "Cała Polska czyta 
dzieciom"

Cykl spotkań, w których uczestniczą dzieci z Przedszkola 
"Bajeczka". Podczas tych spotkań dzieciom czytają bajki 
zaproszeni goście. W miesiącu kwietniu w Bibliotece 
gościła pani Jadwiga Waligóra-Halke, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK - Nie wiesz ? 
- "Zapytaj w Bibliotece"

Tydzień Bibliotek 2006 poświęcony jest informacji - ze 
względu na na rozwój i zapotrzebowanie czytelników 
wymaga wyraźnego i konsekwentnego popularyzowania.
Informacja zawsze była ważnym elementem pracy 
bibliotekarza, lecz dzisiaj, w dobie coraz większych 
możliwości wyszukiwania różnorodnych wiadomości i 
szybkiego ich udostępniania, głównie za sprawą technik 
elektronicznych, staje się jedną z najważniejszych zadań 
bibliotekarstwa.

Z pierwszą wizytą w Tygodniu Bibliotek przyszła 
grupa 3 i 4 -latków z Przedszkola "Bajeczka".

Podczas spotkania dzieci zwiedziły bibliotekę , pracownię 
informatyczną, zapoznały się z pracą bibliotekarzy, poznały 
jakie skarby kryje w swoich zbiorach biblioteka i jak z nich 
korzystać.

Wyróżnienie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu pod patronatem Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka ogłosiła 
konkurs dla bibliotek publicznych gmin wiejskich 
Wielkopolski  pt. "Biblioteka Przyjazna Każdemu".
Miło nam poinformować, że placówka nasza w wyniku 
konkursu otrzymała z rąk pani dyrektor W.B.P i  C.A.K., Leny 
Bednarskiej i Pana Marszałka Województwa Wielko-
polskiego, Marka Woźniaka Wyróżnienie za swoją 
działalność.

Nauczyciele, pracownicy i rodzice

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy

mają zaszczyt zaprosić na

VII Jarmark 
Rokietnicki

w dniu 3 czerwca 2006 roku 

W programie wiele atrakcji, m.in.:

mecz Radni -  Rodzice

strzelnica,

„Kawiarenka Pierwszaka”.

Informacje o szczegółach imprezy 

wkrótce 

na stronie internetowej naszej szkoły 

   (www. sp-rokietnica.poznan.pl)

oraz na plakatach.
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Starsze dziewczęta...
Kwiecień od samego początku rozpoczął się pracowicie 

dla siatkarek UKS „Błyskawica” z Rokietnicy. 1 kwietnia br. 
siatkarki rozgrywały finał międzypowiatowej ligi piłki 
siatkowej dziewcząt  i zajęły II miejsce. Po ciężkich bojach 
uległy tylko zespołowi UKS Szamotulanin Polo Market I, 
które grają w III lidze kobiecej. Nie zabrakło też wyróżnień 
indywidualnych. Najlepszą rozgrywającą między-
powiatowej ligi została Zofia Grolewska, a wyróżnienie za 
wspaniałą grę otrzymała również Zuzanna Król. 

W dniach 7-9 kwietnia dziewczęta rozegrały mecze na 
międzynarodowym turnieju piłki siatkowej młodzików i 
młodziczek o Puchar Burmistrza Miasta Łeby. Wprawdzie 
nie zajęły tam żadnego znaczącego miejsca, ale wiele się 

nauczyły. Grały z zespołami ze szkół sportowych, które 
prezentowały naprawdę dobrą siatkówkę. Najlepszą 
zawodniczką, wybraną przez sędziów, w drużynie była 
Katarzyna Chojnacka. Na drugim zaś miejscu, uplasowała 
się Amanda Kołodziej.

Dzień po powrocie, tj. 10 kwietnia siatkarki rozegrały 
drugi z cyklu czterech turniejów „Pory Roku” 
organizowanych przez gminę Suchy Las. Podobnie jak w 

pierwszym z nich, turnieju zimy, tak i w tym, czyli turnieju 
wiosny zajęły pierwsze miejsce. Najbardziej zacięty mecz 
rozegrały z zespołem gospodarzy, czyli Suchym Lasem, 
prowadzonym przez trenera kadry narodowej młodziczek 
pana Lewandowskiego. Na koniec przyznane zostały 
wyróżnienia: najlepszą zawodniczką turnieju została 
Amanda Kołodziej z UKS „Błyskawica” w Rokietnicy. 

Kolejny sukces miał miejsce 4 kwietnia w Suchym Lesie. 
Dziewczęta rozegrały wtedy półfinał powiatu poznań-skiego. 
Zmierzyły się z: Czerwonakiem oraz Koziegłowami. Nad 
obiema drużynami odniosły łatwe zwycięstwo. Nie obyło się 
bez indywidualnych sukcesów.
Najwszechstronniejszą zawodniczką turnieju została 
Monika Szymoniak, tytuł najlepszej atakującej zdobyła 
Zuzanna Król, zaś nagrodę dla najlepszej rozgrywającej 
otrzymała Zofia Grolewska. Konsekwencją tego zwycięstwa 
był udział w finale powiatu poznańskiego 20 kwietnia. Po 
brawurowej grze zawodniczki uplasowały się na II miejscu i 
awansowały dalej. Mecz ten rozegrają 9 maja. Po 
zakończeniu tychże  rozgrywek dziewczyny przygotowywać 
się będą do turnieju siatkówki plażowej. 
Młodsze też pracowały na sukces!

W dniu 12 kwietnia młodsze Siatkarki ze Szkoły 
Podstawowej w Rokietnicy brały udział w turnieju mini piłki 
siatkowej w Kiekrzu. Odniosły zwycięstwa nad SP w Kiekrzu i 
SP w Poznaniu, w każdej z reprezentowanych grup 
wiekowych.

Kilka dni później, bo 21-23 kwietnia brały udział w 
turnieju w Miastku. Dzielnie się spisywały, rozgrywając 
mecze praktycznie przez cały dzień, bo od godziny 9 do 21, 
oczywiście z przerwami na posiłki. Obserwując ich 
poczynania można śmiało stwierdzić, że rosną na godne 
następczynie starszych koleżanek.  

Podsumowując stwierdzam, że nasza sekcja siatkarska 
dziewcząt osiąga naprawdę duże sukcesy, zwłaszcza, że nie 
mają one pełnowymiarowej sali gimnastycznej, a wszystkie 
mecze rozgrywają na wielkich halach sportowych. Czy teraz 
znajdzie się ktoś, kto nie będzie dumny z naszych 
dziewcząt?

Joanna Kleszczyńska

WIELKIE SUKCESY SIATKAREK!!!!

 
 Pniewy 1 kwietnia 2006r.

Łeba 7-9 kwietnia 2006r.

Łeba 7-9 kwietnia 2006r.
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Szkoła Podstawowa w Mrowinie kolejny raz udzieliła 
gościny tenisistom stołowym, którzy 22 kwietnia rozegrali 
swoje drugie Drużynowe Mistrzostwa Sołectw gminy 
Rokietnica. Główną nagrodą był puchar ufundowany przez 
wójta naszej gminy.

W zawodach uczestniczyło pięć zespołów z Rokietnicy, 
Napachania i Mrowina, które składały się z dwóch panów i 
jednej pani. Rozgrywki toczono systemem „każdy z 
każdym”, a pojedynki kończyły się po zdobyciu przez jeden 
z zespołów 4 punktów. Najpierw rozgrywano dwie gry 
pojedyncze panów, następnie grały panie, później 
odbywały się gry podwójne, dalej znowu gry pojedyncze 
panów i w razie potrzeby jako ostatni rozgrywano 
pojedynek par mieszanych. Turniej trwał kilka godzin, 
prawie wszystkie spotkania były bardzo zacięte, o czym 
świadczy fakt, że a tylko dwa mecze zakończyły się 
stosunkiem 4:0. 

Trzeba dodać, że turniej stał na wysokim poziomie i z 
przyjemnością patrzyło się na bardzo ambitną postawę 
wszystkich zawodniczek i zawodników biorących udział w 
mistrzostwach. 

Ubiegłoroczni mistrzowie nie mogli bronić tytułu, ale 
znaleźli godnych następców w osobach pani Joanny 
Piszory oraz panów Karola Piszory i Jacka Florkiewicza 
(niedawnego zwycięzcy turnieju w Mrowinie). Zespół 
Rokietnicy I grający w podanym wyżej składzie pokonał 
wszystkich rywali, ale trzeba zaznaczyć, że pojedynek z 
zespołem Mrowina I wygrany 4:2, był bardzo wyrównany. 
Ostatecznie drużyna Mrowina I reprezentowana przez 
Patrycję Sobczyk, Jarosława Kusa i Zbigniewa Halądkę 
zajęła drugie miejsce. Na trzecim uplasowała się 
reprezentacja Napachania (Katarzyna Brych - Kadzińska, 
Wojciech Brych - Kadziński i Zenon Biber), na czwartym 
Mrowino II (Anna Górecka, Arkadiusz Janowicz i Marcin 
Potrawiak), a na piątym Rokietnica II (Anna Piszora, 
Henryk Margol i Jarosław Piszora). 

Mistrzostwa podsumował i puchar zwycięskiemu 
zespołowi wręczył wójt gminy Rokietnica pan Kazimierz 
Łukasik, któremu w dekorowaniu uczestniczących 
reprezentacji pomagali dyrektor GOK-u pani Jadwiga 
Waligóra - Halke i sołtys Rokietnicy pan Józef Fudala.

W przeprowadzeniu imprezy ogromną pomoc okazali 
Anna Wawrzyniak, Anna Dolacińska, Sandra Koteras, 

PUCHAR WÓJTA DLA DRUŻYNY Z ROKIETNICY
Paweł Krawiec, Tomasz Małek, Rafał Fogiel i Bartek Lota, a 
sekretariat zawodów tradycyjnie prowadził Rafał Sklepik, 
za co im serdecznie dziękuję. Wszystkim zawodnikom 
również bardzo dziękuję za stworzenie - mimo dużej stawki 
i zaciętej walki - bardzo sympatycznej atmosfery w trakcie 
całej imprezy. Przy okazji chciałbym zaapelować do 
pozostałych sołectw o wystawienie swoich reprezentacji w 
przyszłym roku.    JACEK OLEJNICZAK

Zawodnicy sekcji tenisa stołowego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Słowian” działającej przy naszej szkole, po 
sportowej zabawie, która odbyła się w styczniu pod hasłem 
„Tenisowy pierwszy krok” tym razem wzięła udział w 
rozegranych po wieloletniej przerwie Mistrzostwach Szkoły 
w Tenisie Stołowym.

W zawodach, rozegranych w sobotę 22 kwietnia wzięło 
udział prawie trzydziestu młodych tenisistek i tenisistów.

Dziewczęta swoje eliminacyjne pojedynki rozgrywały w 
dwóch grupach, z których do gier finałowych kwalifikowały 
się dwie najlepsze zawodniczki.
Ostatecznie wygrała Zosia Kaczmarek z klasy III, przed 
Weroniką Geremek z klasy IV i Kingą Olejniczak również z 
klasy IV. Czwarte miejsce wywalczyła Kinga Kusa, piąte 
Kinga Fabisiak, a szóste Weronika Napierała.

Chłopcy walczyli w czterech grupach, z których dalej 
rywalizowało również po dwóch najlepszych. Wiele 
pojedynków było bardzo wyrównanych, a najlepszym 
okazał się Tomek Kurzawa z klasy szóstej. Drugi był Tomek 
Małek, trzeci Michał Kurzawa z klasy trzeciej, a czwarty 
Marcin Michalak z klasy szóstej. Piąte miejsce wywalczyli 
wspólnie: Olek Ratajczak (kl.III), Krzysztof Lisiak (kl.IV), 
Maciej Skrodzki (kl.VI) i Wojciech Geremek (kl.V).

Nagrody młodym tenisistom wraz z obecnymi rodzicami 
wręczał prezes UKS „Słowian” Jarosław Kurzawa. W 
przeprowadzeniu turnieju duży udział miała grupa 
absolwentów naszej szkoły: Anna Wawrzyniak, Tomek 
Małek, Paweł Krawiec, Rafał Fogiel i Bartek Lota

Następnym etapem dla tenisistów „Słowiana” będzie 
udział w turnieju z okazji „Dnia Dziecka”, który odbędzie się 
w czerwcu w Poznaniu.

JACEK OLEJNICZAK

TENISOWE MISTRZOSTWA 
W MROWINE
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W Gminnym Ośrodka Kultury w Rokietnicy odbywają 
się różnego rodzaju spotkania. Wielu ludzi - 
przedstawicieli różnych profesji - chętnie tu 
przyjeżdża, chcąc podzielić się z mieszkańcami gminy 
swoją wiedzą fachową lub doświadczeniem 
życiowym. Dlatego też nie powinno dziwić, że w 
piątkowy wieczór, 21 kwietnia, w GOK-u spotkały się w 
tym miejscu dwie panie - przedstawicielki dwóch 
różnych profesji, pozornie różnych od siebie.
Wspomniane panie to: Violetta Wachowska - 
promotor zdrowia z firmy „PIĘĆ+” sp. z o.o. Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Specjalistyczny z Puszczykowa 
k. Poznania i Grażyna Grabowska - Starsza Cechu 
Bioenergoterapeutów, Radiestetów i Innych Rzemiosł 
Paramedycznych również z Poznania.
O godz. 17.30 rozpoczęły one dyskusję na temat: 
„Medycyna akademicka a medycyna naturalna - 
rywalizacja czy współdziałanie? 
Choć zaznaczyły się między prelegentkami różnice 
poglądów, wynikające z podejścia obu „medycyn” 
zarówno do sfery psychicznej, jak i do ogólnie pojętej 
fizyczności człowieka, to jednak w kilku punktach obie 
panie były ze sobą zgodne.
Po pierwsze: zgodziły się co do tego, że medycyna 
zwana dziś „niekonwencjonalną” to medycyna 
pierwotna, dzięki której istnieje w ogóle medycyna 
„akademicka”. To dzięki wiedzy szamanów, dzięki 
obserwowaniu przez nich świata roślinnego i 
zwierzęcego, możemy dziś mówić o postępie wiedzy 
medycznej.
Po drugie: medycyna „akademicka” zwraca się coraz 
bardziej ku ziołolecznictwu i parapsychologii (choć z 
ogromną rezerwą), co świadczy o tym, że sami lekarze 
dostrzegli fakt, iż tabletka i zastrzyk nie są 
uniwersalnym antidotum na wszystkie dolegliwości.
Po trzecie: zamiast rywalizować, obie „medycyny” 
powinny się wspierać, ponieważ medycyna 
akademicka zna wiele przypadków pacjentów, 
których nie pomogła farmakologia, a wręcz pomogło 
wsparcie psychiczne, dopingujące organizm do 
samodzielnej walki z chorobami (przede wszystkim 
cywilizacyjnymi).
A tak w ogóle: obie panie okazały się popierać pogląd, 
że tak naprawdę medycyna jest jedna i niepodzielna i 
ma za zadanie przede wszystkim zapobiegać (o czym 
często zapominamy), a następnie leczyć. I obojętnym 
powinien być fakt, czy leczy lekarz z dyplomem, czy 
bioenergo-terapeuta (również dyplomowany). 
Umiejętności i jednych i drugich są równie 
profesjonalne i weryfikowane, a wybór należy do 
pacjenta.
Przysłuchiwały się temu wszystkiemu z zaintereso-
waniem jedynie mieszkanki Rokietnicy (bo przedsta-

wicieli mężczyzn zabrakło tym razem), zadające szereg 
ciekawych pytań w dyskusji, jaka potoczyła się po 
zakończeniu wystąpień obu pań.
Dyskusję moderował red. Witold Machura, poznański 
dziennikarz, związany nie tylko z ogólnopolskimi 
gazetami specjalistycznymi, ale także redaktor pism 
lokalnych, ukazujących się w wielkopolskich 
miasteczkach, a zawierających okruchy życia 
kulturalno-społecznego małych społeczności. Starał się 
on nie tylko organizować samą wymianę poglądów 
pomiędzy przedstawicielkami świata medycyny 
akademickiej i medycyny niekonwencjonalnej. 
Uzupełniał wypowiedzi obu pań przykładami wydarzeń 
z różnych stron Wielkopolski, a także przykładami wielu 
postaci, zapisanych w ludzkiej pamięci, a związanych ze 
służbą zdrowia. Rzetelnie wypełniających przy tym na 
co dzień słowa przysięgi Hipokratesa.
Uczestnicy dyskusji doszli do wniosku - życzliwie 
podchwyconego przez dyr. Waligóra-Halke i obie 
prelegentki - że do tego rodzaju spotkań należy wracać, 
poruszając tematy z pozoru prozaiczne, a jednak 
bardzo istotne. Zapowiedziano, że takim tematem, 
niedocenianym a istotnym, byłaby „woda”. Innymi 
słowy: jak na kwestię roli i znaczenia wody dla ludzkiego 
organizmu patrzą obie medycyny - akademicka i 
niekonwencjonalna. Wystarczyły zapowiedzi obu pań, o 
czym wówczas chciałyby mówić, a już zrobiło się 
ciekawie...

(wm)

Podręcznik czy wahadełko?
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U W A G A    W A Ż N E  !

Urząd Gminy w Rokietnicy zaprasza na,
bezpłatne  badania  profilaktyczne:

- badania  dotyczą układu  krążenia:
tj. EKG, cholesterol, HDL, LDL, trójglicerydy, 

cukier, ciśnienie krwi, badanie lekarskie 
/pacjent musi być na czczo/,

- badania dotyczą układu oddechowego:
tj. spirometria, badanie lekarskie.

Badania przeprowadzone będą na terenie 
Przychodni Medycyny Rodzinnej Medica    

pro Familia, 60-164 Poznań ul. Ziębicka 16.

Badaniom:
- układu krążenia podlegają osoby między 

35-55 rokiem życia /195 - 1971/,
- układu oddechowego podlegają osoby 

między 40-65 rokiem życia /194 - 1966/,
 nie podlegają osoby, które brały udział 

w powyższych bezpłatnych programach 
profilaktycznych w 2003, 2004 i 2005 r.

Badania planowane są na miesiąc czerwiec, 
lipiec 2006r.

Uwaga !
- Badania przeprowadzone będą bez   

skierowania od lekarza. 
- Badaniu poddana może być osoba 

ubezpieczona w Narodowym Funduszu 
Zdrowia.

- Konieczne jest zabranie dowodu 
osobistego i dokumentu potwierdzającego 

ubezpieczenie
Dojazd we własnym zakresie.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie 
/przy zgłoszeniu należy podać numer 

PESEL/ w Urzędzie Gminy Rokietnica, ul. 
Golęcińska 1 osobiście lub telefonicznie tel. 

8145-251 w. 22 lub 8145-252 w. 22, 
pokój nr 9  -  D. Dolata.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

W tym roku świętowaliśmy 215 rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja.
Uroczystości gminne odbyły się w Kiekrzu. O godzinie 
15.00 w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła 
została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji 
Ojczyzny, a następnie uczestnicy uroczystości złożyli 
kwiaty i znicze pod pomnikiem poległych w walce o 
wolną Polskę.

Uroczystości 3 MajaUroczystości 3 Maja



18 Nr 4/2006

Wójt Gminy Rokietnica 

ogłasza przetarg pisemny 
nieograniczony na dzierżawę 

nieruchomości gruntowych 
położonych w miejscowościach:

1. w Rokietnicy - dz. nr 14/12 o pow. 1,5325 ha, 
- dz. nr 16/1 o pow. 2,3064 ha,
- księga wieczysta 38367, 

2. w Bytkowie - dz. nr 66/23 o pow. 3,00 ha,
- księga wieczysta 50809.

Działki nr 14/12 i 16/1 zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/103/2003 
z dnia 12.09.2003 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 177 poz. 3285 z dnia 
14.11.2003 roku przeznaczone są pod tereny zieleni 
parkowej i ekologicznej.
D z i a ł ka  n r  6 6 / 2 3  n a  p o d s t aw i e  p l a n u  
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica 
zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr 
XXVIII/103/92 z dnia 17.09.1992 roku ogłoszoną w 
Dz. Urz. Woj. Poznańskiego Nr 1 poz. 4 z 1993 roku 
przeznaczona była do dnia 31.12.2003 roku pod 
użytkowanie rolnicze. 
Okres trwania dzierżawy - 1 rok od dnia podpisania 
umowy. 

Warunki przetargu:
1.  Cena wywoławcza dzierżawy:  
- nie mniej niż 150 zł/ha rocznie dla działek 14/12 i 
16/1,
- nie mniej niż 250 zł/ha rocznie dla działki 66/23,
- płatna do 15.09.2006 roku.
2. Termin składania ofert do dnia 14.06.2006 roku.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie 
z napisem Przetarg Rokietnica lub Przetarg Bytkowo.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2006 roku o 
godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, ul. 
Golęcińska 1.
5. Oferta winna zawierać:
- proponowaną cenę za 1 ha gruntu przeznaczonego 
do dzierżawy,
- adres oferenta,
- sposób zagospodarowania gruntu.
6. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać 
w Urzędzie Gminy w Rokietnicy (tel. 061 8145-251 
wew. 25).

Dobry występ biegaczy 

w Poznaniu

Tradycyjnie najlepsi biegacze ze szkoły w Mrowinie 
biorą udział w biegach organizowanych przez TKKF w 
Poznaniu.
W tym roku odbyły się już XIII Otwarte Młodzieżowe 
Biegi Przełajowe “Winogrady 2006”. Uczestniczyło w 
nich sześciu naszych biegaczy.
W biegu chłopców ze szkół podstawowych najlepiej 
wypadli Tomasz Kurzawa i Piotr Lubka, którzy zajęli 
szóste i siódme miejsca.
Z pozostałych zawodników nieźle pobiegł Wojtek 
Krawiec, który wywalczył 17 pozycję. W tym biegu, w 
którym łącznie biegło 119 zawodników startowali 
również Marcin Michalak (31m), Jonatan Skowronek 
(46m) i Daniel Danielczyk (59m).
Chciałbym bardzo podziękować pani Jolancie 
Skowronek za pomoc w transporcie uczniów na 
zawody.

Jacek Olejniczak



W niedzielê, 14 maja, w samo po³udnie, ze stacji 
PKP Poznañ-Kiekrz wyruszy³a 250 osobowa grupa 
rowerzystów, uczestników VIII Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego.
Trasa wiod³a wokó³ Jeziora Kierskiego przez 
Rogierówko do Paw³owic ciekawymi przyrodniczo 
terenami Sobocko-Paw³owickiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu.
Wszyscy uczestnicy Rajdu na starcie otrzymali ¿ó³te, 
odblaskowe kamizelki (wszyscy obowi¹zkowo musieli 
je za³o¿yæ) -  widok by³ imponuj¹cy.
Na imprezê, która od lat cieszy siê dobr¹ opini¹, 
przyjecha³y ca³e rodziny mi³oœ ników tej formy 
wypoczynku z Poznania i Powiatu Poznañskiego, z 
Panem Grzegorzem Wasielewskim Przewodnicz¹cym 
Rady Powiatu na czele oraz Mieszkañcy Gminy 
Rokietnica. Nie zabrak³o równie¿ Goœci z odleg³ych 
krañców Wielkopolski.
Przewodnikiem „Rajdu” by³ Pan Tadeusz Matuszek, a 
Pani Maria Matuszek, Prezes Ko³a Turystyki Rowe-
rowej „Kiekrz” czuwa³a nad zdrowiem rowerzystów. 
Cz³onkowie Ko³a „Kiekrz” z ogromnym zaanga¿o-
waniem w³¹czyli siê w przygotowanie, jak i prace 
podczas imprezy, za co bardzo dziêkujê.
Na mecie w Paw³owicach zjawi³o siê ponad 270 osób, 
które jak zwykle bardzo goœcinnie przyjêli Pañstwo 
Dolscy, za co pragnê im t¹ drog¹ bardzo serdecznie 
podziêkowaæ.
Tutaj czeka³a na wytrwa³ych rajdowców grochówka, 
napoje, chleb ze smalcem, ogórki i kaszanka. Jak 
zwykle rowerzyœci otrzymali znaczki rajdowe, a w 
konkursach i zabawach mogli wygraæ cenne nagrody.

„Rajd” jest imprez¹ kosztown¹, a w tym roku Gminny 
Oœrodek Kultury pozyska³ œrodki na jego realizacjê ze 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Urzêdu Gminy 
w Rokietnicy, fundatorem kamizelek odblaskowych 
by³o Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu, jednak 
spore koszty pokryte zosta³y z bud¿etu Oœrodka.
Dziê kujê  równie¿  za wsparcie rzeczowe „VIII 
Rodzinnego Rajdu Rowerowego:
· Pañ stwu Teresie i Ryszardowi Dziamskim z Kiekrza;
· Panu Wies³awowi Michalakowi Sklep „Lewiatan” 

Poznañ - Kiekrz;
· Cz³onkom Ko³a Turystyki Rowerowej „Kiekrz”. 

Bardzo dziêkujê policjantom Wojciechowi Kwiatkowi i 
Paw³owi Plisiñskiemu oraz funkcjonariuszowi Stra¿y 
Miejskiej, którzy czuwali nad bezpieczeñ stwem 
rowerzystów.

Imprezê jej uczestnicy uznali za bardzo udan¹.

Jadwiga Waligóra-Halke - dyrektor GOK

Rodziny na rowerach


