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Na sesji w dniu 4 wrzeœnia 2006 roku, Rada Gminy
Rokietnica podjê³a uchwa³y w sprawie:
- zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Rokietnica dla czêœci terenów w
miejscowoœci Rostworowo;
- zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Rokietnica dla czêœci terenów w
miejscowoœciach: Napachanie i Kobylniki;
- zmiany Uchwa³y Nr XLV/427/2006 z dnia 29 maja 2006 r. w
sprawie zaci¹gniêcia kredytu;
- zaci¹gniêcia kredytu;
- zmiany uchwa³y Nr XXI/186/2004 Rady Gminy Rokietnica z
dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie przyjêcia Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Gminy Rokietnica na lata 2006- 2008 ze
zmianami;
- zmian w bud¿ecie gminy na 2006 rok;
- wyra¿enia zgody na zaci¹gniêcie przez Wójta Gminy Rokietnica
zobowi¹zañ finansowych na rok 2007, w celu opracowania
dokumentacji projektowej na budowê drogi;
- zmiany uchwa³y Nr XLVI/448/2006 Rady Gminy Rokietnica w
sprawie okreœlenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania bud¿etu za I pó³rocze oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorz¹dowych instytucji
kultury;
- zmiany uchwa³y Nr XLVI/449/2006 Rady Gminy Rokietnica z
dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu
Urzêdowi Gminy w Rokietnicy;
- zmiany uchwa³y Nr XLVI/451/2006 Rady Gminy Rokietnica z
dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie Statutu Gminnego
Zespo³u Ekonomiczno-Administracyjnego Oœwiaty w Rokietnicy;
- zmiany uchwa³y Nr XLV/430/2006 Rady Gminy Rokietnica z
dnia 29 maja 2006 roku w sprawie op³at za Przedszkole
„Bajeczka” w Rokietnicy;
- wspó³dzia³ania z Powiatem Poznañskim w realizacji zadania
w³asnego w zakresie usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Rokietnica

mgr in¿. Witold Bajerlein
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Dnia 2 wrzeœnia br. mieszkañcy naszej gminy mieli okazjê
spotkaæ siê i bawiæ na dorocznym festynie „Po¿egnanie lata”.

Wbrew obawom organizatorów, dopisa³a nawet pogoda. Bogaty
program imprezy mo¿liwy by³ dziêki ogromnemu wsparciu
finansowemu i organizacyjnemu wielu osób, firm i instytucji.
Zaraz po oficjalnym rozpoczêciu festynu, dzieci zmaga³y siê w
konkursach r ysunko wych „Mo tyle” oraz „La to”, po
rozstrzygniêciu którego wszystkie otrzyma³y nagrody z r¹k
darczyñców Panów Kazimierza £ukasika i Jacka Smusza.
Równoczeœnie na boisku sportowym rozpocz¹³ siê mecz dwóch
dru¿yn „Rokity”. Kibice wybrali najlepszego pi³karza, który
otrzyma³ statuetkê, a obie dru¿yny otrzyma³y pi³ki, ufundowane
przez Poznañski Bank Spó³dzielczy i Pani¹ Ma³gorzatê Sklepik,
okolicznoœciowe - puchary wrêczyli zawodnikom Pan Janusz
Filipiak Prezes PUK oraz Pan Józef Rzepka Prezes GKS „Rokita”.

Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³ przegl¹d zespo³ów folklorystycznych
w którym wyst¹pi³y grupy: „Solczanie” z Litwy, „Nordenweld” z
Holandii oraz „Hohenmoos” z Górnej Bawarii.

Wystêp tych wspania³ych grup by³ okazj¹ do prezentacji
tañców, pieœni i strojów ludowych z trzech ró¿nych regionów
Europy. Za³o¿eniem organizatorów by³o, aby uczestnicy imprezy
dobrze siê bawili. Œwietn¹ okazj¹ do zabawy by³a zapewne
obserwacja zmagañ Panów - cz³onków w³adz gminy, sponsorów,
so³tysów i radnego Powiatu Poznañskiego - Pana Marka Niedba³y
w konkursie obierania ziemniaków.

Jeden z prowadz¹cych festyn - Pan Leszek Skrzypiñski
sprawnie i z du¿ym poczuciem humoru przeprowadzi³ „Wielki
Konkurs Rodzinny”, w którym cztery zespo³y, doskonale siê
bawi¹c, walczy³y o zwyciêstwo i nagrody ufundowane przez firmê
„Chevrolet Opel Marek Niedba³a” oraz eurodeputowanego Pana

Festyn„Po¿egnanie lata”
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Marka Siwca i firmê „AVON”. Zwyciêzka dru¿yna z Napachania
odjecha³a z festynu nowym rowerem z wieloma innymi nagrodami.
Po konkursie rodzinnym na scenie pojawi³y siê dzieci (doroœli nie
chcieli niestety publicznie œpiewaæ), które zaprezentowa³y siê w
wybranych przez siebie piosenkach. I znów wszyscy uczestnicy
konkursu zeszli ze sceny z nagrodami, których fundatorem by³ Pan
Piotr £akomy - w³aœciciel piekarni w Rokietnicy.

Dzieci mia³y okazjê do przeja¿d¿ki bryczk¹ Pana Chojnackiego z
Krzyszkowa, natomiast wszystkim chêtnym dziewczynkom Panie z
firmy „AVON” lakierowa³y paznokcie.

Smakosze Pepsi Coli i piwa mieli tak¿e swoje konkursy a
„towar” do konkursu i nagrody ufundowa³y firmy: „Estella”,„Arex”i
„EkoOpa³”. W czasie trwania imprezy mo¿na by³o spróbowaæ
swoich si³, a mo¿e raczej oka w strzelnicy prowadzonej jak zwykle
przez Pana Janusza Go³askiego.

Dla uczestników festynu urz¹dzono pokaz motolotni (to na
niebie), a na ziemi swoim sprzêtem i umiejêtnoœciami popisywali
siê druhowie z jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z
Napachania, Mrowina i Przybrody.
Ale to jeszcze nie koniec atrakcji.

We wczesnych godzinach wieczornych bawi³a nas swoim
wystêpem kapela „Kombinatorzy” z Budzenia i satyryk - parodysta
Mieczys³aw Góra. Warto by³o wzi¹æ udzia³ w konkursie
zorganizowanym przez Oœrodek Szkolenia Kierowców „Margo” z
Rokietnicy, w którym nagrod¹ by³y znaczne zni¿ki na kurs prawa
jazdy kat.B. Podczas festynu mo¿na by³o wzi¹æ udzia³ w konkursach
organizowanych przez firmy „Commercial” i Andrzej Polody
„NISSAN” oraz przejechaæ siê samochodami terenowymi.
Doskona³ych miodów mo¿na by³o skosztowaæ na stoisku
pszczelarskim Pañstwa Krystyny i Jerzego Bangierów z Mosiny. W
programie by³o jeszcze kilka konkursów, na których realizacjê
zabrak³o organizatorom czasu. Organizatorzy zadbali nie tylko o
„ducha” uczestników festynu. Na terenie amfiteatru by³o mo¿na
siê posiliæ, o co zadba³a restauracja pizzeria „ESTELLA”oraz
Piekarnia Piotr £akomy z Rokiet-nicy, a na deser zaprosi³a Cukier-
nia „U Kamilka”.
Impreza zakoñ-czy³a siê jak zwykle zabaw¹ taneczn¹ przy dobrej
muzyce w wykonaniu zespo³u „Walker” Pana Marka Górzañskiego.

Gminny Oœrodek Kultury w Rokietnicy
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Dziêkujê Panu Mieczys³awowi Czerniejewskiemu Prezesowi
OSP i Panu Komendantowi Henrykowi Tarnowskiemu oraz
cz³onkom OSP zabezpieczaj¹cych imprezê:
Piotrowi Rachmajdzie, Marcinowi Rubakowi, Mi³os³awowi
Stengerowi, Marcinowi Kortusowi, Piotrowi Zalewskiemu,
Damianowi Barnasiowi.

Dziêkujê wszystkim osobom które wspar³y organizacjê tej
imprezy.

Szczególne s³owa podziêkowania kierujê do Radnych Powiatu
Poznañskiego:
- Pani Krystynie Sembie dziêkujê za zorganizowanie wystêpu
zespo³ów folklorystycznych.
- Panu Markowi Niedbale dziêkujê za pomoc przy organizacji
imprezy,wsparcie rzeczowe i finansowe.
Dziêkujê Panu Andrzejowi Polody - NISSAN Polody
PrzeŸmierowo za wsparcie rzeczowe i finansowe imprezy.

Z wyrazami szacunku Jadwiga Waligóra - Halke
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Kilka s³ów o festynie….
Festyn „Po¿egnanie lata”, który odby³ siê dnia 2 wrzeœnia

br. w rokietnickim amfiteatrze uwa¿am za ciekaw¹ i udan¹
imprezê.
Piszê to na podstawie Pañstwa opinii.
Dziêkujê za pochwa³y i s³owa krytyki, dziêkujê za ¿yczliwoœæ i
zrozumienie.
Dziêkujê za to, ¿e uczestniczyliœcie Pañstwo w festynie, ¿e
byliœcie tego dnia z nami.

Dnia 2 wrzeœnia br. odby³ siê w Rokietnicy tradycyjny festyn
„Po¿egnanie lata”, na który licznie przybyli Mieszkañcy Gminy.
Dziêkujê wszystkim, którzy przyjêli nasze zaproszenie i bawili
siê razem z nami. Jednoczeœnie t¹ drog¹ sk³adam
podziêkowanie osobom i firmom, których ¿yczliwoœæ, hojnoœæ
i pomoc organizacyjna pozwoli³y na realizacjê tej imprezy.

- Wandzie Koralewskiej - Rokietnica
- Ma³gorzacie Sklepik - Mrowino
- Marii Wojewodzie - Rokietnica
- Mariannie Stankowskiej - Napachanie

- Krystynie i Jerzemu Bangierom - Mosina
- Gabrieli i Leszkowi Celebañskim - Rokietnica
- Bo¿enie i Mi³os³awowi Musia³om - Napachanie
- Barbarze i Maciejowi Kortusom - Rokietnica
- El¿biecie i Janowi Fejferom - Krzyszkowo
- Ewie i Jaros³awowi Nowakom - Rokietnica
- Halinie i Józefowi Fudalom - Rokietnica

- Mieczys³awowi Czerniejewskiemu - Napachanie
- Henrykowi Tarnowskiemu - Kiekrz
- Januszowi Musze - Rokietnica
- Januszowi Go³askiemu - Paw³owice
- Mateuszowi Pyrce - Rokietnica
- Leszkowi Demkówowi - Rokietnica
- Kazimierzowi £ukasikowi - Napachanie
- Jackowi Smuszowi - Poznañ
- Witoldowi Bajerleinowi - Rokietnica
- Leszkowi Skrzypiñskiemu - Poznañ
- Markowi Górzyñskiemu - Rokietnica

- Poznañski Bank Spó³dzielczy oddzia³ - Rokietnica
- „AVON”-Polska
- „Commercial Union”- Polska
- Oœrodek Szkolenia Kierowców „Margo”- Rokietnica
- „Rumcyk „Roman Goraj - Rokietnica
- NISSAN-Polody Andrzej Polody - PrzeŸmierowo
- „ROKBUS”-Zak³ad Us³ug Komunikacyjnych - Rokietnica
- „Chevrolet-Opel”Marek Niedba³a - Suchy Las
- Zak³ad Us³ugowo Produkcyjny”AREX” - Stêszew
- „KARES”-Rokietnica - Zmys³owo
- „EKO-OPA£”- Z³otniki
- „Clipper”Toalety przenoœne - Chludowo
- „PUK”Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych - Rokietnica
- Restauracja pizzernia „ESTELLA”
- Piekarnia Piotr £akomy Rokietnica
- Cukiernia „U Kamilka”Artur Lisiak Rokietnica

Dziêkujê równie¿ Pracownikom Gminnego Oœrodka Kultury w
Rokietnicy oraz So³tysowi Józefowi Fudali i Radzie So³eckiej
so³ectwa Rokietnica.

Podziêkowania

Dziêkujê Paniom:

Dziêkujê Pañstwu:

Dziêkujê Panom:

Dziêkujê W³aœcicielom, Prezesom, Dyrektorom i Pracownikom
Firm:

Jadwiga Waligóra - Halke
Dyrektor GOK w Rokietnicy

Oprócz dzia³añ zwi¹zanych z bie¿¹c¹ realizacj¹ bud¿etu, w tym stanu i
podejmowanych dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji,
funkcjonowaniem urzêdu, spotkaniami z mieszkañcami i klientami
naszego urzêdu,

- obradach XLVI sesji Rady Gminy Rokietnica w dniu 30.06.2006 roku;
- zwo³anej, na mój wniosek z³o¿ony do Przewodnicz¹
cego Rady Gminy Rokietnica, nadzwyczajnej XLVII sesji Rady Gminy
Rokietnica, w toku której podjêto uchwa³y dot. zmian w bud¿ecie Gminy
na 2006 rok oraz zmiany uchwa³y nr XXI/186/2004 Rady Gminy z dnia
29 czerwca 2004 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
na lata 2006-2008. W wyniku podjêtych uchwa³ zwiêkszono plan
dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotê
50.000 z³. W zakresie wydatków zwiêkszono wydatki inwestycyjne na
termomodernizacjê obiektów szko³y podstawowej i przedszkola w
Rokietnicy oraz modernizacjê kot³owni w gimnazjum w Napachaniu.
Ponadto zaplanowano œrodki finansowe na zakup komputera dla
policji w Rokietnicy:
- szkoleniach pracowników Urzêdu Gminy Rokietnica dot. wdra¿ania
elektronicznego obiegu dokumentów w naszym urzêdzie, który
etapowo, na bie¿¹co wprowadzamy, w celu usprawnienia
wewnêtrznego funkcjonowania urzêdu oraz obs³ugi klientów urzêdu;
- wyjeŸdzie zorganizowanym przez pos³a do Parlamentu Europejskiego
z Wielkopolski pana Marka Siwca dla przedstawicieli samorz¹dów z
Wielkopolski do instytucji Unii Europejskiej w Brukseli. W trakcie tego
wyjazdu odbywa³y siê spotkania w Parlamencie Europejskim,
spotkania z polskimi pos³ami do Parlamentu Europejskiego, z
przedstawicielami Holenderskiej Partii Pracy na temat systemu
wyborczego i funkcjonowania instytucji samorz¹dowych w Holandii.
Z³o¿yliœmy wizytê w Sta³ym Przedstawicielstwie RP przy Unii
Europejskiej oraz odbyliœmy spotkanie z ambasadorem Markiem
Grel¹. Podczas tego spotkania wys³uchaliœmy dwóch prelekcji na
temat polityki regionalnej oraz bud¿etu Unii Europejskiej w 2006 roku i
w latach 2007-2013. Uczestniczyliœmy tak¿e w miêdzynarodowym
przyjêciu w Sta³ym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w
zwi¹zku z zakoñczeniem kadencji ambasadora Marka Greli.
Zapoznaliœmy siê z rol¹ ambasadorów przy Unii Europejskiej i
mo¿liwoœciami dzia³añ ambasadora Polski na rzecz regionów w
Polsce. Odbyliœmy tak¿e spotkania z pos³ami: Bogus³awem
Liberadzkim, Markiem Siwcem, Adamem Gierkiem, Tadeuszem
Zwiefk¹, Jerzym Buzkiem oraz pani¹ pose³ Lidi¹ Geringer de
Oedenberg oraz z kilku innymi. Pos³owie przedstawili informacjê o
swojej roli i pracy w Parlamencie Europejskim, w tym na rzecz
Wielkopolski. Zostaliœmy przyjêci tak¿e przez Komisarz ds. Polityki

Uczestniczy³em w :

Informacja z prac

Wójta Gminy Rokietnica
w okresie od 30 czerwca do 3 wrzeœnia 2006 roku
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Regionalnej Unii Europejskiej pani¹ Danutê Hübner, która przekaza³a
wiele informacji na temat aktualnej i przysz³ej polityki regionalnej
Unii Europejskiej oraz p³yn¹cych z tego korzyœci dla Polski.
Podsumowaniem wizyty by³o spotkanie w Biurze Wielkopolski w
Brukseli z pe³ni¹cym obowi¹zki szefa biura panem Krzysztofem
Skrobichem, który poinformowa³, w jakich dziedzinach Biuro
Wielkopolski na bie¿¹co wspó³dzia³a z w³adzami województwa oraz
udzieliæ mo¿e pomocy poszczególnym samorz¹dom w kontaktach z
poszczególnymi instytucjami Unii Europejskiej i jakie informacje
przekazuje na bie¿¹co do Wielkopolski, z jakich materia³ów i
informacji mog¹ korzystaæ wielkopolskie samorz¹dy.
- posiedzeniach:
a) Komisji Rewizyjnej Gminy Rokietnica poœwiêconej analizie
materia³ów dot. rozbudowy gimnazjum w Rokietnicy;
b) Komisji Oœwiaty, Kultury, Zdrowia i Porz¹dku Publicznego, która
odby³a wyjazdowe posiedzenie, zapoznaj¹c siê ze stanem
przygotowañ do nowego roku szkolnego oraz z bie¿¹cymi i
koniecznymi do zaplanowania w bud¿ecie gminy na najbli¿sze lata
wydatkami na potrzeby poszczególnych placówek oœwiatowych. W
toku posiedzenia przedstawiono stan dzia³añ zwi¹zanych z
termomodernizacj¹ obiektów oœwiatowych w Rokietnicy oraz z
zaplanowan¹ rozbudow¹ przedszkola samorz¹dowego;
c) we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy poœwiêconym
omówieniu i analizie oraz wypracowaniu stanowisk dot. materia³ów
zaplanowanych do rozpatrzenia przez Radê Gminy w dniu 4 wrzeœnia
2006 roku;
- turnieju golfa zorganizowanym na Polu Golfowym w Bytkowie dla
uczestników zarówno zagranicznych, jak i przede wszystkim z
Wielkopolski. W toku trwaj¹cego turnieju przeprowadzi³em rozmowê
z przedsiêbiorcami i przedstawicielami kilku instytucji z Poznania i
okolic. By³a to doskona³a okazja do promocji Gminy Rokietnica na
forum ok. 700 uczestników tego¿ turnieju;
- konsultacjach spo³ecznych zorganizowanych przez marsza³ka
Województwa Wielkopolskiego poœwiêconych analizie i prezentacji
stanowisk do t. kolejnej wersji projektu Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2007-2013 i
wskazaniu, na jakie zadania, w jakich wysokoœciach i w ramach
jakich programów mo¿e liczyæ Wielkopolska. Dyskusja trwa nadal i
negocjowane s¹ zasady podzia³u œrodków unijnych dla
poszczególnych regionów Polski na lata 2007-2013. Podzia³
œrodków WRPO na Priorytety zgodnie z przedstawion¹ w toku
konsultacji propozycj¹ przedstawia siê nastêpuj¹co:

Potencja³ gospodarczy regionu - 202,86 mln euro
Infrastruktura o podstawowym znaczeniu dla rozwoju -

445,16 mln euro
Œrodowisko - 152,14 mln euro
Restrukturyzacja i wzmocnienie potencja³ów rozwojo-

wych - 81,14 mln euro
Infrastruktura dla kapita³u ludzkiego - 159,24 mln euro
Pomoc techniczna - 33,81 mln euro

- 52,63 mln euro
Zaplanowano nastêpuj¹cy system wyboru projektów:
1. projekty kluczowe wybierane przez Zarz¹d Województwa.
2. projekty infrastrukturalne wybierane w ramach konkursów.
3. dotacje dla przedsiêbiorców po spe³nieniu wymogów do wyczerpa-
nia œrodków.
4. niepodlegaj¹ce procedurze konkursowej, gdy dzia³anie realizo-
wane bêdzie przez jednego beneficjenta lub jeden projekt.

- so³tysami i wspó³organizatorami oraz proboszczami parafii w
Cerkwicy, ¯ydowie, Rokietnicy i w Kiekrzu w celu omówienia
organizacji do¿ynek para fialno-so³eckich oraz przebiegu
planowanych imprez towarzysz¹cych tym do¿ynkom. Uczestniczy³em
w dziêkczynnych uroczystoœciach do¿ynkowych i okolicznoœciowych
festynach oraz spotkaniach w Cerkwicy, Kiekrzu i w Rokietnicy.
Uroczystoœci te, festyny i spotkania mog³y siê odbyæ dziêki
zaanga¿owaniu wielu osób.

Priorytet I:
Priorytet II:

Priorytet III:
Priorytet IV:

Priorytet V:
Priorytet VI:
Rezerwa:

Odby³em spotkania z:

Pragnê skierowaæ podziêkowania do
Panów Mariana Kortusa i Ryszarda Lubki oraz Pani Ma³gorzaty
Sklepik, za festyn rodzinny Cerekwica 2006.
Podziêkowania kierujê do Pani Jadwigi Waligóry-Halke i Pana Józefa
Fudali a tak¿e wspieraj¹cym so³tysom: Krzyszkowa Pana Romana
Muszyñskiego i Napachania-Dalekiego Pani Danieli Stankowskiej za
w³¹czenie siê do przygotowania festynu „Po¿egnanie lata 2006”.
Dziêkujê tak¿e za organizacjê do¿ynek i spotkania przedstawicieli
rolników, sadowników i ogrodników z parafii Kierskiej Paniom
Teresie Dziamskiej, Renacie Zmudziñskiej, Edycie Musia³ oraz Pani
so³tys Teresie Sroce, a tak¿e Panu Henrykowi Kiejnichowi so³tysowi
Kobylnik. Dziêkujê wszystkim wspó³pracuj¹cym i wspieraj¹cym

inicjatywê i sponsoruj¹cym oraz bezpoœrednio zaanga¿owanym w
ró¿nej formie w czasie do¿ynek i imprez towarzysz¹cych
organizowanych w Cerekwicy, Kiekrzu i w Rokietnicy.
- siostr¹ prze³o¿on¹ Zgromadzenia Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia w
Kiekrzu zapoznaj¹c siê z planami i zamierzeniami uruchomienia
przedszkola niepublicznego przy swoim Zgromadzeniu;
- mieszkañcem Kobylnik w sprawie analizy zapisów planu miejscowego
zwi¹zanych z mo¿liwoœci¹ planowanej budowy koœcio³a w Kobylnikach
na nowo powstaj¹cym osiedlu przylegaj¹cym m.in. do ul.
Szamotulskiej, Dzia³kowej i drogi powiatowej relacji Kobylniki-Sady;
- pani¹ Edyt¹ Papla dyrektorem Programu Aktywizacji Zawodowej
Kobiet w celu omówienia projektu skierowanego do kobiet, tak¿e z
terenu naszej gminy:

powracaj¹cych na rynek pracy po d³ugiej nieobecnoœci;
z obszarów wiejskich;
bezrobotnych, poszukuj¹cych pracy;
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub chc¹cych j¹ rozpocz¹æ;
pracuj¹cych o zdezaktualizowanych kwalifikacjach;
biernych zawodowo.

- przewodnicz¹cym i wiceprzewodnicz¹cymi Rady Gminy oraz
przewodnicz¹cymi Komisji Rady Gminy w celu omówienia
proponowanych do rozpatrzenia na posiedzeniach komisji i sesji
planowanej na 4.09.2006 r. projektów uchwa³;
- dyrektorami Szko³y Podstawowej w Rokietnicy, prezesem „Rokbusu”,
kierownikiem Gminnego Zespo³u Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkó³ w sprawie organizacji dowo¿enia i zapewnienia uczniom i
dzieciom klasy „0” opieki w czasie dojazdu do szko³y i powrotów do
domu;
- powo³a³em 4 komisje egzaminacyjne na stopieñ nauczyciela
mianowanego. 5-osobowe Komisje, w sk³ad których wchodzili:
przedstawiciel organu prowadz¹cego i nadzoruj¹cego, po 2
ekspertów i dyrektor placówki dokona³y oceny ca³okszta³tu prac w
okresie pracy na stanowisku nauczyciela kontraktowego. W wyniku
z³o¿onego pomyœlnie egzaminu nauczycielami mianowanymi zosta³y
Panie nauczycielki: jedna z przedszkola, dwie nauczycielki z
gimnazjum z Rokietnicy oraz jedna nauczycielka z gimnazjum z
Napachania.
- przewodniczy³em Walnemu Zgromadzeniu Zak³adu Us³ug
Komunikacyjnych „Rokbus” oraz Przedsiêbiorstwa Us³ug
Komunalnych „PUK” w Rokietnicy. Walne Zgromadzenia, odbywaj¹ce
siê dnia 20 lipca 2006 roku poœwiêcone by³y:

przeniesieniu na Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w
Rokietnicy, dzia³ki gruntu Nr 66/5 o powierzchni 2.3277 ha po³o¿onej
w Bytkowie, a tak¿e podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego spó³ki PUK o
kwotê 1.312.000 z³, czêœciowo w formie wk³adu niepieniê¿nego o
wartoœci 512.000 z³ w postaci w/w dzia³ki nr 66/5 o powierzchni
2.32.77ha, a czêœciowowk³adugotówkowegowwysokoœci 800.000 z³;

ponadto podwy¿szono kapita³ zak³adowy spó³ki ROKBUS o kwotê
120.000 z³;
- podpisa³em akt notarialny dot. zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego dzia³ki o powierzchni 5355 m2 po³o¿onej w
Bytkowie przy oczyszczalni œcieków przeznaczonej pod dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. £¹cznie jeden inwestor naby³ 4 dzia³ki o ca³kowitej
powierzchni 12855 m2 bezpoœrednio daj¹ce mo¿liwoœæ utworzenia
jednego kompleksu inwestycyjnego;
- informujê, ¿e od 1 wrzeœnia 2006 roku dzieci klas pierwszych w
Szkole Podstawowej w Mrowinie i w Rokietnicy rozpoczê³y naukê
jêzyka angielskiego. Program wczesnej nauki jêzyka bêdzie
realizowany w tych szko³ach, bowiem zadeklarowa³y one chêæ
prowadzenia takich zajêæ w ramach programu pilota¿owego
prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej.
- analizowa³em i przekaza³em do zaopiniowania przez Kuratora
Oœwiaty aneksy do arkuszy organizacyjnych szkó³ na rok 2006/2007.

- podpisa³em umowê z Zak³adem Us³ug Komunikacyjnych „ROKBUS”
Sp. z o.o. na utworzenie i wykonywanie obs³ugi autobusowej nowej linii
R1 (dni robocze) na trasie Mrowino - Rokietnica - Mrowino, od
1.09.2006 roku;
- podpisa³em umowê z Rejonowym Przedsiêbiorstwem Melioracyjnym
z W¹growca na roboty dodatkowe polegaj¹ce na „Budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowoœci Kiekrz ul. £¹kowa”;
- podpisa³em aneks w sprawie zwiêkszenia zakresu opracowywanej
koncepcji rozbudowy przedszkola Bajeczka w Rokietnicy;
- ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci zapewnienia bezpiecznego zawracania
przez autobusy dowo¿¹ce dzieci na trasie Przybroda Cerekwica -
Mrowino - Przybroda, po szczegó³owej analizie prowadzonej przy
wspó³udziale Prezesa Rokbusu postanowiliœmy, ¿e brak jest
mo¿liwoœci zorganizowania dodatkowego dowo¿enia 4 dzieci z

Informacje bie¿¹ce:
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Cerkwicy z rejonu ul. Letniskowej i Przec³awskiej do Szko³y
Podstawowej w Mrowinie.

konkursy na nabór nowych pracowników Urzêdu Gminy
Rokietnica na stanowiskach:
- Inspektora ds. nale¿noœci - wp³ynê³o 10 ofert, prace zwi¹zane z
wy³onieniem kandydata s¹ w toku;
- Pe³nomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Wp³ynê³a jedna
o fer ta. Komisja Konkurso wa przepro wadzi³a rozmo wê
kwalifikacyjn¹ i zaakceptowa³a pana Janusza Tadela na stanowisko
pe³nomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

- Urz¹d Gminy w Rokietnicy od wrzeœnia rozpoczyna przyjmowanie
wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napêdowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- dnia 21 wrzeœnia 2006 roku o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzêdu
Gminy w Rokietnicy odbêdzie siê bezp³atna konferencja dla
przedsiêbiorców naszej Gminy bezpoœrednio poœwiêcona
przybli¿eniu m.in. takich zagadnieñ, jak:
- Przedsiêbiorcy w Programie Aktywizacji Zawodowej Kobiet,
- Mo¿liwoœci wykorzystania funduszy unijnych w bie¿¹cej i docelowej
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa;
- Mo¿liwoœci wyp³ywaj¹ce dla przedsiêbiorców ró¿nych bran¿ z
wdra¿ania wspólnej polityki rolnej.
Wszystkich zainteresowanych gor¹co zapraszam.
- Wojewoda Wielkopolski zawiadomi³ o prowadzonym postêpowaniu
na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad z dnia
28.02.2006 r. w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjê planowanego przedsiêwziêcia
polegaj¹cego na budowie obwodnicy zachodniej m. Poznania w ci¹gu
drogi krajowej nr S11 na odcinku Z³otkowo A2 (wêze³ G³uchowo).
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowa³a, ¿e prace nad
zachodni¹ obwodnic¹ miasta Poznania znajduj¹ siê na etapie
wyst¹pienia o decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacjê tego¿ przedsiêwziêcia.
- przekaza³em wymagane dokumenty do Wojewódzkiego S¹
du Administracyjnego w Poznaniu dot. skargi na uchwa³ê nr
XLV/433/2006 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 2006 roku w
sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowoœci Napachanie, rejon ulic Starzyñskiej i Rokietnickiej;
- informujê, ¿e wy³oniony zosta³ nowy wydawca „Rokickich
Wiadomoœci”. Jest nim Agencja Wydawnicza Magdalena Ilek-Nowak
z PrzeŸmierowa, z cen¹ brutto: 1.400 z³ za jedno wydanie o nak³adzie
3.000 szt. egzemplarzy.
- 26 mieszkañców i osoby zwi¹zane lub nawi¹zuj¹ce
kontakt z nasz¹ gmin¹.
- od 24 do 31 lipca oraz 3 i 4 sierpnia przebywa³em na
urlopie wypoczynkowym.

- wyznaczenia Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda¿ dzia³ki po³o¿onej w
miejscowoœci Bytkowo,
- zmian w bud¿ecie gminy na 2006 rok (dwa zarz¹dzenia),
- podania do publicznej wiadomoœci wykazu nieruchomoœci
przeznaczonych do dzier¿awy,
- podania do publicznej wiadomoœci wykazu nieruchomoœci
przeznaczonych do sprzeda¿y w miejscowoœci Rokietnica, Mrowino i
Bytkowo w drodze przetargu nieograniczonego,
- powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Gimnazjum z
Oddzia³ami Integracyjnymi w Napachaniu, Pani Beaty Jagodziñskiej
ubiegaj¹cej siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego,
- powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola
Bajeczka w Rokietnicy, Pani Anny Olejniczak Cichockiej ubiegaj¹cej
siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego,
- powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Gimnazjum im.
Noblistów w Rokietnicy, Pani Renaty G¹szczyk i Pani Ma³gorzaty
Gorzejewskiej ubiegaj¹cej siê o awans na stopieñ nauczyciela
mianowanego (2 zarz¹dzenia),
- og³oszenia wykazu nieruchomoœci lokalowych w Rostworowie
przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz dotychczasowych najemców
w drodze bezprzetargowej,
- powo³ania dwóch komisji przetargowych do oceny i propozycji
wyboru oferty dla zadania: Ocieplenie i otynkowanie budynku Szko³y
Podstawowej w Rokietnicy oraz Przedszkola „Bajeczka” w
Rokietnicy,
- powo³ania komisji przetargowej do oceny i propozycji wyboru oferty

Og³osi³em

Informujê, ¿e:

Przyj¹³em

W dniach

W okresie od do 1 lipca do 1 wrzeœnia 2006 roku wyda³em
zarz¹dzenia w sprawie:

W roku 2000 Rada Gminy Rokietnica podjê³a uchwa³ê
pocz¹tkuj¹c¹ tworzenie gminnego systemu kanalizacji
sanitarnej.
W œlad za uchwa³¹ przygotowano dokumentacjê projektow¹,
która swoim zasiêgiem objê³a nastêpuj¹ce miejscowoœci:
Bytko wo, Kiekr z , Koby ln ik i (Ma³e) , Pa w³o wice,
Rogierówko,Rokietnica, Sobota, Starzyny. Pierwsze etapy
realizacyjne rozpoczê³y siê ju¿ w roku 2001.
Poni¿sze zestawienie obrazuje, w sposób skondensowany,
przebieg realizacji ca³ego przedsiêwziêcia, którego zakoñczenie
powinno nast¹piæ w roku bie¿¹cym.

podana wartoœæ inwestycji obejmuje koszt wykonania przepompowni
pró¿niowo-t³ocznej, która obs³uguje równie¿ s¹siednie miejscowoœci

L.p Miejscowoœæ

Wartoœæ

inwestycji

Iloœæ

przetargów

Iloœæ

przy³¹czy

Zakoñczenie

realizacji

1 2 3 4 5 6

1 Bytkowo 755 263,79 2 16 2005

2 Kiekrz * 10 774 010,44 6 443 2006

3 Kobylniki* 4 365 298,44 3 37 2006

4 Paw³owice 1 387 628,76 2 40 2005

5 Rogierówko 668 711,76 2 21 2006

6 Rokietnica* 8 248 270,96 7 526 2005

7 Sobota 1 068 097,52 2 51 2003

8 Starzyny 1 452 119,34 1 47 2003

£¹cznie 28 719 401,01 1181

KANALIZACJA
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dla zadania: „Dostawa skanera komputerowego do Urzêdu Gminy w
Rokietnicy”,
- powo³ania komisji przetargowej do oceny i propozycji wyboru oferty
dla zadania: „Budowa ulicy Krêtej i Krótkiej w Rokietnicy. Etap I
Kanalizacja deszczowa”,
- powo³ania komisji przetargowej do oceny spe³nienia przez
wykonawców warunków udzia³u w postêpowaniu o udzielenie
zamówienia oraz do badania i oceny ofert dla zadania: „Udzielenie
kredytu d³ugoterminowego z³otowego”,
- powo³ania Komisji Konkursowej w celu wy³onienie kandydata na
stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych,
- powo³ania Komisji Konkursowej w celu wy³onienia kandydata na
stanowisko ds. nale¿noœci,

- okreœlenia zaleg³oœci w podatku od œrodków transportowych za
2006r. 1 rata,
- zaopiniowania wniosku Starostwa Powiatowego w Poznaniu w
sprawie wydania decyzji zatwierdzaj¹cej program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, powstaj¹cymi na terenie powiatu
poznañskiego ( 2 postanowienia),
- wszczêcia postêpowania w sprawie okreœlenia ww. wysokoœci
zobowi¹zania podatkowego od œrodków transportowych za lata 2003
od dnia 01.07.2003 r., 2004 i 2005,
- przekazania sprawy do organu w³aœciwego do jej za³atwienia (4
postanowienia),
- ustalenia koniecznoœci sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
przedsiêwziêcia na œrodowisko i okreœlenia jego zakresu, dla
przedsiêwziêcia polegaj¹cej na budowie instalacji zbiornikowej ze
zbiornikiem podziemnym na gaz p³ynny V=2700 l. zlokalizowanej na
dzia³ce nr 62/3 w Bytkowie Gm. Rokietnica,
- przed³u¿enia terminu za³atwienia sprawy ze wzglêdu na jej
skomplikowany charakter,
- ustalenia koniecznoœci sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
przedsiêwziêcia na œrodowisko i okreœlenia jego zakresu, dla
przedsiêwziêcia polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej
zlokalizowanej w ulicy dz. Nr 237 w miejscowoœci Kobylniki gm.
Rokietnica.

Wyda³em postanowienia w sprawie:

Kazimierz £ukasik - Wójt gminy Rokietnica
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Zagadnieniem najbardziej interesuj¹cym, wszystkich
mieszkañców Gminy jest struktura finansowania ca³ej
inwestycji. W zestawieniu podano ca³kowity koszt
przedsiêwziêcia, który wyniós³ 28 719 401,01 z³otych.
Wartoœæ ta generalnie sk³ada siê z dwóch elementów, a s¹ to
dotacje zewnêtrzne oraz œrodki w³asne.
Struktura dotacji zewnêtrznych wygl¹da³a nastêpuj¹co:
- dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3 500 000
z³otych;
- dofinansowanie z funduszu przedakcesyjnego Unii
Europejskiej Sapard w kwocie 1 840 540,00 z³otych;
- dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie
912 864,00 z³otych;
- dotacja z bud¿etu pañstwa w ramach programów Unii
Europejskiej w kwocie 292 485,00 z³otych;
- dotacja z kontraktu wojewódzkiego na rok 2001 w kwocie
25 000,00 z³otych
£¹czna wartoœæ uzyskanych dotacji wynios³a 6 570 889
z³otych. Wymienione powy¿ej œrodki stanowi³y kwoty, które
gmina uzyska³a jako bezzwrotne. Odejmuj¹c od ca³kowitej
war toœci inwestycji, kwo ty zwi¹zane z œrodkami
bezzwrotnymi, otrzymujemy wartoœæ œrodków w³asnych, jakie
wydatkowano na budowê kanalizacji. Kwota ta wynosi 22
148 512,01 z³otych. Z wielu wzglêdów oczywistym jest ¿e z
przychodów w³asnych, w okresie 6 lat, gmina nie mog³a
wygospodarowaæ, œrednio rocznie do 4 000 000 z³otych.
Zaci¹gniêto wiêc po¿yczki i wyst¹piono o kredyty, a
sk³adnikami tych zobowi¹zañ s¹:
- po¿yczka z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 500 000,00
z³otych
- po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu o ³¹cznej kwocie 8 160
000,00 z³otych;
- kredyt z Banku Ochrony Œrodowiska w kwocie 2 150 000,00
z³otych;
- kredyt Spó³dzielczego Banku Ludowego w kwocie
1 200 000,00 z³otych;
- kredyt Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w
wysokoœci 500 000,00 z³otych.
£¹czna wartoœæ zaci¹gniêtych po¿yczek wynios³a
13 510 000,00 z³otych.
Po¿yczki i kredyty sp³acane s¹ terminowo, w wymagalnych
kwotach, co oznacza mo¿liwoœæ uzyskania umorzenia ich
czêœci. Dotychczas uzyskano umorzenia w wysokoœci
1 035 000 z³otych. Istnieje mo¿liwoœci umorzenia kolejnych
kwot. Z przytoczonych war toœci jasno wynika, ¿e
bezpoœrednio z dochodów w³asnych bud¿etu gminy
wydatkowano na kanalizacjê 7 603 512,01 z³otych. Jest to
kwota ju¿ po uwzglêdnieniu umorzeñ po¿yczek. Istotnym dla
mieszkañców, jest ich udzia³ w³asny w przeprowadzonej
inwestycji.
Zainteresowani w³aœciciele posesji mogli podpisywaæ umowy
z Urzêdem Gminy, w ramach której, za kwotê 2500 z³otych
uzyskiwali pod³¹czenie posesji do sieci kanalizacyjnej. Kwota
ta obejmo wa³a pe³en zakres procedur, wówczas
obowi¹zuj¹cych, dla ca³ego procesu inwestycyjnego, co mia³o
niebagatelny wp³yw na u³atwienie procedury pod³¹czenia. W
tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê, w celu wyjaœnienia
powtarzaj¹cych siê niekiedy w¹tpliwoœci, co do obowi¹zków
stron uczestnicz¹cych we wspólnym dzia³aniu gminy i
mieszkañców. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Ustaw¹ o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i odbiorze œcieków, obowi¹zkiem
w³aœciciela posesji jest przeprowadzenie pod³¹czenia do sieci
komunalnej, w³asnym staraniem i na w³asny koszt. Tak wiêc
jasne jest, ¿e sposób uczestnictwa mieszkañców w
omawianym procesie inwestycyjnym, a szczególnie
poniesione koszty stanowi³y jedynie spe³nienie ustawowego
obowi¹zku. Udzia³ kwot, które wynikaj¹ z podpisanych przez

mieszkañców umów, w ca³oœci kosztów przedsiêwziêcia
oscyluje wokó³ 10 % pe³nej wartoœci. W poszczególnych
miejscowoœciach mo¿e odbiegaæ od œredniej, dodatnio lub
ujemnie, jednak¿e parametr ten jest trudno porównywalny,
chocia¿by ze wzglêdu na fakt i¿ budowa pompowni obs³uguj¹cej
kilka miejscowoœci, zakwalifikowana jest w koszt pojedynczej.
Niebagatelne znaczenie dla tej proporcji ma równie¿ tzw.
zagêszczenie umów na poszczególnych odcinkach sieci, jak i
d³ugoœæ odcinków tranzytowych, szczególnie pomiêdzy
miejscowoœciami. Proces realizacji ca³ego przedsiêwziêcia,
rozpoczêty w 2001 roku, zgodnie z wczeœniej przyjêtym
za³o¿eniem powinien byæ zakoñczony w grudniu 2004 roku,
jednak¿e z kilku powodów nie uda³o siê go przeprowadziæ
terminowo. Kilka etapów zadania opóŸniono, nawet oko³o
dwóch lat. Podstawow¹ przyczyn¹ opóŸnieñ by³ wiêkszy koszt
realizacji, ani¿eli pierwotnie zak³adano. Ograniczenia
bud¿etowe powodowa³y niemo¿noœæ realizacji zadañ w
za³o¿onym tempie. Inn¹ przyczyn¹ by³y opóŸnienia w
procedurach przyznawania œrodków z funduszy europejskich,
które od pocz¹tku by³y przewidywane jako Ÿród³o
dofinansowania. W indywidualnych przypadkach wystêpowa³y
tak¿e trudnoœci z uzyskaniem zgody okreœlonych
zainteresowanych na lokalizacjê fragmentów sieci. Wyst¹pi³a
tak¿e potrzeba zmian projektowych, a wrêcz ponowienie
procedur uzyskania pozwolenia na budowê, tak¿e z powodu
b³êdów pope³nionych w projektowaniu. Nale¿y jednak
podkreœliæ, ¿e du¿y zasiêg obszarowy zaplanowanych prac,
musia³ nieuchronnie doprowadziæ do tego typu przeszkód.
Aktualnie realizowany jest ostatni etap ca³ego przedsiêwziêcia
w m. Kobylniki. Pozostaje do wyjaœnienia i uzupe³nienia jedynie
kilka niezrealizowanych przy³¹czeñ, jednak¿e wol¹ urzêdu jest
wywi¹zanie siê z wszystkich zawartych umów. W koñcowej
czêœci niniejszej informacji nale¿y j¹ uzupe³niæ o szczegó³y
zwi¹zane z kontynuacj¹ rozbudowy sieci kanalizacyjnej w
naszej Gminie. Problem ten dotyczy takich miejscowoœci jak
Napachanie, Mrowino, Cerekwica, Przybroda, Krzyszkowo,
Rostworowo, ¯ydowo, Dalekie oraz Kobylniki Wielkie.
Dziêki staraniom Urzêdu wiêksza czêœæ obszaru Gminy
znalaz³a siê w Krajowym Programie Oczyszczania Œcieków
Komunalnych, jako aglomeracja Rokietnica z oczyszczalni¹
œcieków w Bytkowie.
W roku 2004 Rada Gminy przyjê³a program, który zak³ada pe³ne
skanalizowanie Naszej Gminy do roku 2013. Jeszcze w tym
roku kanalizacja powinna do trzeæ do miejscowoœci
Napachanie, a w miejscowoœci ¯ydowo bliskie jest rozwi¹zanie
problemu ulicy Przec³awskiej, poprzez pod³¹czenie istniej¹cych
tam posesji do miejscowej oczyszczalni œcieków. Niezale¿nie
od bezpoœrednich dzia³añ wykonawczych prowadzone s¹ prace
projektowe obejmuj¹ce swoim zasiêgiem miejscowoœci
Napachanie, Mrowino i Cerekwica, a wiêc te zlokalizowane przy
drodze wojewódzkiej do Szamotu³. Zak³ada siê, ¿e
przygotowanie projektów powinno umo¿liwiæ realizacjê prac z
poprzedzeniem planowanej przebudowy wspomnianej drogi.
Nie jest to jednak jedyny cel przygotowywania tej dokumentacji,
lecz drugim, i bodaj wa¿niejszym, jest posiadanie
odpowiedniego projektu, który prawdopodobnie w I pó³roczu
2007 roku, bêdzie mo¿liwy do z³o¿enia jako wniosek do
Funduszy Unijnych, o dofinansowanie.
Podsumowuj¹c, z wielu wzglêdów ograniczon¹ informacjê,
nale¿y stwierdziæ, ¿e gmina w ostatnich latach dokona³a
istotnego wysi³ku dla poprawienia warunków bytowania
mieszkañców. Inwestycje kanalizacyjne s¹ tymi, które w
najwiêkszym stopniu mog¹ uzyskiwaæ zewnêtrzne wsparcie
finansowe i pomimo pojawiaj¹cych siê krytycznych stanowisk,
powinny byæ kontynuowane, zgodnie z oczekiwaniami tych
mieszkañców, którzy z pod³¹czenia kanalizacyjnego korzystaæ
jeszcze nie mog¹. Narastaj¹ce potrzeby wydatkowania
gminnych pieniêdzy w innych dziedzinach inwestycji pozwalaj¹
w¹tpiæ w utrzymanie dotychczasowego tempa realizacji, ale
kontynuacja programu jest chyba bezdyskusyjna.

Jacek Smusz



9

Jak wa¿ne s¹ œrodki finansowe w³asnej firmy wie doskonale
ka¿dy zarz¹dzaj¹cy. Jak wiele trzeba uczyniæ, by zdobyæ œrodki
zewnêtrzne, te¿ wie ka¿dy kierownik jednostki. W zwi¹zku z
przygotowaniami do wykorzystania przez przedsiêbiorców w
latach 2007-2013 nowych œrodków unijnych w ramach
poszczególnych dzia³añ

zaprasza na bezp³atn¹ konferencjê i bezpoœrednie konsultacje
poœwiêcone przybli¿eniu m.in. takich zagadnieñ, jak:
1. Przedsiêbiorcy w Programie Aktywizacji Zawodowej Kobiet

2. Mo¿liwoœci wykorzystania funduszy unijnych w bie¿¹cej i
docelowej dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa -

.
3. Mo¿liwoœci wyp³ywaj¹ce dla przedsiêbiorców ró¿nych bran¿ z
wdra¿ania wspólnej polityki rolnej -

.
Spotkanie odbêdzie siê 21 wrzeœnia 2006 roku o godz. 10.00
w sali sesyjnej Urzêdu Gminy w Rokietnicy ul. Golêciñska 1.

Wójt Gminy Rokietnica Kazimierz £ukasik
wraz ze Stowarzyszeniem „Niezale¿ni dla Powiatu”

pani Ewa Papla - Dyrektor Programu

pani Alicja
Majkowska: Firma EU Fundusze

pan Piotr Skrzypniak
dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu

Kazimierz £ukasik - Wójt Gminy Rokietnica

Witam Pañstwa

Ponad po³o wê bezrobo tnych, zarejestro wanych w
Powiatowym Urzêdzie Pracy w Poznaniu stanowi¹ kobiety.
Bezrobocie wœród kobiet, dotyczy równie¿ naszej gminy.
Dlatego gor¹co polecam wszystkim Paniom udzia³ w
Programie Aktywizacji Zawodowej Kobiet, programie
wspó³finansowanym przez Uniê Europejsk¹, którego ogólne
za³o¿enia przedstawiam poni¿ej.
Dziêki takim inicjatywom, ³¹cz¹cym doœwiadczenia instytucji
publicznych, biznesowych oraz kobiecych organizacji
pozarz¹dowych, postaramy siê pomóc mieszkankom naszej
gminy, odnaleŸæ siê na wspó³czesnym rynku pracy.

Wójt Gminy Rokietnica - Kazimierz £ukasik

Wa¿ne
dla przedsiêbiorców

naszej Gminy !

Nr 8,9/2006

Akcja Aktywizacja!
Program Aktywizacji Zawodowej dla kobiet z powiatu
poznañskiego i Poznania.
Ponad po³owê bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w
Poznaniu, stanowi¹ kobiety. W odpowiedzi na niekorzystne
wyniki badañ, w partnerstwie lokalnych instytucji publicznych,
kobiecych organizacji pozarz¹dowych i instytucji biznesowej
powsta³ Program Aktywizacji Zawodowej Kobiet. Projekt
wspó³finansowany jest przez Europejski Fundusz Spo³eczny, a
projektodawc¹ programu jest Urz¹d Miasta Poznania. Celem
Projektu jest zwiêkszenie poziomu uczestnictwa kobiet w ¿yciu
spo³eczno-zawodowym. Poprzez wszechstronne wsparcie
aktualizowaæ ma umiejêtnoœci i kwalifikacje zawodowe kobiet,
które zwiêksz¹ ich atrakcyjnoœæ na rynku pracy. Zadaniem
Projektu jest zwalczanie stereotypowego podzia³u ról w ¿yciu
zawodowym i rodzinnym. Projekt skierowany jest do kobiet
powracaj¹cych na rynek pracy po d³ugiej nieobecnoœci, kobiet z
obszarów wiejskich, kobiet bezrobotnych, poszukuj¹cych pracy
oraz biernych zawodowo. Do uczestnictwa w projekcie
zap r as za ne s¹ r ówn i e ¿ kob i e t y p r a cu j ¹ ce o
zdezaktualizowanych kwalifikacjach oraz prowadz¹ce
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub chc¹ce j¹ rozpocz¹æ. Jednym z
za³o¿eñ projektu jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju
Pañ uczestnicz¹cych w programie, by przygotowaæ je do roli
przysz³ego, profesjonalnego pracownika. Dlatego szkolenia,
organizowane w ramach programu Aktywizacji Zawodowej
Kobiet, to po³¹czenie wiedzy teoretycznej z umiejêtnoœciami
praktycznymi. Program organizuje najwy¿szej jakoœci
szkolenia, prowadzone przez specjalistów, realizuj¹cych
program aktywnymi metodami, anga¿uj¹cymi wszystkich
uczestników, zarówno podczas wyk³adów, æwiczeñ grupowych,
jak i zajêæ indywidualnych oraz testów.
Chc¹c umo¿liwiæ klientkom dostosowanie siê do wymogów
wspó³czesnego rynku pracy, organizowane s¹ m.in. kursy z
zakresu:
- obs³ugi programów ksiêgowych i kadrowych
- grafiki i fotografii komputerowej
- tworzenia stron www
- brokera informacji, handlowca, telepracy
- obs³ugi kas fiskalnych
- paniom planuj¹cym rozpocz¹æ dzia³alnoœæ oferowane jest
szkolenie na temat jej za³o¿enia i prowadzenia

Panie bior¹ce udzia³ w oferowanych przez Program
szkoleniach zawodowych, maj¹ mo¿liwoœæ uczestnictwa w
kursach jêzyka angielskiego. Projekt oferuje tak¿e doradztwo
zawodowe, pomoc kobietom zamierzaj¹cym otworzyæ w³asn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, porady psychologa i prawnika,

poœrednictwo pracy, pomoc w tworzeniu CV i listu
motywacyjnego. Program Aktywizacji Zawodowej Kobiet og³asza
konkurs pt.: „Przedsiêbiorca przyjazny kobiecie” Nagrodzeni
zostan¹ przedsiêbiorcy myœl¹cy w nowoczesny sposób, w
praktyce stosuj¹cy ideê równouprawnienia w swojej firmie.
Uhonorowani zostan¹ przedsiêbiorcy, maj¹cy znacz¹cy wp³yw na
umocnienie roli kobiet na wspó³czesnym rynku pracy.
Zg³oszenia od pracowników, organizacji pozarz¹dowych,
instytucji rynku pracy i przedsiêbiorców przyjmowane s¹ do 30
wrzeœnia 2006 r. w siedzibie Programu, faxem lub e-mailem.
Og³oszenie wyników odbêdzie siê 24 paŸdziernika 2006, w Sali
Bia³ej Urzêdu Miasta Poznania.
Wszystkie Panie, chc¹ce skorzystaæ z us³ug oferowanych przez
Program Aktywizacji Zawodowej Kobiet zapraszamy do naszego
biura maj¹cego siedzibê: Stary Rynek 77,61-772 Poznañ
(wejœcie od ulicy Franciszkañskiej), tel.61-8513960, fax.61-
8513967, , biuro@praca-pazk.pl
Biuro czynne jest:
Poniedzia³ek, czwartek 8.00 -17.00
wtorek, œroda, pi¹tek 8.00 -16.00

www.praca-pazk.pl

Zgromadzenie Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia w Kiekrzu przy ul.
Kierskiej 10, z ca³ego serca zaprasza wszystkich chêtnych oraz
czcicieli Bo¿ego Mi³osierdzia i Œwiêtej Siostry Faustyny w jej
101 rocznicê urodzin i w 68 rocznicê narodzin dla Nieba na
UROCZYST¥ MSZÊ ŒWIÊT¥ w niedzielê 8 paŸdziernika 2006
roku o godz. 10.30. Mszy œw. przy O³tarzu polowym w miejscu
Objawienia Pana Jezusa œw. Siostrze Faustynie, bêdzie
przewodniczy³ i homiliê wyg³osi jego Ekscelencja Ksi¹dz Biskup
Grzegorz Balcerek. Oprawê muzyczn¹ zapewnia zespó³
„LUMEN” pod dyrekcj¹ Pana mgr Zbigniewa Ma³kowicza,
kompozytora melodii do s³ów poezji œw. S. Faustyny.

W imieniu Sióstr Prze³o¿ona Domu
s. Tarcyzja Maria Buczko

ZAPROSZENIE
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Fundusze z Unii
Mam zaszczyt zaprosiæ
Pañstwa do lektury cyklu
a r t yku ³ów do t yc z¹cych
mo¿ l iwoœc i po zyskan ia
funduszy strukturalnych z Unii
Europejskiej. W nied³ugiej
perspektyw ie czaso we j
Polska rozpocznie korzy-
stanie z nowego bud¿etu UE –
2007-2013. Stwarza to dla
firm i innych podmiotów
n i e b a g a t e l n ¹ o k a z j ê
pozyskania tak potrzebnych
p ien iêdzy na r o zwó j i

inwestycje. Czêsto spotykam siê z narzekaniami na
niedostêpnoœæ i skomplikowane procedury obowi¹zuj¹ce
przy korzystaniu z tych œrodków. Mam nadziejê, ¿e eksperci,
których bêdê zaprasza³ spe³ni¹ Pañstwa oczekiwania,
podziel¹ siê cennymi doœwiadczeniami oraz przedstawi¹
Pañstwu prost¹ i jasn¹ œcie¿kê dostêpu uwzglêdniajšc
jednoczenie trudne wymogi proceduralne tych funduszy.
Dotychczasowe doœwiadczenia wynikaj¹ce z pozyskiwania
zarówno funduszy przedakcesyjnych SAPARD jak równie¿
funduszy strukturalnych 2004-2006 nauczy³y nas, ¿e
jasnoœæ przepisów oraz rzetelna informacja stanowiš dwa
najwa¿niejsze czynniki decydujšce o sukcesie wykorzystania
funduszy. Lêk, który siê pojawia w obliczu mo¿liwoœci
siêgniêcia po œrodki unijne jest wynikiem w du¿ej mierze
niejasnej oraz niespójnej interpretacji procedur. Barierê t¹
chcia³bym pokonaæ wraz Pañstwem. Stad mój pomys³ jako
radnego, ale równie¿ jako potencjalnego beneficjenta
stworzenia przewodnika „po funduszach” przedsta-
wiaj¹cego w ³atwy i prosty sposób ca³¹ drogê pocz¹wszy od
momentu pozyskania informacji poprzez przygotowanie
dokumentacji, z³o¿enie wniosku, koñcz¹c na umowie z
odpowiedni¹ instytucja finansuj¹c¹. W cyklicznie
pojawiaj¹cych siê artyku³ach zajmowaæ siê bêdê œrodkami,
dla okreœlonych grup docelowych. Bêd¹ to ma³e oraz
œrednie firmy, przetwórcy, rolnicy indywidualni oraz
samorz¹dy. Serdecznie zapraszam do lektury. Mam
nadziejê ze przyczyni siê ona do osi¹gniêcia sukcesu i
otrzymania dotacji na inwestycje, które Pañstwo zrealizuj¹
rozwijaj¹c swoje firmy. Pamiêtaj, ¿e pieni¹dze z Unii
Europejskiej to pieni¹dze równie¿ dla Ciebie.

Marek Niedba³a - Radny Powiatu Poznañskiego

Nr 8,9/2006

Propozycja dla pañ pe³ni¹cych
funkcjê so³tysa lub liderki

spo³ecznoœci wiejskich
w Gminie Rokietnica

Wójt Gminy Rokietnica Kazimierz £ukasik informuje, ¿e zosta³
uruchomiony projekt pt „So³tyski i liderki wiejskie - kobiety
zarz¹dzaj¹ polsk¹ wsi¹” wspó³finansowany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Do udzia³u w tym nowym pilota¿owym projekcie zapraszaj¹
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej we wspó³pracy z
„Gazet¹ So³eck¹”. Projekt jest adresowany do kobiet
pe³ni¹cych funkcjê so³tysa lub liderek spo³ecznoœci wiejskich
(np. ¿on so³tysów, cz³onkiñ stowarzyszeñ i innych pañ).
Zostan¹ utworzone jedna lub dwie grupy szkoleniowe, których
uczestniczki bêd¹ mog³y braæ udzia³ w cyklu jednodniowych
szkoleñ, dotycz¹cych m.in. dobrej komunikacji, prowadzenia
zebrañ, rozpoznawania i wprowadzania zmian na terenie
swojej wsi, korzystania z internetu, pozyskiwania œrodków na
sfinansowanie lokalnych projektów i innych. Szkolenia bêd¹
siê odbywaæ mo¿liwe jak najbli¿ej miejsca zamieszkania
uczestniczek. Po zakoñczeniu cyklu szkoleñ bêd¹ mog³y one
korzystaæ z doradztwa ekspertów „Poradni So³eckiej” w
zakresie prawa oraz pomocy przy realizacji inicjatyw na rzecz
wsi. Bêd¹ te¿ mog³y wzi¹æ udzia³ w wizytach studyjnych do tych
wsi, w któr ych zrealizowane zostan¹ najciekawsze
przedsiêwziêcia powsta³e i wspierane w ramach projektu. We
wszystkich tych dzia³aniach towarzyszyæ bêd¹ dziennikarze
„Gazety So³eckiej”, którzy swoje relacje opublikuj¹ na ³amach
tego miesiêcznika, a jako podsumowanie projektu opracuj¹
broszurê prezentuj¹c¹ najlepsze praktyki i najciekawsze
pomys³y. Projekt trwa od 1 lipca 2006 roku do 31 marca 2008
roku. Udzia³ w szkoleniach jest bezp³atny, a koszty dojazdu na
szkolenia s¹ refundowane.
Aby wzi¹æ udzia³ w projekcie, nale¿y wype³niæ ankietê
zg³oszeniow¹ i przes³aæ j¹ do w³aœciwego regionalnego
oœrodka FRDL: ul. Szyperska 3/1, 61-754 Poznañ, tel. (61)
853 34 33, fax (61) 855 33 07, biuro@poznan.frdl.pl. Wiêcej
informacji o projekcie i szkoleniach mo¿e udzieliæ koordynator
projektu, Zuzanna Musia³kowska -
e-mail: zuzanna.musialkowska@frdl.org.pl.
Do osób zaintereso wanych udzia³em w projekcie
organizatorzy wyœl¹ zaproszenia na spotkania promocyjne,
które odbêd¹ siê w paŸdzierniku 2006 roku.

Kazimierz £ukasik - Wójt Gminy Rokietnica

Og³oszenie
Œwietlica „Promyczki” zaprasza dzieci z klas I -VI do

udzia³u w zajêciach. Zapisy w dn. 12. 09. 2006 r w

godz. 15:00 - 17:00 w sali œwietlicy - salka

katechetyczna obok koœcio³a w Rokietnicy. Na

pierwsze spotkanie zapraszamy dzieci wraz z

rodzicami.

Oferujemy:

- Profesjonaln¹ opiekê pedagogiczn¹

- Pomoc w nauce

- Gry i zabawy

- Zajêcia ruchowe

- Zajêcia z komputerem

PODZIÊKOWANIE

Dyrekcja Szko³y Podstawowej w Mrowinie sk³ada

serdeczne podziêkowanie panu Ryszardowi Lubce, który

w trosce o bezpieczeñstwo dzieci, bezinteresownie

wykona³ i zamontowa³ barierki ochronne przy

przystanku autobusowym w Mrowinie.

Bo¿ena Lisiak



Z PRAC RADY POWIATU
29 sierpnia odby³a siê XLIII Sesja Rady Powiatu Poznañ
skiego, tym razem na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala
w Puszczykowie. Po stwierdzeniu kworum i przyjêciu protoko³u
z XLII sesji, radni i zaproszeni goœcie wys³uchali informacji o
dzia³alnoœci „Wielospecjalistycznego Szpitala Puszczykowo
z.p. zoz w likwidacji. Nastêpnie starosta powiatu, Jan
Grabkowski szczegó³owo omówi³ zarz¹dzanie szpitalem od
26 lipca 2002 roku do chwili obecnej. Szpital w latach od lipca
2002 do lutego 2004 roku by³ zarz¹dzany przez dzier¿awcê tj.
Zespó³ Klinik Specjalistycznych „Szpital Gdañsk” sp. z o.o..
Spó³ka ta naruszy³a jednak interes szpitala i powiatu
poznañskiego. Po dok³adnych analizach wypowiedziano
umowê ze skutkiem natychmiastowym. Szpital przej¹³ nowy
dzier¿awca spó³ka ze 100 procentowym udzia³em powiatu
poznañskiego. Wczeœniej propozycjê tê przedstawion¹ przez
starostê Jana Grabkowskiego, poprali z determinacj¹ radni.
Od lutego 2004 roku przez kolejne dwa lata walczono o
uratowanie puszczykowskiego szpitala. Dziœ starosta, Zarz¹d
i Rada Powiatu odnieœli sukces. Szpital posiada obecnie
kontrakt z NFZ na lata 2006-2008. Usytuowanie tej placówki
pozwala na obejmowanie swoj¹ dzia³alnoœci¹ po³udniowo-
zachodni¹ czêœæ powiatu. Szpital posiada l¹dowisko
spe³niaj¹ce wymogi unijne, placówka jest te¿ w trakcie
uzyskiwania odpowiednich certyfikatów i przygotowywania
siê do organizacji Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego, na co
uzyska³ promesê Ministra Zdrowia. W 2006 roku placówka z
Puszczykowa otrzyma³a certyfikat Systemu Zarz¹dzania
Jakoœci¹ ISO 9001-2000. Obecnie œwiadczone s¹ tu us³ugi
medyczne na 13 oddzia³ach z laboratorium ³¹cznie. W ramach
programu zdrowotnego powiatu poznañskiego na lata 2005-
2008 szpital uczestniczy w pro wadzeniu badañ
profilaktycznych na terenie 17 gmin nale¿¹cych do powiatu
poznañskiego. Stanowisko Komisji Polityki Spo³ecznej i
Ochrony Zdrowia na temat funkcjonowania i zarz¹dzania
szpitalem wyrazi³a przewodnicz¹ca tej komisji Aneta
Marcinkowska. Skierowa³a ona proœbê, aby radni poparli
propozycjê Zarz¹du Powiatu Poznañskiego i komisji o:
- wydzielenie jeszcze w tegorocznym bud¿ecie powiatu 5
milionów z³otych z przeznaczeniem na podniesienie kapita³u
zak³adowego szpitala, a co za tym idzie zakoñczyæ likwidacjê
Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” sp. z o.o.
- zabezpieczenie w projekcie bud¿etu na 2007 rok, 5 milionów
z³otych na podniesienie kapita³u szpitala z przeznaczeniem
3,5 miliona z³otych na zorganizowanie i wyposa¿enie
Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego oraz 1,5 miliona z³otych
na doposa¿enie placówki w nowoczesny sprzêt i potrzebna
aparaturê
- zabezpieczenie w projekcie bud¿etu na 2007 rok, 500.000
z³otych z przeznaczeniem na profilaktykê zdrowotn¹.
W dalszym porz¹dku obraz radni rozpatrzyli:
- uchwa³ê w sprawie zmiany uchwa³y nr IV/20/99 Rady
Powiatu Poznañskiego z dnia 22 stycznia 1999 roku w
sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznañskiego,
- uchwa³ê w sprawie zmiany uchwa³y w XVII/128/II/2004
Rady Powiatu Poznañskiego z dnia 16 marca 2004 roku w
sprawie ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa
drogowego dróg powiatowych, dla których zarz¹dc¹ jest
zarz¹d powiatu, na cele niezwi¹zane z potrzebami i
zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu,
- uchwa³ê w sprawie nadania sta tutu Oœrodkowi
Wspomagania Rodzinie w Rokietnicy,
- uchwa³ê w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy
Spo³ecznej w Lisówkach,
- uchwa³ê w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu,

- uchwa³ê w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domu
Dziecka w Swarzêdzu,
- uchwa³ê w sprawie przyjêcia lokalnej procedury konsultacji
spo³ecznych,
- uchwa³ê nr XXVII/244/4/2005 Rady Powiatu Poznañskiego z
30 marca 2005 roku w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie planu
termomodernizacji dla budynków powiatu poznañskiego w
latach 2005/2006,
- uchwa³ê w sprawie zmiany uchwa³y nr XXXII/294/2005 Rady
Powiatu Poznañskiego w sprawie zasad i trybu przyznawania
nagród finansowych dla wyró¿niaj¹cych siê m³odych
sportowców z powiatu poznañskiego,
- uchwa³ê w sprawie zmiany uchwa³y nr XXXII/295/II/2005
Rady Powiatu Poznañskiego w sprawie zasad i trybu
przyznawania nagród finansowych dla wyró¿niaj¹cych siê
trenerów i dzia³aczy spor tu m³odzie¿owego powia tu
poznañskiego,
- uchwa³ê w sprawie zmiany bud¿etu na 2006 rok.
Ponadto radni przyjêli sprawozdanie z prac Zarz¹du Powiatu
Poznañskiego od 28.06 do 27.08.2006 roku. Na zakoñczenie
obrad Rada przyjê³a stanowisko przy trzech g³osach
wstrzymuj¹cych siê w sprawie zmian w ordynacji wyborczej:

1. studentom o mo¿liwoœci uzyskania stypendium starostwa
powiatu poznañskiego.
2. o bezp³atnych badaniach dla mieszkañców powiatu
poznañskiego, w ca³oœci finansowanych przez powiat. Do
wykonania badañ nie jest potrzebne skierowanie. Mog¹ z niech
skorzystaæ kobiety i mê¿czyŸni z rocznika 1941-1961. Ka¿da
osoba bêdzie mia³a wykonane badanie krwi w celu oznaczenia
markerów nowotworowych (przewodu pokarmowego, choroby
jajnika oraz hormonu tarczycy). Bezp³atne badanie wykonuje
Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowo tnej „Szpital w
Puszczykowie”. Rejestracja telefoniczna pod numerem (061)
89-84-037 i 89-84-031, w godzinach od 10 do 14, od
poniedzia³ku do pi¹tku. Mieszkañcy Rokietnicy mog¹
skorzystaæ z badañ 12 paŸdziernika w godzinach od 12 do 15 w
œwietlicy wiejskiej w Cerekwicy, ul. Szamotulska 7, natomiast
12 paŸdziernika, w godzinach od 16 do 18 w œwietlicy wiejskiej
w ¯ydowie, ul. Rostworowska .

„Rada Powiatu Poznañskiego wyra¿a swoje oburzenie i
dezaprobatê wobec zmian w Ordynacji wyborczej dla rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw trybu prac i
sposobu ich wprowadzania. Brak konsultacji z organizacjami
samo-rz¹dowymi i spo³ecznymi jest zaprzeczeniem idei
samor z¹dnoœci zagwarantowanej w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Dzia³ania te s³u¿¹ partykularnym
interesom koalicji rz¹dz¹cej, nie s¹ dzia³aniami dla dobra
ogó³u spo³eczeñstwa. Uwa¿amy, ¿e s¹ przeprowadzane w
sposób arogancki, bez liczenia siê z opini¹ i wol¹
spo³eczeñstwa oraz spowoduje zerwanie lokalnych wiêzi
spo³ecznych. Wobec powy¿szych faktów zwracamy siê do
Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, Lecha Kaczyñskiego o
wnikliwe i szybkie zbadanie wprowadzonych zmian w zakresie
zgodnoœci z konstytucja RP. „Stanowisko tej samej treœci
Rada skierowa³a do Trybuna³u Konstytucyjnego o wnikliwe i
szybkie zbadanie wprowadzonych zmian w zakresie
zgodnoœci z konstytucj¹ RP.
Przypominam:

Radna Powiatu - Krystyna Semba

INFORMACJA
Dnia 25 wrzeœnia 2006 r. o godzinie 18 w Sto³ówce
Zespo³u Szkó³ im. Jadwigi i W³adys³awa Zamoyskich
przy ulicy Szkolnej w Rokietnicy odbêdzie siê
spotkanie dotycz¹ce powstania jednostki Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Rokietnicy.
Osoby zainteresowane wspó³prac¹ serdecznie
zapraszamy. Sympatycy OSP

Nr 8,9/2006 11



BEZP£ATNE BADANIA
dla mieszkañców powiatu poznañskiego
Czy wiesz,¿e

choroby nowotworowe s¹ g³ównym problemem zdrowotnym nie tylko

mieszkañców powiatu poznañskiego. Rozwijaj¹ siê d³ugo i czêsto w pocz¹tkowym

stadium s¹ bezobjawowe. Wczesne wykrycie to najpewniejszy sposób na

wyleczenie, dlatego powiat poznañski w ramach kontynuacji badañ

przeprowadzonych w 2005 r.zachêca do skorzystania z

(roczniki 1941 - 1961) z terenu gmin powiatu poznañskiego, którzy nie skorzystali

w 2005 roku z badañ w zakresie chorób nowotworowych przewodu

pokarmowego i w¹troby finansowanych przez powiat poznañski. Kobiety z

roczników 1946 - 1955, które skorzysta³y z ww. badañ w ubieg³ym roku mog¹

uczestniczyæ w badaniach w zakresie chorób nowotworowych jajnika.

- U ka¿dej osoby uczestnicz¹cej w programie zostanie wykonane badanie krwi w

celu oznaczenia markerów nowotworowych CEA (choroby przewodu

pokarmowego) i CA 125 (choroby jajnika) oraz hormonu tarczycyTSH.W oparciu

o wyniki badañ lekarz onkolog okreœli grupê ryzyka wyst¹pienia choroby i sposób

dalszego postêpowania.

- Badania wykonywane bêd¹ przez fachow¹ kadrê medyczn¹ Niepublicznego

Zak³adu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” im. Prof. Stefana Tytusa

D¹browskiego spó³ka z o.o.

Badania dla mieszkañców gminy bêd¹ przeprowadzone w terminie:

- 12 paŸdziernika 2006 r.,godz.12.00 - 15.00

ŒwietlicaWiejska w Cerekwicy,ul.Szamotulska 7

- 12 paŸdziernika 2006 r.,godz.16.00 - 18.00

ŒwietlicaWiejska w ¯ydowie,ul.Rostworowska 1.

Rejestrowaæ siê mo¿na telefonicznie pod numerem

w godzinach 10.00 - 14.00 (od pon. do pt).

PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB
NOWOTWOROWYCH PRZEWODU

POKARMOWEGO I JAJNIKA ORAZ CHORÓB
TARCZYCY

Rokietnica

tel. 061 89 84 037 i 061 89 84 031

Program skierowany jest do kobiet i mê¿czyzn w wieku 45 - 65 lat

Realizacja programu

- Badania s¹ w ca³oœci finansowane przez powiat poznañski
- Do wykonania badañ niepotrzebne jest skierowanie.

Gdzie i kiedy?
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Rolnicy naszej
Gminy !

Warto skorzystaæ !

PrzyjdŸ. Pos³uchaj. Pytaj.

Wykorzystaj szansê !

Wójt Gminy Rokietnica Kazimierz £ukasik wspólnie ze
Stowarzyszeniem „Niezale¿ni dla Powiatu” zaprasza na
bezp³atne, profesjonalnie przygotowane i bardzo
bogate w najnowsze wiadomoœci spotkanie dot.
kierunków polityki rolnej i szans wykorzystania œrodków
unijnych przez rolników w latach 2007-2013. Spotkanie

to pozwoli nawi¹zaæ kontakt z ludŸmi pracuj¹cymi na
rzecz rolnictwa, nios¹cymi pomoc organizacyjn¹ w
ubieganiu siê o œrodki unijne oraz wska¿e sposoby
dob r ego p r z ygo to wa n ia s iê do ub iega n ia
o dotacje unijne.Przedstawione zostan¹ nastêpuj¹ce
zagadnienia:
1. Szanse i mo¿liwoœci wykorzystania funduszy unijnych
przez rolników indywidualnych w roku 2007 i w latach
nastêpnych .
2. Przybli¿enie wspólnej polityki rolnej, za³o¿eñ na 2007
rok oraz szans wykorzystania funduszy unijnych w
rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie

.
3. Program Aktywizacji Zawodowej dla kobiet z powiatu
poznañskiego .
Spotkanie odbêdzie siê 4 paŸdziernika 2006 roku o godz.
17.30 w Gimnazjum z Oddzia³ami Integracyjnymi w
Napachaniu.

pani Alicja Majkowska i Firma EU Fundusze

pan Piotr
Skrzypniak dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu

pani Ewa Papla Dyrektor Programu

Kazimierz £ukasik
Wójt Gminy Rokietnica
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zasiêgiem miasto Poznañ oraz powiat poznañski. W 1976 roku
Zespó³ Szkó³ Rolniczych obejmowa³ Technikum Rolnicze w
Rokietnicy, Technikum Ogrodnicze w Napachaniu, Wieczorowe
Technikum Rolnicze w Pobiedziskach, Policealne Studium
Ogrodnicze w Poznaniu - Naramowicach, Œrednie Studium
Zawodowe w Luboniu oraz Zasadnicze Szko³y Rolnicze w
Ceradzu Koœcielnym, Pobiedziskach i Owiñskach. W ci¹gu
kolejnych lat zmienia³y siê zgodnie z potrzebami gospodarki
typy szkó³, z czasem wiod¹ce sta³o siê ogrodnictwo, a ze szkó³
filialnych pozosta³y jedynie szko³y w Poznaniu Naramowicach i
Owiñskach. W zwi¹zku ze zmianami zachodz¹cymi w
gospodarce i poszerzeniem oferty o kszta³cenie w zawodach
nierolniczych oraz kszta³cenie ogólnokszta³c¹ce z dniem 1. 09.
2000 roku zmieniono nazwê na Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cy
i Zawodowych. W tym okresie funkcjonowa³y nastêpuj¹ce typy
szkó³: w Rokietnicy - Technikum Ogrodnicze, Technikum
Hotelarskie, Liceum Gospodarstwa Domowego, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce, w Naramowicach Liceum Ogrodnicze, w
Owiñskach - Technikum ¯ywienia, Technikum Ogrodnicze i
Zasadnicza Szko³a Ogrodnicza.

Zespó³ Szkó³ zaprasza zainteresowanych na podstawowy kurs
florystyczny. Tematyka zajêæ obejmuje min. bukiety, florystykê
œlubn¹, florystykê ¿a³obn¹, kompozycje w naczyniu, dekoracje
okolicznoœciowe. Zajêcia rozpoczn¹ siê po zebraniu grupy.
Zapisy i bli¿sze informacje sekretariat szko³y.
Tel. 061 8 145 234.

Kurs Florystyczny

Oœrodek Kultury
w Rokietnicy

zaprasza
Zapisy na zajêcia w Gminnym Oœrodku Kultury w

Rokietnicy ul.Szkolna 3a,tel:061 8145-171

- Formy plastyczne „Pracownia zrêcznych r¹k”

- Zajêcia rytmiki z elementami tañca

- Udzia³ w zespole wokalno - tanecznym

W dniach 12-15 wrzeœnia 2006 roku
w godzinach 14.00-18.00

proponujemy:

Indywidualne lekcje gry na pianinie (odp³atnie)

spotkanie informacyjne

dnia 21 wrzeœnia 2006 roku o godz. 16.00

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

w Rokietnicy

Pracowite wakacje

Nowy rok szkolny nowi uczniowie

Obchody jubileuszu 60 lecia szko³y

Z historii Zespo³u Szkó³ w Rokietnicy

Uczniowie klas II i III technikum w zawodzie technik
hotelarstwa zakoñczyli praktyki wakacyjne. Poznawali w tym
czasie praktyczn¹ stronê zawodu, weryfikuj¹c w praktyce
zdobyt¹ w trakcie nauki wiedzê teoretyczn¹. Miejscem praktyk
by³y poznañskie hotele: „Exploris”, „Trawiñski”, „Novotel”.

W tym roku szkolnym w Zespole Szkó³ w Rokietnicy rozpoczn¹
naukê uczniowie dwóch pierwszych klas technikum
kszta³c¹cego w zawodzie technik hotelarstwa i technik
informatyk. W szkole sk³adowej w Poznaniu m³odzie¿
rozpocznie naukê w zawodach: technik ogrodnik, technik
architektury krajobrazu i technik informatyk. Najszerszy
zakres zawodów w klasach pierwszych ma szko³a sk³adowa w
Murowanej Goœlinie: technik ¿ywienia i gospodarstwa
domowego, kucharz, technik informatyk, szko³y zasadnicze
oraz technikum uzupe³niaj¹ce.

Dyrektor Zespo³u Szkó³ im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy
oraz Spo³eczny Komitet Organizacyjny Zajazdu zapraszaj¹
16.09.br absolwentów na uroczystoœci zwi¹zane z obchodami
jubileuszu 60-lecia szko³y. Tego dnia odbêdzie siê zjazd
absolwentów oraz bal. W zwi¹zku z jubileuszem wydano
okolicznoœciowy folder oraz znaczek pami¹tkowy. Patronat
nad obchodami obj¹³ Starosta Powiatu Poznañskiego.

W 1946 roku w Rokietnicy powsta³o ¯eñskie Liceum
Gospodarstwa Wiejskiego oraz roczny kurs przygotowuj¹cy do
tzw. „ma³ej matury”, a rok póŸniej Pañstwowe Liceum
Gospodarcze. Od 1949 roku rozpoczê³o dzia³alnoœæ
Pañstwowe Technikum Rolnicze, a rolnictwo sta³o siê
wiod¹cym kierunkiem kszta³cenia na okres wielu lat. W
kolejnych latach powsta³y w Rokietnicy: Oœrodek Szkolenia

Rolniczego ( 1956), Technikum £¹karskie ( 1956), Technikum
Urz¹dzeñ Rolnych ( 1956), Technikum Administracji Rolnej (
1957), Szko³a Rolnicza I stopnia dla dziewcz¹t (1957),
Pañstwowa Szko³a Ekonomiczna ( 1959). Od 1963 roku
dzia³a³ Oœrodek Szkolenia Rolniczego oraz Zaoczne
Technikum Rolnicze, które od 1967 wzbogaci³o siê o filie w
Bêdlewie, Owiñskach i Pobiedziskach. W 1974 roku powsta³
Zespó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego obejmuj¹cy swym
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Po trudach rajdu poczêstunek na mecie by³ prawdziw¹ rozkosz¹ …

Tak prezentowa³a siê najliczniejsza grupa rajdowa,
która wyruszy³a z Mrowina …

Dziêki ojcom, którzy w³¹czyli siê w przygotowanie ogniska, pieczenie
kie³basek, przebieg³o niezwykle sprawnie i we wzorowym porz¹dku.
Oznacza³o jednak zbli¿aj¹cy siê koniec Weso³ego popo³udnia.

Ko³o Emerytów i Rencistów
W czerwcu br. zawi¹za³o siê w naszej gminie Ko³o Emerytów i
Rencistów. Pragniemy wspólnie spêdzaæ czas, poznawaæ kraj,
doskonaliæ swoje umiejêtnoœci, bawiæ siê wypoczywaæ.
Zapraszamy wszystkich chêtnych na nasze comiesiêczne
spotkania w Domu Parafialnym w Cerkwicy.

Zapraszamy - Przewodnicz¹ca Ko³a
El¿bieta Kubaszczyk

CARITAS DZIECIOM
W CEREKWICY

W s³oneczn¹ niedzielê 2 lipca 2006 roku cz³onkowie
Parafialnego Zespo³u Caritas parafii pw. Podwy¿szenia
Krzy¿a Œw. w Cerekwicy (dzia³aj¹cego od grudnia ubieg³ego
roku), zorganizowali dla dzieci . Œrodki
finansowe na organizacjê spotkania pochodzi³y ze
sprzeda¿y œwiec wigilijnych w koœciele parafialnym oraz w
kaplicy w Pami¹tkowie. Program spotkania by³ bardzo
bogaty. O godzinie 14.00 z trzech miejscowoœci parafii -
Przybrody, Mrowina i Pami¹tkowa wyruszy³y grupy rajdowe,
aby oko³o godz. 16 tej stan¹æ na mecie z wykonanymi
zadaniami. Zadania polega³y na u³o¿eniu bukietów z
polnych kwiatów, wykonaniu wianków i przygotowaniu
piosenki prezentuj¹cej grupê. Na mecie, przy Domu
Parafialnym czeka³y na uczestników napoje i pyszne
ciasto. Po krótkim odpoczynku i prezentacji wykonanych na
trasie zadañ, dzieci rozpoczê³y sportow¹ rywalizacjê w
trzech grupach wiekowych. Konkurencje „Wyœcigów
rzêdów” sprawi³y wiele radoœci uczestnikom i kibicom, a
zajête miejsce w zawodach upowa¿nia³o ich do wyboru
nagrody w „Sklepiku rozmaitoœci”. GwoŸdziem programu
nieoczekiwanie sta³y siê pl¹sy, które po³¹czy³y we wspólnej
zabawie dzieci, rodziców i obserwatorów. Na zakoñczenie
uczestnicy spo tkania zajadali siê kie³baskami
usma¿onymi na ognisku. Spotkanie przebieg³o w niezwykle
mi³ej, radosnej atmosferze, uczestniczy³o w nim ok. 90
dzieci, wielu z nich towarzyszyli rodzice lub dziadkowie. ¯al
by³o siê rozstawaæ...
Para fialny Zespó³ Caritas w Cerekwicy dziêkuje
wolontariuszom za w³¹czenie siê do pracy i zabawy.

Weso³e popo³udnie

Dom Parafialny w Cerekwicy - popularnie zwany organistówk¹
prze¿ywa³ prawdziwe „oblêzenie” m³odych parafian.

Opracowa³y : Alina Jankowska, Magdalena Jujeczka
Przedstawiciele Parafialnego Zespo³u Caritas w Cerekwicy
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Rokietniczanie
na górskich trasach

W dniach 22.07. 29.07.2006 r mieszkañcy gminy Rokietnica
uczestniczyli w wycieczce autokarowej do Bukowiny
Tatrzañskiej, gdzie w pensjonacie „Irys” by³a nasza baza
wypadowa, sk¹d co dziennie po œniadaniu wyruszaliœmy
zwiedzaæ polskie Tatry. W pierwszy dzieñ pop³ynêliœmy
prze³omem Dunajca, a nastêpnie zwiedziliœmy zamek w
Niedzicy nad zalewem czorsztyñskim. Drugiego dnia
wyruszyliœmy do Doliny Koœcieliskiej, zwiedzaj¹c Jaskiniê
MroŸn¹ oraz W¹wóz Kraków ze Smocz¹ Jam¹. Nastêpnego
dnia zdobyliœmy Giewont symbol polskich Tatr. W œrodê
przekroczyliœmy w Chocho³owie granicê ze S³owacj¹, gdzie
nastêpnie w Orawicach oddaliœmy siê odnowie biologicznej w
Ÿród³ach geotermalnych, pluskaj¹c siê w basenach z wod¹ o
temperaturze 36-38 stopni C. W czwartek zrelaksowani
wyruszyliœmy do Morskiego Oka oraz Doliny Piêciu Stawów
Polskich, natomiast w pi¹tek po przekroczeniu granicy
zwiedziliœmy Bielañskie Jaskinie, a nastêpnie Rusinow¹
Polanê, sk¹d rozlega siê piêkna panorama polskich i
s³owackich Tatr.

W tym miejscu nale¿y wspomnieæ, ¿e pogoda nam dopisa³a, a
ka¿dego wieczoru, uczestnicy wycieczki spotykali siê na
œwie¿ym powietrzu wspominaj¹c pe³ne dramatyzmu
prze¿ycia, jakie nas spotka³y podczas kolejnych wypraw i jak
siê póŸniej okazywa³o „nie taki diabe³ straszny, jak go maluj¹”.
W sobotê udaliœmy siê do Zakopanego, gdzie na targu pod
Guba³ówk¹ oraz Krupówkach mo¿na by³o kupiæ regionalne
pami¹tki. Po powrocie do Bukowiny, niestety nadszed³ czas,
by siê spakowaæ i po obiedzie wyruszyæ w podró¿ powrotn¹ do
domu.
Wycieczkê t¹ zorganizowa³ so³tys so³ectwa Rokietnica Józef
Fudala wraz z panem Bogus³awem Jachalskim z Krzyszkowa.
W bie¿¹cym roku zostan¹ zorganizowane jeszcze dwie
wycieczki do Bukowiny Tatrzañskiej w terminach:
1. 26.08. - 02.09.2006 r.
2. 20.09. - 27.09.2006 r.
Koszt wycieczki wynosi 450,- z³ i obejmuje przejazdy
autokarem, noclegi oraz dwa posi³ki dziennie (œniadanie i
obiadokolacja). Informacji udziela i przyjmuje zapisy p.
Bogus³aw Jachalski tel. kom. 501728110.
Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy.

W imieniu uczestników - Józef Fudala

Festyn Rodzinny
w Cerekwicy

20 sierpnia niedziela w so³ectwie Mrowino Cerekwica odby³
siê ju¿ V Festyn Rodzinny zorganizowany pod kierownictwem
Pana Mariana Kortusa z udzia³em Pani Ma³gosi Sklepik, Bo¿eny
Lisiak Ryszarda Lubki i Leszka Matuszewskiego.

Organizatorzy zapewnili swoim mieszkañcom wiele atrakcji
takich jak:

- pokaz tresury psów z Oœrodka Szkolenia Psów „Na Woli”
prowadzonego przez Katarzynê i Marka Skórskich,
- turniej Spartakus Strong Polska prowadzonego przez Dariusz
Szymczaka z Gniezna
Na pocz¹tku festynu odby³o siê „wkrêcanie Goœci”, gdzie

prowadz¹cy festyn Bo¿ena Lisiak i Ryszard Lubka wywo³ywali

Bukowina Tatrzañska, 22.07 - 29.07 2006r.
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na arenê zmagañ zrêcznoœcio wych, niczego nie
spodziewaj¹cych siê goœci.
Pokaz tresury psów oraz sprawnoœæ si³aczy, by³ przebojem i

hitem tegorocznego festynu. Ogromne emocje budzi³o
przeci¹ganie 2,5 tonowego pojazdu przez zawodników. Nasze
przystojne mieszkanki by³y noszone w elementach
turniejowych. Ogromnym widowiskiem i pokazami cieszy³y siê
motocykle z grupy Piotra Figlarza z Miêdzychodu. Ryk
potê¿nych silników i majestatyczna jazda przyci¹ga³a wzrok
licznie zgromadzonej publicznoœci na boisku. Grupa
motorowa zaprosi³a dzieci i piêkne panie do przejazdu na
tylnym siode³ku. Na koniec organizatorzy og³osili, co roczny
konkurs przeci¹gania liny. Tym razem obok dru¿yn mêskich
zg³osi³y swój udzia³ trzy grupy pañ. By³ to bardzo widowiskowy
konkurs.
Goœcie i mieszkañcy naszej gminy mieli do dyspozycji
darmow¹ grzan¹ kie³baskê, funkcjonowa³a gastronomia,
piwo beczkowe, plac zabaw dla dzieci, pokaz sprzêtu
specjalistycznego Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i wiele innych
atrakcji.
Festyn by³ mo¿liwy dziêki zaanga¿owaniu sponsorów tj:
- Andrzej Polody - dilleer samochodów Nissan
- Kazimierz £ukasik - Wójt Gminy Rokietnica
- Witold Bajerlein - Przewodnicz¹cy Rady Gminy
- Ryszard Lubka - Radny Mrowino
- Marian Kortus - So³tys i Radny
- Ma³gorzata Sklepik - Radna Mrowino
- Miros³aw Antczak - Zarz¹d Dróg Powiatowych
- Ma³gorzata i Gerard B³aszczak - Sklep ABC Mrowino
- Janina Mirkowska - Zak³ad Fryzjerski Mrowino
- Marek Dolata - Cerekwica
- Piotr Juœ - Mrowino
- Szymon Lubka - warsztat samochodowy Mrowino
- Ireneusz Kortus - Cerekwica
- Sylwia i Krzysztof Kortus - Poœrednictwo Ubezpieczeniowe

„Akces” Cerekwica
- Hurtownia „Cegie³ka” - Mrowino
- El¿bieta i Stefan Kaczmarek - Mrowino, Osiedle Zmys³owo
- Jacek Dobrochowski - warsztat samochodowy Przybroda
- Ma³gorzata i Edward Waligóra - sklep „Magda” Rokietnica
- Urszula i Roman Ka³u¿ny - Restauracja „Przystañ”
- Karol Czerniak - drukarnia Mrowino
- Piotr Grabiak - sklep „Blaszak” Cerekwica
- Krystyna Podlasek
Jan Marii Gondiev - Cerekwica

- Leszek Matuszewski - so³tys wsi Przybroda
- Ma³gorzata i Andrzej ¯ebrowscy - Szko³a Nauki Jazdy

Mrowino
- Pawe³ Chojnacki - Krzyszkowo
Organiza torzy dziêkuj¹ sponsorom za wsparcie a
mieszkañcom za tak liczny udzia³, co jest dowodem na
pozytywn¹ ocenê naszych pomys³ów i w³o¿onej pracy.
Tegoroczny Festyn Rodzinny kolejny raz udowodni³, i¿ tego
typu imprezy s¹ bardzo potrzebne lokalnym spo³ecznoœci¹,
dziêki nim proces integracji i przywi¹zanie do regionu jest
coraz silniejsze. Tak trzymaæ! Ryszard Lubka

ANR
AGENCJA NIERUCHOMOŒCI

ROLNYCH
ODDZIA£ TERENOWY W POZNANIU

61-701 Poznañ, ul. Fredry 12
tel. 061 856 06 01, fax 061 851 50 92

Oddzia³Agencji Nieruchomoœci Rolnych w Poznaniu rozumiej¹c
i wychodz¹c na przeciw tragedii, która w tym roku dotknê³a
rolników w ca³ej Wielkopolsce informuje, i¿ mog¹ siê oni ubiegaæ o
pomoc w naszym Oddziale.

Odpowiadaj¹c na apel Premiera oraz Wicepremiera i Ministra
Rolnictwa by doraŸnie pomóc rolnikom; ANR powo³a³a

. Oznacza to, ¿e ka¿dy dzier¿awca ziemi od
ANR mo¿e ubiegaæ siê o odroczenie, roz³o¿enie na raty lub
umorzenie nale¿noœci czynszu dzier¿awnego nale¿nego Agencji
Nieruchomoœci Rolnych sk³adaj¹c pisemny wniosek w Oddziale
Agencji do koñca grudnia 2006 roku.

W zwi¹zku z tym Agencja Nieruchomoœci Rolnych Oddzia³
Terenowy w Poznaniu zwraca siê z uprzejm¹ proœb¹ o udostêpnienie
danych statystycznych dotycz¹cych œrednich plonów roœlinnych
uprawnionych na terenie Gminy za lata 2003, 2004, 2005 i 2006.
Materia³y powy¿sze s¹ niezbêdne do rozpatrywania wniosków
sk³adanych przez dzier¿awców mieniaAgencji o obni¿enie czynszu w
roku bie¿¹cym.

Mamy nadziejê, ¿e ta niewielka forma pomocy jak¹ proponujemy
naszym dzier¿awcom choæ w pewnym stopniu zrekompensuje straty
wielkopolskich rolników, które ponosz¹ ju¿ od kilku lat z powodu
suszy jaka panuje wWielkopolsce.

Z powa¿aniem

Komisjê
ds. obni¿enia czynszu dzier¿awnego z tytu³u art. 700
Kodeksu Cywilnego
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Na terenie naszej gminy ukaza³a siê nowa gazetka tj.
„Rokietnickie Forum Obywatelskie - Gmina Przysz³oœci”,
egzemplarz nr 1 z dnia 01.09.2006 r.

Wydawcy zadbali o to, ¿eby gazeta ta trafi³a do wszystkich
mieszkañców naszej gminy. W rubryce „Z Wami i dla Was”
zamieszczono szczytne sformu³owania, cytat: „Demokracja
nie toleruje bezczynnoœci. To system ludzi aktywnych. Stwarza
realn¹ szansê wspó³decydowania o naszej przysz³oœci. Do
podjêcia rozs¹dnej decyzji potrzebna jest wiarygodnoœæi
rzetelna informacja…” W pe³ni siê z tym zgadzam, jednak
czytaj¹c kolejne artyku³y stwierdzam, ¿e autorzy Ci s¹ dalecy
od rzetelnoœci, prawdy i bezstronnoœci.

Pe³niê funkcjê so³tysa w Napachaniu i Dalekim, czytaj¹c
wymienion¹ Gazetê, zainteresowanie moje wzbudzi³y artyku³y
odnosz¹ce siê g³ównie do mojego so³ectwa.

Jest to artyku³ pt. „Panie Wójcie, Panie Przewodnicz¹cy -
Dlaczego?” autorstwa Grzegorza Warteckiego z Soboty oraz
„(Nie)³ad przestrzenny” autorstwa Andrzeja Kijowskiego z
Krzyszkowa.

Pierwszy z autorów uwa¿a siê za kompetentnego
obserwatora, natomiast nie informuje czytelnika o tym, ¿e jest
radnym Gminy Rokietnica, gdy¿ informacja ta na pewno
zmieni³aby odczucia czytaj¹cego, tym bardziej, ¿e Pan Wartecki
pe³ni tê funkcjê od 8 lat.

Pan Wartecki stawia szereg pytañ dlaczego Wójtowi i
Przewodnicz¹cemu Rady Gminy. Pytania i zarzuty s¹ s³uszne,
tylko winny byæ skierowane do Panów Radnych naszej gminy. To
radni „segreguj¹” potrzeby gminy na wa¿ne i mniej wa¿ne i nie
kto inny jak Rada Gminy (powa¿ny organ) akceptuje lub
odrzuca projekty. Pan Wartecki bêd¹c radnym bierze w tym
udzia³. Czy podczas g³osowania jest bezstronny? Na ten temat
nie bêdê siê wypowiadaæ.

Kolejny artyku³ autorstwa Andrzeja Kijowskiego informuje
o zaskar¿eniu uchwa³y Rady Gminy, dotycz¹cej planu
zagospodarowania przestrzennego dla Napachania, do
Wojewody Wielkopolskiego. Czytaj¹c go mam wra¿enie, ¿e
autor równie¿ jest daleki od bezstronnoœci. Grunty objête
zaskar¿onym planem s¹ w centrum zainteresowania
inwestorów. Czy¿by celowa blokada?

Pozwoli³am sobie na zajêcie stanowiska w sprawie
wymienionych artyku³ów. Zamieszczone poni¿ej pismo mojego
autorstwa skierowa³am do obydwu Panów Radnych i w ca³oœci
zosta³o ono przeze mnie odczytane na XLVIII sesji Rady Gminy
Rokietnicawdniu4wrzeœnia 2006 r.

Z wielk¹ uwag¹ przeczyta³am artyku³y panów Grzegorza
Warteckiego i Andrzeja Kijowskiego.

Pan Wartecki stawia szereg zarzutów obecnemu wójtowi i
przewodnicz¹cemu Rady Gminy. Czytaj¹c artyku³ pana
Warteckiego odnios³am wra¿enie, ¿e pan Wartecki zrobi³
w³asny rachunek sumienia. Jak mi wiadomo pan ten pe³ni
funkcjê radnego od 8 lat. Dobrze, ¿e chocia¿ na sam koniec
kadencji zauwa¿y³ jak wiele spraw nale¿a³o zrobiæ inaczej.
Szkoda, tylko, ¿e win¹ obarcza inne osoby. Przecie¿ to wy radni
decydujecie o celowoœci wydatków. To wy akceptujecie, czy
odrzucacie poszczególne projekty.

Dlaczego panie Wartecki wyci¹ga pan brudy za które i pan
jest odpowiedzialny. Chcia³am pana zapytaæ jaki by³ pana
stosunek do likwidacji szko³y w ¯ydowie - wiem bo by³am na tej
sesji - stawia³ pan jakwiêkszoœæ radnych za likwidacj¹.

Zadziwiaj¹ce, ¿e wypowiada siê pan na temat kanalizacji wsi
Napachanie, Mrowina i Cerkwicy - szkoda, ¿e nie pomyœla³ pan
wczeœniej zanim skanalizowano Sobotê. Zarzuca pan
kumoterstwo - pytam pana gdzie by³ pan przez 8 lat. Przecie¿
móg³ panwczeœniej zaj¹æ stanowisko, zareagowaæ.

Ubolewa pan nad dzieæmi z podstawówki rokietnickiej i
zarazem wytyka pan gmach Gimnazjum w Napachaniu, ¿e jest nie
wykorzystany. Je¿eli jest pan dobrym gospodarzem nale¿a³oby
siê zastanowiæ czy musz¹ istnieæ 2 Gimnazja na terenie
stosunkowo niewielkiej gminy. My, mieszkañcy Napachania, nie
jesteœmy trêdowaci, wiêc m³odzie¿ z Rokietnicy mog³aby uczyæ
siê w Napachaniu. Jesteœmy dumni, ¿e mamy taki w³aœnie obiekt.

Szanowni Mieszkañcy.

Szanowni Pañstwo!

Gimnazjum w Napachaniu zas³uguje na uwagê nie tylko ze wzglêdu
na wygl¹d, ale przede wszystkim na wyniki nauczania. 80%
mieszkañców pracowa³o przy budowie tej szko³y. Nikt z
mieszkañców za swoj¹ pracê nie otrzyma³ z³amanego grosza, a
nawet podziêkowaniaodówczesnychw³adz gminy.

A teraz chcia³abym wiedzieæ, jakie s¹ pana plany dotycz¹ce
tego¿ obiektu, bo mo¿e przebudzi siê pan zbyt póŸno i znowu za
parê lat obarczy win¹ za z³e gospodarowanie kolejnego wójta i
przewodnicz¹cego.

Je¿eli panu tak bardzo zale¿y na dobrym gospodarowaniu
finansami gminy, to dlaczego radni za ka¿d¹ sesjê i komisjê
otrzymuj¹ ponad 160 z³, a nie np. rycza³t 400 z³/m-c tak jak w
Gminie KaŸmierz. Obradujecie na komisjach, na sesje powinny byæ
przed³o¿one gotowe projekty, a co siê dzieje? Nale¿y znowu zwo³aæ
posiedzenie komisji i wyci¹gn¹æ z kasy gminnej kolejne160 z³.

A co Pan powie na temat radnych, którzy w trakcie sesji
obra¿aj¹c siê wychodz¹ nikomu siê nie t³umacz¹c i nie wracaj¹. Nie
ma tych osób, ale zgodnie z list¹ obecnoœci 160 z³ im siê wyp³aca,
nie mówi¹c o tym, ¿e lekcewa¿¹ nie tylko Wójta czy
Przewodnicz¹cego ale nas wszystkich. Proszê wiêc rozwa¿yæ moje
spostrze¿enia, bo w³aœnie Wy reprezentujecie nasz¹ gminn¹
spo³ecznoœæ. I jeszcze jedno panie Wartecki - chyba nie wstydzi siê
Pan mandatu radnego, bo w Pañskim artykule nie ma o tym
wzmianki.

A teraz chcia³abym siê odnieœæ do artyku³u Pana radnego
Andrzeja Kijowskiego, który informuje w nim o zaskar¿eniu uchwa³y
Rady Gminy do Wojewody Wielkopolskiego dotycz¹cej planu
zagospodarowania przestrzennego dla Napachania. Przyznajê ¿e
nie znamuwarunkowañprawnychdotycz¹cych tej kwestii.

Pan radny twierdzi, ¿e wykonanie miejscowego planu wymaga
rzetelnoœci i zgodnoœci z prawem i sztuk¹ urbanistyczn¹. Dalej
pisze, ¿e intencj¹ tego posuniêcia by³o dochowanie zasady
równoœci wszystkich mieszkañców gminy w kwestii sporz¹dzania
tego rodzaju planów.

Chcia³abym prosiæ o wyjaœnienie, czy z uwagi na to, ¿e pan
£ukasik jest wójtem gminy to jego grunty nie mog¹ znaleŸæ siê w tym
planie?

Zale¿y nam przecie¿ na rozwoju gminy, na zainteresowaniu ze
strony inwestorów, a tacy s¹. Mówi Pan o równoœci mieszkañców, a
radnych którzy maj¹ odmienne zdanie nazywa Pan rz¹dz¹c¹
wiêkszoœci¹. Czy to jest w porz¹dku? I jeszcze jedno chcê Wam
panowie powiedzieæ, ¿e pan £ukasik niczego siê nie dorobi³ bêd¹c
wójtem gminy. Dobra, które posiada otrzyma³ w spadku po teœciach
imo¿enimi zarz¹dzaæwg.w³asnegouznania.

Szkoda tylko, ¿e my mieszkañcy Napachania jesteœmy pomijani
w przedsiêwziêciach gminy g³ównie ze wzglêdu na to, ¿e Wójt jest z
Napachania, a ludzie których obdarzyliœmy zaufaniem wybieraj¹c
ichna radnych, zawiedli.

Reasumuj¹c, chcê jeszcze powiedzieæ, ¿e gdyby Panowie
chcieli wystartowaæ w wyborach na wójta gminy to zapraszam na
prezentacjê doNapachania.

Proszê przedstawiæ swoje dotychczasowe osi¹gniêcia jeœli
chodzi o nasz¹ miejscowoœæ, a mianowicie, ¿e podczas Waszej
kadencji w Napachaniu i Dalekim ustawiono kontenery na surowce
wtórne, a w Dalekim ustawiono star¹ zniszczon¹ tablicê
informacyjn¹.

Poza tym oznakowano jedn¹ z ulic i za³atwiono tabliczkê z
nazw¹ ulicy i oczywiœcie dokoñczono inwestycjê tj. Gimnazjum. Ale
proszê zaznaczyæ, ¿e gdyby fundusze otrzymane od Wojewody nie
mia³y okreœlonegocelu tonapewnonie trafi³yby doNapachania.

A co na przysz³oœæ: no w³aœnie pod³¹czenie Napachania do sieci
kanalizacyjnej, powiedzia³abym z przymusu bo nale¿y to wykonaæ
przedmodernizacj¹ drogi.

Widzicie, szanowni radni, jesteœmy bardzo cierpliwi. Polecamy
siê opatrznoœci, bo na Was przestaliœmy liczyæ. A powa¿na funkcja
radnego zobowi¹zuje choæby do przestrzegania zasad
przyzwoitoœci.
I na samkoniecwybra³amdwaprzys³owia:

oraz:
„je¿eli chce siê kogoœ uderzyæ, kij siê zawsze znajdzie”

„najgorszy ptak, cowew³asnegniazdo siê za³atwia”.
Marianna Daniela Stankowska

- So³tys so³ectwa Napachanie - Dalekie

Szanowni Mieszkañcy Gminy Rokietnica
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Wójt Gminy Rokietnica
og³asza przetarg pisemny

nieograniczony na dzier¿awê
nieruchomoœci gruntowych

po³o¿onych
w miejscowoœciach:

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

- dz. nr 114/23 o pow. 3,9315 ha,
- ksiêga wieczysta 34553,

- dz. nr 104/1 o pow. 0,1989, dz. nr 104/2 o pow. 0,43 ha,
- ksiêga wieczysta 38369,

2. w Kiekrzu - dz. nr 188 o pow. 1,4739 ha,
- ksiêga wieczysta 120880,

- dz. nr 187 o pow. 1,07 ha,
- ksiêga wieczysta 111017,

3. w Krzyszkowie - dz. nr 126/2 o pow. 1,85 ha,
- ksiêga wieczysta 37773,

4. w Napachaniu - dz. nr 177 o pow. 0,70 ha,
- ksiêga wieczysta 38346,

5. w Paw³owicach - dz. nr 58/2 o pow. 0,5913 ha
- ksiêga wieczysta 24831,

6. w Rostworowie - dz. nr 7 o pow. 1,88 ha
- ksiêga wieczysta 24825,

7. w Rokietnicy - dz. nr 458 o pow. 15,39 ha
- ksiêga wieczysta 34553.

W/w nieruchomoœci gruntowe wykorzystywane bêd¹ na cele
rolnicze.
Okres trwania dzier¿awy - 1 rok od dnia podpisania umowy.
Umowa dzier¿awy na w/w nieruchomoœci zostanie podpisana
po zakoñczeniu dotychczasowej dzier¿awy.

1. Cena wywo³awcza dzier¿awy:
- nie mniej ni¿ 150 z³/ha rocznie dla u¿ytków zielonych
(dz. nr 188, 187)
- nie mniej ni¿ 250 z³/ha rocznie dla gruntów ornych (dz. nr
66/23, 114/23, 104/1, 104/2, 126/2, 177, 58/2, 7, 458)
- p³atna w dwóch ratach, tj. do 15.05 oraz 15.09 ka¿dego roku.
2. Termin sk³adania ofert do dnia 9.10.2006 roku.
3. Oferta powinna byæ z³o¿ona w zamkniêtej kopercie z
napisem: Przetarg na dzier¿awê gruntu tu wymieniæ
miejscowoœæ, w której dana dzia³ka jest po³o¿ona.
4. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 12.10.2006 roku o godz.
10.00 w Urzêdzie Gminy w Rokietnicy, ul. Golêciñska 1.
5. Oferta winna zawieraæ:
- proponowan¹ cenê za 1 ha gruntu przeznaczonego do
dzier¿awy,
- adres oferenta,
- sposób zagospodarowania gruntu.
6. Dodatkowe informacje o przetargu mo¿na uzyskaæ w
Urzêdzie Gminy w Rokietnicy (tel. 061 8145-251 wew. 25).

Warunki przetargu:

SZUKAM PRACY

DAM PRACÊ

M³oda, uczciwa, posprz¹ta dom, mieszkanie. Tel. 510 798 699, 061
867 02 53 (prosiæ Irenê)

Zatrudniê osobê do pracy na stacji paliw. Wymagania:
wykszta³cenie œrednie, umiejêtnoœæ obs³ugi komputera, wysoka
kultura osobista. Dodatkowym atutem bêdzie znajomoœæ
minimalna bran¿y motoryzacyjnej. Oferty pracy ze zdjêciem
kierowaæ na adres email: lub tel 500 896
500.

Firma handlowa zatrudni do pracy w magazynie przy kompletacji i
pakowaniu akcesoriów samochodowych. Praca w Baranowie. Tel.
061 652 56 33 lub e-mail: grzegorz.boryczewski@demolen.com.pl

Zatrudniê do sprzeda¿y jab³ek w kiosku z owocami. Praca w
okresie jesienno-zimowo-wiosennym. Napachanie. 0600 674 392

Zatrudniê krawcowe - cha³upniczo. Tel. 668 197 300

Przyjmê pracownika na myjniê oraz pracownicê do baru w Tarnowie
Podgórnym. Tel. 510 134 507, 510 134 508

wisniewska.d@interia.pl,

4 katy

Kuchnie KOMINKI
Doradztwo i projektowanie
Aran¿acja
Wykonawstwo
Sprzeda¿
Serwis

KLASYCZNE

NOWOCZESNE

PrzeŸmierowo, ul. Rynkowa 62
tel./fax 061 652 49 05, 0663 702 034

www.camis.plwww.4katy.pl

SZCZENIÊTA
Labradory

tel. 061 814 51 55
kom. 508 00 32 25

www.cotoneaster.civ.pl

IGLAKI
WYPRZEDA¯

od 4 z³

ul. Obornicka 38a
62-090 Rokietnica

Fryzjerstwo

Damsko-Mêskie

Tipsy - 70 z³
dojazd do Klienta

0502 84 86 40

www.rokickiewiadomosci.pl
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FESTYN RODZINNY
w Cerekwicy


