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W 2006 roku do konkursu  swoje ogrody 
zgłosiło pięciu mieszkańców Gminy Rokietnica- w 
kategorii dla zabudowy jednorodzinnej. W czasie 
lipcowych upałów jeden z mieszkańców wycofał się z 
konkursu. Zespół oceniający powołany przez Radę 
Gminy dwukrotnie dokonywał objazdu ogrodów. 
Mimo katastrofalnej suszy ogrody prezentowały się 
imponująco.

Na uwagę zasługiwało, nie tylko doskonałe 
utrzymanie zieleni, ale i niezwykłe elementy małej 
architektury, ciekawe i rzadkie gatunki drzew i 
krzewów . 

Na spotkaniu w dniu 9 października br . 
członkowie Zespołu Oceniającego dokonali 
podsumowania  punktacji i przyznali:
- I miejsce - Pani Teresa Golec Napachanie oraz 
Państwo Krystyna Podlasek-Gaudier i Jean Marie 
Gaudier - Cerekwica
- III miejsce - Pani Leokadia Adamkiewicz - Kiekrz
- IV miejsce - Pani Iwona Pietras - Rokietnica.
W imieniu członków Zespołu Oceniającego pragnę 
złożyć wszystkim uczestnikom konkursu gratulacje i 
podziękowania.
Jednocześnie informuję, że uroczyste wręczenie 
nagród odbędzie się na  sesji Rady Gminy Rokietnica 
w dniu 20 października 2006 roku.

Przewodnicząca
Małgorzata Karpiczak - Ostrowska

 oraz  członkowie Zespołu Oceniającego

Konkurs 
„Gmina Rokietnica

w kwiatach i zieleni”
rozstrzygnięty
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Piąty Certyfikat Gmina Fair Play
 dla Rokietnicy

29 września 2006 r. w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki 

w Warszawie odbyła się uroczysta gala V edycji konkursu 

"Gmina Fair Play" Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. 

Podczas oficjalnego ogłoszenia wyników zostały wręczone 

nagrody i wyróżnienia oraz certyfikaty "Gmina Fair Play" - 

Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji gminom, które spełniły 

wszystkie wymagania zawarte w regulaminie tegorocznej 

edycji. Tę prestiżową nagrodę w imieniu Gminy Rokietnica 

odebrał Pan Kazimierz Łukasik Wójt Gminy. Certyfikat dostają 

gminy, które podejmują aktywne działania organizacyjne w 

celu przyciągnięcia inwestorów, rozwiązują problemy na 

drodze wzajemnego porozumienia oraz polepszają swoją 

infrastrukturę. Oprócz certyfikatu nasza gmina została 

wyróżniona w sposób szczególny, ponieważ zwyciężyła w 

kategorii gmin wiejskich otrzymując Złotą Statuetkę w 

Konkursie Gmina Fair Play 2006. Przyznanie statuetki gminie 

Rokietnica jest nie tylko wyrazem uznania członków Kapituły, 

lecz także inwestorów działających na terenie gminy. To oni, w 

ramach V etapu konkursu zostali poddani badaniu, w którym 

musieli odpowiedzieć na 20 pytań oceniając między innymi 

działalność władz gminy i Urzędu Gminy w Rokietnicy, 

kompetencje pracowników urzędu oraz warunki panujące w 

Rokietnicy umożliwiające bądź utrudniające przyciągnięcie 

nowych inwestycji lub realizowanie nowych zadań przez 

inwestorów.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 185 gmin z 16 

województw,  których 174 otrzymały tytuł i certyfikat „Gmina 

Fair Play”. 
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA

GMINY ROKIETNICA

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 
roku  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 
r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) podaje do 
publicznej wiadomości informację o numerach i 
granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla 
przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw zarządzonych na 
dzień 12 listopada 2006 roku.

z dnia  05 października 2006 roku

Numer 
obwodu 
głosowania 
 

Granica obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej 

1 Sołectwo 
Rokietnica 

Szkoła Podstawowa w 
Rokietnicy ul. Szkolna 3 C 
 

2 Sołectwo 
Kiekrz - Pawłowice 

Urząd Gminy w Rokietnicy  
ul. Golęcińska 1 Budynek B 
 

3 Sołectwo 
Mrowino-Cerekwica 
Przybroda 
 

Szkoła Podstawowa 
w Mrowinie ul. Szkolna 2 

4 Sołectwo 
Dalekie- Napachanie 
Rogierówko-Starzyny 
Kobylniki 
 

Gimnazjum w Napachaniu 
ul. Poznańska 26 

5 Sołectwo 
Bytkowo-Sobota 
Rostworowo-Żydowo 
Krzyszkowo 
 

Urząd Gminy w Rokietnicy  
ul. Golęcińska 1 Budynek A 

 

W obwodzie Nr 1 w Rokietnicy ul. Szkolna 3C 
zlokalizowany będzie lokal dostosowany do osób 
niepełnosprawnych. Na wniosek wyborcy 
niepełnosprawnego wniesiony do Urzędu Gminy 
najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, Urząd 
Gminy dopisuje do spisu wyborców w obwodzie 
głosowania, w któr ym znajduje się lokal 
przystosowany do osób niepełnosprawnych.
Lokale wyborcze czynne będą w dniu 12 listopada 
2006 roku od godz. 6.00 do godz. 20.00.
Spis wyborców udostępniony będzie do wglądu w 
dniach od 30 października do 10 listopada 2006 
roku w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy w 
Rokietnicy  pokój nr 1.

Wójt Gminy Rokietnica
Kazimierz Łukasik
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   OBWIESZCZENIE
WÓJTA 

   GMINY ROKIETNICA

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 
roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 159, 
poz. 1547 ze zmianami)

podaję do publicznej wiadomości informację o 
okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i 
liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych 
oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji 
wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw.

Siedziba terytorialnej komisji wyborczej dla 
wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw: Urząd Gminy w Rokietnicy ul. 
Golęcińska 1 - sala sesyjna, pokój nr 24.
Wójt Gminy Rokietnica - Kazimierz Łukasik

    z dnia 14 września 2006 roku

Numer
okręgu

Granica okręgu

Sołectwo:

Bytkowo - Sobota

Rostworowo - Żydowo

Sołectwo

Cerekwica - Mrowino, Przybroda

Sołectwo

Rokietnica

Sołectwo

Dalekie - Napachanie

Sołectwo

Kiekrz - Pawłowice

Sołectwo

Krzyszkowo

Sołectwo

Kobylniki

Rogierówko - Starzyny

2

2

5

1

3

1

1

1

2

3

4

5

6

7

Liczba 
radnych
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Harmonogram zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych dla klientów P.U.K. 

Sp.  z o.o.  Rokietnica na 2006 rok

MIEJSCOWOŚA DATA

ROKIETNICA 06.11.06

—YDOWO, ROSTWOROWO, KRZYSZKOWO 08.11.06

STARZYNY, KIEKRZ 09.11.06

CHWALISZEWO, ROGIERÓWKO, KOBYLNIKI MALE 13.11.06

KOBYLNIKI DU—E, NAP ACHANIE, DALEKIE 14.11.06

BYTKOWO, SOBOTA, PAWLOWICE 15.11.06

POZNAN, MICHALKOWO 16.11.06

MROWINO, ZMYSLOWO 27.11.06

CEREKWICA, PRZYBRODA 28.11.06

Uwaga !!!
Odpady prosimy wystawić przed posesję najpóźniej w dniu 
planowanego wywozu do godziny 8.00.
Odpady nie wystawione w wyznaczonym terminie, nie będą 
odebrane. 

FUNKCJONOWANIE 
PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG 

KOMUNALNYCH W ZWIĄZKU 
Z UCHWAŁĄ Z DNIA 12.12.2005 ROKU 

W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA 
PORZĄDKU I CZYSTOŚCI

NA TERENIE GMINY ROKIETNICA

Istotne miejsce działalności komunalnej w gminie 
zajmuje gospodarka odpadami stałymi. Zagadnieniem 
tym zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, 
które w coraz szerszym zakresie zmierza do właściwego i 
zgodnego z nowoczesnymi trendami wypełniania tego 
zadania. W sferze organizacyjnej najważniejszym 

zadaniem jest zapewnienie odbioru  odpadów stałych z 
terenu gminy oraz rozbudowa systemu odbioru i 
segregacji odpadów. Chcemy zaproponować Państwu 
kompleksowe rozwiązanie obsługi domostw w 
następujący sposób:

L.p. Rodzaje odpadów Częstotliwość ich odbioru Rodzaj pojemników 

1 Odpady komunalne 

nieselekcjonowane 
1 x m-c, 

2 x m-c 
90 l, 120 l, 240 l, 1100 l, worki 

foliowe 

2 Odpady budowlane i 

zielone 
Na indywidualne 

zamówienie 110 l lub luzem, kontenery 

3 Odpady wielkogabarytowe 2 x rok luzem 

4
 

Odpady
 
niebezpieczne

 Co
 
2

 
m-ce

 
łącznie

 
z
 

odpadami
 

selekcjonowanymi
 

Czerwone
 
worki,

 
oryginalne

 

opakowania
 
odbierane

 
przez

 

uprawnioną
 
firmę,

 
z
 
którą

 

należy
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Odpady
 
opakowaniowe

 

papier,
 
tworzywa

 
sztuczne,

 

szkło
 Co

 
jeden

 
lub

 
dwa

 
m-ce

 Opisane
 
worki

 
dostarczone

 

nieodpłatnie
 

6
 

Odpady
 

kuchenne
 

(biodegradowalne)

 1
 

x
 

tydzień
 

lub
 

kompostowane

 

na

 

miejscu

 Specjalne
 

pojemniki
 

dostarczone

 

odpłatnie

 
 

DZIESIĘCIOLECIE DZIAŁALNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH

SP. Z O.O. W ROKIETNICY

PIĘĆ LAT DZIAŁANIA KANALIZACJI SANITARNEJ
PODCIŚNIENIOWEJ W GMINIE ROKIETNICA.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy 
powstało 23 grudnia 1996 roku i służy społeczności gminy Rokietnica 
dziesiąty rok. Do najważniejszych osiągnięć w tym okresie należy 
stworzenie koncepcji programowo-przestrzennej kanalizacji sanitarnej 
podciśnieniowej dla gminy Rokietnica, która powstała na przełomie 
1999/2000 roku. Zgodnie z tą koncepcją 7 listopada 2000 roku 
został oddany do użytku II bioblok oczyszczalni ścieków w Bytkowie. Był 
to bardzo ważny moment pozwalający na rozpoczęcie kompleksowego 
skanalizowania naszej gminy. Rada Gminy podjęła Uchwałę 
początkującą tworzenie gminnego systemu kanalizacji sanitarnej. 
Dokumentacja projektowa obejmowała następujące miejscowości: 
Bytkowo, Kiekrz, Kobylniki (Małe), Pawłowice, Rogierówko, Rokietnicę, 

Sobotę i Starzyny. Rozpoczęta inwestycja  w 2001 roku dobiega końca 
poprzez dokończenie kanalizacji w Kobylnikach (Małych). Wartość II 
etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach wykonanej w 2006 
roku wynosi 598.515,31 zł. Jest to pierwsza inwestycja, której 
inwestorem jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
Podpisana została umowa na rozbudowę oczyszczalni ścieków w 
Bytkowie etap III, dzięki której przepustowość wzrośnie o 600 
m3/dobę, pozwoli to na kontynuację rozbudowy systemu kanalizacji w 
pozostałych miejscowościach naszej gminy. Chciałbym podkreślić, że 
ujęta w planie rozwoju lokalnego gminy Rokietnica na lata 2004 - 2013 
modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Bytkowie etap III miała 
kosztować 5.490.000,00 PLN o przepustowości maksymalnej 1100 
m3/dobę, natomiast wartość prowadzonej przez Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych inwestycji wynosi dwukrotnie mniej tj. 
2.800.000,00 PLN a przepustowość wynosić będzie Q = 1560 
m3/dobę, jest to wynikiem opracowań wysokiej klasy specjalistów 
pracujących w naszym przedsiębiorstwie, którzy utożsamiają się z 
przedsiębiorstwem i gminą. Zakończenie inwestycji jest planowane w 
2007 roku. Jeszcze w tym roku przewiduje się budowę rurociągu 
łączącego Kobylniki z Napachaniem, który pozwoli na doprowadzenie 
ścieków z miejscowości Napachanie do przepompowni próżniowo - 

Nr 10/2006
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tłocznej w Rogierówku. Na wymienione powyżej inwestycje 
przedsiębiorstwo uzyskało pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 
3.100.000,00 PLN z możliwością umorzenia 25%. Wartość robót 
rozpoczętych w tym roku wyniesie około 3.800.00,00 PLN. Rok 

2006/2007 jest przełomowy ze względu na rozpoczęcie II etapu 
rozbudowy kanalizacji dla pozostałych miejscowości naszej gminy. 
Opracowania naukowe prowadzone pod kątem zastosowania 
nowoczesnego systemu kanalizacji podciśnieniowej na obszarach 
wiejskich potwierdziły wybór tej metody jako najlepsze i najtańsze 
rozwiązanie inwestycyjne i eksploatacyjne również dla gminy 
Rokietnica. Mam nadzieje, że mieszkańcy jako najbardziej 
zainteresowani potwierdzą, że problem odpadów płynnych na 
terenach skanalizowanych został prawidłowo rozwiązany i mam 
nadzieję, że podobnie będzie na pozostałym obszarze naszej gminy, 
gdzie będzie budowana kanalizacja sanitarna.

Prezes Zarządu
mgr inż. Janusz Filipiak

Nr 10/2006

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Rokietnicy informuje, że od listopada 

2006 roku rozpoczynają się zajęcia 
„Pracowni zręcznych rąk” dla 

dorosłych.
Zajęcia odbywać się będą w czwartki 

w godzinach 18.00 - 19.30.
Odpłatność za zajęcia 20 zł miesięcznie.

Wszystkich chętnych prosimy o 
zgłaszanie się do placówki

- zapisy na zajęcia. 
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nowoczesny sprzęt do produkcji rolnej i sadowniczej. 
Otwarto również cieszący się ogromną popular-
nością wśród klientów, nowy punk sprzedaży owoców 
"Czerwone Jabłuszko" przy ulicy Zwierzynieckiej w 
Poznaniu oraz zamontowano klimatyzację w punkcie 
sprzedaży owoców w Cerekwicy. Ponadto 
przeprowadzono wiele drobnych remontów posia-
danych budynków i maszyn, a także wyremontowano 
i unowocześniono bursę studencką w pałacu. W dniu 
15 września 2006 roku z okazji 60-lecia Rolniczo-
Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego 
Przybroda odbyło się rocznicowe spotkanie, w 
którym uczestniczyli: Rektor prof. dr hab. Erwin 
Wąsowicz, Prorektor prof. dr hab. Grzegorz 
Skrzypczak, Pełnomocnik Rektora ds. Zakładów 
Doświadczalnych mgr Henryk Bryll, Administratorzy i 
Dyrektorzy Rolniczych i Leśnych Zakładów 
Doświadczalnych Akademii Rolniczej w Poznaniu. 
Gospodarzem spotkania był Administrator R-SGD 
Przybroda dr inż. Jerzy Mazur. Na zakończenie 
oficjalnej części spotkania z okazji jubileuszu 60-
lecia działalności Rolniczo-Sadowniczego Gospo-
darstwa Doświadczalnego Przybroda Rektor prof. dr 
hab. Er win Wąsowicz pr zekazał na ręce 
Administratora Gospodarstwa List Gratulacyjny dla 
wszystkich byłych i obecnych pracowników Zakładu, 
a w dowód uznania przyznał dr inż. Jerzemu Mazurowi 
medal "Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis" 
oraz wyróżnił dyplomami dwóch wieloletnich 
pracowników Gospodarstwa; inż. Leszka 
Zawodniego i Ryszarda Jandego. Ostatnie lata 
potwierdzają, że Rolniczo Sadownicze Gospodarstwo 

Doświadczalne Przybroda, zarówno przed, a także po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, stanowi 
czołówkę gospodarstw w regionie i spełnia rolę 
nowoczesnej placówki naukowo-badawczej i 
dydaktycznej Akademii Rolniczej im. Augusta 
Cieszkowskiego w Poznaniu.

mgr inż. Filip Mazur 
R-SGD Przybroda
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60-lecie Gospodarstwa 
Doświadczalnego w Przybrodzie

Jesienią tego roku mija 60 lat od utworzenia w 
Przybrodzie Gospodarstwa Doświadczalnego. W 
1946 roku, z inicjatywy prof. Jana Ślaskiego  
kierownika Katedry Ogrodnictwa Wydziału Rolniczo  
Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, powstały w 
Przybrodzie pierwsze nasadzenia sadownicze. W 
1951 roku Wydział Rolniczo  Leśny Uniwersytetu 
Poznańskiego został przekształcony w Wyższą 
Szkołę Rolniczą, która stała się użytkownikiem 

Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Przybroda. W 
roku 1972 Wyższa Szkoła Rolnicza uzyskała miano 
Akademii Rolniczej. W październiku 1994 roku, 
decyzją Rektora Akademii Rolniczej im. Augusta 
Cieszkowskiego w Poznaniu, w miejsce Rolniczego 
Zakładu Doświadczalnego zostało powołane 
Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświad-
czalne Przybroda w administrowaniu. Pierwszym 
kierownikiem Gospodarstwa był Kazimierz Szrama. 
W 1955 roku na stanowisko Dyrektora Rolniczego 
Zakładu Doświadczalnego powołany został mgr 
Władysław Darul, a od 1994 roku Rolniczo  
Sadowniczym Gospodarstwem Doświadczalnym 
Przybroda administruje dr inż. Jerzy Mazur. 
Gospodarstwo pełniło i nadal pełni rolę propagatora 
dobrego i nowoczesnego rolnictwa oraz 
sadownictwa, a jednocześnie stanowi szerokie 
zaplecze Uczelni w zakresie prowadzonych prac 
naukowo-badawczych, dydaktycznych i wdroże-
niowych. Na wyróżnienie zasługują zarówno 
osiągnięcia i dorobek produkcyjny gospodarstwa, 
jak również wiele sukcesów badawczych oraz 
popularyzatorskich głównie w zakresie sado-
wnictwa. Od szeregu lat R-SGD Przybroda prowadzi 
szeroką działalność szkoleniową poprzez 
organizowanie pokazów praktycznych, seminariów 
sadowniczych, a także konferencji naukowych 
współorganizowanych z Katedrą Sadownictwa. W 
ostatnich 5 latach w Rolniczo  Sadowniczym 
Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda 
poczyniono szereg inwestycji. Zakupiono 
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Barbarus znaczy bełkotliwy

Tegoroczny trzynasty już Festyn Archeologiczny w Biskupinie 
poświęcony był spotkaniu dwóch cywilizacji: Rzymian i 
Barbarzyńców. Dzięki p. Małgorzacie Sklepik, która 
zorganizowała wycieczkę, około czterdzieścioro z naszych 
uczniów na własne oczy mogło porównać obie kultury i wyrobić 
sobie o nich własne zdanie. 21 września o 8.30 wyjechaliśmy 
autokarem spod szkoły, na miejscu byliśmy dwie godziny 
później.  Ponieważ festyn archeologiczny cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem, w Biskupinie spotkaliśmy tłumy uczniów ze 
wszystkich typów szkół. Przewodnik najpierw zabrał nas do 
zrekonstruowanej osady, gdzie omówił walory obronne 
architektur y grodu. 
Później mieliśmy czas 
wolny, który większość z 
n a s  s p ę d z i ł a  n a  
o g l ądan i u  poka zu  
taktyk i  wojennej  i  
uzbrojenia rzymskich 
leg ionów i  ba rba -
rzyńców. Prowadzący 
pokaz zabawnie określił 
R z y m i a n  m i a n e m  
klonów, rzeczywiście ich 
wygląd to potwierdzał. 
Inaczej rzecz się miała z 
b a r b a r z y ń c a m i   
n i e p r z e c i ę t n i e  
wysokimi, dzikimi i 
n i e p o w t a r z a l n y m i  
w o j o w n i k a m i .  
Przypomnę tylko, że 
barbarzyńcą według 
mieszkańca imperium 
był każdy człowiek, 
który mieszkał poza granicami Cesarstwa Rzymskiego. Nazwa 
ta dosłownie znaczy bełkot, bełkotliwy, gdyż taki władającym 
łaciną Rzymianom wydawał się język obcych plemion.  Później 
zobaczyliśmy targ niewolników. Rzymianie z widowni wyławiali 
co lepiej wyglądających widzów, by później próbować sprzedać 
ich z jak największym zyskiem. Jako ciekawostkę przytoczę 
koszt niewolnika w przeliczeniu na dzisiejsze złotówki. 
Niewolnik poza granicami imperium wart był około 2,50 zł, po 
dostarczeniu do Rzymu rzadko mniej niż 4000. Wśród 
pojmanych jeńców znalazł się też nauczyciel, dowiedzieliśmy się 
dzięki temu, że w Rzymie ta grupa ludzi była niezwykle ceniona. I 

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

Ochotnicza Straż Pożarna 
Mrowino

w nowej szacie!

W ostatnim okresie trwały intensywne prace modernizacyjne 
obiektu Straży OSP w Mrowinie.

W dniu 1 października 2006 roku (niedziela) uroczyście w 
asyście Wójta Gminy Pana Kazimierza Łukasika została 
przekazana odnowiona Strażnica nowej drużynie OSP w 
Mrowinie. Pomysłodawcą oraz koordynatorem prac 
remontowych był radny Ryszard Lubka, który pozyskał 
sponsorów w osobach:
- Pana Waldemara Miecznika właściciela ZHU „Domex” w 
Rokietnicy,
- Pana Andrzeja Polody współwłaściciela Nissan AiR Polody 
sp.j. w Przeźmierowie,
Przy tej okazji Wójt Gminy wręczył Naczelnikowi Straży Panu 
Leszkowi Małyszce oraz z-cy Radosławowi Masłowskiemu 
dyplomy uznania. 
Pan Ryszard Lubka zapowiedział, że Strażnica w Mrowinie 
nadal pozostanie w kręgu jego zainteresowania i uważa, że w 
najbliższej przyszłości będzie można przeprowadzić remont 
części socjalnej tej Strażnicy.
Pan Ryszard Lubka na zakończenie życzył wszystkim druhom 
straży, aby ewentualny sygnał syreny alarmowej wzywał ich 
tylko na ćwiczenia, a jak najmniej do prawdziwej akcji 
gaśniczej. Redakcja

PODZIĘKOWANIE

             

Pragnę podziękować Panu Tomaszowi Świderskiemu za 
pomoc przy wykoszeniu boiska do piłki nożnej w Żydowie. 

Podziękowania składają także piłkarze z Żydowa.

Radny Piotr Hałas
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tak, za nieznanego nauczyciela płacono 20000 zł do 40000 zł, 
uznany nauczyciel zaś sprzedawany już nie na wolnym rynku, 
lecz z rodziny do rodziny mógł kosztować nawet 120000 zł. Jak 
zauważył prowadzący, zawód pedagoga jest więc profesją, 
która w ciągu wieków uległa największej deprecjacji. Po 
krótkiej przerwie odbył się pokaz walki gladiatorów, który 
cieszył się największym powodzeniem. Widzowie żywo brali 
udział w pokazie, tego zresztą wymagał prowadzący. Po 
pierwsze, tłum musiał krzyczeć i wiwatować na cześć 
patrycjuszy, którzy finansowali walki. Po drugie, z własnej 
inicjatywy reagował, kibicując poszczególnym gladiatorom. 
Fortuna dla niektórych wojowników okazała się łaskawa, dla 
niektórych zaś okrutna. Obserwując tłum nie potrafiłam pojąć, 
dlaczego niektórzy gladiatorzy po przegranej walce  zgodnie z 
wolą ludu  mogli zachować życie, inni zaś dobijani byli 
pchnięciem miecza na placu boju. 
Na Festynie Archeologicznym odwiedziliśmy budki z wyrobami 
rękodzielniczymi (między innymi z papierem czerpanym), punkt 
bicia monet, zobaczyliśmy kowala, złotnika. Dowiedzieliśmy 
się także, jak powstaje dziegieć i smoła drzewna. Dla 
wszystkich były to niezapomniane atrakcje. Myślę, że nie ma 
lepszej lekcji historii. Dobrze, że jest Biskupin i coroczny 
Festyn Archeologiczny.

Magdalena Tomkowiak

I po raz kolejny pierwsza klasa, spójrzcie, 
jakie sympatyczne buzie, aniołki. 

Przedstawiam z dumą pierwszoklasistów:

Na dole od lewej: Mikołaj Smolarkiewicz, Zbyszek Pszczoła, 
Tomek Wawrzyńczak, Kuba Dolata, Maciej Leśniewski, Marcin 
Wojtaszak, Marcin Michalak, Arek Zybała;
Drugi rząd: Adrian Bukowski, Asia Kowalska, Agnieszka 
Napieralska, Patr ycja Stęsik, Natalia Janke, Ewa 
Maciejaszek, Ada Ogrodnik, Paulina Kozłowska, Angelika 
Michalak, Mateusz Miarka, i ja w roli Anioła Stróża Małgorzata 
Sklepik; Matesz Janikowski, Przemek Augustyniak, Daniel 
Migacz, Matusz Małek, Michał Pietrzak, Piotr Lubka, Przemek 
Wijata, Artur Leopold, Maciej Skrodzki, Dawid Trzebiński.

Firma „ART& MUSIC” popularyzuje edukację muzyczną w 
szkołach. Do naszego gimnazjum zaprosiliśmy muzyków z 
programem pod tytułem „Historia pewnej gitary”. Spotkanie, 
które prowadził pan Dominik Nowak, odbyło się 14.09.2006 r. 
Główną bohaterką była gitara! Bardzo popularny instrument 
muzyczny, znany na całym świecie. Towarzyszyły jej, 
pochodzące z tej samej rodziny  bandżo i mandolina. Pytanie 
jednak co tak naprawdę wiemy na temat gitary? Swoją wiedzę 
mogliśmy skonfrontować w czasie spotkania. Muzycy 
przedstawili jej genezę, rodzaje oraz możliwości brzmieniowe. 
Pan Paweł Głowacki okazał się wirtuozem prezentowanych 
instrumentów. Jego mistrzowskie wykonanie między innymi: „El 
condor passa”, „Kalinki” czy bałkańskich melodii ludowych 
zachwyciło wszystkich. Takie wydarzenia przybliżają świat 
muzyki innych kultur, kształtują wrażliwość młodego człowieka, 
pokazują, że nadal istnieje inny, piękny świat daleki od 
komputerów, telefonów komórkowych czy gier video, w którym 
to WSPÓLNIE można doznawać wielu wzruszeń. Muzyce nie 
mówimy do widzenia, lecz do usłyszenia! Za pomoc w 
organizacji spotkania chciałabym podziękować dyrektorowi 
Gminnego Ośrodka Kultury, a jednocześnie dobremu duchowi 
szkoły p. Jadwidze Waligóra-Halke, oraz sołtysowi Mrowina  
Cerekwicy, p. Marianowi Kortusowi.

Małgorzata Sklepik

SPRZĄTANIE ŚWIATA

15 września zaopatrzeni w worki foliowe i jednorazowe rękawice 
wyruszyliśmy do walki z odpadami. Poszczególne grupy uczniów 
wraz z nauczycielami przeszły większość napachańskich ulic, tzn. 
Poznańską, Rokietnicką, Starzyńską i Leśną oraz drogę do 
Kobylnik, zbierając i segregując znalezione śmieci: papierki od 
lodów, chipsów, kartoniki po sokach, butelki wszelkiej maści i 
autoramentu (ciekawa kolekcja), puszki, siatki foliowe, worki, 
sznurki i co tam jeszcze było. Zgodnie z zaleceniami organizatorów 
pozostawiliśmy tylko akumulatory, materiały opatrunkowe, 
strzykawki i inne ostre przedmioty np. zbite butelki. Po powrocie 
stwierdziliśmy, że przy posesjach w Napachaniu jest bardzo czysto. 
Wszyscy mieszkańcy dbają o swoje otoczenie. Inaczej jednak jest w 
miejscach „bezpańskich” np. przy parku, lesie, drodze do Kobylnik. 
Tam stoczyliśmy z odpadami najcięższe bitwy. Mamy w związku z 
tym prośby:
„Mamo - Tato wyrzucający pampersy, własny śmietnik masz bliżej”, 
„Człowieku pijący napoje alkoholowe, skoro musisz pić, to przytul 
się do ulubionej piersiówki aż do śmietnika”,
„Osobo Odpowiedzialna, postaw kosze na śmieci przy 
przystankach autobusowych”.
Natura Wam podziękuje, bo do takich warunków
„się NIE przystosuje”

Spotkanie z kulturą
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ZAPROSZENIE
Gimnazjum w Napachaniu zaprasza wszystkich 
Mieszkańców Gminy na wystawę ŻYCIE CODZIENNE W 
OKUPOWANEJ  W IELKOPOLSCE  1939 -1945  
przygotowaną przez Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej  Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w Poznaniu, która odbędzie się w 
dniach od 8 do 19 listopada br w godzinach 16-18. 
Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 8 listopada 
2006 roku o godzinie 17. W imieniu organizatorów ser-
decznie zapraszamy.

Beata Jagodzińska

sponsorzy spotkali się w sali bankietowej Novotel Poznań 
Centrum na koktajlu. Wieczór upłynął nie tylko na analizowaniu 
poszczególnych dołków. Organizator zapewnił szereg 
dodatkowych atrakcji: pokaz mody golfowej, pokaz somalierski, 
konkursy (w tym konkurs bicia piany dla panów, który wygrał 
Stefan Kołtuński i konkurs na ,,podrzut naleśników'',  w którym 
najlepsza okazała się Fon Kalawan), odbyła się również loteria 
fantowa. Dyrektor Marek Kaszewski roztoczył wizję rozbudowy 
hotelu w Poznaniu, obiecując golfistom niespodziankę. 
Fantastyczna zabawa z pewnością trwałaby do białego rana, 
gdyby nie fakt, że następnego dnia znów należało się stawić z 
samego rana w Bytkowie. Niedziela przywitała zawodników 
najpierw mgłą, a następnie deszczem; jednak nie przeszkodziło 

to wystartować w drugiej rundzie turnieju. Podczas, gdy na polu 
trwała walka o wynik i atrakcyjne nagrody, w okolicach domku 
klubowego trwał piknik z atrakcjami dla gości. Można było 
postawić pierwsze golfowe kroki w ramach Akademii Golfa i 
zmierzyć się w zorganizowanych dla początkujących zawodach 
na najdłuższe uderzenie... Skorzystać z porad stylisty, masażu 
relaksującego lub porad wróżki ... Odbywały się jazdy testowe 
samochodami marki Audi. Piknik uświetnił występ śpiewaczki 
operowej Pani Izabeli  Kopeć (mezzosopran). Tuż przed 
oficjalnym ogłoszeniem wyników, jakby emocji było nie dość  
przeprowadzono turniej Hole in One na dołku numer 18, w 
którym bój toczył się o samochód marki Audi- neistety rzaden z 
graczy nie wyjechał  z Bytkowa nowym samochodem. Pomimo 
jesiennej pogody turniej obfitował w wiele emocji i sportowych 
wydarzeń. Wśród amatorów w klasyfikacji stroke play brutto 
zwyciężył Bartosz Brózda , który w trakcie dwóch rund zagrywał 
piłkę 161 razy. Wśród amatorów klasyfikowanych według 
punktów Stableforda (Hcp 18,4-36), najlepiej wypadł Jan 
Pedersen uzyskując 80 punktów, zaraz po Nim uplasowali się 
bracia Lipińscy- Andrzej i Janusz.  W grupie mężczyzn z niż
szym handicapem (HCP 0-18,4) trzecie miejsce zajął Lucjan 
Głowacki ( 151 netto), drugie  Ledoux Louis (147 netto), a 
pierwsze Andre Schuhl  kapitan Golf Club Bytkowo z wynikiem 
145 uderzeń netto. Wśród kobiet najlepszy wynik osiągnęła 
Anna Łuszczewska  156 netto, przed Fon Kalawan - 169 i  
Jolantą Kołtuńską  180.
Turniej zakończył się podziękowaniem dla sponsora 
generalnego  grupy hotelowej Novotel i Orbis. W odpowiedzi 
Dyrektor Marka Kaszewski zaprosił wszystkich na trzecią edycję 
Novotel Poznań Open, która z pewnością odbędzie się we 
wrześniu 2007 roku. 

Golf Club Bytkowo, County Poznan
tel. 061/ 66 37 400www.polegolfowe.pl, 

Novotel Poznań Open
Weekend 30 września  1 października w kalendarzu golfowym 
zapisał się drugim z kolei Turniejem Novotel Poznań Open. 
Jedną z największych imprez golfowych w Wielkopolsce w 
mijającym sezonie.    
W sobotę, kilka minut po godzinie 9 nad Polem Golfowym w 
Bytkowie rozniósł się dźwięk klaksonu .... będący sygnałem 
dla golfistów do rozpoczęcia turnieju. W tym samym momencie 
z osiemnastu tee wystartowało ponad siedemdziesięciu 
graczy. Pogoda i humory dopisywały, co nie pozostawało bez 
wpływu na wyniki. Tryumfatorem pierwszego dnia zmagań 
okazał się Bartosz Brózda ( 78 uderzeń brutto). Wieczorem 
uczestnicy Novotel Poznań Open, zaproszeni goście oraz 
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Pomaluj  szkołę na  różowo!

C e n t r u m  E d u k a c j i  
Obywate lsk ie j  i  Gaze t y  
Wyborczej, Partnerzy PAFW, 
gazeta.pl w zeszłym roku 
s z k o l n y m  2 0 0 5 / 2 0 0 6  
ur uchomi l i  ogó lnopo lsk i  
program pt. ,,Nauczyciel z 

klasą” na bazie programu ,,Szkoła z klasą”. Do tego programu 
zgłosiło się kilku nauczycieli Gimnazjum im. Noblistów w 
Rokietnicy: p. Renata Gąszczyk koordynator zespołu, p. 
Mirosława Maciejewska, p. Aleksandra Borecka  Kozioł, p. 
Małgorzata Gorzejewska. Program skierowany był do 
wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad- 
gimnazjalnych w Polsce. W programie mogły wziąć udział takie 
szkoły, w których co najmniej trzech nauczycieli gotowych było 
realizować zadania. Uczestnikami akcji były oddzielne szkoły 
lub zespoły szkół. Zespoły nauczycieli z jednej szkoły pracowali 
razem. Opracowywali plan uczestnictwa w akcji, ustalali 
zasady współpracy (podziału zadań zespołowych, wspierania 
poczynań indywidualnych, hospitacji koleżeńskich i dawania 
sobie informacji zwrotnej  kr ytyczni przyjaciele), 
przygotowywali prezentacje uczniowskie w szkole po 
zrealizowaniu projektów uczniowskich. Na program składały 
się cztery części: ,,Nauczycielu, odejdź od tablicy”, 
,,Nauczycielu, pracuj metodą projektów”, ,,Nauczycielu, 
oceniaj uczniów tak, by pomóc im się uczyć”, ,,Uczeń też 
człowiek”. Każdy nauczyciel wykonywał zadania, by zdobyć 
wszystkie cztery powyższe „sprawności nauczyciela". Jego 
pracę oceniali nauczyciele wchodzący w skład zespołu 
nauczycieli z innych szkół, a o uzyskaniu tytułu decydowała 
komisja powołana przez organizatorów. Nauczyciele 
Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy współpracowali z 
kilkoma polskimi szkołami: Zespołem Szkół w Jerzykowie 
szkoła partnerska, Gminnym Gimnazjum w Zacharzynie, 
Zespołem Szkół w Czernikowie. W czasie wykonywania zadań 
szkoły razem pracowały, wspierały się w swoich działaniach, 
pomagały w pokonywaniu trudności, nauczyciele wymieniali 
się uwagami. Wzajemnie recenzowali swoją pracę. Komisja 
programu dokonywała ocen cząstkowych, czyli akceptowała 
lub krytycznie oceniała poszczególne sprawności. Pomyślne 
ukończenie całego programu dało nauczycielom Gimnazjum w 
Rokietnicy tytuł: „Nauczyciela z klasą", a szkoła otrzymała 
dyplom poświadczający udział w programie. W roku szkolnym 
2006/2007 rusza II edycja Nauczyciela z klasą. Zespół 
nauczycieli Gimnazjum z Rokietnicy zachęca wszystkich 
nauczycieli do wzięcia udziału w tym programie, gdyż można 
tutaj zdobyć wiele nowych umiejętności niezbędnych w pracy z 
dziećmi i młodzieżą szkolną. 

Autor: Renata Gąszczyk

 

CORAZ  MNIEJ  ŚMIECI!!!

Wzorem lat ubiegłych i w tym roku nie mogło zabraknąć 
uczniów Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy podczas akcji 
„Sprzątanie świata”. W słoneczny sobotni poranek 16 
września spotkaliśmy się w szkole, gdzie pod opieką 
wychowawców uczniowie uczestniczyli w warsztatach 
ekologicznych. Efektem twórczości uczniów jest wiele 
ciekawych prac, które można podziwiać w naszym gimnazjum. 
Duże zainteresowanie uczniów wzbudziła prezentacja 
multimedialna przedstawiająca zasady segregacji odpadów 
na terenie naszej gminy. Najważniejszym jednak zadaniem 

było posprzątanie okolicy. Pełni zapału ruszyliśmy więc w teren, 
z nadzieją, że w tym roku śmieci będzie o wiele mniej niż w 
latach ubiegłych. Pracownicy Urzędu Gminy zaopatrzyli nas w 
worki i rękawiczki. Jak co roku Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Rokietnicy zobowiązało się do zabrania 
zapełnionych przez uczniów worków. Na wcześniej wyznaczone 
trasy uczniowie dotarli dzięki współpracy z firmą Rokbus. 
Młodzież z dużym zapałem zbierała śmieci, których w tym roku 
było mniej niż w latach ubiegłych. Mam nadzieję, że 
świadomość ekologiczna mieszkańców naszej gminy jest 
wynikiem edukacji proekologicznej prowadzonej w naszym 
gimnazjum od początku jego istnienia. Świadczy to o tym, że 
nasi wychowankowie stosują na co dzień zasady życia w 
przyjaźni ze środowiskiem. Wierzymy, że w przyszłym roku nie 
będzie już czego zbierać.

Ewa Piszora

Od działań lokalnych
do współpracy europejskiej!

PROGRAM  SOCRATES  COMENIUS
W GIMNAZJUM  IM.  NOBLISTÓW  W  ROKIETNICY

W ubiegłym roku uczniowie czterech szkół z małych 
miejscowości: Rokietnicy, Korgen, Montherme pracowali nad 
poznaniem i prezentacją swoich lokalnych wartości. Po roku 
pracy odległość pomiędzy Polską, Norwegią a Francją wydaje 
się mniejsza. Pogłębienie wzajemnego poznania i wzbogacenie 
doświadczeń edukacyjnych, kulturowych przyniesie kolejny 
wyjazd. 28 września delegacja nauczycieli i uczniów naszego 
gimnazjum wyrusza do Francji.
„Wierzymy, że mamy w naszych rękach realistyczny projekt, że 
rezultatem będzie rosnąca wiedza i świadomość w 
społeczności lokalnej, że nasze poszczególne wsie nie są tak 
odizolowane, jak mogłaby zasugerować odległość. My, 
Europejczycy, mamy wspólną ziemię i wspólną przyszłość, 
chcemy przyczynić się do zapewnienia sobie i innym 
współobywatelom Europy jak najlepszych warunków rozwoju. 
Ktoś, patrząc z góry, będzie wiedział, że ludzie w każdym 
miejscu kontynentu pracują,, by zapewnić Europie jedność.”

Szanowni  Mieszkańcy 
Gminy  Rokietnica!

Zapraszamy na wystawę prac uczniowskich, powstałych w 
pierwszym roku projektu: „Od działań lokalnych do współpracy 
europejskiej”,którą,dzięki uprzejmości władz samorządowych, 
oglądać będzie można w październiku w siedzibie  gminy 
Rokietnica.

opr. Małgorzata Gorzejewska

SUKCESY MŁODEGO  SZACHISTY

Uczeń naszego Gimnazjum, Łukasz Chmiest z klasy IIa, odnosi 
znaczne sukcesy w zawodach szachowych. W zawodach 
gminnych zajął I miejsce i zdobył prawo do udziału w 
mistrzostwach powiatu w Kórniku. Swoje umiejętności 
potwierdził w mistrzostwach Poznania, kwalifikując się do 
mistrzostw Wielkopolski w Żerkowie. Uzyskał na nich 4 
kategorię szachową. Udanie zakończył zawody we Wronkach, 



2 listopada minie osiem lat, kiedy Rada Gminy Rokietnica 
wybrała mnie na Wójta Gminy.  Przyszedł czas podsumowań, tym 
bardziej, że jak zadeklarowałem na sesji absolutoryjnej, nie będę 
ubiegał się o wybór na kolejną kadencję i dlatego to podsumowanie 
będzie pozbawione wszelakich ozdobników, fajerwerków, czy taniej 
propagandy. Pragnę przedstawić Państwu nasze wspólne dokonania, 
ale także i to czego, nie udało się nam zrobić.

Każdy z mieszkańców naszej Gminy na pewno sam może 
oceniał na bieżąco i teraz ocenić, czy kolejne dwie kadencje były 
czasem dobrze wykorzystanym, czy nasza Gmina podążała  we 
właściwym kierunku i czy tempo zachodzących zmian było 
wystarczające, czy po tych latach nam wszystkim, żyje się lepiej, z 
czego jesteśmy zadowoleni, a jakie zadania są przed nami i czekają na 
realizację.

Odpowiedź na postawione wyżej pytania nie jest jednoznaczna. 
Zależy ona bardzo często od sytuacji życiowej każdego z nas, od 
tego, czy nam samym, we własnym gospodarstwie, zakładzie pracy 
czy w domu wszystko się udało.

Mijające lata były okresem, w którym przygotowano trzy duże 
opracowania planistyczne, w oparciu o które kształtowaliśmy 
rozwój naszej Gminy.

Pierwszym było „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica”. Ten 
dokument, po szerokich konsultacjach z mieszkańcami gminy, 

NAJWAŻNIEJSZE CELE, ZADANIA LUB INWESTYCJE,
KTÓRE NA TERENIE GMINY NALEŻY KONIECZNIE ZREALIZOWAĆ

W CZASIE OBECNEJ I PRZYSZŁEJ KADENCJI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

przyjęty przez Radę Gminy Rokietnica w 1999 roku determinuje 
nasze działania w zakresie polityki przestrzennej. Był on już 
kilkakrotnie nowelizowany ze względu na występujące potrzeby. 
W tym roku dokonaliśmy oceny „Studium”, która wypadła 
pomyślnie, jednak wspólnie widzimy potrzebę jego aktualizacji lub 
opracowania nowego dokumentu zgodnego z aktualnymi 
przepisami prawa dotyczącymi planowania przestrzennego. 
Zadania tego nie podejmowaliśmy, bowiem zmiany, jakie nas 
czekają w zapowiadanej  ustawie o planowaniu przestrzennym, 
nakazują podejście do tego tematu z dużą ostrożnością, żeby w 
konsekwencji zmian ustawowych nie było konieczności 
wydawania kolejnych, znacznych środków na kolejną nowelizację 
„Studium”. To zadanie zostawiam nowemu Wójtowi i nowej Radzie 
Gminy. Działania w tym zakresie będą możliwe po podjęciu przez 
parlament nowej ustawy, w świetle której Gmina będzie kreować 
nową politykę przestrzenną.

Kolejny dokument to „Strategia społeczno-gospodarczego 
rozwoju Gminy Rokietnica” uchwalona w 2001 r.  Jest to bardzo 
obszerny dokument poprzedzony licznymi badaniami i 
opracowaniami. Wskazuje na główne kierunki działań w naszej 
Gminie. Zadania, jakie zostały zaplanowane w „Strategii”, wynikają 
między innymi z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 
mieszkańców, stowarzyszeń i radnych. Może nie wszyscy je 
pamiętają, dlatego w tym miejscu przytoczę ich wyniki.

Informacja Wójta Gminy Rokietnica (część 1) 
dotycząca mijających kadencji 1998-2006

kanalizacja

RADNI STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCY

gazyfikacja

budowa i modernizacja dróg, usprawnienie komunikacji

dokończenie budowy hali sportowej

zwiększenie bezpieczeństwa publicznego

rozwój kultury, sportu i rekreacji

uporządkowanie gospodarki odpadami

0

10

20

30

40

50

60

70

80

8
4
,2

7
3
,7

7
1
,3

4
8
,9

4
2
,6

2
0
,7

1
2
,8

1
2
,2

5
7
,1

5
7
,1

2
1
,4

1
4
,3

7
3
,7

1
5
,8

1
2
,0

90



Poniżej wspominam o środkach, jakie pozyskaliśmy z Unii Europejskiej. W 
tym miejscu chcę się odnieść także do innych środków, które gmina 
pozyskała, a było wcale niemało. Największe środki bezzwrotne 
pozyskaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji, była to dotacja w kwocie 3,5 
mln zł. Fundusz udzielił także  pożyczki  na warunkach preferencyjnych w 
kwocie 1,5 mln zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu udzielił gminie na działania proekologiczne (do 2005 
roku) dotacji w kwocie 221 tys. zł i pożyczek na warunkach preferencyjnych 
z możliwością częściowego umorzenia w kwocie 1.764.000 zł. Prawie 600 
tys. zł wyniosły dotacje Agencji Nieruchomości Rolnych. Pozyskanie tych i 
innych  środków w postaci kredytów z Banku Ochrony Środowiska, 
wymagało wielu starań ze strony Urzędu Gminy. Mijający czas przypadł na 
znaczące zmiany w administracji publicznej. Powstał samorząd wojewódzki i 
samorządy powiatowe. Udało się nam ułożyć właściwie współpracę 
pomiędzy gminą, a samorządem województwa i powiatu. W roku 2004 
Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Przygotowania, tak w kraju jak i u 
nas w gminie rozpoczęły się dużo wcześniej. Staraliśmy się zrobić wszystko, 
by na dzień wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej być 
przygotowanym jak najlepiej. Pomagaliśmy Agencji Modernizacji i 
Restrukturyzacji Rolnictwa przygotować spotkania dla rolników dotyczące 
dopłat bezpośrednich, byliśmy współorganizatorami spotkań z posłami 
przed referendum europejskim. Dużo wysiłku i pracy włożyliśmy w 
przygotowanie samego Urzędu Gminy do absorpcji środków 
przedakcesyjnych i akcesyjnych. To się opłacało. Złożyliśmy dwa wnioski do 
funduszu SAPARD (oba ocenione pozytywnie), z których na jeden 
otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1.514.997,00. Złożono w sumie 6 
wniosków do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (wszystkie pozytywnie przeszły ocenę formalną), a 
otrzymaliśmy środki na jeden z nich w kwocie łącznie z dotacją z budżetu 
państwa 1.205.349,00 i jeden wniosek do Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Rolnictwa.
Od 1999 roku przygotowano i uchwalono 63 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obejmujących 530 ha gruntów. Plany te i 
rozwój infrastruktury pozwoliły na dynamiczny wzrost ludności naszej 
gminy. Gmina stała się atrakcyjnym miejscem zamieszkania dla dużej grupy 

Powyższe wykresy wskazują, że radni i stowarzyszenia na pierwszym 
miejscu wskazywali na potrzebę budowy kanalizacji, natomiast na drugim 
miejscu potrzebę realizacji tego zadania widzieli mieszkańcy. Teraz od czasu 
do czasu słyszę głosy, że działania w zakresie budowy kanalizacji, z takim 
trudem prowadzone przez Gminę, są kontestowane, słychać także głosy, że 
należało by się przyjrzeć „Strategii”. Co na to powiedzą mieszkańcy, którzy 
jeszcze kanalizacji nie mają. Bo przeprowadzenie kolejnych badań na pewno 
zmieni układ priorytetów, tak wśród mieszkańców jak i stowarzyszeń i 
radnych. Przecież ci co już kanalizację mają na pewno nie będą zabiegali o 
dalszą jej kontynuację z tą determinacją, jaką mieli w 2001 roku. Uważam, że 
raz rozpoczęty proces winien być zakończony i temu służą moje aktualne 
działania, między innymi opracowany i przyjęty przez Radę Gminy 
harmonogram budowy kanalizacji w kolejnych latach. Nie udało się 
dokończyć gazyfikacji gminy w Kobylnikach, Napachaniu, Przybrodzie, 
Sobocie, Pawłowicach, Żydowie, Dalekim i w części Roztworowa oraz 
Starzyn. Część osób podnosi to jako zarzut. Jednak czy osoby, które to 
wypowiadają nie wiedzą, że gmina mogła, zgodnie z obowiązującym obecnie 
prawem energetycznym dokończyć tylko rozpoczęte inwestycje i to się 
udało. Realizacja kolejnych, nowych  zadań była niemożliwa. Zgodnie z 
prawem (Ustawa „Prawo energetyczne” z dnia 10.04.97r. budową sieci 
gazowych zajmują się dystrybutorzy gazu. Działania w tym kierunku 
prowadziłem z Gazownią Poznańską oraz Lokgazem z Tarnowa 
Podgórnego. Ich wyniki i decyzje dotyczące budowy nowych sieci i 
przyłączy w/w dystrybutorzy gazu uzależniają od prowadzonych analiz 
ekonomicznych, a wpływ na pozytywne efekty tych analiz mogą mieć 
wzrastające liczby odbiorców gazu, w tym szczególnie do ogrzewania i na 
potrzeby nowych firm.

Ostatnim opracowaniem, o którym wspomniałem wyżej był „Plan 
rozwoju lokalnego” uszczegóławiający niektóre zapisy „Strategii”. Był on 
niezbędnym opracowaniem do skutecznego ubiegania się o środki z 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. „Plan” został przygotowany w 
Urzędzie Gminy, przez pracowników Urzędu bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów na zlecenia firmom zewnętrznym. Nie 
ograniczyliśmy się tylko do opracowań strategicznych. Realizowaliśmy 
wynikające z nich zadania. O budowie kanalizacji i gazyfikacji napisałem 
powyżej, zresztą ten temat omawiany jest na bieżąco przez nas  
wszystkich. Dlatego przypomnę inne działania inwestycyjne,  niektóre są 
bardziej widoczne, inne mniej, o niektórych już nie pamiętamy. 
Dokończono budowę Gimnazjum w Rokietnicy, które łącznie z wykonaną 
termomodernizacją obiektu szkoły podstawowej i przedszkola w 
bieżącym roku stanowią ładny kompleks oświatowy. Potrzebę jego 
rozbudowy widzimy, dlatego podjęte zostały już prace związane z 
rozbudową przedszkola. Konieczna jest budowa hali sportowo-
widowiskowej i w tej sprawie podjęte są, zgodnie z uchwałami Rady Gminy 
działania. Zakupiono projekt, a jego realizacja możliwa będzie w 2007. 
Wykonano modernizację kotłowi w szkole i przedszkolu w Rokietnicy i 
Mrowinie. W tym roku zakończona będzie rozbudowa obiektu 
gimnazjalnego w Napachaniu  bowiem do realizacji pozostała tylko 
modernizacja kotłowni. Kto pamięta o tym, że jeszcze osiem lat temu we 
wsi Dalekie nie było wodociągów, że woda w Sobocie miała brunatny 
kolor, że brakowało chodnika na ul.Koszycy, czy w Napachaniu na 
ul.Poznańskiej i Rokietnickiej.  Te i wiele innych zadań złożyły się na 
wydatki inwestycyjne gminy, które za lata 1999- 2005 wyniosły przeszło 37 
milionów złotych. W tym roku, na inwestycje, zgodnie z uchwałą 
budżetową zaplanowaliśmy kwotę 4.804.500 złotych

osób . Od 1999 roku do chwili obecnej liczba ludności wzrosła o 1962 
osoby i aktualnie wynosi 9063 . Pozwalają one także na rozwój małych i 
średnich przedsiębiorstw. Z uwagi na to, że nie chcę pominąć żadnego 
inwestora, nie będę wymieniał firm, które w ostatnim czasie się rozwijały, 
powstały i powstają w naszej gminie. Widać to szczególnie w Rokietnicy, 
Mrowinie, Kiekrzu i Bytkowie. Wielu wójtów zazdrości mam promocji 
gminy, jaką mamy dzięki polu golfowemu. Ogółem w naszej gminie 
zarejestrowanych jest 955 przedsiębiorców wobec 611 w 1998 roku. Dla 
nich, jak i dla wszystkich mieszkańców, staraliśmy się dostosować 
działania Urzędu Gminy. Służyła temu reorganizacja urzędu w 1999 roku i 
powstanie referatów, utworzenie biura obsługi interesantów, które 
spotkało się z dobrym odbiorem osób przychodzących do Urzędu. Mam 
nadzieję, że Urząd będzie pracował jeszcze sprawniej po dokończeniu, 
jeszcze w tym roku, wprowadzania elektronicznego systemu obiegu 
dokumentów. Nasze działania, na pewno nie zawsze doskonałe, (ale kto 
jest doskonały) zostały zauważone na arenie krajowej. W ostatnich pięciu 
latach byliśmy  wyróżniani w konkursach „Gmina Fair Play”. Szczególnie 
cieszy mnie osobiście tegoroczne wyróżnienie, które odebraliśmy 
wspólnie z moim zastępcą Jackiem Smuszem w dniu 29 września w 
Warszawie. Jest to Złota Statuetka Gmina Fair Play. W Konkursie 
organizowanym przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i 
Przedsiębiorstwem Prywatnym”, afiliowanym przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej wyróżniane są gminy, które: „podejmują aktywne działania 
w celu przyciągnięcia inwestorów,Ę dotrzymują podjętych zobowiązań, 
ewentualne problemy rozwiązują na drodze wzajemnego porozumienia, 
polepszają swoją infrastrukturę, cechuje kompetentna, sprawna i 
przyjazna kadra, służąca radą i pomocą interesantom, charakteryzują się 
praworządnością i wysokim poziomem etycznym pracowników gminy, 
promują pro-ekologiczne inwestycje i obiekty dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych”Ę(wyciąg z regulaminu Konkursu).  
Wyróżnienia i nagrody, których w ostatnich latach gmina otrzymywała 
sporo, wysokie miejsca w różnych rankingach nie były celem mojego 
działania. Jednak cieszą, bo świadczą o tym, że Nasza Gmina, Nasza 
wspólna praca, zauważana jest na zewnątrz, choć nie zawsze doceniana 
przez Nas Samych. Szczegółową informację (część 2) przedstawię w 
kolejnym numerze „Rokickich Wiadomości”
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Jak już informowaliśmy na stronie internetowej Urzędu 
Gminy, zakupiony został z firmy „mp projekt Mirosław Pacek” 
z Krakowa projekt architektoniczno-budowlany hali 
sportowej. Zakup projektu hali sportowej jest jednym z zadań 
inwestycyjnych na 2006 rok, zapisanych w uchwale nr 
XXXIX/382/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 grudnia 
2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok (strona 
Biuletynu Informacji Publicznej). Uchwała budżetowa została 
przyjęta jednogłośnie. Na sesji obecni byli wszyscy Radni. 
Wójt Gminy jest zobowiązany do wykonywania uchwał Rady 
Gminy, dlatego informacje o wyborczym charakterze zakupu 
projektu hali uważam za mocno nieuprawnione. 

Hala o wymiarach 36 m x 44 m, stanie na boisku przy 
szkole podstawowej i gimnazjum w Rokietnicy. Służyć ona 
będzie tak dzieciom, jak i młodzieży oraz po godzinach zajęć 
lekcyjnych, mieszkańcom. Usytuowanie sali przy obiektach 
szkolnych zwiększy bezpieczeństwo uczniów udających się na 
zajęcia sportowe, co było jednym z postulatów nauczycieli. 
Lokalizacja obiektu została przesądzona Uchwałą nr 
XXXVII/364/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 listopada 
2005 roku. Informuje o tym strona Biuletynu Informacji 
Publicznej. W obradach sesji brało udział 13 radnych, z tego 11 
głosowało za podjęciem uchwały, a 2 było przeciwnych. Przed 
podjęciem decyzji o budowie hali sportowej przy obiektach 
szkolnych, została opracowana ocena stanu technicznego 
niedokończonej budowy hali w Rokietnicy, w podsumowaniu 
której czytamy: „Stan techniczny istniejących elementów 
konstrukcyjnych wyklucza obecnie możliwość kontynuo-
wania budowy dla projektowanej funkcji. Ewentualne 
wykorzystanie istniejącej konstrukcji dla innej funkcji wymaga 
jej sprecyzowania i wykonania rachunku ekonomicznego”.
Hala, nie licząc pełnowymiarowego boiska do gier, (wymiary 
boisk: piłka ręczna - 40m x 20m, piłka koszykowa  28 m x 15 m,  
piłka siatkowa  18 m x 9 m) posiadać będzie zaplecze socjalne 
(szatnie, łazienki, magazyny) oraz widownię na 260 miejsc.  

Hala sportowa będzie miała nowoczesny, a zarazem 
bardzo oszczędny w eksploatacji system ogrzewania 
podłogowego. Zostanie też zainstalowana wentylacja 
nawiewno-wywiewna, która to pozwala zaoszczędzić 
znaczne ilości ciepła.

Koszt budowy hali według przedstawionych koszto-
rysów wyniesie około 3 mln zł netto. Dla porównania koszt 
dokończenia rozpoczętej budowy hali przekroczyłby 9 mln 
zł netto w cenach z 2001 roku. Realizację obiektu, w 
zależności od pozyskanych źródeł finansowania, przewiduje 
się na rok 2007 lub 2007 i 2008. Dokumentacja budowlana 
wraz z kosztorysem będzie podstawą do ubiegania się o 
środki z EFRR lub z Totalizatora Sportowego. W pierwszym 
przypadku, o ile nie zostaną zmienione zasady, istnieje 
możliwość dofinansowania w wysokości do 85 % wartości 
inwestycji, w drugim do 30 % wartości inwestycji. Pozostałe 
koszty inwestycji, w zależności od ich wielkości i wyboru 
przez Radę Gminy sposobu finansowania, a następnie 
eksploatacji, pochodzić będą ze środków budżetu gminy. 
Prowadzone były też wstępne rozmowy ze Starostwem 
Powiatowym w Poznaniu w sprawie współfinansowania 
inwestycji. Istnieje także możliwość zaciągnięcia kredytu. Do 
takiego wniosku doszła też niezależna firma, która 
przeprowadziła badanie wiarygodności Gmin. Celem ratingu 
było zbadanie sytuacji społeczno  gospodarczej oraz sytuacji 
finansowej Gminy Rokietnica, dostarczenie informacji na 
temat jej wiarygodności kredytowej i zdolności do obsługi 
obecnego oraz przyszłego zadłużenia, określenie mocnych i 
słabych stron Gminy Rokietnica.

Obecnie gmina ma zadłużenie w wysokości ok. 30% w 
stosunku do planowanego budżetu przy dopuszczalnych 
ustawą o finansach publicznych 60%. W przypadku braku 
możliwości pozyskania środków z EFRR czy też Totalizatora 
Sportowego, należy rozważyć możliwość budowy hali w 
systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Decyzje o 
sposobie finansowania, po analizach ekonomicznych, 
podejmie nowa Rada Gminy.       Jacek Smusz - zastępca wójta

Rzut parteru

HALA SPORTOWA



Rzut I piętra

Widok
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zdobywając nagrodę dla najlepszego gimnazjalisty. Przygoda z 
szachami, w przypadku Łukasza, nabiera międzynarodowego  
charakteru. Udział w turnieju w ramach Dni Szamotuł 
zakończył się zakwalifikowaniem do mistrzostw świata w 
Holandii. Jest członkiem wojewódzkiej kadry juniorów i 
młodzików ( na obozie w Obrze w turnieju klasyfikacyjnym zajął 
3 miejsce). Systematycznie bierze udział w turniejach: M1, Na 
Pięterku, rodzinne zawody w Starym Browarze. Swoje 
umiejętności doskonali na zajęciach w Szamotulskim Ośrodku 
Kultury pod kierunkiem p. Magdaleny Łysiak-Półtorak, 
szachistki, wiceprezes do spraw młodzieży i szkolenia w 
WZSz. Reprezentuje barwy klubu „Baszta”  Szamotuły. W tym 
roku chce wystartować w mistrzostwach Polski juniorów w 
szachach szybkich i błyskawicznych. W szachowej pasji 
towarzyszą mu rodzice, pokrywający wszelkie koszty związane 
z obozami szkoleniowymi, turniejami, przejazdami. Życzymy 
Łukaszowi zdobycia najwyższych, arcymistrzowskich laurów w 
szachowych zmaganiach.

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

w Rokietnicy

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 4 września stało 
się początkiem nauki w Zespole Szkół dla licznej grupy 
pierwszoklasistów. Powstały dwie klasy pierwsze 4 - letniego 
technikum kształcące w zawodach: technik hotelarstwa i 
technik informatyk. 

Półmetek remontu
Zakończył się pierwszy etap remontu obiektów Zespołu szkół 
obejmujący min. ocieplenie budynków szkolnych, wymianę 
okien i nowe elewacje. Kolejny  to remont pałacu, budynku 
administracji.

Uroczyste obchody 60-lecia
Uroczystości związane z jubileuszem 60-lecia istnienia 
Zespołu Szkół w Rokietnicy odbyły się 16 września. Dzień ten 
stał się okazją do spotkania absolwentów i nauczycieli, często 
pierwszym po wielu latach. Zaproszeni goście i absolwenci 
mogli zwiedzić obiekty szkolne, zapoznać się z osiągnięciami 
szkoły w latach minionych i jej życiem codziennym na 
przygotowanych z tej okazji wystawach. Po mszy odbyła się 
oficjalna część obchodów jubileuszu. Na wstępie D. Filipiak 

(nauczycielka historii) 
przedstawiła dzieje 
Zespołu Szkół w 
Rokietnicy. Po tym 
wystąpieniu głos 
zabrali min. - T. 
Łubiński Starosta 
Poznański, M. Jekel 
reprezentujący Wiel-
kopolskiego Kura-
tora Oświaty, K. 
Łukasik  wójt gminy 
R o k i e t n i c a ,  I .  
Szczodr zykowska 
reprezentująca bur-
mistrza Miasta i 
Gminy Murowana 
Goślina oraz dyrek-
tor Zespołu Szkół w 
Rokietnicy Wojciech 
K a c z m a r e k .  W  
i m i e n i u  

absolwentów wystąpiła D. Tomczak, wicedyrektor Zespołu 
Szkół w Rokietnicy. W. Bajerlein, przewodniczący Rady Gminy 
Rokietnica wręczył rodzinie akt nadania pośmiertnie tytułu 
Honorowego Obywatela Gminy Rokietnica wieloletniemu 
dyrektorowi zespołu K. Derechowi. W imieniu rodziny głos zabrał 
syn  B. Derech.  
Po części oficjalnej uczniowie z Rokietnicy i Murownej Gośliny 
zaprezentowali część artystyczną, na którą złożyły się piosenki, 
wiersze i scenki z życia szkoły.
Wieczorem w hotelu Exploris w Kierzu odbył się Bal Abso-
lwenta. Obchodom jubileuszu towarzyszyło wydanie znaczka 
oraz okolicznościowej publikacji zawierającej rys historyczny, 
opis dorobku szkoły, wykaz absolwentów i pracowników 
Zespołu Szkół w Rokietnicy.



14 Nr 10/2006

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY

„BŁYSKAWICA”
62-090 ROKIETNICA ul. SZKOLNA 3

NIP 777-23-94-221 KRS 0000230212
SBL POZNAŃ ODDZ. ROKIETNICA

1790 4310 4120 4100 2394 1300 01

Podczas tegorocznych już XI Mistrzostw Gminy 
Rokietnica o Puchar Wójta i Powaitowych Mistrzostw o 
Puchar Starosty w kajakarstwie Klasycznym pomogli w 
organizacji nasi stali od lat sponsorzy i przyjaciele:

Starosta Poznański - Jan Grabkowski
Wójt Gminy Rokietnica - Kazimierz Łukasik
Przewodniczący Rady Gminy - Witold Bajerlein
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły - Jacek Grabkowski
Dyrektor SZOSiR Szamotuły - Władysław Dyzert
Prezes Polskiego Związku Kajakowego - Ryszard Seruga
Prezes Wielkopolskiego Związku Kajakowego - Rafał 
Piszcz
Prezes Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe - Marian Głuszek
Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego - 
Bogusław Wolwowicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej - Ewa Kłosin
Dyrektor Gimnazjum w Rokietnicy - Barbara Drożdzyńska-
Jerzyńska
Prezes ROKBUS - Jerzy Król
Firma BONEX - Piotr Batura
Terravita Dział Marketingu - Dorota Weres
Piekarnia w Rokietnicy - Piotr Łakomy
Restauracja „Pod Gruszą” - Józef Gawron
Cukiernia u Kamilka - Artur Lisiak
Pan Marek Pankowski
Pani Ewa Kłosin
Rewir Dzielnicowych w Rokietnicy - Wojciech Kwiatek, 
Andrzej Rudny
Grupa WOPR - Jacek Stróżyk
Grupa Sędziów WZK-aj - Danuta Andrzejczak
Służba Zdrowia - Aleksandra Bartnik
U.K.S. „Pamiątkowo” - Piotr Olszewski
Prezes PUK w Rokietnicy - Janusz Filipiak
Prezes SKR w Rokietnicy - Witold Bajerlein
Prezes KARES Zmysłowo - Stefan Kaczmarek
Firma Chevrolet-Opel w Suchym Lesie - Marek Niedbała
Pan Leszek Skrzypiński
Firma EKO-OPAŁ w Złotnikach
Ośrodek Szkolenia Kierowców „MARGO” - Margarita 
Kosakowska
Firma TNI - Patryk Batura
Firma HAW - Hanna Wocko

Pomogli również trenerzy oraz wszyscy rodzice 
zawodników sekcji kajakowej Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Błyskawica” za co wszystkim bardzo 
serdecznie dziękuję.

Ze sportowym pozdrowieniem
Hanna Wocko - Prezes UKS „Błyskawica”

W sobotę 7 września 2006 roku dzieci i młodzież z 
Żydowa i Rostworowa, nie zapominając o 
poznańskiej tradycji spontanicznie, jak co roku o tej 
porze  wraz z całymi rodzinami brały udział w dniu 
Pieczonego Ziemniaka w Żydowie przy świetlicy 
wiejskiej. Panie z Koła Gospodyń przygotowały na tę 
okazję wiele tradycyjnych przysmaków i tak były 
gotowane ziemniaki w łupinie
- poznański gzik
- sałatki
- surówki
- placki ziemniaczane
- kiełbasa smażona z cebulką
- napoje 
- placki własnego wypieku
Nie zabrakło też dużego ogniska przy, którym 
śpiewano harcerskie piosenki, nie było ich zbyt dużo, 
gdyż padający deszcz spowodował, że młodzież i 
dzieci przeniosła się na salę gdzie czekały na nie 
konkursy z nagrodami. Jednym z nich był konkurs 
rzucania ziemniakami na odległość do garnka. Było 
dużo śpiewu i tańców. Dla starszej młodzieży i 
dorosłych w godzinach wieczornych odbyła się 
zabawa taneczna, która była końcową atrakcją Dnia 
Pieczonego ziemniaka. Jak zwykle Panie z Koła 
Gospodyń z Żydowa i Rostworowa stanęły na 
wysokości zadania i całą imprezę wraz z tradycyjnymi 
wyrobami przygotowały same. Trzeba powiedzieć, że 
największym powodzeniem cieszył się poznański gzik 
z ziemniakami. W imieniu mieszkańców obu wiosek i 
swoim własnym serdecznie dziękuję za tak udane 
spotkanie. Jak widać zawsze na nasze Panie można 
liczyć. Dziękuję też dzieciom za przygotowanie 
ogniska Już zapraszam wszystkich na przyszłoroczne 
obchody tego dnia.

Radny Piotr Hałas

DZIEŃ PIECZONEGO 
ZIEMNIAKA W ŻYDOWIE
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Stowarzyszenie
„Dzieciom Radość” 

działające przy Przedszkolu
„Bajeczka” w Rokietnicy

ogłasza konkurs plastyczny 
dla dzieci

(technika dowolna, format A4) 
zatytułowany 

„JESIENIĄ DBAM O ZDROWIE”.
Prace należy przesyłać na adres: 

Stowarzyszenie
„Dzieciom Radość” 

ul.Szkolna 3
(Przedszkole „Bajeczka”) 

62-090 Rokietnica
lub dostarczyć osobiście 
do dnia 27.10.2006 r..

Na zwycięzców czekają nagrody 
a wystawę prac

będzie można oglądać 
w pomieszczeniach
przychodni zdrowia 

i aptek znajdujących się
na terenie naszej 

gminy oraz w budynku
Urzędu Gminy Rokietnica.

 

Polski Związek
Wędkarski

Koło gminne nr 118 
w Rokietnicy

INFORMACJA

Dnia 02.07.2006r. odbyły się zawody towarzyskie 
zorganizowane na Jeziorze Dębno Błotne. W zawodach 
uczestniczyło 19 zawodników w tym 4 młodzików. 
W kategorii seniorów zwyciężył:
1. Baum Dawid

2. Kocurek Wojciech
3. Rzepka Paweł
W kategorii juniorzy:
1. Stronka Marcin
2. Stronka Maciej
3. Pisarczyk Grzegorz
W dniu zawodów pogoda dopisała. Każdy z uczestników 
otrzymał poczęstunek. Zarząd koła dziękuje wszystkim którzy 
uczestniczyli w tych zawodach. 

INFORMACJA

W dniu 27.08.2006r. odbyły się zawody z okazji 30-lecia 
powstania naszego Koła. Zawody jubileuszowe odbyły się na 
Zalewie Radzyny. Uczestniczyło 30 zawodników w tym 3 
młodzików. 
W kategorii seniorzy zwyciężył:
1. Baum Dawid 
2. Stachowiak Zbigniew 
3. Klimek Grzegorz
W kategorii juniorzy: 
1. Stronka Marcin
2. Stronka Maciej
3. Pisarczyk Grzegorz
Zwycięzcy zawodów zostali nagrodzeni pucharami i medalami 
oraz pamiątkowymi dyplomami. Zarząd Koła dziękuje 
uczestnikom zawodów.
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Szymon i Natalia Wierzbiccy
wicemistrzami świata

w żeglarskiej klasie Cadet

W lipcu odbyły się w Balatonfured (Węgry) Mistrzostwa Świata 
w żeglarskiej klasie Cadet. W tym naddunajskim kurorcie 
znakomicie spisali się reprezentanci Polski Szymon i Natalia 
Wierzbiccy, którzy zajęli 2 miejsce w kategorii juniorów za 
załogą z Australii. Jest to bardzo duży sukces tej młodej pary. 
W roku 2006 w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski zajęli 
wysokie 3 miejsce. W Pucharze Polski liczone są punkty z 7 
największych regat (Rybnik, Kiekrz, Puck, Mielno, Myślibórz, 
Olsztyn, Gdynia).
W cyklu regat o Puchar Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego zajęli 2 miejsce.
Zostali też powołanie do reprezentacji Polski na rok 2007.

W przyszłym sezonie będą pływać na dwóch jachtach. Szymon 
z Krystianem Dziubińskim a Natalia z Paulą Przybylską. 
Życzymy im sukcesów w nadchodzącym sezonie 2007. 
                                                 
 PODZIĘKOWANIA
Sezon 2006 obfitował w wiele imprez w kraju i zagranicą. Były 
to wyjazdy wielodniowe, bardzo kosztowne. Bez pomocy wielu 
ludzi, przyjaciół sportu nie byłoby możliwe uzyskiwanie tak 
dobrych wyników. Chciałbym podziękować serdecznie za 
wsparcie i pomoc Panom: Jackowi Smuszowi,Krzysztofowi 
Przybylskiemu, Witoldowi Bajerleinowi, Januszowi Filipiakowi, 
Karolowi Czerniakowi. Szczególne podziękowania dla Pani 
Danuty Błaszczyk i jej firmy SHARK.
                                              

Tomasz Wierzbicki

 Dziecięca  wycieczka 

z  Rostworowa

W sobotnie popołudnie 30-go września na świeżym powietrzu 
odbyła się impreza dla dzieci z Rostworowa .O dziwo głównym 
pomysłodawcą były same maluchy, które pewnego razu 
poprosiły Panią Iwonę Cichowlas, żeby zorganizowała coś 
fajnego dla nich  i tak też zrobiła. A że Iwona Mama ambitna 
wzięła się do pracy. Porozmawiała ze mną i poprosiła o 
wsparcie inne Mamy i tę ciekawą propozycję bez namysłu, bo 
przecież taka prośba maluchów to rzecz święta, przyjął
 Pan Kortus Maciej z Rokietnicy. Zaproponował udostępnienie 
swojego gospodarstwa agroturystycznego do ich dyspozycji. 
Po wszelkich organizacyjnych przygotowaniach dzieci zostały 
poinformowane o pieszej wycieczce w sobotnie popołudnie. 

 Dziecięca  wycieczka 

z  Rostworowa

Do końca spaceru z lekka sobie podśpiewując nie wiedziały 
dokąd idą, aż po pewnym czasie dostrzegły duży staw otoczony 
piękną krzaczastą zielenią i usłyszały muzykę wydobywającą się 
z wspaniałej altany przygotowaną na ich cześć. Po takim długim 
marszu maluchy zgłodniały i chętnie zajadały przygotowaną 
kiełbasę z rożna, były też sałatki i słodycze oraz dużo napojów. 
Wszystko to przygotowały Mamy, które były zarazem 
opiekunkami  maluchów. Po dobrym jedzeniu dzieci miały siły 
do brania udziału w wielu konkursach. Był konkurs tańca w 
parach, rysunku z postaciami z bajek, śpiewu. Nie było dziecka, 
które by nie dostało nagrody  w postaci drobnych słodyczy.
Przez cały czas dzieci w raz z kochanymi Mamusiami bawiły się i 
biegały a to wszystko przy dobrej muzyce w pięknej zielonej 
scenerii i pasących się koników . Była to impreza spontaniczna i 
bardzo udana, zachwytu dzieci nie było końca. Pani Kortusowa 
widząc jak dzieci się wspaniale czują u niej postanowiła je już 
zaprosić na zimowy kulig. Dzieci serdecznie podziękowały 
Państwu Kortusom  za gościnę i wracając do domu wspominały 
jak było fajnie .

Pragnę za pośrednictwem tego ar tykułu serdecznie 
podziękować Pani Cichowlas Iwonie, wszystkim Mamom i kilu 
starszym młodzieńcom, którzy pomogli zrealizować tak 
skromne marzenia jak piesza wycieczka na łono przyrody. 
Widać, że Państwo Kortusowie hołdują powiedzeniu wszystkie 
dzieci nasze są i oby tak dalej!     Radny Piotr Hałas

Urząd Gminy w Rokietnicy informuje, że rolnicy, 
którzy zgłaszali straty spowodowane długotrwałą 
suszą i znaleźli się na liście osób zakwalifikowanych 
do otrzymania kredytu preferencyjnego, mogą 
ubiegać się o w/w kredyt. Wnioski o kredyt są 
dostępne w Oddziale Poznańskiego Banku 
Spółdzielczego w Rokietnicy oraz w Urzędzie Gminy w 
Rokietnicy, pok. nr 2. W/w wnioski po uprzednim 
wypełnieniu należy złożyć w pok. nr 2 Urzędu Gminy w 
Rokietnicy.

Ewa Lota - Urząd Gminy w Rokietnicy 

Informacja
dla rolników
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Wspólne grzybobranie

Pierwsza sobota października była wyjątkowym dniem 
dla „Leśnych Ludków” z przedszkola „Bajeczka” w 
Rokietnicy.  Dzieci te wraz z rodzicami, rodzeństwem, a 
niektórzy nawet ze swoimi ukochanymi  babciami  miały  
okazję wypoczywać w leśniczówce położonej niedaleko 
Obornik w miejscowości Jaracz. Ku miłemu zaskoczeniu 
na miejscu zbiórki zebrały się całe rodziny w komplecie  i 
niekończącym się sznurem samochodów ruszyliśmy w 
kierunku umówionego miejsca. Sezon grzybowy w pełni, 
sprzyjająca aura, dopisujące humory zachęcały 
wszystkich do czynnego wypoczynku w pobliskim lesie. 
Zbieraliśmy grzyby, ciekawe okazy przyrodnicze, które 
potem zabraliśmy do przedszkola. Podziwialiśmy także 
piękno otaczającej jesiennej przyrody.  Każda rodzina 
mogła pochwalić się swoimi zebranymi leśnymi darami, 

dlatego też wyłoniliśmy  KRÓLA GRZYBOBRANIA  a 
została nim rodzina państwa Zgoła. Jednakże 
doceniliśmy zaangażowanie wszystkich uczestników 
wycieczki i każdy został nagrodzony drobnym 
upominkiem. Trochę zmęczeni, ale  pełni wrażeń z 
wielką przyjemnością zgromadziliśmy się wokół ogniska, 
by z apetytem zjeść pieczone kiełbaski i ogrzać się 
gorącą herbatą.
Wspólna zabawa, konkursy, śpiew przy akompania-

mencie gitary,  miła atmosfera pozwoliły nam odpocząć 
od codzienności, zrelaksować się i pooddychać świeżym 
powietrzem. Jestem przekonana, że taka forma 
wypoczynku jest wspaniałą okazją do lepszego poznania 
się, działania w miłej i serdecznej atmosferze. Poza tym 
dobra współpraca nauczyciela z rodzicami, wzajemna 
akceptacja i zrozumienie jest warunkiem uzyskania 
dobrych efektów w pracy wychowawczo-dydaktycznej z 
dziećmi. Przy tej okazji gorąco dziękuję naszym 
sponsorom, którzy  przyczynili się do zmniejszenia 
kosztów wycieczki. Dziękuję zatem właścicielom Chaty 
Polskiej w Rokietnicy oraz Piekarni w Rokietnicy.

Bogdana Krajewska 
nauczycielka Przedszkola „Bajeczka” w Rokietnicy

Pan Twardowski 
w Mrowinie

Dnia 10 października br. w Klubie Sołeckim w Mrowinie 
dzieci miały okazję obejrzeć przedstawienie teatralne w 
wykonaniu aktorów Studia małych Form Teatralnych z 
Krakowa pt. „Pan Twardowski”. Przedstawienie oparte na 
powszechnie znanej legendzie krakowskiej, humo-

rystycznie potraktowane perypetie głównego bohatera 
oraz możliwość aktywnego uczestnictwa w spektaklu, 
wszystko to sprawiło, że zabawa była doskonała.
Organizatorami przedstawienia byli: Pan Marian Kortus 
radny i sołtys Mrowina-Cerekwicy oraz dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rokietnicy. O słodkie niespodzianki 
zadbał Pan Marian Kortus.
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Dożynki w Kiekrzu

Dnia 3 września br. uroczystości dożynkowe 
odbyły się w {Parafii p.w. Świętego Michała 
Archanioła w Poznaniu - Kiekrzu.

Na uroczystej Mszy Dziękczynnej za plony 
dziękowali Rolnicy z Kiekrza, Starzyn, 
Rogierówka i Kobylnik. Jak co roku mieszkańcy 
poszczególnych wsi Parafii złożyli na ołtarzu 
przygotowane przez siebie okazałe wieńce.

SZUKAM PRACY

DAM PRACÊ

Zaopiekujê siê dzieckiem Rokietnica lub okolice.
Tel. 0501-970-894”

Zatrudniê  wykwal i f ikowane krawcowe, prasowaczki .  
PrzeŸmierowo. Tel. 061 8142 745

Praca w KaŸmierzu dla uczniów , studentów posiadaj¹cych 
ksi¹ ¿ eczkê  sanepidu. Informacje: HR Consulting, ul. 
Rodziewiczówny 7, Poznañ. Tel. 061 847 10 14

Przyjmê kucharza do bistra (okolice PrzeŸmierowa).
Tel. 0505 119 821

Zatrudniê fryzjerkê damsko-mêsk¹. PrzeŸmierowo - Pasa¿.
Tel. 886 640 350

Kierowcê na autobus - turystyka, zatrudniê. Tel. 061-8-116-803

Dziêki pracy w Radzie Powiatu Poznañskiego 
wiem, co trzeba zrobiæ, by ¿y³o nam siê lepiej. Jako 
by³y dyrektor przedszkola w Lusowie i za³o¿yciel 
zespo³u folklorystycznego „Lusowiacy”, doskonale 
znam codzienne problemy i bol¹czki miesz-
kañców gmin naszego powiatu. Wiem, jak im 
zaradziæ. Tylko dziêki Pañstwa zaufaniu wspólnie 
mo¿emy budowaæ samorz¹dny powiat. 

http:// stolarstwo.rokietnica.one.pl

USŁUGI   STOLARSKIE
Meble kuchenne dla wymagających, Sypialnie, schody, drzwi wewnętrzne

Aranżacje i projektowanie wnętrz
ul. Witkowa 24, Rokietnica, Tel. 061 663 78 78, kom. 609 139 702

Has3o przewodnie:

Z MYŚLY 
O DRUGIM 
CZLOWIEKU

Chce zadbaa o: 
- bezpieczenstwo mieszkanców powiatu
- budowa dróg i chodników  
- lepszy dostep do badan zdrowotnych 

SEMBA
Krystyna  
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