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WYBORY SAMORZĄDOWE
2006

12 listopada 2006 roku wybie-
raliśmy nowe władze samorządowe: 
wójta gminy, radę gminy i powiatu 
oraz radnych do sejmiku woje-
wództwa. 

Zgodnie z Protokołem Głoso-
wania Gminnej Komisji Wyborczej w 
Rokietnicy sporządzonego w dniu 13 
listopada 2006 roku, radnymi Rady 
Gminy Rokietnica zostali:

1.   Aleksandra Bartnik 
2.   Teresa Bartol 
3.   Jerzy Gmerek 
4.   Marcin Jakobsze 
5.   Sylwia Kiejnich 
6.   Sławomir Kieliszek 
7.   Arkadiusz Klapiński 
8.   Ryszard Lubka 
9.   Tadeusz Matuszek 
10. Wojciech Mazurek 
11. Zbigniew Muszyński 
12. Jolanta Pankowska 
13. Ryszard Słuszczak 
14. Małgorzata Szymańska

Mandat radnego zdobył również 
Bartosz Derech, jednak zrezygnował 
z niego, z racji wyboru go na Wójta 
Gminy Rokietnica. 

Pierwszą turę wyborów na Wójta 
Gminy Rokietnica wygrał Bartosz 

Derech otrzymując 1240 głosów. 
Drugi był Jacek Smusz - 837 głosów. 
Trzeci Janusz Filipiak - 650 głosów, 
czwarty Grzegorz Wartecki - 638 
głosów.
W drugiej turze wyborów wygrał 
Bartosz Derech otrzymując 1600 
głosów. Na drugiego kandydata - 
Jacka Smusza - głosowało 746 osób. 

Spokoju, który niesie ze sobą Noc 

Wigilijna,

pogodnych, rodzinnych Świąt Bożego 

Narodzenia

oraz spełnienia marzeń w Nowym Roku

życzy 

Rada Gminy w Rokietnicy

Z okazji nadchodzący Świąt Bożego 

Narodzenia 

życzę Państwu wielu radosnych chwil, 

niech Świąteczny nastrój pozwoli 

zapomnieć o zmartwieniach 

i smutkach,

a nadchodzący Nowy Rok niech 

przyniesie 

dużo zdrowia i radości

życzy

Teresa Bartol

Przewodnicząca Rady Gminy



Dzięki Państwa głosom losy Gminy Rokietnica są w naszych rękach.

Cieszy mnie, że zaproponowany przeze mnie program uznaliście za najważniejszy do wykonania w 

naszych warunkach i w naszych czasach. Jego realizacja wymaga użycia potencjału sił tkwiącego w nas 

wszystkich, a także pełnego poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Z naszej pracy bowiem, 

będziemy się rozliczać przed tym pokoleniem, ale konsekwencje  zarówno dobre jaki złe  będą odczuwalne 

przez następne.

Zapewniam, że ze swojej strony dołożę wszelkich starań, by oblicze tej gminy zmieniło się zgodnie z 

Państwa i moimi oczekiwaniami.

Bartosz Derech - Wójt Gminy Rokietnica 

Gloria, Gloria,
Gloria in Excelsis Deo

Składam najserdeczniejsze 

życzenia z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku 2007.

Życzę, abyście Państwo

w zdrowiu i radości spotkali

się przy Wigilijnym Stole

w Waszych domach - domach

ludzi dobrej woli.

Bartosz Derech

Wójt Gminy

Rokietnica
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Z prac Rady 
Gminy Rokietnica 

Dnia 27 listopada 2006 odbyła się pierwsza sesja Rady 
Gminy Rokietnica w kadencji 2006-2010. Sesję rozpoczął 
radny senior Zbigniew Muszyński. Nowi radni odebrali 
dokument potwierdzający prawo do zasiadania w Radzie 
Gminy, czyli zaświadczenie o wyborze radnego, z rąk 
Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy 
Teresy Fliegier. Wszyscy radni złożyli ślubowanie oprócz 
Bartosza Derecha, który zrezygnował z funkcji radnego.

Przewodnicząca Gminnej Komisji złożyła gratulacje nowym 
radnym. Do życzeń dołączył się również Wójt Gminy Kazimierz 
Łukasik, który wspomniał o odpowiedzialnej misji budowania 
naszej „małej ojczyzny”.Następnie Rada przystąpiła do 
wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących. Radni 
zgłosili dwóch kandydatów na Przewodniczacego: Teresę 
Bartol oraz Jolantę Pankowską. W tajnym głosowaniu 
Przewodniczącą została Teresa Bartol.

Wiceprzewodniczących wybrano również w tajnym głosowaniu 
- I Wiceprzewodniczącym został Ryszard Lubka, II 
Wiceprzewodniczącym Jerzy Gmerek. Przewodnicząca 

Teresa Bartol podziękowała za zaufanie oraz poprosiła o 
owocną współpracę, wzajemną życzliwość i otwartość. 
Podczas obrad Wójt Gminy przekazał nowym radnym 
informacje o stanie Gminy Rokietnica. 
Dnia 6 grudnia miała miejsce sesja nadzwyczajna Rady Gminy 
Rokietnica. Podczas sesji został zaprzysiężony nowy Wójt 
Gminy Rokietnica - Bartosz Derech. Oprócz tego radni powołali 
komisje Rady Gminy oraz ich przewodniczących.
Rada Gminy podjęła następujące uchwały w sprawie:
- wygaśnięcia mandatu w okręgu wyborczym nr 3
- zmian w budżecie gminy na 2006 rok 
- wynagrodzenia Wójta Gminy Rokietnica
- powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica
- wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Rokietnica
- powołania Komisji Finansów, Budżetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Rokietnica
Wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu, 
Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Rokietnica
- powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku 
Publicznego Rady Gminy Rokietnica
- wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 
Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica
- odwołania Pana Macieja Jankowskiego ze stanowiska 

Sekretarza Gminy Rokietnica .

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
1. Ryszard Słuszczak  Przewodniczący Komisji
2. Sylwia Kiejnach
3. Zbigniew Muszyński
4. Sławomir Kieliszek
5. Tadeusz Matuszek

W skład Komisji Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 
i Rolnictwa wchodzą:
1. Jerzy Gmerek  Przewodniczący Komisji
2. Zbigniew Muszyński
3. Ryszard Słuszczak
4. Sławomir Kieliszek
5. Marcin Jakobsze
6. Tadeusz Matuszek
7. Arkadiusz Klapiński
W skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, i Porządku 
Publicznego wchodzą:
1. Ryszard Lubka  Przewodniczący Komisji
2. Jolanta Pankowska
3. Aleksandra Bartnik
4. Wojciech Mazurek
5. Małgorzata Szymańska
6. Sylwia Kiejnich

Dnia 12 grudnia odbyła się III sesja Rady Gminy. Była ona 
poświęcona uchwaleniu stawek podatkowych na przyszły rok. 
Podczas obrad na wniosek Wójta, Rada Gminy jednogłośnie 
przyjęła poprawki do porządku obrad, wykreślając z porządku 
projekt uchwały w sprawie poboru należności pieniężnych w 
drodze inkasa i wprowadzając w to miejsce projekt uchwały o 
powołaniu na stanowisko Sekretarza Urzędu Gminy Pana 
Leszka Skrzypińskiego. 
Radni podczas sesji przyjęli protokoły obrad I sesji Rady Gminy 
Rokietnica z dnia 27 listopada 2006 roku oraz nadzwyczajnej 
sesji Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2006 roku. Realizując pkt 
6 porządku obrad radny Ryszard Lubka złożył interpelację w 
sprawie pozwolenia na budowę wieży telefonii komórkowej na 
terenie oczyszczalni ścieków we wsi Bytkowo, a radny Marcin 
Jakobsze w imieniu Klubu RFO interpelację w sprawie 
przebiegu drogi S-11. Z uwagi na fakt, że sprawy te uchwalane i 
realizowane były w poprzedniej kadencji, Wójt Gminy 
zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi w ustawowym 
terminie 14 dni. Radny Sławomir Kieliszek z RFO w złożonej 
przez siebie interpelacji domagał się przedstawienia przez 
nowo wybranego Wójta ponownego (bardzo szczegółowego) 
expose oraz najbliższych współpracowników zajmujących 
kierownicze stanowiska w Urzędzie Gminy. Druga interpelacja 
radnego Kieliszka dotyczyła złego stanu ulicy Leśnej w Kiekrzu. 
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia

najlepsze życzenia radości, szczęścia, 
wspaniałej

 i pełnej ciepła atmosfery przy wigilijnym 
stole,

a w nadchodzącym Nowym 2007 Roku 
samych sukcesów, pomyślności oraz 

realizacji zamierzeń
składa

Zespół Redakcyjny „Rokickich 
Wiadomosci”

Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia

oraz sukcesów pomyślności i sukcesów
w Nowym 2007 Roku

życzy
Józef Fudala i Rada Sołecka

Sołectwa Rokietnica

Pięknych i niezapomnianych Świąt Bożego 
Narodzenia,które przyniosą radość i 

wzruszenie
oraz wszelkiej pomyślności

W Nowym 2007 Roku
życzy

Teresa Sroka i Rada Sołecka
Sołectwa Kiekrz - Pawłowice

Zdrowych spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia spędzonych w ciepłej rodzinnej 

atmosferze oraz spełnienia marzeń
w nowym 2007 roku wszystkim 

mieszkańcom
sołectwa Napachanie-Dalekie

Życzy
sołtys Marianna Stankowska

Wraz z Radą Sołecka

WYSZCZEGÓLNIENIE

TARYFOWA
GRUPA

ODBIORCÓW

RODZAJ CEN
I STAWEK OPŁAT

WSZYSCY
ODBIORCY

WSZYSCY
ODBIORCY

- CENA WODY
(zł/m )

- CENA ŚCIEKÓW
(zł/m )

- OPŁATA STAŁA
(zł/miesiąc)

- OPŁATA STAŁA
(zł/miesiąc)

STAWKA
NETTO

VAT
7%

STAWKA
BRUTTO

1.

2.

L.p.

2,73 0,19 2,92

2,30 0,16 2,46

4,35 0,30 4,65

2,30 0,16 2,46

3
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KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 
Rokietnicy informuje, że zgodnie z przepisami art. 24 
ust. 1 pkt.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (t.j. Dz. U. 2006r. nr 123 poz. 858) oraz 
rozporządzenia Ministra budownictwa z dnia 28 czerwca 
2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o 
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
(Dz. U. 127 poz. 886) w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 
31 grudnia 2007r. obowiązywać będą następujące 
stawki dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków:

W sprawie stanu dróg  tym razem w Żydowie  interpelował też 
radny Wojciech Mazurek. Odpowiedzi udzielone na 
interpelacje zamieścimy w następnym numerze. 
Jednym z ważniejszych punktów sesji było uchwalenie stawek 
podatkowych na 2007 rok. Uchwały podjęte przez Radę 
wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i mają 
zastosowanie do roku budżetowego 2007. 
Wysokość stawek przedstawimy w styczniowym numerze 
gazety.
Realizując kolejny punkt programu sesji Wójt Gminy złożył 
wniosek (poparty projektem uchwały) o powołaniu na 
stanowisko Sekretarza Gminy Pana Leszka Skrzypińskiego. 
Za uchwałą powołującą głosowało 8 radnych, głosów przeciw 
powołaniu nie było, natomiast 6 radnych (wszyscy z RFO) 
wstrzymało się od głosów. Tym samym na stanowisko 
Sekretarza Urzędu Gminy w Rokietnicy powołano Pana mgr. 
Leszka Skrzypińskiego. 
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CERTYFIKAT DLA GMINY
W ramach Konkursu „Powiaty i Gminy otwarte na 

fundusze strukturalne”, zorganizowanego przez 

Związek Powiatów Polskich, gmina Rokietnica 

uzyskała Certyfikat „Gmina otwarta na fundusze 

strukturalne”. Celem konkursu jest promowanie 

tych samorządów, które skutecznie aplikują o 

środki zewnętrzne, mają dobrze przygotowaną 

kadrę, infrastrukturę techniczną niezbędną do 

profesjonalnego pozyskiwania informacji, 

pr zygotowywania wniosków, a następnie 

zarządzania projektami oraz podejmują efektywną 

współpracę z innymi podmiotami w celu pozyskania 

i wykorzystania tych środków. 

Gminy, które zwyciężyły, w tym konkursie otrzymały 

certyfikat Gminy otwartej na fundusze strukturalne. 

Dzięki temu,  w trakcie aplikowania o środki unijne, 

będą mogły wykazać się spełnieniem wymogu 

posiadania odpowiedniego potencjału i  

doświadczenia w zarządzaniu projektami. 

Na nas warto się wzorować

5 grudnia w Warszawie na ogólnopolskiej konferencji „Wzoruj się na 
najlepszych  Bank Dobrych Praktyk”, Gmina Rokietnica odebrała 
Certyfikat "Banku Dobrych Praktyk" za realizację projektu "Budowa 
kanalizacji w miejscowości Kiekrz ul.. Kierska i Podjazdowa" 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w 
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, działanie 3.1. obszary wiejskie. Podczas konferencji 

mogliśmy go zaprezentować. Nasz projekt znalazł się wśród najlepiej 
ocenionych projektów w całej Polsce. Dzięki zakwalifikowaniu się 
naszej Gminy do "Banku Dobrych Praktyk" nasz samorząd będzie 
szeroko znany jako potencjalnie dobr y par tner w wielu 
przedsięwzięciach. Więcej informacji można znaleźć na stronach 
internetowych   oraz www.rokietnica.pl www.dobrapraktyka-fs.pl
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ROCZNICE DŁUGOLETNIEGO
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

W dniu 21 listopada 2006 roku Urząd Stanu Cywilnego w 
Rokietnicy zorganizował uroczystość z okazji Jubileuszu 
Długoletniego Pożycia małżeńskiego tj. 50-cio, 55-cio, 60-cio i 
40-to lecia małżeństwa.

Małżonkom obchodzącym Jubileusz 50-cio lecia małżeństwa  
„Złote Gody” Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał 
medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 
Medalami odznaczeni zostali Państwo:
1. Leokadia i Marian Barciszewscy
2. Zofia i Jan Brandysowie
3. Irena i Aleksander Broda
4. Marta i Czesław Ciborkowie
5. Jadwiga i Leon Ciesielczykowie
6. Anna i Czesław Dąbrowscy
7. Emilia i Zygmunt Dolacińscy
8. Łucja i Henryk Domagalscy
9. Stefania  Józef Fogiel
10. Leokadia i Władysław Grolewscy
11. Genowefa i Juliusz Grzesiakowie
12. Czesława i Henryk Kalota
13. Stefania i Stanisław Leszczyńscy
14. Wiktoria i Stefan Maciejewscy
15. Irena i Kazimierz Obst
16. Mieczysława i Hieronim Pyrka
17. Władysława i Edward Rosada
18. Leokadia i Henryk Skręci
19. Maria i Bogdan Stawujak
20. Waleria i Jan Stróżyńscy
21. Jadwiga i Zygmunt Świątek
22. Marianna i Marian Targoszowie
23. Marianna i Teofil Tempłowiczowie
24. Kazimiera i Wacław Trzybińscy
25. Irena i Jan Wilczakowie. 

Aktu odznaczenia dokonali Wójt Gminy Pan Kazimierz Łukasik 
oraz Zastępca Wójta Pan Jacek Smusz

Gospodarze Gminy złożyli także wyrazy uznania i szacunku za 
przykład miłości małżeńskiej, gratulacje oraz najlepsze 
życzenia na dalsze wspólne lata pozostałym Jubilatom tj.  
Państwu:
1. Helenie i Sylwestrowi Kubiakom
2. Elżbiecie i Stanisławowi Sikorski.
Obchodzącym 60-cio lecie pożycia małżeńskiego. 
Państwu:
1. Alicji i Adolfowi Bednarskim
2. Weronice i Edwardowi Burkiciakom
3. Helenie i Czesławowi Nowakom

4. Joannie i Wiktorowi Stanickim
5. Krystynie i Franciszkowi Wiśniewskim
6. Janinie i Janowi Wojtyłom.
Obchodzącym 55-cio lecie pożycia małżeńskiego
Państwu:
1. Joannie i Wacławowi Baumann
2. Krystynie i Janowi Bieda
3. Krystynie i Zdzisławowi Cichowlas
4. Krystynie i Stanisławowi Chermułom
5. Marii i Stanisławowi Domagałom
6. Krystynie i Czesławowi Dziedzicom
7. Teresie i Józefowi Klajster
8. Bożenie i Stanisławowi Kasprzakom
9. Stefanii i Janowi Koszyk
10. Halinie i Eugeniuszowi Kotarskim
11. Janinie i Henrykowi Matuszakom
12. Mirosławie i Romanowi Matuszkom
13. Teresie i Kazimierzowi Matysiakom
14. Anieli i Jerzemu Michtom
15. Marii i Czesławowi Musiałom
16. Małgorzacie i Zbigniewowi Muszyńskim
17. Wandzie i Antoniemu Piechalakom
18. Elżbiecie i Zdzisławowi Psykom
19. Bronisławie i Ryszardowi Raganom
20. Barbarze i Stefanowi Reslerom
21. Marii i Stanisławowi Springer
22. Wandzie i Bogusławowi Stasiakom
23. Marii i Bolesław Wojciechowskim.

Obchodzącym 40-to lecie pożycia małżeńskiego.

Wszystkich Jubilatów obdarowano kwiatami oraz skromnymi 
upominkami. Podjęto ich także symboliczną lampką szampana 
i skromnym poczęstunkiem. Uroczystość upływała w miłej i 
sympatycznej atmosferze niosąc zadowolenie dostojnym 
uczestnikom. 
Łącznie Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego 

Jubileusz 50-lecia

Jubileusz 40-lecia

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  Rokietnicy
Dorota Statucka
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„Dzieciom Radość” po raz pierwszy!

Szelest liści, kolorowe stroje i uśmiechnięte, dziecięce 
twarze. Mali artyści pokazali jak barwna i ciekawa 
może być jesień. Spojrzenia zachwyconych widzów 
oraz błyski fleszy dopełniały całości. 
Stowarzyszenie „Dzieciom Radość”, które powstało z 
inicjatywy rodziców i nauczycieli z rokietnickiego 
Przedszkola „Bajeczka", stawia sobie za cel wspieranie 
prawidłowego, wszechstronnego rozwoju dzieci. Czynić 
to będzie poprzez podejmowanie różnorodnych działań: 
organizację koncertów, przedstawień, festynów, aukcji, 
konkursów… Właśnie „Jesiennym koncertem” 
Stowarzyszenie zainaugurowało swoją działalność. 
Odbył się on w piątek, 20 października br. w stołówce 
Zespołu Szkół w Rokietnicy. Przybyłych na to wydarzenie 
powitała pisząca te słowa, zaś występujących małych 
artystów przedstawiała Anna Rychławska-Krzyśko, 
członek Zarządu Stowarzyszenia. Zgromadzonej 
publiczności zaprezentowały się dzieci z przedszkolnych 
grup: „Czarodzieje” (opiekun: Alicja Orzechowska), 
„Leśne Ludki” (Bogdana Krajewska), 6-latki (Lidia 
Trybuś), 6-latki (Katarzyna Krawiec) oraz 6-latki z klasy 
0b ze Szkoły Podstawowej w Rokietnicy (Marta Rybicka). 
Każda z grup przygotowała inny program. Były wśród nich 
recytacje, taniec, małe formy teatralne. Widzowie mieli 
okazję zobaczyć jak piękna Pani Jesień maluje kropki na 
kapeluszu Pana Muchomora, taniec wśród jesiennych 
drzew, Deszczowego Króla… Wszystkie prezentacje 
zachwyciły widzów i zostały nagrodzone gorącymi 
oklaskami. Raz jeszcze gratulujemy i dziękujemy małym 
artystom oraz ich pedagogom, a także wszystkim, którzy 
przygotowali dzieciom przepiękne stroje.

Konkurs „Jesienią dbam o zdrowie” rozstrzygnięty!
Do prowadzenia swojej działalność Stowarzyszenie 
zamierza pozyskiwać sponsorów. Dzięki pierwszym 
darczyńcom, którymi są Panie Justyna Dziedzic, 
Barbara Zgoła, Jolanta Dańczak, Pan Ryszard Bachorz 
oraz Market „Lewiatan” w Kiekrzu i „Chata Polska” przy 
ul. Golęcińskiej w Rokietnicy, możliwe było obdarowanie 
upominkami wszystkich małych ar tystów, którzy 
wystąpili w „Jesiennym Koncercie”. Sponsorzy ci 
ufundowali także nagrody dla laureatów konkursu 
plastycznego zatytułowanego „Jesienią dbam o 
zdrowie”. Zgłoszono do niego 46 prac wykonanych w 
różnorodnej technice. Jury konkursowe wyróżniło prace 
wykonane przez pięcioletnich: Sebastiana Jarmarka 

Honoratę Piecyk oraz sześcioletniego Wiktora 
Hemmerlinga  dzieci z Przedszkola „Bajeczka”, 
sześcioletnią Dominikę Mysior ze Szkoły Podstawowej w 
Rokietnicy, Wiktorię Marcinkowską - uczennicę klasy Ib 
ze Szkoły Podstawowej w Kiekrzu oraz pracę zespołową 
klasy 0a ze Szkoły Podstawowej w Rokietnicy. Podczas 
wręczenia nagród, które odbyło się 10 listopada w 
Przedszkolu „Bajeczka”, oprócz laureatów, także 
pozostali uczestnicy zostali obdarowani słodkim 
upominkiem i pamiątkowym dyplomem. Konkursowe 
prace wystawiono w aptekach oraz Ośrodku Zdrowia w 
Rokietnicy. Dziękując raz jeszcze w imieniu dzieci, 
serdecznie zapraszamy Państwa do wspierania działań 
podejmowanych przez Stowarzyszenie „Dzieciom 
Radość”, które kierowane są do wszystkich małych 
mieszkańców naszej Gminy.
Kamila Marcinkowska - Prezes Stowarzyszenia 
„Dzieciom Radość”

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji 
Stowarzyszenie „Dzieciom Radość” ogłasza konkurs na 
kartkę świąteczną (wykonaną samodzielnie przez dzieci 
lub wspólnie z rodziną). Prace prosimy składać w 
sekretariacie Przedszkola do dnia 8 grudnia br. 
Najlepsze z nich zostaną nagrodzone, a wszystkie 
wystawione na sprzedaż na kiermaszu, który odbędzie 
się w Przedszkolu „Bajeczka” w Rokietnicy w dniach 11-
15 grudnia br. Serdecznie zapraszamy!
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Pomaluj  szkołę na  różowo!

LEKCJA  HISTORII  I  CHEMII 

Już po raz kolejny uczniowie Gimnazjum im. Noblistów w 
Rokietnicy wzięli udział w Poznańskim Festiwalu Nauki i 
Sztuki.
 Naszą wycieczkę zaczęliśmy od nietypowej lekcji 
historii. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem obejrzeli 
Makietę Dawnego Poznania w Podziemiach Klasztoru 
o.o. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła. Szczególnie 
podobały się efekty specjalne: pożary, dymy, odgłosy 
walki itp. Był to krótki przekrój przez dzieje miasta 
Poznania, państwa polskiego i Europy. Wiele dat, 
ważnych wydarzeń stanowiło doskonałą powtórkę z 
historii. Następnie udaliśmy się na Wydział Chemii UAM 
w Poznaniu, aby obejrzeć, przygotowany przez 
studentów chemii, pokaz eksperymentów chemicznych.. 
Uczniowie mogli obejrzeć wiele ciekawych doświadczeń, 
z użyciem dużej ilości odczynników. Studenci 
zademonstrowali też te doświadczenia, których ze 
względu na bezpieczeństwo nie można przeprowadzić w 
szkole. Wybuchom nie było końca, kolorowe opary 
dymów trochę gryzły w oczy, ale zaciekawienie uczniów 
nie słabło. Następnie zwiedzaliśmy gmach Collegium 
Chemicum. Większość z uczniów po raz pierwszy w życiu 
zobaczyła prawdziwe  laboratorium chemiczne. 
Największe zainteresowanie wzbudził nowy aparat do 
badania struktury kryształów oraz ciekawe efekty pracy 
naukowej. Mamy nadzieję, że niektórzy z naszych 
uczniów, to przyszli studenci chemii lub innych 
kierunków pokrewnych. I tak musieliśmy zakończyć 
nasze nietypowe lekcje historii i chemii. Wracaliśmy do 
domu pełni wrażeń.

Bożena Domżał, Ewa Piszora

IX FESTIWAL NAUKI I SZTUKI 
NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH 

I GEOLOGICZNYCH 
UAM W POZNANIU

W dniu 11 października 2006 roku uczniowie 
Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy wraz z 
nauczycielami: p. R. Gąszczyk, p. A. Licenowicz 
wybrali się na wykłady otwarte organizowane przez 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na 
wydziale Collegium Geographicum. Uczniowie 
kolejny raz mogli wcielić się w rolę studentów, 
poznać pracę wyższej uczelni. Wszyscy wysłuchali 
dwóch interesujących wykładów: ,,Maksymalne 
opady dobowe w Polsce w czasie i przestrzeni” oraz 
,, Oblicza pustynnienia północnego obrzeża 
Sahary”. Podczas prelekcji uczniowie dowiedzieli 

się o genezie i mechanizmie pojawiających się coraz 
częściej anomalii klimatycznych w Polsce i na 
świecie jako wynik niszczącej działalności człowieka 
oraz poznali skutki pustynnienia w postaci szybkiej 
wędrówki pól wydmowych, zasypywania oaz i 
szlaków komunikacyjnych, erozji i zasolenia gleb, 
wysychania rzek i jezior, obniżania poziomu wód 
podziemnych, utraty naturalnej roślinności. W 
drodze powrotnej grupa zatrzymała się w 
Rezerwacie ,,Meteoryt Morasko”, który jest jednym 
z dwóch miejsc w Polsce, gdzie prawdopodobnie 
powstałe tam niecki i zagłębienia są wynikiem 
upadku meteorytu. W okolicy tej bowiem znaleziono 
już 300 kg meteorytów, a przeprowadzone badania 
potwierdziły występowanie wielu cech typowych dla 
kraterów meteorytowych. Uczniowie byli nawet 
świadkami poszukującego w tym rejonie nowych 
okazów przez  nieznanego naukowca.

Autor: Renata Gąszczyk
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G I M N A Z J U M   W   N A PA C H A N I U

Nasze gimnazjumNasze gimnazjum

N A PA C H A N I E

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

Życzenia
nie tylko świąteczne

Sąsiedzie, Rodzicu, Pracowniku, Absolwencie, 
Uczniu…. 

Życzymy Ci…
…zadań, które Cię mobilizują i w które angażujesz się 

z ochotą. Byłoby wspaniale, gdybyś nie musiał 
realizować swego dzieła w samotności.

Każdy kolejny dzień nieustannie rzuca nam
nowe wyzwania  podejmuj je odważnie

Przez całe swoje życie.

Społeczność Szkolna
Gimnazjum w Napachaniu

WSTAŃ, POLSKO MOJA!

Z okazji 88. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości uczniowie klasy II pod opieką pań 
Magdaleny Tomkowiak i Małgorzaty Sklepik przygotowali 
uroczysty apel. Z tej też okazji powstały śpiewniki z 
popularnymi pieśniami patriotycznymi, które rozdawano 
wszystkim gimnazjalistom i zaproszonym gościom. 
Uczniowie deklamowali wiersze, czytali krótkie teksty o 
kolejnych zrywach niepodległościowych i oczywiście 
śpiewali. Do śpiewy zachęcani byli wszyscy obecni na 
spotkaniu. Apel zbiegł się w czasie z uroczystym 
otwarciem wystawy goszczącej w naszym gimnazjum 
przygotowanej przez poznański oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej. Dzięki niej uświadomiliśmy sobie, 
jak tragiczne były losy Polski w poprzednim stuleciu i że 
wywalczona z ogromnym poświeceniem niepodległość 
była wartością krótkotrwałą. Lata 1939-45, których 
dotyczy wystawa, zmuszały Polaków do nowych działań w 
obronie życia i polskości. 

Podziękowania

Koniec roku jest momentem na podsumowania i refleksje. Z 
radością stwierdzamy, że ciągle otaczają nas osoby życzliwe i 
zaangażowane na rzecz dobra Gimnazjum w Napachaniu. 
Chcielibyśmy Ich zapewnić o naszej pamięci. Dziękujemy:
- Pani Danucie Stankowskiej - Sołtysowi Napachania  oraz 
Radnemu poprzedniej kadencji - Panu Danielowi Gorońskiemu 
za słodki poczęstunek dla uczniów z okazji Dnia Dziecka;
- Panu Januszowi Skrodzkiemu za założenie zieleni wokół 
szkoły;
- Pani Irenie Szymkowiak, Michałowi i Zdzisławowi Skrzypcom 
oraz Przemkowi Łysiakowi  za wymalowanie sal lekcyjnych;
- Pani Ewie Locie, Pani Jadwidze Waligórze-Halke, Pani Bożenie 
Jędrzejczak -  za wszelką udzieloną pomoc.

Dyrektor Gimnazjum, Grono Pedagogiczne
oraz wdzięczni Uczniowie

Wycieczka do Muzeum Archeologicznego

17 października nasza klasa z panią Zofią Michałek i panią 
Beatą Jagodzińską wyruszyła sprzed szkoły do Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu. Około 8.40 byliśmy na Starym 
Rynku. Mieliśmy około 10 minut, aby coś sobie kupić. O 9 
byliśmy już w Muzeum. Na początek poszliśmy na 
komputerową prezentację o procesie mumifikacji. 
Dowiedzieliśmy się, że dusza ludzka podzielona jest na 3 
części:
Ka - uniwersalna siła życiowa
Ba - uaktywniała się po śmierci
Ach - idealny, wieczny duch postać ptaka z ludzką głową
Przewodniczka - pani Kamila Dolata - powiedziała nam, że 
słowo mumia pochodzi z języka arabskiego. Pierwsza 
naturalna mumia powstała około 4000 lat p.n.e., stworzona 
przez człowieka 3000 lat p.n.e. Faraon był mumifikowany w 
świątyni przez kapłana, a zwykły człowiek przez balsamistów. 
Mózg, który zawiera dużo wody, był usuwany przez nos, 
oczodół lub tył głowy. W specjalne urny były wkładane organy 
zmarłego. Substancją, którą suszono ciało, był natron. Po 
wysuszeniu ciało namaszczano olejkami i żywicą, które 
posiadały właściwości bakteriobójcze i ładny zapach. Ciało 
bandażowano materiałem wykonanym z lnu o szerokości 10 
cm. Nakładano 20 warstw! Na końcach palców zakładano 
ograniczniki, które chroniły przed ich łamaniem. Tak 
przygotowane ciało wkładano do sarkofagu antropoidalnego i 
sarkofagu skrzyniowego. Na pogrzeb wynajmowano płaczki. Po 
projekcji poszliśmy na wystawę. Widzieliśmy sarkofagi, 
amulety, papirusy, obelisk Ramzesa II oraz wystawę o 
Wielkopolsce. Następnie poszliśmy na wykład o hieroglifach. 
Dowiedziałem się, że Egipcjanie nazywali je Mową Bogów. 
Powiedziano nam także, że kartusze to owalne zamki, w 
któr ych są zapisane imiona faraonów. Wycieczkę 
zakończyliśmy przez Ratuszem, gdzie oglądaliśmy symbol 
Poznania trykające się koziołki. Około 12.30 byliśmy z 
powrotem w szkole. Warto było jechać. 

Przemek Wijata
uczeń I klasy Gimnazjum w Napachaniu
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Teraz panie z klas "0" zapraszamy,
do zabaw z jabłuszkiem ruszamy.

Zapraszamy do nas panie z drugich klas,
niech one do boju z jabłkiem zagrzewają Was!

Pani Marysia i Pani Mirka nam zostały,
ale i one z jabłkiem pójdą w tany!

„Święto Jabłka”
w Szkole Podstawowej w Rokietnicy

Każdego roku w naszej szkole odbywało się „Święto Pyry” w 
tym roku postanowiłyśmy zorganizować nowe święto „Święto 
Jabłka”. Celem , który nam przyświecał była edukacja oraz 
przybliżenie dzieciom korzyści dla zdrowia jakie płyną ze 
spożywania jabłek. Doskonale wiemy, że coraz częściej 
słodycze wypierają w menu naszych pociech owoce i warzywa. 
Jabłko podstawowy owoc posiadający wiele witamin jest coraz 
rzadziej w tornistrze dzieci jako element drugiego śniadania. 
Ponieważ edukacje należy naszym zdaniem zaczynać od 
najmłodszych „Święto Jabłka” zostało skierowane właśnie do 
nich.W dzień poprzedzający oficjalne święto wszystkie klasy 

W dzień „Święta Jabłka” wszystkie klasy oraz ich opiekunowie, 
dyrekcja oraz pracownicy administracji zebrali się w sali 
gimnastycznej, gdzie dzieci z klasy trzeciej zachęciły do zabawy 
i przedstawiły wierszem budowę jabłka:
Jabłuszko kłania się w pas i do zabawy zaprasza Was,
bo mały , czy duży dobrze wie, że we mnie ogrom witamin jest.A 
tylko dzięki nim, twój umysł będzie wiódł prym.

Chcę przedstawić Państwu nasz okaz zdrowia i witaminową 
bombę.Na wybiegu jabłuszko dobrze Wam znane, w czerwoną 
skórkę odziane,a pod nią witaminowy miąższ, który prosi - jedz 
mnie wciąż.Na sam koniec ziarenka dwa, bez których nie 
byłoby jabłuszka.
Po takim miłym wprowadzeniu w temat naszego święta 
przyszedł czas na konkursy, w których brali udział wyjątkowo 
dorośli, a dzieci zagrzewały ich do walki odpowiednimi 
wierszykami: Pani Ewa i Pani Basia się uśmiechają,
ale jabłuszka dla Nich też swój konkurs mają!

A teraz zapraszamy panie dobr ze Wam znane,
do szkolnych konkursów rzadko zapraszane!

Jabłko, jakie jest, każdy widzi
i nawet robaczek go się nie wstydzi!

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim Paniom. Chętnych 
zapraszamy na naszą stronę internetową

M. Przynoga i E. Skrzypczak
www.sp-rokietnicampoznanmpl
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20 - 22 października br. w Wałczu miały miejsce 
konsultacje kadry juniorów. Młodzi zawodnicy z całego 
kraju płynęli na długich dystansach (np. 12 km). Agnieszka 
Pyrka zajęła 6 miejsce, co dało jej awans do Kadry 
Narodowej Juniorów. Mamy nadzieję, że potwierdziwszy 
wiosną swoją świetną formę, będzie miała szansę na 
udział w Mistrzostwach Świata Juniorów i Mistrzostwach 
Europy Juniorów w 2007 r. Możliwe, że dołączy do niej 
także Małgorzata Jackowiak. Obu zawodniczkom - obecnie 
uczennicom Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu - 
serdecznie tych sukcesów życzymy, aby rozsławiały imię 
Klubu i naszej gminy ! 

W kategorii juniorów młodszych bardzo wysokie, 12 
miejsce, zajął Stanisław Kuś, aktualnie uczeń Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu.

Z pomyślnym skutkiem startowali również seniorzy 
podczas październikowych konsultacji kadry seniorów. 
Michał Nowakowski, będąc najmłodszym seniorem, zajął 
bardzo dobre 8 miejsce i zakwalifikował się do 
Młodzieżowej Kadry Seniorów. To olbrzymi sukces tego 
obiecującego zawodnika. Mamy nadzieję, że sezon 2007 
będzie dla niego szczęśliwszy od minionego. Na 
Mistrzostwach Europy Juniorów w Atenach, na dystansach 
500 i 1000 m doszedł (a raczej "dopłynął") tylko (a może 
"aż") do półfinałów.

Natomiast nasz najbardziej utytułowany zawodnik - Rafał 
Jackowiak został członkiem Olimpijskiej Kadry Narodowej. 
Oznacza to wielką szansę, że będzie reprezentował 
polskie kajakarstwo na olimpiadzie w Pekinie w 2008 r. 
Trzymamy kciuki !

18 listopada na poznańskiej Malcie odbył się ranking 
dzieci i młodzików. Nowi członkowie okazali się równie 
zdolni jak ich starsi koledzy. W rankingu dzieci dziewczynek 
po czterech startach prowadzi Marta Kłosin, wśród 
chłopców Maciej Wachowiak zajmuje 4 miejsce, Patryk 
Kulczyński - 5, Patryk Borowiak - 6. Wśród młodzików 
wysokie 6 miejsce zajmuje Łukasz Plich, a 7 - Hubert 
Błaszczak.

Takie sukcesy przyciągają innych. Do sekcji kajakowej 
naszego Klubu dołączył nowy zawodnik aż ze Śląska. 
Mateusz Krzempek (ur. 1988 r.) podjął naukę w Zespole 
Szkół w Rokietnicy. Ma za sobą zdobycie srebrnego 
medalu na Mistrzostwach Polski Juniorów na dystansie 
5000 m, a podczas startu na Mistrzostwach Europy 
Juniorów zajął 7 miejsce w konkurencji K-4 1000 m. 
Jesteśmy pewni, że równie godnie będzie reprezentował 
barwy UKS "Błyskawica". 

Wszystkim młodym sportowcom gratulujemy osiągnięć 
zakończonego sezonu, wyrażamy uznanie za wytrwałość 
(wszak wszyscy łączą codzienne treningi z codzienną 
nauką) i serdecznie życzymy dalszych sukcesów.

Anna Szukalska-Kuś

Najnowsze
wiadomości

z Uczniowskiego
Klubu Sportowego

"Błyskawica":
kajakarze zakończyli sezon

- jak zwykle pomyślnie !

Szanowni Państwo,

Pragnę podziękować Mieszkańcom miejscowości 
Mrowino, Cerekwica, Przybroda, którzy oddali na mnie  
swój głos w wyborach samorządowych.
 Serdecznie dziękuje za okazane mi zaufanie.
Ze swej strony zapewniam wszystkich, którzy głosowali 
na mnie oraz pozostałych wyborców, że z  obowiązków 
radnego będę się wywiązywał tak jak do tej pory godnie 
i rzetelnie, mając na uwadze dobro wszystkich 
mieszkańców naszej lokalnej społeczności. Wierzę, że 
moja wiedza jak również dotychczasowe doświad-
czenie (nabyte w poprzednich kadencjach), pozwolą mi 
zgodnie z Państwa oczekiwaniami, pełnić funkcję 
radnego w Radzie Gminy jako Wasz reprezentant.
Dziękuję!

Z wyrazami szacunku
Ryszard Lubka

Pragnę gorąco podziękować wszystkim 
mieszkańcom wsi Żydowo i Rostworowo, którzy 
obdarzyli mnie swoim zaufaniem.
Zapewniam mieszkańców, że będę się starał 
rozwiązywać problemy dotyczące obu 
miejscowości. Dziękuję również tym, korzy 
pomimo., że nie głosowali na mnie skorzystali z 
prawa demokracji i poszli do urn wyborczych. 
Namawiam gorąco mieszkańców naszej 
społeczności, aby wzięli udział w II turze 
wyborów i oddali swój głos na p. Bartosza 
Derecha, kandydata na wójta Gm. Rokietnica, 
który w I-szej turze otrzymał największą ilość 
głosów. Człowieka z ogromnym potencjałem 
twórczym. Który potrafi łączyć a nie dzielić, 
wyznając zasadę, że najlepszym rozwią-
zaniem do pełnienia władzy jest dialog i 
kompromis oraz szacunek dla każdego 
człowieka. 

Z poważaniem - Wojciech Mazurek
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Z ¿ycia Zespo³u Szkó³ 
im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy

codzienne. Z ekspozycją wystawy zapoznali się również 
uczniowie Gimnazjum w Napachaniu.
Wcześniej uczniowie z Rokietnicy odwiedzili wystawę 
prezentowaną w Gimnazjum w Napachaniu poświęconą ,,Życiu 
codziennemu w okupowanej Wielkopolsce”.

Plany na rok szkolny 2007/08

W roku szkolnym 2007/08 przewiduje się nabór do 
następujących typów szkół:
- Technikum w zawodzie:
- Technik hotelarstwa
- Technik informatyk
- Technik ogrodnik
- Technik architektury krajobrazu
- Szkoły policealne:
- Technik informatyk
- Technik florysta
- zasadnicza szkoła zawodowa - klasa patronacka OPEL 
NIEDBAŁA w zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych
- blacharz samochodowy
- lakiernik

Szachowe zmagania

Reprezentacja Zespołu Szkół uczestniczyła w rozgrywkach 
szachowych Mistrzostw Szkół Średnich w Szachach na 
szczeblu powiatowym. Rozgrywki odbyły się w Ośrodku 
Sportowo  Rekreacyjnym w Kórniku. Laureaci pierwszych 
czterech miejsc kwalifikowali się do szczebla wojewódzkiego. 
Niestety w tym roku reprezentanci Rokietnicy nie zmieścili się 
w finałowej grupie.  

Święto Niepodległości
W przeddzień Święta Niepodległości odbył się uroczysty apel. 
Przypomniano rys historyczny święta, a koło recytatorskie 
przygotowało część artystyczną.

Próba przed maturą
W dniach 15  17 listopada odbyły się próbne matury. 
Uczniowie zdawali pisemne egzaminy z języka polskiego, 
języka obcego oraz wybranego przedmiotu. Celem próbnych 
matur jest sprawdzenie poziomu przygotowania maturzystów 
do egzaminów. Jest to również okazja dla uczniów 
,,oswojenia” się z sytuacją egzaminu maturalnego.

Mecze
21 listopada odbyły się rozgrywki Turnieju Międzyklasowego w 
piłce nożnej. Wygrała reprezentacja klasy III technikum w 
zawodzie technik informatyk.

Pływalnia

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z funduszu ,,Aktywizacji i 
wspierania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy o 
charakterze edukacyjnym” uczniowie zespołu szkół 
uczestniczyli w zajęciach na basenie. Odbyły się dwa wyjazdy  
15 listopada do Szamotuła klasy III i IV technikum w zawodzie 
hotelarz 23 listopada  były na basenie w Lesznie. 
Wykorzystując okazję zapoznały się również z organizacją 
pracy hotelu ,,Akwawit” w Lesznie. 

Wystawa ,,Stan wojenny”

Zespół szkół gości wystawę ,,Stan wojenny  spojrzenie po 
dwudziestu latach”. Wystawę przygotowało Oddziałowe Biuro 
Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu przy pomocy 
Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w 
Poznaniu. Wystawa prezentowana w szkołach oraz 
instytucjach kulturalnych i oświatowych podejmuje różne wątki 
stanu wojennego, min. opór społeczny, demonstracje, życie 

Radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku
życzy
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
oraz młodzież
Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich 
w Rokietnicy

ZAPROSZENIE

Grupa mieszkańców Gminy Rokietnica pragnąca założyć 
„Stowarzyszenie” działające na rzecz mieszkańców 

i rozwoju gminy zaprasza wszystkich zainteresowanych 
na spotkanie założycielskie, które odbędzie się dnia 
12 stycznia 2007 roku o godzinie 19.00 w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Rokietnicy ul. Szkolna 3a

Spokojnych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz sukcesów i spełnienia 

marzeń
w nadchodzącym 

Nowym Roku życzy

Marian Kortus – Sołtys 
i Rada Sołecka 

Sołectwa Mrowino - Cerekwica
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…”Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu 
człowieka, byłoby ciemno i mroczno,
ciemniej i mroczniej niż podczas nocy bezgwiezdnej 
i bezksiężycowej - mimo wszystkich słońc, gwiazd i 
sztucznych reflektorów.
Ten jeden uśmiech rozwidnia życie…”

Julian Ejsmond

Mirosława Święcicka znana śpiewaczka ope-
rowa i operetkowa, solistka Teatru Wielkiego i 
Muzycznego w Poznaniu. Z wykształcenia jest 
magistrem sztuki, ukończyła wydział wokalny 
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w 
Poznaniu, przez cały czas nauki współpracowała 
z Filharmonią i Estradą poznańską, uczennica 
Antoniny Kaweckiej. Jest również managerem 
kultury, reżyserem, scenarzystką i chore-
ografem.
Miłość do muzyki wyniosła z domu rodzinnego. 
Zawsze uwielbiała śpiewać. Do jej ulubionych 
ról należy Sylvia Varescu w „Księżniczce 
Czardasza”, modelka Madeleine w „Fiołku z 
Montmartre'u, Walentyna w „Wesołej 
wdówce”. 
Jako artystka posiada wszystkie najcenniejsze 
walory, jakie stają się udziałem div wielkiego 
formatu. Ujmującą aparycję, pięknej barwy 
sopran nieskazitelnie prowadzany wokalnie. 
Rozbudzone poczucie rytmu, oznaczające 
idealne zespolenie tańca ze śpiewem. Pani 
Mirosława posiada ogromny dar przeko-
nywania i jest nieustępliwa w dążeniu do celu. 
Drobna, wrażliwa osoba, ogarnięta pasją 
niesienia pomocy innym. Artystka nie jest 
obojętna na ból i nieszczęścia innych osób. 
Dochody z imprez przez nią organizowanych 
wspierają dzieci niepełnosprawne, ubogie 
rodziny, samotne matki, osoby pokrzywdzone 
przez los oraz bezdomnych. Występuje, dając 

radość pensjonariuszom domów pomocy 
społecznej, chorym „przykutym” do łóżek 
szpitalnych i niewidomym dzieciom. Działalność 
charytatywna Pani Mirosławy została zauwa-
żona nie tylko przez władze Poznania i 
Województwa Wielkopolskiego, ale także przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej. Za całokształt 
pracy artystycznej i charytatywnej otrzymała 
tytuł „Kobiety Sukcesu”.
„To jaka jestem, zawdzięczam swoim rodzicom, to 
oni wpoili we mnie miłość do innych ludzi i zarazili 
pasją śpiewania”.
W listopadzie tego roku Pani Mirosława 
Święcicka została uhonorowana tytułem 
„Altruistki Roku”.
Już niedługo Pani Mirosława zamieszka w 
Kiekrzu. 

     Jadwiga  Waligóra - Halke
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Podziękowania

Serdecznie dziękuję wszystkim 
mieszkańcom Napachanie, którzy 

zdecydowali się mi zaufać 
i oddali na mnie swój głos w Wyborach 

Samorządowych 2006. 
Wierzę, że z państwa pomocą uda się nam 
realizować program działań dla dobra nas 

wszystkich 

Teresa Bartol

Podziękowanie

Bardzo dziękuję mieszkańcom Gminy Rokietnica, 
którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem i oddali 

na mnie swój głos. 
W swoich dotychczasowych działaniach kierowałem 

się zawsze uczciwością i potrzebami innych. 
W bieżącej kadencji będę reprezentował Państwa 

również najlepiej jak potrafię, działając zgodnie 
z prawem ku pożytkowi społecznemu.

Jerzy Gmerek - Radny

W dniach 8 - 10 grudnia na terenie  
Międzynarodowych Targów Poznańskich zorgani-
zowany został Festiwal Przedmiotów Artystycznych. 
Już po raz drugi na imprezie tej Gminny Ośrodek 
Kultury zaprezentował prace dzieci i młodzieży 
wykonane na zajęciach „Pracowni Zręcznych Rąk”. 
Na festiwal przyjechali artyści i twórcy ludowi z całej 
Polski. Wszyscy, którzy odwiedzili wystawę, mieli 
okazję nie tylko obejrzenia, ale także zakupu 
oryginalnego prezentu. Podobnie jak w ubiegłym 
roku, dużym zainteresowaniem cieszyły się ręcznie 
wykonane przez uczestników naszych zajęć figurki z 
masy solnej. Festiwal był też okazją do poznania 
nowych technik zdobienia, udziału w różnego 
rodzaju warsztatach. Uczestnictwo w tej imprezie 
umożliwia zaprezentowanie dorobku naszej 
placówki, a także nawiązanie kontaktów i 
współpracy oraz wymianę doświadczeń z twórcami i 
instytucjami kultury.

Festiwal Przedmiotów
Artystycznych

Dziękuję Panu Prezesowi Januszowi Filipiakowi 
i Pracownikom Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w  Rokietnicy za pomoc 
i wsparcie organizacyjne ważnego dla 

Gminnego Ośrodka Kultury przedsięwzięcia 
jakim był udział w „III Festiwalu Przedmiotów 

Artystycznych” w Poznaniu.

Jadwiga Waligóra – Halke
dyrektor GOK

Podziękowanie

Bardzo dziękuję Panu Maciejowi 
Jankowskiemu za długoletnią pracę 
w zespole redakcyjnym  czasopisma 
gminnego „Rokiecie Wiadomości”.

Jadwiga Waligóra – Halke
redaktor naczelny
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Dnia 10 listopada br. odbył się w Rokietnicy koncert pt:
”Nie tylko tango” w wykonaniu „TRIO TAKLAMAKAN”
w składzie:
Jan Romanowski - skrzypce
Andrzej Trzeciak - wiolonczela 
Michał Karasiewicz - fortepian 

Zespół mimo klasycznego wykształcenia i składu nie jest 
zespołem klasycznym, to co gra można określić mianem, 
folkowego nurtu muzyki klasycznej”

W ich repertuarze znajdują się szalone oberki i 
melancholijne kujawiaki, ogniste czardasze i rytmiczne 
tańce bałkańskie, żywiołowe melodie klezmerskie i 
zadziorne tanga argentyńskie.
Koncert bardzo się podobał licznie zgromadzonej 
publiczności.

Wyróżnienie dla Ani

Ania Oleszuk zdobyła wyróżnienie w X Wielkopolskim 
Konkursie Plastycznym na Najpiękniejszą Kartkę 
Bożonarodzeniową.

Kartka została wykonana na zajęcia w „Pracowni 
zręcznych rąk” Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy.
Ani gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Koncert „TRI Taklamakan”

Pragnę złożyć gorące podziękowania za 
kilkuletnią współpracę pani Jagodzie Waligóra-
Halke, pod kierunkiem której miałam 
przyjemność opracowywać i wydawać gminny 
miesięcznik „Rokickie Wiadomości”, gdyż tym 
numerem kończy swoją przygodę z gazetą w 
roli redaktor naczelnej. 

Bardzo dziękuję pani Jadwigo!

Magdalena Ilek-Nowak

W sobotnie przedpołudnie, 2 grudnia br. zaprosiliśmy 
dzieci do wspólnego wykonania ozdób choinkowych.

Wszyscy chętni usiedli przy dużym stole ,przy którym w  
ciągu jednej godziny powstało wiele pięknych, 
niepowtarzalnych gwiazdek. Następnie wszystkie dzieła 
zostały podpisane i powieszone przez ich autorów na 
choince.
Choinka ta cieszy oczy Klientów i Pracowników Urzędu 
Gminy w Rokietnicy.

„Zawieś swoją gwiazdkę na choince”
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DAM PRACÊ

Firma Masterplast mieszcząca się w Rokietnicy przy ul. Kolejowej 23 poszukuje 
mężczyzny do pracy magazynowej.
Tel. kontaktowy: 061 8963 558, 061 8145 2
lub e-mail: info@masterplastgroup.pl

Zatrudnimy pracowników do produkcji opakowań tekturowych i magazynierów z 
uprawnieniami na wózki widłowe. Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności. 
Podanie, CV kopię orzeczenia prosimy dostarczyć do Firmy ADAM’S, ul. Nowina 20, 
62-081 Baranowo.
Tel. 061 650 77 66

Agencja Ochrony B.O.S.S. Polska zatrudni z licencją i bez do pracy z Poznania okolic 
tarnowa Podgórnego, Przeźmierowa, Rokietnicy i Komornik.
Kontakt: Baranowo, ul. Szamotulska 29, tel. 061 652 74 09

Nowo otwarty hotel zatrudni osoby posiadające aktualne orzeczenie o 
niepełnosprawności na stanowiska pokojowych i pomocy kuchennych.
Tel. 061 8142 305, 061 8161 435

Krawcowe zatrudnię - Przeźmierowo. Tel. 061 8142 745

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Rokietnicy.
Tel. 0601 877 538

Firma handlowa zatrudni osoby 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

Przyjmiemy palacza-portiera z uprawnieniami na kotły parowe do 1,3 Mpa oraz 
wodne do 100 stopni. Zgłoszenia pod numer telefonu: 061 8961 520 lub na adres: PZ 
Inter-Fragrances Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 9

Komunikat dla Rolników

Wygasa ważność uprawnień do wykonywania 
zabiegów środkami ochrony roślin. Celem organizacji 
szkolenia prosimy zainteresowanych rolników o 
zgłoszenie się do końca stycznia 2007 roku do pana 
Zdzisława Smóla.

Magdalena Sołtysiak
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