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Drodzy Czytelnicy!
Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń w kraju – wybory 

parlamentarne. Są zwycięzcy i są przegrani – jedni są zadowoleni i inni 
wręcz przeciwnie. Czy dokonaliśmy dobrego wyboru okaże się dopiero za 

jakiś czas. Póki co prezentujemy wyniki głosowania w naszej gminie. Znowu 
możemy pochwalić się wysoką frekwencją. Przy okazji warto przypomnieć, 

że 11 listopada obchodzimy nie tylko Święto Niepodległości,  
ale i Dzień Flagi. Pokażmy, że sprawy te nie są nam obojętne.

W tym numerze również o zakończonym konkursie „Gmina Rokietnica 
w kwiatach i zieleni”. Nagrody i wyróżnienia zostały rozdane. Jak prezentują 

się najpiękniejsze ogrody można zobaczyć na ostatniej stronie RW. 

Na koniec zachęcam – szczególnie Panie – do lektury artykułu o spotkaniu 
pt.”Współczesne Polki nie muszą umierać na raka szyjki macicy”. Specjaliści 

przypominają, nie można „na później” odkładać profilaktycznych badań! 

Zapraszam do lektury.
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Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma.

Magdalena Sołtysiak
redaktor naczelny

Wszystkim mieszkańcom 
naszej Gminy posiadającym 
książeczkowy dowód osobisty 
przypominamy o obowiązku 
wymiany tegoż dokumentu na 
nowy.
Wnioski o nowy 
dowód osobisty na-
leży nadal składać 
do 31 grudnia 2007 
roku! Natomiast do 
31 marca 2008 roku w 
myśl nowej ustawy z 7 wrześ-
nia 2007 roku można posłu-
giwać się książeczkowymi 
dowodami osobistymi, w celu 
poświadczenia tożsamości i 
obywatelstwa polskiego.  
Przedłużenie terminu ważno-
ści książeczkowych dowodów 
do końca marca przyszłego 
roku, będzie obowiązywało 
tylko tych, którzy do końca 
roku złożą wniosek o ich wy-
mianę. 
Wniosek należy składać osobi-
ście załączając:

poprzedni dowód osobisty
dwie aktualne, jednakowe 
fotografie z całkowicie od-
słoniętym lewym uchem, 
bez kolczyka

•
•

dowód uiszczenia opłaty w 
wysokości 30 zł na konto 
Urzędu Gminy
odpis skrócony aktu urodze-
nia w przypadku kawalera i 
panny
odpis skrócony aktu małżeń-
stwa (jeśli ślub nie był zawie-
rany na terenie gminy)

Prosimy zatem o niezwłoczne 
dopełnienie tego obowiązku.
Wszelkie informacje dotyczące 
wymiany dowodów osobistych 
można uzyskać w Urzędzie 
Gminy pok. Nr 11 lub telefo-
nicznie pod nr (061) 896 06 02
Koniec roku już blisko - nie 
zwlekaj więc z wymianą tego 
dokumentu.

•

•

•

I n f o r m a c j e  U r z ę d o w e
Wybory w naszej gminie
21 października od godziny 6:00 do 20:00, a gdzieniegdzie do 22:30 w Polsce, 
trwały przedterminowe wybory parlamentarne. Wybieraliśmy swoich przedstawi-
cieli do Sejmu i Senatu. W całej Polsce frekwencja jest najwyższa po 1991 roku. 
W naszej gminie również większość mieszkańców zdecydowała się pójść do urn, 
aż 59,85%. 
Uprawnionych do głosowania było 7464, wydano 4467 kart. 105 głosów okazało 
się nieważnych. 

S E J M : 
Lista nr 2 KW Polska Partia Pracy 32 głosy 0,73% 
Lista Nr 3 KW Liga Polskich Rodzin 58 głosów 1,32% 
Lista Nr 6 KW Prawo i Sprawiedliwość 831 głosów 19,05% 
Lista Nr 8 KW Platforma Obywatelska 2510 głosów 57,54% 
Lista Nr 10 KW Polskie Stronnictwo Ludowe 367 głosów 8,41% 
Lista Nr 15 KW Samoobrona 52 głosy 1,19%
Lista Nr 20 KW Lewica i Demokraci 512 głosów 11,73% 

S E N A T : 
1. Przemysław Alexandrowicz 1016 głosów 
2. Adam Kuż 328 głosów 
3. Jadwiga Rotnicka 2594 głosy 
4. Lucyna Scharf-Rotnicka 242 głosy 
5. Marek Ziółkowski 2583 głosy

Z d j ę c i a  d o  d o w o d u  Zakład fotograficzny mgr Jerzy Ląg – Kiekrz, Polna 3 (w kier. Rokietnicy) 061 848 23 58
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Bartosz Derech 
Wójt gminy Rokietnica

Szanowni Państwo!

Pisząc kolejny felieton do naszej 
gminnej gazety, wykorzystuję 
przedłużający się okres wyczeki-
wania na podanie wstępnych wy-
ników wyborów parlamentarnych. 
Na szczęście serwisy ogólnokrajo-
we, nie wymieniają naszej  gminy, 
co oznacza, że pięć obwodowych 
komisji było dobrze przygotowa-
nych do wyborów i nie przyniosło 
niechcianego rozgłosu.
 To, o czym według mnie  mogą 
mówić z dumą politycy i pub-
licyści, to frekwencja wybor-
cza, ponoć rekordowo wysoko, 
na poziomie 55%. Wspominam 
przy tej okazji niską frekwencję 
z ubiegłorocznych wyborów sa-
morządowych. Muszę przyznać, 
że była ona dla mnie dużym za-
skoczeniem. Możliwość wypo-

wiedzenia się przez oddanie głosu 
na  naszych najbliższych sąsiadów 
jest przecież jednym z najwięk-
szych przywilejów demokracji, a 
w przypadku społeczności lokal-
nych – bezpośrednią możliwością 
wywierania wpływu na losy włas-
nej gminy i jej mieszkańców.
 W przypadku wyborów parla-
mentarnych oddany na konkretną 
partię polityczną głos, to w istocie 
podjęcie decyzji o losach nasze-
go kraju. To od naszych głosów 
zależy bowiem, jakie będziemy 
mieli podatki, jakie będzie nasze 
miejsce w Unii Europejskiej i po-
średnio także, jaki będzie kształt 
naszej gminy. Może wreszcie tym 
razem nowy parlament zastanowi 
się nad tym, jak samorządy (rów-
nież nasza-gmina) mają znaleźć 

blisko 10% na podwyżki dla na-
uczycieli, skoro subwencja oświa-
towa została podniesiona zale-
dwie  o 3% lub jakie będzie źródło 
finansowania naszych gminnych 
inwestycji, skoro ulga rodzinna w 
znaczącym procencie dotknie bu-
dżety samorządów. Na te i wiele 
innych pytań - także tych strate-
gicznych dla naszej gminy jak tra-
sa S-11 czy Euro2012 - już wkrótce 
powinniśmy znać odpowiedź. 
Kampania wyborcza w tym roku 
była wyjątkowo krótka i pew-
nie dlatego, w większości gmin, 
również w naszej, nie tak bardzo 
widoczna jak poprzednie. Nie-
wątpliwie była to także kampa-
nia zdecydowanie nastawiona na 
przekaz, bardziej medialna niż 
merytoryczna,  charakteryzująca 

się dużą wyrazistością, ale i po-
dążającą za tym agresywnością, 
która coraz częściej zagląda także 
do  polskich samorządów i burzy 
ich specyficzną odmienność. No 
cóż, przykład, niestety tym razem 
zły, idzie z góry.
Frekwencja w naszej gminie 
wyniosła 59,85 %. Jest to mniej 
niż w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, czy Francji. 
Porównując ją jednak z tą z po-
przednich wyborów, uważam, że 
to dobry wynik. Serdecznie dzię-
kuję wszystkim mieszkańcom za 
udział w wyborach, tak ważnych 
dla naszego kraju, a tym samym 
i dla naszej gminy. Dziękuję Pań-
stwu, że tak licznie, w bezpośred-
ni sposób, potrafiliście uczcić to 
wielkie święto demokracji.

Z a s ł y s z a n e 
na Radzie Gminy

Droga Leokadio!

Witam serdecznie Ciebie oraz na-
szych kochanych Czytelników! 
Zdrowie mi dopisuje a i humor po 
ostatniej sesji naszej Rady Gminy, 
również mi się znacznie poprawił. 
U nas w gminie coraz ciekawiej. 
Sama jestem zaskoczona, że nagle 
tyle inicjatyw powstaje. Dawniej 
nic się nikomu nie opłacało, nie 
chciało a teraz to wszyscy mają po-
mysły! Mało tego wyobraź sobie, że 
te pomysły są realizowane. Ledwie 
zdążyłam wypielić ogródek (no 
wiesz, na ten konkurs „w kwia-
tach i zieleni”), a już leciałam na 
badania profilaktyki raka szyjki 
macicy. Jak już wróciłam to mój 

stary jakieś markery sobie robił na 
prostatę. Po tych markerach to mu 
nawet wydolność na jakiś czas 
wzrosła. Teraz ja szukam czy i w 
innych gminach takich akcji dla 
mężczyzn nie prowadzą. Jak tylko 
znajdę to zaraz tam starego, jeszcze 
chociaż raz, na te badania poślę. 
Wiem, wiem, że czekasz na infor-
macje o ostatniej sesji Rady Gminy. 
Odbyła się ona 8 października i 
miała numer XIII. Kiedy się zo-
rientowałam jaki ma numer, 
to długo się wahałam, czy wejść 
do tej sali sesyjnej czy nie. Na 
szczęście zobaczyłam wchodzących 
starych znajomych. Przyszedł bo-
wiem  Pan Ideolog z Panem Preze-
sem. No myślę sobie, jak oni wcho-
dzą to ja też, czego się tu bać. Pan 

K. z panem S. się pogodzili i jak 
zdążyłam zauważyć to bardzo 
szczerze i z uśmiechem uścisnęli 
sobie ręce na powitanie. Pani Tere-
nia taka jakaś zadowolona, pan 
Wójt spokojny. Tylko pan Jurek 
Gmerek taki poważny siedział za 
tym stołem. Nie wiem czy go na tej 
Litwie pogoń „pogoniła”, czy też 
znowu te dwa małe ptaszyska na-
rozrabiały. Jak się już wszyscy ze-
szli, to Pani Przewodnicząca otwo-
rzyła XIII sesję Rady Gminy 
Rokietnica. Jak zawsze stwierdziła 

prawomocność obrad i odczytała 
proponowany  porządek posiedze-
nia. Po odczytaniu propozycji po-
rządku obrad Rady, wstał pan 
Wojtek Mazurek i wniósł o zdjęcie 
z porządku obrad projektu uchwa-
ły w sprawie dofinansowania po-
bytu dzieci z gminy Rokietnica w 
publicznych placówkach przed-
szkolnych i oświatowych zlokalizo-
wanych poza granicami naszej 
gminy. Wniosek ten został przez 
radnych przyjęty jednogłośnie. 
Równie jednomyślnie radni prze-
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głosowali porządek obrad. W 
związku z nie złożeniem w okresie 
miedzy sesyjnym uwag do protoko-
łu poprzednie sesji, pani Terenia 
wniosła o jego przyjęcie. Za przyję-
ciem protokołu głosowało 10 rad-
nych, a czterech leniuszków 
wstrzymało się od głosu. Piszę le-
niuszków, no, bo jak nie mieli 
uwag to oznacza, że nie przeczytali 
tego protokołu. Następnie pani Te-
renia przeszła do punktu- interpe-
lacje, wolne glosy i wnioski. Jak to 
usłyszałam to myślę sobie „ No 
Hala, teraz uważaj, za chwilę 
może być tak jak w „Samych 
Swoich”. Zgoda, zgodą, ale ra-
cja musi być po mojej stronie”. 
Wstała pani radna Pankowska i 
złożyła interpelację w kwestii 
oświetlenia na ulicy Łanowej i Błę-
kitnej w Rokietnicy. Wstała pani 
radna Szymańska i ogłosiła wynik 
konkursu „Gmina Rokietnica w 
kwitach i zieleni”. Dalej… nie, nie 
nikt więcej nie wstał! Dalej zaczęła 
się debata. I dobrze, bo z tego wyni-
ka, że zarówno pan K. jak i pan S. 
to słowne i z charakterem chłopa-
ki. Debatę rozpoczął pan Wójt. Po-
informował o rozstrzygniętym 
konkursie na opracowanie „Stu-
dium zagospodarowania prze-
strzennego” dla naszej gminy. Pod-
kreślił wagę tego studium i planów 
zagospodarowania przestrzennego 
dla uporządkowanego i równo-
miernego rozwoju gminy Rokietni-
ca. Przedstawił też pana profesora 
Barełkowskiego, przedstawiciela 
firmy „Armageddon”, która wy-
grała konkurs. Pani Terenia, po 
wystąpieniu pana Wójta, oddała 
głos panu profesorowi. Leosiu, 
szkoda, że Cię ze mną nie było. To 
było super! Powiem Ci tylko, że jak 
to wszystko, o czym mówił pan 
profesor i pan Wójt zostanie zreali-
zowane, to będziemy najładniejszą 
gminą w Wielkopolsce. Dość długo 
trwała ta debata, ale było napraw-
dę warto tego wysłuchać i zobaczyć. 
Na zakończenie debaty głos zabra-
ła pani radna Jolanta Pankowska 
i zadała pytanie czy radni uchwa-
lając plany zagospodarowania 
przestrzennego w trakcie trwania 
studium, działając w dobrej wie-
rze, nie będą przeszkadzali w jego 
opracowywaniu. Pan profesor Ba-
rełkowski poinformował wówczas, 
że opracowywanie uchwał o wy-
wołaniu planu zagospodarowania 
przestrzennego, odbywa się w poro-
zumieniu po konsultacjach z auto-
rami studium. Co więcej wywoły-
wanie takich planów jest korzystne 
dla studium, gdyż zapobiega tzw. 
„dzikiej zabudowie”. Jako przy-
kład podał przygotowane na tą se-
sje uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Zobowiązał 
się też do świadczenia pomocy wła-
dzą samorządowym naszej gminy, 
przy przygotowywaniu takich 
uchwał. Stanowisko to wsparł pan 
Wójt. Następnie o głos poprosił pan 
Kijowski. Stwierdził on między in-
nymi, że radni nie są przygotowani 
do takiej debaty, która toczy się w 
oparciu o wiedzę na bardzo wyso-
kim poziomie i że nie są w stanie 
wszystkiego zrozumieć. Zapropo-
nował, więc przygotowanie odpo-
wiednich materiałów dla radnych. 
Pani Małgosia Szymańska poszła 
dalej, proponując zwołanie komi-
sji, która Radnych odpowiednio do 
takiej debaty przygotuje. Ja na ich 
miejscu to od razu założyła-
bym Uniwersytet kształcący 
radnych na specjalistów ze 
wszystkich dziedzin. No, bo 
wiesz Leosiu, jeśli jest tak jak 
mówi pan Kijowski, to Rada win-
na się składać nie z reprezentantów 
mieszkańców, którzy są uszami i 
ustami swoich wyborców, ludzi 
doświadczonych życiowo a zara-
zem autorytetów lokalnych, ale z 
wysokiej klasy specjalistów. No by-
łoby ciekawie a na pewno taniej. 
Zwolniłoby się specjalistów, urzęd-
ników, rozwiązało firmy i radni 
sami opracowywaliby studium, 
sporządzali audyty, decyzje, wyda-
wali warunki zabudowy. Zobacz 
ile pieniędzy by gmina zaoszczędzi-
ła, a kto by zasiadał w Radzie? 
Sami doktorzy i profesorowie. Nie 
wiem jak ty uważasz, ale dla mnie 
nie taka jest rola samorządów i sa-
morządowości. Prezydenci, sejm, 
rząd a nawet sądy korzystały i ko-
rzystają z ekspertyz, opinii i do-
radztwa specjalistów. Niech już 
nasi radni nie będą tak wszech-
stronnie wykształceni, ale niech 
będą nasi i z nami. Podobał mi się 
pomysł pana Jurka o przygotowa-
niu dla radnych broszurki wpro-
wadzającej przez firmę „Armaged-
don”. To jest mądre, wiedza o 
studium i jego kierunkach jest, bo-
wiem radnym potrzebna, chociaż-
by w kontekście spotkań z miesz-
kańcami. Po zakończeniu 
debaty przystąpiono do rozpa-
trywania projektów uchwał. 
Najpierw przyjęto 12 głosami za 
przy 3 głosach wstrzymujących się 
uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego w Rokietnicy (działki nr 208 
i 209). Dalej, w takim samym sto-
sunku głosów, uchwalono przystą-
pienie do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Kobylni-
ki w rejonie ulicy Działkowej 

(działka nr 183/2). Z kolei radni 
14 głosami za, przy jednym niebio-
rącym udziału w głosowaniu, 
uchwaliła miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego w 
miejscowości Cerekwica dla dzia-
łek przy ul. Piaskowej (nr ew. 90/4 
i 90/5). Następnie Radni jedno-
głośnie podjęli uchwałę, przywra-
cającą pierwotną nazwę obecnej 
ulicy Falistej w Kiekrzu. Na wnio-
sek mieszkańców od tego dnia uli-
ca ta nosić będzie nazwę Kręta. W 
następnej kolejności radni 14 gło-
sami za przy jednym wstrzymują-
cym się, podjęli uchwałę w sprawie 
wyrażenia pozytywnej opinii o ce-
lowości projektowanego przedsię-
wzięcia budowy dróg dojazdowych 
do pól uprawnych w obrębach geo-
dezyjnych Krzyszkowo, Napacha-
nie, Roztworowo, Sobota- dofinan-
sowywanego z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Piętnastoma 
głosami za, Radni podjęli też 
uchwałę w sprawie utworzenia 
Związku Międzygminnego pod na-
zwą „Gospodarka Odpadami Aglo-
meracji Poznańskiej”. A później 
było wiele głosów i dyskusji przy 
uchwale w sprawie przyjęcia statu-
tu związku międzygminnego pod 
nazwą „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej”. Głos 
zabierali Jurek Gmerek, pan Wójt, 
Rysiu Lubka, Zbyszek Muszyński, 
Arek Klapiński, Sekretarz Gminy, 
Prezes PUK-u, Z-ca Wójta, a na-
wet Radca Prawny pan. Kołaczyń-
ski. Problem polegał na obawie 
niektórych radnych, że miasto Po-
znań może zdominować gminy 
powiatu poznańskiego. W tym 
związku 50% głosów ma, bowiem 
Poznań, a 50% gminy powiatu po-
znańskiego. No tak, ale odpłatność 
jest od mieszkańca a więc liczący 
600.000 osób Poznań ma tyle gło-
sów co liczący 250.000 osób po-
wiat. Ja tam myślę, że jakby po-
wiat miał 51% głosów to i tak 
byłoby to samo. Tylko naiwni 
mogą myśleć, że wszystkie gminy 
głosowałyby solidarnie przeciw 
stanowisku Poznania. A tak to, 
chociaż za dużo mniejszą kasę 
mamy tą samą siłę głosu (jako po-
wiat) i możemy zblokować wszel-
kie uchwały. Jako podsumowanie 
tej dyskusji, radni głosami 9 za,  1 
przeciw i 5 wstrzymującymi się, 
uchwałę przyjęli. Już wiem, co 
sobie pomyślisz Leosiu. Mylisz 
się, nie głosowano klubami. Za 
przyjęciem tej uchwały głoso-
wali radni z obydwu klubów! 
Następnie przyjęto uchwałę w 
sprawie górnych stawek opłat po-
noszonych przez właścicieli nieru-
chomości za usługi w zakresie od-
bioru odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych. Za głosowało 13 radnych 
a 2 wstrzymało się od głosu. Nie 
ma obawy, że po tej uchwale wzros-
ną ceny. Te górne stawki są dla 
tych, którzy nie podpisali umów 
na odbiór nieczystości i śmieci. A 
jak ktoś z prywatnych (licencjono-
wanych) przewoźników będzie 
chciał podbić ceny, to zawsze moż-
na zlecić wywóz innemu np. PUK. 
Po tej uchwale radni jednogłośnie 
przyjęli projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie na 2007 rok. Na 
tym te głosowania zakończono. 
Później jeszcze pan Wójt Derech 
złożył sprawozdanie ze swoich prac 
w okresie między sesyjnym. Za 
nim to samo uczynił pani Terenia. 
Odpowiedzi na interpelacje udzie-
lał z-ca wójta pan Jacek Smusz. 
Panią Jolę Pankowską poinformo-
wał, że zarówno brak środków fi-
nansowych w budżecie jak i usta-
lony plan uzbrajania w oświetlenie, 
na razie uniemożliwia pełną reali-
zacje zamierzeń w rejonie ulic Ła-
nowej i Błękitnej w Rokietnicy. 
Wymagałoby to środków nie tylko 
na słupy i lampy, ale również prze-
prowadzenia procedury związanej 
z pozwoleniem na budowę. Poin-
formował natomiast, że na istnie-
jących już w gminie słupach będą 
sukcesywnie (jeszcze w tym roku) 
montowane lampy. Zapewnił też, 
że w tym roku gmina zamierza 
prowadzić działania na ulicy Kole-
jowej w kierunku Rostworowa. Po 
panu Smuszu głos zabrała Syl-
wia Kiejnich informując o trud-
nościach związanych z działal-
nością stowarzyszenia 
„AMIKUS”. Prosiła radnych i soł-
tysów o poinformowanie miesz-
kańców o prowadzonych warszta-
tach terapii zajęciowej. Wójt Derech 
wsparł ten apel, a Rysiu Lubka 
podjął się wyjaśnienia przyczyny 
tak małego zainteresowania, bez-
płatną terapią schorzeń narządów 
ruchu, naszych mieszkańców. Na 
tym sesję zakończono. Muszę Ci 
powiedzieć Leokadio, że ostatnio te 
sesje są często i do tego takie opasłe. 
Jak tak dalej pójdzie to ci nasi rad-
ni wpadną w pracoholizm (Wójt, 
jego zastępca i sekretarz jak wiesz 
już wpadli), a ja to chyba z moim 
starym będziemy zmieniać się w 
trakcie tych sesji . Z drugiej strony 
się nie dziwię. Przy takiej aktyw-
ności mieszkańców i tylu zmia-
nach oraz przedsięwzięciach w 
gminie to ta nasza Rada ma na-
prawdę szansę być Radą przełomu. 
Oczywiście jak zrobi to samo, co 
pan K. i pan S.. Oby w tym wy-
trwali. Pozdrawiam serdecznie.

Twoja Hala
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Uczymy się  
od najlepszych
W poniedziałek Rokietnicę odwiedziła 
grupa Finów z partnerskiej gminy Viita-
saari. Finlandię reprezentowali głównie 
specjaliści zajmujący się ochroną środo-
wiska oraz branżą budowlaną. Finowie 
słyną z najlepszych i nowatorskich roz-
wiązań ekologicznych. 
Jednak my też mamy czym się pochwalić. 
Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych Janusz Filipiak przedstawił metody 
jakie wykorzystujemy w systemach kana-
lizacji sanitarnej oraz gospodarki odpa-
dami. Zainteresowanie przedstawionymi 
rozwiązanymi było ogromne. 
Goście odwiedzili firmę TITAN EKO, byli 
również na oczyszczalni ścieków w Bytko-

wie oraz na budowie osiedla Kalinowego 
w Rokietnicy. W godzinach popołudnio-
wych Finowie spotkali się z rokietnickimi 
przedsiębiorcami. 
Podczas spotkania Wójt wraz z Przewod-
niczącą Rady rozmawiali o możliwościach 
i formach poszerzenia współpracy i szan-

sach bliższych kontaktów naszych gmin.

Organizatorzy:
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
- Gminny Ośrodek Kultury
- Urząd Gminy 

ms

W rocznicę urodzin  
sekretarki  
Bożego Miłosierdzia
Poświęcenie przez bp Mar-
ka Jędraszewskiego tablicy 
z taką treścią, w niedzielę 7 
października br., poprzedziło 
uroczystą Mszę św. sprawo-
waną przy ołtarzu polowym. 
Tablica umieszczona jest na 
mostku Jana Pawła II, znaj-
dującym się na Drodze św. 
Siostry Faustyny w Kiekrzu, którą proce-
syjnie przeszli wierni udając się na miej-
sce objawień. Miejsce to z każdym rokiem 
pięknieje, w ostatnim czasie zbudowano 
nad jeziorem taras widokowy. Czciciele 
Bożego Miłosierdzia, którzy uczestniczyli 
w Eucharystii, mieli także okazję wysłu-
chać pięknych utworów skomponowa-
nych do słów poezji św. Siostry Faustyny 

w wykonaniu 
zespół LUMEN. 
Uroczystości to-
warzyszyła pięk-
na pogoda. Pro-
mienie słońca 
szczególnie roz-
świetliły miejsce 
celebry, gdy w cza-
sie homilii Ksiądz 
Biskup czytał frag-
menty „Dziennicz-
ka” Siostry Fausty-

ny opisujące objawienie Pana Jezusa nad 
Małym Jeziorem Kierskim. Wyjątkowa 
oprawa Eucharystii możliwa była dzię-
ki zaangażowaniu wielu osób, którym w 
imieniu Sióstr ze Zgromadzenia Matki 
Bożej Miłosierdzia serdecznie dziękujemy. 
Po zakończeniu Mszy św. zgromadzeni 
pielgrzymi mieli możliwość oddania czci 
relikwią św. Siostry Faustyny a następnie 
udali się na poczęstunek przygotowany 
na przyklasztornym terenie.

Tekst i zdjęcia: Kamila Marcinkowska 

CZŁOWIEK DOCIERA DOMIŁOSIERNEJ MIŁOŚCI BOGA,DO JEGO MIŁOSIERDZIAO TYLE, O ILE SAMPRZEMIENIA SIĘ WEWNĘTRZNIEW DUCHU PODOBNEJ MIŁOŚCIW STOSUNKU DO BLIŹNICH.OBYŚMY NA TEJ DRODZEODKRYWALI CORAZ PEŁNIEJTAJEMNICĘ MIŁOSIERDZIABOŻEGO I ŻYLI NIĄ NA CO DZIEŃ!
Jan Paweł IIBłonia Krakowskie

18 sierpnia 2002
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„Najpiękniejsze przedszkole w Wielko-
polsce”, „Przedszkole na miarę Europy”, 
„Placówka której będą nam zazdrościć 
dzieci Paryża i Londynu” – to tylko nie-
które z opinii, jakie głośno wypowiadali 
rodzice dzieci oraz goście obecni na ot-
warciu rokietnickiej „Bajeczki”. 
Powierzchnia „Bajeczki” powiększyła się 
o nowe skrzydło. Na parterze do użytku 
dzieci oddane zostały dwie pełnowy-
miarowe sale z łazienkami, pomieszcze-
nie gospodarcze oraz szatnia. Na piętrze 
- trzy sale z łazienkami. Sale na parterze 
mają bezpośrednie wyjście do ogrodu 
przedszkolnego! Równolegle z rozbudową 
trwał remont przedszkola. Zainstalowano 
we wszystkich pomieszczeniach alarmy 
przeciwpożarowe (wiązało się to z kuciem 
ścian), na klatkach schodowych zamon-
towane zostały okna dachowe z funkcją 
automatycznego wietrzenia. Ponadto wy-
cyklinowane zostały podłogi w salach i 
na korytarzu. „Bajeczka” dostała również 
nowe przeszklone drzwi wejściowe. W tym 

samym czasie trwał kompleksowy remont 
kuchni i całego zaplecza kuchennego. Po 
20-latach kuchnia została zupełnie zmo-
dernizowana - nowe meble, urządzenia 
kuchenne, maszyny, system filtracji.
Remont i rozbudowa przedszkola wyma-
gały ogromnego wysiłku ze strony władz 
samorządowych, gdyż w związku z na-
głym i nie spodziewanym wzrostem cen 
za artykuły budowlane koszty remontu 
uległy prawie podojeniu i koniecznym 
okazało się podjęcie stosownych uchwał 
Rady Gminy Rokietnica o przesunięcie 
zasobów finansowych w budżecie. 

Anna Rychławska-Krzyśko

Przedszkolaki z rodzicami serdecznie dziękują 
rokickim samorządowcom za determinację  i 
konsekwentne doprowadzenie do końca naj-
droższej gminnej inwestycji, a Dyrekcji i całemu 
personelowi przedszkola za ich serce i zaanga-
żowanie w pracę, które umożliwiły terminowe 
oddanie pięknego obiektu do ich użytku.

Jesteśmy Fair Play
Po raz szósty z rzędu nasza gmina 
została wyróżniona Tytułem Gmi-
na Fair Play. Od roku 2002 uczest-
niczymy w organizowanym przez 
Instytut Badań nad Demokracją 
i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 
przedsięwzięciu które ma na 
celu promocję etyki i wspierania 
przedsiębiorczości samorządów 
lokalnych. 
5 października w Sali Koncerto-
wej PKiN w Warszawie odbyło 

się zakończenie VI 
edycji konkursu 
„Gmina Fair Play” 
- Certyfikowana 
Lokalizacja Inwe-
stycji.  W VI edycji 
wzięło udział 161 
gmin, z których po 
dwuetapowej weryfikacji, decyzją Kapituły do grona Laureatów 
zostało zaliczonych 153 gminy. 
Przyznane nagrody i certyfikaty są nie tylko wyrazem uznania 
członków Kapituły, lecz także inwestorów działających na tere-
nie naszej gminy, którzy w ramach II etapu konkursu zostali 
poddani badaniu, w którym musieli odpowiedzieć na 20 pytań 
oceniając między innymi działalność urzędu gminy, kompe-
tencje pracowników urzędu oraz warunki panujące w gminie 
umożliwiające bądź utrudniające przyciągnięcie nowych inwe-
stycji lub realizowanie nowych zadań przez inwestorów. 

ms

Najwyższa jakość  
w ochronie środowiska

Aktualny stan środowiska na-
turalnego pozostawia wiele do 
życzenia. Na świecie pojawiły 
się problemy z ocieplaniem kli-
matu, kwaśnymi deszczami, 
czy wyginięciem niektórych 
gatunków roślin i zwierząt. 
Nie powinniśmy pozostawać 
obojętni wobec problemów 
degradacji naszego otoczenia. 
Gmina Rokietnica nie pozo-
staje obojętna, o czym świad-
czy wyróżnienie dla naszego 
Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych. 
Zostało ono nagrodzone certyfikatem za „Najwyższą Jakość w 
Ochronie Środowiska”. Uroczystość wręczenia nagrody mia-
ła miejsce na początku października w Teatrze Nowym w Po-
znaniu. Program „Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska to 
ogólnopolskie przedsięwzięcie organizowane przy współpracy 
Polskiej Izby Ekologii i pod patronatem Ministerstwa Środowi-
ska.
Warunkiem przystąpienia do Programu było wypełnienie an-
kiety, w której należało przedstawić strategię i politykę rozwo-
jową, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz relacje z otoczeniem 
i ochrona środowiska. W etapie drugim niezależny audytor ba-
dał zaangażowanie Puk-u w działania dla ochrony środowiska. 
Na podstawie przeprowadzonych badań Przedsiębiorstwu Usług 
Komunalnych przyznano wyróżnienie pierwszego stopnia. Gra-
tulujemy.

ms

Dla dobra  
dzieci

Największa gminna 
inwestycja zakończona
3 września br. nasi milusińscy weszli 
do nowego przedszkola
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11 listopad 1918 
Polska przez 123 lata musiała czekać na 
odzyskanie niepodległości. Po latach za-
borów, nieudanych powstań, walki o 
język i kulturę wreszcie się udało. 11 li-
stopada 1918 roku zakończyła się I woj-
na światowa, w której zaborcy – przez 
długie lata zgodni - walczyli po przeciw-
nych stronach. 11 listopada w Warszawie 
Polacy rozbroili niemieckie garnizony, a 
Rada Regencyjna przekazała władzę nad 
podległym jej wojskiem Józefowi Piłsud-
skiemu. Na mapie Europy po 123 latach 
pojawiło się polskie państwo. To jednak 
nie był koniec – niepodległość trzeba 

było wywalczyć i utrzymać. 
O polskie granice walczyli 
żołnierze na polach bitew i 
dyplomaci na międzynaro-
dowych salonach. Trzeba tu 
wspomnieć, że pod koniec 
grudnia 1918 roku wybu-
chło w Poznaniu powstanie 
– zwycięskie powstanie, które 
zakończyło się przyłączeniem 
Wielkopolski do Rzeczpospolitej. 
Dzień 11 listopada był oficjalnym 
świętem w latach 1937-1938. W czasie 
okupacji świętowanie było niemożliwe, 
a za wywieszenie biało-czerwonej flagi 
groziła śmierć. Po wojnie władze komu-
nistyczne ustanowiły dzień 22 lipca jako 
Narodowe Święto Odrodzenia Polski. 11 

listopada znów nie można było 
świętować - wielokrotnie orga-
nizowane w całym kraju przez 
opozycję manifestacje patrio-
tyczne były tego dnia brutalnie 
tłumione przez oddziały ZOMO, 
a ich uczestnicy aresztowani 
przez Służbę Bezpieczeństwa. 

Do kalendarza oficjalnych świąt 
dzień 11 listopad wrócił dopiero w 

1989 roku.
11 listopada obchodzimy również Dzień 

Flagi. Wywieśmy w oknach biało-czer-
wone flagi – niech będzie to dowód na to, 
że pamiętamy o ludziach dzięki którym 
możemy żyć w Polsce i mówić swoim ję-
zykiem. 

ms

11 listopad  
w Poznaniu
11 listopada to również waż-
na data dla Poznania. Właśnie 
wtedy główna ulica miasta 
obchodzi hucznie swoje uro-
dziny. Przez miasto maszeru-
je barwny korowód, wszyscy 
zajadają się  rogalami. Koro-
wód prowadzi „św. Marcin” 
w rzymskim stroju, na białym 
koniu. Skąd taka tradycja? 
Sięga ona czasów średniowie-
cza. Swojego patrona miało 
wtedy każde miasto. Kiedy 
przypadały imieniny patrona 
organizowano uliczne świę-
ta i jarmarki. Święty Marcin 
z Tours urodził się w 316 r. w 
rzymskiej prowincji. Służył 

w gwardii cesarskiej. Wraca-
jąc kiedyś z patrolu, zobaczył 
proszącego o litość, półnagiego 
człowieka. W odruchu miło-
sierdzia odciął mieczem połę 
swego płaszcza i okrył nią bie-
daka. Żywot głosi, że we śnie 
ujrzał Chrystusa odzianego w 
jego płaszcz i mówiącego do 
aniołów: „Patrzcie, jak mnie 
Marcin katechumen przy-
odział”.
Po odsłużeniu obowiązkowych 
25 lat został mnichem miesz-
kał w pustelni, odżywiał się 
korzonkami i ziołami. Wkrótce 
w związku z dokonywanymi 
cudami stał się sławny. W 371 
r. został biskupem władającym 
szanowanym przez wiernych, 
pokornym i serdecznym. 
W XIX w. w Poznaniu naro-
dziła się tradycja rogali świę-

tomarcińskich, cho-
ciaż faktycznie ma 
ona swoje korzenie 
w czasach pogań-
skich, gdy jesienią 
składano bogom 
zwijane w wole rogi 
ciasta.
11 listopada wypie-
kano więc rogale, 
które miały sym-
bolizować zgubioną 
przez konia święte-
go podkowę. Rogale 
sprzedawano boga-
tym, a biedni otrzymywali je 
za darmo. 
Dziś imienny ulicy co roku ob-
chodzone są bardzo hucznie i 
stanowią atrakcję turystyczną. 
Imprezy, wystawy, koncerty, 
barwny korowód i kiermasz, 
na którym można kupić roga-

le świętomarcińskie. Podczas 
uroczystości nie zapomina się 
o obchodach święta narodo-
wego. 
Święty Marcin jest patronem 
m.in. żołnierzy, żebraków, po-
dróżników i więźniów. 

ms 

Zdjęcie Radio Merkury – www.radiomerkury.pl

Gmina Rokietnica 
w kwiatach i zieleni 
Rozstrzygnięcie konkursu 

,,Łatwiej mi zrozumieć kogoś, 
kto nie chciałby być królem, 
niż tego, kto nie chciałby być 
ogrodnikiem” – Aleksander 
Świętochowski.

  Szanowni Państwo, po nie-
zwykle trudnej ocenie komi-
sja konkursowa wytypowała 

zwycięzców:

I - miejsce zdobył ogród Pań-
stwa E.E. Magdziaków z Ro-
kietnicy,
II – miejsce otrzymał ogród 
Państwa Skrzypców z Napa-
chania,
III – miejsce wywalczył ogród 
Państwa J.D. Kupków z Ro-
kietnicy,
Wszystkie pozostałe posesje 
otrzymały wyróżnienia.

Uroczyste wręczenie nagród 
i wyróżnień odbyło się 19 

października w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rokiet-
nicy. Uczestnikom konkursu 
serdecznie gratulujemy. Za-
praszamy pozostałych miesz-
kańców do wzięcia udziału 
w kolejnej – wiosennej edycji 
zmagań konkursowych.
W imieniu organizatorów 
dziękujemy wszystkim funda-
torom nagród i wyróżnień.

Małgorzata Szymańska
Zapraszamy za rok!

Zdjęcia: Małgorzata Szymańska

Sponsorzy:

Sklep Nasienno Ogrodniczy Kwiaciarnia BRA-
TEK Rokietnica, ul. Kolejowa 2, tel. 061-8145-1�7
Polecamy: bukiety i wiązanki okolicznościowe, 
upominki, kwiaty cięte i doniczkowe, wystrój 
wnętrz kościołów i sal weselnych, artykuły 
ogrodnicze, nasiona nawozy, narzędzia ogrod-
nicze

NASZE SKLEPY Jadwiga Nadolna-Czachor Ro-
kietnica, ul. Golęcińska 15a, tel. 061-66�-70-02
Polecamy; bukiety i wiązanki okolicznościowe, 
upominki, kwiaty cięte i doniczkowe, wystrój 
wnętrz kościołów i sal weselnych

NACZLEX Jerzy Gmerek, Rokietnica, ul. Ko-
szycy 19a, tel. 061-81-45-401

�

�

�
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Współczesne Polki nie muszą umierać  
na raka szyjki macicy

Listę sponsorów zamieszczamy w porządku alfabetycznym 

l APTEKA DREZDEŃSKA DOROTA, ul. Szamotulska 30, ROKIETNICA l CUKIERNIA „U KAMILKA”, ARTUR LISIAK, ul. Gminna 1, ROKIETNICA l 
HORKET SP CYWILNA, ul. Obornicka 18A, ROKIETNICA l KOSZYK ZBIGNIEW, MROWINO l  KRZYŻANIAK KAROL, ROKIETNICA l MUCHA JANUSZ, 
ROKIETNICA l  PANKOWSKI MAREK, ROKIETNICA l PIEKARNIA ŁAKOMY PIOTR, ul. Golęcińska 2, ROKIETNICA l „POZ-BRUK”, ul. Poznańska 43, 
SOBOTA l PRZYBYLSKI KRZYSZTOF HIERONIM, ROKIETNICA l  ROKBUS Sp.z o.o., ul. Rolna 39, ROKIETNICA l RZEPKA JÓZEF, „WYOBLARZ”, ul. 
Sportowa 1, ROKIETNICA l  STYRANKA ANNA I ARKADIUSZ S.C., ul. Szamotulska 50, ROKIETNICA l TIME MACHINE, ul. Rudnickiego 1, POZNAŃ l 
WALIGÓRA MAŁGORZATA, ROKIETNICA l Wójt Gminy Rokietnica l ZAKŁAD DROGOWY ANTCZAK MIROSŁAW, ul. Lutycka 83, POZNAŃ

PROFILAKTYKA
20 WRZEŚNIA 2007r. o godz. 19.00 w 
Klubie Sołeckim w Cerekwicy wszystkie 
miejsca są już zajęte. Prowadząca spotka-
nie pani redaktor Ewa Madziar spogląda 
na zegarek i ... prosi jeszcze o chwilę cierp-
liwości. Na szczęście po 5 minutach moż-
na już zaczynać pierwsze z planowanych 
spotkań mających na celu propagowanie 
zdrowego stylu życia.
Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech 
przywitał gości Radnego Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego  Waldemara 
Witkowskiego, Radnego Powiatu Poznań-
skiego Piotra Jaworskiego, członka Zarzą-
du Powiatu PO Marcina Lisa oraz liczne 
grono mieszkańców.
Ideę spotkania WSPÓŁCZESNE POL-
KI – CZY MUSZĄ UMIERAĆ NA RAKA 

SZYJKI MACICY omówiła dr 
hab. Ewa Nowak-Makwitz, spe-
cjalista położnictwa i ginekologii 
onkologicznej.
Szczególną uwagę pani doktor 
zwróciła na to, że rokrocznie w 
naszym kraju notuje się około 
4 tys. zachorowań na raka szyj-
ki macicy, z czego połowa cho-
rych umiera. Dotyczy to głównie 
przedziału wiekowego pomiędzy 
25-59 rokiem życia i szczególnie 
do tej grupy skierowany jest Po-
pulacyjny Program Profilaktyki 

i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki 
Macicy. Ten rodzaj nowotworu rozwija się 
długo i podstępnie, często bez widocznych 
objawów. Jedynym skutecznym sposobem 
na wczesne wykrycie choroby i całkowite 
wyleczenie jest systematyczne przeprowa-
dzane badań cytologicznych.
Wynika z tego, że uświadomienie proble-
mu jest pierwszym etapem profilaktyki.
PAMIĘTAJ: TY TEŻ JE-
STEŚ W GRUPIE RYZY-
KA!
Zadowalający jest fakt, że 
spotkanie zmotywowało 
już część mieszkanek na-
szej gminy do wykonania 
badań cytologicznych.
Mamy nadzieję, że kobie-
ty, które uczestniczyły w 

spotkaniu staną się ambasadorami idei 
„Wybierz Życie”.
Każda pacjentka zgłaszająca się do swo-
jego lekarza rodzinnego lub ginekologa 
może uzyskać na ten temat pełne infor-
macje.

Następne spotkanie z cyklu promu-
jącego zdrowy styl życia odbędzie się 
29.11.2007 r. pod hasłem: RZUĆ PA-
LENIE RAZEM Z NAMI.
Zapraszamy do współpracy wszystkie 
osoby, które chciałyby uczestniczyć w na-
szych działaniach.
Serdeczne podziękowania kierujemy pod 
adresem:
- sponsorów, dzięki którym nasz Komitet 
„Wybierz zdrowie” może realizować zało-
żone cele,
- dziennikarzom TVP 3 za stworzenie 
programu pilotującego naszą akcję,
- personelowi Przychodni Lekarzy Ro-
dzinnych w Rokietnicy,

- i proboszczom miejsco-
wych parafii za włącze-
nie się w propagowanie 
spotkania.

W imieniu Komitetu
Elżbieta Brzeźniak

dr hab. Ewa Nowak-Makwitz, specjalista 
położnictwa i ginekologii onkologicznej

K A M PA N I A  S P O Ł E C Z N A
Populacyjny Program Prolaktyki

i Wczesnego Wykrywania
Raka Szyjki Macicy

Czynne: poniedziałek 7.00-15.00 do-
datkowo do 20 dnia miesiąca w ponie-
działki i środy 15.00-18.00
Oferujemy: prowadzenie ksiąg rachun-
kowych i podatkowych, rozliczenia 
roczne, rozliczenia ZUS, prowadzenie 
ewidencji dla celów VAT

WYOBLARZ Sklep Ogólnospożyw-
czy Rokietnica, ul. Pocztowa 1a – Józef 
Rzepka
Oferujemy: formy do pieczenia 

�

HAW Szkółka Bylin Zakładanie i 
Pielęgnacja Ogrodów Hanna Wocko, 
Rokietnica ul. Golęcińska 44, tel. 061-
81-45-19� 

Kwiaciarnia ZAKĄTEK Małgorzata 
Karpiczak-Ostrowska Kiekrz ul. Ostra 
�, tel. 061-84-82-125

Ogrodnictwo Agata Malicka Kiekrz 
ul. Kierska 55c, tel. 061-8-48-20-72
Polecamy: kwiaty cięte, kompozycje 
ślubne, wieńce, wiązanki pogrzebo-
we. Zapraszamy serdecznie.

�

�

�

FARGO P.W. Grzegorz Kiejnich Tar-
nowo Podgórne ul. Wierzbowa 9, tel. 
061-8-14-6�-�4
Polecamy: środki ochrony roślin, na-
wozy, nasiona traw, nawozy ogrodni-
cze, sprzęt ogrodniczy

Fryzjerstwo Męskie Grażyna Woł-
czyk Rokietnica ul. Gminna 4, 061-8-
145-779
Oferujemy fachowe strzyżenie 
męskie, młodzieżowe, dziecięce 

�

�

Gabinet Kosmetyczny Magdalena 
Janke Rokietnica ul. Gminna 5, 061-8-
145-780, kom. 509-46-10-�0
Oferujemy: zabiegi pielęgnacyjne na 
twarz, manicure, pedicure, tipsy, hen-
na, makijaż sylwestrowy, przekłuwa-
nie uszu, woskowanie, parafina, 

Salon Fryzjerski Monika Wieczo-
rek Rokietnica ul. Pocztowa 7, tel. 061-
8145-1�6, kom. 500-21�-766
Oferujemy: strzyżenie damskie, mę-
skie, fryzury okolicznościowe

�

�

DermoCosmetica Rokietnica, ul. 
Szamotusla 2c, tel. 061-66�-78-09, 
kom. 609-241-045
Oferujemy: zabiegi pielęgnacyjne 
twarzy, zabiegi pielęgnacyjne dłoni, 
zabiegi pielęgnacyjne na stopy, zabie-
gi na ciało, makijaże

„Restauracja Pod Gruszą” Józef 
Gawron , ul. Pocztowa 2,  
tel. (061) 8-145-259

�

�

zdjęcia na ostatniej stronie okładki
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Przekaż innym informację o tym, że 
l października 2007 roku rozpoczęło 
działalność na terenie naszej gminy 
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych i ich Rodzin AMIKUS z 
siedzibą w Poznaniu. Zajęcia świetli-
cowo-terapetrtyczne odbywają się dwa 
razy w tygodniu - w środy i czwartki w 
godzinach od 16.30 do 19.00 w Gim-
nazjum w Napachaniu. Koordynato-
rem zajęć świetlicowych a także łącz-
nikiem w kontaktach z AMIKUSEM 
jest pani Zofia Michałek z Kobylnik. 
Dziękujemy!!! Do prac z osobami nie-
pełnosprawnymi włączyła się również 
inna mieszkanka Kobylnik pani Ka-

rolina Wawszczak - studentka reha-
bilitacji, ale przede wszystkim dobry, 
sprawdzony człowiek, w działalność 
AMIKUSA wspiera od dłuższego już 
czasu zawsze pogodna i uśmiechnię-
ta pani Ela Kram z Mrowina. A może 
Ty masz czas, ciekawe umiejętności i 
chciałbyś pomóc? Zapraszamy! Aby 
świetlica mogła istnieć i rozwijać się 
ważne jest pozyskanie funduszy z PE-
FRON-u, a co za tym idzie stworzenie 
jak najliczniejszej grupy podopiecz-
nych (minimum 20 osób).
We wrześniowym wydaniu Rokickich 
Wiadomości w sprawozdaniu radnej 
powiatu poznańskiego - pani Krysty-

ny Semby, przeczytać można, że na te-
renie naszej gminy na dzień 30 czerw-
ca 2007 roku w Powiatowym Rejestrze 
Osób Niepełnosprawnych zarejestro-
wane były 53 osoby w wieku do 16 lat 
i 205 osób powyżej 16 roku życia. Na-
leży mieć nadzieję, że w Gimnazjum 
w Napachaniu uda się stworzyć silną 
grupę, która będzie się systematycznie 
spotykać dłużej niż tylko 2 miesiące, 
jak na próbę przyjęto. Początki są 
zawsze trudne. Warto podjąć wysi-
łek, który ma pomóc innym. Osoby 
niepełnosprawne mają swoje uczucia, 
emocje i wiele ukrytych talentów jak 
każdy z nas. Ich praca i trud może ko-
muś służyć. Dziękujemy pani Elżbie-
cie Suterskiej prezesowi AMIKUSA 
za to, że zawitała w naszej gminie i 
zechciała nawiązać rozmowę z wójtem 
i radnymi.
Nie zapomnij przekazać tych informa-
cji dalej!!!

Pozdrawiam - Sylwia Kiejnich

T
a ciekawa oferta jest skierowa-

na do osób niepełnosprawnych 

i starszych łącząca organizowa-

nie wypoczynku i rehabilitacji. Wska-

zane jest, aby te zajęcia trwały dalej, 

co wiąże się z odpowiednim zabez-

pieczeniem finansowym. Proszę więc 

osoby prawne i fizyczne o wsparcie 

finansowe Stowarzyszenia AMIKUS 

w działaniach na rzecz osób niepeł-

nosprawnych z terenu naszej gminy 

dokonując wpłat na konto bankowe nr 

57 1020 4027 0000 1402 0322 6107. 

Stowarzyszenie AMIKUS ma status or-

ganizacji pożytku publicznego.

Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Rokietnicy

Rafał Michalski 

Od kilku lat, w dniu 30 października 
obserwujemy w naszym kraju zwy-
czaj, który zatacza coraz szersze kręgi 
zwolenników, a co gorsza praktyków 
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
Wydrążone w dyniach otwory pod-
świetlone świeczkami, przypominają-
ce upiory stroje i maski to szczególna 
„dekoracja” tego dnia mająca na celu 
wywołać najstraszniejsze wrażenia 
i reakcje. Im brzydszy, upiorniejszy 
wygląd, tym sukces pewniejszy. Manii 
straszenia i brzydoty uległy nie tylko 
puby, kina, ale - o ironio! – niektóre 
szkoły, a nawet przedszkola, które 
zachęcają swoich podopiecznych do 
przyjścia do szkoły lub przedszkola w 
przebraniu, które ma wywołać głośny 
okrzyk grozy i przerażenia u kolegów. 
Niekiedy tak poprzebierane dzieci 
wędrują od domu do domu, prosząc o 
słodycze. 
Jeszcze gorsza atmosfera rodem z 
thrillera panuje tego wieczoru w miej-
skich i wiejskich klubach, które z oka-
zji Halloween organizują przerażające 
seanse grozy z udziałami „wampirów”, 
monstrów, czarownic, wiedźm i wilko-
łaków. Uff… Makabra!

Czym jest Halloween? Czy to tylko nie-
winna zabawa dająca naszym małym i 
większym milusińskim kolejną okazję 
do zabawy i zdobycia łakoci? 
Kulturoznawcy i antropologowie kul-
tury odpowiadają jednoznacznie: za 
tą pozornie niewinną maskaradą kryje 
się głęboko pogański obrzęd, 
który w sprawianiu je-
dynie przyjemności i 
zabawy dzieciom ma 
niewiele wspólnego.
Zwyczaj ma ten 
swoje źródło w 
dawnej kulturze 
Celtów, praprzod-
ków dzisiejszych 
mieszkańców Wysp 
Brytyjskich: Irlandczy-
ków, Szkotów i Walijczyków 
wywodzących się w prostej linii od cel-
tyckich antenatów (Walijczycy i Szkoci 
mówią nadal językiem mieszanym z 
celtyckim).
Jeszcze około 200 lat p.n. Chrystusa 
obrzędy i zwyczaje celtyckie – obok 
gloryfikacji życia, płodności i rozwoju 
– obfitowały w wiele rytuałów okrut-
nych i krwawych, przy których sadyzm 

cesarza rzymskiego Kaliguli wydaje 
się dziecinną zabawą.
Dzień 31 października był najważniej-
szym świętem w celtyckim kalendarzu 
świąt i miał charakter noworoczny. 
W dniu tym wygaszano na ołtarzach 
tzw. „święty ogień” i zapalano nowy 
symbolizujący początek nowego roku. 
Według celtyckich wierzeń w nocy z 31 
października na 1 listopada odbywały 

się powroty wszystkich zmarłych 
duchów i upiorów, a wszelki au-
torytet ziemski ulegał zawiesze-

niu. Apogeum rytual-
nym tego święta było 

złożenie ofiary jed-
nemu z bóstw przez 
palenie żywcem. 
Na ofiarę najczęś-
ciej przeznaczano 
d z i e c i . Wybór 

ofiary dokonywali ka-
płani celtyccy – d r u -

i d z i , którzy stawiali 
przed domem przyszłej ofia-

ry wydrążona i oświetloną brukiew, 
którą później zastąpiła dynia. Jeżeli 
rodzice zdecydowali się wydać dziecko 
(najczęściej trzeciego syna) brukiew 
pozostawała jako „ochrona domu”, je-
żeli odmówili ofiary – mazano drzwi 
ich domu krwią, co było jednoznaczne 
z wyrokiem śmierci na wszystkich 
domowników. 

Współczesne badania historyczno-
etnologiczno-archeologiczne po-
twierdzają, że jeszcze we wczesnym 
średniowieczu za czasów dzisiejszego 
patrona Irlandii św. Patryka (V w n.e.) 
w miejscu zwanym Mag Slecht, prak-
tyki takie miały miejsce. 
Po wiekach irlandzcy emigranci 
osiedli w Stanach Zjednoczonych roz-
powszechnili ten zwyczaj w bardziej 
cywilizowanej formie (Bogu niech 
będą dzięki!) który ma miejsce w noc 
poprzedzającą tradycyjne katolickie 
święto Wszystkich Świętych (stąd na-
zwa „HALLOW” – ang. święci, „EVE” 
– ang. dzień poprzedzający, wigilia) tj. 
31 października. Korowody przebie-
rańców maszerujące dzisiaj od domu 
do domu z dyniami albo i bez, proszą 
o słodką jałmużnę. Odmówienie ozna-
cza zgodę domowników na spłatanie 
im przez przebierańców psoty. 
„Psota”, która była przed wiekami jed-
noznaczna z wyrokiem śmierci wyko-
nywanym na całej rodzinie przez cel-
tyckich kapłanów – druidów. 
Zanim wydrążysz dynię i pomożesz 
swojemu dziecku w przygotowaniu 
upiornego stroju pomyśl o genezie tej 
pozornie niewinnej zabawy. Ty już ja 
poznałeś - ostrzeż innych.

TB

Szanowni Państwo,  
ten artykuł dotyczy wszystkich.
Może jesteś szczęściarzem. Jesteś zdrowy, sprawny, bystry. Masz pracę o jakiej 
marzyłeś, albo wiesz do czego konkretnie zmierzasz. Możesz realizować swoje ma-
rzenia i podejmować nowe wyzwania . Założyłeś rodzinę. JESTEŚ SAMODZIELNY. 
Rozejrzyj się wokół. Może ktoś potrzebuje Twojej pomocy - NIEPEŁNOSPRAWNY. 
Jest to możliwe!

Zanim wstawisz w dynię świeczki…

Halloween – czy tylko zabawa?

Urząd Gminy w Rokietnicy informuje, że Ośrodek 
Profilaktyki i Epidemiologii w Poznaniu, na pod-
stawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem 
Zdrowia – Oddział w Poznaniu, wykona nieodpłatnie 
w dniu 26 listopada 2007 roku dla mieszkanek 
gminy Rokietnica 100 badań mammograficznych 
piersi w mammobusie.

W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w wieku 
50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie 
korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej 
przez NFZ.
Mammobus stanie: Rokietnica ul. Golęcińska 1 
(obok budynku Urzędu Gminy). Badania rozpo-
czną się o godzinie 9.00. 

U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje 
się w pierwszych 10 – dniach cyklu miesiączkowe-
go, licząc od pierwszego dnia miesiączki.
Podstawą wykonania badania jest dowód osobi-
sty oraz ważny dokument ubezpieczenia!!

Zapisy na badania przyjmuje: 
Dorota Dolata tel. 061 8960622, pokój nr 9.

Bezpłatna MAMMOGRAFIA
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Współczesne społeczeństwo z własnej 
woli i osobistego wyboru coraz bardziej 
uzależnia się od leków. Dotyczy to nieste-
ty i nas. Według ostrożnych szacunków 
na laki kupowane bez recepty wydajemy 
rocznie ponad 9 mld. zł. jest to kwota tak 
duża, że gdyby ją przeznaczyć na dofinan-
sowanie chorej służby zdrowia , to praw-
dopodobnie zostałaby uzdrowiona. A tak 
dzięki sugestywnym, napastliwym rekla-
mom przeciętny Polak wydaje pokaźną na 
dostępne bez ograniczeń pastylki, tablet-
ki, syropy i maści, które rzekomo mają cu-
downe właściwości, działają natychmiast 
i nie posiadają żadnych skutków ubocz-
nych.
Stare porzekadło mówi: katar nie leczo-
ny trwa 7 dni a leczony tylko tydzień. 
W prawdzie niektóre leki stosowane na 
katar mogą nam przynieść chwilową 
ulgę, udrożnić kanały nosowe , natomiast 
wątpliwe, czy skrócą nam tę nieprzyjem-
ną dolegliwość. 
 W reklamach pojawia się Apap, Stoperan, 
Hepatil, Rutinoscorbin, Polopiryna, Aspi-
ryna, a nawet Goździkowa. Każdy z nich 
jest jedyny, najskuteczniejszy, najlepszy 
i co najważniejsze działa natychmiast. 
Jeszcze nie zdążyliśmy zażyć tego cuda 
a już ustępuje ból głowy, zgaga, katar, 
wzdęcia, bóle w krzyżach, grypa i angina. 
Jeśli komuś nawet zdarzyła się taka 
natychmiastowa poprawa, to jej przy-
czyn należy szukać nie w farmakolo-
gicznym działaniu leku, lecz w podat-
ności na sugestie.
Panie doktorze: proszę o przepisanie tych 
tabletek różowych, bo żółte mi nie poma-
gają. Przytoczony żart zawiera w sobie 
wiele ziaren prawdy. Dla wielu pacjentów 
(niestety) nieważny jest skład chemicz-
ny leku, lecz jego opakowanie i reklama 
(skoro pomogło Goździkowej to i mnie 
pomoże). 
Każdy pacjent różnie reaguje na podany 

lek. Podany sugestywnie, ładnie opako-
wany może pozytywnie wpłynąć na zła-
godzenie bólu nawet, gdy nie jest lekiem 
przeciwbólowym. Mamo boli mnie brzu-
szek. Mama podaje troszeczkę syropku na 
łyżeczce i po chwili zadowolone dziecię 
klepiąc się po brzuszku oznajmia, że już 
wszystko w porządku. Jeśli nawet był ból, 
to ustąpił li tylko po zastosowaniu proste-
go chwytu psychologicznego. 
W medycynie mówimy o efekcie pla-
cebo. Według definicji to klinicznie 
znacząca reakcja na bodziec czy spo-
sób leczenia, który występuje nieza-
leżnie od oddziaływania fizjologicz-
nego.

 

W terapii niektórych chorób, szczegól-
nie psychicznych lekarze szeroko stosują 
chwyt psychologiczny polegający na po-
daniu zamiast leku substancji obojętnej w 
żaden sposób nie wpływającej na terapię, 
oczywiście nie powiadamiając o tym pa-
cjenta. Okazuje się, ze ten sposób leczenia 
może być skuteczny nawet w 80 ciu pro-
centach. Skuteczność duża i jeszcze więk-
sza oszczędność portfela.
 Analizując skład chemiczny leków o 
podobnym przeznaczeniu np. przeciw-
bólowych , tych z reklamy i dostępnych 
bez recepty należy zastanowić się na ile 
zadziałała tu reakcja fizjologiczna na lek 
a ile w tym sugestii, czyli efektu placebo. 
Powszechnie przyjmuje się, że placebo 
to płyn, tabletka o neutralnym składzie 
chemicznym podany pacjentowi przynosi 
ulgę, poprawia stan zdrowia. Rozwijając tę 

myśl to efekt placebo można osiągnąć sto-
sując w terapii: placebo – słowo, polecenie, 
przesłanie. W leczeniu ciężkich chorób 
ważnym czynnikiem jest pozytywne na-
stawienie pacjenta i gotowość współpracy 
z lekarzem. Tutaj słowo lekarza, terapeuty 
może zadziałać jak placebo. 
 W pewnej amerykańskiej klinice orto-
pedycznej zdecydowano się na ekspery-
ment. Wyselekcjonowano trzech osobni-
ków, którzy mieli identyczne schorzenia 
stawów kolanowych. Wszyscy poruszali 
się przy pomocy kul. Eksperyment po-
legał na tym, że pierwszemu pacjentowi 
wykonano pełną operację artroskopową 
stawu kolanowego, drugiemu uproszczo-
ną a trzeciemu poza wykonaniem trzech 
nakłuć nie wykonano nic. Operacje były 
wykonywane w narkozie i na wszelki wy-
padek, gdyby zadziałała podświadomość 
trwały tak samo długo. Oczywiście pa-
cjenci nic o tym nie wiedzieli. Gdy przy-
szło do chodzenia okazało się, że wszyscy 
trzej bez pomocy kul odbywali kilkuset-
metrowe spacery nawet ten, któremu nic 
nie zrobiono. Autorzy eksperymentu przy-
znali się do podstępu, mimo to pacjenci 
w dalszym ciągu identycznie odczuwali 
poprawę swego stanu zdrowia. 
Powróćmy do reklam. Same cudowne 
leki. Nic, tylko kupić, zażyć, samo zdro-
wie. A może one działają jak placebo? Czy 
przypadkiem nie wydajemy zbyt pochop-
nie znaczne kwoty na „cudowne tablet-
ki”? Warto zastanowić się i może sięgnąć 
do receptur naszych babci? A więc cebula, 
czosnek, miód, zioła. W naszym przydo-
mowym ogródku możemy przez cały rok 
uprawiać wszelakie zioła. Majeranek, 
tymianek, miętę, melissę, szałwię, ogó-
recznik, czosnek i wiele innych. Pozostałe 
znajdziemy obok naszych domów- na łące 
i w lesie. Za darmo.

adeck

Na zdrowie
Efekt placebo

1 listopada. Nazywam go 
Przymusowym Dniem Rów-
ności. Wszyscy kiedyś stąd 
odejdziemy. Nawet ci, którzy 
są przekonani, że zdobywanie 
przyjemności, korzyści i doga-
dzanie ambicjom to wystar-
czające źródło siły życiowej, 
muszą sobie uświadomić iż 
zbliża się nieuchronnie chwi-
la, w której wszystko co ma-
terialne i widzialne okaże się 
całkowicie pozbawione zna-
czenia i wartości. 
Tak… w obliczu śmierci wszyst-
ko co jest związane z korzyścią 
i sukcesem traci sens. Wszyst-
ko co materialne przeznaczone 
jest na unicestwienie. Zanika 
nawet żelazo… 

Związane celu swojego życia 
tylko z materią oznacza skaza-
nie z góry na zagładę i rezyg-
nację z wszelkich wyższych 
aspiracji. Dalszą konsekwen-
cją jest tzw. „wielka niewiado-
ma”, niepewność i bezsilność. 

Najlepszym dowodem tej pra-
widłowości są losy ludzi bę-
dących u szczytu dobrobytu, 
bogactwa i sławy, którzy zażyli 
już wszystkich przyjemno-
ści życia, a mimo tego to o ni 

właśnie są najnieszczęśliwszy-
mi istotami, a częstotliwość 
samobójstw wśród nich jest 
wyjątkowo wysoka. Zdobyli 
wszystko, ale nie uczyniło ich 
to szczęśliwymi.

Istniejące w człowieku prag-
nienia szczęścia nie zaspokoją 
bodźce zmysłowe, gdyż uczu-
cie to ciągnie nas ku górze, od-
rywa od ziemi, od materii ku 
czemuś wyższemu i szlachet-
niejszemu. Wiecznemu. 
Jeśli pęd za zrobieniem ka-
riery zawodowej, bogactwem 
i zaszczytami pozostawia w 
tobie niedosyt, jeśli wewnątrz 
czujesz pragnienie, czegoś do-
skonalszego to wiedz, iż od-
zywa się w tobie natura orła 
zdegustowanego deptaniem 
po podwórku w błocie i ku-
rzu, spragnionego rozwinięcia 
skrzydeł do lotu w przestrzeń.
Ta właśnie tęsknota przeko-
nuje cię, że nie jesteś przezna-
czoną na śmierć materią, ale 
istnieniem przeznaczonym do 
przekroczenia progu Wieczno-
ści...

TB

Tak, ja mam pałac tam ponad górami, 
W tym jasnym kraju, gdzie młodość wciąż trwa,
Gdzie łzy nie płyną, gdzie wszystkie troski przeminą,
Tam mi mój Zbawca koronę mi da. 

Aneks do jesiennego spaceru  
o przemijaniu czasu i nas
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Zespół Szkół w Rokietnicy

Savoir-vivre Jana Brzechwy
12.X Szkoła 
Podstawo-
wa, jak co 
roku obcho-
dziła swoje 
i m ie n i ny. 
W tym roku 
p r a c o w a -
liśmy nad 
k u l t u r a l -
nym zacho-
waniem parodiując wiersze naszego patrona. 
Po pracy był moment na uroczystość z okazji 
Dnia Nauczyciela. Uczniowie przygotowali 
niespodziankę dla wszystkich nauczycieli w 
formie inscenizacji wierszy J. Brzechwy. Na 
zakończenie wręczyli kwiatowe laurki dla 
pracowników szkoły składając je na ręce dy-
rekcji.

M.D.

„Sprzątanie Świata”  
– 15 września 2007
W sobotę, 15 września 
spotkaliśmy się w szkole 
aby, jak co roku, uświęcić 
ważne wydarzenie jakim 
jest „Sprzątanie Świata”.
W tym roku postanowili-
śmy skupić się na dwóch 
formach pracy:
• warsztaty, które trwały dwie godziny 
lekcyjne. Podczas warsztatów wykony-
waliśmy prace na temat „oszczędzaj, 
wyłączaj, odzyskuj – świeć przykła-
dem”. Forma była dowolna, więc koń-
cowym efektem były wiersze, plakaty, 
piosenki,
• wyjście w teren. Poświęciliśmy nasz 
czas aby uprzyjemnić sobie przebywa-

n i e 
w najbl iższym 
otoczeniu. Po-
dzieleni na gru-
py przeszliśmy 
w y z n a c z o n e 
nam trasy i ze-
braliśmy wszyś-

ciutkie odpady, które znaleźliśmy.
Pogoda dopisała, humory również, a 
szczytny cel dopingował nas do działa-
nia. 
Życzymy sobie i Wam, aby nastał taki 
dzień, kiedy po przejściu całej trasy nie 
pozostawimy po sobie ani jednego wor-
ka ze śmieciami!

Ilona Śpiewak
Lidia Napierała

„Morze kwiatów,  
uśmiechów wiele.  
Święto mają nauczy-
ciele.”
W Szkole Podstawowej w Mro-
winie obchody Święta Eduka-
cji Narodowej rozpoczęły się 
o godz. 10.30 w piątek 12.10. 
2007 r. Rolę gospodarzy uro-
czystości powierzono Samo-
rządowi Szkolnemu. Oprócz 
pracowników oświaty bohate-
rami tego dnia byli uczniowie 
I klasy, którzy z niecierpliwoś-
cią czekali na swój występ i 
pasowanie.

Pani dyrektor Bożena Lisiak 
powitała przybyłych i oddała 
głos przedstawicielce Samo-
rządu Szkolnego, która dodała 
otuchy siedmiolatkom. Od-
świętnie ubrani, trochę prze-
straszeni, ale wyraźnie zado-
woleni recytowali i śpiewali, 
żeby pokazać zebranym jak 
wiele zdołali się już nauczyć. 
Zasłużyli, by złożyć przysię-
gę i przystąpić do pasowania. 
Szkolne birety otrzymane na 
znak osiągnięcia dojrzałości 
szkolnej dodały pierwszakom 

Koncert
10 października 2007r. Rada 
Rodziców przy Szkole Pod-

te informacje krótkimi wier-
szykami ułożonymi przez swo-
ich rówieśników z całej Polski. 
Mogliśmy również obejrzeć 
wystawę plakatów informują-
cych o akcji Sprzątania Świa-
ta. Najstarszy pochodził z 1996 
roku.

Następnie wyposażeni w wor-
ki, rękawiczki i ciepłą odzież, 
podzieleni na dwuosobowe 
zespoły, klasami wyruszyli-
śmy na ustalone trasy. Naszym 
zadaniem było posprzątanie 
przydzielonych rejonów. Przy 
drogach i w okolicach posesji 
znaleziono wiele śmieci. Były 
wśród nich: papiery, butel-
ki, kapsle, niedopałki, folie, 
szmaty, druty, kable, pamper-
sy, opony i różne inne, czasem 
zaskakujące przedmioty.
Do szkoły wróciliśmy zmęcze-
ni, trochę brudni i zmarznięci, 
ale zadowoleni z dobrze wyko-
nanej pracy.

Szkoła Podstawowa w Mrowinie
powagi, a rodzicom dały oka-
zję do wzruszeń i kolejnych 
zdjęć.

Następnym punktem obcho-
dów była część poświęcona na-
uczycielom i innym pracowni-
kom szkoły. Wiersze i piosenki 
czyli kwiaty słów stanowiły 
podziękowania, przeprosiny, 
życzenia.

Sprzątanie Świata 
Polska – 2007
Już od wielu lat we wrześ-
niu społeczność Mrowińskiej 
Szkoły włącza się w światową 
akcję Sprzątania Świata.
W sobotę 15 września o godz. 
9.00 zgromadziliśmy się na 
Sali gimnastycznej. Wzięli-
śmy udział w apelu poświęco-
nym ekologii. Uczniowie kl. V 
przedstawili historię akcji, jej 
cele i założenia, i zilustrowali 

stawowej w Mrowinie zor-
ganizowała koncert piosenki 
młodego pokolenia – Wioli 
Kaźmierczak.

W trakcie koncertu można 
było wygrać rower oraz kos-
metyki firmy Avon. Fundusze 
ze sprzedaży biletów – cegie-
łek przeznaczono na potrzeby 
szkoły.
Główną nagrodę wygrała pani 
Krystyna Zborowska – gratu-
lujemy!
Serdecznie dziękujemy Panu 
Tomaszowi Ratajczakowi za 
wkład i zorganizowanie kon-
certu.

Dyrekcja
Rada Pedagogiczna

SP Mrowino
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Omłoty w Szreniawie
28 września 2007 dzieci z 
Przedszkola „Bajeczka” wybra-
ły się do Muzeum Rolnictwa i 
Przemysłu Rolno-Spożywcze-
go  w Szreniawie. Na wycieczce 
bawiły się 6-latki pod opieką  
p.Alicji Orzechowskiej oraz 5-
latki pod opieką p.Izabeli Olej-
niczak. 
Na terenie parku muzealnego 
przygotowano pokaz trady-
cyjnych prac omłotowych. Za-
prezentowano ręczną młockę 
oraz mechaniczną młockarnię 
napędzaną różnymi źródłami 
energii.Dzieci mogły się rów-
nież zapoznać z tradycyjnymi sposobami czyszczenia wymłóco-
nego ziarna i metodami jego rozdrabniania na paszę dla zwierząt 
i pożywienie dla ludzi. W czasie pokazów czynna była kuźnia, 
dzieci modły zapoznać się również z pracą twórców ludowych, 
m.in. garncarza pracującego na kole garncarskim. Dodatkową 
atrakcją pokazów był labirynt kukurydziany, w którym dzieci 
mogły spróbować swoich sił w odnalezieniu drogi do środka. Na 
zakończenie przygody z omłotami dzieci obserwowały proces 
wypieku chleba i  
na dodatek mogły 
skosztować świeżej 
kromki ze smal-
cem – pychota!  
Jak zwykle przy-
goda w Szreniawie 
dała dzieciom dużo 
radości, rozbudziła 
zainteresowania 
poznawcze stary-
mi technologiami 
i polską tradycją. 
Polecam odwie-
dziny w muzeum 
również przy in-
nych okazjonal-
nych pokazach – 
zawsze są ciekawe 
i dla dzieci i dla ich 
opiekunów.

Anna  
Rychławska-Krzyśko

PrzedszkoleZespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich

Szkolenie nauczycieli języka niemieckiego 

Wymiana doświadczeń 
Zespół Szkół im. J. i W. Zamoy-
skich w Rokietnicy uzyskał 
fundusze na realizację pro-
jektów w ramach programu 
Leonardo da Vincii. Projekt 
,,Wymiana doświadczeń mie-
dzy niemieckimi i polskimi na-
uczycielami zawodu florysta” 
dotyczy współpracy z Drezdeń-
skim Instytutem Florystyki, 
jego celem jest podniesienie 
poziomu kształcenia florystów.
W ramach projektu w dniach 
16-22.09.br nauczycielki zawo-
dowych przedmiotów florystycz-
nych (Dorota Tomczak, Katarzy-
na Nowicka – Nawrot, Joanna 
Nowak, Maria Matuszczak) od-
wiedziły szkołę w Dreźnie. 
Drezdeński Instytut Florystyki 
posiada duże doświadczenie w 
kształceniu florystów na różnych 
poziomach, co potwierdzają licz-
ne sukcesy uczniów i absolwen-
tów szkoły na konkursach oraz 
wystawach. 
Pobyt w Dreźnie pozwolił na 
poznanie dualnego sytemu 
kształcenia florystów w Niem-
czech, obejmującego równole-
gle zajęcia w szkole i zakładzie 
pracy. Uczestniczki wymiany 
poznały organizację i sposób 
pracy szkoły prywatnej (DIF) 
oraz współpracującej z nią 

zawodowej szkoły publicznej. 
Strona niemiecka umożliwi-
ła obserwację różnych form 
zajęć, zapoznała z metodami 
oraz środkami kształcenia 
florystów. Dla stworzenia peł-
nego obrazu program pobytu 
obejmował poznanie miejsc, 
w których odbywają się zaję-
cia praktyczne – drezdeńskich 
kwiaciarń oraz rynku materia-
łów florystycznych. Zwiedzenie 
wystawy ogrodniczej BUGA w 
Gerze stało się okazją do po-
znania prac wystawowych i 
konkursowych uczniów DIF 
(w większości nagrodzonych). 
Ustalono plany dalszej współ-
pracy – wymiany doświadczeń 
pomiędzy nauczycielami oraz 
wymiany w ramach praktyk 
uczniowskich.
W trakcie wizyty w Dreźnie 
omówiono systemy kształcenia 
florystów w obu krajach. Wy-
nikające z realizacji tego pro-
jektu doświadczenia pozwolą 
na przeniesienie dobrych pomy-
słów szkoły niemieckiej na pol-
ski grunt. W przyszłości wpłyną 
na jakość kształcenia florystów 
w Zespole Szkół w Rokietnicy 
oraz tworzony na zlecenie MEN 
program policealnej szkoły w 
zawodzie florysta.

Maria Matuszczak

Dzięki stypendium przyznanym 
przez Fundację Rozwoju Syste-
mu Edukacji, miałam możli-
wość uczestniczenia w dniach 
17-28.09.2007 roku w ramach 
programu „Uczenie się przez całe 
życie” w szkoleniu dla nauczy-
cieli języka niemieckiego, któ-
re odbyło się w Düsseldorfie w 
Niemczech. Językiem roboczym 
był język niemiecki. W szkoleniu 
brało 33 nauczycieli języka nie-
mieckiego z 22 krajów Europy i 
Azji. Dzięki  temu szkoleniu moż-
liwy jest transfer najlepszej prak-
tyki pedagogicznej.  Szkolenie 
było zaadresowane do nauczycieli 
języka niemieckiego jako języka 
obcego. W ramach tego szkole-
nia uczestniczyliśmy w zajęciach 
na uniwersytecie w Dusseldor-
fie jak również hospitowaliśmy 
zajęcia w niemieckich szkołach. 
Zajęcia w instytucie obejmowa-
ły swoją tematyką zagadnienia 
z zakresu metodyki i dydaktyki. 
Najczęstszą formą szkolenia były 
warsztaty oraz praca w grupach. 
Zajmowaliśmy się omówieniem 
aktualnych pozycji wydawni-
czych dotyczących nauczania, 

zapoznaliśmy się z ciekawymi 
adresami stron internetowych, 
które można wykorzystać na lek-
cjach. Omawialiśmy także stra-
tegie retoryczne w mówieniu i 
prezentacjach publicznych. Dzię-
ki możliwości hospitowania zajęć 
lekcyjnych w szkołach, mieliśmy 
szansę zobaczenia jak funkcjo-
nuje niemiecka szkoła, jak pracu-
ją nauczyciele oraz w jaki sposób 
nauczają języków obcych. 
Szkolenie odświeżyło moje zain-
teresowania w dziedzinie języka 
niemieckiego, umożliwiło mi 
dostęp do większego zasobu ma-
teriałów i metod szkoleniowych, 
poszerzyło moją wiedzę o innych  
krajach i kulturach oraz zmoty-
wowało mnie do udziału w in-
nych szkoleniach w przyszłości. 
Mam nadzieję, że wpłynie rów-
nież pozytywnie na uczniów ich 
autonomię uczenia oraz motywa-
cję. Przyczyni się również do roz-
woju wiedzy wśród młodzieży o 
różnorodności kultur i pomoże w 
nabywaniu umiejętności i kom-
petencji życiowych niezbędnych 
w przyszłym życiu zawodowym

Agnieszka Cicha
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Gimnazjum Napachanie

Dzień Chłopca 
1 października święto-
waliśmy w Gimnazjum 
w Napachaniu w klasie 
II B Dzień Chłopca.
Na początku były życze-
nia i sto lat, później pre-
zenty – 10 długopisów 
dla każdego młodzień-
ca (może wystarczy do 
końca roku?!). Najcenniejsze 
jednak okazały się portrety 
bohaterów uroczystości włas-
noręcznie wykonane przez 

uzdolnione koleżanki z II b. 
Nie zabrakło słodkości i napo-
jów.

20 września w Gim-
nazjum z Oddzia-
łami Integracyjny-
mi w Napachaniu 
odbyły się wybory 
do Samorządu Ucz-
niowskiego. Swoją 
kandydaturę zgłosi-
ły trzy trójki, głów-
nie przedstawiciele 
klas trzecich. Bar-
dzo ciekawie prze-
biegała kampania 
przedwyborcza, na 
korytarzach poja-
wiły się duże kolo-
rowe plakaty oraz 
dość szczegółowo 
rozpisane programy 
wyborcze. Było wie-
le obietnic, zobaczy-
my, jak uczniowie 
się z nich wywiążą.

Katyń
16 października uczniowie 
Gimnazjum w Napachaniu 
wraz z nauczycielkami obej-
rzeli film Andrzeja Wajdy 
„Katyń”. Organizatorki wyjaz-
du, aby pomóc uczniom wczuć 
się w nastrój obrazu, wybrały 
małe, stare kino Rialto. Przed 
pokazem odbyła się krótka 
projekcja, która miała ułatwić 
młodym widzom zrozumienie 
trudnej problematyki filmu. 
Andrzej Wajda pokazał, jak 
trudno było żyć pod okupacją 

i już po 1945 roku wobec cią-
głych kłamstw i przemilczeń 
w sprawie katyńskiej. Myślę, 
że wielu z widzów długo bę-
dzie wspominać ten wstrząsa-
jący obraz.

Magdalena Tomkowiak

12 października obchodzili-
śmy w Gimnazjum z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Napa-
chaniu przypadający w tym 
roku w niedzielę Dzień Edu-
kacji Narodowej. Z tej okazji 
Uczniowie przygotowali wiele 
bardzo miłych niespodzianek 
dla wszystkich pracowników 
szkoły. Członkowie koła foto-
graficznego ozdobili wejście 
do pokoju nauczycielskiego 
ciekawie zaprojektowanymi 
zdjęciami. Grupa teatralna 
wykonała kilka scenek z życia 
szkoły, celnie paro-
diując styl za-
chowania i 
nawyki pe-
d agogów. 
Przedsta-
w i c i e l e 
S a m o -
r z ą d u 
Uczniow-
s k i e g o 

przygotowali okolicznościo-
we kartki i wręczyli je wraz z 
kwiatami swoim nauczycie-
lom. Prawdziwym hitem oka-
zały się także konkurencje i 
zabawy: końca nie widać i ka-
raoke, w których dorośli poka-
zali, że mają poczucie humoru 
i talent wokalny. 
Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy umilili nam ten 
dzień, szczególnie uczniom 
klasy III – Monice Michali-
ckiej, Kasi Sokulskiej, Adzie 
Włodarczak, Andrzejowi Wil-

helmowi i Łukaszo-
wi Krzyśko.

Nauczyciele 
Gimna-

zjum  
w Napa-

chaniu

W piątek 12 paź-
dziernika odbyły 
się w Gimnazjum w 
Napachaniu Otrzę-
siny Pierwszokla-
sistów. Tradycyjnie 
uroczystość ta łą-
czona jest z Dniem 
Nauczyciela i tak 
było też w tym roku. 
Po części oficjalnej, 
złożeniu ślubowa-
nia Gimnazjalisty, 
uczniowie rozpo-
częli zmagania w 
k o n k u r e n c j a c h 
prz ygotowa nyc h 
przez starszych ko-
legów. Najzabaw-
niejszą  z nich oka-
zało się stworzenie mundurka 
dla wychowawców – pani Be-
aty Jagodzińskiej i Pana Wojt-
ka Brych-Kadzińskiego. Na-

stępnie uczniowie 
testowali sprawność 
swoich kubków sma-
kowych, odgadując 
skład podawanych 
im mikstur. Pierw-
szoklasiści jeszcze 
tańczyli i poddawali 
się metamorfozie w 
rękach wychowaw-
ców. Pan Wojtek 
tworzył wymyślne 
fryzury, a pani Be-
ata przemieniała 
chłopców w dżentel-
menów (krawaty). 
Myślę, że wszyscy 
doskonale się bawili. 
Za zorganizowanie i 
poprowadzenie im-

prezy dziękuję Dziewczynom z 
Samorządu Uczniowskiego. 

Magdalena Tomkowiak

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dzień Edukacji Narodowej

Przedstawicielkami uczniów zostali:
Przewodnicząca – Monika Michalicka
Zastępczyni – Kasia Sokulska
Skarbniczka- Ada Włodarczak
Godna uwagi jest frekwencja wyborcza, 
w głosowaniu wzięli udział wszyscy 
obecni tego dnia uczniowie i tylko jeden 
głos okazał się nieważny.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego  
– Magdalena Tomkowiak

Otrzęsiny Pierwszoklasistów
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Zarząd Koła Rolniczego w Kiekrzu zaprasza członków oraz sympatyków w dniu 24 
listopada na godz. 16.30 na Mszę Świętą w kościele p.w. Świętego Michała Ar-
chanioła i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu-Kiekrzu. Podczas 
uroczystości zostanie poświęcony odnowiony sztandar Kółka Rolniczego w Kiekrzu. 
Sztandar ufundowany był w 1922 roku przez Parafialne Kółko Rolnicze w Kiekrzu.

6 października w stołówce Zespołu Szkół w Rokietni-
cy im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich odbyło się 
spotkanie z seniorami sołectw Kiekrz-Pawłowice i 
Starzyny-Rogierówko. Na uroczystość przybyło wie-
lu zaproszonych seniorów. Wielu przybyłych gości 
skorzystało z podstawionego autobusu, który ułatwił 
im przybycie na spotkanie. Przyjęcie seniorów w so-
botnie popołudnie było możliwe dzięki zaangażowa-
niu pań Jadwigi Waligóry-Halke i Barbary Miecznik 
z Gminnego Ośrodka Kultury. W spotkaniu uczest-
niczył zastępca Wójta Gminy Jacek Smusz. Wspólnie 
spędzony czas umilił występ aktorów z Operetki Po-
znańskiej. 
Życzę wszystkim seniorom dużo radości, zdrowia i 
oczywiście zapraszam na nasze kolejne spotkanie. 

W stołówce Zespołu Szkół w Rokietnicy 6 paździer-
nika odbyło się spotkanie seniorów sołectwa Kiekrz 
i sołectwa Starzyny-Rogierówko. Seniorzy sołectwa 
Kiekrz są stałymi bywalcami takich spotkań, na-
tomiast seniorzy sołectwa Starzyny-Rogierówko 
zaproszeni do uczestnictwa po raz pierwszy. Około 
godziny 11.00 pod stołówkę podjechał specjalnie 
zamówiony autobus, który dowiózł chętnych miesz-
kańców obu sołectw. Seniorzy zostali miło powitani 
przez przedstawicieli gminy i zaproszeni do wspól-
nej zabawy. Wspólnie spędzony czas uświetnił kilku 
osobowy zespół operetkowy, który zaprezentował 
znane i nie znane pieśni. Do śpiewania włączyli się 
wszyscy będący na sali i tak powstał przepiękny chór 
wspomagający zespół operetkowy. Zabawa przebie-
gała w bardzo miłej atmosferze, gdyż po występie 
zaproszonych gości przyszedł czas na żarty i rozmo-
wy. Pod koniec spotkania jedna z seniorek Rogierówka bardzo spontanicznie po-
dziękowała wszystkim osobom, które zajęły się zorganizowaniem Dnia Seniora 
oraz wyraziła życzenie uczestnictwa w takich imprezach już co roku. 
Mamy nadzieję, że będziemy mogli spełniać życzenie tej Pani jak i innych w na-
stępnych latach. 

Kiekrz 
pawłowice

Sołtys  
Wiesław Dziamski

Starzyny 
rogierówko

Sołtys  
Anna Zimna

Przybroda

Sołtys Magdalena  
Jujeczka

Mrowino 
cerekwica

Sołtys Róża Lubka

Z teki sołtysa

Komu to przeszkadza?
Wynikiem pracy radnych poprzedniej kadencji 
powstał w Mrowinie plac zabaw. Dzień otwarcia 
tego placu był prawdziwym świętem w Mrownie. 
Jego twórcy radni pan Marian Kortus, Ryszard 
Lubka i Leszek Matuszewski mieli ogromną sa-
tysfakcję z ilości dzieci, mam i opiekunów, którzy 
przybyli na jego otwarcie. Radość i satysfakcja 
trwała jednak krótko, bo okazało się, że plac za-
baw stał się obiektem dewastacji, bezmyślnego 
psucia i kradzieży.

Zapewne wiele osób zna wandali. Miejmy więc 
odwagę zareagować i napiętnować takie zacho-
wanie. Ten plac i jego wyposażenie ma służyć 
dzieciom naszego sołectwa i nie tylko. Podobny 
plac, wymienione osoby zbudowały w miejsco-
wości Przybroda i o ile mi wiadomo tam nie wystepują takie akty wandalizmu.
Spójrzmy na przedstawione fotografie – komentarz zbyteczny. 

Stan obecny

Stan początkowy

Widzieć drugiego człowieka!
Rozdali 10 ton żywności, pomogli 50 ro-
dzinom i kilkunastu osobom samotnym. 
Przygotowują paczki na święta, organizu-
ją festyny i wycieczki dla dzieci. Współ-
pracują z instytucjami samorządowymi, 
firmami i osobami prywatnymi- CARI-
TAS Cerekwica.

Mijają właśnie dwa lata od powstania przy koś-
ciele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cer-
kwicy Parafialnego Zespołu Caritas. Zgodnie 
z postanowieniami statutowymi członkowie 
zajmują się udzielaniem pomocy doraźnej i 
długofalowej, materialnej i finansowej osobom 
bezrobotnym,  chorym, starszym oraz dzie-
ciom z rodzin ubogich. Pod ich 
stałą opieką znajduje się około 
50 rodzin na terenie parafii. W 
ciągu dwóch lat, opierając się 
na pomocy ludzi dobrej woli, 
firm prywatnych i darów z 
Europejskiego Programu Po-
mocy Żywnościowej (PEAD), 
rozdysponowali blisko 10 
ton żywności dla najbardziej 
potrzebujących. Jako Zespół starają się pozyskiwać środki także samodzielnie 
poprzez sprzedaż palm wielkanocnych, wypieków na  parafialnym odpuście, ka-
dzideł na święto Trzech Króli, czy w końcu ze zbiórek do puszek. 
Zebrane w ten sposób fundusze przeznaczane są na indywidualne potrzeby pa-
rafian, zwłaszcza w okresie zimy. Biorą aktywny udział w krajowych programach 
Caritas Polska, tzn. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom czy Jałmużna Wielko-
postna. Uzyskane z tych akcji środki przeznaczają na wypoczynek dla dzieci i 
młodzież. Latem i jesienią organizują  zabawę pt. „Wesołe Popołudnie”. Do tej 
pory przeprowadzili trzy takie przedsięwzięcia, w sumie dla ponad 200 dzieci.
 Na zakończenie wakacji, udało się dodatkowo zorganizować wycieczkę dla 
czterdziestu dzieci, na Pola Lednicy i do katedry gnieźnieńskiej.
Zawsze, jako Parafialny Zespół odpowiadają na apel o pomoc dla ofiar katakli-
zmów i nieszczęść w kraju i poza granicami Polski. Tak było w przypadku ofiar 
tsunami, katastrofy budowlanej w Katowicach, wypadku w kopalni Halemba czy 
niedawnej tragedii polskich pielgrzymów pod Grenoble.
Ich pomoc dla innych nie sprowadza się wszakże jedynie do liczb, kilogramów, 
statystyk, to także pomoc duchowa. To odwiedziny, wsparcie słowem, rozmo-
wą, osoby samotne lub zagubione. To po prostu widzenie drugiego człowieka 
sercem!
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Polska biega – 
Rokietnica biega
Amatorzy i zawodowcy stanęli na star-
cie niedzielnego (�0 września) biegu w 
Rokietnicy. W ramach akcji Polska Biega 
ścigało się tutaj blisko 40 sportowców. 
Zwyciężył maratończyk Jacek Stacho-
wiak z Przeźmierowa. Wcześniej odbyły 
się zawody międzyszkolne.

Pogoda dopisała. Zawodnicy 
– w różnym wieku – wystar-
towali dokładnie o godzinie 
11.00. Do pokonania mieli 
ponad 8-kilometrów malow-
niczej trasy z Rokietnicy przez 
Starzyny do Rogierówka i z 
powrotem. Wśród uczestni-
ków byli zawodnicy nie tylko 
naszej gminy. Pojawili się rów-
nież biegacze ze słynnego klu-
bu biegowego Maniac Poznań. 
Okazało się jednak, że tego 
dnia nie było mocnych na 
Jacka Stachowiaka. Zwycię-
żył on z czasem 32 minuty 
i 2 sekundy i nie było w tym 
przypadku. Jacek Stachowiak 
powiedział na mecie, że od lat 
ściga się w maratonach w całej 
Polsce i uzyskuje wyniki poni-
żej 3 godzin. 
Miejsca na podium zdoby-
li Daniel Lorenz i Władysław 
Wieczorkowski. Wśród pań 
– najlepsza okazała się Ewa 
Przybylska z czasem 38,43. 
Druga była Małgorzata Siebert, 
a trzecia Natalia Marciniak. 
Zwycięzcy dostali okazałe pu-
chary, medale i pamiątkowe 
koszulki. Dodajmy, że w biegu 

z pierwszym numerem wy-
startował wójt Bartosz Derech. 
Pomimo kłopotów z udem, 
udało mu się dobiec do mety... 
niestety dopiero na przedostat-
nim miejscu. 

Rokietnica uczestniczyła w ak-
cji Polska Biega po raz pierw-
szy – ale na pewno nie po raz 
ostatni. Już dziś zapraszamy 
za rok! Warto więc pomyśleć 
o treningach i o poprawieniu 
kondycji! 
Szczególne podziękowania 
należą się naszej rokietnickiej 
policji oraz strażakom. Perfek-
cyjnie dbali o bezpieczeństwo i 
porządek podczas biegu. 
Organizatorzy:
- Zespół Szkół w Rokietnicy
- Urząd Gminy w Rokietnicy 

ms

W Bytkowie najważniejsze 
turnieje zaplanowane na ten 
sezon wpisały się już do klu-
bowej historii, choć dziać się 
będzie, jak aura dopisze, aż do 
połowy listopada. 14 paździer-
nika br. w niedzielę miały 
miejsce Mistrzostwa Golf Club 
Bytkowo, CP. Pogoda od rana 
przemroziła, pokrywając tra-

wę bielutkim szronem, jednak 
do czasu rozpoczęcia rywali-
zacji, Pole zieleniło się już w 
jesiennym słońcu. Frekwencja 
dopisała na medal. Do Bytko-
wa zjechali się goście z takich 
klubów jak I Kaliski Klub Gol-
fowy, Panorama GC, Wityng 
Konin. Po jak zwykle zaciętej 
rywalizacji, przyszedł czas na 

smaczny posiłek przygotowa-
ny przez restaurację Estella. 
W przyjemnej atmosferze, 
przy kuflu piwa lub innego 
napoju(dotyczy głownie zmo-
toryzowanych), golfiści ocze-
kiwali na ogłoszenie wyników. 
Oprócz pucharów, na zwycięz-
ców czekały atrakcyjne na-
grody firm: Wilson, Młyńskie 
Koło, Dom Vikingów, Hotel 
Sheraton. Nagrody wręczono 
w kilku kategoriach: w gene-
ralnej brutto zwyciężył Mi-

chał Maćkowiak, w strokeplay 
netto 0-22,4 Piotr Zbyszewski, 
w strokeplay netto 22,5-36 - 
sprawiając wszystkim niespo-
dziankę - młodziutki Simon 
Pedersen, wśród kobiet najlep-
sza była Natalia Vogler, a wśród 
juniorów Mateusz Lisiewicz. 
W dodatkowym konkursie na 
najdłuższe uderzenie zwycię-
żyła Anna Zimniak, pobijając 
wszystkich mężczyzn! Wszyst-
kim serdecznie gratulujemy, 
tak trzymać!

WYNIKI - BIEG GŁÓWNY: 
MĘŻCZYŹNI:

1. Jacek Stachowiak - 32,02
2. Daniel Lorenz - 33,09

3. Władysław Wieczorkowski - 34,33

KOBIETY:
1. Ewa Przybylska 38,43

2. Małgorzata Siebert - 44,40
3. Natalia Marciniak - 47,09  

WYNIKI - MISTRZOSTWA SZKÓŁ 
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH:

SZKOŁA PODSTAWOWA:
DZIEWCZĘTA:

1. Magdalena Górska - 2,28
2. Marianna Senkowska - 2,30
3. Weronika Dopierała - 2,49 

CHŁOPCY:
1. Maciej Wachowiak - 2,19
2. Patryk Borowiak - 2,22
3. Jacek Wrzeszcz - 2,26 

GIMNAZJUM:
DZIEWCZĘTA:

1. Karolina Sierżant
2. Karolina Włodarczyk 

CHŁOPCY:
1. Adrian Passoń 

2. Norbet Błaszczak
3. Hubert Błaszczak 

Mistrzostwa Golf Club Bytkowo
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Rokita Rokietnica – Tęcza Skrzynki 6:0 (2:0)
Czyli ostre strzelanie
Nareszcie Rokita odblokowała się strzelecko. Po remisie i dwóch porażkach 
ekipa z Rokietnicy zasłużenie wygrała, co dzięki szczęśliwemu układowi 
tabeli, pozwoliło Rokicie awansować o 5 miejsc w górę. Radość z wygranej 
psują poważne kontuzje dwóch zawodników podstawowego składu… 

Rokita Rokietnica – Orzeł Granowo 2:1 (0:1) 
Czyli „Szpital” Rokietnica – Orzeł Granowo
Jak nie pech, to kontuzje… Wspaniałe zwycięstwo z Tęczą Skrzynki 
zostało okupione poważnymi kontuzjami czołowych zawodników, a po 
meczu ze Stellą do grona kontuzjowanych dołączyli kolejni. Rokita mu-
siała więc do meczu z Orłem wyjść w rezerwowym składzie z kilkoma 
kontuzjowanymi zawodnikami…

Gdyby użyć terminologii muzycznej, 
można by powiedzieć, że Rokita zaczęła 
mecz z wysokiego C, a potem nie spusz-
czała z tonu. Od pierwszej minuty za-
wodnicy gospodarzy atakowali bramkę 
rywali, a gdy tracili piłkę natychmiast 
starali się ją odzyskać. Zawodnicy Tęczy 
grali bardzo agresywnie, co przyniosło 
efekty – w postaci poważnej kontu-
zji jednego z pomocników Rokity. W 
chwilę potem Rokita strzeliła bramkę. 
Gospodarze nie spoczęli na laurach i  
do 30min meczu Rokita mogła już spo-
kojnie prowadzić 3:0, ale dobra postawa 
bramkarza Tęczy chroniła zespół gości 
przed utratą kolejnych goli. W 35min 
kapitan Rokity obejrzał czerwoną kart-
kę za dyskusję z arbitrem w kontrower-
syjnej sytuacji, kiedy sam został sfaulo-
wany będąc bez piłki. Rokietnicka ekipa 
miała pełną kontrolę nad przebiegiem 
spotkania, a drużyna Tęczy stworzy-
ła w pierwszej połowie zaledwie jedną 
sytuację  sam na sam, którą obronił 
bramkarz Rokity. Rokita tuż przed zej-
ściem do szatni strzeliła bramkę na 2:0 

pieczętując tym samym swoją przewagę 
w pierwszej połowie spotkania. 
Jeśli goście ze Skrzynek w przerwie mie-
li jeszcze nadzieję na wyrównanie, to 
tuż po przerwie musieli się jej pozbyć. 
W 46min napastnik Rokity strzelił w 
poprzeczkę, ale minutę później nie było 
już mowy o pomyłce i Rokita prowadzi-
ła już 3:0. Na bramkę Tęczy oddano w 
drugiej połowie niezliczoną ilość strza-
łów co zaowocowało kolejnymi golami. 
W 63min z kontuzją wiązadeł krzyżo-
wych boisko musiał opuścić bramkarz 
Rokity. Rokita nie ustawała jednak w 
atakach i na brutalność rywala odpo-
wiadała bramkami w 65, 68 i 85min. 
Czyste konto Rokity uratował rezerwo-
wy bramkarz broniąc strzał z rzutu kar-
nego w 88min.  
Mecz zakończył się wynikiem 6:0 dla 
Rokity i nie mógł dziwić widok gości 
schodzących z boiska z opuszczonymi 
głowami. Spotkanie miało dobre tempo. 
Szkoda jednak kontuzjowanych zawod-
ników, gdyż przydaliby się na pewno w 
kolejnych meczach.

Początek meczu przypominał 
pierwszą rundę walki bokserskiej, 
w której obaj przeciwnicy „bada-
ją” wzajemnie słabe punkty prze-
ciwnika. Żadna ze stron nie forso-
wała nadmiernie tempa – Rokita 
musiała oszczędzać kontuzjowa-
nych zawodników, Orzeł Granowo 
natomiast wolała rozgrywać atak 
pozycyjny. Zawodnicy Rokity jed-
nak częściej gościli pod bramką 
rywala, oddając groźne strzały. 
Niestety niezaleczona kontuzja 
pachwiny jednego z napastników 
Rokity wymagała jego zmiany już 
w 15min. Należy jednak przyznać, 
że junior, który zastąpił kontuzjo-
wanego zawodnika zaprezentował 
się z całkiem dobrej strony. Była to 
jedyna zmiana w składzie Rokity, 
która obecnie nie ma ławki rezer-
wowych z powodu wspomnianych 
kontuzji. Mimo takich osłabień 
zawodnicy Rokity prezentowali 
się nieźle. Orzeł Granowo strzelił 
jednak bramkę na 1:0 po znako-

mitej solowej akcji kapitana przy-
jezdnych i od 28min końca połowy 
nie oddał prowadzenia, skutecznie 
odpierając ataki Rokity. 
Na drugą odsłonę spotkania za-
wodnicy Rokity wyszli wyjątko-
wo zmotywowani, co znalazło 
odzwierciedlenie w skuteczności 
ich strzałów oraz ilości sytuacji 
podbramkowych.. W 54min padło 
wyrównanie po strzale w zamie-
szaniu podbramkowym, a 71min 
padł zwycięski gol również w po-
dobnej sytuacji. Do końca meczu 
Rokita broniła wyniku, strasząc 
rywala strzałami z daleka. Trze-
ba przyznać, że rezerwowi Rokity 
zaprezentowali się bardzo dobrze. 
Drużyna pokazała charakter, 
wygrywając z lepiej notowanym 
rywalem, mimo braku 6 zawodni-
ków podstawowego składu. Mecz 
mimo tego, że nie stał na wyso-
kim poziomie mógł się podobać ze 
względu na dramatyzm i zaciętą 
walkę. Oby tak dalej!

O puchar Wójta

Dla sekcji Kajakowej UKS „Błyskawica” Ro-
kietnica w ciągu jej całorocznej pracy, jednym 
z najważniejszych miesięcy jest wrzesień, kie-
dy to odbywają się na Jeziorze Pamiątkowskim 
zawody organizowane przez nasz Klub. Tego-
rocznym –16 wrzesień 2007 r. - towarzyszyła 
piękna, słoneczna pogoda, która sprzyjała nie 
tylko zawodnikom z licznie przybyłych klu-
bów, ale także widzom, którzy całymi rodzi-
nami mieli okazję spędzić na plaży SzOSiR-u 
przyjemny dzień. Osiągnięcia zawodników „Błyskawicy” przedstawia zestawienie 
wyników, a jednym zdaniem można powiedzieć, że jak zwykle, wstydu Klubowi nie 
przynieśli. Osłabione emocjami siły można było wzmocnić grochówką i pieczywem 
z rokietnickich firm oraz domowymi słodkościami. Wszystkim sponsorom oraz 
pomocnikom w przygotowaniach do zawodów składamy serdeczne słowa podzię-
kowania. 

Oficjalne zakończenie sezonu 
kajakowego „odtrąbiono” 6 paź-
dziernika na Malcie w Poznaniu, 
gdzie odbywały się kolejne zma-
gania uwieńczone medalami. 
Treningi młodych sportowców 
jednak trwają dalej, także – mimo 
chłodów – jeszcze na wodzie. 
Podziwiając hart ciała i ducha, 
życzymy im powodzenia w kolej-
nych startach na wiosnę.

Anna Szukalska-Kuś

Punktacja ogólna XII Mistrzostw o 
Puchar Wójta Gminy

1. KS Posnania Poznań – 212 pkt.
2. KS Warta Poznań – 117 pkt.
3. UKS Błyskawica Rokietnica – 90 pkt. 

Punktacja ogólna w kategorii 
uczniowskich klubów sportowych

1. UKS Błyskawica Rokietnica – 138 pkt. 
2. UKS „6” Poznań – 120 pkt.
3. UMKS Zryw Wolsztyn – 90 pkt. 

Rokita Rokietnica – Kłos Gałowo 0:3 (0:2)
Czyli mecz do jednej bramki
Zwycięski mecz z Granowem pokazał, że Rokita dysponuje waleczną ławką rezerwo-
wych, którzy mogą dobrze uzupełnic podstawowy skład. Do składu wróciła już częśc 
podstawowych zawodników. Wszystko to razem jednak dało zupełnie inny efekt niż 
ten zamierzony – fatalną porażkę na własnym boisku…

Od początku meczu obie ekipy 
ruszyły do ataku. Szala zwycię-
stwa nie przechylała się na żadną 
ze stron aż do 10min, kiedy to 
już widoczną inicjatywę przejęli 
zawodnicy gospodarzy, mogła po-
dobać się groźna akcja z 11min, a 
szczególnie żal akcji z 15min – po 
znakomitym wejściu w pole karne 
i przyjęciu piłki klatką  napast-
nik Rokity strzelił niecelnie z 3m. 
Rokita miała względną kontrolę 
nad przebiegiem spotkania, aż do 
31min kiedy padł pierwszy gol dla 
gości. Po błędzie w kryciu napast-
nik gości strzelił pewnie głową w 
prawy dolny róg bramki. Strzał 
głową z 5m nie pozostawiał szans 
golkiperowi Rokity. W 35min pad-
ła kolejna bramka dla drużyny z 
Gałowa. Znakomity strzał w lewe 
„okienko” bramki  również nie 
dał szans na obronę bramkarzo-
wi gospodarzy. Od tego momentu 
gra Rokity posypała się. Upadła 

kompletnie dyscyplina taktyczna, 
wkradł się chaos i nerwowość. 
Przerwa nie zmieniła stanu rzeczy. 
Drużyna Gałowa w pełni kontro-
lowała spotkanie, co potwierdziła 
w 66min strzelając bramkę na 0:3. 
Zawodnicy Rokity opanowali cha-
os we własnych szeregach dopiero 
pod koniec spotkania, ale nie wy-
korzystali stuprocentowych sytu-
acji z 72 i 89min. Jeszcze nigdy nie 
widziałem Rokity grającej tak sła-
bo. Gdyby nie młodzi wychowan-
kowie klubu grający w pierwszym 
składzie na kluczowych pozycjach 
wynik mógłby wyglądać o wiele 
gorzej. Trudno jednak wygrywać 
jeśli nie strzela się bramek w sytu-
acji sam na sam lub (o zgrozo) do 
pustej bramki… Runda jesienna 
dobiega końca, a Rokita plasuje się 
w dolnej części tabeli. Oby kolej-
ne mecze pokazały, że porażka w 
fatalnym stylu z Kłosem Gałowo 
była wypadkiem przy pracy.

KN KN

KN
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11 listopada 2007 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Rokietnicy 
zaprasza na
występ zespołu folklorystycznego 
„Lusowiacy”

Dzień Seniora 
W sobotę 6 października br. w 
Rokietnicy odbyła się uroczy-
stość dla Seniorów z sołectwa 
Kiekrz – Pawłowice i Starzyny 
-Rogierówko.
Przybyli Goście, przy kawie i 
ciasteczka mieli okazję spot-
kać się z dawno niewidziany-
mi sąsiadami i pogawędzić.
Piosenki i arie ze znanych ope-
retek śpiewali Artyści Teatru 

Muzycznego w Poznaniu:  Pani 
Anna Bajerska – Witczak,Pan 
Andrzej Wiza i Pan Marek 
Czajka przy akompaniamencie 
Pana Janusza Muraszko.
Miłym Gościom życzono „Wie-
le zdrowia, samych radosnych 
chwil w gronie najbliższych 
oraz uśmiechu i szczęścia na 
co dzień”.

Organizatorem imprezy była 
dyrektor  Gminny Ośrodek 
Kultury w Rokietnicy – Ja-

dwiga Waligóra-Halke wspo-
magana prze Sołtysów i Rady 
Sołeckie sołectw Kiekrz – Pa-
włowice i Starzyny –Rogie-
rówko. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury bardzo dziękuje Panu 
Józefowi Gawronowi za uży-
czenie Sali na uroczystość Da-
nia Seniora.

Informacja GOK

Występ odbędzie się dnia 11 listopada 2007 roku o godzinie 16.00  
w Rokietnicy ul. Szkolna 2a - Stołówka Zespołu Szkół.  Zapraszamy!

Uwaga!
Dnia 8 listopada 2007 roku o 
godzinie 18.00 - pierwsze za-
jęcia „Pracowni zręcznych 
rąk” dla dorosłych.
Zapisy na zajęcia  w dniach 30 
i 31 października 2007 roku w 
godzinach pracy Ośrodka.
Odpłatność 20 zł za listopad 
2007 roku.
Ilość miejsc ograniczona.
Zapraszamy!

Zagraj w brydża
GOK informuje, 
że spotkania sek-
cji brydża spor-
towego odbywają 
się w każdy wto-
rek o godzinie 17.00-20.00
Zapraszamy

Grać w szachy
6 listopada o godz. 
17.00 odbędzie 
spotkanie organi-
zacyjne sympaty-
ków gry w szachy. Szczególnie 
zapraszamy młodzież.

Światowy Dzień  
Pluszowego Misia
Historia Pluszowego Misia 
zaczyna się w 1902 roku, 
kiedy to ówczesny pre-
zydent Stanów Zjed-
niczonych, Theodore 
Roosevelt będąc na 
polowaniu, sprzeci-
wił się zabiciu mło-
dego niedźwiadka.
Świadkiem tego wyda-
rzenia był Clifford Berry-
man, który uwiecznił 
tę historię na rysunku. 
Rysunek ukazał się w 
waszyngtońskiej gazecie, 
gdzie ujrzał go Morris Michton, 
właściciel sklepu z zabawkami. 
Michton wpadł na pomysł, aby 
wykonać kilka zabawek przed-
stawiających misia i zobaczyć 
jak się będą sprzedawały. Jak 
można się domyslać, pluszowe 

misie sprze-
dawały się 
znakomicie. 
P r o d u c e nt 
zwrócił się z 

prośbą do pre-
zydenta o zezwo-

lenie nadania 
misiom imienia 
Teddy i tak się 
nazywa do tej 

pory. I tak od 
ponad stu lat 
misie towarzy-
szą dzieciom 
na całym świe-
cie, dodają im 
otuchy, pocie-

szają, łagodzą lęk 
przed samotnością.

Biblioteka Gminna zapra-
sza najmłodszych czytelni-
ków do zabawy pt.”Pluszaki 
opuszczają swoje zaciszne 
dziecięce pokoiki i łóżeczka i 
przybywają do Biblioteki...”

Z okazji przypdającego 25 
listopada Światowego Dnia 
Pluszowego Misia zaprasza-
my na Konkurs plastyczny 
„Miś w oczach dziecka”
Konkurs na opowiadanie 
ułożone przez dzieci, które-
go bohaterem jest „Miś”
oraz
Zapraszamy do Biblioteki 
wszystkie pluszowe misie: 
*od najmmniejszych, kilko-
centymetrowych po ogromne
*od najstarszych należących 
do rodziców i dziadków po 
najnowsze i najmłodsze
należące do naszych najmłod-
szych czytelników.

Szczegóły dotyczące „Świato-
wego Dnia Pluszowego Misia” 
są dostępne :
*w Bibliotece Gminnej oraz 
Filiach Bibliotecznych w Na-
pachaniu i Mrowinie
oraz na stronie internetowej:
www.bibrok.neostrada.pl
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Kącik  
Kryminalny  
gminy Rokietnica

1. W nocy 04.09.07r. w Kiekrzu na ul. Ogro-
dowej n/n sprawca dokonał uszkodzenia 
4 opon w pojeździe Daewoo Lanos. Stra-
ty 450 zł. Sprawę prowadzi KP Tarnowo 
Podgórne.

2. W nocy z  04/05.09.07 r. z terenu posesji 
w Rokietnicy ul. Zielona dokonano kradzie-
ży pojazdu Renault Megane i następnie 
porzucono w/w pojazd po 300 metrach.

3. 06.09.07 r. o godz.15.30 w Rokietnicy na 
ul. Rolnej zatrzymano nietrzeźwego rowe-
rzystę (0,98 mg/l).

4. 06.09.07 r. o godz.17.50 w Rokietnicy ul. 
Obornicka został zatrzymany nietrzeźwy 
rowerzysta (0,74 mg/l).

5. 06.09.07 r. o godz.15.30 w Rokietnicy ul. 
Rolna został zatrzymany nietrzeźwy ro-
werzysta (0,77 mg/l).

6. 06/07.09.07 r. W Rokietnicy ul. Świt n/n 
sprawca dokonał kradzieży 4 oryginalnych 
kołpaków od pojazdu Ford. Straty 600 zł. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

7. 08.09.07 r. w Sobocie ustalony spraw-
ca dokonał kradzieży złota. Zatrzymany 
przez Rewir Dzielnicowych Rokietnica.

8. 08.09.07 r. w Rokietnicy  Trakt Napoleoń-
ski dokonano pobicia mężczyzny z Rokiet-
nicy. Sprawca został ustalony. Sprawę 
prowadzi KP Tarnowo Podgórne. 

9. 12.09.07 r. w Rokietnicy został zatrzy-
many na gorącym uczynku pełnienia obo-
wiązków w stanie nietrzeźwym (0,80 mg/
l) dróżnik PKP.

10. 03.10.07 r. o godz.16.35 w Rokietnicy ul. 
Szamotulska został zatrzymany nietrzeź-
wy rowerzysta (1,23 mg/l !!!!!).

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

Kącik policyjny

Kierownik Rewiru Dzielnicowych: 
asp. sztab. Jarosław Zmudziński
kom. 605-19-29-34

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

Dzielnicowy Rejonu nr II:  
sierż. sztab. Michał Rudny  
tel. kom. 605-19-29-39
Obsługuje miejscowości: Kiekrz, Pa-
włowice, Starzyny, Sobota, Bytkowo

Dzielnicowy Rejonu nr III: sierż. 
sztab. Błażej Matysiak
tel. kom. 609-600-340
Obsługuje miejscowości: Cerekwica, 
Przybroda, Dalekie, Mrowino,  
Napachanie, Kobylniki, Rogierówko

DYŻUR CAŁODOBOWY: 
dyżurny Komisariatu Policji  
w Tarnowie Podgórnym: 
tel. 061- 8146-997 lub 997

Komisariat  Policji w Tarnowie Podgórnym
Rewir Dzielnicowych w Rokietnicy
ul. Rolna 20, 62-090 Rokietnica
tel./fax 061-814-51-97

Zbliżające się Święto Zmarłych oraz dni 
je poprzedzające powodują zwiększoną 
migrację ludności. To z kolei przeważnie 
skutkuje nasileniem się aktywności prze-
stępczej. Duże zagrożenie, występuje w 
tym okresie także w ruchu drogowym. 
Odwiedzający cmentarze powinni 
pamiętać o pojawiających się w tłu-
mie kieszonkowcach. Chowajmy pie-
niądze i inne dokumenty w kilku trudno 
dostępnych miejscach, nigdy nie w bocz-
nych i tylnych kieszeniach np. spodni. 
Na zakupy przy straganach przygotujmy 
sobie wcześniej określoną sumę pienię-
dzy, zwracając jednocześnie uwagę na 
wydawaną nam resztę. Zwracajmy uwa-
gę na nasz bagaż. Często pozostawiony 

na krótki czas np. na grobie, ławce ginie 
zabierany sprytnie przez przemieszcza-
jących się szybko złodziei. Aby nie uła-
twiać procederu włamywaczom sa-
mochodowym bacznie obserwującym 
zaparkowane samochody pamiętajmy 
o zamknięciu wszystkich okien i drzwi 
w samochodach, uruchomieniu zabez-
pieczeń, a przede wszystkim zadbajmy o 
nie pozostawianie „ na widoku” żadnych 
wartościowych przedmiotów, które mogą 
„kusić” potencjalnego złodzieja. Pojazdy 
pozostawione w miejscach zabronionych 
i utrudniające ruch kołowy zostaną od-
holowane na parking strzeżony na koszt 
właściciela.

na drodze. Potem wspólnie z 
dziećmi patrolowali ulice. Kie-
rowca, który złamał przepisy 
dostawał symboliczną cytrynę 
i musiał wypić kwaśny sok. Ci, 
natomiast którzy jechali zgod-
nie z przepisami, dostawali 
nagrodę od dzieci - jabłko, 
uśmiech i słowo „dziękuję”. 
Panom policjantom należy się 
od dzieci największe jabłko z 
sadów gminy! Brawo!

ms

Zadbajmy o nasze bezpieczeństwo  
  podczas Święta Zmarłych 

Rokietnicka policja dzieciom
Bezpiecznie na drodze  
– akcja „Jabłuszko Cytrynka”
Droga dziecka do szkoły nie zawsze jest bezpieczna. 
Trzeba więc robić wszystko, aby zmniejszyć ryzyko 
wypadku. Na oryginalny pomysł wpadli policjanci 
z Rokietnicy. Funkcjonariusze najpierw odwiedzi-
li szkołę podstawową w Rokietnicy i Mrowinie i 
przypomnieli najmłodszym jak należy zachować się 
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Listopadowe 
refleksje 
czyli

„Myśl narodowa jest dla duszy 
tym, czym twierdza dla jej ciała.”

W naszej Gminie, także na tere-
nie Księdza parafii, pojawia się w 
ostatnich latach wiele nowych do-
mów, nasza społeczność jest coraz 
liczniejsza. 
Jeżeli ktoś decyduje się postawić 
dom, to puszcza fundamenty bu-
dynku w ziemię. Podobnie jest z 
ludzkim życiem, człowiek także po-
winien się gdzieś „zakorzenić”. Miej-
sce, w którym zamieszkuje staje się 
jego Małą Ojczyzną. Mówimy teraz 
o osobach, które zmieniają miejsce 
zamieszkania. Musimy jednak pa-
miętać, że siłą są ci, którzy mieszkają 
na naszym terenie od lat, niekiedy od pokoleń. Oni 
„wpuścili tutaj bardzo głęboko swoje korzenie”. Po-
winni się jednak otwierać na nowych mieszkańców, 
których napływa teraz bardzo wielu. Od drugiej 
strony, od nowo przybyłych oczekuje się, aby starali 
się nie deptać tradycji i wartości narodowych. Czę-
sto po wybudowaniu domu sercem ludzie pozosta-
ją w swoich poprzednich miejscach zamieszkania. 
Przychodzi jednak taki czas, że wiążą się z parafią 
przez groby swoich bliskich. Te groby też wyznacza-
ją Małą Ojczyznę. To oczywiście kwestia wielu lat, 
obecnie staje więc przed nami - wszystkimi miesz-
kańcami - wielkie zadanie zjednoczenia na różnych 
płaszczyznach dla dobra wspólnego.
Na starym cmentarzu w Cerekwicy znajduje się 
mogiła powstańców wielkopolskich.
To groby, które wiele nam mówią. Ludzie w nich 
pochowani brali udział w walkach o niepodległość 
naszego kraju. Patrzyli trochę szerzej, wychodzili 
poza swoją Małą Ojczyznę, po śmierci jednak ich 
ciała do niej powróciły. Wykorzystując te elementy 
patriotyczne, w Szkole Podstawowej w Mrowinie, 
powstało z inicjatywy Pani katechetki Koło, które 
m.in. dba o te mogiły. Troszczy się o nie także ro-
dzina pochowanych w nich powstańców. 
Jest Ksiądz Proboszczem kościoła parafialnego w 
Cerekwicy pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Z czym szczególnym łączy się to wezwa-
nie?
Kiedyś ludzie przychodzili do krzyża, znajdującego 
się w głównej nawie kościoła, upraszając łaski. Do-
wodem na to są liczne wota, które zawieszone są w 
kościele po bokach ołtarza. Łaska to nic innego jak 
Boża pomoc, Boże dotknięcie. Osoby, które tę łaskę 
otrzymały, przychodziły podziękować. To rodzaj 
trwania w swojej Małej Ojczyźnie. Postawa tych 
ludzi jest dla nas świadectwem i teraz my musimy 

ją kontynuować. Od dwóch 
lat mamy więc w naszym 
kościele nabożeństwo do 
Krzyża Świętego, w każdy 
piątek, w łączności ze Mszą 
św. o 18.30. Z krzyżem łączy 
się Miłosierdzie, tak więc 
kolejnym elementem zwią-
zanym z naszym kościołem 
jest nabożeństwo ku czci 
Miłosierdzia Bożego. Jest 
ono odprawiane w Pamiąt-
kowie, w każdy piątek o 
godzinie 17 w naszej kapli-
cy filialnej, z szacunku dla 

tych, którzy tą świątynię wznosili, nazywanej przez 
nas kościołem. Czcimy znajdujące się tam relikwie 
św. Siostry Faustyny. Ta Święta jest dla nas punktem 
odniesienia, a jednocześnie jest naszą wstawien-
niczką u Boga.

Niedługo przeżywać będziemy Uroczystość 
Wszystkich Świętych. To szczególny czas.
Czcimy tego dnia wszystkich tych, którzy przeszli 
przez życie i doszli do zbawienia. Są oni dla nas 
wzorem, pokazują ścieżkę, którą należy iść. Uroczy-
stość ta do czegoś nas zobowiązuje, chodzi o naśla-
dowanie wzorów życia świętych i błogosławionych. 
Tego dnia szczególnie dbamy o to, aby relikwie św. 
Siostry Faustyny nie były schowane gdzieś w szafie, 
wystawiamy je wtedy na ołtarzu. W naszej parafii, 
w kościele w Cerekwicy, posiadamy także od roku 
relikwie bł. Edmunda Bojanowskiego.
Jak zrodził się pomysł sprowadzenia tych 
relikwii?
Ksiądz Jakub Przewoźny, powojenny, długoletni 
Proboszcz parafii w Cerekwicy, wielki patriota, 
był jednym z tych, którzy przygotowywali do-
kumentację dla Stolicy Apostolskiej dotyczącą 
świętości życia bł. Edmunda Bojanowskiego. Z 
szacunku do jego osoby postanowiłem te re-
likwie do naszego kościoła sprowadzić. Ale jest 
też druga przesłanka, jesteśmy parafią wiejską, 
a bł. Edmund Bojanowski zakładając ochronki 

niósł pomoc wiej-
skim dzieciom. Dzi-
siaj też mamy taki 
czas, że na terenie 
naszej Małej Ojczy-
zny dzieci powinny 
znajdować schronie-
nie. A gdzie najlepiej je schronić? Oczywiście pod 
dachem. I właśnie w myśl idei bł. Edmunda Boja-
nowskiego, 4 września br., został poświęcony nasz 
Dom parafialny, który nosi imię tego błogosławio-
nego. Wcześniej była to organistówka, a teraz jest 
to miejsce różnorodnych działań duszpasterskich i 
kulturalnych. To dom nie tylko materialnie należą-
cy do wspólnoty parafialnej, ale mający jej służyć, a 
postać jego patrona powinna prowokować nas do 
refleksji nad naszą Małą Ojczyzną.
Pełni Ksiądz funkcję Proboszcza od dwóch lat.
Tak, w cerekwickiej parafii jestem czwartym pro-
boszczem po wojnie. Święcenia kapłańskie przyją-
łem w 1988 roku i przez pierwsze 2 lata byłem wi-
kariuszem w parafii pw. św. Krzyża w Szamotułach. 
Potem, przez kolejne lata, pracowałem w trzech 
różnych poznańskich parafiach i w końcu trafiłem 
do Cerekwicy, do dekanatu, w którym zaczynałem 
posługę wikariuszowską, także do kościoła związa-
nego z Krzyżem Świętym. Oprócz Cerekwicy do pa-
rafii należą także Pamiątkowo, Mrowino, Przyroda, 
Dalekie, Przepławek, Witoldzie i Zalewo. W sumie 
jest to około 2800 wiernych. Przez lata byłem zwią-
zany z Duszpasterstwem niesłyszących. Stale mam 
kontakt z tym środowiskiem, staram się pomagać 
ludziom niesłyszącym, otwierać ich na świat, na 
jego bogactwo. Byłem m.in. współtwórcą pierw-
szego programu nauczania religii dla niesłyszącej 
młodzieży gimnazjalnej. 
Cieszę się bardzo, że mogłam Księdza poznać i 
dziękuję za rozmowę.

zdjęcia: Kamila Marcinkowska

Z Księdzem Proboszczem  
Krzysztofem Młynarczykiem  
rozmawia Kamila Marcinkowska.
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Rozrywka

Nie ma chyba osoby, która nie lubi jeść czegoś słodkiego. 
A na pewno nie ma Poznaniaka, który 11 listopada na 
św. Marcina nie zajadałby się rogalami świętomarcińskimi, 

nadziewanymi masą migdałowo-orzechową na bazie  
białego maku. Palce lizać.
Smacznego!

Na zakończenie roku szkolnego dy-
rektor zwraca się do uczniów.
- Życzę wam przyjemnych waka-
cji, zdrowia i żebyście we wrześniu 
wrócili mądrzejsi.
- Nawzajem - odpowiada mło-
dzież. 

Zima, las, pada śnieg. Po lesie cho-
dzi podenerwowany niedźwiedź. 
To złamie choinkę, to kopnie w 
drzewo, to pogoni wilka - ogólnie 
- mocno wściekły! Chodzi i gada:
- Po jaką cholerę piłem tę kawę we 
wrześniu... 

Dwaj Rosjanie jadą pociągiem 
transsyberyjskim. Wyszli na kory-
tarz zapalić.
- Zdrastwuj, kuda jedjosz?
- Ja jedu iz Maskwy w Nowysy-
birsk.
- Charaszo, a ja jedu iz Nowowosy-
birska w Maskwu.
Palą dalej i po pewnej chwili jeden 
z nich mówi z zachwytem w gło-
sie:
- Wot kakaja tiechnika! 

Spotkanie przedstawicieli firm ty-
toniowych. Szef średniej firmy pyta 
wiodącego potentata:
- Jak wy to robicie, że wasze papie-
rosy tak się sprzedają? Jaki macie 
przepis?

- To proste. Bierzemy 7 wagonów 
siana, dodajemy 1 wagon tytoniu 
i gotowe...
- To jednak dodajecie do nich ty-
toń?!?! 

Przychodzi baba do lekarza i 
mówi: 
- Jak mnie pan wyleczy, to chyba 
umrę ze szczęścia! 

- Baco, co robicie, jak macie wolny 
czas? 
- Siedzem i dumiem... 
- A jak nie macie czasu? 
- To ino siedzem...

Na egzaminie z logiki profesor 
słucha studenta i słucha. W koń-
cu, po jakiejś chwili kładzie się na 
podłodze. 
- Wie pan, co ja robię? - pyta stu-
denta. 
- Nie. 
- Zniżam się do pańskiego pozio-
mu. 

Przychodzi gazda do spowiedzi. 
To już wszystkie twoje grzechy? 
Tak. A przypadkiem niczego nie 
„podprowadziliście”?. Tylko trochę 
drewna z lasu. No i co? Zrobiłem 
z tego budę dla mojego Burka. To 
drobiazg mówi ksiądz. Ale proszę 
księdza tego drewna to mi trochę 
zostało. Zbudowałem z tego szopę. 

To też nie problem – mówi ksiądz. 
Ale proszę księdza tego drewna mi 
jeszcze zostało. I co? Zbudowałem 
z tego dom. Oj gazdo , za to czeka 
cię nowenna. Proszę księdza, tego 
drewna mi jeszcze zostało i nowen-
nę też zbuduję.

Panie doktorze. Proszę zrobić mi 
EKG. Bo po ostatnim świetnie się 
czułam.

W zakładzie psychiatrycznym pa-
cjent ciągnie na sznurku szczotecz-
kę do zębów. Przechodzący lekarz 
widząc to pyta : widzę, że wybra-
łeś się na spacer z Azorem?. Panie 
doktorze, przecież ja ciągnę szczo-
teczkę do zębów. Oj widzę poprawę. 
Jutro wypisuję cię ze szpitala. Po 
odejściu lekarza pacjent odwraca 
się i mówi: Azor, ale pana doktora 
oszukaliśmy.

Sala wykładowa zapełniona stu-
dentami. Na wykład wkracza pro-
fesor. Zaduch tu straszny. Proszę 
otworzyć okna. Spokojnie, tu nie 
ma orłów, nikt nie wyfrunie. Po 

zakończonym wykładzie profesor 
przepychając się pomiędzy stu-
dentami kieruje się do wyjścia. O 
– pan profesor też drzwiami ? 

W ZOO miejskim padł goryl. Roz-
poczęto więc starania o sprowadze-
nie nowego, ale ponieważ zajmuje 
to trochę czasu, kierownictwo za-
mieściło ogłoszenie o pracy. Zgłosił 
się gość, więc mu wyjaśniono, co 
ma robić. Huśtał się więc w prze-
braniu goryla codziennie, aż razu 
pewnego przesadził i przeleciawszy 
ogrodzenie wpadł do klatki z lwem. 
Biega od kraty do kraty i drze się:
- Lew, lew, ratunkuu!!!
Lew patrzy z przerażeniem i pew-
nej chwili nie wytrzymuje:
- Ty, cicho bądź, bo nas obu z tej 
roboty wywalą!

Mała Zosia mówi do mamy:
- Pójdę do kiosku kupić zeszyt...
- Mowy nie ma! - zakazuje matka 
- Leje deszcz, pogoda taka, że psa 
szkoda wypędzić z domu. Tatuś 
pójdzie kupić Ci zeszyt.

Rogale marcińskie
Składniki:

1 kg maki pszennej, 6 jaj
0,5 kostki masła

2 łyżki cukru, 5 dkg drożdży
1 szklanka mleka

M a s a
 1,5 szklanki cukru pudru

 200 g migdałów i orzechów
100 g białego maku

śmietana

Wykonanie:
Drożdże rozetrzeć z łyżką cukru, połączyć z połową szklanki ciepłego mleka, dosypać trochę mąki (czu-
bata łyżka), rozmieszać i pozostawić w cieple - niech rośnie. Masło lub margarynę stopić i ostudzić. Żółtka 
utrzeć z cukrem, następnie dodać mąkę, sól i rozczyn drożdżowy i jajo. Ręką wyrobić ciasto, dolać resztę 
mleka, a na końcu, gdy ciasto zacznie odstawać od dłoni wyrobić z tłuszczem. 
Wyrabiać do chwili, aż ukażą się pęcherzyki po czym odstawić do wyrośnięcia.
Migdały, orzechy i mak zaparzyć, zemleć, utrzeć z cukrem i śmietaną aż do uzyskania gęstej masy. 
Wyrośnięte ciasto rozwałkować i pokroić na kwadraty. Na każdym z nich położyć porcję wcześniej przy-
gotowanej masy, uformować rogaliki i pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia.
Wstawić go gorącego piekarnika i piec na złoty kolor. 
Mniam, mniam...

Źródło: http://www.eksel.user.icpnet.pl/jola/index.htm
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Ponad 150 osób - podopiecz-
nych domów pomocy społecznej 
z terenu Poznania oraz powiatu 
poznańskiego, uczestniczyło w 
IX Rajdzie Integracyjnym „Po-
żegnanie lata” oraz V Mitingu 
„Barierom Stop”. Impreza ta już 
od kilku lat odbywa się na tere-
nie Domu Pomocy Społecznej w 
Lisówkach, który prowadzony 
jest przez powiat. 
Po przywitaniu zgromadzonych gości 
(wśród których znaleźli się między 
innymi: Monika Donke-Cieślewicz, 
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki 
Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w 
Poznaniu; Maria Grabkowska, Czło-
nek Komisji Rodziny, Polityki Spo-
łecznej i Zdrowia Publicznego Sej-
miku Województwa Wielkopolskiego; 
Elżbieta Bijaczewska, Dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Poznaniu; Marek Grzegorzew-
ski z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu oraz przedsta-
wiciele gminnych władz samorządo-
wych, dyrektorzy DPS z Poznania i 
województwa wielkopolskiego i kie-
rownicy Ośrodków Pomocy Społecz-
nej z terenu powiatu poznańskiego) 
Ewa Dalc, Członek Zarządu Powiatu 
Poznańskiego, uroczyście otworzyła 
imprezę, zapraszając wszystkich do 
wspólnej zabawy, którą rozpoczęły 
pokazy tańca w wykonaniu profesjo-
nalnych artystów. Za sprawą występu 
grupy „On Broadway” poczuć można 
było klimat prawdziwego musicalu. 
Natomiast mistrzowskie wykonanie 
tanga, samby, czy rumby przedsta-
wione przez tancerzy ze Studia Tań-
ca „Angello”, duetu „Twister” oraz 
Poznańskiego Teatru Muzycznego, 
mocno podgrzały, i tak już gorącą, at-
mosferę. Następnie pojawił się mim, 
który dzięki wspaniałym środkom 
ekspresji wcielił się w role szalonego 
dyrygenta oraz muzyków niesubor-
dynowanej orkiestry. Na koniec in-
struktorzy z Poznańskiego Centrum 
Taiji zademonstrowali metody relak-

sacyjne, rodem z dalekich Chin.
Po części artystycznej rozpoczę-
ła się walka o Puchar Starosty 
Poznańskiego. Zadaniem dru-
żyn było zdobycie jak najwięk-
szej ilości punktów podczas 
warsztatów, które prowadzili 
tancerze, muzycy, plastycy oraz 
instruktorzy sportowi. Niezwy-

kle zacięta rywalizacja zakończyła 
się remisem. Sześć zespołów wzięło 
udział w dogrywce. Jury postawiło 
przed nimi niełatwe zadanie ułożenia 
minutowego układu choreograficzne-
go, w rytm wygrywanej na bębnach 
muzyki. Śmiechu było co niemiara. W 
efekcie trofeum zdobyła drużyna re-
prezentująca Dom Pomocy Społecz-
nej w Poznaniu przy ul. Ugory. 
Impreza od samego początku cie-
szy się wśród mieszkańców DPS-ów 
olbrzymią popularnością. Jest bo-
wiem nie tylko doskonałą okazją 
do rozrywki, lecz przede wszystkim 
stymuluje ogólny rozwój seniorów 
i osób niepełnosprawnych. Maria 
Grabkowska, członek Komisji Ro-
dziny, Polityki Społecznej i Zdrowia 
Publicznego Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, której problemy 
osób starszych są szczególnie bliskie, 
uważa, że wydarzenia tego rodzaju 
mają dla osób starszych ogromne 
znaczenie. Wpływają na kondycję fi-
zyczną, ale przede wszystkim poma-
gają w nawiązywaniu więzi społecz-
nych, sprzyjają integracji środowiska 
oraz odnajdowaniu własnego miejsca 
wśród innych ludzi.
Dlatego też Ewa Dalc, podsumowu-
jąc imprezę, słusznie zauważyła, że: 
„Zwycięzcami dzisiaj są wszyscy, 
którzy nie poddają się losowi i mimo 
przeciwności stawiają czoło własnym 
ograniczeniom”

Ewa Przybył, Karolina Korcz
Gabinet Starosty

Z prac  
Rady Powiatu 
26 września odbyła się XI sesja Rady 
Powiatu Poznańskiego. Głównymi 
tematami były: debata na temat 
działań promocyjnych i współpracy 
zagranicznej powiatu poznańskie-
go, rozpatrzenie uchwały w sprawie 
nadania statutu Zarządowi Dróg 
Powiatowych oraz rozpatrzenie 
uchwały w sprawie zmian w zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 
finansowanej ze środków PFRON. 
Szczegółowe kierunki działań Wy-
działu Promocji Kultury i Współ-
pracy z Zagranicą w postaci multi-
medialnej prezentacji przedstawił 
dyrektor Wydziału Promocji i Kultu-
ry Tomasz Morowski. Więcej  szcze-
gółów na stronie internetowej www.
powiat.poznan.pl. Wśród nowych 
kierunków współpracy pojawiło się 
między innymi nawiązanie kontak-
tów z obwodem kijowskim na Ukra-
inie. 
W debacie głos zabrał też Przewod-
niczący Komisji Promocji Rozwoju 
i Integracji Europejskiej Mirosław 
Wieloch, który zauważył potrzebę 
nawiązania współpracy z powiata-

mi w kraju. W tym celu w dniach 
16-19 sierpnia komisja udała się na 
posiedzenie wyjazdowe do starostwa 
w Limanowie.  Członkowie obu ko-
misji zamierzają nawiązać trwałą 
współpracę. 
Powiat poznański na realizację za-
dań z zakresu rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz na zatrudnienie 
osób niepełnosprawnych otrzymał 
dodatkowe pieniądze w wysokości 
529.845 złotych. Dofinansowanie to 
w całości przeznaczone zostanie na 
wsparcie:
- 50.000 złotych na uczestnictwo 
osób niepełnosprawnych i ich opie-
kunów na turnusach rehabilitacyj-
nych
- 100.000 złotych likwidacja barier 
architektonicznych 
- 379,845 złotych na zapotrzebo-
wanie w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych na podstawie 
odrębnych przepisów. Dlatego ko-
nieczna była zmiana uchwały z 28 
marca 2007 roku. Myślę, że nie ostat-
nia w tym roku.

Krystyna Semba 
radna powiatu poznańskiego 

K R Ó T K O  Z  P O W I A T U . . .

Starosta Poznański Jan Grabkowski, 
podczas konferencji prasowej, która 
miała miejsce na początku września 
w Starostwie Powiatowym w Pozna-
niu, oficjalnie ogłosił uruchomienie 
Portalu Firm Powiatu Poznańskiego. 
Zachęcając do korzystania z nowo 
powstałej strony, Starosta omówił jej 
działanie, cele, odbiorców, poszcze-
gólne działy i możliwości rozwoju. 
Portal Firm Powiatu Poznańskiego 
jest pierwszym portalem z tak kom-
pleksowo opracowanymi informacja-
mi gospodarczymi prowadzony nie 
przez komercyjną firmę a przez sa-
morząd powiatowy. Ma być miejscem 
promocji firm z erenu powiatu. Jego 
wyjątkowość polega na tym, że poza 
dostępem do typowej bazy danych, 
użytkownicy portalu mają również 
możliwość zapoznania się z informa-
cjami dotyczącymi przedsiębiorczości 
w powiecie poznańskim. Ma to być 

też miejsce, gdzie sami przedsiębior-
cy dowiedzą się o interesujących kon-
kursach, programach unijnych, znaj-
dą potrzebne informacje gospodarcze 
z regionu i kraju. Celem portalu jest 
integracja środowiska biznesowego z 
terenu powiatu, stworzenie lokalnego 
forum Business to Business, giełdy 
dla sektora MSP oraz informacji dla 
dotychczasowych i potencjalnych in-
westorów. Odbiorcami serwisu mają 
być przede wszystkim menedżerowie 
podpoznańskich firm. Internet jest 
w tej chwili najtańszym środkiem 
masowego przekazu o największym 
zasięgu. W zdobywaniu informacji na 
temat biznesu w najbliższym otocze-
niu ma pomóc właśnie portal www.
pfpp.com.pl

Hanna Kolanowska
Wydział Promocji, Kultury
i  Współpracy z Zagranicą 

Pokonywanie „Barier” w Lisówkach Portal Firm  
Powiatu Poznańskiego  
uruchomiony
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Studium to doku-
ment określający, 
w sposób ogólny, 
zagospodarowanie 
przestrzenne gmi-
ny. Zawiera istotne 
informacje o prze-
znaczeniu obsza-
rów pod zabudowę, 
przebiegu głównych 
szlaków komuni-
kacyjnych, terenów 
chronionych itp. 
Aktualnie obowiązujące Stu-
dium pochodzi z 1999 roku. 
Dynamiczny rozwój gminy, 
wymagający nowych rozwią-
zań przestrzennych oraz zmiany 
przepisów prawa przyczyniły się 
do tzw. „zestarzenia” Studium. 

W związku z powyższym, 
8 października została pod-
pisana umowa na opracowa-
nie nowego Studium z firmą 
ARMAGEDDON. Firma ta 
została wyłoniona w drodze 
konkursu. 

ms 

Apel
W związku z zamiarem wydania 
książki o dziejach Gminy Rokiet-
nica, napisanej przez śp. Józefa 
Gmerka, zwracamy się do wszyst-
kich mieszkańców o udostępnie-
nie materiałów, które uatrakcyj-
nią tę książkę, tzn. zdjęcia, mapki 
i inne dokumenty z pierwszej 
połowy XX wieku i wcześniejsze. 
Wszystkie materiały po ich wyko-
rzystaniu zostaną zwrócone właś-
cicielom. W powyższej sprawie 
proszę kontaktować się z Panią 
Magdaleną Sołtysiak z Urzędu 
Gminy Rokietnica. 

7 listopada o godz. 15.30 w Przychodni Lekarzy Rodzinnych w Rokietnicy przy 
ul. Pocztowej � odbędą się bezpłatne badania urologiczne w ramach profilak-
tyki chorób prostaty. Rejestracja telefoniczna (tel. 061-81-45-199) lub osobiście 
w siedzibie przychodni od poniedziałki do piątku w godzinach 8.00-18.00. 
Serdecznie zapraszamy.

W dniach 28-30.09.2007 
roku na terenie Między-
narodowych Targów Po-
znańskich, Rolniczo - Sa-
downicze Gospodarstwo 
Doświadczalne Przybroda, 
brało udział w XXIX Krajo-
wej Wystawie Ogrodniczej 
zorganizowanej w ramach 
wystawy FARMA 2007. 
Nasze stoisko zostało przy-
gotowane we współpracy z Ka-
tedrą Sadownictwa AR w Po-
znaniu, która zaprezentowała 
uzyskane wyniki badań prze-
prowadzone w R-SGD Przybro-
da nad zastosowaniem w pro-
dukcji sadowniczej preparatów 
PENTAKEEP® zawierającymi 
kwas aminolewulinowy.
Tematem wiodącym w tego-
rocznej ekspozycji Przybrody 
była „Jakość owoców”. Na wy-
stawie, obok pięknych, zdro-
wych owoców takich odmian 
jak: Delikates – wyhodowana 
w Przybrodzie, Rubin, Gala 
Galaxy, Golden Delicious, Gold 
Bohemia, Bohemia, a także 
Komisówki i Konferencji, po-
kazane zostały uszkodzenia i 
wady owoców spowodowane 
niekorzystnymi warunka-
mi wzrostu. Zaprezentowano 
między innymi: owoce prze-
rośnięte, drobne, partenokar-
piczne (brak zapylenia) oraz 
uszkodzenia od pestycydów, 
poparzenia słoneczne, a tak-
że uszkodzenia i deformacje 
owoców spowodowane te-
gorocznymi przymrozkami 
wiosennymi – deformacje 
przykielichowe czy „pierścień 
przymrozkowy”.

Stoisko nasze cieszyło się bar-
dzo dużym zainteresowaniem 
zwiedzających, ponieważ w 
interesujący sposób zapre-
zentowane zostały wspólne 
działania nauki i praktyki. 
Katedra Sadownictwa przed-
stawiła swoje wyniki badań 
nad jakością owoców, a R-SGD 
Przybroda w ciekawy i orygi-
nalny sposób  pokazała owoce 
różnej jakości. 
Ekspozycję R-SGD Przybroda 
na Krajowej Wystawie Ogrod-
niczej Poznań 2007 wyróżnio-
no Statuetką oraz Dyplomem 
„Za współpracę z nauką”, a 
Katedra Sadownictwa otrzy-
mała „Złoty medal”.

mgr inż. Filip Mazur
R-SGD Przybroda

Rolniczo-sadownicze gospodarstwo doświadczalne 
Przybroda na krajowej wystawie ogrodniczej 2007 Czas na nowe STUDIUM

SPROSTOWANIE  W poprzednim numerze Rokickich Wiadomości w artykule  
Jerzego Gmerka „850 lat Krzyszkowa. Refleksje nad hołdem” wkradły się „literówki”. 

Autora przepraszamy. Redakcja



Konkurs „Gmina Rokietnica w kwiatach i zieleni”
r o z s t r z y g n i ę t y

	 I	miejsce	 II	miejsce	 III	miejsce

szczegóły str. 8


