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Drodzy Czytelnicy!
Za nami czas wakacyjnych przygód, wypoczynku i błogiej beztroski. Czas niewątpliwie 
potrzebny po to, by nieco zwolnić, poświęcić więcej czasu najbliższym i sobie samym.

Wrzesień przywitał pięknym słońcem wszystkich uczniów: tych, którzy nie mogli 
się już doczekać spotkania z kolegami w znajomych szkolnych murach i tych, którzy 

przychodząc tu po raz pierwszy z wyprasowanymi kokardami i białymi kołnierzykami, 
zamienią swoje dziecinne marzenia na tornister pełen, bogatszych z roku na rok, 

nowych doświadczeń.
Również „Rokickie Wiadomości” wracają po wakacyjnej przerwie. Co zawierają? 
Po pierwsze wspomnienie wspaniałej rokietnickiej biesiady, którą niewątpliwie 

był „rumpuć”, odmieniany od jakiegoś czasu przez wszystkie przypadki. Po drugie 
refleksję na temat święta plonów, kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej, 

relację z niezwykłej wizyty naszych przyjaciół z Viitasaari, obrazy z pięknych zakątków 
wielkopolskiej ziemi i naszych gminnych terenów, zamkniętych w obiektywach 

Państwa aparatów fotograficznych.

Zapraszam do lektury.

Danuta Potrawiak
pełniąca obowiązki 
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SZKOLNY NIEZBĘDNIK
Wszystkim dzieciom i rodzicom chcąc ułatwić poruszanie się po gminnych placówkach oświatowych, podajemy 
podstawowe informacje o ich funkcjonowaniu. W kolejnym numerze „Rokickich Wiadomości” postaramy się 
zamieścić wiadomości o działających w nich kółkach zainteresowań i ciekawostkach z życia szkół i przedszkola.

Dyrektor Godziny funkcjo-
nowania placówki

Świetlica Pedagog szkolny higienistka 
szkolna

biblioteka dane adresowe

Zespół Szkół 
w Rokietnicy

mgr Roman Mis 8.00 - 17.30 pon - śr 7.00-17.00 
czw i pt.7.00-16.00

Aleksandra 
Bartnik

ul. Szkolna 3c 
62-090 Rokietnica 
tel: 061 8 145 257

Szkoła Podstawowa z-ca mgr Katarzyna 
Krawiec

mgr Robert Górny 
mgr Patryk Andrze-
jewski

mgr Ilona Wyrwa 
pon, wt, śr 8.00-11.30 
czw 8.00-13.30 
pt 8.00-10.00

mgr Katarzyna 
Piechalak 
codziennie 
8.00-14.30

Gimnazjum z-ca mgr inż. Halina 
Jakś

mgr Paulina Łobo-
dzińska

mgr Paulina Łobo-
dzińska  
pon, czw 11.40-15.00 
wt 8.00-14.10 
śr 13.25-17.30 
pt 8.00-13.00

mgr Andrzej Wanat 
pon, śr, czw  
8.10-12.10 
wt 11.30-15.30 
pt  10.00-14.00

Szkoła Podstawowa 
w Mrowinie

mgr Bożena Lisiak 7.30 - 16.00 12.00 - 16.00 
opiekun: mgr Elżbie-
ta Fejfer 
mgr Bożena Lisiak 
mgr Anita Wacha-
czyk   mgr Małgorza-
ta Janowicz

mgr Paulina  
Łobodzińska 
Pon. i śr. 7.30-11.00

Sonia  
Maruszewska 

opiekun: mgr 
Elzbieta Fejfer 
otwarta w godzi-
nach funkcjonowa-
nia placówki

ul. Szkolna 2 
62-090 Mrowino 
tel: 061 8144 898  

Gimnazjum  
z Oddziałami  
Integracyjnymi  
w Napachaniu

p.o. mgr Danuta 
Dymaczewska

6.40 - 15.00  
kółka zaintere-
sowań: 13.00 
- 16.00

mgr Lidia Borowczyk-
Przybylska 
pon 10.00 - 13.00 
wt   10.00 - 12.00 
śr    10.00 - 13.00 
czw 10.00 - 12.00

pon  9.00 - 16.15; 
wt   10.15 - 18.15; 
śr     9.00 - 14.00; 
czw  9.00 - 17.00; 
pt   10.15 - 18.15;

ul. Poznańska 26 
62-090 Napachanie 
tel: 061 8145 274

Przedszkole Samo-
rządowe „Bajeczka” 
w Rokietnicy

mgr Emilia Świst 
z-ca mgr Anna Ry-
chławska-Krzyśko

6.15 - 17.00 ul. Szkolna 3 
62-090 Rokietnica 
tel: 061 8145 451

filia w Mrowinie z-ca mgr Bogdana 
Krajewska

6.15 - 17.00
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Bartosz Derech 
Wójt gminy Rokietnica

Szanowni Państwo!
W niniejszych felietonach sta-

ram się przybliżyć to, co w życiu 
gminy, pracy wójta najważniejsze, 
podzielić się problemami, z jakimi 
nasza gmina musi się zmierzyć, 
przekazać dobre wiadomości, które 
świadczą o rozwoju naszej gminy, 
ale również zapoznać Państwa z 
tym, co w przypadku funkcji z wy-
boru (biorąc zwłaszcza pod uwagę 
zbliżający się półmetek kadencji) 
niezwykle ważne – realizacji pro-
gramu wyborczego. Biorąc udział w 
wyborach, wygrywając je wiedzia-
łem, że najważniejszym zadaniem, 
jakie stoi przede mną i Radą Gminy 
to rozwiązanie problemów oświa-
towych. Wystarczy przypomnieć 
brak miejsca dla blisko 100 dzieci 
w wieku przedszkolnym, powro-
ty dzieci w wieku nauczania po-
czątkowego w późnych godzinach 
wieczornych, „emigrację” gimna-
zjalistów do innych gmin, o stanie 
bazy oświatowej, czy sportowej nie 
wspominając.

Z perspektywy niecałych dwóch 
lat spoglądając na sytuację oświaty, 
która w tamtym okresie miała miej-
sce, dochodzę do podobnego wnio-
sku jak w przypadku kilku innych 
płaszczyzn funkcjonowania gminy 
– powodem tego swoistego rodza-
ju dramatu był brak wizji. Wizji 
funkcjonowania oświaty, strategii, 
która przy konsekwentnej realiza-
cji zapobiegłaby wielu problemom 
– problemom, których niestety be-
neficjentami były dzieci i młodzież. 
Obejmując funkcje wójta z obawą 
spoglądałem na stan naszej gmin-
nej oświaty, obawiałem się, że jedna 
kadencja to zdecydowanie za mało, 
aby ten stan rzeczy uporządkować. 

Dzisiaj mogę z dużą satysfakcją po-
wiedzieć, że dzięki zaangażowaniu 
wielu osób, przede wszystkim Rady 
Gminy, Dyrektorów, osób zwią-
zanych ze szkolnictwem sytuacja 
znacznie się poprawiła, co oczywi-
ście nie znaczy, że został w 100% 
osiągnięty cel. W pierwszym roku 
kadencji powstał bardzo ważny do-
kument – Audyt Systemu Oświaty, 
materiał, który stanowi strategię 
rozwoju oświaty na najbliższe 10 
lat. Aby Państwu przybliżyć wielo-
wątkowość działań, rozpocznę od 
wychowania przedszkolnego.

Pierwszą dużą inwestycją reali-
zowaną na początku kadencji była 
rozbudowa przedszkola „Bajeczka” 
w Rokietnicy. Dzisiaj dysponuje-
my obiektem dla ponad 260 dzieci, 
spełniającym wszystkie wymogi 
unijne, a dzięki perfekcyjnemu za-
rządzaniu przez p. dyrektor Emilię 
Świst, przedszkole stanowi wzór 
również od strony wychowawczej. 
W dniu otwarcia przedszkola były 
jeszcze wolne miejsca, jednakże po-
przez wnikliwe analizy demogra-
ficzne zawarte w strategii, tajem-
nicą poliszynela było, że w nowym 
roku szkolnym zabraknie miejsc 
dla naszych najmłodszych miesz-
kańców. W szkole podstawowej w 
Mrowinie przeprowadziliśmy kom-
pleksowy remont trzech izb lekcyj-
nych, które przekształciliśmy na 
dwie sale przedszkolne spełniające 
wszystkie wymogi (toalety przy 
salach, niezależne wejście, plac za-
baw itp., remont obejmował rów-
nież szkołę: termomodernizacja, 
wymiana okien, drzwi, osuszanie 
ścian itp.). Obecnie do tej placówki 
uczęszcza 44 dzieci. W następnych 

latach planujemy dalszy rozwój tej 
placówki jak również utworzenie 
nowych oddziałów przedszkolnych 
w innych miejscowościach. Bardzo 
wstydliwym dla Polski jest fakt, że 
zaledwie 30% dzieci uczęszcza do 
przedszkoli (względem „starych” 
krajów Unii Europejskiej), a nawet 
na terenie Wielkopolski są gminy, 
które nie posiadają żadnego przed-
szkola. W najbliższym okresie 
przedstawię Radzie Gminy wizję 
otwarcia oddziałów przedszkolnych 
w Żydowie, oraz docelowo, w pew-
nej perspektywie czasowej budo-
wy nowego przedszkola w Kiekrzu 
(drugiej miejscowości w gminie pod 
względem liczby mieszkańców).

Pierwszego września minął 
pierwszy rok funkcjonowania Ze-
społu Szkół w Rokietnicy. Trudno 
uwierzyć, że mimo protestów, nie-
zadowolenia ten prosty ruch organi-
zacyjny zmniejszył zmianowość do 
poziomu 1.0 co dla dzieci i młodzie-
ży znaczy nic innego jak powrót do 
domu zamiast o 18, o godzinie 15. 
Dzięki zaangażowaniu pana dyrek-
tora Romana Misa zostały oddane 
do użytku dwie nowe sale dydak-
tyczne, a wiele pomieszczeń zostało 
wyremontowanych. Zespół dys-
ponuje profesjonalnym boiskiem 
wielofunkcyjnym, wyposażonym 
w system monitoringu. W projek-
cie budżetu na rok 2009 zamierzam 
przedstawić Radzie Gminy kwoty 
przeznaczone na rekultywację du-
żej płyty boiska, budowę boiska 
do koszykówki, zagospodarowanie 
terenu przyszkolnego, oraz przy-
gotowanie profesjonalnej pracowni 
komputerowej.

Obecnie w Gimnazjum w Napa-

chaniu jest budowany kompleks bo-
isk w ramach programu rządowego 
Moje Boisko – Orlik 2012. Na ten 
cel otrzymaliśmy dotację w wyso-
kości 660 tys. zł. W ramach jednej z 
większych tegorocznych inwestycji 
powstanie boisko ze sztuczną na-
wierzchnią do piłki nożnej, boisko 
do koszykówki i siatkówki, oraz 
szatnie i sanitariaty. W koncepcji 
zagospodarowania terenu zabez-
pieczyliśmy miejsce na budowę sali 
sportowej.

W okresie wakacyjnym zło-
żyliśmy wniosek w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
(środki unijne) na budowę nowego 
Gimnazjum w Rokietnicy. Czyni-
my również starania, aby pozyskać 
działkę Agencji Nieruchomości 
Rolnych na budowę szkoły w Mro-
winie. Są to dwie najważniejsze 
inwestycje (obok hali sportowo-wi-
dowiskowej z centrum handlowym 
w Rokietnicy), z którymi gmina w 
najbliższych 6 latach będzie musia-
ła się zmierzyć.

Przy każdej sposobności zazna-
czam, że stan oświaty na szczeblu 
gminnym zależy od dwóch czynni-
ków. Pierwszy to działania Urzędu i 
Rady Gminy, prowadzone inwesty-
cje, organizacja placówek, finanse 
itp. Natomiast drugi czynnik, sądzę, 
że ważniejszy to, ludzie, którzy pra-
cują w naszych szkołach. Dyrekcja, 
która tworzy klimat, dobrą atmos-
ferę oraz grono pedagogiczne, które 
bezpośrednio odpowiedzialne jest 
za poziom i jakość nauczania. Jeżeli 
te dwa uwarunkowania będą dalej 
zmierzały ramię w ramię, to cel w 
postaci oświaty na wysokim pozio-
mie jest na wyciągnięcie ręki.

Bezpłatna mammografia
Urząd Gminy w Rokietnicy informuje, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii w Pozna-
niu, na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia – Oddział w Po-
znaniu, wykona nieodpłatnie w dniu 24 października 2008 roku dla mieszkanek gminy 
Rokietnica badania mammograficzne piersi w mammobusie.
W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w wieku 50-69 lat, które wcześniej nie cho-
rowały na raka piersi, a ostatnie profilaktyczne badanie miało miejsce przynajmniej 
dwa lata wcześniej.

Mammobus stanie: Rokietnica ul. Golęcińska 1 (obok budynku Urzędu Gminy)
Badania rozpoczną się o godzinie 9.00. 
U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się w pierwszych 10 – dniach cyklu 
miesiączkowego, licząc od pierwszego dnia miesiączki.

Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty  
oraz ważny dokument ubezpieczenia!

Zapisy na badania przyjmuje: Dorota Dolata tel. 061 8960622, pokój nr 9.
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Kochana Halu!
Jak zwykle serdecznie Ciebie pozdra-
wiam. U mnie wszystko w porządku, 
tylko mój małżonek od tych nie-
szczęsnych EURO 2008 chodzi taki 
struty, a już jak ktoś wspomni przy 
nim o tym zagranicznym trenerze, to 
dostaje istnego napadu furii. Ale, ale 
wyobraź sobie, że w tej naszej gminie 
to pomimo wakacji taki ruch w inte-
resie aż miło. Nasz pan Wójt tak jak 
obiecał wyborcom, realizuje punkt po 
punkcie ze swojego (a właściwie na-
szego) programu. Tak, więc pomimo 
lata zakończono budowę i oddano do 
użytkowania boisko ze sztuczną na-
wierzchnią przy naszym Zespole 
Szkól w Rokietnicy. Nie tylko dziecia-
ki, ale i dorośli mieli i mają z tego po-
wodu wiele uciechy. Dokończono mo-
dernizację Budynku Zespołu Szkół i 
wyobraź sobie, od nowego roku zmia-
nowość w szkole podstawowej i gim-
nazjum jest już na poziomie 1,00! A 
pamiętasz jeszcze w 2006 roku wyno-
siła ona 1,8 i dzieci kończyły lekcje o 
18,00-19,00. Zabrano się też za prze-
budowę i remont szkoły podstawowej 
w Mrowinie. Jak wyprowadzono bi-
bliotekę i rozpoczęto prace termome-
dernizacyjne, to nie tylko panu Wój-
towi, ale i wykonawcom „ręce 
opadły”. Wilgoć i grzyb przegryzły 
tynki i zaprawę do wysokości 2/3 
ścian. Dużo, dużo pieniędzy potrzeba 
na uratowanie tego budynku i za-
pewnienie dzieciom zdrowych wa-
runków do nauki. W tym roku prze-
budowano część pomieszczeń na 
parterze, wymieniono okna, tynki i 
założono ocieplenie. Dzięki temu z 
dniem 1 września ruszyły aż dwa od-
działy przedszkolne w Mrowinie. Na 
razie jako filia naszej kochanej „Ba-
jeczki”, a po zakończeniu w przy-
szłym roku przebudowy całego bu-
dynku, jako Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Mrowinie. 
Wierz mi te oddziały to pierwsza 
liga! Piękne, funkcjonalne i już zapeł-
nione dziećmi. A swoją drogą to aż 
mnie dziw bierze, jakim cudem na-
uczyciele tej szkoły nie widzieli, w ja-
kich warunkach uczą się nasze dzie-
ci, ba jeszcze protestowali przeciwko 
modernizacji i zmianom organizacji 
nauczania. Rozpoczęła się też budo-
wa boisk ze sztuczną nawierzchnią 
przy Gimnazjum w Napachaniu. No 
wiesz w tym programie „Orlik 2012”. 
Mówię Ci pełen wypas, duże boisko 
do piłki nożnej, do koszykówki, szat-
nie, toalety, oświetlenie. Klub Sołecki 
w Mrowinie, dzięki staraniom Pani 
sołtys i Rady Sołeckiej wygląda prze-
ślicznie. Napachanie natomiast z ini-
cjatywy Pani Przewodniczącej Teresy 
Bartol otrzyma świetlicę sołecką. Jej 
otwarcie planowane jest na 
19.09.2008r. Cały budynek Remizy 
OSP w Napachaniu zniszczony na 
skutek pożaru, został pięknie odbu-
dowany, podłączono ogrzewanie ga-
zowe a świetlicę remizy udostępnio-

no sołectwu jako świetlicę wiejską. 
Oczywiście nasi druhowie też będą 
mogli z niej korzystać i to cały rok! 
Musiałabym Ci napisać jeszcze o 
wielu rzeczach jak choćby o wizycie 
delegacji z zaprzyjaźnionej finlandz-
kiej gminy Viitasaari i o przepięknej 
imprezie plenerowej pod nazwą „Ro-
kietnica zaprasza Wielkopolan na 
rumpuć”, ale to przy następnej oka-
zji. Dość powiedzieć, że nasz młody 
Wójt się nie oszczędza nawet w wa-
kacje. Wyobraź sobie, że właśnie w 
okresie przerwy wakacyjnej odbyły 
się aż dwie sesje Rady Gminy Rokiet-
nica. Jedna z nich była sesją nadzwy-
czajną zwołaną na prośbę pana wój-
ta a druga zwyczajną w ostatnich 
dniach sierpnia. Zacznę od tej pierw-
szej sesji, bo raz, że była ona pierwsza 
jeszcze w lipcu a dwa to było „nad-
zwyczajna sesja”. Odbyła się ona w 
dniu 23 lipca 2008 roku o godzinie 
15,00. Uczestniczyło w niej 11 rad-
nych, bo tylu przebywało w gminie 
lub w jej pobliżu. Jak zwykle po 
otwarciu sesji, radni przyjęli porzą-
dek obrad i 10 głosami za przy jed-
nym wstrzymującym się przyjęli pro-
tokół z obrad poprzedniej 
(czerwcowej) sesji. Następnie radni 
podjęli dyskusję nad projektem 
uchwały w sprawie „przejęcia od po-
wiatu poznańskiego niektórych za-
dań zarządzania publicznymi droga-
mi powiatowymi”. Chodzi o to, że 
Starostwo Poznańskie jako zarządca 
dróg winien dbać nie tylko o stan 
jezdni, ale również zapewnić chodni-
ki, oświetlenie i odwodnienie tych 
dróg. O tym, że działania Starostwa 
na tym kierunku mocno „kuleją”, 
wiemy, na co dzień. Dlatego też zgod-
nie z uchwalonym przez Radę Gminy 
Rokietnica „poprawą bezpieczeństwa 
ruchu drogowego” i w trosce o życie 
oraz zdrowie naszych mieszkańców, 
zmuszeni jesteśmy sami zadbać o te 
najważniejsze dla nas sprawy. Po go-
rącej dyskusji, w której głos zabierali 
radni Wojciech Mazurek, Zbigniew 
Muszyński, Tadeusz Matuszek, Sła-
womir Kieliszek, Jolanta Pankowska, 
Ryszard Lubka oraz pan Wójt i jego 
zastępca, rada jednogłośnie podjęła 
uchwałę. Dzięki temu dokończony 
zostanie chodnik z Kiekrza do Ro-
kietnicy oraz bezpieczne dojścia 
chodnikowe do kilku przystanków 
autobusowych w naszej gminie. Na-
stępnie radni rozpoczęli debatę nad 
projektem uchwały dotyczącej 
„zmian w budżecie Gminy na rok 
2008”. Dzięki staraniom pana Wójta 
Derecha i pani Beaty Dukat, gmina 
uzyskała dofinansowanie do zakupu 
nowego autobusu do przewozu dzieci 
niepełnosprawnych do szkół. PFRON 
przekazał nam na ten cel aż 
177.658,00 PLN. Żeby gmina mogła 

podpisać umowę z PFRON 
na dofinansowanie i ogłosić 
przetarg na zakup autobusu 
przystosowanego do przewozu 
dzieci niepełnosprawnych, po-
trzebne jest przesunięcie przez Radę 
pieniędzy na to zadanie w budżecie 
gminy. Rada jednogłośnie podjęła tą 
uchwałę. Wcale mnie to nie zdziwiło, 
bo rzadko zdarza się taka gratka, 
żeby PFRON chciał dać gminie na coś 
pieniądze. Właściwie na tym się ta 
„sesja nadzwyczajna” zakończyła. 
Przy okazji się dowiedziałam, że nasz 
pan Wójt Bartosz Derech w samym 
tylko 2008 roku uzyskał ze skarbu 
państwa dla gminy prawie 1 milion 
złotych! I nie są to pieniądze z fundu-
szy unijnych tylko z budżetu pań-
stwa. Osobna sprawa, że o dotacje z 
funduszy unijnych wnioski nasza 
gmina składa tak jak Urząd Marszał-
kowski ogłasza kolejne nabory. Jak 
się dowiedziałam to opracowanie 
tych wniosków przez pana Wójta i 
panią Agnieszkę Antczak jest „cacy”. 
Wszystkie dotychczas złożone prze-
szły pomyślnie weryfikacje i otrzy-
mały wysokie oceny. Co dalej? Ano 
wszystko w rękach tzw. „niezależnej 
komisji ekspertów”. Mnie cieszy to, że 
są widoczne efekty ciężkiej pracy na-
szego Wójta i to zarówno inwestycyj-
ne jak i organizacyjne i finansowe. 
Kolejna sesja Rady Gminy Rokietnica 
odbyła się w dniu 29 sierpnia 2008 r, 
również o godzinie 15:00. Po otwar-
ciu przez Panią Przewodniczącą 
T. Bartol obrad sesji i stwierdzenia jej 
prawomocności, radni 9 głosami przy 
2 głosach wstrzymujących się przyjęli 
protokół z obrad sesji nadzwyczajnej. 
Oczywiście wcześniej radni jednogło-
śnie przyjęli zaproponowany przez 
Panią Przewodniczącą porządek ob-
rad. W kolejnym punkcie obrad zło-
żono trzy interpelacje. Najpierw dwie 
interpelacje złożyła pani radna Jo-
lanta Pankowska, w sprawie napra-
wy „migających” lamp w Rokietnicy, 
oraz w sprawie problemu parkują-
cych samochodów w miejscach obo-
wiązywania zakazu przed Marketem 
Staropolskim i Restauracją „Pod Gru-
szą”. Pan radny Wojciech Mazurek 
złożył interpelację w sprawie rozwią-
zania kwestii wysokiej awaryjności 
linii energetycznej przebiegającej 
przez park w miejscowości Rostworo-
wo. Po złożeniu interpelacji radni 
przystąpili do rozpatrzenia projektu 
uchwały zmieniającego wcześniej 
podjętą uchwałę w sprawie czasu 
pracy dyrektorów, wicedyrektorów i 
kierowników w placówkach oświato-
wych. Chodziło tylko o zmianę para-
grafu 3 uchwały, która otrzymałaby 
zapis, że „uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia”. Radni nie mieli żad-
nych uwag do proponowanej zmiany 

i uchwałę podjęto jednogłośnie. Zgo-
ła inaczej wyglądała debata radnych 
nad projektem uchwały wniesionej 
na wniosek Pani Dyrektor przedszko-
la „Bajeczka” w Rokietnicy. Uchwała 
dotyczyła określenia przez radę 
zmian w opłatach za korzystanie z 
przedszkola. Już na wstępie głos za-
brał radny Jerzy Gmerek, proponując 
wprowadzenie do projektu uchwały 
poprawek, w myśl których obniżona 
opłata za uczęszczanie do przedszko-
la drugiego i kolejnego dziecka z da-
nej rodziny stosowana będzie tylko 
dla rodziców i opiekunów pobierają-
cych zasiłek rodzinny lub pielęgna-
cyjny. Z radnym Jerzym Gmerkiem 
ostro polemizowała radna Elżbieta 
Brzeźniak . Oświadczyła ona, iż zapis 
przyznający automatycznie ulgi w 
opłatach rodzinom wielodzietnym 
był właściwy i jest to obowiązkowa 
dla gminy realizacja polityki proro-
dzinnej. Wniosek radnego Gmerka 
poparł radny Ryszard Lubka, który 
przedstawił stawki odpłatności i 
koszty utrzymania w przedszkolach 
publicznych i prywatnych w innych 
gminach. Radny Jerzy Gmerek za-
uważył przy tym, że odpłatności za 
stawki żywieniowe w innych gmi-
nach powiatu poznańskiego są dużo 
wyższe niż w gminie Rokietnica. Pani 
Ela Brzeźniak powołała się na usta-
wę o systemie oświaty, z której wyni-
ka, że prowadzenie przedszkoli jest 
zadaniem własnym gminy i nie może 
przedszkole być traktowane jako po-
zycja dochodowa w budżecie. O głos 
poprosiła pani dyrektor Emilia Świst 
wskazując, że proponowana przez 
nią stawka żywieniowa dla dziecka 
w przedszkolu jest na poziomie in-
nych przedszkoli w powiecie i jest to 
stawka progowa. Pani radna Małgo-
rzata Szymańska poprosiła radnych 
o wzięcie pod uwagę, że najwyższym 
dobrem dla społeczeństwa są właśnie 
dzieci. O głos poprosił pan Sekretarz 
Gminy. Na jego wniosek pani Emilia 
Świst przedstawiła kwotę dofinanso-
wania do każdego dziecka przed-
szkolnego z budżetu gminy. Wyobraź 
sobie kochana, że co miesiąc nasza 
gmina (a więc my wszyscy jako po-
datnicy), dotuje każde dziecko w 
przedszkolu w wysokości 500,00 PLN. 
Pan Sekretarz zapytał czy dofinanso-
wanie każdego dziecka tak znaczną 
kwotą przez gminę nie jest wywiązy-
waniem się gminy Rokietnica z obo-
wiązków nałożonych ustawą i nie 
świadczy o prowadzeniu prorodzin-
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nej polityki? W tej sytuacji nie ma 
mowy o przynoszeniu jakichkolwiek 
korzyści budżetowi gminy, gdyż pro-
wadzenie przedszkoli publicznych 
było jest i będzie zadaniem deficyto-
wym dla gminy. Przypomniał też 
radnym, że w związku z szybkim 
wzrostem mieszkańców gminy (i to 
mieszkańców młodych) już teraz od-
czuwamy deficyt w miejscach przed-
szkolnych. Dlatego też oddano dwa 
oddziały przedszkolne w Mrowinie i 
że utworzy się tam Zespół Szkolno-
Przedszkolny. Inwestycje te pochłoną 
duże kwoty z budżetu gminy, ale są to 
inwestycje konieczne. Radna Sylwia 
Kiejnich zwróciła uwagę, że jej zda-
niem w tekście uchwały znalazł się 
właściwy zapis, iż „dopuszcza się 
przyznawanie ulg”. I ma rację! Oso-
biście jestem za rodzinami wielo-
dzietnymi i kocham dzieci, ale z tą 
obligatoryjnością przyznawania ulg 
to chyba mała przesada. Tą równość 
to już przeżywaliśmy w przeszłości i 
co? I nic. Jeżeli ktoś ma trudną sytu-
acje materialną to na pewno z ulgi 
skorzysta, a te osoby, które mają pięk-
ne rezydencje z pewnością stać na 
pełnaą odpłatność. Wracając do de-
baty to o głos poprosił radny Wojtek 
Mazurek. Zwrócił on uwagę na wy-
stępujące dysproporcje pomiędzy so-
łectwami w zakresie korzystania z 
przedszkoli. Z pewnością ma to zwią-
zek z odległościami mieszkańców od 
siedzib przedszkoli i wskazał na przy-
kład Żydowa i Rostworowa. Wójt 
Gminy Bartosz Derech oświadczył, że 
przygotowano jego zdaniem bardzo 
dobrą uchwałę, decyzja ostateczna 

należy jednak do radnych. Wspo-
mniał, że osoby prywatne, które 
zwracają się do niego z propozycją 
utworzenia prywatnych przedszkoli, 
żądają budynków i to najlepiej za-
adoptowanych. Niestety poza niedo-
kończoną częścią świetlicy w Żydo-
wie takowych budynków gmina nie 
posiada. Chociaż przedszkole „Ba-
jeczka” ma bardzo wysoki standard i 
przyszły zespół w Mrowinie standard 
takowy również otrzyma, to jednak 
w Polsce korzysta z przedszkoli jedy-
nie 1/3 dzieci w porównaniu z kraja-
mi tzw. „starej unii”. Zdaję sobie spra-
wę, że proporcje te będą ulegały 
zmianie, stąd dla dobra naszych 
mieszkańców realizuje wskazania or-
ganizacyjne audytu ze szczególnym 
naciskiem na tworzenie bazy placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych. 
Radna Jolanta Pankowska spytała 
panią mecenas Górską czy sposób po-
wiadomienia rodziców jest zgodny z 
prawem i uzyskała odpowiedź po-
twierdzającą. Pani Emilka poinfor-
mowała, że już 29 maja 2008 roku 
informowała rodziców o zwiększeniu 
kwoty żywieniowej i planowanych 
podwyżkach opłaty podstawowej. 
O głos poprosił radny Jerzy Gmerek i 
złożył kolejny wniosek formalny 
o dokonanie zmian w uchwale pole-
gających na podwyższeniu kwot 
stawki żywieniowej z 5,20 zł na 5,50 
zł oraz z 4,30 zł na 4,50 zł, co pozwo-
li wyrównać straty spowodowane 
oczekiwaniem na wejście w życie 
uchwały. Poprawkę tą radni przyjęli 
jednogłośnie. Następnie przystąpiono 
do przegłosowania pierwszej po-

prawki złożonej przez radnego Gmer-
ka, a dotyczącej nieobligatoryjności 
ulg. Poprawka ta została przyjęta 9 
glosami za. Od głosu wstrzymało się 
3 radnych, przeciw głosowała radna 
Elżbieta Brzeźniak. Następnie radni 
przegłosowali kolejną poprawkę rad-
nego Jerzego Gmerka o wykreśleniu z 
uchwały paragrafu 5 upoważniające-
go pana Wójta do udzielania dodat-
kowych ulg z tytułu korzystania z 
przedszkola przez rodziny wielo-
dzietne. Za przyjęciem poprawki glo-
sowało 10 radnych, Ela Brzeźniak 
była przeciwna i dwóch radnych 
wstrzymało się od głosu. Na zakoń-
czenie Rada Gminy Rokietnica pod-
dała pod głosowanie uchwałę w spra-
wie „opłat za przedszkole Bajeczka w 
Rokietnicy”, jako tekstu jednolitego z 
naniesionymi zmianami. Za podję-
ciem uchwały głos oddało 10 rad-
nych, jedna radna – Elżbieta Brzeź-
niak – była przeciwna, a dwóch 
radnych – Małgosia Szymańska i 
Marcin Jakobsze – wstrzymało się od 
głosu. Uff, to ci była debata! Później 
radni jednogłośnie przegłosowali 
projekt uchwały dotyczącej zmian w 
budżecie gminy na 2008 rok i Pani 
Przewodnicząca zarządziła przerwę. 
Czas był już temu najwyższy, jako że 
krzesełko zaczęło mnie uwierać w… 
no wiesz te cztery litery. Tak sobie 
myślę, że mógłby pan Sekretarz wyre-
montować tą salę sesyjną i zmienić te 
wątpliwej jakości umeblowanie. 
Ostatecznie radnym i publiczności 
coś się też należy w pracy. Po prze-
rwie pan Wójt i pani Przewodnicząca 
odczytali sprawozdanie ze swoich 

prac w okresie miedzysesyjnym, a 
przewodniczący komisji Rady Gminy 
z prac własnych i komisji. Pan Wójt 
obiecał, że przyjrzy się wszystkim 
problemom poruszonym przez rad-
nych w ich zapytaniach. W wolnych 
głosach i wnioskach pan sołtys Mie-
czysław Czerniejewski zwrócił uwagę 
radnym na zwiększony ruch samo-
chodowy w Napachaniu i koniecz-
ność usprawnienia wjazdu od strony 
Rokietnicy. Pan Wójt poinformował 
go, że wszystko to zostanie wykonane 
podczas modernizacji drogi woje-
wódzkiej. Pani Przewodnicząca za-
apelowała o zmianę godzin dowozu 
dzieci niepełnosprawnych do Napa-
chania przez Rokbus. Pan Wójt obie-
cał, że zorganizuje w tej sprawie spo-
tkanie pani Dyrektor Gimnazjum z 
prezesem firmy ROKBUS. Radny 
Wojtek Mazurek po raz kolejny za-
apelował o wybudowanie w trybie 
pilnym chodnika „od figury do przy-
stanku” w Rostworowie. Pan Wójt 
oświadczył, że sprawę tą zleci również 
w trybie pilnym swojemu zastępcy tj. 
Panu Jackowi Smuszowi. Na zakoń-
czenie pan Sekretarz przedstawił 
uczestnikom sesji program imprezy w 
dniu 06 września 2008 roku i zaprosił 
wszystkich na RUMPUĆ! Na tym sesję 
zakończono. Co do tego rumpuciu to 
wyobraź sobie, że było na nim ponad 
5.000 osób i to nie tylko z naszej gmi-
ny, ale i z powiatu i z Poznania a na-
wet cały autobus młodzieży z Ostrze-
szowa. Ale co Ci tam będę pisać, prześlę 
Ci nasze „Rokickie Wiadomości” to się 
wszystkiego dowiesz.

Leokadia

Po zebraniu założycielskim w dniu 18.06.2008, 
odbywają się cotygodniowe zebrania Zarządu Sto-
warzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Ro-
dzin ROKTAR.
Jako rodzice dzieci niepełnosprawnych jesteśmy 
od lat zapoznani z tym problemem, do tej pory 
byliśmy jednak sami. Jako członkowie Stowarzy-
szenia i członkowie Zarządu poznajemy teraz ten 
problem szerzej, czując odpowiedzialność już nie 
tylko za własne dziecko, ale też za stworzenie moż-
liwości pomocy wszystkim niepełnosprawnym i 
ich rodzicom w obu naszych gminach. Jest to dla 
nas nowa perspektywa i całkowicie nowe zadanie, 
którego musimy szybko się nauczyć. Mamy na-
dzieję, że z pomocą rodziców, władz gmin, działa-
czy społecznych, ludzi dobrej woli – to przyjęte na 
nasze barki odpowiedzialne brzemię będzie lekkie 
i przyniesie nam wszystkim satysfakcję.

Co do tej pory zrobiliśmy?

•	 Została	 sporządzona	 dokumentacja	 rejestra-
cyjna Stowarzyszenia ROKTAR i złożono ją 
(21.07.08) w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w 
Krajowym Rejestrze Sądowym. 

•	 W	trakcie	opracowywania	 jest	 logo	naszej	or-
ganizacji wraz z kompleksową identyfikacją 
wizualną (listownik, wizytówki, legitymacja). 

•	 Powstaje	wizja	 naszego	 Stowarzyszenia,	 przy-
gotowujemy plany bliskie i dalekie. Poznajemy 
partnerów do współpracy, możliwości finanso-
wania działalności. Odwiedziliśmy podobne 
placówki (Miejska Górka, Dopiewiec, Szamo-
tuły).

•	 Sporządzamy	Rejestr	członków	Stowarzyszenia	
z podziałem na członków zwyczajnych – rodzi-
ców, sympatyków oraz członków nadzwyczaj-
nych – osoby niepełnosprawne. Mamy opraco-
wane deklaracje członkowskie.

•	 Za	Patrona	 Stowarzyszenia	 obraliśmy	 św.	Ur-
szulę Ledóchowską, kobietę mądrą i kochającą 
ludzi bez wyjątku, radzącą sobie z problema-
mi społecznymi, pracą pedagogiczną z dziećmi 
i osobami pokrzywdzonymi przez los. Impo-
nuje nam i służy za wzór swoimi zdolnościa-
mi organizacyjnymi, hartem ducha i siłą woli 
w realizowaniu wielkich zadań: budowaniu 

sierocińców, domów dziecka, szkół, zakładów 
wydawniczych, drukarń. Jest nam bliska rów-
nież z powodu sąsiedztwa: Pniewy –Tarnowo 
Podgórne - Rokietnica. Stosowne pismo zo-
stało złożone w Zgromadzeniu Sióstr Urszu-
lanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach, 
na które otrzymaliśmy pozytywna odpowiedź 
(24.07.08).

•	 Zarząd	 Stowarzyszenia	 spotkał	 się	 (5.08.2008)	
z szeroką reprezentacją władz obu gmin, przed-
stawił swoje zamierzenia oraz wysłuchał bardzo 
pozytywnego stanowiska naszych włodarzy. 

Do końca roku 2008 zamierzamy zorganizować:
•	 Piknik	zapoznawczy	członków	Stowarzyszenia	

w Baranowie – 13 września
•	 Wyjazd	na	grzybobranie	–	koniec	września
•	 Pielgrzymkę	do	Pniew	do	sanktuarium	Patron-

ki Stowarzyszenia – 4 października

Informacja o pracy Zarządu Stowarzyszenia ROKTAR - Lipiec 2008
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•	 Walne	 Zebranie	 Członków	 Stowarzyszenia	
ROKTAR – październik/listopad

•	 Zabawę	andrzejkową	(przy	współpracy	ze	Sto-
warzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych i ich Rodzin „Amikus”) – w listopadzie

•	 Spotkanie	 wigilijno	 -	 kolędowe	 (współpraca	
„Amikus”) – w grudniu.

Są marzenia i plany ...

Na drugim zebraniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia ROKTAR, w obecności sekretarza 
Gminy Rokietnica p. Leszka Skrzypińskiego, v-ce 
przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica p. Ry-
szarda Lubki i radnej powiatu p. Krystyny Sem-
by zaprezentowano nam teren i obiekty (będące 
obecnie własnością gminy Rokietnica), które mo-
glibyśmy wziąć pod uwagę jako siedzibę naszego 
Stowarzyszenia a mianowicie:
- lokal byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Mro-
winie (propozycja na okres przejściowy)
- teren i budynki byłego Zakładu Karnego w Mro-
winie (propozycja docelowa).
Ten ostatni zrobił na nas ogromne wrażenie ze 
względu na usytuowanie (blisko, ale na uboczu, 
spokój) wielkość terenu (bezpośredni dojazd, buj-
na i różnorodna przyroda, staw) oraz budynki (co 
prawda bardzo zniszczone, ale „na wygląd” o so-
lidnej konstrukcji). 
W takim miejscu w przyszłości mogłoby powstać 
Centrum dla osób niepełnosprawnych z gmin: Ro-
kietnica i Tarnowo Podgórne. 

Centrum niosłoby propozycje: rehabilitacji, roz-
woju, edukacji, działalności kulturalnej, aktyw-
ności życiowej, wypoczynku, pomocy medycznej, 
psychologicznej, prawnej dla osób niepełnospraw-
nych oraz szeroko rozumianego wsparcia dla ich 
rodzin. Byłoby też miejscem, promieniującym po-
zytywnym wizerunkiem dojrzałości społeczeń-
stwa oraz jego reprezentantów i władzy, którzy 
potrafią niepełnosprawność przyjąć jako nasz 
wspólny „człowieczy los”.

Realizacja tych zadań byłaby możliwa poprzez: 
warsztaty terapii zajęciowej i inne placówki edu-
kacyjne z pracowniami ze specjalistycznym wy-
posażeniem, zakład aktywizacji zawodowej, śro-
dowiskowy dom pomocy dla niepełnosprawnych 

w stopniu znacznym, dom dziennego pobytu (dla 
ludzi z zewnątrz: seniorów, sędziwych emerytów 
wymagających opieki, którzy mogliby w miarę 
możliwości i chęci współdziałać z osobami nie-
pełnosprawnymi), gabinety lekarskie i psycholo-
giczne, warsztat i wypożyczalnia sprzętu inwa-
lidzkiego. 
Byłby park a w nim alejki spacerowe z ławkami, 
ogrodnictwo z ogrodem kwiatowym i warzywnym, 
szklarnia, sad, tereny rekreacyjno-sportowe. 
Naszym zadaniem docelowym byłoby powstanie 
Hostelu – domu ze stałą opieką. Byłyby w nim sa-
modzielne mieszkania dla osób niepełnospraw-
nych (pokój z aneksem kuchennym, sypialnia, ła-
zienka, przedpokój), w których mogliby w miarę 
możliwości funkcjonować samodzielnie, a w razie 
potrzeby byłaby fachowa pomoc i opieka do końca 
ich życia. Tutaj by wiedli zwyczajne życie ludzi do-
rosłych, przyjmowali swoją rodzinę, gości. 
Na co dzień niektórzy mogliby uczestniczyć w pra-
cowniach edukacyjno-rehabilitacyjnych, inni mo-
gliby dojeżdżać do pracy na zewnątrz do zakładów 
pracy chronionej, a jeszcze inni pracować na miej-
scu w zakładzie produkcyjnym ośrodka, w miej-
scowym zakładzie ogrodniczym lub w obsłudze 
obiektów (jako np. pomocnik: kucharza, ogrodni-
ka, wychowawcy, opiekunki, sprzątaczki). 

Wielu z naszych podopiecznych skończyło szkolną 
edukację, niektórzy przekroczyli już czterdziest-
kę. Rodzice są coraz starsi i zadają sobie drama-
tyczne pytanie – „co będzie z synem, córką po 
naszej śmierci?”. Problem samotnej przyszłości 
niepełnosprawnych w gminach Rokietnica i Tar-
nowo Podgórne jest do tej pory otwarty. 
Wielu niepełnosprawnych, mimo serdecznej opie-
ki domowników przeżywa swoją codzienność w 
osamotnieniu, często w apatii, bez perspektywy. 
Przy spełnieniu wyznaczonych przez Stowarzy-
szenie celów, mogliby z naszą wspólną pomocą, 
iść przez życie ciekawiej, bezpieczniej, samodziel-
niej. Działalność Stowarzyszenia stawałaby się też 
w końcu spadkobierczynią rodzicielskich obo-
wiązków nad niepełnosprawnymi dorosłymi już 
osobami, co na pewno byłoby wielką ulgą i uspo-
kojeniem dla rodziców na ich „stare lata”.

Sprawy bieżące 

Jeszcze do końca grudnia 2008 r., zajęcia warszta-
towe (Warsztaty Terapii Zajęciowej WTZ) dla nie-
pełnosprawnych odbywają się dwa razy w tygo-
dniu po południu w Gimnazjum w Napachaniu. 
Po wakacjach zajęcia rozpoczynają się 3 września. 
Dzieje się tak dzięki poznańskiemu Stowarzysze-
niu „Amikus”, którego część projektu 2008 poda-
rowana została mieszkańcom naszych gmin. 
Od nowego roku 2009 chcieliśmy uruchomić włas-
ne warsztaty (WTZ) w ramach Stowarzyszenia 
ROKTAR. Jednak na przeszkodzie stoi brak loka-
lu. Zaproponowany nam przez gminę Rokietnica 
lokal w Mrowinie (po byłym GOK) będzie do uzy-
skania z początkiem stycznia 2009. Wtedy to mo-
żemy rozpocząć remont i adoptować go dla osób 
niepełnosprawnych. To musi potrwać. Złożenie 
oferty projektu działalności WTZ oraz zawar-
cie umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Poznaniu na sfinansowanie działalności 
WTZ, powinno odbyć się najpóźniej z początkiem 
roku kalendarzowego, ale pod warunkiem po-
siadania własnego lokalu (własność lub 10-letnia 
dzierżawa). 
Aby prowadzić Warsztaty Terapii Zajęciowej na-
leży spełnić wymogi lokalowe i architektoniczne 
(podjazdy dla wózków, WC dla niepełnospraw-
nych itp.), stworzyć wyposażone w odpowiedni 
sprzęt pracownie, mieć wyspecjalizowaną kadrę 
oraz zaplecze socjalne. Jeżeli okaże się, że nie je-
steśmy w stanie w krótkim czasie sprostać prze-
pisom, jest wiele innych form pracy z niepełno-
sprawnymi, do których również otrzymuje się 
dofinansowanie i o które w miarę potrzeb będzie-
my się starać w roku 2009.
W tej chwili najważniejszy dla nas jest lokal, w 
którym moglibyśmy w ramach Stowarzyszenia 
ROKTAR podjąć jakąkolwiek działalność z nie-
pełnosprawnymi. Następnie będziemy dostoso-
wywać planowane zadania do możliwości pozy-
skiwania środków na te cele.

Zofia Michałek
Prezes Stowarzyszenia ROKTAR
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Organizatorzy programu wizyty delegacji 
fińskiej gminy Viitasaari odetchnęli z ulgą: 
wszystko się udało, do tego stopnia, że przed 
odlotem polały się łzy zarówno z fińskiej, jak i z 
polskiej strony. Wymowny dowód wywożonych 
wrażeń.
W skład delegacji fińskiej wchodzili:
1) Sisko Linna, wiceprzewodniczący Rady 

Miasta
2) Sirpa Pekkarinen, członek Rady Miasta
3) Pekka Niskanen, członek Rady Miasta
4) Markku Varonen, menedżer ds. projektów 

Miasta Viitasaari
5) Tiina Honkanen, Sekretarz Miasta
W pierwszym dniu pobytu goście mieli oka-
zję zapoznania się z zasadami funkcjonowania 
oświaty w Polsce oraz stanem obecnym i pro-
blemami gminy Rokietnica w zakresie bazy 
szkolnej i sportowo-rekreacyjnej. Gospoda-
rzami dnia byli dyrektor Zespołu Szkół w Ro-
kietnicy mgr Roman Mis oraz dyrektor przed-
szkola „Bajeczka” mgr Emilia Świst. Wzorowo 
przygotowana prezentacja połączona z kompu-
terowym obrazem spotkała się z niezwykłym 
zainteresowaniem gości, bowiem w ich gronie 
znalazło się dwóch pedagogów, którzy zasypa-
li rokietnickich oświatowców gradem pytań. 
Przebieg rozmów pozwala przypuszczać, iż zo-
stanie nawiązana współpraca polsko-fińska w 
obszarze szkolnictwa i to prawdopodobnie jesz-
cze w tym roku. Finowie są zainteresowani wie-
lostronną wymianą nauczycieli i starszych grup 
uczniów. Trzeba wspomnieć w tym miejscu, iż 
szkolnictwo fińskie zajmuje przodujące miejsca 
w rozwoju nowoczesnych metod nauczania. 
Po pracowitym dniu organizatorzy zabrali go-
ści na krótką wycieczkę po starej części Pozna-
nia. Jedna z najpiękniejszych polskich starówek 
z odrestaurowanymi misternie kamieniczkami 
kupców i bajecznie oświetlonym ratuszem, wy-
wołała wśród gości zachwyt graniczący wręcz z 
uwielbieniem. Finowie, jak prawie żaden inny 
naród na świecie doceniają bowiem zabytki i 
żałują, że w ich ojczyźnie najstarsze budowle 
pochodzą z… XIX wieku. 
Sobota będąca drugim dniem wizyty delega-
cji zapowiadała się niezwykle ciekawie i boga-
to. Autorem programu przewidzianego na ten 
dzień spotkania był Janusz Filipiak, wicepre-

zes PUK. W godzinach przedpołudniowych 
odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działa-
nia – przedstawicieli stowarzyszenia „Dolina 
Samy” z naszej gminy znajdującymi się w Za-
rządzie, Radzie, Komisji Rewizyjnej oraz bę-
dącymi członami zaangażowanymi w strategię 
LGD. Strona fińska przedstawiła swoje wielolet-
nie doświadczenia w działaniu LGD. Ponieważ 
w składzie delegacji fińskiej były osoby będą-
ce we władzach LGD, wymiana informacji stała 
się bardzo interesująca i rozwinęła się w bezpo-
średnich rozmowach, których owocem była pro-
pozycja konkretnej współpracy stowarzyszeń z 
gmin partnerskich Viitasaari i Rokietnica. Spo-
tkanie odbyło się w miłej atmosferze przytul-
nej kawiarenki na polu golfowym w Bytkowie, 
podczas zorganizowanych tam zawodów. Dzię-
ki uprzejmości pani Jakubiec, współwłaścicie-
la obiektu, goście mogli zapoznać się z historią 
obiektu i planami związanymi z jego przyszło-
ścią. Finowie przyznali, że żałują, iż nie posiada-
ją podobnego obiektu, bo z pewnością podniósł-
by on prestiż gminy. Następnie delegacja fińska 
złożyła wizytę w Zmysłowie. Przywitał ich pan 
Stefan Kaczmarek wraz z grupą mieszkańców i 
budowniczych Osiedla Zmysłowo. Zapoznano 
gości z historią powstania osiedla, technologią 
stosowaną przy wznoszeniu budynków oraz za-
prezentowano domy wybudowane na tym osie-
dlu. Finowie wyrażali się z pełnym uznaniem o 
jakości wykonawstwa. 
Również na największej tegorocznej imprezie 
gminy „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na 
rumpuć”, gdzie Finowie byli honorowymi gość-
mi, nie zabrakło atrakcji, które zapierały dech w 
piersiach. Takiej różnorodności bowiem, bogac-
twa i obfitości regionalnych wyrobów nie spoty-
ka się nawet w Finlandii, która w sposób szcze-
gólny promuje rodzimą tradycję. A jeżeli dodamy 
jeszcze do tego serdeczną, iście słowiańską go-
ścinność gospodarzy poszczególnych stoisk, któ-
rzy gorąco zapraszali do degustacji przepysznych 
kiełbasek, serów, bigosu, konfitur, pączków z nie-
spodzianką, serników, kruszonów, miodów, na-
lewek etc., to z łatwością zrozumiemy zachwyt 
gości z Finlandii oraz ich późniejsze łzy tuż przed 
odlotem do rodzinnego kraju.
W kuluarowych rozmowach goście fińscy nie 
kryli słów podziwu zarówno dla sprawnej orga-

nizacji tak wielkiej imprezy, jaki i bogatej opra-
wy artystycznej. Mimo, iż gmina Viitasaari prze-
wyższa czterokrotnie obszar gminy Rokietnica, 
to przygotowanie takiego wydarzenia – zda-
niem fińskiej delegacji – byłoby niezwykle trud-
ne do realizacji, głównie ze względu na deficyt… 
uczestników. No cóż, rosnąca wciąż migracja Fi-
nów do Szwecji z jednej strony, a z drugiej jeden z 
najniższych na świecie wskaźnik przyrostu natu-
ralnego – oto główne problemy tego kraju. 
Niedzielne przedpołudnie organizatorzy prze-
znaczyli na podsumowanie wizyty. Obydwie 
strony zdecydowały się na podtrzymanie kon-
taktów, lecz w oparciu o znacznie bardziej skon-
kretyzowany plan wzajemnej współpracy, za-
kładający uczestnictwo wiodących placówek 
kulturalnych, oświatowych, sportowych i bi-
znesowych z każdej z gmin. Trwają już przygo-
towania do utworzenia zespołów i powołania li-
derów dla prowadzenia poszczególnych sekcji. 
Pożegnalna kawa na terenie ośrodka „Exploris” 
w Kiekrzu, gdzie podczas wizyty nocowali go-
ście z Finlandii przebiegała w miłej, acz nieco 
nostalgicznej atmosferze. Jak to przy pożegna-
niach z przyjaciółmi bywa…

Teresa Bartol, Janusz Filipiak 

Finowie zachwyceni Polską i naszą gminą!
  Przed powrotem wyznali:  „Musimy tu powrócić!”
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Zmiany w PUK-u
Intensywny rozwój gminy, nowe 
domy i nowi mieszkańcy to dla 
spółki duże wyzwanie. Obsługa 
znacząco większej liczby klien-
tów wiąże się z koniecznością 
rozbudowy i modernizacji spółki 
oraz zmiany metod działania. W 
szczególności niezbędne są inwe-
stycje zwiększające możliwości 
dostawy wody i odbioru ścieków. 
Jesteśmy przygotowani do złoże-
nia wniosków do funduszy unij-
nych na ważne dla nas inwesty-
cje – kanalizację w Napachaniu, 
Mrowinie i Cerekwicy, czekamy 
wyłącznie na ogłoszenie konkur-
sów przez Urząd Marszałkow-
ski. Pracujemy nad dokumenta-
cją nowej oczyszczalni ścieków i 
bazy przedsiębiorstwa. Przygo-
towujemy dokumenty niezbęd-
ne do uruchomienia kolejnego 
ujęcia wody. Niezależnie od tego 
trwają prace nad rozbudową sie-
ci wodociągowej i kanalizacyjnej 

– w tym roku wartość robót sięga 
miliona złotych. Spółka zakupiła 
przyczepę asenizacyjną, kosiarkę 
ciągnikową i samochód dostaw-
czy dla serwisu wodno-kanaliza-
cyjnego.
Większa ilość mieszkańców 
oraz nasze nie najlepsze wa-
runki lokalowe zmusza-
ją nas do dokonania 
zmian w zasadach 
obsługi klien-
tów. Z dniem 
1 październi-
ka 2008 prze-
staje działać 
kasa w sie-
dzibie spółki. 
Również nasz 
inkasent nie bę-
dzie mógł od Pań-
stwa odbierać pieniędzy. 
Wpłat gotówki dokonać będzie 
można w Banku Spółdzielczym 
w Rokietnicy bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów, oraz w 
każdym banku lub na poczcie – 

tu jednak konieczne będzie opła-
cenie prowizji. Oczywiście po-
zostaje możliwość dokonywania 
płatności przelewami – do cze-
go wszystkich namawiamy. Rów-
nocześnie wprowadzać będzie-

my nowy sposób rozliczeń z 
bankiem – każdy z Państwa 

wpłacać będzie pienią-
dze na inne konto ban-

kowe. Informacja o 
tym będzie za-

mieszczona na 
fakturach.
Ze względu 
na znaczący 
wzrost ilości 
mieszkańców 

i odbiorców na-
szych usług Spół-

ka zatrudni drugą 
osobę, która zajmie się 

odczytem liczników wody. Za-
nim nowy pracownik pojawi się 
w Państwa domach, aby rozła-
dować zaległości w odczytach, 
zatrudnimy dodatkowe osoby 

do wykonania tych prac. Osoby 
te dokonają odczytu liczników, 
a następnie dostarczą Państwu 
fakturę. Oczywiście każda z nich 
posiadać będzie identyfikator 
ze zdjęciem, oraz upoważnienie 
podpisane przez Zarząd Spółki. 
Planujemy przeprowadzenie tej 
akcji w godzinach wieczornych 
oraz w dni wolne od pracy.
Dzięki zmianie organizacji pracy 
będziemy mogli skuteczniej za-
jąć się odzyskiwaniem naszych 
należności. Już we wrześniu roz-
poczynamy akcję wyłączeń wody 
dla odbiorców, którzy mimo kil-
kakrotnych wezwań nie płacą za 
nasze usługi. Działania takie po-
winny poprawić kondycję finan-
sową firmy, a Państwo odczują to 
dzięki poprawie standardu na-
szych usług.
Mamy nadzieję, że wprowadzane 
zmiany spotkają się z życzliwym 
przyjęciem.

Zarząd Spółki

17 lipca 2008 roku „Rzeczpospolita” już po raz dziesiąty wybrała najlep-
sze miasta, gminy miejskie i wiejskie. Wygrały Poznań, Kobylanka i Kąty 
Wrocławskie. W tym roku doceniono także miasta i gminy, które najlepiej 
wydają fundusze unijne i stosują nowe technologie w zarządzaniu. 

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej”, uważany za najbardziej pre-
stiżowy w kategorii osiągnięć i działań samorządów, nazywany jest 
także „Złotą Setką Samorządów”. Do grona tegorocznych laureatów, 
w kategorii gmina wiejska, została zaliczona Gmina Rokietnica. 31 
lokata w złotej setce polskich samorządów i drugie miejsce (po Gmi-
nie Suchy Las) w Wielkopolsce, to niewątpliwie powód do zadowole-
nia. Kapituła rankingu, której przewodniczy były premier Jerzy Buzek 
i prof. Michał Kulesza, twórca reformy samorządowej, dokonała wybo-
ru najlepszych miast i gmin w sposób maksymalnie zobiektywizowa-
ny, opierając się w przede wszystkim na liczbach. W pierwszym etapie 
na podstawie danych Ministerstwa Finansów zbadana została sytuacja 
finansowa samorządów. Następnie do najlepszych wysłane zostały an-
kiety, na podstawie których kapituła dokonała oceny jakościowej gminy 
przyznając punkty za stan finansów oraz jakość zarządzania jednostka-
mi samorządowymi. Konkurs „Rzeczpospolitej” jest podsumowaniem 
działalności gmin za cztery ostatnie lata, niemniej jednak największy 
wpływ na ostateczny wynik miały osiągnięcia z 2007 roku. To właś-
nie wyniki tego ostatniego roku pozwoliły gminie Rokietnica po raz 
pierwszy znaleźć się w tym prestiżowym rankingu.
Wysoka lokata Gminy Rokietnica w „Złotej Setce Samorządów”, a 
zwłaszcza bardzo dobra ocena za zarządzanie jest powodem do zado-
wolenia i satysfakcji, ale przede wszystkim mobilizacją do dalszych 
działań, które w przyszłych rankingach pozwolą przynajmniej utrzy-
mać wysoka pozycję wśród polskich samorządów.
 Red.  

ROKIETNICA W „ZŁOTEJ SETCE SAMORZĄDÓW” RZECZPOSPOLITEJ
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Mieszkańcy naszej gminy mogą 
korzystać z dwóch Poradni Le-
karza Rodzinnego. Pierwsza po-
radnia mieści się w Rokietni-
cy przy ul. Pocztowej 3. Druga 
możliwość to Poradnia Lekarza 
Rodzinnego i Specjaliści „FAMI-
LIA”, która przyjmuje pacjentów 
w nowej siedzibie CENTRUM 
PRIMUS. Mieści się ona w cen-
trum Kiekrza - Poznania przy ul. 
Chojnickiej 58. Jest to nowocze-
sny budynek, spełniający stan-
dardy Unii Europejskiej dotyczą-
ce placówek służby zdrowia.

W nowych, przestronnych gabi-
netach przyjmują:
1. Agnieszka Kamińska – pedia-
tra, specjalista med. rodzinnej.

2. Iwona Rusin – spe-
cjalista med. rodzin-
nej.
3. Aneta Rzesoś – spe-
cjalista chorób we-
wnętrznych.
Ponadto Poradnia roz-
szerzyła swoją do-
tychczasową dzia-
łalność o prywatne 
gabinety specjalistycz-
ne: laryngologiczny, 

pulmonologiczny, neu-
rologiczny, ortopedycz-
ny, dermatologiczny, 
ginekologiczny, psy-
chiatryczny, proktolo-
giczny, urologiczny.
Na miejscu można rów-
nież wykonać badania 
pracownicze, a pacjen-
tom oferuje się ponad-
to regularne bezpłatne 
badania słuchu, konsultacje uro-
logiczne, badania w kierunku os-
teoporozy, a jesienią rozpoczyna 
się akcja bezpłatnych konsultacji 
specjalistów innych dziedzin. Sy-
stematycznie organizowane są na 
miejscu, za niewielką dopłatą testy 
alergiczne. Z nadejściem roku 2009 
Poradnia planuje zakontraktować 
usługi specjalistyczne z NFZ.

Na terenie placówki mieści się la-
boratorium analiz medycznych 
SALVEO, w którym oferuje się 
szeroki wachlarz badań zarówno 
w ramach NFZ, jak i prywatnie. 
Dzięki mieszczącej się na tere-
nie CENTRUM PRIMUS apte-
ce VITA SALSUS, pacjenci mają 
możliwość szybkiej i wygodnej 

realizacji recept. Lokalizacja Po-
radni w centrum Kiekrza daje 
możliwość wygodnego dojazdu 
komunikacją miejską.

Poradnia „FAMILIA” czynna 
jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00 – 18:00.
Gabinety specjalistyczne – w za-
leżności od potrzeb otwarte są 
dłużej.
Telefon biura rejestracji: 0 609 88 
33 15

SZANOWNI MIESZKAŃCY !!! 
KTO CZĘSTO KONTROLUJE 
SWÓJ STAN ZDROWIA, TEN 
MNIEJ CHORUJE

Ryszard Lubka

W dniu 16 sierpnia 2008 roku w 
ramach organizowanego na po-
znańskim Starym Rynku Festi-
walu Dobrego Smaku odbył się 
WOJEWÓWDZKI KONKURS 
ZDROWEJ ŻYWNOŚCI na naj-
smaczniejszą golonkę. Zgroma-
dzona w restauracji WZ w Pozna-
niu komisja konkursowa oceniała 
kunszt kulinarny zgłoszonych do 
udziału w konkursie zespołów w 
trzech kategoriach:
•	golonki	restauratorów	
•	golonki	producentów
•	golonki	Kół	Gospodyń.
Do udziału w konkursie Panie z Ży-
dowa  namówił Witold Wróbel, po-

pularyzator zdrowej żywności. 
Znane z niezwykłych przepi-
sów i sztuki gotowania gospo-
dynie z Żydowa przez kilka dni 
obmyślały, jakie golonki zaser-
wować, by zadowolić i zadziwić 
komisję oceniającą. Postano-
wiono przygotować trzy rodza-
je golonek
•	 golonkę	 	 po	 żydowsku	 z	
grochem

•	golonkę	z	kapustą	i	grzybami
•	oraz	golonkę	tradycyjną	z	wa-
rzywami.

Kiedy dwunastoosobowa komisja 
oceniająca o godzinie 17.00 ogło-
siła na Starym Rynku wyniki, na 
twarzach naszych dzielnych Pań  
pojawiło się najpierw wielkie za-
skoczenie, a potem niespotyka-
na radość i entuzjazm. Na osiem 
zgłoszonych do konkursu zespo-
łów w kategorii Kół Gospodyń 
Wiejskich Panie: Krystyna Dzie-
dzic, Irena Spochaczyk, Ewa 
Mazurek, Gabriela Dworek, Elż-

bieta Węcka i Maria Czechow-
ska zdobyły II miejsce! Wielki 
to splendor dla naszych mieszka-
nek, który stał się powodem do za-
dowolenia tym bardziej, że Panie 
z Żydowa do tego sukcesu doło-
żyły drugi – II miejsce na golon-
kę wśród wystawców wszystkich 
trzech kategorii. Podkreślić na-
leży, że oceniająca golonki komi-
sja przyznała, że najlepszą „rękę” 
do tej potrawy i sposób na jej nie-

powtarzalny smak mają nie re-
stauratorzy i producenci, ale wła-
śnie wielkopolskie gospodynie. 

Z całego serca gratulujemy wspa-
niałego sukcesu Paniom z Koła 
Gospodyń w Żydowie, dzięki któ-
rym po raz kolejny okazało się, że 
hasło: „chcieć to móc” nie jest pu-
stym frazesem.

Piotr Hałas

Wielki sukces Koła Gospodyń z Żydowa

Gdzie chodzimy 
do lekarza



11Rokickie Wiadomości – Wrzesień - Październik 2008

Plon niesiemy plon 
w gospodarza dom

– Dożynki 
w Cerekwicy

Dożynki – największe święto 
rolników, mają w polskiej tra-
dycji bogatą historię. Obcho-
dzono je już od schyłku XVI 
wieku jako nagrodę w posta-
ci zabawy, poczęstunku i tań-
ca urządzanego dla żniwia-
rzy przez właścicieli majątków 
ziemskich. Z czasem przeszły 
interesującą ewolucję. Już bo-
wiem u schyłku XIX wieku, 
wzorem dożynek dworskich, 
zaczęto urządzać dożynki 
chłopskie, gospodarskie. Bo-
gaci gospodarze wyprawia-
li je dla swych domowników, 
rodziny, parobków i najemni-
ków. Przebiegały one bardzo 
podobnie do 
dożynek dwor-
skich, chociaż 
były znacznie 
skromniejsze. 
W okresie mię-
dzywojennym 
zaczęto organi-
zować dożynki 
gminne, powia-
towe i parafial-
ne, które stały 
się świętem ca-
łego rolnicze-
go stanu, ma-
nifestacją jego 

odrębności i dumy. Organizo-
wane przez koła Stronnictwa 
Ludowego, Kółka Rolnicze, 
Kościół, a także szkoły, połą-
czone były z wystawami rolni-
czymi, festynami, występami 
ludowych zespołów artystycz-
nych. Po II wojnie, jak wiele in-
nych świąt, nabrały charakteru 
politycznego i były wykorzysty-

wane przez przed-
stawicieli władz ad-
m i n ist rac y jnych 
różnych szczebli 
jako wyraz poparcia 
dla ówczesnej wła-
dzy i polityki rolnej. 
Po 1980 r. dożynki 
po raz kolejny zmie-
niły swój 
c ha ra k-
ter. Po-
zostając 
świętem 
rolnicze-
go stanu, 
stały się 

ponownie uroczysto-
ścią, religijną - dzięk-
czynieniem składa-
nym Bogu i Matce 
Bożej za szczęśliwie 
zakończone żniwa i 
zebrane plony. 
Mimo niewątpliwie podnio-
słego i dziękczynnego cha-
rakteru tego święta niestety w 
czasach polityki gospodarczej, 
którą kształtuje wolna gra sił 
rynkowych, z trudem przy-
chodzi dać wiarę tezie, że po-
niesiony trud rolnika zwią-
zany z zasiewami, zabiegami 
pielęgnacyjnymi, ciężką pra-
cą przy zbiorach i staraniami 
o ilość i jakość zbiorów, jest w 

dzisiejszych cza-
sach oceniany 
w kategoriach 
istotnego wpły-
wu na ludzką 
egzystencję. Do-
żynki dla wielu 
z nas, z ekono-
micznego punk-
tu widzenia, 
przestały być 
hołdem skła-
danym Matce 
Ziemi za to, że 
obumarłe ziarno potrafi prze-
istoczyć w dorodny owoc, o za-
pachu kruszyny Chleba, któ-
rego, na szczęście, większości 
z nas nie brakuje. Może więc 

pora, by przypomnieć czasy, 
w których po zakończonych 
zbiorach z zostawia-
nego dla ciągłości 
urodzaju pasa nie 
zżętego zboża, zwa-
nego w poznańskim 
pępkiem, ścinane-
go uroczyście przez 
najlepszego kosiarza, 
żniwiarki przodow-
nice plotły dożyn-

kowy wieniec. 
Może czas przy-
pomnieć sobie 
dziękczynny po-
chód odświętnie 
ubranych żniwia-
rzy, niosących na 
ramionach przy-
brane kwiata-
mi, wyczyszczo-
ne kosy i sierpy. 
Może czas, by go-

spodarz dożynek niosący do 
kościoła wieniec dożynkowy – 
plon, w kształcie korony, pięk-
nie udekorowany jarzębiną, 
orzechami, owocami wstąż-
kami i kwiatami, znowu za-

czął symbolizować troskę o 
to, by nikomu z nas nigdy nie 
zabrakło chleba. Może już 
czas, by wdzięczność, dla tak 
cierpliwej w swym milcze-
niu i oddanej mimo wszyst-
ko człowiekowi Matce Ziemi, 
okazywać nie tylko przy oka-
zji odświeżanych z łzą wzru-
szenia w oku wspomnień o 
czasach naszych Ojców. Czy 
w innym przypadku nasi po-
tomkowie wiedzieć będą jak 
wiele dla nas powinno zna-
czyć dziękczynienie?

Danuta Potrawiak

Dożynki  
w parafii Żydowo
Uroczystości dożynkowe są 
niepowtarzalną okazją po-
dziękowania za plony oraz 
całoroczny trud pracy na roli, 
działkach, ogródkach przydo-
mowych. Na wielki szacunek 

zasługuje mozolna, trudna 
praca rolników, bez której nie 
byłoby na stołach codzienne-
go chleba. Gospodarzem te-
gorocznych dożynek, któ-
re odbyły się 6.09.2008. była 
wieś Przecław. 

Mszę Św. Dziękczynną od-
prawił Proboszcz parafii Ży-
dowo Ks. Marek Kina, przy 

ołtarzu polowym zbudowa-
nym na placu przy świetli-
cy wiejskiej w Przecławiu. W 
hołdzie dla stwórcy delegacje 
poszczególnych wsi przywio-
zły na mszę św. Dziękczynną, 
misternie i pieczołowicie wy-
konane wieńce dożynkowe, 
świadectwo kultywowania i 
przywiązania do tradycji tra-
wającej od wieków. 

Po odprawionej mszy św. odbył 
się festyn dożynkowy, na któ-
rym można było się pośmiać, 
w godzinach wieczornych od-
była się zabawa taneczna. Re-
prezentantem wsi Żydowo w 
uroczystościach dożynkowych 
byli przedstawiciele rady so-
łeckiej, p. sołtys oraz panie z 
koła Gospodyń Wiejskich.

Wojciech Mazurek

Zdjęcia z wystawy zorganizowanej przez Proboszcza Parafii w Cerekwicy 
ks. Krzysztofa Młynarczyka
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Gimnazjum Napachanie
Początek roku szkol-
nego w Napachaniu
      Pełni wrażeń i twórczego zapału po-
wróciliśmy z wakacyjnych wojaży w 
mury naszej szkoły. I mamy o czym opo-
wiadać! Trzy nasze uczennice: Paulina 
Dukat, Ada Ogrodnik i Ewa Maciejew-
ska, jako szczęśliwe zwyciężczynie kon-
kursu wiedzy o Unii Europejskiej, były w 
Brukseli. 
     Konkurs, którego inicjatorem był 
wiceprzewodniczący Parlamentu Eu-
ropejskiego- Marek Siwiec, odbył się 7 
maja 2008 roku w gminie Rokietnica. 
Uczennice pokonały dziewięć innych 
uczestniczących w konkursie grup i 
w gronie 24 osób 30 czerwca ruszyły 
spod poznańskiego Teatru Wielkiego 
do Brukseli. Jak opowiadały, mieszka-
ły w hotelu „Mozart” w samym cen-
trum stolicy Unii Europejskiej. Miały 
okazję zwiedzić wraz z przewodnikiem 
m.in. Katedrę św. Michała, Katedrę św. 
Guduli, Kościół Notre Dame du Sablon 
oraz Manneken Plis (znany jako „Siu-
siający Chłopiec”) Trafiliśmy na Święto 
Kwiatów- wspominają szczęśliwe fina-
listki- obchodzone tam bardzo hucz-
nie. Miejscowi byli przebrani w dawne 
stroje. A pod wieczór na miejskim ryn-

ku miał miejsce festyn, w czasie które-
go odbywały się parady wielkich ku-
kieł, aktorzy chodzili na szczudłach i 
wszystkiemu przygrywała starodawna 
muzyka.
     Uczennice miały oczywiście oka-
zję zwiedzać Parlament Europejski. A 
w sali 4b47 obyło się spotkanie z pa-
nem Markiem Siwcem, który opowia-
dał o swojej pracy w Parlamencie Euro-
pejskim. Pod koniec wyjazdu zwiedziły 
także Atomium- model kryształu że-

laza powiększony 150 milionów razy. 
Poznałyśmy wielu ciekawych ludzi i 
zwiedziłyśmy dużo pięknych miejsc- 
przyznają uczestniczki wycieczki.-
Każda z nas przysięgła sobie, że na 
pewno jeszcze kiedyś tam wróci.
     Za pośrednictwem gazety chcieli-
byśmy podziękować życzliwym spon-

sorom, których dary pozwoliły- w cza-
sie wakacji- na zakup nowych map dla 
szkoły, ułatwiających swobodne poru-
szanie się po krętych labiryntach wie-
dzy. Dziękujemy przedstawicielom 
firm: Master –Plus P.P.U. z Napachania, 
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługo-
we S.C. z Kobylnik, Wytwórnia Pasz i 
Koncentratów z Cerekwicy, Zakład In-
stalacji Wodno- Kanalizacyjnej i C.O. z 
Cerekwicy, Apteka „Oliwka” S.C.  z Ko-
bylnik, Pawilon Handlowy Nr 5 z Na-
pachania, Przedsiębiorstwo Handlowo 
– Usługowe „Cegiełka” Sp. z o.o. z Po-
znania, Nauka Jazdy „KAMA” z Cere-
kwicy, „Agro- Moto” z Napachania.
     1 września gościem uroczystej in-
auguracji roku szkolnego 2008/2009  
w Gimnazjum w Napachaniu  był 
wójt gminy Bartosz Derech, życzący 
uczniom naszego gimnazjum cierpli-
wości, wytrwałości w niełatwym pro-
cesie pomnażania wiedzy. 

     Zgodnie z zapowiedzią pana wójta, 
już we wrześniu ruszyła budowa boiska 
w Napachaniu. Działania te wynika-
ją z zaplanowanego stworzenia obiek-
tów sportowych w Gminie Rokietnica; 
w ramach projektu „Moje boisko- Orlik 
2012” Projekt finansowany jest ze środ-
ków gminnych, przez Ministerstwo 
Sportu i Urząd Marszałkowski. 
     Ksiądz proboszcz Kazimierz Pie-
chocki, uczestniczący w uroczystości 
rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009, 
w czasie kazania przyznał, że o warto-
ści człowieka we współczesnym świe-
cie decyduje profesjonalizm, czy to w 
zawodzie precyzyjnego chirurga, czy 
dobrego cieśli, spawacza, czy stolarza. 
Bo teraz w cenie są ci, którzy posiada-
ją wiedzę i umiejętności. A zatem cza-
sy nie zmieniają się zbytnio, bo zawsze 
profesjonalizm był źródłem społecz-
nego uznania. I my o tym wiemy.

Katarzyna Pękosz

Pierwszy dzwonek już 
za Nami !
Kochani rodzice czas wakacyjnych woja-
ży pozostał w naszych wspomnieniach, 
zdjęcia czekają na wywołanie i segregację 
w albumach - ach jak miło jest wspomi-
nać w długie jesienne wieczory ten krót-
ki czas urlopu. Z wieloma postanowie-
niami rozpoczynamy nowy rok szkolny i 
powinniśmy pamiętać iż to właśnie na ro-
dzicach spoczywa obowiązek wychowa-
nia  swoich pociech. W tym miejscu prag-
nę przytoczyć „APEL DZIECKA”:

1.Nie psuj mnie, dając mi wszystko o 
co Cię poproszę. Niektórymi prośbami 
jedynie wystawiam Cię na próbę.
2.Nie obawiaj się postępować wobec 

mnie twardo i zdecydowanie. 
Ja to wolę, bo to daje mi po-
czucie bezpieczeństwa.
3.Nie pozwól mi ukształtować 
złych nawyków. Ufam, że Ty mi 
pomożesz wykryć je w zarodku.
4. Nie rób tak, abym czuł się 
mniejszym niż jestem. To jedy n ie 
sprawia, że postępuję źle, aby wyda-
wać się dużym.
5.Nie karć mnie w obecności innych. 
Najbardziej mi pomaga, gdy mówisz 
do mnie spokojnie i dyskretnie.
6.Nie ochraniaj mnie przed konse-
kwencjami. Potrzebne mi są również 
doświadczenia bolesne.
7.Nie rób tak, abym swoje pomyłki 
uważał za grzechy. To burzy moje po-
czucie wartości.
8.Nie przejmuj się zbytnio gdy mówię: 

”Ja Cię niena-
widzę”. To nie Ciebie nienawidzę, ale 
Twojej władzy, która mnie niszczy.
9. Nie przejmuj się zbytnio moimi ma-
łymi dolegliwościami. One jednak 
przyciągają Twoją uwagę, której po-
trzebuję.
10. Nie gderaj. Jeżeli będziesz tak robił, to 
będę się bronił przez udawanie głuchego.

Kolejne prośby „dziecka” zostaną prze-
kazane w następnym numerze „Rokic-
kich Wiadomości” bowiem drodzy ro-

d z i c e 
wychowanie dzie-
ci to jak trzymanie 
w rękach mokrego 
mydła: jeżeli ściśnie-
my je za mocno-ucieka, jeżeli trzyma-
my za słabo wyślizguje się z ręki. Aby 
trzymać je w ręku, musimy je ściskać 
delikatnie, ale stanowczo.(E.H.)

Z ciepłymi pozdrowieniami 
babiego lata

Małgorzata Szymańska

Szkoła Podstawowa w Mrowinie
Zgodnie z coroczną tradycją w Szko-
le Podstawowej w Mrowinie rok szkol-
ny rozpoczął się msza świętą w koście-
le w Cerkwicy. Potem uczniowie wraz 
z nauczycielami i rodzicami przeszli do 
szkoły, ale już nie takiej samej jak przed 
dwoma miesiącami. Budynek zmienił 
zarówno swój wygląd zewnętrzny jak i 
wewnętrzny porządek. Zza drzwi  dolne-
go korytarza dały się słyszeć tajemnicze 
płacze. To przedszkolacy, nowi lokato-
rzy z górą stuletniego budynku przeży-
wali swoje pierwsze chwile w jego pięk-
nie ozdobionych murach. Lecz poza tym 

wszystko przebywało typowo: powitanie 
przybyłych przez panią Dyrektor Boże-
nę Lisiak, cześć artystyczna w wykona-
niu młodych uczniów oraz spotkania 
z wychowawcami w klasach. Zgroma-
dzeni goście p. Jacek Smusz oraz Ksiądz 
Krzysztof Młynarczyk zabrali głos. Ży-
czyli powodzenia oraz apelowali o cier-
pliwość znoszenia niewygód związanych 
z ciągle trwającym remontem. 
Przed wszystkimi 10 miesięcy wytężonej 
pracy w ich przetrwaniu pomoże nagroma-
dzone przez wakacje zapas sił i optymizmu. 

Bożena Lisiak
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Wyniki egzaminów 
maturalnych
W czerwcu  Centralna Komisja Egza-
minacyjna podała wyniki matur 2008. 
Egzamin maturalny w Zespole Szkół 
im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy 
zdało 90% przystępujących. Maturzy-
ści, którym nie powiodło się z jedne-
go egzaminu pisemnego mieli szansę 
zdawania egzaminu w sierpniu.

Nowy rok szkolny 
2008/09.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolne-
go 1 września stało się początkiem na-
uki w Zespole Szkół dla licznej gru-
py pierwszoklasistów. Powstały dwie 
klasy pierwsze 4 - letniego technikum  
kształcące w zawodach: hotelarstwo i 
informatyka.

Pokaz florystyczny w 
ramach  ,,Rokietnic-
kiego rumpuciu”
Uczestniczki Klubu Młodych Florystów 
przygotowały pokaz florystyczny w ra-
mach gminnej imprezy w Rokietnicy 
odbywającej się 6 września. Zaprezento-
wano kompozycje o charakterze jesien-
nym, z wykorzystaniem słonecznika, ro-
śliny symbolu gminy.

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w 
Rokietnicy ogłasza, iż trwa jeszcze na-
bór na rok szkolny 2008/09 do Szkoły 
Policealnej w zawodzie florysta

Bliższe informacje:
Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
Ul. Szamotulska 24 62 – 090 Rokietnica
Tel./fax 061 8-145-234
www.zsrokietnica.edu.pl

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich

Koło Emerytów 
z Cerekwicy
Lato w pełni – niedziela 10 sierpnia. 
Piękna słoneczna pogoda mobilizu-
je nas do wspólnego spędzenia czasu. 
Jedziemy do Kórnika gdzie zwiedzamy 
piękny malowniczy park czyli Arbore-
tum, następnie udajemy się do Krzy-
kos  na VII zlot emerytów. Przy śpie-
wie chórów i muzyce bawimy się aż do 
wieczora. I tak rozśpiewani, rozbawie-
ni wracamy do naszych domów.
Kolejny sierpniowy dzień to Dożynki Pa-
rafialne w Cerekwicy wystawiamy sto-
isko z naszymi wypiekami. A muzyczka 
gra i bawimy się aż do godz. 24:00.
Jest wrzesień jak by można nie brać 
udziału w „Gminnym Rumpuciu”-  

i tu mamy swoje stoisko z pieczy-
wem oraz plackami ziemniaczanymi.  
Również w części artystycznej mamy 
swój debiut. Startujemy w koncer-
cie: „Śpiewać każdy może”, prezen-
tując piosenki, które pozwalają uwie-
rzyć, ze emeryt i rencista to wesoły, 
uśmiechnięty i pełen humoru czło-
wiek, choć z bagażem doświadczeń 
na grzbiecie.

Niechorze 2008
W dniu 17 lipca 2008 roku za pośred-
nictwem Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne, poznańskiego KRUSu i Związ-
ku Producentów Ziemniaka z Łodzi, 
siedmioro dzieci z rodzin rolniczych 
naszej gminy wyjechało na kolonię do 
Niechorza. 
Wyruszyliśmy o godzinie 6.00 z uli-
cy Ogrodowej (Tarnowo Podgórne).
Podróż trwała pięć godzin. Pomimo 
zmęczenia wszyscy byli w dobrych 
nastrojach. Mieszkaliśmy w Ośrodku 
Wczasowo- Wypoczynkowym  „Po-
sejdon”. 
Prawie codziennie chodziliśmy na 
plażę, opalaliśmy się i kąpaliśmy w 
morzu. Nasz pobyt uatrakcyjniła 
wycieczka do Kołobrzegu, gdzie wy-
płynęliśmy w rejs statkiem o nazwie 
„Pirat”. Oprócz tego wybraliśmy się do 
Międzyzdrojów. Spacerowaliśmy tam 
Aleją Gwiazd i po molo oraz obejrze-

liśmy muzeum figur woskowych. Uda-
liśmy się także  do Trzęsacza, aby zo-
baczyć ruiny kościoła podtopionego 
przez morze. 
Na terenie ośrodka mieliśmy możli-
wość uczestnictwa w konkursach typu 
Mini Playback Show, Bruneci kontra 
Blondynki oraz w wyborach miss i mi-
stera kolonii. Co drugi dzień bawili-
śmy się wspólnie na dyskotece.
Na koniec pragnę podziękować Radzie 

Gminy Tarnowo Podgórne i KRUSo-
wi za niezapomniany wyjazd, a kole-
żankom i kolegom za dotrzymywanie 
wspaniałego towarzystwa. Uważam, 

że kolonia była ciekawa, interesująca i 
integrująca młodzież naszej  okolicy. 

Pozdrawiam
Ania Kiejnich



14 Rokickie Wiadomości – Wrzesień - Październik 2008

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!
Rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny  pod tytułem 
„Rokietnica słonecznikiem malowana” zorganizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy oraz Referat 
Organizacyjny i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy .
Fotografie nadesłane do Urzędu  zrobiły na nas wielkie wra-
żenie, nie spodziewaliśmy  się tak wspaniałych, niemal pro-
fesjonalnie zrobionych zdjęć. Spośród 47 prac trzeba było wy-
brać I miejsce.

Po długich  naradach przyznano następujące miejsca:
•	 I miejsce zajęła Katarzyna Głowacka za zdjęcie pt. 

„Powitanie sierpniowego poranka”
•	 II miejsce otrzymała Małgorzata Górzna za zdjęcie pt. 

„Barwy słonecznika” 
•	 III miejsce otrzymali: 
 Agnieszka Beata Fabiańska - zdjęcie pt: 

„Krajobraz po żniwach”
 Kamila Marcinkowska - zdjęcie pt. „Wiatrak 

w Rogierówku”
 Małgorzata Górzna - zdjęcie pt. „Zachód słońca 

przy wiatraku”  

Wyróżnienia przyznano:
•	 Bogusławie	Rzepka	za	zdjęcie	

„Bąk na słoneczniku”
•	 Urszuli	Król	za	zdjęcie	„Zasłu-

żyłam sobie na to: aby być na 
tym słoneczniku i    obdarzyć  
mieszkańców Rokietnicy mio-
dzikiem w słoiku”

•	 Magdalenie	Janke		za	zdjęcie	
„Samotny słonecznik”

•	 Małgorzacie	Górznej		za	zdjęcie	
„Moja gmina Rokietnica”

Uroczyste podsumowa-
nie konkursu, wręcze-
nie dyplomów i atrak-
cyjnych nagród przez 
Wójta gminy Rokiet-

nica, Bartosza Derecha 
oraz Przewodniczącą Rady 

Gminy Rokietnicy, Teresę Bartol 
odbyło się 6 września 2008 roku 
o godzinie 18:45 na imprezie ple-
nerowej „Rokietnica zaprasza 
Wielkopolan na rumpuć”.

Wszystkim uczestnikom gratuluje-
my wspaniałych fotografii oraz zapra-

szamy do udziału w następnych konkursach.
Lidia Zastróżna

Patrz str. 39

„Chochla gminna” dla Restauracji „Biesiadna” z Mrowina
W ramach imprezy plenerowej „Rokietnica 
zaprasza Wielkopolan na rumpuć”, zgodnie z 
jej duchem i przesłaniem, został przeprowa-

dzony konkurs dla szefów restauracji w gmi-
nie Rokietnica, polegający na przygotowaniu 
sałatki, która określać miała charakter i spe-
cyfikę restauracji, być charakterystycznym, 
rozpoznawalnym dla niech produktem.
W szranki stanęli:
1. Restauracja „Pod Gruszą” z Rokietnicy z 

Józefem Gawronem na czele
2. Restauracja „Biesiadna” z Mrowina pod 

kierownictwem Pana Piotra Grabiaka
3. Bistro „Wika” z Rokietnicy” ze swoim 

młodym szefem kuchni.
Znane ze znajomości najtajniejszych arkanów 
sztuki kulinarnej jury (Pani Przewodnicząca 
Teresa Bartol, Pani Radna Powiatowa Gra-
żyna Głowacka oraz przedstawicielki gospo-
dyń z Żydowa i Kobiet Aktywnych z Rokietni-
cy) nie było w swym werdykcie jednogłośne. 
Trudno było bowiem wskazać tę najsmacz-
niejszą, wśród smacznych, sałatkę. 
Tytuł CHOCHLI GMINNEJ, przyznawany na 
okres jednego roku, otrzymał Pan Piotr Gra-
biak, szef Restauracji „Biesiadna” w Mrowi-
nie, a pozostali uczestnicy potyczek kulinar-

nych – tytuł „Gminnych Chochelek”.
Zapraszamy do degustacji specjałów kuchni 
naszych restauratorów.

D.P.
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W mieszczącym się w Rokiet-
nicy Zespole Szkół im. J.i Wł. 
Zamoyskich młodzież pozna-
je sztukę układania kwiatów, 
kształcąc się w pięknym za-
wodzie florysty. Jednak  jej 
miłośników i amatorów nie 
brakuje także wśród miesz-
kańców Gminy Rokietnica. 
Choć ogłoszony podczas trwa-
nia „Rokietnickiego Rumpu-
ciu”, 6 września 2008 roku, 
konkurs na najpiękniej uło-
żony bukiet kwiatów, został 
przeprowadzony dość wcześ-
nie, to jednak amatorek chęt-

nych do wzięcia w nim udzia-
łu nie zabrakło. Z pewnością 
zachętą był pokaz przygoto-
wany przez wykładowcę Ze-
społu Szkół w Rokietnicy, 
Panią Marię Matuszczak i jej 
zdolne uczennice. Opowieść 
Pani Marii, tłumaczącej cie-
płym głosem sztukę układa-
nia kompozycji kwiatowych, 
z roślin które często zdobią 
nasze ogródki, ale także oko-
liczne pola i łąki, pełna była 
przydatnych wskazówek i cie-
kawostek dotyczących flory-
styki. Wykonany przez Pa-

nią Marię Matuszczak 
bukiet został wręczo-
ny przez Wójta Barto-
sza Derecha Ewelinie 
Flincie, z gratulacjami 
i podziękowaniami za 
wspaniały koncert.
Do konkursu zgłosiły 
się trzy Panie. Pierw-
sze miejsce zajęła Wan-
da Koralewska z Ro-
kietnicy, drugie – nasza 

dzielna olimpijka, Małgosia 
Chojnacka, a trzecie Teresa 
Balińska. Domy naszych zwy-
ciężczyń ukwiecone będą od 
tej pory z pewnością.
Ponieważ wszystkie kompo-
zycje były piękne przyznano 

trzy równorzędne nagrody. 
Domy naszych zwyciężczyń 
ukwiecone będą od tej pory 
z pewnością.

Małgorzata Szymańska

W dniu 26 września 2008 roku o godzi-
nie 18.00 w pięknych salach pałacu w Ro-
kietnicy, dzięki uprzejmości i gościnie 
zawsze przyjaznego wydarzeniom kultu-
ralnym administratora obiektu, Pana Dy-
rektora Zespołu Szkół im. J. i Wł. Zamoy-

skich, Wojciecha Kaczmarka, odbędzie się 
koncert w wykonaniu zespołu „CLASSIC 
QUARTET”, którego miłośnicy muzyki w 
naszej gminie znają z koncertu kolęd wy-
konanego w Święto Trzech Króli w 2007 
roku, w Kościele Parafialnym w Kiekrzu. 
Jego organizatorem jest Gminny Ośrodek 
Kultury w Rokietnicy. Przed zbliżającym 
się Światowym Dniem Muzyki, kwartet 
smyczkowy wykona największe przebo-
je muzyki filmowej. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich melomanów, a także tych, 
którzy w coraz dłuższe wieczory pragną 
spędzić miłe chwile z piękną muzyką.

Jadwiga Waligóra-Halke

Florystyka – sztuka i umiejętność układania kwiatów

Rozstrzygnięcie konkursu zorgani-
zowanego przez  Commercial Union
w dniu 6 września 2008 r.
W dniu 15 września 2008 roku w Urzę-
dzie Gminy w Rokietnicy, wprawdzie z 
pewnym opóźnieniem, ale za to w pełnej 
powadze, odbyło się losowanie nagród w 
loterii przygotowanej przez towarzystwo 
ubezpieczeniowe Commercial Union 
podczas imprezy plenerowej „Rokietni-
ca zaprasza Wielkopolan na rumpuć”. 
Spośród tych, którzy w dniu 6 września 
na stoisku CU wypełnili ankiety, roz-
losowano ciekawe nagrody. Pierwszą – 
żółty polar wylosował sołtys Rokietni-
cy Pan Józef Fudala. Drugą – pojemny 
plecak – Monika Przybylska z Napacha-
nia. Trzecią – plecak turystyczny – Mar-
ta Barłóg z Żydowa. Rozlosowano także 
dwa żółte parasole, które otrzymują: Jo-
anna Knopczyńska z Napachania i Mo-
nika Hammerling z Rokietnicy. 

Gratulujemy i zapraszamy po odbiór 
nagród.

L.Z.

Koncert zespołu „CLASSIC QUARTET”
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Z teki sołtysa

Mieszkańcom sołectw za kreatywność, pomysł, wyobraźnię, 
współpracę i trud organizacyjny pragniemy złożyć gorące 

podziękowanie i wyrazić słowa uznania. Bez Państwa udziału 
„Rokietnicki Rumpuć” nie mógłby w  żaden sposób stać się 

biesiadą, która potrafiłaby tak skutecznie połączyć wszystkich 
naszych mieszkańców. 

DZIĘKUJEMY w szczególny sposób:
Sołectwu Rokietnica

Sołectwu Kiekrz-Pawłowice
Sołectwu Krzyszkowo

Sołectwu Starzyny-Rogierówko
Sołectwu Napachanie-Dalekie

Sołectwu Przybroda
Sołectwu Mrowino-Cerekwica
Sołectwu Żydowo-Rostworowo

W imieniu organizatorów: 
Jadwiga Waligóra-Halke, Małgorzata Szymańska i Danuta Potrawiak

CO SŁYCHAĆ  
w Krzyszkowie

Ale fajnie! Po czterdziestu latach 
mamy wyremontowaną świet-
licę. Jest super!!!- „jest na czym 
oko zawiesić…”, choć nie wszyscy 
mogą to zobaczyć. Wyrósł nam 
kolejny problem. Nie mamy przy 
czym, ani na czym usiąść – bra-
kuje stolików i krzeseł, ponieważ 
te 40-letnie po prostu się rozsypa-
ły. Tym samym otwarcie świetlicy 
przedłuża się, a zniecierpliwiona 

młodzież dopytuje, kiedy będzie 
się w niej mogła spotkać.

JEŚLI W NASZEJ GMINIE ZNA-
LEŹLIBY SIĘ CHĘTNI DO ZAKU-
PU 10 STOLIKÓW I 40 KRZESEŁ, 
TO ŚWIETLICA MOGŁABY BYĆ 
MIEJSCEM SPOTKAŃ W CZASIE 
ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ DŁUGICH 
WIECZORÓW NIE TYLKO DLA 
MIESZKAŃCÓW KRZYSZKOWA. 

Na terenie naszej wsi  mieszkają 
osoby chętne do pracy, wykazu-

jące wiele ciekawych inicjatyw i 
pomysłów, korzystnych dla całej 
społeczności gminy. Szczególnie 
nasze Panie pokazały swoje moż-
liwości i reprezentowały Krzysz-
kowo na „Rumpuciu” w dniu 6 
września 2008 roku. Jako sołtys 
dziękuję rodzinie Państwa Choj-
nackich, Pani Basi Bukiewicz, 
Panu Eugeniuszowi Napierale i  
Panu Janowi Fejferowi za zaan-
gażowanie, przygotowanie i god-
ne reprezentowanie Krzyszkowa. 
Chciałbym wraz z Radą Sołec-

ką, aby te inicjatywy rozwijały 
się dalej. Zaś świetlica jest naj-
lepszym miejscem na powstanie 
i realizację ciekawych pomysłów. 
A może jednak warto pomóc…

Sołtys Krzyszkowa

Sołectwo Rokietnica 
podczas „Rokietni-
ckiego rumpuciu”

Przy przepięknej pogodzie w dniu 
6 września 2008 r. na terenie pla-
cu za stacją CPN w Rokietnicy od-
była się impreza plenerowa „Ro-
kietnica zaprasza Wielkopolan 
na rumpuć”. Na wszystkich, któ-
rzy skorzystali z zaproszenia cze-
kało wiele atrakcji. W punkcie in-

formacyjnym służyła pomocą p. 
Antczak z Urzędu Gminy, a pano-
wie Szatkowski i Koralewski wrę-
czali pierwszym uczestnikom ba-
lony napełnione helem, którego 
dostawę zabezpieczyła p. Pacyk. 
Przedstawiciele ośmiu sołectw 

naszej gminy prezentowali na 
przygotowanych przez siebie 
stoiskach różne tradycje regio-
nalne w postaci wypieków, wy-

robów garmażeryj-
nych, wędliniarskich 
i produktów zdrowej 
żywności, które za 
niewielkie pieniądze 
można było skoszto-
wać. O wystrój sto-
iska Rokietnicy za-
dbały panie z Klubu 
Aktywnych Pań, 
a dekoracyjny bu-

kiet ze słonecznikiem wykona-
ny przez p. Koralewską uzyskał 
w oczach komisji I miejsce. Zain-
teresowanie wzbudzały stoiska z 
robótkami „zręcznych rąk”. Były 
to tzw. frywolitki różne wyroby 
szydełkowe oraz przepiękne ob-
razy malowane i robione haftem 

krzyżykowym. Z 
naszego sołectwa 
swoje prace zapre-
zentowały panie 
Tomczak, Dubas i 
Rosielewska. Tłok 
panował  też przy 
stoisku z wyroba-
mi pszczelarskimi 
produkcji państwa 
Bangierów. Duże 
zainteresowanie - 
zwłaszcza wśród 
dzieci - wzbudza-

ła „Otwarta Zagroda”  gospodar-
stwa agroturystycznego państwa 
Kortusów i  wystawione zwie-
rzęta domowe. Przez cały czas 
trwania imprezy można było po-
jeździć bryczką lub na konikach 
polskich. To wszystko było tłem 

do głównej atrakcji imprezy czyli 
do degustacji rumpuciu, przygo-
towanego przez doktora Russa-
ka. Zupa była tak dobra, że nie-
jeden nie poprzestawał na jednej 
porcji, a było jej tyle, że dla każ-
dego starczyło. Imprezę zakoń-
czył koncert popularnej piosen-
karki Eweliny Flinty.

Na koniec chcę podziękować 
wszystkim mieszkańcom moje-
go sołectwa za włożony wysiłek 
w przygotowanie tej imprezy ży-
cząc sobie i wszystkim, aby za rok 
spotkać się na podobnej imprezie.

W dniu 7 września o godz. 11.00 
w kościele parafialnym Chrystusa 

Króla w Rokietnicy była 
odprawiona msza świę-
ta dziękczynna za tego-
roczne zbiory plonów z 
pól, ogrodów i sadów. We 
mszy uczestniczyły dele-
gacje rolników, dział-
kowców, ogrodników z 
Rokietnicy, Krzyszkowa 
i Napachania. W uroczy-
stości wziął udział także 
Wójt Gminy, pan Bartosz 
Derech z Małżonką.
 

Sołtys Józef Fudala
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„Bóg płacze z nami, żebyśmy pewnego 
dnia mogli śmiać się wraz z Nim”

(Jurgen Woltman)

„Droga Pani Tereso,
co miesiąc niecierpliwie oczekuję kolejnego 
numeru „RW”, głównie z powodu Pani teks-
tów, bo zawsze kiedy je czytam czuję, że są 
skierowane właśnie do mnie. Nie wiem jak 
Pani to odgaduje, ale pisze Pani o tym, co na-
prawdę ludzie dzisiaj przeżywają. Słyszałam 
już od kilku osób ile im pomogły te ciepłe sło-
wa w Pani rubryce. Myślę, że naprawdę zna-
lazła Pani drogę do dzisiejszego człowieka, bo 
obserwuję z niepokojem jak bardzo ludzie są 
załamani troskami dnia codziennego. A prze-
cież i ja przez wiele lat ciężko pracowałam, 
przeżywałam wiele porażek, kłopotów, a na-
wet tragedii, a mimo to dzięki wierze potrafi-
łam przebrnąć przez wszystko i dlatego się ni-
gdy mojej wiary nie wyprę […].
Dziwi mnie i przede wszystkim zasmuca fakt, 
że nasze społeczeństwo, które zwie się „kato-
lickim”, nie szuka pomocy właśnie w wierze, 
ale w różnych poradniach czy rubrykach tzw. 
poradników z kiosków”.

Fragment z listu podpisanego „Spełniona 
żona i matka bez pretensji do Pana Boga” 
jest wystarczająco przekonywujący, by pod-
dać problem (skądinąd stary jak Świat) pod 
wspólną rozwagę: dlaczego ludzie wierzący 
tak rzadko szukają rozwiązania swoich pro-
blemów w obszarze wiary? Dlaczego tak czę-
sto właśnie z ich strony słyszymy pytanie: 
„Dlaczego Bóg milczy i nie reaguje na ludz-
kie cierpienia, dlaczego się ukrywa?’.
To, czego pragnął radziecki kosmonauta, gdy 
bezskutecznie poszukiwał Boga w ciemnej 
otchłani za oknem statku kosmicznego jest 
gorącym pragnieniem szczególnie naszego 
wieku. Chcemy dowodu, osobistego ukaza-
nia się Boga, aby Bóg o którym słyszeliśmy 
stał się Bogiem, którego widzieliśmy. Ale 
taka sytuacja już się kiedyś wydarzyła! Bóg 
pokazał się osobiście, a człowiek rozmawiał z 
Nim twarzą w twarz, tak jak rozmawia się z 
przyjacielem! Spotykali się razem Bóg i Moj-
żesz w namiocie rozbitym poza obozem Izra-
elitów. Towarzyszyły temu zjawiska obser-
wowane przez całe otoczenie: słup obłoku 
blokujący wejścia do namiotu, czy tez pro-
mieniująca twarz Mojżesza. I właśnie o Tym 
Bogu pisali Izraelici w Starym i Nowym Te-
stamencie. Nie było niewierzących, bo każ-
dy mógł widzieć wyraźnie dowód Jego 
obecności. Nie było nawet sceptyków, bo 
każdy mógł po prostu zbliżyć się do drżą-
cej od Jego obecności Góry Synaj i jej do-
tknąć. 
 A jednak… ci sami ludzie, którzy prze-
żyli 10 plag egipskich, którzy przeszli przez 
Morze Czerwone suchą stopą, pili wodę ze 
skały i codziennie trawili manny w swoich 
żołądkach – ci sami ludzie stracili cierpli-

wość, znudzili się czekaniem, zbuntowali się 
i zapomnieli o wszystkich tych dowodach 
Jego obecności i miłości w ich życiu.  Gdy 
Mojżesz zszedł z góry zobaczył, że Izraeli-
ci znaleźli sobie innego boga – złotego cielca. 
Bóg nie ukrył się przed nimi, mieli dowody 
Jego istnienia, a jednak żaden z nich nie oka-
zał się wystarczający, by wytrwali w wierze. 
Okazali się jednymi z najbardziej chwiejnych 
ludzi na Ziemi. Nawet widząc piękno i obfi-
tość dóbr Ziemi Obiecanej ciągle wspominali 
„stare, dobre czasy” niewoli w Egipcie.
 Smutne to i przygnębiające fakty, ale 
przybliżają one wyjaśnienie, dlaczego dzisiaj 
Bóg nie interweniuje bardziej bezpośrednio. 
Niektórzy wierzący pragną Świata przepeł-
nionego spektakularnymi znakami obecno-
ści Boga, ale przykład Izraelitów pokazuje 
wyraźnie, że urodzaj cudów nie jest zdro-
wym „pokarmem” dla wiary i nie wyszedł 
Izraelitom na dobre, a wręcz wiarę ich stłu-
mił i wyeliminował prawie w ogóle jej po-
trzebę.
 Nie oczekujmy, że namacalne dowody 
interwencji Bożej w naszym życiu wpłynę-
łyby na stan naszej wiary. Brak odpowiedzi 
na nasze modlitwy może oznaczać, iż Bóg 
wystawia naszą 
wiarę na próbę. 
Czy zaufamy Mu 
do końca czy też 
zniecierpliwimy 
się czekaniem i 
zwrócimy się do 
innych?

Teresa Bartol

Z serca  
do serca...

 W okresie letnim zarząd koła 
PZW ,,Sterlet” w Rokietnicy zor-
ganizował następujące zawody 
wędkarskie: 
m II-ą edycję zawodów spławi-
kowych o puchar Wójta Gminy 
Rokietnica
m zawody spławikowe z cyklu 
Grand- Prix na jeziorze Rościn-
no k. Wągrowca, oraz na zalewie 
Trzaskowo k. Biedruska
m wyznaczył oraz przysłał na 
zawody rejonowe okręgu po-
znańskiego drużynę reprezentu-
jącą koło PZW Rokietnica
Wyniki uzyskane na poszcze-
gólnych zawodach 
II-a edycja zawodów spławiko-
wych o puchar Wójta Gminy Ro-
kietnica została zorganizowana 
w dniu 6.07.2008 na Zalewie Ra-

dzyny, wyniki były następujące
W kategorii seniorzy:
A . Winkiel – I m. A . Binarz - IV
D . Baum – II m. R. Gabryś - V
Z . Kaczmarek – III m
A w kategorii juniorzy:
P . Poborski – I m
m. Oleszuk – II m
Organizacja i poziom zawodów 
na b. wysokim poziomie. Podzię-
kowanie dla Wójta Gminy Ro-
kietnica p . B . Derecha za ufun-
dowanie pucharu, Pani Baum za 
wspaniałą grochówkę oraz p J. 
Kozłowskiemu właścicielowi fir-
my JAR-DO za surówki i warzy-
wa.
Zawody z cyklu Grand-Prix 
zorganizowano na J. Rościnno 
k. Wągrowca dn. 20.07.08. Uzy-
skano następujące wyniki w po-

szczególnych kategoriach:
D. Baum- I P. Gabryelczyk- IV m.
R . Gabryś – II H . Barłóg- V m.
Winkiel – III m.
W Kategorii juniorzy:
J. Walkowiak- I
M . Oleszuk – II 

Na zalewie Trzaskowo k /Biedru-
ska dn. 31.08 zorganizowane za-
wody spławikowe.
Wyniki jakie uzyskano były na-
stępujące:
 w kategorii Seniorzy:
D. Baum – I R. Gabrys - IV
A. Winkiel- II H. Barłóg- V
W. Kocurek- II
 W kategori juniorzy
J. Walkowiak- I
P. Poborski – II
M. Olesik- III
Reprezentacja koła PZW Ro-

kietnica w składzie A. Winkiel, 
A. Lota, Zb. Kaźmierczak, L. Si-
wiec oraz P. Walczak wywalczyła 
w silnie obsadzonych zawodach 
rejonowych okręgu poznańskie-
go na J. Iwno k/ Kostrzynia bar-
dzo dobre III-miejsce. Gratulu-
jemy. Puchar wzbogaci kolekcję 
koła PZW.
Sprostowanie
 Zarząd koła przeprasza sponsora 
„Chata Polska” za nie umieszcze-
nie w informacji z zawodów pod-
czas Dnia Dziecka.
Serdecznie podziękowania dla 
uczestników zawodów wędkar-
skich za stworzoną atmosferę i 
sportową rywalizację w imieniu 
zarządu oraz własnym.

Prezes Koła PZW 
Wojciech Mazurek

Informacje zarządu koła PZW ,,Sterlet” w Rokietnicy 
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Od 5 września 2008 roku, na za-
proszenie prezydenta Miasta Po-
znania, Ryszarda Grobelnego, 
przebywa w Poznaniu 40-osobo-
wa grupa gruzińskiej młodzieży. 
Ich pobyt, jest jedną z inicjatyw 
podjętych przez władze Pozna-
nia, mających na celu zorgani-
zowanie pomocy ofiarom trwa-
jącego na Kaukazie konfliktu 
zbrojnego. Młodzież w wieku 14-
17 lat przyleciała do Poznania z 
okolic Gori. Po dotychczasowym 
pobycie w obozie dla uchodźców, 
dwutygodniowy okres w Polsce 
został zaplanowany w ten spo-
sób, by umożliwić im odpoczy-
nek po traumatycznych przeży-

ciach wojny. Poza warsztatami 
psychologicznymi i artystyczny-
mi, organizatorzy zaplanowali 
zwiedzanie zabytków miasta i re-
gionu, udział w zajęciach sporto-
wych, wyjście do kina i ZOO na 
Malcie.
12 września w Schronisku Mło-
dzieżowym przy ulicy Bisku-
pińskiej, została zorganizowana 
impreza integracyjna dla gruziń-
skiej młodzieży. Jak powiedział 
Dyrektor Wydziału Oświaty 
Urzędu Miasta Poznania, An-
drzej Tomczak, który przywitał 
przybyłych gości, trudno jest po 
tak bolesnych i tragicznych do-
świadczeniach wojennych ocze-

kiwać na twarzach młodzieży 
zadowolenia i radości z zaled-
wie tygodniowego pobytu w Pol-
sce. Dla tych dzieci największym 
szczęściem jest możliwość utrzy-
mywania stałego kontaktu te-
lefonicznego z rodziną, dzięki 
bezpłatnemu łączu zorganizo-
wanemu przez poznańską tele-
komunikację oraz pozbawiona 
sztywnych ram organizacyj-
nych okazja do beztroskiej za-
bawy, bez poczucia nieustanne-
go zagrożenia i tymczasowości. 
Uczestnicy spotkania: przed-
stawiciele poznańskiej Caritas, 
Urzędu Miasta Poznania, Radia 
„Merkury”, RMF FM oraz Wójt 
Gminy Rokietnica Bartosz De-
rech, który przekazał Gruzinom 
żywność i upominki, ze zrozu-
mieniem i troską obserwowa-
li zgromadzoną na placu przed 
schroniskiem młodzież. Dla niej 
nie do końca istotna jest ranga 
spotkania i jego protokolarne re-
guły. Czas bez wojny i zagrożenia 
musi być bowiem czasem azylu, 
ucieczki, nawet pewnej intymno-
ści, którą można naruszać i w nią 
ingerować tylko mądrze i odpo-
wiedzialnie.

D.P.

Komentarz redakcji:
W zderzeniu z wojną i jej ofiarami, 
których wewnętrznych przeżyć i roz-
terek nie jest w stanie do końca prze-
niknąć nikt z nas, w obliczu biedy i 
głodu, która dotyka tak wielu, rodzi 
się pytanie o sens i kształt organizo-
wania pomocy, która niestety często 
nosi znamiona tymczasowej i doraź-
nej. Czy po dwóch tygodniach pobytu 
w innym  świecie powrót do brutalnej 
rzeczywistości w Gruzji, z wątpliwą 
perspektywą na znaczącą poprawę 
swego losu w najbliższej przyszłości, 
nie jest jeszcze większym szokiem, 
powodem do rozdarcia i poszukiwa-
nia często tragicznych w swych skut-
kach rozwiązań? Gruzja, wcześniej 
Czeczenia (przypominam naszym 
czytelnikom losy Kamisy), kraje Azji i 
Afryki. Jak powinna wyglądać nasza 
pomoc, jak kształtować właściwą po-
stawę wobec tych, którym świat poli-
tyki zgotował tragiczny los?

Zapraszam Państwa do refleksji i 
wymiany myśli na łamach „Roki-
ckich Wiadomości” 

D.P.

W obliczu wojny – pomoc dla Gruzji

1 września 2008 roku, w 69 rocz-
nicę wybuchu II wojny światowej, 
Stary Cmentarz w Cerkwicy stał 
się miejscem kolejnej w tym roku  
podniosłej uroczystości. Podczas 
koncelebrowanej mszy świętej 
poświęcony został krzyż i ołtarz 
oraz odsłonięta pamiątkowa ta-
blica, która wymienia ich dona-
torów – mieszkańców parafii ce-
rekwickiej. W cichy letni wieczór, 
przy blasku rozpalonych ognisk 
to wydarzenie, które dla ludzi 

wierzących jest nadaniem miej-
scu pochówku zmarłych cech, 
stawiających ziemską wędrów-
kę człowieka w innym wymia-
rze, miało charakter niewątpli-
wie symboliczny. Zgromadzeni, 
wśród których byli dostojni go-
ście, reprezentujący duchowień-
stwo oraz władze samorządowe 

ze starostą szamotulskim Paw-
łem Kowzanem, delegacją staro-
stwa powiatowego w Poznaniu, 
wójtem Bartoszem Derechem, 
wsłuchani w słowa próbujące 
tłumaczyć sens walki niepodle-
głościowej Polaków walczących 
na frontach II wojny światowej, 
a wcześniej w powstaniu wiel-
kopolskim, mogli przekonać się, 
że ich siłą była przede wszystkim 

wiara i nadzieja, często na prze-
kór politycznym realiom. 
Zagmatwane dzieje polskiego 
narodu, pełne wydarzeń, które 
potrafią przygnieść jak ten pol-
ny kamień na cmentarnych alej-
kach. Pozostawieni po wielokroć 
sami sobie, za to wybawiający 
Europę przed niejednym zagro-
żeniem i katastrofą, potrafimy 
udowodnić w takich chwilach 

ile znaczy prawdziwy narodowy 
duch, wzywający do walki nawet 
wbrew jakiejkolwiek logice i uza-
sadnionej szansie na sukces. Na-
ród, który walcząc opiera swą siłę 
na nadziei jest jak krzyż – po-
nosząc niezrozumiałą dla wielu 
ofiarę, czerpie z niej siłę, jedno-
czy i przygarnia wskazując zwy-
cięstwo.

D.P. 

Polacy w walce o niepodległość - pamiętamy
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Jakie były pierwsze waka-
cje naszego synka? 

Na pewno niezapomniane. 
Dzięki wycieczce – niespo-
dziance, którą nasz synek Hu-
bert otrzymał od wójta naszej 

gminy Rokietnica Bartosza 
Derecha, mogliśmy wspólnie 
cieszyć się z weekendu w ho-
telu Bagińscy SPA w Pobie-
rowie. Urzekły nas zarówno 

sama miejscowość, jak i ośro-
dek, w którym się zatrzyma-
liśmy. Pobierowo przywitało 
nas prawdziwie letnią pogo-
dą - ostatnimi letnimi promy-
kami słońca niezakłóconymi 
żadną chmurką. Nasz synek 

dzięki temu zobaczył pierwszy 
raz w swoim życiu morze ską-
pane w pięknym słońcu.

Pobierowo to urokliwy, a zara-
zem niezwykle dynamicznie 
rozwijający się kurort. Miej-

scowość znana jest z szerokiej 
i piaszczystej plaży, do której 
można zejść z praktycznie każ-
dego miejsca oraz bardzo czy-
stej wody. Panują tam bardzo 

dobre warunki 
do uprawiania 
sportów wod-
nych, w tym 
windsurfingu. 
Tym razem by-
liśmy jedynie 
ich biernymi 
obserwatora-
mi, ale z pew-
nością, gdy 
Hubert podroś-
nie, powróci-
my tu i będzie-
my uprawiać je 
już czynnie.

SPA Bagiń-
scy to ośrodek, 
który zapew-
nia prawdziwy 
odpoczynek i 
ucieczkę od pę-
dzącego świata 
g wa ra nt ując 
kontakt z na-
turą i komfor-
towy aktyw-

ny wypoczynek. Czego więcej 
mogą chcieć świeżo upieczeni 
rodzice z 3-miesięcznym nie-
mowlakiem? Ośrodek gwa-
rantuje doskonałe warunki dla 
takich rodzin jak my. W poko-
ju zapewnione łóżeczko dla 

naszego szkraba. Zakwatero-
wanie w pokoju mieszczącym 
się na parterze ośrodka umoż-
liwiało też wygodne manewry 
z wózkiem. Pierwszego dnia 
zaraz po naszym przybyciu 
zostaliśmy przywitani butel-
ką dobrego wina – prezentem 
od wójta gminy z okazji naro-
dzin naszego synka. Prawdzi-
we ukojenie przyniosło nam 
masaże relaksacyjne, 
kąpiele w basenie oraz 
ćwiczenia, w których 
braliśmy udział. Dla 
młodej nie do końca 
wyspanej mamy był to 
najlepszy możliwy re-
laks. 

W imieniu naszym i 
naszego synka jesz-
cze raz gorąco dzię-
kujemy za tak wspa-
niałą niespodziankę. 
Nasz synek to mały 
szczęściarz! Nie dość, 
że przypadł mu ho-
norowy tytuł 10. ty-
sięcznego mieszkań-

ca gminy Rokietnica, to już 
w tak młodym wieku zgoto-
wał rodzicom taką niespo-
dziankę i wspólny rodzinny 
wyjazd, który z pewnością 
zostanie nam w pamięci na 
długie lata.

Rodzice 
Joanna i Tomasz Kubiak 

wraz z Hubertem

Pierwsze wakacje Huberta – 10-tysięcznego mieszkańca gminy Rokietnica 
29-31.08.2008
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5 rano – budzi się  piękny dzień. Ciepłe po-
ranne promienie słońca zdają się być dla or-
ganizatorów „Rokietnickiego rumpuciu” do-
brą wróżbą. Na placu za stacją benzynową, 
gdzie od poprzedniego dnia trwają intensyw-
ne przygotowania do imprezy, stoi już srebr-
ny garnek do przygotowania zupy. Przywie-
ziony na lawecie z Torunia objechał kawał 
Polski, wszędzie służąc do przygotowania 
jakiejś regionalnej potrawy, stając się atrak-
cją plenerowych spotkań. Profesjonalna ob-
sługa trzech sympatycznych kucharzy już na 
pierwszy rzut oka gwarantuje przednią ucztę, 
a prawdziwego smaku rumpuciowi doda do-
piero Pan Grzegorz Russak, który okrasi zupę 
przyprawami, podpowie jak ją wzbogacić 
składnikami, opowiadając przy tym barw-
nie i wesoło o zaletach staropolskiej kuch-
ni. Wielkie poruszenie trwa na przygotowy-
wanych przez mieszkańców poszczególnych 
sołectw stoiskach. Zaangażowani mieszkań-
cy wykazali wielka pomysłowość, zadziwia-
jącą kreatywność i wyobraźnię, która pozwo-
liła przeistoczyć przygotowane przez Firmę 
Pana Gabriela Kotłowskiego drewniane dom-
ki w prawdziwe perełki, oddające ducha ich 
miejsca pochodzenia. Barwne koronki i pięk-
ne obrazy, wykwintne ciasta i pieczywo, kon-
fitury, przetwory, owoce i warzywa, swojskie 
wędliny, smalec i kiszone ogórki oraz prze-
pyszne placki ziemniaczane, bigos i szasz-
łyki to zaledwie garstka smakołyków, które 
potrafiły zadowolić najbardziej wytrawnego 
smakosza. A wszystko to w scenerii kwiatów, 
wiejskiej zagrody, targowego straganu czy ży-
dowskiej karczmy. Dla organizatorów impre-
zy współpraca z Państwem była wielką przy-
jemnością, a dla jej uczestników elementem, 
bez którego straciłaby ona swój niepowta-
rzalny charakter.
O godzinie 11.30 oficjalnego otwarcia bie-
siady dokonał Starosta Poznański – Jan 
Grabkowski, Patron Honorowy przedsię-
wzięcia oraz Wójt Gminy Rokietnica, Bar-

tosz Derech i Przewodnicząca Rady Gmi-
ny, Teresa Bartol, a na swoim stanowisku z 
mikrofonem i chochlą pojawił się Grzegorz 
Russak. Słuchającym jego cogodzinnych re-
lacji z poszczególnych etapów przygotowy-
wania rokietnickiego rumpuciu uczestnikom 
imprezy, już sama barwna opowieść pobu-
dzała „smakową wyobraźnię” i kurczyła żo-
łądki spragnione degustacji. Punktualnie o 
godzinie 16.00 zapowiedziała ją wykonana 
na scenie przez „artystów” amatorów i profe-
sjonalną reprezentację z Przedszkola „Bajecz-
ka”, rokietnicka piosenka: 
”Woła nas uczty czas i gitary skoczny bas,  
chociaż raz bracie wraz na zabawę mamy 
czas”.
No i zaczęła się nasza biesiada. Uczenni-
ce z Zespołu Szkół im J. i Wł. Zamoyskich 
z uśmiechem na ustach częstowały wszyst-
kich miseczką zupy i chlebem dostarczonym 

przez piekarnię „Piekpol” z Poznania. Spo-
ra kolejka ustawiła się przy stanowisku gdzie 
zupę nalewał i do uczty zachęcał Wójt Bar-
tosz Derech oraz Jego Magnificencja Rek-
tor Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu, prof. Grzegorz Skrzypczak, obaj 
ubrani w piękne polskie czapki kuchar-
skie. A na drugie był chlebek ze smalcem z 
„Sokołowa”, którym częstowały sympatycz-
ne dziewczyny z Urzędu Gminy, do tego deser 
– pączki i szneki z glancem także z „Piekpo-
lu”. W tle przygrywał ze sceny zespół „Autsaj-
der”, racząc wszystkich dobrą polską piosen-
ką bluesową. Gołym okiem, któremu trudno 
było ogarnąć tłumy uczestników imprezy, wi-
dać było, że pomysł na swojską biesiadę trafił 
w dziesiątkę. 
Oczywiście na placu „za stacją” przy Trakcie 
Napoleońskim było i coś dla ducha. Pokaz ta-
neczny dzieci z Zespołu Szkół w Rokietnicy, 
nauka i pokaz tańca Bollywood w wykona-
niu pięknych dziewczyn w orientalnych stro-

Wołał nas uczty czas  
i gitary skoczny bas…
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Organizatorzy imprezy plenerowej pod nazwą „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć serdecznie dziękują:

Sponsorom Głównym:
• Poznańskiemu Bankowi Spółdzielcze-

mu w Poznaniu, Oddział w Rokietnicy
• Firmie Sokołów S.A.
Sponsorom VIP:
• Wyższej Szkole Pedagogiki i Admini-

stracji w Poznaniu
• Grupie Żywiec S.A.
• Hurtowni Odzieży SHARK Danuta 

i Bogdan Błaszczyk
• Piekarni PIEKPOL w Poznaniu Tomasz 

Świderski S.J.
• Firmie Masterplast Sp. z o.o.
• Firmie ELTECH Sp. z o.o. z Rokietnicy
• Firmie Welco.Br Gabriel Kotłowski 

z Rokietnicy

Wszystkim Państwu, dzięki którym 
udało się dopracować organizacyjnie 
naszą biesiadę
• Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych 

w Rokietnicy
• Zakładowi Usług Komunikacyjnych 

„ROKBUS” w Rokietnicy
• Panu Romanowi Gorajowi -  Przed-

siębiorstwo Usługowe „Rumcyk”
• Zastępom Ochotniczej Straży 

Pożarnej z Rokietnicy,  Przybrody 

i Napachania
• Firmie Sunnex z Rokietnicy
• Firmie Gefco Polska Sp. z o.o.
• Panu Andrzejowi Żebrowskiemu, 

Ośrodek Szkolenia Kierowców Cere-
kwica

• Panu Tomaszowi Dunajskiemu,  PHU 
„Tompłyt”

• Panu Józefowi Gawronowi, Restaura-
cja „Pod Gruszą” z Rokietnicy

• Panu Krzysztofowi Andrzejewskiemu, 
Bistro „Wika” z Rokietnicy

• Panu Romanowi Kałużnemu, Restau-
racja „Przystań” z Mrowina

• Panu Piotrowi Łakomemu, Piekarnia 
z Rokietnicy

• Panu Arturowi Lisiakowi, Cukiernia 
„U Kamilka” z Rokietnicy

• Firmie Nestle Waters Polska „Dar 
Natury”

• Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom 
Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysła-
wa Zamoyskich w Rokietnicy

• Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom 
Zespół Szkół w Rokietnicy

• Dyrekcji, Nauczycielom i Dzieciom 
z Przedszkola Samorządowego 
„Bajeczka” w Rokietnicy

• Firmie Duni Sales Poland Sp. z o.o.
• Firmie Forte Sweden Sp. z o.o.
• Firmie Z.U.S.C. Roman Słuszczak 

i Włodzimierz Czyż
Sponsorom, dzięki którym smakował 
nam rumpuć:
• Firmie Sokołów S.A, która ufundowa-

ła także smalec do chleba;
• Urzędowi Marszałkowskiemu Woje-

wództwa Wielkopolskiego
• Rolniczo-Sadowniczemu Gospodar-

stwu Doświadczalnemu w Przybro-
dzie

• Panu Karolowi Piszora Gospodarstwo 
Ogrodnicze w Rokietnicy

• Firmie PHU Grażyna z Rokietnicy
• Panu Marcinowi Wujek Sklep Drew-

niak w Rokietnicy
• Firmie HORNET Jarosław Michta 

i Adam Michta
• Pani Małgorzacie Waligóra, Sklep 

„Magda” 
• Pani Ewie Nadolnej, Sklep Spożyw-

czo-Przemysłowy „EN” 
• Pani Marii Woźniak, Księgarnia 

Literka 
• Panu Sławomirowi Proch, Firma 

EFEKT z Rokietnicy

• Panu Józefowi Rzepka Firma Wy-
oblasz z Rokietnicy

• Panu Wiesławowi Wojciechowi 
Januszkiewiczowi, Przedsiębiorstwo 
Telf-Wojt z Poznania

• Marketowi Staropolskiemu z Rokiet-
nicy

• Przedsiębiorstwu „Chata Polska” 
z Rokietnicy

• Zakładowi Sadowniczemu w Pamiąt-
kowie

• Panu Lechowi Kochanowskiemu 
Prezesowi LAY Przyprawy Sp. z  o.o. 
w Kobylnikach

Patronom i sponsorom przeprowadzo-
nych konkursów:
• Panu Arturowi Nowaczykowi Natalii 

Sp. z o.o.
• Pani Hannie Wocko, Szkółka Bylin w 

Rokietnicy
• Pani Jadwidze Nadolnej Czachor 

z Rokietnicy
• Pani Marcie Wojewoda Kwiaciarnia 

„Bratek” z Rokietnicy
• Pani Małgorzacie Karpiczak-

Ostrowskiej Kwiaciarnia „Zakątek” 
w Kiekrzu

• Państwu Dziamskim z Kiekrza

jach, perfekcyjnie wykonany układ tańca Fla-
menco, czy występ zespołu Beezee, zbierał 
przed sceną liczne grono miłośników muzy-
ki, śpiewu i tańca. A kiedy na scenę wkroczy-
ła grupa Emerytów i Rencistów z Cerekwi-
cy, która przedstawiła tryskające humorem 
utwory sławiące zalety „emeryckiego sta-
nu”, niejednej osobie pod sceną pokulała się 
łza z oczu, a wzruszenie i wspomnienie mło-
dych lat samo podpowiadało słowa i melodię 
wykonywanych piosenek. 
„Zagraj mi piękny cyganie, zagraj mi 
piosnkę sprzed lat” – zaśpiewali wszyscy 
wraz z zespołem „Mały i Duży”. To znany 
z pasji muzycznych Rokietniczanin, Maciej 
Kortus, grający z werwą na perkusji, zakupio-

nej specjalnie na niedawne wesele syna i wy-
stęp na rokietnickiej biesiadzie, poprowadził 
z trzema chłopakami koncert skocznej muzy-
ki tanecznej, którą chyba każdy z nas pamię-
ta. Wszak nucili i śpiewali te piosenki nasi ro-
dzice podczas towarzyskich spotkań jeszcze 
nie tak dawno temu. 
Nie lada atrakcją był też pokaz mody, zor-
ganizowany na scenie przez firmę SHARK. 
Nowa kolekcja jesienno-zimowa, prowadzący 
ze swadą perfekcyjnie wyreżyserowany show 
uroczy konferansjer, no i piękne długonogie 
dziewczyny, zgromadziły przed sceną nie tyl-
ko żądne nowinek panie.

Przed godziną 19.00 na placu przed sce-
ną zgromadziło się około 5000 tysięcy wi-
dzów. Drobna postać gwiazdy wieczoru, zda-
wała się wątpić w jej wspaniałe umiejętności 
muzyczne i możliwości wokalne. Wójt Bar-
tosz Derech powiedział krótko – „a teraz ta, 
na którą wszyscy czekacie – Ewelina Flin-
ta!”. I zaczął się pełen muzycznych wrażeń 
koncert. Młodzież kołysząc się w takt piose-
nek Eweliny, podnosiła w przyjaznym geście 
ręce do góry powtarzając za artystką słowa 
jej utworów. Do tego wspaniałe brzmienie, 
gra świateł i ciepła rodzinna atmosfera, aż 
żal było się rozstawać, zwłaszcza, ze nasza 
gwiazda nie odmówiła nikomu, kto zwrócił 
się do niej z prośbą o autograf.

Do zobaczenia za rok na następnej rokiet-
nickiej biesiadzie z Państwa udziałem.

Danuta Potrawiak, Małgorzata Szymańska
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Grzegorz Prusak, 17-letni 
mieszkaniec Kobylnik, aktual-
ny Mistrz Świata z Budapesztu 
w układaniu kostki o nazwie 
square-1, mówi, że, aby znaleźć 
sposób na jej najszybsze ułoże-
nie trzeba szukać rozwiązania w 
sposób całościowy. Nie wystar-
czy więc znajomość algorytmu, 
bowiem na rozkładanie mate-
matycznej zagadki na czynniki 
pierwsze i ich drobiazgową ana-
lizę po prostu nie ma czasu. Na-
leży zatem zawsze patrzeć do 
przodu, widzieć w perspektywie 
gotowe podpowiedzi i kolejne 
opcje rozwiązań, a przy tym 
dzięki zręczności palców potra-
fić je urzeczywistniać. 
Patrząc na kostkę, kształtem przy-
pominającą klasyczny sześcian, 
trudno uwierzyć, że pomieszana, 
całkowicie gubiąca regularność 
bryły, może do niej wrócić w cią-
gu zaledwie 19,57 sekund. Ten 
właśnie wynik należy do Grze-
gorza, niekwestionowanego 
lidera i wielokrotnego rekor-
dzisty świata w tej konkurencji, 
który w 2007 roku w Budapesz-
cie wraz ze swoimi kolegami 
udowodnił, że Polacy są w tej 
konkurencji mistrzami. Bijąc 
na głowę takie potęgi jak USA, 
Japonię, Węgry, Niemcy, Holan-
dię czy Belgię polscy 
speedcub’erzy (tak 
się bowiem nazywa-
ją) zdobyli łącznie 6 
złotych medali i dwa 
brązowe.
Kostka Rubika, której 
historia sięga prze-
łomu lat 80-tych XX 
wieku, zaczęła prze-
żywać swój renesans 
dopiero w roku 2000. 
Wprawdzie pierwsze 
mistrzostwa świata 

w jej układaniu rozegrano w 1982 
roku, jednak odległości dzielące 
jej fanatyków, rozproszonych po 
całym świecie, nie pozwalały na 
regularne rozgrywanie zawodów. 
Dopiero za sprawą Internetu i gru-
py zapaleńców, głównie z Holandii, 
udało się powołać struktury, które 
dziś mają postać światowego sto-
warzyszenia, a miłośnicy kostki, 
która obecnie ma różne kształty 
i rozmiary, potrafią spotykać się 
w najmniej oficjalnych miejscach, 
by „poćwiczyć” jej układanie. 
Światowe mistrzostwa w ukła-
daniu kostki Rubika, od 2003 
roku rozgrywane są co dwa lata. 
Od 2005 roku rozgrywane są 
rok rocznie mistrzostwa Polski. 
W latach, w których nie rozgrywa 
się mistrzostw świata, rozgrywa-
ne są mistrzostwa Europy. 
Dyscyplina ta, niestety nie uzna-
na za sport, choć wymaga oprócz 
sprawności umysłowej, także 
wielkiej zręczności, bardzo się 
rozrosła. Na ostatnich mistrzo-
stwach świata rozgrywano ją aż 
w 17 konkurencjach, zróżnico-
wanych zarówno pod względem 
kształtu i wymiarów kostki, jak 
też sposobu jej układania: na czas 
w klasycznej formie, jedną ręką, 
nogami, z zamkniętymi oczami, 
poprzez poszukiwanie sposobu 

na najmniejszą liczbę ruchów, 
układanie kilku kostek (np. 5) z 
zamkniętymi oczami, które wcze-
śniej można zobaczyć i ocenić 
przez zaledwie 15 sekund.

Czym jest dla Grzegorza kostka? 

Sposobem na relaks, przerwą w 
nauce, urozmaiceniem rzadkich 
chwil spędzanych przed telewi-
zorem, ale przede wszystkim 
sposobnością do poznania wy-
jątkowych ludzi, którzy mimo 
niezwykłego intelektu i wyjąt-
kowych umiejętności są nor-
malnymi ludźmi, potrafiącymi 
spotkać się choćby w kawiarni, by 
pogadać, wymienić doświadcze-
nia, podzielić się pasją, której sens 
polega na rozgryzieniu matema-
tycznej łamigłówki bez niezdro-
wej rywalizacji.
Matematyka, będąca w swej czy-
stej postaci pewną formą sztuki, 
potrafi bez wątpienia odwdzię-
czyć się tym, którzy ją prawdzi-
wie pokochają pięknem poznania 
świata na podstawie przyjętych 
wcześniej założeń. Piękny umysł 
– rodzaj szaleństwa czy sposób 
na zbliżenie się do nieskończo-
ności? Na pewno w wypadku 
Grzesia Prusaka, który już dziś 
wie jaki jest jego sposób na ży-
cie, nauki ścisłe, a zwłaszcza 

matematyka, będąca podstawą 
jego największej pasji – infor-
matyki, są podstawą porządku, 
ładu, znalezienia rozwiązań dla 
najbardziej skomplikowanych 
łamigłówek. Jako uczeń II Lice-
um Ogólnokształcącego w Pozna-
niu w klasie IB (międzynarodowa 
matura), został laureatem olim-
piad matematycznej i fizycznej, 
finalistą olimpiady informa-
tycznej, laureatem Nagrody 
Prezydenta Miasta Poznania, 
zdobywcą czołowych miejsc w 
konkursach programistycznych 
i potyczkach algorytmicznych 
organizowanych przez firmy 
TopCoder i Google.
Jego marzeniem są studia w Mas-
sachusetts Institute of Technology, 
jednej z najbardziej prestiżowych 
uczelni technicznych świata. Na 
pewno jednak studia politech-
niczne w Warszawie, Wrocławiu, 
bądź w Poznaniu.

Życzymy powodzenia – piękny 
umysł należy pielęgnować. To po-
winność ciążąca nie tylko na zain-
teresowanym i jego najbliższych.

Wysłuchała Danuta Potrawiak

Kostka Rubika – zabawka logiczna  
czy matematyczna łamigłówka  
wymagająca wyobraźni 

Ludzie, 
których warto poznać
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Do Was Kochana Młodzieży 
od przedszkoli, szkół podsta-
wowych, gimnazjów i liceów 
oraz wszystkich typów uczelni 
akademickich, Mieszkańców 
Rokietnickiej Ziemi- Polskiej 
Ziemi, zwracam się z ser-
ca płynącymi życzeniami, na 
progu nowego roku szkolnego 
i akademickiego 2008/2009.

W imieniu Kochających i Drogich 
Wam Rodziców oraz swoim wła-
snym, życzę Wam przede wszyst-
kim: mądrości, męstwa oraz roz-
tropności w codziennym życiu. 
Niech umiejętność odróżniania 
złego od Dobrego, niech odwaga 
głoszenia Prawdy i umiejętność 
wyboru tego co najlepsze w Do-
brym będą Waszą mocą, będą u 
Was w najwyższej cenie i każdej 
chwili w pracy oraz odpoczyn-
ku. Niech męstwo Waszej siły 
walki pozwoli Wam zdobywać 
jak najgłębszą i najwszechrom-
niejszą wiedzę oraz umiejętność 
we wszystkich przedmiotach 
nauczania na każdym szczeblu 
szkół. Niech Wasi rodzice mają 
w Was radość i podporę w cięż-
kiej Ich pracy, dla Waszego do-
bra i szczęścia w dorosłym życiu. 
Drodzy moi Młodzi Przyjaciele 
w Waszej szczerej i głębokiej mi-
łości do Rodziców i Rodzeństwa 
kochajcie Polski Naród Niepod-
ległą Ojczyznę z całą Jej histo-

rią i kulturą. Wasz dom rodzin-
ny niech będzie twierdzą pięknej 
polskiej mowy kultury i trady-
cyjnych Obyczajów.
Niech skutki Waszych szkolnych 
i akademickich osiągnięć będą 
dla Was i Kochanych Rodziców 
nagrodą uznaną nawet przez 
obce narody (Nobel).

W drugiej kolejności składam 
Wam Wszystkim uczącym się 
moc życzeń w Imieniu Waszych 
Rektorów, Dyrektorów i Nauczy-
cieli oraz Pracowników Admini-
stracyjnych Szkół. „Do gwiazd 
idzie się przez trudy” (per aspe-
ra od astra). Uczenie się oraz na-
uczanie jest bardzo ciężką pracą 
tak dla ucznia jak i nauczyciela. 
Dlatego uwaga i skupienie na każ-
dej lekcji ( nawet sportu czy śpie-
wu) niech będzie Waszym co-
dziennym uwiecznieniem woli 
oraz własnej pamięci i kultury. 
Wasze dusze i serca muszą być 
szlachetne i wielkim szacunkiem 
otaczać powinny tych, których na 
lekcjach czy ćwiczeniach słuchać 
będziecie. Nauczyciele to twórcy 
Waszej lepszej przyszłości, gdzie-
kolwiek Was losy życia zaniosą.

Na każdej lekcji, każdym zaję-
ciem zdobywajcie prawdę, dobro 
i piękno to i sami będziecie rado-
śni, zadowoleni, szczęśliwi i Ko-
chający Własną Szkołę - a w niej 

nauczycieli, dyrektorów, pracow-
ników administracji oraz kole-
żanki i kolegów. Niech dobroć i 
piękno waszych serc będzie za-
datkiem potężnego Polskiego 
Narodu i Niepodległej Ojczyzny. 
Jej rozwój wymagał będzie bar-
dzo mądrych, z głęboką wiedzą i 
umiejętnościami.

Moi Kochani! Bądźcie wielkimi 
patriotami, wielkimi bohatera-
mi świętymi, bądźcie Polakami z 
krwi i kości - niezłomnymi!
Takimi byli wśród starszych w 
Waszym wieku uczniowie wal-
czący w obronie Lwowa (Orlęta 
Lwowskie) i walczący pod War-
szawą, Włocławkiem czy Osowem 
– 88 lat temu (15.08.1920 r.)
Odwołując się do starożytnego po-
wiedzenia, że „słowa poruszają, a 
przykłady pociągają” – proponu-
ję, wspólnie z Drogimi Rodzica-
mi, Dyrektorami, Nauczycielami, 
Katechetami naśladować życie i 
działalność wielkich Polek i Pola-
ków tak blisko Rokietnickiej zie-
mi, pracujących:
- św. Faustyna Kowalska - Kiekrz
- św. Urszula Ledóchowska – 
Pniewy
- Roman Dmowski - Chludowo;
- Koszyca - Rokietnica (nauczyciel 
zamordowany w II wojnie św.)
- 5-leciu błogosławionych (wiek 
od 17 do 22 lat) młodych Pola-
ków z Poznania, Oratorium z 

ul. Wronieckiej zamordowanych 
(po torturach w forcie VII) w 
1942r. w Dreźnie (przez zgiloty-
nowanie) – wspaniali-niezłom-
ni-skromni;
- wasi dziadkowie walczący 
o wolność w I wojnie światowej 
i Powstańcy Wielkopolscy.
Nie trzeba daleko szukać pol-
skich wzorów dobra, prawdy 
i piękna oraz świętości dla całej 
Europy.

Niech więc w codziennym ucze-
niu się w szkole i w domu to-
warzyszy wam zdrowie, radość 
i szczęście oraz wysokie oceny za 
efekty wiedzy i umiejętności w 
całym (razem z wakacjami) roku 
szkolnym 2008/2009. Z wiel-
kim szacunkiem – dla Was Dro-
ga Młodzieży oraz waszych ro-
dziców, nauczycieli, katechetów 
i administracji szkół pozostaję z 
nadzieją w sercu w lepszą przy-
szłość.

Stanisław  
Florian  
Sikorski

Zbliża się 90. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
Również nasze tereny były świadkami wydarzeń z tamtych lat, a nasi dziadowie ich aktywnymi uczestnikami. W Państwa domach 
znajduje się z pewnością szereg pamiątek: listów, zdjęć, przedmiotów, części uzbrojenia, umundurowania czy ubioru z czasów po-
wstania wielkopolskiego. W imieniu organizatorów obchodów 90. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, których częścią 
będzie wystawa pamiątek oraz publikacja specjalnego numeru „Rokickich Wiadomości”, zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą 
o współpracę w tej mierze. Wdzięczni będziemy za każdy ślad po tamtych wydarzeniach, zapewniając o poszanowaniu Państwa pra-

wa do ich wyłącznej własności i licząc jedynie na możliwość wypożyczenia czy skopiowania cennych pamiątek.

Zapraszamy gorąco do współpracy.

Stanisław Florian Sikorski
Danuta Potrawiak, Referat Organizacyjny i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy

Tel: 061 89 60 605; e-mail: danuta.potrawiak@rokietnica.pl;
Lidia Zastróżna, Referat Organizacyjny i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy

Tel: 061 89 60 614; e-mail: lidia.zastrozna@rokietnica.pl

„O mądrość i wiedzę –szczęście i radość”
 2008/2009

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ROKIETNICA



24 Rokickie Wiadomości – Wrzesień - Październik 2008

Chcąc uczcić 90 rocznicę Powstania Wielko-
polskiego wzywamy mieszkańców Rokietni-
cy, Poznania i okolic do wspólnego biegania w 
dniu 18 października 2008 o godzinie 11.00.
Celem imprezy ponadto jest popularyzacja 
biegania, propagowanie zdrowego trybu ży-

cia wśród  lokalnej spo-
łeczności. Biegnąc ma-
lowniczą trasą Traktu 
Napoleońskiego w Ro-
kietnicy przez Starzyny 
do Rogierówka i z po-

wrotem (dystans 
ok. 8 km) na 
sportowo chce-
my docenić trud, 
męstwo i odwagę naszych wspaniałych 
Wielkopolan, którzy przez powstańcze 
zwycięstwo przyczynili się do uzyskania 
Niepodległości.
Zbieramy się jak zwykle w Zespole Szkół 
w Rokietnicy około godziny 10.15, gdzie 
można dokonać rejestracji uczestnictwa 
w biegu (uczestnik biegu zobowiąza-

ny jest do podpisania oświadczenia uczestnic-
twa). Bieg odbędzie się o Puchar Wójta Gminy 
Rokietnica w kategoriach: młodzież dziewczę-
ta i chłopcy do lat 16 (wymagana zgoda rodzi-
ców na udział w biegu) oraz OPEN kobiety i 
mężczyźni. Wręczenie nagród planowane 
jest na godzinę 12.30 .

Roman Mis

Rokietnica wzywa – pobiegnijcie z nami!

CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO cz. III - Wpływ jednostki na środowisko

Rok klimatu i środowiska w Rokietnicy

Z pozoru wydaje się, że niewiel-
ki. Ale to tylko z pozoru. Przez 
komin tylko jednego pieca mogą 
wydostawać do atmosfery w ma-
łych ilościach takie substancje 
jak: tlenki azotu i siarki, chloro-
wodór i fluorowodór, tlenki wę-
gla, węglowodory lotne, w tym 
węglowodory aromatyczne, pyły 
zawierające sadze i związki meta-
li ciężkich, dioksyny. Wymienio-
ne związki i substancje chemicz-
ne to groźne trucizny ! Dłoksyny, 
to produkty uboczne spalania 
wszelkich opakowań plastiko-
wych, opon, w obecności węgla. 
Siłę śmiercionośnego działania 
tej substancji niech zobrazuje 
fakt, że jest ona 10 tys. razy sil-
niejszą trucizną, niż znany nam 
cyjanek potasu !!!. Z tego powodu 
dioksyny stały się obiektem za-
interesowania terrorystów celem 
wyprodukowania broni chemicz-
nej. Nasi indywidualni „produ-
cenci” tej trucizny zapewne nie 
zdają sobie sprawy, że w niewiel-
kich ilościach działa ona też sku-
tecznie aczkolwiek powolnie, 
uszkadzając: płuca, wątrobę, ner-
ki i przede wszystkim układ ner-
wowy. W domostwach, w których 
spala się w piecach gumy, opony, 
plastiki, linoleum, najbardziej 
na szkodliwe działanie dioksyn 
narażone są małe dzieci, szcze-
gólnie w okresie karmienia mle-

kiem matki. Dioksyny po dosta-
niu się do organizmu pozostają w 
nim, a jedyną drogą pozbycia się 
ich jest laktacja. W mleku matki 
wdychającej toksyczne dymy stę-
żenie dioksyn może nawet zabić 
noworodka.
Mamo, Tato. Zanim wrzucisz do 
pieca to trujące świństwo, zasta-
nów się. Zdrowie dzieci, w tym 
własnych, jest największym skar-
bem. A co zrobić z PCW? Pose-
gregować i w workach wystawić 
przed posesję. Przedsiębiorstwo 
PUK je odbierze i w prezencie zo-
stawi ci worki.
Powszechnie panująca opinia o 
nieszkodliwości palenia gazet 
jest też błędna. Gazety to nie tyl-
ko papier, to również farby za-
wierające całą gamę substancji 
trujących, rakotwórczych i pier-
wiastków metali ciężkich. Im 
więcej kolorowych obrazków, 
tym więcej toksyn. Zamiast truć 
siebie i środowisko zbieraj ma-
kulaturę do worków, które nie-
odpłatnie zostaną od ciebie ode-
brane.
Natomiast godnym polecenia jest 
kompostowanie organicznych od-
padów domowych i ogrodowych 
w specjalnie do tego przygoto-
wanych przydomowych kompo-
stownikach. Nie dość, że jest to 
w zgodzie z naturą, to jeszcze w 
przyszłym roku mamy własną, 

ekologiczną ziemię kompostową. 
Oszczędzamy dodatkowo nie ku-
pując ziemi ogrodniczej. Nieste-
ty: są wśród nas i tacy, co ścię-
tą trawę, chwasty, łodygi i liście 
wyrzucają po prostu przez płot 
sąsiadom. A ponieważ sąsiednia 
działka nie jest jeszcze zabudo-
wana to na niej rozpala się ogni-
ska, pali się resztki po budowie, 
bo ... przecież tam nie ma nikogo! 
Niestety: i tacy są wśród nas. Na 
szczęście jest to grupa nieliczna 
i malejąca. Powoli do posiadaczy 
pieców centralnego ogrzewania 
dociera informacja o szkodliwo-
ści spalania toksycznych śmieci. 
Nieliczni, niereformowalni robią 
to nadal, bo ... mój ojciec i dzia-
dek też tak czynili. Tylko, że pół 
wieku wstecz nie było plastików. 
Wiedzą, że robią źle i mimo zwra-
canych uwag nadal spalają tok-
syczne śmieci, a czarny dym tłu-
maczą złą jakością węgla. Dym 
węglowy ma inny zapach i też za-
wiera szereg substancji trujących 
jak: tlenki węgla, siarki, węglo-
wodory aromatyczne występują-
ce w smole węglowej.
Art. 71 Ustawy o Utrzymaniu 
Czystości i Porządku w Gmi-
nach, z dnia 13. września 1996 
oraz Ustawy z dnia 27. kwietnia 
2001 o odpadach mówi:
„Kto wbrew zakazowi termicznie 
przekształca odpady poza spa-

larniami odpadów podlega karze 
aresztu do 30 dni lub grzywnie 
do 5 tys. zł.”
Wpływ jednostki na środowisko 
z pozoru wydaje się niewielki. A 
jednak tylko z pozoru. Szczel-
ne szambo, segregacja odpadów 
użytkowych, własny kompo-
stownik, zaprzestanie utylizacji 
plastików przez własny komin w 
indywidualnych gospodarstwach 
domowych, to nic innego jak in-
dywidualny wkład w ochronę 
środowiska lokalnego a w konse-
kwencji i globalnego.

Od autora:
Z pełnym zaangażowaniem 
włączmy się do akcji informa-
cyjno - edukacyjnej na rzecz 
czystości wód, ziem i atmosfe-
ry w naszym środowisku. Tru-
cicielom należy stanowczo 
powiedzieć - nie róbcie tego 
więcej. A jeśli i to nie pomoże 
pozostaje obywatelski obowią-
zek powiadomienia policji lub  
Urzędu Gminy.

Adeck
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Kącik Kryminalny  
gminy Rokietnica

1. W dniu 10.08,2008r. o godz.  20:15 w Byt-
kowie ul. Obornicka policjanci z Rewiru Dziel-
nicowych w Rokietnicy dokonali zatrzymania 
na gorącym uczynku sprawcy kradzieży po-
jazdu i rozboju z użyciem przedmiotu przy-
pominającego wyglądem broń palną. Pojazd 
odzyskano. Sprawę prowadzi KP Tarnowo 
Podg.

2. W dniu 12.08.2008r. o godz. 19:15 w Ko-
bylnicach, ul. Szkolna policjanci z KP Tarno-
wo Podg. dokonali zatrzymania na gorącym 
uczynku nietrzeźwego kierowcy pojazdu me-
chanicznego ( 1,20 mg/1). Sprawy prowadzi 
KP Tarnowo Podg.

3. W nocy z 17/18 .08.2008r. w godz. 22:00 - 
09:00 w Żydowie ul. Przecławska n/n spraw-
cy dokonali włamania do budynku gospodar-

czego skąd skradli kocioł węglowy „Torus” 
oraz grzejnik „Cosmonowa”. Straty 1750 zł. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podg.

4. W dniu 20.08.2008r. o godz. 15:30 w Kie-
krzu policjant z Rewiru Dzielnicowych w Ro-
kietnicy dokonał zatrzymania nieletniej (15 
lat) osoby poszukiwanej przez KP Kórnik.

5. W nocy z 23/24.08.2008r. w Rokietnicy ul. 
Sportowa n/n sprawca dokonał kradzieży 
czterech kół od pojazdu Subaru Impreza. 
Straty 2500zł. Sprawę prowadzi KP Tarno-
wo Podg.

6. W dniu 24.08.2008r. o godz.19:00 w Swa-
dzimiu ul. Parkowa policjanci z Rewiru Dziel-
nicowych w Rokietnicy dokonali zatrzymania 
na gorącym uczynku trzech sprawców kra-
dzieży kutej bramy wjazdowej na teren pose-
sji. Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podg.

7. W dniu 28.08.2008r. w Rokietnicy i Krzysz-
kowie policjant Rewiru Dzielnicowych w Ro-
kietnicy dokonał zatrzymania dwóch osób 
poszukiwanych.

8. W dniu 02.09.2008r, o godz. 14:00 w Ro-

kietnicy ul. Golęcińska policjanci z Rewiru 
Dzielnicowych w Rokietnicy zatrzymali na 
gorącym uczynku osobę niestosującą się 
do prawomocnego wyroku sądu zakazujące-
go prowadzenia pojazdów mechanicznych. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podg.

9. W dniu 04,09.2008r. o godz. 19:30 w Swa-
dzimiu ul. Św. Antoniego policjanci z Rewiru 
Dzielnicowych w Rokietnicy oraz KP Tarno-
wo Podg. dokonali zatrzymania na gorącym 
uczynku sprawcy kradzieży art. spożyw-
czych na szkodę marketu Auchan. Sprawę 
prowadzi KP Tarnowo Podg.

Osoby mogące pomóc w ustaleniu sprawców 
wyżej wymienionych przestępstw proszone są 
o kontakt z dzielnicowymi Rewiru w Rokietnicy. 
Anonimowość zapewniona. Zwracamy się rów-
nież z prośbą do mieszkańców naszej Gminy o 
zwracanie szczególnej uwagi na osoby, których 
zachowanie i wygląd mogą wskazywać, że planu-
ją dokonanie przestępstwa i informowanie o tym 
dyżurnego KP Tarnowo Podgórne pod nr telefo-
nu 061-8146-997.

Kącik policyjny
Komisariat  Policji w Tarnowie Podgórnym – Rewir Dzielnicowych w Rokietnicy – ul. Rolna 20, 
62-090 Rokietnica – tel./fax 061-8145-197
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Rokietnicy: mł. asp. Błażej Matysiak tel. 0609-600-340
Dzielnicowy Rejonu nr 1: st. post. Bartosz Gawęda tel. 061-814-51-97 Obsługuje miejscowości: Ro-
kietnica, Krzyszkowo, Żydowo, Rostworowo, os. Zmysłowo tel. 0605 192 939
Dzielnicowy Rejonu nr II: sierż. Daniel Ryczek, tel. 061-814-51-97, Obsługuje miejscowości: Kiekrz, Pawłowi-
ce, Starzyny, Sobota, Bytkowo
Dzielnicowy Rejonu nr III: st. post. Łukasz Kwiatek tel. 061 814 51 97 obsługuje miejscowości: Mrowino, Cerekwica, 
Przybroda, Dalekie, Napachanie, Kobylniki, Rogierówko 

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

zgodnie z zało-
żoną intencją 
– jako symbol 
jedności, przy-
jaźni, otwartości na współmiesz-
kańców, na pozytywne wartości, 
na rzeczy piękne i zarazem pro-
ste w swej wymowie. To z pew-
nością dlatego z takim zaanga-
żowaniem włączyli się Państwo 
do Konkursu Fotograficznego 
„Gmina słonecznikiem malowa-
na”, który przyniósł prawdziwie 
artystyczne prace. To dlatego ni-
kogo nie dziwi dziś już element 
dekoracyjny na przygotowywa-
nych w Gminnym Ośrodku Kul-
tury pracach plastycznych, choć-
by „Chochli Gminnej, wręczonej 
na ”rokietnickim rumpuciu” re-
stauracji „Biesiadna” z Mrowina 
w konkursie na najsmaczniejszą 
sałatkę, czy przepięknych kape-
luszach, które zdobiły głowy wy-
konawców piosenki zapraszającej 
do udziału w naszej biesiadzie.
Słonecznik to przecież zaprosze-
nie. W Rokietnicy i w złączonych 
z nią jednolicie sołectwach na-
prawdę CZEKAMY NA CIEBIE.

Red

Słońce zamknięte w koronie
Słonecznik, który od wiosny zamieszkał w naszej gmi-
nie, stał się jej prawdziwym symbolem. Dotyczy to nie 
tylko kształtu logo, które stało się rozpoznawalnym 
znakiem rokietnickiej społeczności, ale i wielu przeja-
wów naszego codziennego życia. Uśmiechniętą tarczę 
słonecznika widać bowiem w naszych ogrodach, gdzie 
dumnie, bądź całkiem nieśmiało wychyla się ku pro-
mieniom słońca, w naszych sklepach, gdzie wypełnia-
ją piękne wiklinowe kosze, w naszych kwiaciarniach, 
które oferują bukiety ze słonecznikiem, w dekoracjach 
przygotowywanych w różnych miejscach i na różne 
okazje.
Na początku przyjęty z przymrużeniem oka, jako im-
port, niewiadomo skąd i po co, z czasem oceniany 
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Rok szkolny 2007/2008 obfi-
tował w wiele wydarzeń spor-
towych w różnych dyscypli-
nach sportowych. Uczniowie 
szkół z Mrowina, Napacha-
nia i Rokietnicy reprezento-
wali naszą gminę w biegach 
przełajowych, indywidualnie i 
w sztafetach, koszykówce, pił-
ce nożnej, siatkówce, siatków-
ce plażowej, tenisie stołowym, 
pływaniu i szachach. 
     Po eliminacjach gminnych 
zwycięska szkoła lub ucznio-
wie otrzymują prawo reprezen-
towania gminy na zawodach 
powiatowych, które są elimi-
nacją do zawodów rejonowych 
lub wojewódzkich. Elimina-
cje gminne w grach zespoło-
wych przeprowadzane są na 
sali sportowej w Mrowinie, za-
wody organizują nauczyciele:  
Wojciech Brych-Kadziński i 
Jacek Olejniczak. Zawody bie-
gowe i piłka nożna organizo-
wane są przez nauczycieli w-f 
z Rokietnicy: Renatę Chlebow-
ską i Pawła Dankowskiego.

 Przedstawiam wyniki na-
szych zawodników z gminy 
Rokietnica w powiecie i woje-
wództwie.

- biegi przełajowe
 Najlepszym biegaczem w po-
wiecie został Maciej Wacho-
wiak z Rokietnicy wygrywając 
zawody powiatowe i plasując 
się w województwie na 9 miej-
scu. Drugą kwalifikację w bie-
gach przełajowych z powia-
tu do zawodów wojewódzkich 
uzyskał Adrian Passoń uczeń 
Gimnazjum w Rokietnicy w 
finale zajął 86 miejsce. 

- tenis stołowy
Jakub Piszora został najlep-
szym tenisistą stołowym w 
powiecie i zajął w wojewódz-
twie miejsce w pierwszej dzie-
siątce. Kuba razem z kolegą z 
klasy Krzysztofem Florkiewi-
czem zajęli 2 miejsce w po-
wiecie. Tenisistki z Mrowina  
wygrały zawody powiatowe 
w drużynie: Kinga Olejni-

czak, Zofia Kaczmarek, Kin-
ga Kusa. Indywidualnie Zo-
sia zajęła wysokie 3 miejsce i 
uzyskała kwalifikacje do mi-
strzostw województwa wiel-
kopolskiego. 

- szachy
Drugie miejsce w powiecie za-
jął Łukasz Chmiest startując w 
zawodach szachowych. 

- siatkówka
Niewiele zabrakło  dziewczę-
tom z Gimnazjum w Rokiet-
nicy w siatkówce plażowej, 
by awansować do finału wo-
jewódzkiego. Zajęły 5 miejsce 
na 9 drużyn, a do finału wo-
jewódzkiego kwalifikowały się 
pierwsze 4 zespoły. 

- pływanie
Wysokie miejsca zajmowa-
ły sztafety pływackie ze szko-
ły podstawowej w Rokietnicy 
8x25m. Chłopcy zajęli 6 miej-
sce na 18 sztafet startujących, 
a dziewczęta 9 miejsce.

- sztafetowe biegi przełajowe
 Sztafeta w biegach przełajo-
wych Szkoły Podstawowej w 
Rokietnicy zajęła 6 miejsce w 
powiecie, na 15 startujących 

sztafet.

   Podsumowując wyniki spor-
towe: szkoła podstawowa z 
Rokietnicy zajęła 17 miejsce 
(4 miejsce w roku szkolnym 
2006/2007), szkoła podstawo-
wa w Mrowinie 43 miejsce na 
64 szkoły klasyfikowane we 
współzawodnictwie sporto-
wym w powiecie. Natomiast 
we współzawodnictwie gim-
nazjów Rokietnica zajęła 23 
miejsce, a Napachanie 39 miej-
sce na 41 sklasyfikowanych 
szkół w powiecie poznańskim. 

   Przeprowadzanie zawodów 
na terenie naszej gminy oraz 
wyjazdy na zawody, finansu-
je Urząd Gminy w Rokietnicy. 
W imieniu nauczycieli wycho-
wania fizycznego pracujących 
w szkołach naszej gminy dzię-
kujemy wójtowi Bartoszowi 
Derechowi oraz Radzie Gmi-
ny za przyznane dotychczaso-
we  środki na realizację zadań 
Szkolnego Związku Sporto-
wego. 

Gminny organizator
sportu szkolnego 

Paweł Dankowski

Rafał Jackowiak reprezentował 
Polskę  w Młodzieżowych Mi-
strzostwach Europy, które odby-
ły się 18.07.- 20.07.2008 r. w wę-
gierskim Szeged. Zajął tam VI 
miejsce w wyścigu k-4500 m.

Tydzień później kajakarze z 
„Błyskawicy” startowali w 
Mistrzostwach Polski do lat 21 
i w Mistrzostwach Polski Mło-
dzików. 
Sukcesem zakończył się wyścig 
seniorów w k-2500 m: Rafał Ja-
ckowiak z Michałem Nowa-
kowskim zdobyli srebrny me-
dal. Do „złota” zabrakło tylko 
0,2 sekundy! O zwycięstwie roz-
strzygnęła  fotokomórka - nie-
stety na naszą niekorzyść. Po-
dobnie było na dystansie 1000 
m. Nasi zawodnicy prowadzi-
li przez cały dystans, minimal-
nie przegrywając na finiszu zło-
ty medal.
Rafał Jackowiak startował rów-
nież w k-1500 m i zajął wysokie 
IV miejsce. 
Michał Nowakowski w k-1 1000 
m zajął VIII miejsce w finale A.

W finale Mistrzostw Polski 
Młodzików chłopców rocznik 
1995, brązowy medal zdobył 
Maciej Wachowiak w konku-
rencji k-1 2000 metrów. 
W tych zawodach nie mógł 
wystartować Patryk Kulczyń-
ski z powodu odniesionej kon-
tuzji tuż przed obozem, a z 
pewnością walczyłby o wyso-
kie miejsce. 
Pechowo zakończył się start 
dziewcząt młodziczek. Ma-
rianna Senkowska i Wikto-
ria Śmidoda płynęły na wy-
sokim VI miejscu, lecz na 
600 m przed metą wywró-
ciły się i bieg ukończyły na 
motorówce.
    
W dniach 31.07.- 03.08.2008 
r. nasi kajakarze reprezento-
wali Klub na Mistrzostwach 
Polski Juniorów i w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży. Na wyróżnienie za-
służyła dwójka juniorów 
młodszych: Andrzej Kuś i 
Hubert Błaszczak, którzy za-
jęli VII miejsce na dystansie 

5000 m. Podobnie jak Nor-
bert Błaszczak, który wystar-
tował w k-1, również na tym 
morderczym dystansie.

Nie tylko zawodnicy otrzymy-
wali medale. Z okazji 75 rocz-
nicy Wielkopolskiego Związku 
Kajakowego Minister Sportu i 
Turystyki Mirosław Drzewie-
cki uhonorował prezes UKS 
„Błyskawica” Hannę Wocko i 
trenera Pawła Dankowskiego 
Srebrną Odznaką „Za zasługi 
dla sportu”.  H. Wocko wyróż-
niona została przez marszał-
ka Marka Woźniaka, otrzy-
mując Odznakę „Za wkład w 
rozwój Województwa Wielko-
polskiego” oraz przez preze-
sa WZKaj. Rafała Piszcza Me-
dalem „W uznaniu zasług dla 
wielkopolskiego kajakarstwa”. 
Ponadto Polski Związek Kaja-
kowy przyznał Odznaki „Za 
zasługi dla polskiego kajakar-
stwa”. Srebrną dla P. Dankow-
skiego oraz Brązowe dla naj-
starszych zawodników UKS 
„Błyskawica”, którzy zdoby-

wali medale na Mistrzostwach 
Polski. Byli to: Patryk Batura, 
Marcin Gabryel, Ania Jacko-
wiak, Ania Kłoskowska, Szy-
mon Pankowski, Maciej Piwo-
warczyk, Jola Rzepka, Kasia 
Rzepka, Michał Sierżant.

Anna Szukalska-Kuś
Paweł Dankowski

SPORT SZKOLNY W NASZEJ GMINIE
w zakończonym roku szkolnym 2007/2008

Powakacyjne informacje o wynikach sportowych 
zawodników Sekcji Kajakowej UKS Błyskawica Rokietnica

Serdeczne  
podziękowania 
dla wszystkich, 

którzy  ofiarowali 
1% podatku dochodo-

wego na rzecz 
Uczniowskiego Klubu 

Sportowego 
„Błyskawica”. 

Wasze zainteresowa-
nie i chęć wspierania 
klubu dodaje nam otu-
chy i energii do dalsze-

go działania.

Bądźcie nadal naszymi 
kibicami!

Młodzi sportowcy 
z UKS „Błyskawica”.
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Dziś podajemy wyjątkowy, jedyny i niepowtarzal-
ny przepis na Rokietnicki rumpuć - 10 litrów.

Składniki
- Wołowina bez kości, pręga wolowa - 1,0 kg

- karkówka wieprzowa - 1,0 kg
- Boczek wędzony - 1,0 kg

- Kapusta kiszona - 1,5 kg
- Kapusta biała - 1,0 kg
- Ziemniaki - 1,0 kg
- Cebula - 0,5 kg
- Masło lub olej - Ćwiartka kostki masła 
- Przyprawy: sól, pieprz, kminek, ziele angielskie, liść laurowy, cukier
- Przecier pomidorowy
- Kwaśne jabłka

* Rumpuć: potrawa jednogarnkowa, gęsta 
zupa jarzynowa

Jak mówi dr Grzegorz Russak rumpuć, by 
był smaczny, nie może być zwykłą zupą ja-
rzynową, ale gotowanym na mięsie daniem, 
które pachnie wołową pręgą, wieprzowymi 
skwarkami, podsmażonymi na oleju, bądź 
maśle z cebulką oraz wędzonym boczkiem, 
który skwiercząc najpierw na patelni nada-
je rumpuciowi niepowtarzalnego aromatu. 

Oczywiście do mięsnego wywa-
ru wrzucić należy pokrojoną w 
półtalarki marchewkę, obrane i 
pokrojone w kostkę ziemniaki, 
a także kapustę białą, która sta-
nowić powinna połowę dodanej 
pod koniec do zupy kapusty ki-
szonej. Gdy składniki zmiękną, 
dodajemy właśnie kapustę ki-
szoną (wcześniej nie pozwoliła-
by ”dojść” ziemniakom), koncentrat pomidorowy kwaśne jabłka, których 
niepowtarzalny aromat nada rumpuciowi zapachu i smaku jesiennego 
ogrodu i sadu. A wszystko przyprawione do smaku solą, pieprzem, kmin-
kiem, liściem laurowym i zielem angielskim. Kiedy dodać do tego wspa-
niały staropolski humor oraz podniebienie wrażliwe na smaki tradycyj-
nej wielkopolskiej kuchni, otrzymamy, pyszne, gęste danie, które cała 
rodzina będzie jeść 
z apetytem, szczegól-
nie w okresie chłod-
nych, jesiennych  i 
zimowych dni, przy-
gryzając chleb, naj-
lepiej żytni razowiec, 
ze smalcem i  wspo-
minając wspaniałą 
rokietnicką biesiadę. 

SMACZNEGO.  

14 czerwca 2008 r. odbył się na 
Jez. Pamiątkowskim VI Me-
moriał Andrzeja Kulczaka, 
których organizatorem był są-
siedni klub: UKS Pamiątkowo. 
W 34 startach udział wzięło 12 
klubów z całej Wielkopolski. 
Odbył się też sprawdzian mło-
dzików i dzieci oraz Akademi-
ckie Mistrzostwa Wielkopolski. 
Po raz pierwszy walczono o Pu-
char Rektora Wyższej Szkoły 
Zawodowej „Kadry dla Euro-
py”. Przyjemnie odnotować, że 
takie duże zawody miały miej-
sce w naszej najbliższej okolicy. 
Zawodnicy UKS „Błyskawica” 

zdobyli następujące medale: 
Mateusz Ostroski i Grzegorz 
Kaniewski srebrny (K2 500 
m, dzieci); Maciej Wachowiak 
srebrny (K 1000 m, młodzi-
cy młodsi); Norbert Błaszczak 
brązowy (K1 500 m, juniorzy 
młodsi); Andrzej Kuś i Hubert 
Błaszczak brązowy (K2 500 
m, jun. mł.); Dawid Krysto-
fiak i Stanisław Kuś brązowy 
(K2 500 m, open); Stanisław 
Kuś i Maciej Chojnacki brązo-
wy w biegu o Puchar Rektora. 
21 czerwca w Białym Borze na 
Jez. Łobez odbyły się VIII Mi-
strzostwa Krajowego Zrzesze-

nia Ludowych Zespołów Spor-
towych w Kajakarstwie. Nasz 
Klub zajął tam II miejsce w 
kwalifikacji LZS i drugie wśród 
dzieci. Ponadto: złoto – Maciej 
Wachowiak (K1, dzieci); złoto 
– Mateusz Ostroski i Piotr Po-
rysek (K2, dzieci); srebro – Pa-
tryk Borowiak i Maciej Wa-
chowiak (K2, dzieci); srebro 
- Norbert Błaszczak i Andrzej 
Kuś K2 2000 m, jun. mł.); zło-
to – Stanisław Kuś (K2 1000 
m, jun.); srebro - Dawid Kry-
stofiak (K1 1000 m, jun.); sre-
bro - Stanisław Kuś i Dawid 
Krystofiak (K2 2000 m, jun.). 
5 i 6 lipca na Torze Regatowym 
Malta w Poznaniu odbyły się 
zawody, na których kajakarze 

„Błyskawicy” zdobyli: złoto – 
Piotr Porysek i Mateusz Ostro-
ski (K2 1000 m, dzieci); srebro 
– Maciej Wachowiak (K1 1000 
m, mł. mł.); brąz – Mateusz 
Ostroski (K1 1000 m, dzieci). 
Podczas wakacji swoje umie-
jętności i formę zawodnicy 
podnoszą na obozie sporto-
wym w Błażejewku koło Kór-
nika. Przygotowują się do naj-
ważniejszej próby w roku 
– Mistrzostw Polski, które od-
będą się w końcu lipca. Jak na 
każde zawody pojadą tam z ca-
łym swoim sprzętem. Znów na 
ulicach Rokietnicy  zobaczymy 
charakterystyczną przyczepę z 
napisem „Titanik eko”. 

Powodzenia !! 

1  Boisko w godzinach funk-
cjonowania szkoły (8.00-

15.00) wykorzystywane jest 
na zajęcia programowe wy-
chowania fizycznego dla ucz-
niów zespołu szkół w Ro-
kietnicy, zawody sportowe w 
ramach Szkolnego Związku 
Sportowego oraz inne impre-
zy o charakterze sportowym 
organizowane przez samorząd 
gminny.

2 Boisko w godzinach od 
15.00 do 17.00 jest dostęp-

ne dla uczniów Zespołu Szkół 
i klubów nieodpłatnie od po-
niedziałku do piątku. Pierw-

szeństwo do korzystania będą 
miały grupy pod opieką jed-
nego dorosłego. Termin dla 
takich grup musi być uzgad-
niany z administratorem i na-
niesiony na grafik.

3 Od godziny 17.00 do 21.00 
oraz w soboty i niedziele w 

godzinach od 10.00-16.00 boisko 
maże być wynajmowane odpłat-
nie na następujących zasadach:
• odpłatność za wynajem na 
godzinę wynosi 40,- zł
• studenci po okazaniu legity-
macji zniżka 50% - cena 20,- zł 
(minimum 5 studentów w gru-
pie okazuje legitymacje)

• korzystanie z boiska z oświet-
leniem na godzinę 60,-zł stu-
denci 30,- zł

4 Boiska wynajmowane 
w sobotę i w niedzielę re-

zerwowane mają być z trzy-
dniowym wyprzedzeniem 
pisemnie lub faksem na nr te-
lefonu szkoły 061- 8145257 w 
dni powszednie od godziny 
10.00-14.00. W przypadku za-
potrzebowania w innych go-
dzinach w sobotę i niedzielę 
godziny otwarcia zostaną prze-
sunięte na późniejszą porę.

5 W godzinach po godzi-
nie siedemnastej zajęcia od-

bywać się będą odpłatnie. Od-
płatności pobierane będą od 
10-09-2008.
Uzasadnienie pobierania opłat 
za korzystanie z boiska:
• pokrycie konserwacji i pie-
lęgnacji terenu boiska
• porycie kosztów energii elek-
trycznej oświetlenia
• bieżące naprawy boiska i 
ogrodzenia
• pokrycie kosztów obsługi

Administrator
Dyrektor Zespołu Szkół

Osiągnięcia kajakarzy UKS Błyskawica

Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rokietnicy od dnia 01-09-2008
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Zlewisko rzeki Gwdy w swej 
większej części mieści się w po-
wiecie złotowskim i pilskim. 
Ważniejszymi dopływami są Pi-
ława z Dobrzycą, Płytnica, tak-
że króciutka, bo licząca zaledwie 
25 km przeurocza rzeczka Ruży-
ca (to nie jest błąd ortograficzny 
- nazwa pochodzi od rury). Gwda 
kończy swój bieg w Ujściu wpa-
dając do Noteci.
Piława. Rzeka o długości zale-
dwie 82 km bierze swój począ-
tek z Jeziora Komorze leżącego 
w otulinie Drawieńskiego Par-
ku Narodowego, wpada do J. Ra-
kowo i jako wąski strumyk pły-
nie przez urocze jeziorka: Brody, 
Strzeszyn, Kocie dalej kanałami 
do Jeziora Pile. Jest to największe 
bo prawie 1000 ha jezioro na tra-
sie Piławy. Nad wschodnim brze-
giem jeziora jest Borne Sulinowo, 
miasto - widmo. Do lat 90 - tych 
nie istniało na żadnej z map. Mia-
steczko sprawia wrażenie krzy-
żówki koszar wojskowych z po-
znańskimi Ratajami. Położone w 
lesie sennie czeka na ożywienie i 
poważnego inwestora. Szkoda, że 

tubylcy skrzętnie usunęli wszel-
kie ślady bytności wojsk nie-
mieckich, później radzieckich. 
Dziś byłaby to niewątpliwa atrak-
cja turystyczna. Wypływając z J. 
Pile, Piława kieruje się ku Wiel-
kopolsce poprzez wąskie jezioro 
Dołgie zakończone zaporą-pozo-
stałością po wodnej elektrowni. 
Dalej zmierza do sztucznie utwo-
rzonych Zalewów Nadarzyckich, 
spiętrzonych zaporą z działają-
cą elektrownią wodną. Mimo, że 
płynie przez tereny nizinne rzeka 
ma wartki nurt, miejscami przy-
biera charakter rzeki górskiej. 
Zwalone drzewa, wystające gła-
zy, uskoki wodne, są niewątpli-
wą atrakcją dla spływowiczów. 
Liczne meandry zmieniające bieg 
rzeki nawet o 180 stopni zachęca-
ją do podziwiania wspaniałych 
widoków. Tak meandrując płynie 
przez Zdbice, gdzie do niedaw-
na można było oglądać muzeum 
broni ciężkiej, używanej podczas 
II Wojny Światowej. Niestety dziś 
pozostały tylko żałosne szcząt-
ki złomu. Piława toczy swe wody 
przez Szwecję, Głowaczewo. 

Okazały dąb na biwaku w Gło-
waczewie jest świadkiem organi-
zowanych przed laty corocznych 
spotkań „ Blues nad Piławą”. To 
już niestety historia. Coraz szyb-
szym nurtem rzeczka mija Cze-
chyń, Zabrodzie, by w Dobrzycy 
wlać swe wody do Gwdy. W Do-
brzycy warto zwiedzić elektrow-
nię wodną działającą na orygi-
nalnych częściach pochodzących 
z XIX wieku!.
Piława na całej swej długości 
płynie poprzez tereny słabo za-
ludnione, przez łąki, bagniska i 
ciekawe tereny leśne, zamieszka-
łe jedynie przez dzikie zwierzęta 
(ślady bytowania bobra są niemal 
wszędzie). W rzekach i jeziorach 

jest mnóstwo ryb (raj dla wędka-
rzy), w tym pstrąg potokowy i tę-
czowy, kleń, lipień i inne. Wody 
wszystkich jezior i rzek są nieby-
wale czyste, zbliżone do I klasy 
czystości i zachęcają do kąpieli.
Jeśli zagłębimy się w historię tych 
ziem to łatwiej zrozumieć, dla-
czego to takie odludzie. Przed II 
Wojną Światową były to tereny 
niemieckie graniczne z Polską. 
W latach 1932 -1938 Niemcy w 
obawie przed agresją Polski zbu-
dowali system obronny zwany 
Wałem Pomorskim opierający się 
w dużej mierze na naturalnych 
przeszkodach. Tymi przeszko-
dami miały być sztucznie utwo-
rzone rozlewiska, sztuczne jezio-

CUDZE CHWALICIE...
Urocze zakątki Wielkopolski

Krzyż Papieski nad Jeziorem Krępsko Średnie, tu w lipcu 1978 roku  
biwakował Papież Jan Paweł II

Uskok wodny za Nadarzycami Tama na Piławie - element Wału Pomorskiego Przeprawa pod starym spróchniałym mostem

Naturalne przeszkody na trasie spływu Działo - pomnik w centrum Borne Sulinowo
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W dniach 07.07 - 11.07 w Aka-
demii Bilardowej w Rokietnicy 
przebywał Mistrz Litwy Zilvinas 
Cemnolonskis, który doskonalił 
grę w bilard u Radosława Babicy. 
Natomiast w dniu 15.07 w Akade-
mii Bilardowej odbyło się „Spo-
tkanie z bilardem” w ramach 
wymiany młodzieży z Powiatu 
Poznańskiego, Regionu Hano-
wer (Niemcy) oraz Rejonu Kijow-

sko-Światoszyńskiego (Ukraina). 
Spotkanie zostało zorganizowane 
przy współpracy Akademii Bilar-
dowej Radosława Babicy wraz ze 
Starostwem Powiatowym w Po-
znaniu. Uczestniczyło w nim po 
12 osób z każdego regionu. Wszy-
scy uważnie słuchali wskazówek 
dotyczących gry w bilard, które 
przekazywał mistrz z Rokietni-
cy. Dodatkowo na koniec spotka-

nia został zorganizowany turniej 
bilardowy, z którego został wyło-
niony najlepszy zawodnik. Zwy-
cięzca w nagrodę otrzymał oka-
załą statuetkę. Dodatkowo każdy 
z uczestników „Spotkania z Bi-
lardem” otrzymał od Akademii 
gadżet bilardowy na pamiątkę 
mile spędzonego czasu. 

Red.

Wiadomości z Akademii Bilardowej

ra przedzielone systemem tam i 
zapór wodnych. W miejscowo-
ści Gross Borne była elitarna ofi-
cerska szkoła Wermachtu (dzia-
łała jeszcze w styczniu 1945 r ! ). 
Po wojnie stacjonowały tam woj-
ska radzieckie, potem rosyjskie, 
natomiast w okolicznych lasach 
były liczne poligony radzieckie, 
polskie i wspólne. Piława w praw-
dzie była udostępniona spływom 

kajakowym, lecz nie wolno było 
wychodzić na brzeg i biwako-
wać. Przewodniki turystyczne z 
tych lat podawały, że brzegi Pi-
ławy są bagniste, niedostępne i 
nie zachęcające do wychodzenia 
z kajaka...
Po opuszczeniu tych terenów 
przez „bratnie wojska” były oba-
wy co do czystości ekologicznej 
środowiska. Na szczęście środo-

wisko nie zostało zdegradowane 
i dziś możemy się cieszyć z nie-
wątpliwych uroków flory i fauny 
tych przepięknych terenów za-
chęcających do uprawiania tury-
styki pieszej, rowerowej i kajako-
wej. Dodatkową atrakcją na trasie 
spływu Rurzycą jest historyczny 
ślad pobytu kard. Karola Wojtyły 
na biwaku nad J. Krępsko Śred-
nie, w lipcu 1978 r., upamiętnio-

ne Kamieniem Papieskim. Pi-
lawa i Rurzyca były ulubionymi 
szlakami wodnymi Karola Woj-
tyły od lat 50 – tych, aż do wybo-
ru na papieża. Po co szukać da-
leko skoro mamy tak blisko ( ok. 
120 km od Poznania ) tereny nie 
zniszczone ludzką ręką. Cudze 
chwalicie...

adeck

Muzeum pamiątek po stacjonujących wojskach radzieckich 
w Bornym Sulinowie

Liczne mosty drrogowe i kolejowe nad Piławą Okazały dąb w Głowaczewie pamiętający spotkania mu-
zyczne „Blues nad Piławą”

Dziękujemy za nadesłane przez 
Państwa liczne zgłoszenia do na-
szej gastronomicznej sondy. Z 
przyjemnością zauważamy, że 
smak mieszkańców naszej Gmi-
ny bardzo wysubtelniał, a język 
wyostrzył… Podczas swoich tu-
rystycznych wędrówek często ko-

rzystaliście Państwo z uroków 
polskiej gastronomii, a wyniki 
konkursu skłaniają do przypusz-
czenia, że dieta Rokietniczan co-
raz częściej jest uzupełniona w 
potrawy rybne. Brawo!
Oczywiście rekordy powodzenia 
biły w tym roku polskie kuror-

ty nadmorskie, w których gastro-
nomicy prześcigali się w wymy-
ślaniu potraw przede wszystkim 
rybnych. I choć w spisie rybnych 
barów, bistr, smażalni i restau-
racji pojawiło się wiele nowych 
– szala zwycięstwa wyraźnie 
przeważyła na korzyść iście kró-

lewskich dań restauracji „U CY-
WILA” w Niechorzu
Będącej własnością Krzyszto-
fa i Urszuli Cywińskich, którzy 
otrzymują „Rokietnicki Złoty 
Kąsek”. Serdecznie gratulujemy i 
życzymy wielu kulinarnych suk-
cesów.

Rozstrzygnięcie konkursu „Najlepsza placówka gastronomiczna na letnim szlaku”
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K R Ó T K O  Z  P O W I A T U . . .
Pokonać wykluczenie
Ruszył projekt „Pokonać wykluczenie. 
Wszechstronna aktywizacja osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym z po-
wiatu poznańskiego”, realizowany przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z 
siedzibą w Poznaniu.
Projekt ten zakłada prowadzenie kom-
pleksowych działań, mających na celu 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecz-
nemu poprzez wspieranie integracji 
społecznej i zwiększenie konkurencyj-
ności na rynku pracy. Jego adresatami 

są osoby z terenu powiatu poznańskie-
go, pełnoletnie, bezrobotne, poszuku-
jące pracy i będące klientami pomocy 
społecznej. Realizacja tego przedsię-
wzięcia nastąpi w latach 2008-2013.
Do spraw utrudniających tym osobom 
zaistnienie lub powrót na rynek  pra-
cy zaliczyć można: niskie kwalifika-
cje, brak nawyku i umiejętności po-
szukiwania pracy, trudności finansowe 
uniemożliwiające dalszą edukację bądź 
podjęcie inicjatyw gospodarczych, izo-
lację społeczną, brak wiary w siebie, po-
stawy roszczeniowe, bezradność, brak 
kompetencji społecznych, niedosta-
teczne wsparcie emocjonalne, niechęć 
pracodawców. Dlatego też, założeniem 
programu jest zwiększenie świadomo-
ści własnego potencjału psychofizycz-
nego jego beneficjentów, nabycie umie-
jętności społecznych oraz umiejętności 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
zwiększenie kwalifikacji zawodowych 
oraz nabycie umiejętności radzenia so-
bie na rynku pracy.
Projekt przewiduje: organizację Kursów 
Umiejętności Społecznych oraz Aktyw-
nego Poszukiwania Pracy, udzielanie 
pomocy w ramach poradnictwa specja-
listycznego (psycholog), zawodowego 
(doradca zawodowy) i prawnego, skie-
rowanie na szkolenia zawodowe (lub 
sfinansowanie nauki), a także turnusy 
rehabilitacyjne i obozy aktywnej inte-
gracji. Przez cały czas trwania projek-
tu zapewniona będzie opieka doradców 
dla osób niepełnosprawnych.
W roku 2008 z pomocy skorzystają 34 
osoby w wieku 18-25 lat,  opuszczające 
placówki opiekuńczo–wychowawcze i 
rodziny zastępcze, 92 osoby niepełno-
sprawne w wieku 18-56 lat, w tym 14 
pełnoletnich uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej oraz 14 osób z oto-
czenia uczestników WTZ, łącznie 140 
osób. Całkowity budżet projektu wyno-
si 692.455,44 złotych, z czego 619.747,62 

złotych pochodzić będzie z Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Zachęcamy wszystkie osoby, chętne 
do wzięcia udziału w kolejnych edy-
cjach projektu, do zgłaszania się do 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
tel. 061-8410-721

Ewa Przybył
Gabinet Starosty
Oprac. na podst.  

materiałów PCPR

Zdjęcie: Ewa Przybył

Û Konferencja prasowa 
 inaugurująca projekt odbyła 
się  w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu.

Zdrowie i sport 
Pod koniec sierpnia  w Starostwie Po-
wiatowym w Poznaniu odbył się audyt 
projektu pod nazwą „Promocja zdrowia 
poprzez sport - zespół przyszkolnych 
otwartych boisk wielofunkcyjnych w 
powiecie poznańskim”, dofinansowywa-
nego z  Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego i Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Przedmiotem projektu jest budowa 
przyszkolnych otwartych boisk wielo-
funkcyjnych, placów zabaw i realizacja 
programów profilaktyki zdrowotnej, 
kształtujących postawy prozdrowotne 
wśród dzieci i młodzieży oraz eliminu-
jących wady postawy i choroby cywili-
zacyjne (np. otyłość). 
 Zakres przedsięwzięcia w części in-
westycyjnej obejmuje budowę:  boiska 
wielofunkcyjnego do koszykówki przy 
Zespole Szkół im. Jadwigi i Stanisław 
Zamojskich w Rokietnicy oraz po jed-
nym boisku do siatkówki w filii Zespo-
łu Szkół w Murowanej Goślinie, i w Po-
znaniu przy ul. Rubież,  budowę dwóch 
boisk wielofunkcyjnych przy zespole 
szkół im. A. Wodziczki w Mosinie,  bu-
dowę dwóch boisk wielofunkcyjnych 
do piłki ręcznej, koszykówki i siatków-
ki, budowę boiska wielofunkcyjnego 
przy zespole szkół w Bolechowie, budo-
wę boiska wielofunkcyjnego przy SOS 
w Mosinie, budowę placu zabaw w filii 
Ośrodka w Puszczykowie, budowę boi-
ska wielofunkcyjnego w Domu Dziecka 
w Kórniku, budowę boiska wielofunk-
cyjnego w Ośrodku wspomagania Ro-
dziny w Kobylnicy.
Na nowych boiskach przeprowadzane 
będą nieodpłatne zajęcia sportowo-re-
kreacyjne dla dzieci w wieku szkolnym 
z terenu powiatu poznańskiego. Odby-
wać się będą one w trzech panelach: ty-
godniowym, weekendowym i wakacyj-

nym. Obejmą  koszykówkę, siatkówkę, 
unihokej, gry i zabawy ruchowe, aero-
bik, badminton.  
W ramach projektu przewiduje się prze-
prowadzenie 14 800 godzin zajęć spor-
towych do września 2010 roku. Rozpo-
częcie części inwestycyjnej planowane 
jest na marzec 2009 roku. 
W trakcie spotkania z audytorem pro-
jektu  Christophem Napierala, dysku-
towano na temat technicznej wyko-
nalności projektu, sposobu rekrutacji 
uczestników, a także działań związa-
nych z zarządzaniem projektem oraz 
jego promocją. Końcowy raport z audy-
tu projektu zostanie przedstawiony Za-
rządowi Powiatu do końca sierpnia tego 
roku. Po wprowadzeniu ewentualnych 
uwag raport zostanie przekazany do 
Biura Mechanizmów Finansowych w 
Brukseli.  Jeżeli audyt projektu uzyska 
pozytywną ocenę w Brukseli to projekt 
otrzyma dofinansowanie na poziomie 
80-85 % kosztów, czyli 1 455 000 euro. 
Umowa zostanie podpisana  prawdopo-
dobnie w październiku 2008 roku.

Agnieszka Ladorska
Wydział ds. Tworzenia  
i Realizacji Projektów

Stypendia dla uczniów
W ramach „Powiatowego progra-
mu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży oraz wyrównywania 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”, 
do końca września 2008 roku ucznio-
wie mogą składać wnioski o przyzna-
nie Stypendium Rady Powiatu Poznań-
skiego. Propozycja jest skierowana do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą, prowadzonych 
przez Powiat Poznański. Warunkiem 
koniecznym do otrzymywania stypen-
dium jest uzyskanie średniej ocen w 
poprzednim roku nauki równej co naj-
mniej 5,0. Zainteresowani powinni zło-
żyć wnioski do  dyrektora szkoły do 30 
września 2008 roku. Stypendium Rady 
Powiatu Poznańskiego przyznawane 
jest na okres roku szkolnego, liczonego 
od września do końca czerwca (10 mie-
sięcy), w kwocie 200 zł miesięcznie.

Starosta Poznański 
nagrodzi
Powiat Poznański wspiera i motywuje 
uczniów do rozwijania uzdolnień po-
przez przyznawanie Nagrody Starosty 
Poznańskiego. Mogą się o nią ubiegać 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 
prowadzonych przez Powiat Poznań-
ski, którzy w poprzednim semestrze 
klasy ponadgimnazjalnej wykazali się 
wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie 
naukowej, sportowej, działalności spo-
łecznej, kulturalnej lub innej – w szcze-
gólności laureaci konkursów i olimpiad 
szczebla krajowego i międzynarodowe-

go. Z wnioskiem o Nagrodę Starosty 
Poznańskiego mogą wystąpić: zaintere-
sowani uczniowie, wychowawcy, dyrek-
torzy, organizacje szkolne i społeczne. 
Wnioski należy składać do dyrektora 
szkoły do końca semestru, w którym 
uczeń dokonał wybitnego osiągnięcia 
(nie później jednak, niż do końca na-
stępnego semestru).
Zarząd Powiatu Poznańskiego rozpa-
truje zgłoszenia i decyduje o przyzna-
niu nagrody oraz określa jej wysokość 
i formę. Szczegółowe informacje moż-
na znaleźć w  Uchwale Nr XXXII/309/
II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z 
dnia 27 września 2005 r., oraz  uzyskać 
w  Wydziale Edukacji Starostwa Powia-
towego w Poznaniu tel. (061) 8410 754.

Piotr Pietryga
p.o zastępcy dyrektora 

Wydziału Edukacji

Czekamy na  
„Pocztówki z powiatu”

Przypominamy o konkursie 
dla dzieci szkół powiatu poznańskie-
go pod nazwą „Pocztówka z powiatu”. 
Zakończyły się wakacje, a więc czas po-
znawania i odwiedzania miejsc zarów-
no bliskich i jak trochę dalszych. Za-
chęcamy najmłodszych mieszkańców 
do podzielenia się z nami swoimi spo-
strzeżeniami i przygotowania pięknej, 
barwnej pocztówki, jako wspomnienia 
lata spędzonego w powiecie poznań-
skim. Liczymy na pomysłowość ma-
łych plastyków. Z warunkami uczestni-
ctwa w konkursie można zapoznać się 
na stronie internetowej www.powiat.
poznan.pl 
Termin nadsyłania prac został przedłu-
żony do 20 września 2008 roku. Na naj-
lepszych czekają atrakcyjne nagrody 
dla indywidualnych uczestników oraz 
zabawa rekreacyjna dla całej klasy.

Bernadeta Jaśkowiak 
Wydział Promocji, Kultury  

i Współpracy z Zagranicą 
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www.pony-poznan.republika.pl

ANNA PEMPERA  tel. 501 436 392
DAWID PEMPERA tel. 506 145 261

NAUKA I DOSKONALENIE JAZDY KONNEJ
IMPREZY, WYCIECZKI, PRZEJA D KI BRYCZK , PÓ KOLONIE

 Konkurs fotograficzny
Û I miejsce – „Powitanie sierpniowego poranka” 

Katarzyna Głowacka

Û III miejsce – „Zachód słońca przy 
wiatraku” Małgorzata Górzna

Ü 
III miejsce 

„Wiatrak w 
Rogierówku”  

Kamila  
Marcinkowska

Þ II miejsce – „Barwy słonecznika” 
Małgorzata Górzna

Û III miejsce – „Krajobraz po żniwach” 
Agnieszka Beata Fabiańska

Wincanton Polska Sp. z o.o. – międzynarodowa firma logistyczna 
w związku z rozwojem firmy zatrudni

PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH
Nr Ref. PM/POZ/GW

Miejsce pracy: Sady k/Poznania

Wymagania:
- Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- Umiejętność pracy w dużym zespole
- Dyspozycyjność

Oferujemy:
- Pracę na umowę w pełnym wymiarze godzin
- Pewną pracę w międzynarodowej firmie
- Możliwość awansu zawodowego
- Wynagrodzenie zasadnicze, premia, opieka medyczna,  

możliwość skorzystania ze środków ZFSP
- Szkolenie na Operatora Wózków Widłowych (dot. Magazyniera)

Kandydatów prosimy o przesłanie życiorysu wraz z numerem ref. na adres:
e-mail: rekrutacja@wincanton.pl

lub
Wincanton Polska Sp. z o.o.

Oddz. Poznań, ul. Za Motelem 2b
SADY k/Poznania, 62-081 Tarnowo Podgórne

Tel. 661 987 110 lub 022 711 6000

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W ofercie prosimy o złożenie następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą 
z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
Cegiełka Sp. z o.o.

60-456 Poznań, ul. Słupska 43
tel. (061) 847 69 21, tel./fax (061) 848 84 82
czynne od 7.00-16.30, w soboty 7.30-13.30

oddział Mrowino-Zmysłowo
ul. Dworcowa 20, tel./fax (061) 814 49 82

Oferuje do sprzedaży:
cement, wapno, nadproża �
kleje, gipsy, cement biały �
cegłę pełną, dziurawkę,   �
K-3, U-220, Max-y
cegły klinkierowe: Wieneberger,  �
CRH, Roben
dachówkę, grysy do lastriko �
styropian, wełnę �

papę, lepiki Jarocin, Werner �
nawozy azotowe i fosforowe �
stropy Terriva �
płyty kartonowo-gipsowe i profile �
cegła porotherm, keramzyt �
stal �
kostka brukowa Poz-Bruk �
żwir, ziemia �

Oferujemy również pełną obsługę budowy i  t ransport
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