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Drodzy Czytelnicy!
W naszym kalendarzu z roku na rok przybywa kolejnych rocznic, 

upamiętniających ważne wydarzenia, postaci, przełomowe chwile w 
dziejach państwa i narodu. Nauczyliśmy się z lubością przygotowywać 

wszelakie przedsięwzięcia, nieco patetycznie zwane obchodami, których 
literalnym i deklarowanym celem jest zawsze oddanie hołdu i czci tym 
i temu, co w pamięci pokoleń powinno zajmować miejsce szczególne. 
Mamy więc święto Konstytucji 3 Maja, kolejną rocznicę powrotu Polski 
Niepodległej na mapę Europy z naszym wielkopolskim, jakże ważnym 

akcentem, obchodzimy 5 rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
i 4 czerwca – dzień, który do 1989 roku, przez długie lata powojennej historii, 

był marzeniem rzesz opozycjonistów. Coraz częściej jednak nurtującym 
staje się pytanie – po co to wszystko, skoro nieodłącznym elementem każdego scenariusza stają się waśnie i kłótnie o 

ocenę tych faktów i zdarzeń i rozliczanie ich bohaterów z win, o których oni sami czasem nawet nie mieli pojęcia? Czy 
słowa poety, barda solidarności Jacka Kaczmarskiego „Wyrwij murom zęby krat! Zerwij kajdany, połam bat! A mury 

runą, runą, runą, I pogrzebią stary świat!”, nie stały się przekłamaniem? A może stało się z nimi to czego bał się poeta 
– wymknęły się z jego z rąk,  porwane przez tłum zaślepiony swoją doskonałą rewolucją,  

by zaprzepaścić to, co było w niej najpiękniejsze? 
Zapraszając Państwa do lektury, zapraszam również do refleksji nad tym, czym jest prawość. Inspiracją niech będzie 

starożytny Arystoteles i jego „Retoryka”: „Prawość to również wyrozumiałość dla ludzkich słabości, to branie pod uwagę 
(…) nie litery prawa lecz jego ducha zamierzonego przez ustawodawcę (…); to sądzenie nie na podstawie części, lecz 
całości. (…) Jest to także umiejętność (…) rozstrzygnięcia sporu raczej słowem niż czynem, na drodze porozumienia”. 

(ks. I 1374b). Pamiętajmy, że każdy mur będący symbolem wszelkiej niewoli  
można zburzyć, tylko czy warto, gdy na jego miejscu budujemy nowy?

Rokickie Wiadomości
Wydawca: Gmina Rokietnica Adres: 62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska 1, tel 061-89-60-614
Redaktor Naczelny: Danuta Potrawiak 
zaprasza codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy
Zespół redakcyjny: Teresa Bartol, Ryszard Lubka, Leszek Skrzypiński
Współpraca:  Małgorzata Sklepik, Anna Rychławska-Krzyśko, Magdalena Jujeczka, Maria Chojnacka, 
Krystyna Semba, Andrzeja Deckert, Jolanta Dańczak, Maria Matuszczak, Anna Szukalska-Kuś, Kinga 
Olejniczak, Ada Ogrodnik, Ewa Maciejaszek, Marcel Trzybiński, M. Pawlisiak, Jacek Olejniczak, Małgorzata 
Szymańska, Stanisław Sikorski, Bogdan Nowaczyk, Kamila Tobolska, Zofia Michałek

Materiały do numeru 6/2009 prosimy dostarczyć do 15.06.2009 r.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótu i opracowywania materiałów.
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 

Skład, ogłoszenia, druk: Studio KWADRAT
tel.: 0607 566 555, fax: 061 648 26 49, email: mn@kreator.com.pl
Nakład: �500 egzemplarzy
Numer zamknięto: 25.05.2009 r.
Propozycje artykułów:  Danuta Potrawiak, Urząd Gminy, pok. nr 16 
e-mail: urzad@rokietnica.pl

Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma.

Danuta Potrawiak
Redaktor Naczelny 

„Rokickich Wiadomości”

Komunikat  
AKADEMII  
WIEKU  
DOSTOJNEGO  
w Rokietnicy
l czerwca o godz. 18.00 w Klubie Sołe-
ckim Mrowino – Cerekwica, kolejny wy-
kład „Gruźlica - choroba nadal groźna” 
wygłosi prof. Halina Batura - Gabryel. 
Zapraszamy wszystkich chętnych.

Uroczystość zakończenia roku akade-
mickiego 2009 Akademii Wieku Dostoj-
nego im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy 
odbędzie się w poniedziałek, 15 czerw-
ca o godz. 18.00 w Klubie Sołeckim Mro-
wino - Cerekwica. W trakcie uroczysto-
ści nastąpi rozdanie indeksów z wpisem 
na rok akademicki 2009 oraz wręczenie 
Certyfikatów potwierdzających udział w 
szkoleniu. 
Wykład „Energia jądrowa - obawy i na-
dzieje” wygłosi prof. Włodzimierz Fiszer.
Udział wszystkich słuchaczy koniecz-
ny, sympatyków zachęcamy do wzięcia 
udziału.

Rozpoczęcie nowego roku akademickie-
go 2009/2010 w październiku. Informacje 
i zapisy w Bibliotece Gminnej.

NASZE PATRONATY:
Imprezy, uroczystości, przedsięwzięcia i zawody sportowe odbywające 
się pod patronatem medialnym „Rokickich Wiadomości”:
	17 maja 2009 - II Rodzinny Rajd Rowerowy „W zdrowym ciele, 

zdrowy duch”;
	Akademia Wieku Dostojnego – placówka kształcenia ustawicz-

nego. Klub Sołecki Mrowino-Cerekwica. 
	Kolejny wykład l czerwca o godz. 18.00 - „Gruźlica - choroba 

nadal groźna” wygłosi prof. Halina Batura – Gabryel; 
	15 czerwca o godz. 18.00 uroczystość zakończenia roku 

akademickiego. Wykład „Energia jądrowa - obawy i nadzieje” 
wygłosi prof. Włodzimierz Fiszer.

	01 czerwca 2009 r., godz. 16.00 inauguracja działalności 
KLUBU FILMOWEGO w Gimnazjum w Napachaniu – spotkanie 
autorskie z: DOROTĄ LATOUR – reżyserem i scenarzystą filmo-
wo– teatralnym i MIROSŁAWEM SKRZYPCZAKIEM – operatorem 
filmowym.

	6 czerwca 2009 r. godz. 10.00 - I Rodzinne Grand Prix Rokietnicy 
w biegach – „Bieg ku słońcu”;

	6 czerwca 2009 r. o godz. 10.00 „I Powiatowy Turniej Koszy-
kówki Osób Niepełnosprawnych o puchar Starosty Poznań-
skiego” na  boisku „Orlik 2012” przy Gimnazjum z Oddziałami 
Integracyjnymi w Napachaniu. 

	7 czerwca 2009  - boisko ORLIK 2012 przy Gimnazjum z Od-
działami Integracyjnymi w Napachaniu - Turniej Piłkarski  Orlik 
2012” pod patronatem wójtów czterech gmin współpracujących 
w ramach inicjatywy Leader: Kaźmierza, Tarnowa Podgórnego, 
Szamotuł i Rokietnicy;

	9 czerwca 2009 r. godz. 19.15 Klub sołecki Mrowino-Cerekwica  
- spotkanie z Teresą Lipowską aktorką teatralną i filmową, od-
twórczynią jednej z głównych ról kobiecych w serialu „M jak miłość”

	13-20 czerwca 2009 r. Festiwal Chopinowski CHOPINIADA 
w Małej Filharmonii w Puszczykowie 

W Dniu Dziecka 
Kiedy pytasz „dlaczego?”
Kiedy pytasz dlaczego, otwierasz sze-
roko oczy, a potem pełnym wiary w 
najwłaściwszą odpowiedź głosem, 
zwracasz swą ufną twarz w stronę 
tych, którzy są dla ciebie skarbnicą 
wszystkich mądrości, jesteś jak dziecko. 
Kropla po kropli wypełniasz swoją bez-
kresną ciekawość świata, zbierasz ziar-
na, które kształtują Twoją osobowość. 
Chłoniesz wszystko to co jest barwne, 
kolorowe, niezwykłe z prostolinijnym 
przekonaniem, że nikt i nic Cię nie 
skrzywdzi. Kiedy płaczesz, wyciągasz 
ręce i szukasz  bezpiecznej przysta-
ni, biegnąc na oślep w stronę ramion, 
które jak żelazne wrota potrafią Cię za-
mknąć w czułym i pełnym ciepła kręgu. 
Tylko Ty tak potrafisz się cieszyć, tylko 
Ty nie umiesz kłamać, tylko Ty dajesz 
tyle radości i pozwalasz wierzyć, że co-
dzienny wschód słońca ma sens.
Wszystkim dzieciom, by każdy ich dzień 
kończył się szczęśliwym i bezpiecznym 
snem.

Redakcja
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Bartosz Derech 
Wójt gminy Rokietnica

Szanowni Państwo,

Śmiem postawić tezę, że do 
niedawna debata na temat budo-
wy hali sportowej w Rokietnicy 
znajdowała się w martwym punk-
cie. Wszyscy wiedzieli (i wiedzą), 
że jest to jedno z zadań prioryte-
towych, ale znając również moż-
liwości finansowe naszej gminy, 
której budżet równy jest kosztom 
realizacji planowanej inwestycji, 
nie wiedzieli jak problem braku 
tej ważnej budowli rozwiązać. 
Przypomnę tylko, że dwanaście 
lat temu została rozpoczęta budo-
wa, było to zadanie finansowane 
z budżetu państwa, praktycznie 
bez żadnego udziału gminy (za 
wyjątkiem wydzierżawienia czę-
ści terenu), niestety ze względu na 
kilka czynników budowa została 
wstrzymana. W roku 2002 gmina 
przejęła plac budowy wraz z nie-
ruchomością od Powiatu Poznań-

skiego. Od tego też czasu, toczy 
się niekończąca debata, co zrobić 
z „wizytówką” naszej gminy, któ-
ra znajduje się przecież w samym 
jej centrum. Obejmując funkcję 
Wójta doskonale zdawałem sobie 
sprawę, że nie ma szans na dokoń-
czenie tej inwestycji spoglądając 
tylko z perspektywy możliwości 
naszego budżetu. Zakładając, 
że gmina nie będzie realizowała 
żadnych innych inwestycji (co 
jest praktycznie niemożliwe) i tak 
zadanie to okazałoby się mało re-
alne. Aby pełnowymiarowa hala 
sportowa mogła cieszyć miesz-
kańców gminy, należy spojrzeć na 
to zadanie z innej strony, nie jako 
zadania samorządowego, wyni-
kającego z zadań własnych, ale od 
strony biznesowej. Dysponujemy 
bardzo atrakcyjną działką, jak 
wyżej wspomniałem w samym 

centrum gminy, która praktycznie 
jako takiego centrum nie posiada, 
działką która stanowi duży mają-
tek. Rozwiązaniem, które stwarza 
realne podstawy ekonomiczne, 
aby wybudować halę sportową, 
jest powiązanie tego zadania z po-
wierzchnią handlowo-usługową i 
odseparowanie od budżetu gmi-
ny. Przez ostatnie półtora roku 
zleciłem wykonanie dokumenta-
cji, która umożliwiłaby przerwa-
nie wszelkich dyskusji na temat 
lokalizacji i finansów potrzebnych 
do zrealizowania tej inwestycji. 
Podstawowe dokumenty to ana-
liza stanu technicznego, wycena 
poczynionych nakładów, koncep-
cja zagospodarowania centrum, 
biznesplan, oraz opinie prawne. 
Wszystkie te dokumenty powstały 
przy udziale profesjonalnych firm 
z dużym doświadczeniem. Wyni-

kiem blisko półtorarocznej pracy 
jest bardzo ciekawa koncepcja 
zagospodarowania działki z peł-
nowymiarową halą sportowo-wi-
dowiskową, z powierzchnią pod 
lokale handlowo- usługowe, wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą 
(parking, przebudowa skrzyżo-
wań), która pomimo dużych kosz-
tów inwestycyjnych jest realna do 
wybudowania. Na sesji w dniu 27 
marca 2009 r. Rada Gminy podję-
ła jedną z ważniejszych uchwał tej 
kadencji, mianowicie utworzyła 
trzecią gminną spółkę ze 100% 
udziałem gminy. Spółka nosi na-
zwę ROS (Rokietnicki Ośrodek 
Sportu) i jej zadaniem jest reali-
zacja i zarządzanie przedmiotową 
inwestycją.

Oczywiście trudno nie wspo-
mnieć o potencjalnym ryzyku 
związanym z realizacją tego za-

Wójt Gminy Rokietnica 
ogłasza przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowa-
nej, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 217/9 o pow. 58 m², 
położonej w miejscowości Rokietni-
ca, będącej własnością Gminy Rokietnica, 
dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach 
prowadzi księgę wieczystą KW nr �8�67.
W obowiązującym studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Rokietnica uchwalonym 
Uchwałą Nr XIX/162/99 Rady Gminy Ro-
kietnica z dnia 14.12.1999r. wraz ze zmia-
nami, działka nr 217/9, położona w Rokiet-
nicy przeznaczona jest pod mieszkalnictwo. 
Z uwagi na małą powierzchnię, działka nr 
217/9 nie może funkcjonować jako samo-
dzielna działka przeznaczona pod zabudo-
wę mieszkaniową i może być sprzedana pod 
warunkiem włączenia jej do działek sąsied-
nich, jako łączność gospodarcza. 
Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ust-
nego ograniczonego dla właścicieli działek 
przyległych na poszerzenie sąsiednich nie-
ruchomości. 

Cena wywoławcza
nieruchomości została ustalona na 

kwotę 14.790,00 zł netto. 
Do ceny sprzedaży nieruchomości 

osiągniętej w przetargu zostanie do-
liczony 

22% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się 17 czerwca 2009 
roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w 
Rokietnicy.
Wadium w wysokości 2.958,00 zł na-
leży wpłacić najpóźniej do 12 czerwca 
2009 roku (włącznie) w kasie Poznańskie-
go Banku Spółdzielczego w Poznaniu O/Ro-
kietnica lub przelewem na konto Poznań-
skiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu 
O/Rokietnica (nr konta 19 904�1041 �041 
002� 9110 0028). 
Cena nieruchomości powiększona o 22% 
podatku VAT podlega zapłacie nie później 
niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Na-
bywca ponosi koszty notarialne i sądowe, 
które określi notariusz. 
Osoby przystępujące do przetargów zobo-
wiązane są do wpłacenia wadium w po-
danej wyżej wysokości. Dowód wniesienia 

wadium przez uczestnika przetargu podle-
ga przedłożeniu Komisji Przetargowej przed 
otwarciem przetargu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika przetargu, który przetarg 
wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium 
jest zwracane w terminie � dni po zamknię-
ciu przetargu, na konto przez nich wskazane. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchyle-
nia się uczestnika, który wygrał przetarg od 
zawarcia umowy. Osoby prawne zobowią-
zane są przedstawić aktualne (tj. wydane w 
ciągu ostatnich trzech miesięcy) dokumen-
ty rejestrowe. Cudzoziemcy mogą uczestni-
czyć w przetargu, jeżeli posiadają zgodę Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
na nabycie nieruchomości. Do uczestnictwa 
w przetargu zakwalifikowane zostaną oso-
by fizyczne lub prawne, które przedstawią 
akt własności do działki przyległej.
Osoby zmierzające uczestniczyć w przetar-
gu powinni złożyć dowody potwierdzające 
spełnienie warunków ograniczenia przetar-
gu okazując wymagane dokumenty najpóź-
niej do dnia 15 czerwca 2009 roku do godz. 
12.00 w pok.1 tut. Urzędu. Lista osób zakwali-
fikowanych do uczestnictwa w przetargu wy-

wieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Rokietnicy, przy ul. Golęcińskiej 1 w 
dniu 16 czerwca 2009 roku. 
Oferenci zakwalifikowani do przetargu, w 
dniu przetargu winni okazać: dowód wpła-
cenia wadium, dowody osobiste, numery 
NIP, a osoby prawne ponadto pełnomocni-
ctwo wystawione przez organ zarządzają-
cy tej jednostki do reprezentowania w prze-
targu.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony prze-
targ z uzasadnionej przyczyny, informując o 
tym niezwłocznie w formie właściwej dla 
ogłoszenia o przetargu.
W przypadku chęci podłączenia ww. nie-
ruchomości do infrastruktury technicznej, 
warunki podłączenia określi odpowiednia 
instytucja. Energia elektryczna – warunki 
podłączenia określi ENEA w Szamotułach. 
Gaz – warunki podłączenia określi Wielko-
polska Spółka Gazownictwa w Poznaniu. 
Podłączenie wodno-kanalizacyjne – wa-
runki określi Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy. 
Dodatkowe informacje na temat przetargu 
można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rokiet-
nicy, ul Golęcińska 1, (tel. 061 89 60 609).

Informacja Wójta Gminy Rokietnica Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Rokietnica i sołectw wywieszono na okres 21 dni Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy 
Rokietnica z dnia 20 maja 2009r. w sprawie przeznaczenia w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Rokietnica.
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Kochana Halu!

Miesiąc marzec charakteryzował się 
w naszej gminie nie tylko „austria-
cka pogodą”, ale i wręcz „niemie-
ckim poczuciem humoru”. Wiesz to 
jest taki humor, z którego człowiek 
nie wie czy ma się śmiać czy płakać. 
A wszystko za sprawą dwóch sesji 
Rady Gminy Rokietnica, zwyczajnej 
i nadzwyczajnej, i części jej uczestni-
ków. Sesja zwyczajna odbyła się w 
dniu 17 marca 2009 roku, o godzinie 
15.10 i brało w niej udział 13 rad-
nych. Jak zwykle Pani Przewodni-
cząca po otwarciu sesji, powitaniu 
przybyłych gości i stwierdzeniu pra-
womocności obrad, przedstawiła 
proponowany ich porządek. Wów-
czas o głos poprosił Pan Wójt. Zwra-
cając się do Rady wniósł o usunięcie 
z porządku obrad uchwały w spra-
wie „zwolnienia z podatku od nieru-
chomości w ramach pomocy regio-
nalnej na wspieranie nowych 
inwestycji” i wprowadzenie w to 
miejsce projektu uchwały w sprawie 
„wniesienia do Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ro-
kietnicy, jako aportu rzeczowego, 
nieruchomości położonych w miej-
scowości Napachanie”. Następnie 
Pani Przewodnicząca zwróciła się 
do Rady o wprowadzenie do po-
rządku obrad punktu 8 dotyczącego 
przegłosowania przez Radę stano-
wiska Rady Gminy Rokietnica w 
sprawie inwestycji polegającej na 
przebudowie i rozbudowie linii ko-
lejowej E-59 na odcinku Poznań – 
Szczecin - Świnoujście. Poprawkę 
wniesioną przez Pana Wójta Rada 
przyjęła 12 głosami, a przez Panią 
Przewodniczącą 13 głosami za. Wy-
wnioskowałam z tego, że albo Pani 
Przewodnicząca ma większą siłę 
przebicia albo też któryś z rad-
nych nie lubi PUK-u. Dalej radni 
przyjęli przy 1 głosie wstrzymują-
cym się, protokół z obrad poprzed-
niej sesji. W punkcie interpelacje i 
zapytania radnych głos zabrali: rad-
ny Ryszard Lubka w sprawie szkod-
nictwa leśnego i radny Sławomir 
Kieliszek, który przedstawił stano-
wisko Klubu RFO dotyczące proce-
dury odwołania sołtysa sołectwa 
Mrowino-Cerekwica. Radny Lubka 
w swojej interpelacji, poruszył bar-
dzo istotną kwestię wycięcia lasu na 
Zmysłowie przez jego właścicieli. 
Las ten wycięto za zgodą nadleśni-
ctwa w celu jego „odmłodzenia” to 
jest dokonania nowych nasadzeń. 
Na wniosek właścicieli Starostwo 

wydało jednak decyzję o prze-
kształceniu gruntu leśnego w… 
rolny. Już widzę jak właściciele tego 
terenu w przyszłości sieją zboże! 
Z kolei po odczytaniu przez pana 
radnego Sławomira Kieliszka stano-
wiska klubu RFO, do głosu dorwał 
się pan radny Jerzy Gmerek. Stwier-
dził, że pomimo iż zarzuty stawia-
ne pani sołtys Róży Lubka są bez-
zasadne, to Wójt powinien zwołać 
zebranie sołeckie. Jak dobrze zro-
zumiałam to jego zdaniem radni 
powinni podejmować stanowiska 
tylko na sesjach, a nie na komisjach, 
a ponadto głosowanie nad przyję-
ciem tego stanowiska nie zostało 
wprowadzone do porządku obrad 
komisji wspólnej. W odpowiedzi 
Pani Przewodnicząca podkreśliła, że 
posiedzenia komisji wspólnej nie 
odbywają się w oparciu o sztywno 
narzucony porządek obrad. Szczerze 
mówiąc to byłam na kliku takich ko-
misjach i ani razu nie przedstawiano 
tam, ani nie głosowano porządku 
obrad. Co więcej - … nikt z radnych 
(w tym również pan Gmerek i pan 
Kieliszek) nawet o to nie zabiegał! 
Pan radny Kieliszek powiedział też, 
że radni z RFO nie brali udziału w 
głosowaniu i że radny Jerzy Gmerek 
opuścił wówczas salę obrad. No cóż 
z tego co mi wiadomo to w komisji 
nie uczestniczyli wszyscy radni z 
Klubu RFO, a jeżeli chodzi o radne-
go Gmerka to moim zdaniem mógł 
to być równie dobrze nawrót tej cho-
roby, o której Ci wcześniej pisałam 
na jednej z poprzednich sesji, a któ-
ry był tak złośliwie komentowany 
właśnie przez radnych z … RFO ! Po 
tej wymianie zdań Pni Przewodni-
cząca otwarła debatę na temat funk-
cjonowania Zespołu Szkół w Rokiet-
nicy. Głos zabrał Pan Dyrektor 
Roman Mis i za pomocą prezentacji 
multimedialnej, przedstawił funk-
cjonowanie zespołu i korzyści jakie 
odnieśli uczniowie, ich rodzice, na-
uczyciele i budżet gminy. Jak wyglą-
dał poziom oświaty i jej organizacja 
w 2006 roku, sama wiesz. W chwili 
obecnej nastąpił zwrot o 180 stopni: 
spadek zmianowości do 1,0, pełne i 
efektywne wykorzystanie pomiesz-
czeń lekcyjnych dzięki scentralizo-
wanemu zarządzaniu. Odniosłam 
wrażenie, że radni podzielali zdanie 
Pana Dyrektora, gdyż głosów opo-
nenckich czy krytycznych nie sły-

szałam. Po zakończeniu de-
baty radni przystąpili do 
rozpatrywania projektów 
uchwał. Najpierw jednogłośnie 
podjęli uchwałę w sprawie „upo-
ważnienie pana Wójta do reprezen-
towania w Radzie Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania DOLINA 
SAMY, Gminy Rokietnica”. Następ-
nie również jednogłośnie podjęli 
uchwałę w sprawie przejęcia od Po-
wiatu Poznańskiego niektórych za-
dań zarządzania publicznymi dro-
gami powiatowymi”. Dalej przyszedł 
czas na przyjęcie uchwał w sprawie 
zatwierdzenia Planów Odnowy 
Miejscowości na lata 2009-2015. 
Było tego pięć uchwał, które doty-
czyły miejscowości Napachanie, 
Kiekrz, Mrowino, Żydowo, Krzysz-
kowo. Przed ta sesją odbyły się ze-
brania wiejskie, gdzie mieszkańcy 
samodzielnie określili priorytety 
rozwoju miejscowości. Zgodnie z 
ustawą radni mogli tylko przyjąć lub 
odrzucić te uchwały, natomiast nie 
mogli w nich nic zmieniać. Już pod-
czas tych zebrań, na których obecni 
byli również radni z danego sołe-
ctwa, Pan Wójt poinformował zebra-
nych, że jednym z nadrzędnych ce-
lów tej kadencji jest walka o 
pozyskanie funduszy zewnętrznych. 
Gmina ma możliwość złożenia 
wniosku o dofinansowanie w 50% z 
programu UE budowy placów za-
baw w ww. miejscowościach pod 
warunkiem uchwalenia Planów Od-
nowy Miejscowości. Jeżeli nasz 
wniosek przejdzie, to Gmina będzie 
realizować ten projekt, a jeżeli nie, to 
zmuszeni będziemy odłożyć jego re-
alizacją na okres późniejszy. Pamię-
tam na zebraniach, że mieszkańcy 
to w pełni zrozumieli, niestety 
niektórzy radni nie. Nie wiem z 
czego to wynikało, ale na przykład 
pani radna Elżbieta Brzeźniak z 
uporem powtarzała, że podjecie ta-
kiej uchwały to składanie mieszkań-
com obietnic bez pokrycia. Jej zda-
niem Gmina podejmując tą uchwałę 
zobowiązuje się do realizacji całego 
Planu Odnowy w tych latach. Co 
więcej twierdziła, że jak wniosek nie 
przejdzie to Gmina będzie musiała 
sama ponieść koszty. Masło maśla-
ne! Przecież warunkiem przystąpie-
nia do realizacji jest właśnie otrzy-
manie dotacji! Mówił o tym Wójt i 
wyjaśniano to również na komisji 

wspólnej. Uchwały te mają postać 
deklaratywną (pod warunkiem), a 
nie obligatoryjną. Ponadto chyba 
dobrze mieć wytyczone przez miesz-
kańców w sposób demokratyczny 
kierunki działania w ich miejsco-
wościach. Nie dziwiłabym się jesz-
cze pani radnej Brzeźniak, Pankow-
skiej czy radnemu Gmerkowi, gdyż 
w przypadku uzyskania funduszy 
pójdą one na miejscowości, z któ-
rych oni nie kandydowali (jak wiesz 
Halu każdemu bliższa koszula niż 
marynarka), ale pan radny Kieliszek 
był na zebraniu w Kiekrzu i widać 
wola jego wyborców nie specjalnie 
go dotyczy. Koniec końców za de-
mokratycznie wytyczonymi plana-
mi głosowało 9 radnych a 4 ww. rad-
nych wstrzymało się od głosu. Jako 
kolejny pod głosowanie został pod-
dany projekt w sprawie „udzielenia 
miastu Poznaniowi pomocy finan-
sowej w formie dotacji celowej na 
badania dotyczące funkcjonowania 
i kierunków rozwoju poznańskiego 
obszaru metropolitalnego”. Zgodzisz 
się chyba ze mną Halu, że jeżeli Gmi-
na Rokietnica na mocy uchwały 
Rady przystąpiła do programu i jest 
członkiem metropolii Poznańskiej, 
to uchwała ta jest tylko konsekwen-
cją wcześniej podjętych. Na naszą 
gminę przypadło w tej sytuacji do 
zapłacenia 5.600,00 PLN. Konse-
kwentnie za podjęciem tej uchwały 
głosowało 12 radnych przeciw 
była… radna Elżbieta Brzeźniak. Ja-
koś jej argumentacja, że można le-
piej wykorzystać w niezbyt zasobnej 
gminie Rokietnica kwotę 5.600,00 
zł. mnie nie przekonała. Przecież 
chyba powinniśmy szanować swo-
ich partnerów - członkostwo w aglo-
meracji poznańskiej jest oprócz ko-
rzyści także zobowiązaniem. Ale 
może się mylę, a jest to tylko moje 
wewnętrzne przekonanie? W związ-
ku z wprowadzeniem od 01 kwiet-
nia 2009 roku przez miłościwie nam 
panujących w Warszawie, podatku 
VAT od aportów rzeczowych na 
rzecz gminnych spółek, Pan Wójt 
zwrócił się do Rady o przekazanie 
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jeszcze na tej sesji aportu rzeczowe-
go w postaci dwóch użytkowanych 
już przez PUK działek w Napacha-
niu. W dyskusji nad uchwałą udział 
wzięli Pan Wójt, pani radna Elżbieta 
Brzeźniak i pan radny Zbigniew 
Muszyński. Argumentacja Pana 
Wójta i interes Gminy, to jest oszczę-
dzenie Gminie 88.200,00 PLN opłat 
z tytułu podatku VAT (gdyby chciała 
później przekazać te działki), prze-
mówiła do 7 radnych, którzy głoso-
wali za podjęciem uchwały. Dwóch 
radnych wstrzymało się od głosu, a 3 
radnych było przeciw (tak, tak ta 
Pani Radna też).  Za kolejna uchwa-
łą w sprawie „zmian w budżecie 
gminy na rok 2009” głosowało 12 
radnych, jedna radna wstrzymała 
się od głosu (zgadnij która?). Doszła 
ona pewnie do wniosku, że prowa-
dzony przez Powiat Poznański pro-
gram związany z profilaktycznymi 
szczepieniami dziewczynek nie 
gwarantuje zaszczepienia dziewczy-
nek z naszej gminy i że Gmina win-
na realizować ten program samo-
dzielnie (tak wywnioskowałam z jej 
wypowiedzi), choć czegoś tu nie ro-
zumiem - w ramach tego programu 
gmina ma wydatkować 36.000 PLN, 
Starostwo drugie tyle, a szczepionki 
mają trafić właśnie do naszych dzie-
ci. To jest wyraźnie napisane i to 
samo powtórzyła obecna na sesji 
radna powiatowa pani Ewa Kulecz-
ka-Drausowska. Powiem Ci, że się z 
tą naszą panią radną gminną pogu-
biłam. To chce oszczędzać 5.600 zł 
kosztem wiarygodności gminy, to 
znowu nie chce uciec przed płace-
niem w przyszłości 82.000 zł VAT 
państwu z naszych podatków, to 
znowu chce żebyśmy nie korzystali z 
36.000 zł. dofinansowania powiatu i 
sami realizować ten program za 
72.000 zł. Jakiś obłęd. Czyli co – 

mamy zyskać 5.600 zł a stracić… co 
najmniej 118.000 zł.? A może ja już 
liczyć nie umiem? Na tym głosowa-
nia uchwał zakończono. Po przerwie 
radny Jerzy Gmerek odczytał treść 
stanowiska wypracowanego i 
uchwalonego przez Komisję Finan-
sów, Budżetu, Rozwoju Gospodar-
czego i Rolnictwa podczas posiedze-
nia tej komisji, a dotyczące planów 
przebudowy i modernizacji linii ko-
lejowej E-59. Następnie Rada Gminy 
jednogłośnie przyjęła stanowisko w 
sprawie „propozycji rozwiązań ko-
munikacyjnych związanych z budo-
wą Zachodniej Obwodnicy miasta 
Poznania”. Nie musze Ci kochana 
mówić, że zarówno stanowisko 
komisji, jak i całej Rady, było ne-
gatywne w stosunku do projektów 
PKP. Radni zdecydowali, że stano-
wisko Rady wraz z załącznikiem 
(stanowiskiem komisji) zostanie 
przesłane Wojewodzie Wielkopol-
skiemu w ślad za wcześniej wysła-
nym stanowiskiem Pana Wójta, 
którego załącznik stanowił protokół 
ze zwołanego przez Wójta w tej spra-
wie, zebrania mieszkańców Gminy z 
udziałem władz samorządowych 
Szamotuł i Wronek oraz przedstawi-
cielami Wojewody i PKP. Dalej spra-
wozdanie z działalności w okresie 
sesyjnym złożyli: Wójt Gminy, Prze-
wodnicząca Rady Gminy, przewod-
niczący Komisji Rady Gminy Ro-
kietnica. W odpowiedziach na 
interpelacje i zapytania, Wójt usto-
sunkował się do interpelacji radne-
go Lubki, informując go, że Urząd 
Gminy już złożył odwołanie od de-
cyzji Starosty oraz krótko do stano-
wiska Klubu Radnych RFO – infor-
mując, że opinie w tej sprawie wydał 
fachowiec, czyli Radca Prawny, na 
bazie przede wszystkim Statutu So-
łectwa uchwalonego przez Radę 

Gminy Rokietnica. W wolnych gło-
sach i wnioskach głos zabierali rad-
na Małgorzata Szymańska, sołtys Jó-
zef Fudala (z podziękowaniami), 
radna Elżbieta Brzeźniak, sołtys 
Henryk Kiejnich, pan Marek Grza-
na, radny Wojciech Mazurek, Pan 
Wójt i Sekretarz Gminy (w sprawie 
porządków w Gminie) oraz radni 
Sławomir Kieliszek, Jerzy Gmerek, 
Przewodnicząca Rady Gminy, radca 
prawny mec. Beata Schulz-Górska 
i Sekretarz Gminy (w sprawie stano-
wiska Klubu RFO). Miałam Ci sze-
rzej opisać tą dyskusje, ale wierz mi 
argumenty pana Kieliszka i pana 
Gmerka były tak „płytkie” i pod pub-
likę, że nie chce mi się już ich ko-
mentować. Śmiać mi się tylko chcia-
ło jak radny Gmerek argumentował, 
że stanowisko komisji jest nie waż-
ne, podczas gdy sam złożył stanowi-
sko swojej Komisji w sprawie mo-
dernizacji linii kolejowej E-59, 
uznając je za ważne i jak Pan Sekre-
tarz zwrócił uwagę, że opinia Radcy 
Prawnego, a dalej stanowisko Komi-
sji zostało podjęte na bazie Statutu 
Sołectwa, którego twórcą był mie-
dzy innymi właśnie radny Sławomir 
Kieliszek i Jerzy Gmerek (jeden z 
tych radnych był nawet przewodni-
czącym tej komisji). W ostatnim wy-
stąpieniu tej sesji pan sołtys Mieczy-
sław Czerniejewski stwierdził, że do 
odwołania przed upływem kadencji 
sołtysa musi istnieć konkretna przy-
czyna i uzasadnienie. Na tym posie-
dzenie zakończono. Gdy w dniu 27 
marca 2009 roku udawałam się na 
zwołaną przez Pana Wójta sesję 
nadzwyczajną Rady Gminy Ro-
kietnica, poświęconą powołaniu 
spółki pod nazwą Rokietnicki 
Ośrodek Sportu sp. z o.o. w Ro-
kietnicy do celów budowy hali wi-
dowiskowo-sportowej z pomiesz-

czeniami usługowymi, myślałam, 
że to będzie formalność. Pani Prze-
wodnicząca Bartol otwarła posie-
dzenie o godzinie 15.00, powitała 
przybyłych i stwierdziła prawomoc-
ność obrad. Następnie Pan Wójt ot-
worzył debatę na temat hali widowi-
skowo-sportowej w Rokietnicy. 
Przeprosił Radnych za konieczność 
zwołania sesji nadzwyczajnej, co 
spowodowane było zaoszczędze-
niem Gminie ponad 1.220.000,00 
PLN z tytułu obowiązku przekaza-
nia skarbowi państwa po 1 kwietnia 
2009 roku 22% podatku VAT za 
przekazanie aportem ziemi i kon-
strukcji hali spółce w przypadku jej 
powołania. Przybliżył też historię 
budowy hali (po prawdzie nie mu-
siał tego robić, bo wszyscy wiedzą, 
że jak 11 lat temu zarzucono bu-
dowę hali, tak do obecnej kadencji 
nikt nie miał pomysłu co z tym 
zrobić, ba nawet poprzednia Rada 
Gminy upoważniła poprzedniego 
Wójta do sprzedaży tego terenu!). 
Pan Wójt podkreślił, że prace nad 
projektem wstępnym zagospodaro-
wania tego terenu i biznes planem 
trwały nieprzerwanie od roku 2007. 
W chwili obecnej koncepcja ta jest 
dopracowana i gotowa do realizacji. 
Głos zabrał pan dr Krzysztof Celka, 
który wraz z mgr Tomaszem Kuś-
nierczykiem przedstawili „studium 
wykonalności koncepcji budowy 
hali w Rokietnicy. W skład studium 
weszły analiza rynku nieruchomo-
ści i analiza ekonomiczno-finanso-
wa. Odbyło się to w formie prezenta-
cji multimedialnej, przedstawiającej 
czarno na białym koszty inwestycyj-
ne, sposób spłaty i koszty eksploata-
cyjne inwestycji oraz działania spół-
ki. Po wystąpieniu pana doktora 
Celki rozpoczęła się dyskusja. Głos 
krytyczny zabrali mieszkaniec na-

Z prac Rady Powiatu
W dniu 29.04.2009r. odbyła się XXIX 

sesja Rady Powiatu, jej głównym tema-
tem było rozpatrzenie uchwały w spra-
wie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu Poznańskiego za rok 2008.

Przed przyjęciem uchwały Rada za-
poznała się z uchwałą Składu Orzekają-
cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Poznaniu w sprawie sprawozdania Za-
rządu Powiatu Poznańskiego z wykona-
nia budżetu za rok 2008.

Skład Orzekający o sprawozdaniu 
przedłożonym  przez Starostę Poznań-
skiego wydał opinię pozytywną. Docho-
dy wykonano w kwocie 157.361.969,19 zł, 
wydatki w kwocie 156.595.876,64zł Bu-
dżet roku 2008 zamknął się nadwyżką w 
wysokości 766.092,55zł. Ze sprawozdania 

wynika, że Powiat Poznański posiada zo-
bowiązania w kwocie 28.199.072,99zł w 
tym z tytułu kredytów, pożyczek w kwo-
cie 27.366.940,60 zł, oraz zobowiąza-
nia wymagalne w wysokości 832.132,37 
zł. Z przedłożonego sprawozdania wyni-
ka, że zobowiązania wymagalne w kwocie 
831.473,07 zł zostały przyjęte przez Staro-
stwo Powiatowe po zlikwidowanym Wie-
lospecjalistycznym Szpitalu „Puszczyko-
wo” SPZOZ i dotyczą zobowiązań wobec 
ZUS, US, zobowiązań cywilnoprawnych 
oraz zobowiązań wobec pracowników. Po 
zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Re-
wizyjnej Rady Powiatu w sprawie udzie-
lenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 
oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu i dyskusji nad 
sprawozdaniem, Rada przy trzech głosach 

wstrzymujących udzieliła absolutorium 
Zarządowi Powiatu Poznańskiego z wyko-
nania budżetu na 2008r.

Pozostała część sesji miała raczej 
charakter bardziej uroczysty wręczono 
nagrody laureatom konkursu:„Epizody 
Powstania Wielkopolskiego”.W tym kon-
kursie została nagrodzona młodzież ze 
szkół ponadgimnazjalnych z terenu po-
wiatu (otrzymali nagrody rzeczowe: lap-
top, kamerę cyfrową, aparat cyfrowy). 
Wręczono również nagrody nauczycie-
lom szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu za projekty najlepszych autor-
skich zajęć z zakresu ekologii. Wręczono 
również certyfikaty dla radnych powiatu 
z tytułu uczestnictwa w szkoleniu dla na-
uczycieli związanym z programem „Pro-
mocja Ekologii Poprzez Edukację”.

W trakcie sesji rozpatrzono i pod-

jęto uchwały, które dotyczyły powierze-
nia Gminie Kostrzyń niektórych zadań 
publicznego zarządzania drogami powia-
towymi, przyznania i przekazania przez 
powiat stypendiów socjalnych dla ucz-
niów szkół ponadgimnazjalnych prowa-
dzonych przez powiat poznański.

 Rada wyraziła także zgodę na udzie-
lenie Miastu Poznań pomocy finansowej 
na przeprowadzenie badań dotyczących 
funkcjonowania kierunków rozwoju po-
znańskiego obszaru metropolitalnego.

Rada podjęła decyzję udzielenie 
wsparcia finansowego gminie Kamień 
Pomorski.

Wiceprzewodnicząca
Komisji Komunikacji 

Budownictwa 
i Infrastruktury

Krystyna Semba
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MAJÓWKA  
Z ROKIETNICKIM DUCHEM

Nikt z nas chyba specjalnie się nie zastanawia skąd wzięły się majówki. Tak jak 
miesiąc, który użyczył im swojej nazwy wybuchają zapachem bzu, świeżo sko-
szonej trawy, rozwianych wiatrem włosów uśmiechniętych dziewczyn i przyjemnie 
odurzają niepowtarzalnym klimatem beztroski, zabawy, wesela, zakochania. Fe-
styny, pikniki, wycieczki za miasto, popołudnia w parku czy nad rzeką od wieków 
nadawały majówkom charakteru niezwykłych spotkań na świeżym powietrzu. 
Król Jan Sobieski właśnie w maju zabierał swą ukochana Marysieńkę na prze-
jażdżki po dobrach wilanowskich, a niezapomniany Król Staś urządzał festyn na 
warszawskich Bielanach, zapoczątkowany wspaniałą fetą 19 maja 1766 r.
W czasach PRL-u maj kojarzył się przede wszystkim z pochodami pierwszomajo-
wymi, po których wieczorem odbywały się ludowe zabawy.
Po polskim sierpniu 1980 r. maj przypomniał chwile ważne i podniosłe. Pocho-
dom towarzyszyły manifestacje i protesty opozycyjne, a 3 Maja, od 1990 r. zno-
wu stał się Świętem – Matki Boskiej Królowej Polski i  Konstytucji 3 Maja. Drugiego maja zaś zaczęliśmy obchodzić Dzień Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej.
A jaka jest Rokietnicka majówka? Jedyna i niepowtarzalna, bo inspirowana duchem tego miejsca i Państwa inwencją.

Przygotowania do swego święta stra-
żacy z czterech jednostek OSP Gmi-
ny Rokietnica rozpoczęli z dużym 
wyprzedzeniem. I choć wszyscy de-
klarowali spokój i opanowanie, na 
wspólnych spotkaniach, dawało się 
wyczuć dreszczyk emocji i ukrywa-
nego skrzętnie ducha rywalizacji. 
Coroczne zmagania sportowo-po-
żarnicze podczas zawodów o Pucha 
Przechodni Wójta Gminy Rokietnica 
wyłaniają przecież zwycięzców, któ-
rzy przez rok z dumą dzierżą tytuł 
najsprawniejszego strażackiego ze-
społu. Popołudniami i wieczorem, 
na swoim terenie ćwiczono więc 
dzielnie szybkość, sprawność, zręcz-
ność i zespołowe współdziałanie, a 
najlepszym dopingiem dla doświad-
czonych druhów był zapał młodzie-
żowych drużyn dziewcząt i chłop-
ców, którzy nie pozwalali „odpuścić” 
wspólnych przygotowań.
2 maja 2009 r. godzina 14.00 – w koś-
ciele parafialnym w Rokietnicy, roz-
poczyna się msza święta, zamówio-
na przez jej Sołtysa i Radę Sołecką w 
intencji wszystkich strażaków. Nie-
przypadkowo na swego patrona wy-
brali Floriana – świętego od ognia, 
przedstawianego z nieodłącznymi 
atrybutami: wiadrem z wylewającą 

się zeń wodą na płonący u stóp świę-
tego kościół lub dom. Ten  rzymski 
męczennik, żołnierz, szef wojskowej 
służby prefekta, pierwszy patron ka-
tedry wawelskiej, jeden z czterech pa-
tronów Polski, którego relikwie dzię-
ki staraniom biskupa krakowskiego 
Gedki i księcia Kazimierza Sprawied-
liwego, zostały sprowadzone do Kra-
kowa w 1184 r., słynął z wielu cudów. 
Ich sens polegał na wstawiennictwie 
w chwilach szczególnego zagrożenia 
wojną, ogniem, powodzią. Jego 
postać łączy więc w sobie dwie tak 
ważne dla strażackiej służby ce-
chy: odwagę i męstwo z wiarą 
i przekonaniem w słuszność 
ofiary w obronie i dla bez-
pieczeństwa innych. „Bogu 
na chwałę – Ludziom na ra-
tunek” wyhaftowano na 
strażackim sztandarze, a 
jego drzewiec skłania się 
w rękach ubranych w od-
świętne mundury straża-
ków przed błogosławień-
stwem. Ksiądz Kazimierz 
Piechocki w modlitwie 
prosi Św. Floriana o opiekę 
dla wszystkich druhów, życząc im, 
by swą sprawność udowodnioną 
podczas kolejnych zawodów musieli 
sprawdzać w codziennej służbie jak 
najrzadziej. Uroczysty przemarsz 
kolumny jednostek OSP z kościoła 
na boisko w Rokietnicy, prowadzo-
nej przez Komendanta Gminnego, 
Pana Henryka Tarnowskiego i Wój-
ta Gminy Rokietnica, Bartosza De-
recha, pozwala podziwiać to co stra-
żakach podoba nam się najbardziej: 
wyprostowane siłą sprawnych mięśni 
sylwetki ubrane w bojowe mundury i 
życzliwe twarze. Zamyka ją młodzież 
i czerwone wozy bojowe.
Zawody udowadniają, że strażacka 

brać to profesjonaliści – bieg z 
przeszkodami, rozwijanie i łą-
czenie węży, skok przez drew-
nianą ścianę, równoważnia, 
a później symulowana akcja 
gaśnicza drużyn bojowych 
z prawdziwym strumieniem 
wody pokazującą ich sku-

teczność. Całości doglądają 
sędziowie - ośmioosobowy 
zespół, którego wprawnemu 

oku nie ujdzie żadne uchybienie 
Na koniec wszyscy podziwiamy po-
kaz sprawności i zapału tych, którzy 
wkrótce przejmą pałeczkę po star-
szych kolegach – młodzież z Napa-
chania, Przybrody i Mrowina poka-
zała, że spać możemy spokojnie.
Wreszcie są wyniki: I miejsce Jed-
nostka OSP z Mrowina – druh Le-
szek Małyszka z dumą unosi Puchar 
Przechodni Wójta Gminy Ro-
kietnica, a potem dwa inne 
– dla najsprawniejszej dru-
żyny bojowej ufundowa-
ny przez Prezesa  PUK, Pana 
Krzysztofa Krzysztofiaka i 
Sołtysa Rokietnicy, Pana Józe-

fa Fudalę. II miejsce zajmują stra-
żacy z Rokietnicy, III druhowie z 
Napachania, a IV – Jednosta OSP 
z Przybrody. Po podziękowaniach 
Wójta, Bartosza Derecha i komen-
danta, Henryka Tarnowskiego – nie-
spodzianka. Józef Fudala wręcza 
Prezesowi Jednostki OSP w Ro-
kietnicy, Pawłowi Czachorowi, za-
kupiony ze składek rokietnickiej 
społeczności aparat tlenowy, który 
ułatwi pracę strażakom w najtrud-
niejszych warunkach. Oby potrzeb-
ny był jak najrzadziej.
Jeszcze pamiątkowe zdjęcia, podzię-
kowania, oklaski i żegnamy się do 
przyszłego roku składając nasze bez-
pieczeństwo w ręce dzielnych straża-
ków, których powierzamy opiekuń-
czym skrzydłom Świętego Floriana.

D.P.

Strażackie Święto – pod skrzydłami Świętego Floriana – 2 maja 2009

Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek 

OSP z terenu Gminy Rokietnica o Puchar Prze-

chodni Wójta Gminy Rokietnica rozgrywane 

są corocznie w następujących konkurencjach: 

sztafeta sprawnościowa i zawody drużyn bo-

jowych. Swój puchar wręcza strażakom rów-

nież Prezes Przedsiębiorstw Usług Komunal-

nych w Rokietnicy i Sołtys wsi Rokietnica.
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Rokietnicka majówka. Ile już jest ich 
za nami? Smak cukrowej waty, pier-
nika, kiedyś w kształcie serca, dziś… 
samochodu i pistoletu, zapach grillo-
wanej kiełbaski, która z musztardą, 
na tekturowej tacce nigdzie tak nie 
smakuje i przyjazny gwar rozmów 
jest tym, co przyciąga na plac przed 
rokietnickim amfiteatrem całe ro-
dziny. Wiele tu atrakcji. Dzieci, pod 
kierunkiem Pani Jadwigi Waligóra-
Halke, Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Rokietnicy, z zacię-
ciem malują wozy strażackie mając 

w pamięci dopiero co opadłe emocje 
po zakończonych zawodach. Ich ry-
sunki są precyzyjne – przecież stra-
żacy zaprosili wszystkich chętnych 
do zwiedzania specjalnie przygo-
towanych na tą okoliczność wozów, 
w których można było przymierzyć 
prawdziwy hełm, dotknąć siekierek, 
pasów, zaworów.
Do wspólnej przygody z uśmiechem 
zaprasza wysoki po samo niebo we-
soły klown z żółtymi włosami, pro-
ponując przygotowany według cza-
rodziejskiej receptury plan zabawy, 

która zaciekawia i wciąga 
nawet niechętne „dziecin-
nym” grom podlotki i za-
dziornych, wiedzących za-
wsze wszystko chłopców. 
Kolorowe balony, piłki z 
gumką, kolorowy rozśpie-
wany pociąg zapraszający 
wszystkich zgromadzonych 
na zielonej trawce pod brzo-
zami są wstępem do tego, na 

co wszyscy czekają najbardziej. Prze-
cież majówka to pierwsza zabawa 
przy muzyce z saksofonu na świeżym 
powietrzu, to taniec w radosnym ryt-
mie pierwszych w 
tym roku zako-
chanych par, to 
pocałunek skra-
dziony tańczą-
cej dziewczynie 
wsłuchanej w no-
stalgiczną pio-
senkę, przygry-
wającego na żywo 
zespołu muzycz-

nego. Choć wieczór jest ciepły, trze-
ba się rozstać. Do następnego razu, 
koniecznie pod ramię rodzinką i na 
pewno znowu w maju – nie wolno 
nam pozwolić, by tegoroczna ro-
kietnicka majówka była ostatnią.

D.P. 

Pod ramię z rodzinką  - bawimy się na zielonej trawce 

Rokietnicka Majówka – organizowana od 1993 r. przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy, Sołtysa i Radę So-

łecką Rokietnicy, w amfiteatrze przy ul. Szamotulskiej. To-

warzyszą jej Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP 

Gminy Rokietnica. W programie spotkania, mającego cha-

rakter rodzinnego festynu zawsze znajdują się gry i zabawy 

dla dzieci, koncerty muzyczne, strzelnica sportowa, w której 

nagrodą jest puchar wójta Gminy Rokietnica oraz zabawa 

taneczna przy muzyce na żywo.

8 maja 2009r odbył się w Przed-
szkolu „Bajeczka” jubileuszowy X 
Festyn Rodzinny. Po raz kolejny ro-
dzice razem z dziećmi tłumnie wzię-
li udział w różnorodnych zabawach. 
Głównym celem naszego festynu jest 
umożliwienie rodzinnego spotka-
nia i beztroskiej wielopokoleniowej 
zabawy. Wśród wielu atrakcji festy-
nu znalazły się pokazy straży pożar-
nej, kiermasze zabawek, przejażdżki 
bryczką, zabawy na dmuchanym za-
mku, zabawy sprawnościowe /most 
linowy, ściana wspinaczkowa, euro-
bungee, trampolina/, loteria fanto-
wa, licytacja biżuterii, galeria prac 
plastycznych, spotkanie z policjan-
tem  i wiele innych. Tegoroczną za-
bawę poprowadził zaprzyjaźniony 
klaun Ruphert i jego pomocnik Rico. 

Atrakcje wymyślone przez Rupherta 
rozbawiły wszystkich! Klaun zapro-
sił do wspólnych harców dzieci, ro-
dziców, nauczycieli i wszystkich go-
ści. Zachęcił do udziału w tańcach, 
konkursach, zabawach ze współza-
wodnictwem, oferując mnóstwo mu-
zyki, koloru, baloników i serpentyn. 
Na gości ponadto czekały przysma-
ki domowej kawiarenki, kiełbaski z 
grilla, grochówka „prawie” wojsko-
wa, pyszny chleb z domowym smal-
cem i ogórkiem.  
W organizację festynu zaangażowa-
li się w ogromnym stopniu rodzice i 
nauczyciele placówki i wiele innych 
osób niezwiązanych bezpośrednio z 
przedszkolem. Każde wspólne dzia-
łanie integruje naszą małą społecz-
ność, a uzyskany efekt – uśmiech 

dziecka i rodzica oraz kolejny nowy 
sprzęt na plac zabaw – daje siły do 
organizacji kolejnych poczynań. 
Dziękujemy za pomoc, mnóstwo po-
mysłów, fantów na loterię! Już dziś 
zapraszamy na kolejny festyn! 
W organizacji festynu bardzo pomogli nam:
Państwo Skowronek, Państwo Siedleccy, Pani 
Halina Stanicka, Pan Kieliszek, Państwo Gro-
chowscy, Państwo Drozdowicz, Państwo Jało-
wieccy, Państwo Bodył, Państwo Smoczkiewicz, 
Państwo Kłosowicz, Państwo Hałas, Państwo 
Stachowiak, Państwo Tomczak, Państwo Win-
dorpscy, Państwo Kołowacik, Państwo Lisiak – 
cukiernia KAMILEK, Pani Rybarczyk – ZAKŁAD 
FRYZJERSKI, Państwo Gawron – restauracja 
POD GRUSZĄ, Państwo Bieda, Państwo Mazur-
czak – sklep STREFA NISKICH CEN, Pani Woje-
woda, Państwo Motała, Państwo Protasewicz, 
Państwo Kwiecińscy, Państwo Stroik, Pan Proch 

– firma EFEKT, Państwo Musiał, Pani Pospiech, 
Państwo Michniewicz, Pani Janke- gabinet kos-
metyczny, Bar POD STRZECHĄ  w Rokietnicy, Re-
stauracja PABLO w Rokietnicy, Pani Braziewicz, 
Państwo Kieloch, Państwo Słomka, Państwo Ją-
drzyk, Państwo Muszyńscy -sklep U HUBERTA, 
Państwo Cieślik, Państwo Daszyńscy, Państwo 
Styranka – APTEKA, Pani Lehmann, Pani Kara, 
Pani Puk , Pani Kawa, Pani Woźniak – sklep LI-
TERKA, Pan Pioch, Pani Sierżant, Państwo Ol-
szowiec, Państwo Antkowiak – sklep, Państwo 
Waligóra – sklep, Pan Łakomy – PIEKARNIA w 
R-cy, Państwo Mikulscy, Pan Stróżyk, Państwo 
Dorosz, Państwo Koniuszy, Państwo Klimczak, 
Państwo Chabrzyk, Państwo Kubiak, Państwo 
Kortus – GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE,  
Ochotnicza Straż Pożarna w Rokietnicy, Sołtys 
Rokietnicy –  Pan Kazimierz Fudala i Rada Sołe-
cka, Sklep BPP „Meble Dziecięce” /ul. Bukowska, 
Poznań/, Pan Tomasz Serwin, Państwo Joanna i 
Karol Piskora, Panu Ryszardowi Lubka.

Ponadto dziękujemy rodzicom za 
przepyszne wypieki do festynowej 
kawiarenki oraz wszystkim pracow-
nikom „Bajeczki” za ogromne zaan-
gażowanie.
Dla wszystkich darczyńców wielkie 
podziękowania za bezinteresowną 
pomoc, w imieniu dzieci – po prostu 
dziękujemy!

Anna Rychławska-Krzyśko
z-ca dyrektora Przedszkola  

„Bajeczka” w Rokietnicy

Święto przedszkolnej wspólnoty – X Festyn Rodzinny w rokietnickiej „Bajeczce”
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„Polska Biega” – zawołał sympatyk 
rokietnickich biegów, kiedy jeden 
ze zdumionych „zmotoryzowanych” 
zatrzymał się na starcie zorganizo-
wanego już po raz drugi w ramach 
I Rodzinnego Grand Prix Rokietni-
cy w Biegach’09 sportowego współ-
zawodnictwa, zachęcając tym sa-
mym do zrezygnowania z czaru 
„czterech kółek” i przyłączenia się 
do rodzinnej rywalizacji. Przywi-
tała nas tym razem piękna, słonecz-
na pogoda i niestety złośliwe mesz-

ki. Ale czy zaprawionych już w boju 
pasjonatów biegania i miłośników 
pięknych rokietnickich krajobrazów, 
tym razem na trasie wiodącej także 
Traktem Napoleońskim, ale w kie-
runku najstarszej miejscowości na-
szej gminy – Krzyszkowa mogą znie-
chęcić takie przeszkody? A poza tym 
przyłączyli się do nas członkowie 
Akademii Wieku Dostojnego. Ser-
ce rosło, gdy uśmiechnięci, z kijkami 
do „Noridic Walking”, w firmowych 
koszulkach, z powagą godną mara-

tońskich mistrzów dzielnie masze-
rowali całe trzy kilometry, unosząc 
w górę ręce na mecie. Nie zawiódł 
nas także Pan Jerzy Bednarz, po raz 
kolejny udowadniając poparcie dla 
podejmowanych przez Pana Romka 
Mis, wspieranego przez Rysia Lubka, 
prób rozkręcenia akcji biegania w 
Rokietnicy. I choć nie mieliśmy do 
czynienia z peletonem uczestników, 
to najbardziej satysfakcjonujące jest 
to, że jest z nami coraz więcej rodzin. 
Tak niewiele trzeba by poczuć łączą-
ce nas więzi. Jak mówi Pan Marek 
Kaniewski, kapitan prowadzącego 
w klasyfikacji rodzinnego teamu – 
wystarczy para adidasów, spodenki, 

smak sportowej rywalizacji i świa-
domość wpływu na sukces rodziny. 
Do zobaczenia 6 czerwca – szcze-
góły na plakatach i stronie interne-
towej www.rokietnica.pl. D.P.

Mamo, tato – biegnijmy razem
„Bieg Majówkowy” w ramach akcji „POLSKA BIEGA”

Kochamy polskie seriale – tytuł nie 
tak dawno temu emitowanego na an-
tenie telewizji teleturnieju odzwier-
ciedla z pewnością rzeczywistość. 
Każdy z nas bez dłuższego namysłu 
potrafi odtworzyć z pamięci ulubio-
ną serialowa postać – tą sprzed lat 
wielu i tą współczesną, a emisja ko-
lejnego odcinka z udziałem filmo-
wych przyjaciół jest momentem, któ-
ry w codziennej gonitwie pozwala na 
chwilę relaksu. 8 maja 2009 roku, w 
Dzień Bibliotekarza, Teresa Wie-
czorek, Dyrektor rokietnickiej bi-
blioteki zorganizowała wespół z 
Sołectwem Mrowino-Cerekwica w 
tamtejszym klubie spotkanie z ak-
torem Maciejem Damięckim. 
Jak mówił o sobie w żartobliwym, 
pełnym humoru i życiowego dy-
stansu wobec własnej osoby tekście, 
właściwie od urodzenia skazany był 
na bycie aktorem: „Moja babka była 

aktorką - Alina Górska, moja matka 
była aktorką – Irena Górska-Damię-
cka, mój ojciec był aktorem – Dobie-
sław Damięcki, mój brat jest akto-
rem – Damian Damięcki, syn brata 
– Grzegorz jest aktorem, żona brata 
jest artystka operetkową, ja jestem 
aktorem, moje dzieci są już aktora-
mi - mam Mateusza i Matyldę. Na 
szczęście moja żona nie jest artyst-
ką – ona jedyna w mojej rodzinie jest 
normalna”.
Monolog przerywany co chwila sal-
wą śmiechu z widowni, pełen był 
barwnych opowieści z bogatego ak-
torskiego życia, zwłaszcza tych o 
Adolfie Dymszy, ojcu pierwszej żony 
Pana Macieja, Anity Dymszówny, 
skeczy na nutę żydowską, przypo-
minających atmosferę kabaretu Du-
dek i postaci wspaniałych aktorów 
– Wiesława Michnikowskiego i nie-
żyjącego już niestety Edwarda Dzie-

wońskiego oraz błyskotliwych kon-
wersacji z widzami, których reakcje 
były impulsem do kolejnych żartów 
i aktorskich popisów.
Był też czas na piosenkę, tą z lat spę-
dzonych wraz z Janem Pietrzakiem, 
Adamem Kreczmarem i oczywiście 
Jonaszem Koftą, autorem większości 
śpiewanych tekstów, w warszawskim 
kabarecie „Hybrydy”, tak trafnie od-
dających ducha tamtych czasów – lat 
60-tych, ale jak się okazuje, aktual-
nych i dziś, bo piętnujących politycz-
ne absurdy i ludzką małostkowość. 
Jak mówi o sobie Pan Maciej Da-
mięcki, jego aktorstwo jest prze-
de wszystkim dowodem słabości do 
gry w filmie i serialu oraz do pracy 
w telewizji i na estradzie. Zwłasz-
cza sztuka estradowa bowiem, choć 
wydaje się lekka, łatwa i przyjem-
na, potrafi w sposób najbardziej bez-
pośredni zweryfikować aktorskie 
umiejętności poddane jak 
nigdzie indziej bar-
dzo bezpośredniej 
ocenie widzów. Jed-
nak prawie trzydzie-
ści lat spędzonych na 
deskach Teatru Dra-
matycznego w War-
szawie pod okiem 
Jana Świderskiego 

czy Gustawa Holoubka, sprawiły, że  
spragniona humoru i groteski estra-
dowa publiczność w ciszy i skupieniu 
potrafi wsłuchać się w nastrojowy 
poetycki tekst malujący wzrusza-
jące obrazy i odsłaniający wrażli-
wą, pełną największego artyzmu ak-
torską grę człowieka o przyjaznym, 
zniewalającym uśmiechu, wesołych 
niebieskich oczach, chętnie rozma-
wiającym po występie z każdym kto 
stanął w długiej kolejce po autograf.
Na następne spotkanie organiza-
torzy aktorskich wieczorów w Klu-
bie Sołeckim Mrowino-Cerekwi-
ca zapraszają 9 czerwca 2009 roku, 
we wtorek, na godzinę 19.15. Tym 
razem odwiedzi nas Teresa Lipow-
ska, której barwną serialową po-
stać Basi Mostowiakowej z serialu 
„M jak miłość” znają chyba wszy-
scy. Zapraszamy – wstęp wolny.

D.P.

Artystyczne spotkania – Maciej Damięcki w Klubie Sołeckim Mrowino-Cerekwica
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Święto Narodowe 3 Maja jest świę-
tem państwowym obchodzonym 
w rocznicę uchwalenia Konstytu-
cji 3 maja – pierwszej nowożytnej 
ustawy zasadniczej w Europie, dru-
giej, po konstytucji Stanów Zjedno-
czonych na świecie. Ustanowione 
zostało za święto już 5 maja 1791 r. 
Po okresie zaborów i odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości w 1918 
r., zostało ponownie przywrócone 
uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 
kwietnia 1919 r. Po II wojnie świato-
wej obchodzono je do 1946 r., kiedy 
to po demonstracjach studenckich 
w wielu miastach polskich władze 
komunistyczne zabroniły jego pub-
licznych obchodów. Święto oficjal-
nie zniesiono 18 stycznia 1951 r., by 
przywrócić je ponownie jako Święto 
Narodowe 3 Maja ustawą z 6 kwiet-
nia 1990 r., a pierwsze jego obchody 
odbyły się 3 maja tegoż roku na Pla-
cu Zamkowym w Warszawie.

Patronką 3 maja, święta, które 
upamiętnia uchwalenie Konsty-
tucji 3 Maja jest Najświętsza Ma-

ria Panna Królowa Polski. Jej kult 
wywodzi się z XVII w., kiedy to jed-
nemu z jezuickich zakonników ob-
jawiła się Matka Boża, z poleceniem 
nazwania ją Królową Polski, a wią-
że się z wiarą Polaków w interwen-
cję Matki Bożej w ich historię. Po raz 
pierwszy publicznie uznano ten fakt 
1 kwietnia 1656 r. – Jan Kazimierz 
w katedrze lwowskiej w czasie  uro-
czystych ślubów nazwał Matkę 
Bożą Królową Korony Polskiej, od-
dając w jej opiekę cały naród. Nie-
zaprzeczalny wpływ na to wydarze-

nie miało odstąpienie Szwedów od 
Jasnej Góry po ofiarnej obronie Czę-
stochowy przez Polaków pod wodzą 
ojca Kordeckiego, co uznane zostało 
za wynik cudownej interwencji Mat-
ki Bożej. W 1956 r. więziony przez 
władze komunistyczne prymas Ste-
fan Wyszyński postanowił dokonać 
ponownego zawierzenia Polski Ma-
ryi. 26 sierpnia 1956 r., w trzechset-
ną rocznicą ślubów lwowskich Jana 
Kazimierza, około milion zgroma-
dzonych na Jasnej Górze wiernych 
złożyło Jasnogórskie Śluby Narodu 
Polskiego. Wydarzenie to jak wiele 
innych w naszej powojennej historii 
jest dowodem wyjątkowego połącze-
nia postawy patriotycznej Polaków z 
ich głęboką wiarą. Obranie bowiem 
Maryi na Królową Polski i jej całko-
wite zawierzenie jest niczym innym 
jak przekonaniem w ścisłą zależ-
ność naszych losów od umiejętności 
opierania się w życiu na właściwych 
wzorcach. Postawa patriotyczna nie 
jest bowiem niczym innym jak pra-
wością, uczciwością i rzetelnością, 
ofiarną służbą i odpowiedzialnością,  

która powinna stać się wzorem i wy-
różniać szczególnie tych z nas, któ-
rym dane jest nas reprezentować.
W majowe dni, pełne beztroski, za-
bawy i wesela jest więc czas, by móc o 
tym przypomnieć. Obecni  ze sztan-
darami i flagami, w uroczystej opra-
wie patriotycznej pieśni najpierw na 
mszy świętej, a potem przy mogi-
le tych, którym zawdzięczamy wol-
ność, udowadniamy sens ich walki 
i poświęcenia, ciągłość narodowych 
dziejów i świadomość odpowiedzial-
ności za kształtowanie przyszłości.

D.P.

Wiwat maj, trzeci maj – patriotyzm i błogosławieństwo

Uchwalenie Konstytucji 3 maja 
obraz Jana Matejki, 1891

ogrodniczy, zwarły siły i uporząd-
kowały pętle autobusową. Miejsce, 
obok którego codziennie przejeżdża-
ją dziesiątki samochodów, zatrzymu-
je się kilkanaście kursów autobusów, 
miejsce, z którego korzystają zarów-
no osoby miejscowe, jak i przyjezdne, 
po interwencji zatroskanych miesz-
kanek nabrało estetycznego wyglądu. 

Magdalena Jujeczka

50 wezwań do Matki Bożej w Lita-
nii Loretańskiej, a później śpiewa-
nie pieśni ku jej czci, to znak, że w 
Polsce, przy przydrożnych krzyżach, 
kapliczkach i w kościołach rozpoczę-
ły się nabożeństwa majowe. 
Nabożeństwa te dowodzą, że nie 
tylko kościół może być miejscem 
modlitwy. Mieszkańcy Przybrody 
od lat gromadzą się na modlitwie, 
pod swoim przydrożnym krzyżem 
by oddać cześć Królowej Polski. 
Warty podkreślenia jest fakt, że tyl-
ko my, Polacy, mamy 50 wezwań w 
Litanii-za zgodą papieża Piusa XI, do 
Litanii dołączono wezwanie „Królo-
wo Polski”- pozostali chrześcijanie 
tych wezwań mają 49.
Początków tego nabożeństwa należy 
szukać w pieśniach sławiących Ma-
ryję Pannę znanych na Wschodzie 
już w V w. Na Zachodzie poświęce-
nie majowego miesiąca Matce Bożej 

pojawiło się dopiero na przełomie 
XIII i XIV w., dzięki hiszpańskiemu 
królowi Alfonsowi X. Zachęcał on by 
wieczorami gromadzić się na wspól-
nej modlitwie przed figurami Bożej 
Rodzicielki.
 Nabożeństwo majowe bardzo szyb-
ko stało się popularne w całej chrześ-
cijańskiej Europie. Jeden z mistyków 
nadreńskich, dominikanin bł. Hen-
ryk Suzo, w swoich tekstach wspo-
mina, że jeszcze jako dziecko w maju 
zbierał na łąkach kwiaty i zanosił je 
Maryi. W XVI w. upowszechnieniu 
nabożeństwa sprzyjał wynalazek 
druku. Po raz pierwszy maj został 
nazwany miesiącem Maryi w wyda-
nej w 1549 r. w Niemczech książecz-
ce „Maj duchowy”, która była odpo-
wiedzią na Reformację.
Wprawdzie początki majowego szu-
kać należy w zachodniej Europie, ale 
tylko przy naszych krzyżach usły-

szeć można, że „Jak szczęśliwa Pol-
ska cała, W niej Maryi kwitnie chwa-
ła, Od Bałtyku po gór szczyty, Kraj 
nasz płaszczem Jej okryty. Matko Bo-
ska, Królowo Polska, O Pani nasza 
Częstochowska”.

Magdalena Jujeczka

MAJ, CZAS KRÓLOWEJ

Wieczorne majówki przy przydrożnym krzyżu - choć trady-

cja śpiewanych wieczornych nabożeństw ku czci Matki Boskiej 

coraz bardziej zanika, to są miejsca gdzie do dziś przy przy-

drożnym krzyżu gromadzą się na te wieczorne spotkania prze-

ważnie starsze już kobiety. Śpiewają „Chwalcie łąki umajone” 

i Litanię Loretańską, odmawiają różaniec, a kiedy przychodzi 

się rozejść, żegnają się pieśnią pochodząca z przełomu XVIII 

i XIX w., napisaną przez Franciszka Karpińskiego – Wszystkie 

nasze dzienne sprawy (…), odwracaj nocne przygody, od wsze-

lakiej broń nas szkody, miej nas zawsze w swojej pieczy (…).

Nie tak dawno słuchać było jeszcze głos harcerzy – „Dobra-

noc już, słoneczko już gasi złoty blask, za chwile niebo błyśnie 

czarem gwiazd”.

A po modlitwie…
Zjednoczone siły Przybrody dbają o 
wizerunek swojej miejscowości. Kil-
kanaście pań, które uznały, że oto-
czenie, końcowego przystanku au-
tobusowego w Przybrodzie, zaczyna 
przypominać powoli busz, postano-
wiły przywrócić temu terenowi pier-
wotny charakter. Po zakończeniu 
nabożeństwa majowego, mieszkan-
ki Przybrody zabrały ze sobą sprzęt 
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Stowarzyszenie  
„Pod Kasztanem”
W dniu 18 kwietnia na zaproszenie naszego Sto-
warzyszenia, gościł w Klubie Sołeckim w Ce-
rekwicy poznański Kabaret „Małże”, ze swoim 
przedstawieniem pod tytułem „Wstrząśnięte z po-
mieszanym” 
Pierwsze miłe zaskoczenie – sala klubu zapełnio-
na, a nasi goście bardzo szybko nawiązali kontakt 
z widownią. Nie ma co się dziwić, gdyż przedsta-
wiane skecze i piosenki były łatwe i przyjemne.
Skecz „Dziekanat” pokazał nam problemy stu-
dentów z kolei skecz „Poród” realia naszej służ-

by zdrowia, „Łuk Amora” w sposób dowcipny 
stosunki damsko męskie. Bawiły nas również pio-
senki kabaretowe takie jak „Listonosz”, „Gitara 
z Allegro” i wiele innych.
Najmłodszej widowni bardzo podobała się pio-
senka o chińczyku, która rozbawiła nie tylko naj-
młodszych i bardzo chętnie wszyscy ją śpiewali. 
Jak wspomniałem były to skecze i piosenki ak-
tualne do naszej rzeczywistości, przedstawio-
ne w sposób humorystyczny i dowcipny trafiając 
w gust publiczności. Nie sposób nie wspomnieć, 
że zaproszenie kabaretu wiązało się z trudnościa-
mi w nagłośnieniu, ale przy współpracy z p. sołtys 
i naszych radnych zostały pokonane.
Z pomocą przyszedł nam DJ „Mały”, który swo-
im profesjonalnym sprzętem sprostał wymaga-

niom. Dziękujemy wszystkim, którzy bawili się 
razem z nami oraz przyczynili się do zorganizo-
wania tego spotkania.

 BN.

Szanowni i Drodzy Czytelnicy  
„Rokickich Wiadomości”,
cytatem wziętym z łacińskiego przy-
słowia chcę zakończyć (choć jeszcze 
nie w pełni) 90. rocznicę zakończe-
nia I Wojny Światowej. Dopiero w 
tym 28 dniu miesiąca czerwca 1919 
roku pokonane Niemcy – inicjatorzy 
wojny światowej, podpisały Trak-
tat Wersalski, przyznający Wielko-
polskę Polsce. Ten międzynarodowy 
Traktat przyznawał naszej Ojczyźnie 
pełny dostęp do Bałtyku, jako morza 
otwartego dla polskiej żeglugi i roz-
budowy portów, a nawet Westerplat-
te jako bazy zabezpieczającej trans-
port towarów Wisłą na Bałtyk i (vice 
versa).
Pragnąłbym aby Szanowni i Drodzy 
mi Czytelnicy naszego miesięcznika 
mogli poprzez Internet zdobyć pełne 
brzmienie Traktatu Wersalskiego, 
by w pełni wiedzieć jakimi karami 
obarczono państwo niemieckie, roz-
poczynające I wojnę światową. Pol-
ska wychodzi ze 125-letniej niewoli 
dzięki wybitnym politykom – szcze-
gólnie dwom: Józefowi Piłsudskie-
mu i Romanowi Dmowskiemu oraz 
doskonałym dowódcom Powstania 
Wielkopolskiego – majorowi Tacza-
kowi i generałowi Dowbór-Muśni-
ckiemu.
W toku walk z germańskim zaborcą, 
największy trud poniósł doskona-
le wyszkolony polski żołnierz i mło-
dzi zapaleńcy w szeregach żołnierzy 
i oficerów Powstania Wielkopolskie-
go, oddając ojczyźnie ponad 2000 
bohaterskich ofiar.
Z uwagi na to, że jeszcze nie mam 
wyleczonego wzroku, moje wypo-
wiedzi na piśmie są bardzo oszczęd-
ne i dlatego niektóre fakty podam na 
zakończenie tego artykułu w tele-
graficznym skrócie. Oto historycz-
ne fakty:
Od 1 do 3 lipca 1919 r. jeszcze trwa-
ją walki Powstańców z niemieckimi 
jednostkami pod Kąkolewem, Rawi-

czem, Miejską Górą i Sadową.
Sejm Ustawodawczy w Warszawie w 
dniu 1 sierpnia 1919 r. aktem usta-
wodawczym włącza wszystkie zie-
mie w Wielkopolsce do całości tery-
torialnej Ojczyzny – Polski.
A. 20 lipca 1919 r. Sejm Polski podej-

muje ustawę o połączeniu armii 
polskiej z wszystkimi jednostka-
mi Powstania Wielkopolskiego.

B. W dniach 25-27 październi-
ka Naczelnik Pań-
stwa Polskiego, Józef 
Piłsudski, przejmuje 
uroczyście służbę cy-
wilną i wojskową na 
wolnych obszarach 
Wielkopolski.

C. 25 listopada 1919 r. 
podpisana zostaje pol-
sko-niemiecka umo-
wa o wycofaniu wojsk 
niemieckich z ziem 
polskich odzyskanych 
przez Polskę w Trak-
tacie Wersalskim. 

D. 20 stycznia 1920 r. zgodnie z 
prawem międzynarodowym 
wchodzi w życie wszystkich 
państw Traktat Wersalski.

E. 23 marca 1920 r. generał J. Dow-
bór-Muśnicki wydaje ostatni roz-
kaz o likwidacji frontu wielko-
polskiego. Jednostki liniowe idą 
do wyznaczonych punktów za-
kwaterowania (koszary, fortece, 
cytadele).

Moi Drodzy i Szanowni Czytelnicy, 
proszę Was wszystkich, a szczegól-
nie młodych wiekiem, uczcijcie Po-
wstańców Wielkopolskich, którzy 
Waszym bliskim i Wam dziś żyją-
cym, swoim bohaterskim zrywem 
powstańczym odebrali – choć tyl-
ko na 20 lat, polską ziemię trzem za-
borcom.
125 lat niewoli nie odebrało nam Du-
cha Wolności i dzięki pracy dla oso-
bistego i wspólnego dobra, mod-
litwie, pieśni i ochronie języka 

polskiego, dzięki naszej prawdziwej 
historii oraz zwartym, dużym rodzi-
nom kultywującym tradycje, mogli-
śmy zadać naszym wrogom niejedną 
klęskę militarną. Oddajmy hołd ich 
bohaterskim duszom. Oni walczyli 
nie o bogactwa dla siebie – walczy-
li dla Was, dla mnie także. Szanujmy 
ich historyczne dzieła, ich gospodar-
cze osiągnięcia, ich bogate Duchem 

Św. Rodziny. One sta-
nowiły granitowe 
fundamenty od-
rodzonej Ojczy-
zny. Z ich boga-
ctwem kultury, 
często w biedzie 
i ciężkiej pracy, 
rosły pokolenia 
mądrych, zdo-
bywających wie-
dzę następców, o 
wielkiej osobistej 
kulturze. To były 
przyszłe kadry 
odrodzonej wła-

dzy dbającej o wszystkich obywate-
li, o każdego człowieka.
Szukajcie bogactwa języka, mądro-
ści, wiedzy, umiejętności we własnej 
rodzinie, gminie, we własnym Kra-
ju, któremu na imię Polska. Wszyst-
kie gałęzie wiedzy ma Polska Ziemia 
ze swoimi błyskotliwymi uczonymi. 
Ten kraj ma wybitnych doskonałych 
robotników, rolników, rzemieślni-
ków. Nie małpujmy wzorów obcych, 
udoskonalajmy swoje osiągnięcia. 
Każdy mądry naród broni swoich 
osiągnięć, stara się je pogłębiać i 
rozszerzać. Głupcy tylko naśladują 
obcych w przyswajaniu głupoty, by 
być potem pośmiewiskiem narodów. 
Szanujcie wszystko co dobre, piękne 
i wzbogacone prawdą.
Nie szkalujcie własnego kraju, nie 
sprzedawajcie jego ziemi i bogactw 
kopalnych obcym. To jest mor-
derstwo własnego narodu, rodzin, 
szczęścia i pomyślności. Kochani 

moi – szanujcie swoje rodziny, spo-
łeczność, w której przyszło Wam 
żyć i pracować. Bądźcie oszczęd-
ni i pracowici. Kochajcie ten kraj, 
który jest Waszą Ojczyzną. Brońcie 
jej gdy zaistnieje zagrożenie nawet 
w formie fałszowanych prawd z hi-
storii. Czcijcie to, co jest święte dla 
Was, Rodziny i kraju. Nadchodzą 
wielkie polskie rocznice: 1000-lecie 
śmierci i ogłoszenie świętym Woj-
ciecha biskupa; 70-lecie rozpoczęcia 
II wojny światowej; 600-lecie bitwy 
pod Grunwaldem; minęła (5 maja 
2009 r.) 190 rocznica  urodzin Stani-
sława Moniuszki- kompozytora. Nie 
będę wymieniał ich wszystkich. Pa-
miętajmy jedno – czcimy człowieka 
lub wydarzenie, naśladujemy z rocz-
nicy to co dobre i sprawiedliwe Pa-
miętajmy wszyscy, że w działaniach 
społecznych i realizacji naszej osobi-
stej służby i pracy na rzecz wspólne-
go dobra, musimy zawsze mieć w pa-
mięci zdanie, że „Koniec wieńczy 
działo” od małego do dużego dzia-
łania, ale tylko mądrego i dobrego. 
Przebiegłym, głupcom, oszustom, 
złodziejom jest otwarta tylko jed-
na droga – ciężkie więzienie, a  nie 
wybory na zaszczytne miejsca rzą-
dzących. Wybieramy osoby godne 
zaszczytu rządzenia innymi oso-
bami, a nie tresowanymi małpami 
dla kolejnych grup politycznych dla 
swoich i obcych przybyszy.
Niech naszym celem będzie poprzez 
mądrość (odróżnianie dobra od zła), 
w dobrych Rodzinach, tworzyć Bar-
dzo Dobre Państwo – Ojczyznę wol-
ną i Niepodległą dla Wszystkich.
Zawsze byliśmy obrońcami sie-
bie i innych, nigdy nie byliśmy gra-
bieżcami i napastnikami. Nie oszu-
kujmy historii zmyślonymi faktami 
i zdarzeniami, które mogą tylko słu-
żyć nowym najeźdźcom i zaborcom. 
Prawdziwi bohaterowie rodzą się 
tylko w „trudzie do gwiazd”.

Stanisław F. Sikorski

FINIS CORONAT OPUS (Koniec wieńczy dzieło)
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Wędkarze w gminie raju wpraw-
dzie nie mają, ale i narzekać zbyt 
też nie mogą. Spokojne i czyste 
akweny w Pamiątkowie czy na 
Małym Kierskim stwarzają szan-
sę miłego odpoczynku i wcale 
niezłego „brania”. Tym niemniej 
błękit bezmiaru fińskich jezior 
o wodach czystych (zdatnych do 
picia!) i pełnych ryb oraz otacza-
jących je lasów bogatych w leśne 
runo, to nie lada pokusa dla na-
szych gminnych wędkarzy, pozo-
stające dotąd tylko w sferze ma-
rzeń.
Ale już niedługo może się to zmie-
nić i wyjazdy wędkarskie np. nad 
jeziora w gminie Viitasaari będą 
na „wyciągnięcie ręki”. Posłan-
ka Parlamentu Finlandii Środko-
wej Sirpa Pekkarinen od lat zaj-
muje się fińską agroturystyką. 
Problem zna wręcz od podszew-
ki, gdyż po przerwaniu kariery 
oficera helsińskiej policji prowa-
dziła z mężem przez 12 lat gospo-
darstwo agroturystyczne, specja-
lizujące się w produkcji nabiału 
i wypieku tradycyjnego pieczy-
wa. Wraz z grupą sąsiadów-po-

dobnych sobie zapaleńców-była 
inicjatorem kooperacji właści-
cieli gospodarstw agroturystycz-
nych w celu zorganizowania dys-
trybucji wiejskich „bogactw” 
zdrowych, produkowanych na 
recepturach babć i dziadków, au-
tentycznie nietkniętych chemią i 
różnymi (innymi od domowych!) 
sposobami konserwacji: serów, 
jogurtów, konfitur, kandyzowa-
nych borówek i żurawin, itp., itd.
 Sirpa kocha świat i ludzi. Prze-
de wszystkim świat przyrody, 
bo wierzy, iż właściwa symbio-
za, tzn. człowieka i otaczającej 
go natury, to warunek szczęś-
liwego życia jego i jego najbliż-
szych. W polskich ludziach i pol-
skiej przyrodzie zakochała się 
podczas drugiej wizyty. Słowiań-
ska szczerość, serdeczność, goś-
cinność i spontaniczność rzu-
ciła ją wręcz „na kolana” przed 
tym – jak sama mówi – „dziel-
nym, utrapionym wojnami i nie-
udanymi zarządzającymi naro-
dem, którego potencjał talentów 
i twórczych możliwości nie znaj-
duje sobie równego”.

Ale głównym źródłem polskiej in-
spiracji Sirpy był rokietnicki „Rum-
puć” czyli ubiegłoroczna impreza, 
która zabłysnęła pełnią gwiazd re-
gionalnych wytwórców. Rokiet-
nickie kramy, kramiki, uginające 
się pod ciężarem tego, co wyda-
ła gminna ziemia i zrobiły zdolne 
ręce rokietnickich rolników, pie-
karzy, masarników, pszczelarzy i 
gospodyń wiejskich, zawładnęły 
sercem Sirpy, zachęcając ją do szu-
kania rozwiązania w kwestii zago-
spodarowania potencjałem tkwią-
cym w polskiej wsi. 
Pomysł na sukces ma dla nas Fin-
ka prosty: zrzeszanie się w ko-
operatywy tzn. małe lub większe 
grupy właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych, producen-
tów nabiału i wyrobów mięs-
nych, a także przetworów owoco-
wo-warzywnych. W osiągnięciu 
celu ma gminie Rokietnica po-
móc włączenie do unijnego pro-
jektu aktywizującego drobną 
wytwórczość wiejskich społecz-
ności, nad którym Sirpa Pekkari-
nen pracuje od 4 lat .
Z takimi propozycjami i moty-
wacją współpracy fińska parla-
mentarzystka odwiedziła osiem 
wielkopolskich gospodarstw i 
firm o różnorodnej specyfice rol-

no-produkcyjnej. Merytoryczny 
mecenat nad fińską wizytę objął 
szef grupy „Dolina Samy”, części  
LEADERA, do której należą gmi-
ny Rokietnica, Tarnowo Podgór-
ne, Kaźmierz i Szamotuły.
Wizytowane gospodarstwa oraz 
przedsiębiorstwa zdobyły głębo-
kie uznanie i sympatię fińskiej 
parlamentarzystki, która sko-
mentowała stan gminnej agrotu-
rystyki i małych przedsiębiorstw 
jednym zdaniem: „Macie w gmi-
nie bardzo zdolnych pracowitych 
rolników i przedsiębiorców, któ-
rzy z anielską cierpliwością zno-
szą niedogodności i kłody rzu-
cane im przez nieprzychylną 
biurokrację!” 
Mimo wielu kwestii wciąż do do-
pracowania, agroturystyka w Do-
linie Samy ma wielkie szanse 
na rychłą już i obiecującą świet-
nymi perspektywami wymia-
nę z grupami turystów fińskich, 
a gospodarstwa leśno-wędkar-
skie środkowej Finlandii ponoć 
już przygotowują się na przyjęcie 
rokietnickich, kaźmierskich, sza-
motulskich i tarnowskich węd-
karzy.
Panowie ! Taaka ryba w jeziorach 
Viitaasari naprawdę czeka.

Teresa Bartol 

Finowie włączają Gminę Rokietnica do unijnego projektu 
z agroturystyką na pierwszym planie 

„A może by tak na ryby? ...Oczywiście do Finlandii”

Wiosenna aura sprzyja spotka-
niom sąsiedzkim. W Baborówku 
(gm. Szamotuły) odbyło się spot-
kanie działaczy inicjatywy „mu-
rowskiej”, którzy tym razem dys-
kutowali o szansach na osiągnięcie 
wspólnych rozwiązań w następują-
cych kwestiach: gospodarce odpa-
dami, gminnym budownictwie so-
cjalnym oraz nowych połączeniach 

w komunikacji publicznej między 
czterema gminami . O postępach 
kooperacyjnej działalności w tych 
obszarach będziemy  czytelników 
„RW” systematyczne informować. 
Obok rozwiązania istotnych prob-
lemów egzystencjalnych, rozmo-
wy „murowców” w Baborówku 
dotyczyły także międzygminnej 
… konkurencji w dziedzinie folk-

loru muzycznego i kulinarnego. 
Korzystając ze zbliżającego się lata 
i pory na grillowanie planowa-
ny jest piknik dla mieszkańców 
czterech zaprzyjaźnionych gmin 
z udziałem rodzinnych zespołów 
muzycznych, grillujących oraz 
sportowych. Trwają poszukiwania 
atrakcyjnego miejsca oraz ustale-
nia terminu tego spotkania. 
Gościem specjalnym spotkania 
była Sirpa Pekkarinen, członek 
Parlamentu Finlandii  Środkowej, 

do niedawna radna partnerskiej 
dla Rokietnicy gminy Viitasaa-
ri, która realizuje unijny projekt 
o wymianie agroturystycznej 
Polski i Finlandii. Sirpa Pekka-
rinen przedstawiła  uczestnikom 
baborowskiego forum możliwo-
ści rozwoju agroturystyki w są-
siadujących gminach, a także za-
deklarowała pomoc doradcy w 
rozwiązywaniu wszelkich prob-
lemów z tą kwestią związanych.

Teresa Bartol 

Wieści z MUR-u (Międzygminna Unia Radnych)

Między nami sąsiadami…
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Pamiętaj!
l Jesteśmy jednym z 27 państw Unii Europejskiej. 
l Mamy możliwość wyboru 50 posłów spośród 736 

tworzących Parlament Europejski.
l To Ty zdecydujesz kto i w jaki sposób będzie nas 

reprezentował
l Weź udział w wyborach – Bądź odpowiedzialny.

Parlament Europejski jest jednoizbową instytucją, repre-
zentującą obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą i kontrolną. Jego ofi-
cjalną siedzibą jest Strasburg (Francja), ale także Bruksela, 
gdzie odbywa się większość obrad, mieszczą biura poselskie, 
komisje parlamentarne i władze klubów. Posłowie wybierani 
bezpośrednio na pięcioletnią kadencję nie są zorganizowani w 
grupy narodowościowe, ale w frakcje polityczne (np. socjaliści, 
chrześcijańscy demokraci, liberałowie itp.). Pracują w 20 sta-
łych komisjach parlamentarnych, m.in. do spraw socjalnych, 
zatrudnienia, ochrony środowiska, rozwoju wsi. Osobą repre-
zentującą Parlament Europejski na zewnątrz oraz kierującą 
obradami jest jego przewodniczący, wybierany każdorazowo 
spośród członków PE na 2,5 letnią kadencję. Obecnie jest nim 
Hans-Gert Pöttering (CDU, Niemcy).

Historia Parlamentu Europejskiego sięga 1952 roku, kiedy 
to na mocy traktatu paryskiego powstała Europejska Wspól-
nota Węgla i Stali – pierwsza ponadnarodowa organizacja 
gospodarcza 6 państw, która stała się zalążkiem integracji 
europejskiej. Jej pogłębienie nastąpiło w 1957 r  podpisaniem 
tzw. Traktatów Rzymskich powołujących do życia Europejska 
Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Ener-
gii Atomowej. Dołączona do nich konwencja przekształciła 
Wspólne Zgromadzenie wchodzących w skład tych organizacji 
państw, w organ wszystkich trzech Wspólnot Europejskich, 
zwany od 1962 roku Parlamentem Europejskim. 

Kompetencje Parlamentu Europejskiego:
l Uczestniczy w procesie tworzenia prawa unijnego, w 

wielu przypadkach dysponując prawem do odrzucenia 
propozycji zgłoszonych przez Komisję Europejską.

l Uczestniczy w uchwalaniu budżetu. Ma decydujący głos 
w dysponowaniu wydatkami nieobligatoryjnymi, które 
stanowią 25% budżetu.

l Pełni funkcje kontrolne, przede wszystkim wobec Komi-
sji Europejskiej, której może udzielić wotum nieufności. 
Kontroluje także wykonanie budżetu i udziela Komisji 
absolutorium za jego realizację.

l Powołuje Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Początkowo deputowani do Parlamentu Europejskiego byli 
wybierani przez parlamenty krajów członkowskich. Od 1979 r. 
odbywają się bezpośrednie wybory, w których biorą udział 
obywatele państw członkowskich. Nie istnieje jedna ordy-
nacja wyborcza do parlamentu, a ustalenie szczegółowych 
zasad przeprowadzania wyborów pozostaje w kompetencji 
poszczególnych państw członkowskich. Przyjmuje się jednak, 
że wszędzie wybory odbywają się w tym samym terminie. 
Parlament Europejski liczy obecnie 785 eurodeputowa-
nych, sprawujących mandat wolny, wybieranych na pięcio-
letnią kadencję. Zgodnie z traktatem nicejskim od 2009 r. 
liczba posłów w Parlamencie Europejskim będzie wy-
nosić 736. Obecna „nadwyżka” jest przejściowa i wynika z 
tego, że w trakcie kadencji 2004-2009 pojawiła się koniecz-
ność dołączenia posłów z Bułgarii i Rumunii, po wejściu tych 
krajów do Unii Europejskiej w 2007.
Prawo Unii Europejskiej stanowi jedynie, iż posłów do PE 
wybiera się w państwach członkowskich w tajnym, po-
wszechnym i bezpośrednim głosowaniu, opartym na 
zasadzie proporcjonalności, z możliwością wprowadzenia 
tzw. progu wyborczego, który w Polsce wynosi 5%.

PRZEWODNIK MIESZKAŃCA
„Jesteśmy u siebie”  - co każdy obywatel wiedzieć powinien

Tym razem w ramach ogłoszonej przez Wójta Gminy Rokietnica, Bartosza Derecha, kampanii informacyjnej

„Bądź odpowiedzialny – zdecyduj o Europie” –  wszystko o…
Parlamencie Europejskim, jego historii, kompetencjach składzie i znaczeniu 
oraz o wyborach, które odbędą się 7 czerwca 2009 roku.

Podział mandatów
Liczba posłów wybieranych w poszczególnych państwach 
jest w miarę proporcjonalna do liczby mieszkańców. Posłom 
wybranym w Polsce przypadają obecnie 54 mandaty (w 
porównaniu: Niemcy – 99, Francja, Włochy, Wielka Brytania 
– 72, Hiszpania – 54). W wyborach do PE w 2009 roku 
liczba ta zmniejszy się do 50.

Ordynacja wyborcza 
W Polsce, zasady przeprowadzania wyborów do Parlamen-
tu Europejskiego reguluje ustawa z dnia 23 stycznia 2004 
roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego 
(Dz. U. Nr 25, poz. 219). Prawo zgłaszania list kandydatów 
przysługuje partiom politycznym, koalicjom partii oraz wy-
borcom. Głosowanie jest podobne do wyborów do Sejmu, 
oddając głos na kandydata głosuje się jednocześnie na 
listę komitetu wyborczego. Wybory przeprowadza się w 13 
okręgach wyborczych obejmujących swym obszarem część, 
całość lub dwa województwa.

Czynne prawo wyborcze (prawo do głosowania) przysłu-
guje każdemu obywatelowi UE, który ukończył 18 lat i nie 
został go pozbawiony w kraju pochodzenia. 
Bierne prawo wyborcze (możliwość kandydowania na 
posła do PE) przysługuje w Polsce po ukończeniu 21 roku 
życia osobom, które mają prawo do głosowania, nie zostały 
prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego oraz stale zamieszkują w Polsce lub 
innym państwie członkowskim UE od co najmniej 5 lat

Według ordynacji posłowie do Parlamentu Europejskiego 
są przedstawicielami Narodów państw UE, nie są związa-
ni żadnymi instrukcjami (zakaz mandatu imperatywnego) i 
nie mogą być odwołani. Mandatu posła do Parlamentu Eu-
ropejskiego nie można łączyć z mandatem posła na Sejm, 
senatora, a także ze stanowiskami członka Rady Ministrów 
ani sekretarza stanu.

Ciekawostki: 
l Parlament nie używa jednego języka obrad. Odbywa-
ją się one symultanicznie – każdy poseł mówi w swoim 
rodzimym języku, tłumaczonym na bieżąco na wszystkie 
pozostałe języki. Obecnie obrady są też tłumaczone na ję-
zyki wszystkich państw stowarzyszonych, które mają prawo 
biernego w nich uczestnictwa. 
l Większość prac parlamentu odbywa się na obradach odpo-
wiednich komisji, które przygotowują wnioski i akty wnoszone 
pod głosowanie na sesjach, zwoływanych każdorazowo przez 
przewodniczącego. Odbywają się one zwykle w Strasburgu, 
przez jeden tydzień w miesiącu lub w Brukseli (sesje dwudnio-
we). W ramach potrzeby zwołuje się też sesje nadzwyczajne.

Obwody głosowania i siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Rokietnica
Nr obwodu 
głosowania 

Granica obwodu głosowania Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

1 Sołectwo Rokietnica - część północna  
[ulice: Aleksandra Fredro, Błękitna, Boczna, Cicha, Czesława Miłosza, Dobra, 
Działkowa, Graniczna, Huzarów, Jasna, Kolejowa, Konwaliowa, Kosynierów, Koszycy, 
Kościuszkowców, Kręta, Krótka, Księcia Józefa Poniatowskiego, Legionów Polskich, 
Łąkowa, Mickiewicza, Miła, Obornicka, Platynowa, Pogodna, Poranek, Przyjemna, 
Reja, Reymonta, Senna, Sielska, Słoneczna, Słowackiego, Spokojna, Sportowa, 
Srebrna, Szafirkowa, Szamotulska, Szwoleżerów, Świt, Tęczowa, Topolowa, Trakt 
Napoleoński - od ul. Szamotulskiej w kierunku Krzyszkowa, Ułanów, Urocza, Wesoła, 
Wierzbowa, Witkowa, Wrzosowa, Wyspiańskiego, Złota] 

Zespół Szkół,  
ul. Szkolna 3 c,  
Rokietnica  
lokal przystosowany  
dla osób  
niepełnosprawnych 

2 Sołectwo Kiekrz-Pawłowice Gminny Ośrodek Kultury, 
ul. Szkolna 3a, Rokietnica 

3 Sołectwo Mrowino-Cerekwica  
Sołectwo Przybroda 

Szkoła Podstawowa,  
ul. Szkolna 2, Mrowino 

4 Sołectwo Napachanie-Dalekie  
Sołectwo Starzyny-Rogierówko  
Sołectwo Kobylniki 

Gimnazjum,  
ul. Poznańska 26, 
Napachanie 

5 Sołectwo Sobota-Bytkowo  
Sołectwo Żydowo-Rostworowo  
Sołectwo Krzyszkowo 

Świetlica Wiejska,  
ul. Rostworowska 5, 
Żydowo 

6 Sołectwo Rokietnica - część południowa [ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, 
Chabrowa, Cyprysowa, Daglezjowa, Dębowa, Dworcowa, Gminna, Golęcińska, Jaśmi-
nowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Leszka, Leśna, Lipowa, Lubomira, 
Łanowa, Magazynowa, Makowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Osiedle Kalinowe, Parkowa, 
Pocztowa, Podgórna, Polna, Rolna, Spichrzowa, Szkolna, Trakt Napoleoński - od ul. 
Szamotulskiej w kierunku Starzyn, Wspólna, Zacisze, Zakątek, Zielona] 

Zespół Szkół,  
ul. Szkolna 3 c,  
Rokietnica

l Lokale wyborcze czynne będą w dniu 7 czerwca 2009 roku od godz. 8.00 do godz. 22.00. 
l Spis wyborców udostępniony będzie do wglądu od 25 maja do 5 czerwca, w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy 

Rokietnica (pokój nr 11)

Jak głosować?
l Wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową (tj. listę 

kandydatów na posłów do PE, zgłoszoną przez komitet 
wyborczy w danym okręgu wyborczym), 

l Stawia na karcie do głosowania znak „x” (czyli dwie linie 
przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co 
wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. 
Jest to więc głosowanie przede wszystkim na całą listę 
kandydatów (zgodnie z zasadą wyborów proporcjonal-
nych), a dopiero w drugiej kolejności na osobę. 

l Jako nieważne traktuje się te głosy, w przypadku których 
na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce 
z lewej strony, obok nazwisk dwóch lub większej liczby 
kandydatów z różnych list okręgowych albo nie postawio-
no tego znaku w kratce przy nazwisku żadnego kandyda-
ta. 

l Pozostałe znaki, wykreślenia, przekreślenia poczynione 
poza przeznaczoną na to kratką, traktowane są jako do-
piski i nie wpływają na ważność głosu.

Konsekwencje niskiej frekwencji w wyborach
Podział głosów na mandaty odbywa się wg dość skomplikowa-
nej dwuetapowej procedury. Liczba mandatów jakie przy-
padną danemu okręgowi wyborczemu w bardzo dużym 
stopniu zależy od frekwencji. Przy skrajnie niekorzystnym 
rozkładzie frekwencji może zdarzyć się nawet tak, że okręg o 
małej frekwencji nie otrzyma żadnego mandatu.

Dlatego
„Bądź odpowiedzialny – zdecyduj o Europie”



14 Rokickie Wiadomości – Czerwiec 2009

Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka or-
ganizacyjna gminy wykonuje zadania  z zakresu 
polityki społecznej związane z systemami zabez-
pieczenia społecznego. Jednym z takich zadań  
związanych z pomocą społeczną, jest pomoc w 
formie usług opiekuńczych.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomoc w 
formie usług opiekuńczych przysługuje w pierw-
szej kolejności osobom samotnym, które z powo-
du wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej 
przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są 
jej pozbawione.
Usługi opiekuńcze w ramach możliwości Ośrodka 
Pomocy Społecznej mogą być przyznane również 
osobom, które wymagają pomocy innych osób, a 
rodzina nie może takiej pomocy zapewnić .
Usługi opiekuńcze są świadczone w mieszkaniu 
osoby, która potrzebuje pomocy i obejmują wy-
konywaną przez opiekunki domowe pomoc za-
spokojeniu codziennych potrzeb życiowych, 
opiekę higieniczną, zalecaną  przez lekarza pie-
lęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem.
Przyznanie pomocy następuje  w drodze 
postępowania administracyjnego .
Do podjęcia decyzji o przyznaniu tej formy pomo-

cy konieczne jest przeprowadzenie rodzinnego
wywiadu  środowiskowego. Do wniosku o po-
moc należy dołączyć :
 zaświadczenie wystawione przez lekarza, 

który stwierdza konieczność świadczenia 
pomocy w formie usług opiekuńczych

 decyzję o wysokości świadczeń emerytal-
nych lub rentowych

 zaświadczenie o wysokości dochodów uzy-
skanych przez członków rodziny na drukach 
wymaganych przez  Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.

Decyzja przyznająca pomoc określa zakres i czę-
stotliwość świadczenia usług opiekuńczych oraz 
wysokość  ponoszonej odpłatności  za godzinę 
usługi . Odpłatność za godzinę usług opiekuń-
czych  świadczonych przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Rokietnicy wynosi 7 zł. 
Procentowa kwota odpłatności  uzależniona jest 
od wysokości uzyskiwanych dochodów.
Pełna odpłatność za godzinę usług opiekuńczych 
przyznawanych w 2009 r. wynosi 7 zł.

Kierownik Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Rokietnicy

Rafał Michalski 

Usługi Opiekuńcze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jedno-
razową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, 
jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z ty-
tułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przed-
łożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzają-
cego, że matka dziecka pozostawała pod opieką 
lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia 
ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw 
zdrowia, w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw zabezpieczenia społecznego, 
określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki 
medycznej oraz wzór wymaganego zaświadcze-

nia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów 
prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu 
o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie doty-
czy także osób, które złożą wnioski o ustalenie 
prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu uro-
dzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzin-
nego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopa-
da 2009 r. 
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z 
dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks 
pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 
�1 grudnia 2008 r., Nr 2�7, poz. 1654).

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy 
w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi  

z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego  
z tytułu urodzenia dziecka

Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy

Informacje poznańskiego Sanepidu
KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM  

PRZYPADKÓW ZAKAŻENIA WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI W USA I MEKSYKU
z dnia 26 kwietnia 2009 r. (godz. 19.00 ) (Źródło: WHO, CDC, ECDC)

Grypa świń jest zakaźną chorobą układu od-
dechowego świń, wywoływaną prze wirus 
grypy typu A.
Do tej pory przypadki zakażeń tym wirusem 
u ludzi były rzadkie, jednakże potwierdzono 
możliwość ich przenoszenia z człowieka na 
człowieka.
Od grudnia 2005 r. do lutego 2009 r. w USA 
(w 10 stanach) łącznie stwierdzono 12 przy-
padków zakażeń wirusem grypy świń u ludzi.. 
Od marca 2009 r. potwierdzono przypadki za-
każeń nowym szczepem wirusa typu A/H1N1. 
Wystąpiły one w Kalifornii i Teksasie. Obecnie 
trwa dochodzenie epidemiologiczne mające 
m.in. na celu określenie źródła zakażenia.
Co to jest grypa świń ?

Grypa świń jest chorobą układu oddecho-
wego świń powodowaną przez wirusy gry-
py typu A. U świń wirusy te powodują licz-
ne zachorowania, jednakże śmiertelność 
na skutek zakażenia jest niska. Wirus grypy 
świń typu A/H1N1 został wyizolowany po 
raz pierwszy u świń w 19�0 roku.

Jak dużo jest wirusów grypy świń ?
Tak jak i pozostałe wirusy grypy, tak i wi-
rusy grypy świń stale ulegają zmianom. 
Świnie mogą zostać zakażone przez wiru-
sy grypy ptaków, ludzi i świń. Kiedy dojdzie 
do jednoczesnego zakażenia świni wiru-
sami pochodzącymi od różnych gatunków, 
może dojść do reasortacji, w wyniku któ-
rej powstanie nowy szczep wirusa. Obecnie 
od świń izoluje się głównie szczepy H1N1, 
H1N2, H�N2 i H�N1.

GRYPA ŚWIŃ U LUDZI
Czy ludzie mogą zachorować na grypę 
świń?

Zwykle wirusy grypy świń nie zakażają lu-
dzi. Jednakże wcześniej dochodziło do spo-
radycznych przypadków zakażeń, najczęś-
ciej na skutek bezpośredniego kontaktu z 
tymi zwierzętami (np. dzieci bawiące się 
blisko zwierząt lub pracownicy ferm). W 
chwili obecnej stwierdzono jednak udoku-
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mentowane przypadki przeniesienia wiru-
sów grypy świń bezpośrednio z człowieka 
na człowieka.

Jak często dochodzi do zakażenia wiru-
sem grypy świń u ludzi?

Wcześniej amerykańskie CDC otrzymywa-
ło zgłoszenia o jednym przypadku rocznie 
lub co dwa lata, ale od grudnia 2005 r. do 
lutego 2009 r. stwierdzono 12 przypadków 
zakażenia.

Jakie są objawy grypy świń u ludzi?
Objawy są podobne do tych towarzyszą-
cych grypie sezonowej, w tym np. gorącz-
ka, osłabienie, brak apetytu, kaszel. U nie-
których osób wystąpił katar, ból gardła, 
nudności, wymioty i biegunka.

Czy można zarazić się wirusem grypy 
świń przez zjedzenie wieprzowiny?

Nie. Grypa świń nie przenosi się przez żyw-
ność. Nie można zarazić się grypą świń 
poprzez zjedzenie mięsa wieprzowego i 
produktów wieprzowych. Jedzenie prawid-
łowo przygotowanego i poddanego obrób-
ce termicznej mięsa jest bezpieczne.

Jak rozprzestrzenia się grypa świń?
Grypa może przenosić się bezpośrednio ze 
świń na ludzi i z ludzi na świnie. Do zaka-
żenia ludzi dochodzi najczęściej poprzez 
bliski kontakt z zakażonymi zwierzętami. 
Może również dochodzić do przeniesienia 
wirusa z człowieka na człowieka.

Jakie leki są skuteczne w terapii grypy 
świń u ludzi?

Wyizolowane w USA i Meksyku wirusy gry-
py świń typu A/H1N1 są oporne na amanta-
dynę i rimantadynę, natomiast są wrażliwe 
na oseltamiwir i zanamiwir.

Czy wirus grypy świń H1N1 jest tym sa-
mym wirusem H1N1 krążącym u ludzi?

Nie. Wirus grypy świń H1N1 różni się gene-
tycznie od wirusa ludzkiego i dlatego też 
szczepionki przeciwko grypie sezonowej 
mogą nie zapewnić pełnej ochrony przed 
zakażeniem wirusem odzwierzęcym.
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Należy bezwzględnie stosować się do wszel-
kich zaleceń miejscowej służby zdrowia ści-
śle przestrzegać reżimu sanitarnego, a w 
szczególności:

unikaj bliskiego kontaktu z osobami wykazu-
jącymi objawy grypopodobne. Kiedy sam je-
steś chory zachowuj odpowiednią odległość od 
innych osób, tak aby chronić je przed zachoro-
waniem,
jeśli wystąpią u Ciebie objawy grypopodobne 
(np. podwyższona temperatura ciała, osłabie-
nie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła), po-
zostań w domu,

•

•

kiedy kaszlesz i kichasz przykrywaj usta i nos 
chusteczką. To pomoże zapobiec zakażeniu wi-
rusem innych osób,
myj często ręce wodą z mydłem,
unikaj dotykania oczu, nosa i ust (wirusy i 
bakterie często rozprzestrzeniają się gdy lu-
dzie dotykają skażonych powierzchni, a potem 
oczu, nosa i ust).

Ponadto zaleca się:
w przypadku wystąpienia objawów chorobo-
wych (np. podwyższona temperatura ciała, 
osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gar-
dła) – natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
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INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO
DLA OSÓB UDAJĄCYCH SIĘ DO KRAJÓW, W KTÓRYCH STWIERDZONO
PRZYPADKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z KRAJÓW, W KTÓRYCH STWIERDZONO 
PRZYPADKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI

W przypadku wystąpienia w okresie około 10 dni od powrotu do kraju objawów chorobowych (np. pod-
wyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła) należy niezwłocznie 
udać się do lekarza POZ, najbliższego szpitala zakaźnego lub innej placówki leczniczej i poinformować 
o historii podróży.

GRYPA ŚWIŃ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Do 26.04.2009 (godz.19.00) CDC potwierdziło 20 
przypadków zakażenia człowieka wirusem grypy 
świń typu A (H1N1) na trenie Stanów Zjednoczo-
nych. 7 przypadków wystąpiło w Kalifornii, 2 w 
Kansas, 8 w Nowym Jorku, 1 w Ohio, 2 w Teksa-
sie. Trwa dochodzenie epidemiologiczne mające 
na celu określenie źródła zakażenia i ewentualną 
identyfikację kolejnych osób zakażonych.
24.04.2009 Rząd Meksyku poinformował o � og-
niskach grypy świń typu A (H1N1). W dystrykcie 
federalnym Meksyku od 18.0�.2009 r. zgłoszono 
854 przypadki zapalenia płuc w stolicy kraju (Me-
xico City). 59 z nich zmarło. W San Luis Potossi w 
środkowym Meksyku stwierdzono 24 przypad-
ki z objawami grypopodobnymi w tym � zgony. 
W Mexicali, w pobliżu granicy z USA stwierdzono 
4 przypadki z objawami grypopodobnymi – brak 
zgonów. Obecnie trwa dochodzenie epidemiolo-
giczne i dalsze badania wirusologiczne zarówno 
w Meksyku, jak i USA.

Wirus grypy świń typu A/H1N1 wyizolowany w 
Meksyku i USA nie był wcześniej stwierdzany 
u ludzi i świń. Z dotychczasowych analiz wyni-
ka, że wirus ten jest oporny na amantadynę i ry-
mantadynę, ale wrażliwy na oseltamivir i zana-
mivir. Wirusy zidentyfikowane w Meksyku i USA 
są genetycznie identyczne. Większość przypad-
ków wystąpiło u zdrowych i młodych ludzi. Z 
tego względu, że doszło do zakażenia ludzi wi-
rusem pochodzącym od zwierząt, ze względu 
na geograficzne rozprzestrzenienie się wirusa, 
a także nietypowe grupy wiekowe, które zosta-
ły dotknięte na zaistniałą sytuację należy zwrócić 
szczególną uwagę.
WHO pozostaje w ścisłym kontakcie z władzami 
USA, Meksyku i Kanady w celu dokładnego wy-
jaśnienia sytuacji.
Więcej informacji na temat grypy świń znajdziesz 
na stronie internetowej GIS w dziale Grypa.
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Gimnazjum Napachanie

Sieraków leży w woj. wielkopolskim, na 
skraju Puszczy Noteckiej. Ten malowni-
czy zakątek stał się przez trzy dni przyczół-
kiem prawdziwej, bo autentycznej i pełnej 
szczerych emocji, twórczości gimnazja-
listów.  Wypowiadaliśmy swoje uczucia, 
tworząc żartobliwe skecze, poważne dra-
my, pantomimy. Wszystko po to, by zre-
alizować cele wyznaczone przez organi-
zatorkę wyjazdu, Panią Małgosię Sklepik 
- naszą nauczycielkę sztuki i plastyki, któ-
ra nie tylko wprowadza nas w świat dzieł 
malarskich, ale skłania do tworzenia włas-
nych projektów i wypowiedzi artystycz-
nych. Taki też był nadrzędny cel wycieczki: 
rozwijać wyobraźnię i kreatywne myśle-
nie, realizując konkretne działania. 
Wyjazd adresowany był przede wszystkim 
do tych, którzy swe talenty szlifowali przez 
cały rok szkolny - pod wprawnym okiem 
pani Małgosi - na zajęciach pracy twórczej.
Już pierwszego dnia, po zakwaterowaniu 
w przytulnych domkach na terenie siera-
kowskiego Ośrodka Sportowo - Szkole-
niowym TKKF-u, otrzymaliśmy pierw-

sze zadanie. Musieliśmy przedstawić w 
formie scenicznej problem walki z nało-
gami. Jeden zespół podjął się kabaretowej 
adaptacji, prezentującej człowieka uzależ-
nionego od nikotyny, który próbuje uwol-
nić się od natrętnego papierosa. „Wpaść w 
sidła nałogu, to proste za młodu, nie wie-
dząc, jak skończyć się może młodzieńcza 
głupota…- śpiewali gimnazjaliści – …To 
potwór koszmarny ten nałóg banalny, co 
niszczy urodę i zdrowie. Wypali wnętrz-
ności i zniszczy do kości. Więc słuchaj, co 

matka ci powie”.- Zakończyła swój występ 
pierwsza grupa.
Blask pochodni i ogniska dodawały po-
wagi i podkreślały dramatyzm spekta-
klu przygotowanego przez drugą grupę. 
Byliśmy świadkami prawdziwego Sądu 
nad nałogami, w czasie którego na ławie 
oskarżonych zasiadły: alkoholizm, za-

kupoholizm, uzależnie-
nie od komputera. Ciężko 
pracowaliśmy  nad sce-
nografią i strojami mni-
chów, pełniących role 
ławników. Ale efekt był 
wart tego wysiłku.
Kolejne dni to nieustająca 
praca twórcza dotycząca 
konieczności zgłębiania 
problemów egzystencjal-
nych, a ściślej mówiąc: 
dokonywania wyborów, 
podejmowania decyzji, 
jakie niesie ze sobą życie. 

Zapętleni w sieć różnorodnych zależno-
ści, próbujemy dokonywać wyborów PO-
MIĘDZY dobrem a złem, miłością i gnie-
wem. Żyjąc POMIĘDZY, chcemy zmierzyć 
się z tym, co nazywamy wolnością, idąc po 
krętej ścieżce naszego losu. Właśnie owo 
„POMIĘDZY…” stało się przedmiotem 
naszych rozważań. Dla właściwego po-
kazania treści, jakie kryją się w tym poję-
ciu „POMIĘDZY…”, tworzyliśmy parodie, 
pantomimy. Scenografią był las, a rekwizy-
tami latarki, świece, papier, sznurki, mis-
ki. Tworzyliśmy skrzydła aniołów, nici pa-
jęcze, papierowe scenografie i kostiumy. 
W ferworze niezwykłej pracy powstawały 
dzieła ciekawe, stanowiące przyczynek do 
burzliwej dyskusji, dotyczącej przyszłości, 
wolności, niezależności i ludzkiej potrzeby 
poszukiwania szczęścia.
Od emocjonującej pracy odrywaliśmy 
się wyjeżdżając do ciekawych okolicz-
nych miejsc. Drugiego dnia pobytu w Sie-
rakowie, udaliśmy się bryczkami do naj-
starszej i największej w kraju Stadniny 

(a raczej największego 
stada) ogierów. Stadni-
na powstała w 1829 roku 
z inicjatywy króla Prus 
Fryderyka Wilhelma III w ko-
szarach dragonów rodziny Opalińskich. W 
XIX w. hodowano tam konie na potrzeby 
wojska. Na początku stycznia 1919 r. Pru-
sacy chcieli wyprowadzić ogiery. Bali się, że 
konie mogą paść łupem powstańców wiel-
kopolskich. Dzisiaj jest to drugie co do wiel-
kości stado w Europie. Wrażenie robią nie 
tylko ogromne stajnie, ale wielość ras koni. 
Naszą sympatię zyskały koniki polskie i źre-
bięta, które mieliśmy okazje pogłaskać. 
Oprócz spaceru po Sierakowie zwiedzili-
śmy także dworek w Chalinie. Burzliwa hi-
storia jego właścicielki, niezwykłość miej-
sca i przygotowane tam ekspozycje, zrobiły 
na nas duże wrażenie. 
Na terenie ośrodka, w którym mieszkali-
śmy, mieliśmy okazję pomyśleć o kondycji 
fizycznej, ponieważ wieczorami mogliśmy 
korzystać z udostępnionej nam hali, gdzie 
doskonaliliśmy techniki gry w koszyków-
kę i siatkówkę.
Minęło już trochę czasu od tej niezwykłej 
przygody, jaką były warsztaty edukacji arty-
stycznej w Sierakowie, jednak wspomnienia 
są cały czas świeże. Montujemy filmy, ukła-
damy zdjęcia, spisujemy napisane w czasie 
wyjazdu piosenki i wierszyki… To wszystko 
sprawia, że barwne wspomnienia pozostają 
wciąż świeże. Cały wyjazd, choć wypełnio-
ny pracą, okazał się niezapomnianą przy-
godą. A wszelka działalność artystyczna 
była efektem spontaniczności i autentycz-
ności przeżyć, które pojawiają się pod wpły-
wem umiejętności współpracy oraz inspira-
cji, których dostarczyła nam organizatorka 
wyjazdu Pani Małgosia Sklepik. Okazało się 
także, że wrażliwość i wyobraźnia to sprzy-
mierzeńcy w poszukiwaniu twórczego speł-
nienia i poczucia szczęścia.

Kinga Olejniczak,  Ada Ogrodnik, 
Ewa Maciejaszek

PODZIĘKOWANIA 
Dla Przyjaciół Gimnazjum 

w Napachaniu
Składam podziękowania w imieniu ucz-
niów, nauczycieli i swoim własnym:
l	p. Ewie Locie z Urzędu Gminy w 

Rokietnicy
l	p. Rafałowi Michalskiemu – Kie-

rownikowi Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Rokietnicy

l	p. Róży Lubce – sołtysowi Mrowina 
– Cerekwicy oraz Radzie Sołeckiej

l	p. Witoldowi Bajerlainowi z Ro-
kietnicy

l	p. Jackowi Welmanowi – Dyrek-
torowi Gimnazjum w Napacha-
niu

l	p. Januszowi Skrodzkiemu – 
Przewodniczącemu Rady Rodzi-
ców Gimnazjum w Napachaniu

l	Radzie Rodziców w Gimnazjum 

w Napachaniu za pomoc finanso-
wą, dzięki której 25 uczniów mo-
gło wyjechać na Zieloną Szkołę i 
Warsztaty Edukacji Twórczej do 
Sierakowa, w dn. 27-29.04. 2009r.

Z efektami pracy młodzieży nasi 
Przyjaciele i Rodzice będą mogli za-
poznać się 08 czerwca 2009 r.
Szczególnie chciałabym PODZIĘKO-
WAĆ p. Kasi Pękosz, p. Kasi Majchro-
wicz, p. Adamowi Ratajowi – nauczy-
cielom gimnazjum, z którymi wyjazd 
był niezwykłym doświadczeniem 
i przyjemnością. Ich oddanie mło-
dzieży, twórczy zapał i zaangażowa-
nie pokazało, że można uczyć przez 
zabawę, która daje satysfakcję i wnosi 
wiele radości w nasze życie.

Dziękuję!
organizator warsztatów

Warsztaty edukacji artystycznej w Sierakowie

- pod skrzydłami sztuki

Szanowni Państwo!
Droga Młodzieży!
KLUB FILMOWY RUSZA!

„Poprzez ekran możemy 
powiedzieć coś ważnego. 

Sobie i światu”
Andrzej Wajda

01 czerwca 2009 r., o godz. 16.00 
inaugurujemy działalność 

KLUBU FILMOWEGO w Gimnazjum 
w Napachaniu, spotkaniem autorskim 

z:
l	p. DOROTĄ LATOUR – reżyserem i 
scenarzystą filmowo– teatralnym,
l	 p. MIROSŁAWEM SKRZYPCZA-
KIEM – operatorem filmowym.
Wszystkich, którzy kochają sztukę filmo-
wą SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO 
NAS!
W ramach KLUBU FILMOWEGO or-
ganizowane będą:
1. Otwarte spotkania autorskie z ludźmi 
filmu, teatru, sztuk plastycznych.
2. Warsztaty filmowe, fotograficzne dla 
uczniów gimnazjum w Napachaniu, 
prowadzone przez profesjonalistów.
3. Warsztaty edukacji twórczej dla do-
rosłych.
4. Spotkania w Dyskusyjnym Klubie Fil-
mowym dla osób lubiących debaty, roz-
mowy na tematy poruszane w filmach.
5. Organizowanie wyjazdów dla mło-
dzieży Gimnazjum w Napachaniu na 
Międzynarodowe Warsztaty Filmowe.
Już w czerwcu grupa gimnazjalistów wy-
jeżdża na IX Międzynarodowe War-
sztaty Filmowe do Łeby, które odbędą 
się pod hasałem „Mój pierwszy film”!
6. Od września 2009r. będziemy współ-
pracować z Polskim Instytutem Sztuki 
Filmowej i Centrum Edukacji Obywa-
telskiej w Warszawie w ramach progra-
mu „Filmoteka Szkolna”. Od września 
2009r, będziemy kontynuować współ-

pracę z Wielkopolskim Biurem Kon-
certowym w Poznaniu poprzez udział w 
programie  „Spotkania z kulturą” oraz z In-
stytucjami Kultury Gminy Rokietnica, 
Urzędem i Radą Gminy Rokietnica.

Inspiracją do podjęcia działań w za-
kresie organizacji KLUBU FILMOWE-
GO byli MOI UCZNIOWIE oraz PROFE-
SOROWIE Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu, z którymi miałam zaszczyt 
pracować. Ich osobowość, hart ducha, ar-
tyzm, wiedza a jednocześnie pokora i życz-
liwość, to cechy, którymi „zarażają” swoich 
studentów. 
Można  by rzec: Marzenia się spełniają, 
kiedy dobre duchy działają! Cóż to za do-
bre duchy mi pomagają?W pierwszej ko-
lejności p. Danuta Potrawiak, której za-
angażowanie i poświęcony czas wydają już 
pierwsze owoce; następnie p. Mirosław 
Skrzypczak – człowiek filmu, który sta-
ra się „ocalić od zapomnienia” wydarzenia 
historyczne i losy ludzi - naocznych świad-
ków zawiłej historii Polski.
Do tego grona należy również dyrektor 
gimnazjum – p. Jacek Welman, który 
dla dobra uczniów jest w stanie „poruszyć 
Niebo i Ziemię”! I przede wszystkim moje 
koleżanki z gimnazjum (nauczyciele), w 
osobach: Danuty Dymaczewskiej, Ewy 
Piotrowskiej, Joanny Karczewskiej, 
Katarzyny Pękosz, Katarzyny Majchro-
wicz, Elżbiety Wasilewskiej, bez których 
to przedsięwzięcie nie miałoby racji bytu. 
To oni, wraz ze mną, będą zmagać się z or-
ganizacją pracy w Klubie, tak aby służyła 
wszechstronnemu rozwojowi naszych ucz-
niów, współpracy z lokalną społecznością, 
w celu wzajemnego poznania się, wymia-
ny myśli i doświadczeń.

„Per aspera ad astra”
Małgorzata Sklepik

nauczyciel Gimnazjum 
w Napachaniu
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Szkoła Podstawowa w Mrowinie

W piątek 24.04 br. na trzeciej godz. 
lekcyjnej w naszej szkole odbył się apel 
z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja. 
W uroczystości brali udział uczniowie 
i nauczyciele, wszyscy byli ubrani w 
stroje z tamtego okresu.

Na początku powitał nas pan Wa-
laszczyk, który opowiedział o Kon-
stytucji 3 Maja i razem zaśpiewali-
śmy pieśń. Później dowiedzieliśmy się 
wielu ciekawych rzeczy o Powstaniu 
Kościuszkowskim, między innymi, że 
brali w nim udział chłopi. Wszyscy, 
którzy byli przebrani za nich stanęli z 

tyłu sali gimnastycznej. Następnie pan 
Walaszczyk opowiedział nam o III. 
rozbiorze Polski. Patryk Mizera prze-
brany był za króla, został obrabowany 
z królewskich atrybutów, przez ucz-
niów symbolizujących Austrię, Prusy 
i Rosję. Później pan opowiedział nam 
o legionistach i żołnierzach napole-
ońskich. Uczniowie przebrani za nich 
dołączyli do chłopów. Wspomniano 
również o I Wojnie Światowej i odzy-
skaniu niepodległości przez Polskę. 
Całość ilustrowano wierszami i pieś-
niami w wykonaniu uczniowskiej spo-
łeczności.

Według mnie takie lekcje histori i 
są bardzo ważne, ponieważ uczy-
my się wielu ciekaw ych rzeczy o 
naszej ojczyźnie. Ja tego dnia sam 

znalazłem odpowiedzi na wiele 
moich py tań. 

Marcel Trzybiński

Dwie zawodniczki i jeden zawodnik ze szkoły z Mro-
wina zakwalifikowali się do rozgrywanego w ramach 
X Igrzysk Młodzieży Szkolnej Finału Rejonu Po-
znań Teren Wschód w Indywidualnym Tenisie Stoło-
wym. Kwalifikacje do finałów, które rozegrane zosta-
ły 1 kwietnia zdobyli podczas bardzo dla nas udanych 
Mistrzostw Powiatu. Najlepsze tenisistki i tenisiści ze 
wschodniej części naszego województwa spotkali się 
w Jarocinie. 

Dobrze wypadli Kinga Kusa i Aleksander Ratajczak, 
którzy wywalczyli szóste miejsca w swoich katego-
riach. Czołowe lokaty zajęli jednak zawodnicy z Nie-
chanowa, którzy stanowią ścisłą czołówkę wojewódz-
twa. Kindze i Olkowi - mimo niezłej gry i ambitnej 
postawy – nie udało się awansować do dalszych roz-
grywek. Oprócz wymienionych startowała również 
Zosia Kaczmarek.Kinga w walce z czołową zawodniczką 

turnieju Ochotną.
Olek walczył w turnieju bardzo ambitnie.

Zespół Szkół w Rokietnicy

W marcu obchodziliśmy Dzień Wiosny. W tym czasie dzieci uczyły 
się rozpoznawać wiosenne kwiaty, przylatujące ptaki, wyróżniały ce-
chy charakterystyczne nowej pory roku. Temu wszystkiemu towarzy-
szyły lekcje tematyczne, wycieczki i konkursy.
       W związku z tymi wydarzeniami dzieci sześcioletnie z gminy Ro-
kietnica z pobliskich szkół i przedszkoli brały udział w zabawie pla-
stycznej „Bocianku Klekocie wiosny nie widziałeś, gdy z cieplutkich 
krajów wysoko leciałeś?”. Wszystkie nadesłane prace były bardzo cie-
kawe. Dziękujemy wychowawcom za udział w zabawie i przygotowa-
nie dzieci, a dzieciom za wykonanie pięknych prac plastycznych.   

M.Pawlisiak

W dniu 8 kwietnia 2009 dzieci sześ-
cioletnie z Zespołu Szkół w Rokiet-
nicy witały wiosnę. 

Na wspólne obchodzenie tego święta 
zaprosiliśmy rodziców. Dzieci przy-
gotowały wspaniałe przedstawienie, 
w którym zaprezentowały wierszyki 

i liczne piosenki. Największą atrak-
cją przedstawienia okazał się jednak 
taniec motyli przy akompaniamen-
cie magicznej gitary i saksofonu w 
wykonaniu najmłodszych muzyków. 

Dziękujemy za wspólną zabawę! 
Witaj Wiosno!

DWA SZÓSTE MIEJSCA 
DLA UCZNIÓW Z MROWINA

Z uczniowskiego zeszytu
Sprawozdanie z uroczystości obchodów święta 3 Maja
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Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
Szkolny Dzień Sportu
W ramach szkolnego Dniu Sportu 16 
kwietnia br. odbyły się rozgrywki w 
piłkę nożną, golfa, w tenisa stołowego, 
biegi terenowe oraz rzut piłką lekarską. 
W ogólnej klasyfikacji wygrała klasa I 
w zawodzie technik hotelarstwa.
Indywidualnie najlepiej wypadł 
Krzysztof Konieczny zajmując I miej-
sce w biegu oraz tenisie. W turnie-
ju piłki nożnej wygrał zespół ucz-
niów z II i IV klasy hotelarskiej oraz 
IV ogrodniczej. Poza tym najlepsze 
wyniki w poszczególnych konkuren-
cjach uzyskali: Paulina Nowak (tenis 
stołowy), Kinga Piwowarczyk i Łukasz 
Łukaszyk (golf), Anita Stanisławiak i 
Damian Wiśniewski ( rzut piłką lekar-
ską) oraz Marika Przybył (bieg tere-
nowy).

Wizyta gości z Austrii
22 kwietnia w Zespole Szkół im. J. i W. 
Zamoyskich gościła delegacja przed-
stawicieli austriackiego regionu Sty-
ria. Goście zapoznali się ze szkołą oraz 

miejscem odbywania praktyk ucz-
niowskich w zawodzie hotelarza – ho-
telem Sheraton w Poznaniu. Prowa-
dzono rozmowy na temat wymiany 
uczniów na praktyki zawodowe.

Zakończenie nauki 
w klasach maturalnych

Dnia 24 kwietnia br. odbyło się uro-
czyste zakończenie roku szkolnego 
dla absolwentów klas maturalnych w 
zawodzie technik hotelarstwa, tech-
nik ogrodnik oraz technik informa-
tyk.  Absolwenci odebrali świadectwa 
ukończenia szkoły, a wyróżniający się 

w ciągu pobytu w szkole wynikami w 
nauce lub zaangażowaniem w prace 
kół zainteresowań nagrody. Uczniowie 
trzecich klas przygotowali na pożeg-

nanie bogaty program artystyczny.

Matury 2009
W dniu 4 maja od pisemnego egzaminu 
z języka polskiego rozpoczęły się egza-
miny maturalne. Maturzyści zdają obo-
wiązkowy egzamin z języka polskiego, 
wybranego języka obcego oraz egzamin 
pisemny z wybranego przedmiotu.

Wizyta w Czechach
W ramach partnerskiego projektu Le-
onardo da Vin-
ci, realizowanego 
przez szkoły flo-
rystyczne z Nie-
miec, Czech, Li-
twy i Rokietnicy, 
odbyło się kolejne spotkanie. Tym ra-
zem gospodarzem była czeska szkoła w 
Lovosicach. 
Ponieważ wiodącą tematyką jest de-
koracja wnętrza, uczniowie klas spe-
cjalizujących się we florystyce przy-
gotowali dekorację sali konferencyjnej 

ratusza. Szczegółowo przedstawiono 
etapy powstawania i realizacji projek-
tu zatytułowanego: ,,Starosta Lovosic 
wita delegacje z Litwy, Niemiec i Pol-
ski”. W aranżacji pojawiły się elemen-
ty symbolicznie odnoszące się do flag 
poszczególnych krajów. 
Zebrani nauczyciele florystyki z poszcze-

gólnych szkół omówili efekty tej 
pracy.  Określono dalsze ter-
miny wizyt w poszczególnych 
krajach, kolejne spotkanie od-
będzie się jesienią w Rokietni-

cy.
W czasie pobytu zapoznano się również 
z gospodarstwem szkoleniowym szko-
ły zajmującym się uprawą pod szkłem, 
szkółkarstwem, warzywnictwem oraz 
sadownictwem, ze szczególnym naci-
skiem na uprawę winorośli. 

M. Matuszczak

Już po raz piąty sympatycy tenisa 
stołowego spotkali się, aby walczyć o 
tytuł Mistrza Mrowina, Cerekwi-
cy i Przybrody. Zawody te były ko-
lejnymi organizowanymi wspólnie 
przez Uczniowski Klub Sporto-
wy „Słowian” Mrowino i Gminny 
Ośrodek Kultury przy współpracy 
Szkoły Podstawowej w Mrowinie, 
która dysponuje jedyną w gminie 
salą gimnastyczną i zawsze chętnie 
gości amatorów sportu.

W sobotnie popołudnie 14 mar-
ca do walki przy stołach stanęło 40 
tenisistek i tenisistów podzielonych 

na trzy kategorie: kobiety, mężczyźni 
grupa młodsza (do 25 lat) i mężczyźni 
grupa starsza (powyżej 25 lat). 

Wśród pań (12 zawodniczek) 
prym wiodły zawodniczki „Słowiana”, 
a zwyciężyła – podobnie jak w roku 
ubiegłym – Kinga Olejniczak. Dru-
ga była Kinga Kusa, a trzecia San-
dra Witkowska. Dziewczęta trenu-
jąc razem znają się bardzo dobrze, ale 
nigdy nie wiadomo, która okaże się w 
danym dniu najlepszą. Czwartą lo-
katę zajęła Zofia Kaczmarek, piątą 
Weronika Geremek, a szóstą Anna 
Dolacińska. 

W grupie młodszej panów spotka-
ło się 17 tenisistów, a zwyciężył rów-
nież zawodnik „Słowiana” Krzysz-
tof Florkiewicz, który w pojedynkach 
finałowych pokonał 3:1 kolegę klubo-
wego Aleksandra Ratajczaka i 3:0 
Jacka Janowicza. Czwarty był Grze-
gorz Intek, piąty Michał Kurzawa, a 
szósty Mateusz Rzepka.

Wśród panów walczących w gru-
pie starszej zabrakło w tym roku ro-
dziny Piszorów, a o tytuł rywalizo-
wało 11 zawodników. Pojedynki w 
tej kategorii – podobnie jak w latach 
ubiegłych - były bardzo zacięte i sta-
ły na wysokim poziomie. W trzyoso-
bowym finale Zbigniew Śniegocki 
pokonał po 3:2 Jacka Florkiewicza i 
Zbigniewa Halądkę zdobywając pu-
char za I miejsce. Na drugim miej-
scu uplasował się Jacek Florkiewicz, 

który 3:0 zwyciężył Halądkę. Czwar-
ty był Wojciech Brych – Kadziński, 
piąty Jarosław Kusa, a szósty Janusz 
Skrodzki. 

Najmłodszym uczestnikiem tur-
nieju był uczeń klasy II Szkoły Pod-
stawowej w Mrowinie, Wojciech 
Kaczmarek.

Puchary w tym roku zostały 
ufundowane przez jednego z sympa-
tyków tenisa, a sekretariat zawodów 
tradycyjnie prowadził Rafał Sklepik, 
któremu pomagała Sandra Koteras 
(DZIĘKUJEMY!!!). Dziękuję również 
wszystkim członkom „Słowiana” 
oraz innym uczestnikom zawodów, 
którzy chętnie pomagali w sędziowa-
niu i przeprowadzeniu zawodów.

Jacek Olejniczak

TENISOWI AMATORZY  
  WYŁONILI MISTRZÓW

Trzy najlepsze zawodniczki
turnieju.

Wojciech Kaczmarek najmłodszy 
zawodnik turnieju.

Puchar odbiera zwycięzca w grupie 
młodszej Krzysztof Florkiewicz.

W grupie starszej zwyciężył 
Zbigniew Śniegocki (w środku).
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Wiosną ubiegłego roku, zarażeni 
pasją biegania przez Dyrektora Ze-
społu Szkół w Rokietnicy, uczest-
nika maratonów ulicznych w naj-
większych polskich miastach, Pana 
Romana Mis, przystąpiliśmy do or-
ganizowania biegów plenerowych 
w ramach akcji „Rokietnica Biega”. 
Prowadzące malowniczą trasą, wio-
dącą wzdłuż Traktu Napoleońskie-
go, pozwoliły zgromadzić na star-
cie nie tylko mieszkańców naszej 
gminy, ale i zaprzyjaźnionych są-
siadów, w tym członków poznań-
skiego Klubu Biegaczy Maniac. 
Wzorem sportowej postawy był dla 
nas uczestnik Igrzysk Olimpijskich 
w Atenach, Pan Michał Bartoszak, 
olimpijka z Igrzysk w Pekinie, ka-
jakarka Małgorzata Chojnacka, 
na co dzień mieszkanka Rokietni-
cy oraz wielu innych wytrawnych 

uczestników maratonów ulicznych, 
jak chociażby Pan Jerzy Bednarz, 
mający na swym koncie ponad 
400 startów, w tym tych najwięk-
szych w Nowym Yorku czy Berlinie. 
Duch sportowej rywalizacji, popu-
laryzacja aktywnej rekreacji rucho-
wej, możliwość obcowania z pięk-
nem natury, stały się przyczynkiem 
do rozszerzenia formuły organi-
zowanych na terenie Gminy Ro-
kietnica akcji wspólnego biegania. 
I Rodzinne Grand Prix w biegach, 
obejmować będzie pięć startów, z 
których pierwszy „Bieg Wiosny”, 18 
kwietnia 2009 roku, stanowić bę-
dzie otwarcie, a ostatni – 16 paź-
dziernika br. Wielki Finał. By za-
chęcić do startu w rywalizacji całe 
rodziny, oprócz klasyfikacji obej-
mującej dzieci i młodzież do 16 
roku życia oraz kategorię OPEN dla 

kobiet i mężczyzn, wprowadziliśmy 
punktację promującą starty ro-
dzinne, a także wręczenie specjal-
nego pucharu zespołowego i nagro-
dy rzeczowej.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 
NA START!

l	I etap (sobota) 18.04.2009 r.  
„Bieg Wiosny”, godz. 10.00;

l	II etap (sobota) 09.05.2009 r.  
„Bieg Majówkowy” godz. 10.00;

l	III etap (sobota) 06.06.2009 r.  
„Bieg ku słońcu” godz. 10.00; 

l	IV etap (sobota) 11.09.2009 r.  
„Bieg koniec lata” godz. 10.00; 

l	V etap (sobota) 16.10.2009r.  
„Bieg Finał Grand Prix” godz. 
10.00;

REGULAMIN I Rodzinnego Grand 
Prix Rokietnicy w biegach – 
www.rokietnica.pl; zakładka po-
święcona Grand Prix

PATRONAT 
MEDIALNY 
- RADIO 
MERKURY 
POZNAŃ- POLSKIE RADIO

18 kwietnia 2009 r. rozpoczęliśmy rodzinne bie-
ganie w Rokietnicy. Choć pogoda nas nie roz-
pieszczała – było dżdżysto i chłodno, to jednak 
na starcie panowała serdeczna atmosfera. Wszyst-
kich pasjonatów biegowej przygody przywitał Ro-
man Mis, Dyrektor Zespołu Szkół w Rokietnicy, 
pomysłodawca i główny organizator I Rodzinne-
go Grand Prix Rokietnicy w biegach, który wyjaś-
nił regulamin przedsięwzięcia i zasady punktacji, 
a także harmonogram wchodzących w jego skład 
imprez biegowych. Oficjalnego otwarcia imprezy 
dokonał wójt gminy Rokietnica, Bartosz Derech, 
dając przykład sportowej postawy udziałem w 
biegu i wysoką lokatą na mecie.Dystans 3 kilome-
trów na znanej już wielu uczestnikom biegu trasie, 
zakończył się następująco:
I. Kategoria dziewcząt do lat 16: 
1. Anna Bajon
2.Sonia Augustyniak
3.Marianna Senkowska 

II.Kategoria Chłop-
ców do lat 16: 
1.Tomasz Wawrzyń-
czak
2.Daniel Styczek
3.Tomasz Kaniewski 
III.Kategoria OPEN 
– kobiety: 
1.Ewa Przybylsk 
2.Dorota Kwiatkowska – Karpicza 
3.Danuta Potrawiak 
IV.Kategoria OPEN – mężczyźni: 
1.Adrian Passoń
2.Dariusz Okoń3.Wojciech Brych-Kadziński 

W wiosennym biegu, ku wielkiej satysfakcji organi-
zatorów wzięły udział trzy zespoły rodzinne, w tym 
czteroosobowa Rodzina Państwa Kaniewskich: 
Tato Marek oraz trójka synów: Tomek, Grze-
gorz i Karol. Dopingowani gorąco przez pozosta-

łych członków rodziny, najmłodszą siostrę Lidkę, 
babcię i oczywiście mamę, zajmują, po pierwszym 
biegu, I miejsce w rodzinnej klasyfikacji .
Na mecie powiedzieli nam: 
Damian Ostrowski z Kiekrza i Dorota Kwiat-
kowska-Karpiczak z Poznania: „chcieliśmy po 
prostu pobiegać, nie wiem jak damy radę czaso-
wo, ale postaramy się brać udział we wszystkich 
startach. Podoba nam się forma grand prix, któ-
ra w finale pokaże kto jest najbardziej wytrwa-
ły. Oczywiście liczy się wynik czasowy na mecie, 
ale najważniejsza jest satysfakcja a poza tym 
jest to duża frajda i wspaniała forma treningu 
Jeśli bieg finałowy będzie miał formę ćwierć ma-
ratonu, ten kt startoweł w biegach systematycz-
nie będzie miał największe szanse”.
Rodzina Kaniewskich: udział w biegowym i na 
dodatek rodzinnym grand prix jest najprostszą i 
najtańszą formą zorganizowania czasu wolnego 
rodzinie, zwłaszcza licznej. Ale przede wszystkim 
to doskonały pretekst do tego, by zacząć się ru-
szać i spędzać wolny czas aktywnie. Zapraszamy 
wszystkie rodziny do sportowej rywalizacji.

D.P.

Pierwsze zawody w tym sezonie, w 
których uczestniczyła, odbyły się  
w Bydgoszczy. Były to eliminacje 
do kadry narodowej, w których na-
sza olimpijka z Pekinu zajęła w K1-
500 m 4 miejsce, a w K1-1000 m. - 1 
miejsce. Wyłoniona na tych zawo-
dach reprezentacja Polski na Pu-

char Świata  w Racicach, które od-
były się w dniach 8-10 maja. Tam 
Pani Małgosia startowała w K1 
1000 m, wygrywając i pokonując  
drugą na mecie Dunkę Engel-Han-
sen i trzecią - reprezentantkę RPA 
Hartley. Brała również udział w wy-
ścigu K4-500 m. w składzie Marta 

Walczykiewicz, Sandra Pawełczak i 
Ewelina Wojnarowska, zajmując 1 
miejsce. Obecnie nasza waleczna ka-
jakarka przebywa na obozie w Wał-
czu gdzie przygotowuje  się do star-
tu w Pucharze Świata w Poznaniu, 
na torze Malta, który odbędzie się w 
dniach 22-24 maja 2009 r. Pani Mał-
gosiu – jesteśmy z Panią i obiecuje-
my gorący doping na zawodach. 

I RODZINNE GRAND PRIX ROKIETNICY w biegach
pod PATRONATEM HONOROWYM STAROSTY POZNAŃSKIEGO

ROKIETNICA - BIEGA 2009

„Bieg Wiosny”– 18.04.09 udany, choć  
deszczowy początek biegowego Grand Prix 

Co słychać u naszej kajakarki Małgosi Chojnackiej

Mamy złoty medal! Małgosia CHojnacka i Sandra Pawełczyk wygrały w PŚ w Poznaniu 
24.05.2009 złoty medal w K2 - 1000 m. Szczegóły w natępnym numerze „RW”
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Członkowie Sekcji Kajakowej Uczniow-
skiego Klubu Sportowego już od marca 
rozpoczęli treningi na wodzie. Mają też 
za sobą pierwsze w tym sezonie starty 
w zawodach. Odbyły się one na Torze 
Regatowym „Malta” w Poznaniu, a 
także poza granicami kraju – w Bran-

denburgu, kilkadziesiąt kilometrów na 
zachód od Berlina. Zawodnicy spędzi-
li tam trzy dni, reprezentując Polskę ra-
zem z kilkoma innymi klubami.
Na Regatach kajakowych „Otwarcie 
sezonu” w dn. 25. 04. 2009 nasi za-
wodnicy zajęli nastepujace miejsca:

I miejsce K-1 chłopców - Grze-
gorz Kaniewski
I miejsce K-2 chłopców - Grze-
gorz Kaniewski i Mateusz Świer-
czyński
I miejsce K-2 młodzików - Ma-
ciej Wachowiak i Patryk Kul-
czyński
I miejsca K-2 seniorów męż-
czyzn - Michał Nowakowski i 

Rafał Jackowwiak
II miejsce K-1 młodzików - Maciej 
Wachowiak
Mieszkańców Gminy zapraszamy 
w niedzielę, 14. czerwca 2009,  na 
plażę SzOsiR-u nad Jez. Pamiąt-
kowskim, gdzie odbędą się kolejne 
zawody, organizowane przez Klub z 
Pamiątkowa „Memoriał im. An-
drzeja Kulczaka”. Zachęcamy do 
rodzinnego wypoczynku na świe-
żym powietrzu, a przy okazji do 
przeżycia niezapomnianych wrażeń 
podczas obserwacji niezwykle bar-
wnych, dynamicznych i emocjonu-
jących zmagań sportowych młodych 
mieszkańców naszego terenu.

ASK

Mamy najpiękniejszy miesiąc w roku – maj, a wiosna 
rozgościła się już na dobre. Piękne długie wieczory za-

chęcają do grillowania. Mamy już w zasięgu ręki świeżą 
sałatę, szparagi, krajowe pomidory i ogórki, a także pierw-

sze truskawki zaczynają mrugać swą czerwoną barwą. 

Jako pierwszy smakołyk polecam Szaszłyki cytrusowe. Szaszłyki należy przy-
gotować w domu co najmniej 2-3 godziny przed grillowaniem w plenerze. Nale-
ży polędwiczki wieprzowe umyć, a następnie pokroić na kawałki 2 cm. Do mis-
ki wlewamy sok z 1-2 pomarańczy i 1 cytryny, dodajemy szczyptę soli, pieprzu i 
wrzucamy mięso. Dokładnie mieszamy, by całe pokryło się sokiem i wstawiamy 
do lodówki na 2-3 godz. Mięso należy w tym czasie parę razy przewrócić w soku. 
Pozostałe cytryny powinniśmy dokładnie wyszorować i pokroić w ósemki. Ka-
wałki cytryn delikatnie posypujemy rozmarynem. Plastry boczku kroimy rów-
nież na kawałki 2 cm. Na drewniane patyczki nadziewamy na przemian polę-
dwiczki wieprzowe (zamacerowane w soku), ósemki cytryn i boczek. 
Drugą potrawą godną polecenia w nieco innej formie jest kaszanka. Należy ją 
delikatnie naciąć z jednej strony, posypać przyprawami (co kto lubi) i polać odro-
biną oliwy, a następnie zawinąć w folię aluminiową. Grillujemy ją na silnym ża-

rze 10 minut raz tylko obracając, bowiem ma tendencję do rozlewania się. Taka 
kaszanka najlepiej smakuje w towarzystwie dobrej musztardy i pomidorów po-
krojonych w ósemki i bagietki lub bułki.
Teraz powędrujemy do nieco wykwintniejszego dania jakim jest Karczek z se-
rem i suszoną śliwką. Dwa ząbki czosnku rozetrzeć z solą (pół łyżeczki) na 
gładką masę. Dodać 10 dkg sera pleśniowego i zrobić z tego pastę. Karkówkę na-
leży pokroić w plastry o grubości 1 cm i lekko rozbić, a następnie posmarować oli-
wą i pozostawić w chłodnym miejscu na 0.5 godz. Potem każdy plaster karkówki 
z jednej strony posmarować grubą warstwą masy serowo-czosnkowej. Na poło-
wie każdego plastra położyć suszoną śliwkę (bez pestki), zawinąć mięso i spiąć 
szpikulcem. Z zewnątrz posmarować karczek cienko masą serową, posypać pie-
przem, czerwoną papryką i ułożyć na grillu. Piec, aż do momentu nabrania przez 
mięso złotego koloru. Podawać z sosem tzatziki, zieloną sałatą i chlebem. 
Na zakończenie naszej wędrówki po grillowanych daniach królowa wielkopol-
skiego stołu czyli … Pyra na grillu. Nie od dziś wiadomo, iż proste jest pyszne. 
Szczególnie na ruszcie nasze pyry ( ziemniaki) nabierają niezwykłego smaku i w 
towarzystwie gziku (biały ser ze śmietanką) oraz prostych dipów zadowolą naj-
bardziej wyrafinowane podniebienie. Najlepiej ziemniaki dobrze myjemy i nie 
obieramy. Smarujemy oliwą, solimy i dokładnie zawijamy w folię aluminiową. 
Następnie układamy na samym początku  naszej biesiady na grillu obok innych 
potraw i często przewracamy. Pieką się około 40-50 minut. Do takich pyrek naj-
lepsze są dipy z twarożku (gzik) lub sos czosnkowy, szczypiorkowy, pomidoro-
wy na bazie majonezu lub naturalnego jogurtu. Wspaniale też smakuje śledzik w 
śmietance z koperkiem. Życząc słonecznej pogody, w miłym otoczeniu do grillo-
wania serdecznie zapraszam.

Małgorzata Szymańska

UKS „Błyskawica” – sezon kajakowy w pełni

Wspaniałe przysmaki na majowe przyjęcia 
z grilla – Cd

W dniu 26 kwietnia 2009 r. w Akade-
mii Bilardowej został rozegrany już 
czwarty turniej bilardowy. Zwycięz-
cą po raz kolejny został Andrzej Bar-
ski, mieszkaniec Rokietnicy. Drugie 
miejsce przypadło Janowi Garbarko-
wi, trzecie zajął Łukasz Judkowiak, a 
czwarte Mariusz Król. Relacja z ko-
lejnego turnieju (24.05) już w na-
stępnym numerze. W czerwcu zo-
stanie rozegrany Turniej Masters, 
który zakończy pierwszy cykl tur-

niejów bilardowych w naszej Akade-
mii. Szczegółowe informacje doty-
czące Turnieju Masters oraz udziału 
w kolejnym cyklu, który rozpocznie 
się tuż po wakacjach, dostępne są w 
Akademii Bilardowej lub pod nu-
merem tel.: 601635887. Już dziś za-
praszamy wszystkich spragnionych 
sportowych wrażeń, sympatyków 
bilardu i osoby, które pragną poznać 
tą ciekawą i widowiskową grę. 
Akademia Bilardowa rozegrała dwa 

kolejne spotka-
nia w II Polskiej 
Lidze Bilardo-
wej, u siebie z 
Kulą Koszalin i 
na wyjeździe z 
Mega Bydgoszcz. 

Na „własnym podwórku” ponownie 
zwiększyliśmy swój dorobek punk-
towy. Przypomnę, że każde spot-
kanie składa się z dwóch meczy, i w 
każdym z tych meczy rozgrywane są 
4 pojedynki. Pierwszy mecz zremi-
sowaliśmy 2:2 (swoje pojedynki wy-
grali Krzysztof Koralew-
ski i Piotr Judkowiak), 
drugi przegraliśmy 4:0. 
Niestety mecz wyjazdo-
wy w Bydgoszczy okazał 
się całkowicie nieudany, 
gdyż przegraliśmy oba 
mecze 4:0 i 3:1 (jedyny 
pojedynek wygrał An-
drzej Barski).   
W dniach od 01-04.06 
Akademia Bilardowa bę-
dzie ponownie gościć 
najlepsze bilardzistki w 
Polsce. Zgrupowanie Ka-
dry Polski kobiet będzie 

prowadzone przez Radosława Babicę, 
właściciela Akademii, a jednocześ-
nie trenera kadry. Jedna z jego pod-
opiecznych – Katarzyna Wesołowska 
(Nosan Kielce) zajęła 5. miejsce na 
ostatnich Mistrzostwach Europy.

Red.

RANKING z 26.04.2009 11.01 15.02 22.03 26.04 Suma
1 Andrzej Barski 20 20 20 20 80
2 Jan Garbarek 16 18 18 18 70
3 Krzysztof Koralewski 18 14 14 14 60
4 Łukasz Judkowiak 12 16 12 16 56
5 Maciej Garbarek 12 12 12 14 50
6 Mariusz Król 14 15 15 44
7 Krzysztof Konieczek 15 14 14 43
8 Roman Sakwa 14 8 8 12 42
9 Grzegorz Tomczak 8 12 10 10 40
10 Damian Kaczmarek 14 15 8 37
11 Michał Pietruszewski 12 10 10 32
12 Krzysztof Nowicki 8 12 12 32
13 Wojciech Fudala 10 8 12 30
14 Krzysztof Łuczak 10 10 8 28
15 Jędrzej Kusa 14 14 28
16 Bartosz Wawrzyniak 10 8 10 28
17 Jan Raszewski 14 14 28
18 Waldemar Węcławek 14 12 26
19 Bartosz Pachala 14 10 24
20 Szymon Galiński 10 12 22
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Ludzie,
których warto poznać

Pani profesor, postęp medycy-
ny w ostatnich latach jest bar-
dzo duży. Wydaje się wręcz, 
że bez nowoczesnej techniki, 
wyposażenia w specjalistycz-
ny sprzęt, diagnostyka, le-
czenie i profilaktyka jest nie-
możliwa. Czy medycyna nie 
stała się więc przez to bardziej 
rzemiosłem, niż, jak to było 
przedtem, powołaniem, sztu-
ką, pewną filozofią, dotykają-
cą tajemnicy istnienia?
Profesor Krystyna Pecold: Poru-
szyła Pani problem, który do pew-
nego stopnia dla mojego pokolenia 
jest bardzo trudny -  jak przeka-
zać naszym następcom to, że isto-
ta medycyny osadza się przede 
wszystkim na bardzo dokładnym 
wywiadzie z chorym, popartym 
wnikliwym badaniem i trafnym 
rozpoznaniem. Za naszych cza-
sów tak doskonałej aparatury po 
prostu nie było, a metody bada-
nia były bardzo prymitywne, ale 
potrafiliśmy każdą chorobę roz-
poznać. Dzisiaj, niestety dzieje się 
czasem tak, choć na szczęście nie 
zawsze, że pacjent sadzany jest 
przed jednym, drugim, dziesią-
tym aparatem, a dopiero na  ko-
niec trafia w ręce specjalisty, któ-
ry potrafi zweryfikować wyniki 
i mówi o rozpoznaniu. Oczywi-
ście, wszyscy się zgadzamy, że 
doświadczenie tak precyzyjnego 
rozpoznania jakiego w tej chwi-
li możemy dokonać na podsta-
wie nowoczesnej aparatury, mam 
tu na myśli np. analizowanie 10 
warstw siatkówki, których daw-
niej nie widzieliśmy, jest czymś 
wspaniałym i wyjątkowym. Ale 
to nie jest wszystko. Dlatego wra-

ca się dzisiaj do diagnostyki op-
artej na doświadczeniu, na roz-
mowie i bezpośrednim badaniu 
chorego. Dowodem na to, jak bar-
dzo ważnym stał  się ten problem 
we współczesnej medycynie, jest 
konferencja międzynarodowa, 
którą organizujemy w listopadzie 
tego roku w Poznaniu. Jej tema-
tem będzie pokazanie przypadku, 
pokazanie wnętrza oka i dysku-
sja bez aparatury o tym, z jakim 
schorzeniem mamy do czynie-
nia. My nie uciekamy od techniki, 
przeciwnie – posługujemy się nią 
i doceniamy jej dobrodziejstwa, 
ale próbujemy odwrócić nieco za-
chwiany porządek: diagnostyka 
kliniczna oparta na wywiadzie, 
badaniu i doświadczeniu leka-
rza powinna być mimo wszystko 
podstawą sztuki lekarskiej.
D.P: A lekarska intuicja? Czy 
wolno o niej we współczesnej 
medycynie mówić?
Prof. K. Pecold: Na pewno tak. 
Ale najistotniejsze jest doświad-
czenie. Są bowiem jednostki cho-
robowe, które spotykamy często, 
ale są też i takie, które widzi się 
raz w życiu. Z innymi przypad-
kami ma do czynienia lekarz pra-
cujący w specjalistycznej klinice, 
w której spotyka się z całą pale-
tą najróżnorodniejszych schorzeń 
i sposobów ich leczenia i  dzię-
ki temu jego doświadczenie sta-
je się olbrzymie, inaczej zaś jest w 
przypadku lekarza pracującego w 
przychodni, który pewnych przy-
padków może nie widzieć nawet 
przez cały okres swojej praktyki.
D.P. Jaki był początek Pani 
przygody z medycyną?
Prof. K. Pecold: Dlaczego posta-

nowiłam studiować medycynę? 
– Może w pewnym sensie było 
to kwestią przypadku. W moim 
domu rodzinnym często rozma-
wiano o medycynie. Lekarzami 
byli mój wujek, ciocia, kuzynka. 
W trakcie licznych spotkań dysku-
towano więc siłą rzeczy o różnych 
chorobach, sposobach ich lecze-
nia. Decyzja o kierunku studiów 
wynikała więc poniekąd stąd,  że 
miałam kontakt z lekarzami. Ina-
czej natomiast było z wyborem 
specjalizacji. Zawsze marzyłam, 
by być lekarzem pediatrą. Podczas 
praktyki podyplomowej w szpita-
lu im. Krysiewicza w Poznaniu, 
kiedy nam młodym lekarzom po-
wierzano już opiekę i obserwację 
nad dziećmi, zdarzył się przypa-
dek małego chłopca przyjętego z 
wysoką gorączką. Zostałam zobo-
wiązana napisać historię choroby 
i zbadać chorego pod okiem asy-
stenta, co dokładnie uczyniłam. 
Kiedy następnego dnia po przyj-
ściu do pracy szukając mojego 
podopiecznego zobaczyłam puste 
łóżeczko, a potem dowiedziałam 
się, że dziecko zmarło, nie mo-
głam tego przeżyć. Od razu podję-
łam też decyzję, że nigdy nie będę 
pediatrą. Wtedy powróciła myśl 
o okulistyce, poparta wspomnie-
niem mojego wspaniałego profe-
sora, którego doskonałymi, wie-
logodzinnymi wykładami byłam 
po prostu zafascynowana i tak już 
zostało.
D.P.: Czy według Pani Profe-
sor to przypadek, że wiele ko-
biet – lekarzy wybiera oku-
listykę? Czy wiąże się to z 
jakimiś szczególnymi predys-
pozycjami?

Prof. K. Pecold: Uwarunkowa-
nia bywają bardzo różne. W ogó-
le kobiet lekarzy jest zdecydowa-
nie więcej w krajach tzw.byłego 
bloku wschodniego. Na zachodzie 
w tym zawodzie przeważają zde-
cydowanie mężczyźni. W moich 
czasach lekarze zarabiali znacz-
nie mniej. Mężczyźni wybierali 
więc u nas znacznie rzadziej me-
dycynę, bo z takiej pensji bardzo 
trudno było utrzymać rodzinę. 
Dzisiaj sytuacja nieco się zmieni-
ła. Dotyczy to także specjalizacji. 
Mężczyźni rzeczywiście zdecydo-
wanie częściej wybierają ortope-
dię czy chirurgię, kobiety częściej 
pediatrię, okulistykę. Ale nadal 
na zachodzie w tym zawodzie do-
minują mężczyźni, a specjalizacja 
jest tego konsekwencją, nie wyni-
kającą absolutnie z predyspozycji 
związanej z płcią.
D.P.: Jest Pani wybitnym le-
karzem praktykiem, ale też 
znanym i cenionym przez stu-
dentów nauczycielem akade-
mickim. Na pewno najwięk-
szą satysfakcją dla lekarza jest 
pomoc udzielona choremu, a 
co pociąga go w pracy ze stu-
dentami?
Prof. K. Pecold: Dużo zależy od 
tego w jakim środowisku się pra-
cuje. Klinika uniwersytecka jest 
zobowiązana do szkolenia stu-
dentów, tu odbywa się specjaliza-
cje. Siłą rzeczy więc rozpoczyna-
jąc pracę w takim ośrodku jest się 
niejako zobligowanym do prowa-
dzenia wykładów i ćwiczeń ze stu-
dentami. Jest to w każdym przy-
padku sprawa indywidualna. Ale 
dla lekarza, który kocha dydakty-
kę, wymagającą w każdym przy-

Z Profesor Krystyną Pecold, wybitnym specjalistą 
w dziedzinie okulistyki, od kilkunastu lat mieszkanką 
Gminy Rokietnica, czynnie włączającą się we wszystkie 
akcje, których celem jest budowanie otwartych 
i przyjaznych relacji międzyludzkich, osobą skromną, 
pełną taktu i ciepła, o medycynie, fascynacjach, ludzkiej 
życzliwości, doświadczeniu i potrzebie dzielenia się nim 
z innymi rozmawiała Danuta Potrawiak.
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padku poświęcenia, cierpliwości, 
sztuki tłumaczenia medycznych 
zawiłości, charyzmatu, w dużym 
stopniu powołania, równie wiel-
ką satysfakcją jest, obok możliwo-
ści pomocy chorym, nauczanie. 
Dla mnie prowadzenie dydaktyki, 
wykładów, ćwiczeń, obcowanie ze 
studentami i moimi asystentami 
było największą przyjemnością i 
satysfakcją równoważną leczeniu. 
Starałam się oddać temu zawsze 
serce i zaangażowanie tym bar-
dziej, że kształcenie nakłada wiel-
ką odpowiedzialność i obowiązek 
najpierw wobec studentów, a póź-
niej wobec doktorantów, lekarzy z 
przewodami habilitacyjnymi, au-
torów publikacji poddawanych re-
cenzji itd.  
D.P.: Do 2005 r. była Pani Pro-
fesor Kierownikiem Kliniki i 
Katedry Okulistycznej AM w 
Poznaniu. Jak w tej chwili wy-
gląda Pani aktywność zawo-
dowa?

Prof. K. Pecold: Myślałam, że 
moja aktywność będzie nieco 
mniejsza, ale okazuje się, że wca-
le tak nie jest. Zresztą w przypad-
ku lekarza zawsze największym 
problemem jest sposób ogranicze-
nia aktywności zawodowej. Właś-
ciwie jedynym wyjściem jest cał-
kowite odejście z zawodu, co w 
moim przypadku psychicznie by-
łoby bardzo trudne. Natomiast de-
klaracja, właściwie przed samym 
sobą, o zmniejszeniu godzin pra-
cy jest nie do zrealizowania – bo 
komu i kiedy odmówić pomocy 
lekarskiej? Dzięki placówce, któ-
rą założyliśmy w Kobylnikach, a 
która funkcjonuje już 10 lat, mogę 
powiedzieć, że wykonujemy 80% 
z zakresu zabiegów, które wyko-
nywane są w Klinice Uniwersyte-
ckiej i tutaj pracuję. Prowadzę też 
dwa razy w tygodniu gabinet oku-
listyczny w Poznaniu, mam stały 
kontakt z kolegami, wyszkolony-
mi asystentami, pracującymi na 

własny rachunek. W 
Kobylnikach prowa-
dzimy też kształcenie 
podyplomowe lekarzy 
okulistów z północno-
zachodnich regionów 
Polski, z przyjemnoś-
cią czynnie uczestni-
czę i współorganizuję 
ogólnopolskie konfe-

rencje i sympozja naukowe, wy-
jeżdżam jako wolontariusz do 
Tanzanii w Afryce, by i tam po-
magać. Mogę więc powiedzieć, 
że charakter mojej pracy się nie 
zmienił.
D.P.: A jak w tym wszystkim 
potrafi się Pani Profesor od-
naleźć jako kobieta, żona, 
matka?
Prof. K. Pecold: Najlepiej odnaj-
duję się w tej chwili, gdy nie mam 
małych dzieci i bezpośrednich 
obowiązków jakie w związku z 
tym spoczywają na kobiecie. Pra-
ca zawodowa kobiety, dodatkowo 
lekarza jest, nie ukrywam, prob-
lemem trudnym i złożonym. W 
moim przypadku tak się szczęśli-
wie złożyło, że taki tryb życia od 
razu po studiach zaakceptował 
mój mąż, który nie jest lekarzem. 
Jeśli ja miałam dyżury, wyjeżdża-
łam na szkolenia zagraniczne, on 
zostawał z dziećmi i dbał o cały 
dom, który zostawał na jego gło-
wie. Myślę, że wspólnie potrafi-
liśmy tą pracę podzielić i dobrze 
zorganizować, choć w czasach 
gdy kobieta po 4 miesiącach urlo-
pu macierzyńskiego musiała wra-
cać do pracy, bez wolnych sobót, 
z dwoma, trzema dyżurami tygo-
dniowo, bez możliwości wykorzy-
stania urlopu wychowawczego, 
nie było to zadanie łatwe. Dzi-

siaj pod tym względem jest zde-
cydowanie lepiej, choć pojawiły 
się inne przeszkody i utrudnienia, 
wśród których najbardziej niebez-
pieczne, zwłaszcza dla rodziny, 
jest zawrotne tempo życia. 
D.P.: Czy mogę zapytać na ko-
niec o Pani Profesor marze-
nia?
Prof. K. Pecold: Pod swoim adre-
sem mam ich naprawdę niewiele. 
Robię to co lubię i kocham. Praca 
zawodowa, obcowanie z chorym, 
daje mi bowiem bardzo wiele sa-
tysfakcji. Dalej – lubię jeździć na 
kongresy i wciąż mam taką moż-
liwość. Lubię zwiedzać świat – 
to także udaje mi się realizować. 
Mam ogród, który uwielbiam, 
kocham sport, a zwłaszcza nar-
ciarstwo biegowe i także biegam. 
A o czym marzy szczęśliwa ko-
bieta? Mam jedno bardzo osobi-
ste pragnienie – by moje wnuki, a 
mam ich pięcioro, przywiązywały 
wagę do dobrego wykształcenia i 
aby w życiu znały i potrafiły kie-
rować się wartościami, które po-
zwolą ustrzec je przed powierz-
chowną, często materialną oceną 
świata, pozbawioną rzetelnej ana-
lizy. Tego pragnę doczekać i to jest 
moje największe marzenie.
D.P.: Dziękuję Pani Profesor 
za rozmowę.

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. 519 064 730
Dzielnicowy Rejonu nr 1: sierżant Bartosz Gawenda tel. 519 064 728 Obsługuje  
miejscowości: Rokietnica, Krzyszkowo, Żydowo, Rostworowo, os. Zmysłowo tel. 0605 192 939
Dzielnicowy Rejonu nr II: sierż. Daniel Ryczek, tel. 061-814-51-97,  
Obsługuje miejscowości: Kiekrz, Pawłowice, 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

1. W dniu 14.04.2009r. w godz.14.55-15.00 
w Rokietnicy ul. Golęcińska z nie zamknięte-
go pomieszczenia dokonano kradzieży kom-
putera kieszonkowego wraz z telefonem 
MDA, Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

2. W dniach 22.04-23.04.2009 r. w godz. 
17.00-7.15 w Bytkowie ul. Agrestowa 
na terenie budowy dokonano włamania z 
kradzieżą betoniarki, taczki budowlanej, 
50 szt. ramek rusztowania i innych drob-
nych narzędzi budowlanych. Sprawę pro-
wadzi KP Tarnowo Pdg.

3. W dniu 03.05.2009r. o godz. 9.00 w 
Krzyszkowie ul. Główna policjant z SK KP 
Tarnowo Podgórne zatrzymał na gorą-

cym uczynku sprawcę popełnienia prze-
stępstwa. Sprawę prowadzi KP Tarnowo 
Pdg.

4. W dniach 27-29.04.2009 r. godz. 00.00-
9.30 w Przybrodzie z terenu pola do-
świadczalnego Instytutu Genetyki Roślin 
PAN dokonano kradzieży ogrodzenia me-
talowego wraz z słupkami drewnianymi o 
łącznej wartości l  l00zł. Sprawę prowa-
dzi KP Tarnowo Pdg.

5. W dniach 05-06.05.2009r, w godz. 
23.00-7.50 w Krzyszkowie ul. Księcia 
Czartoryskiego dokonano kradzieży Re-
nault Megane kol. srebrny 2007r. kombi. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

6. W dniu 06.05.2009r. o godz.15:30 w Ro-
kietnicy ul. Daglezjowa policjanci z Rew. 
Dz. Rokietnica zatrzymali osobę poszu-
kiwaną. Sprawę prowadzi KP Tarnowo 
Pdg.

KOMUNIKAT
W związku z planowaną na kwiecień 2010 roku 
uroczystością odsłonięcia tablicy upamiętnia-
jącej ofiary poległych policjantów podczas II 
Wojny Światowej Rew. Dz. Rokietnica zwraca 
się z prośbą o kontakt członków rodzin po-
ległych policjantów bądź znajomych poległych 
policjantów na terenie naszej gminy.
Osoby mogące pomóc w ustaleniu spraw-
ców oraz szczegółów wyżej wymienionych 
przestępstw proszone są o kontakt z dziel-
nicowymi Rewiru w Rokietnicy. Anonimowość 
zapewniona. Zwracamy się również z prośbą 
do mieszkańców naszej Gminy o zwracanie 
szczególnej uwagi na osoby, których zacho-
wanie i wygląd mogą wskazywać, że planują 
dokonanie przestępstwa i informowanie o 
tyra dyżurnego KP Tarnowo Podgórne pod nr 
telefonu 061-8146-997.

Kącik Kryminalny  
gminy Rokietnica
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PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania za udział w pogrzebie naszego kochanego męża i ojca

 śp. 

Romana Muszyńskiego.
Największe podziękowania składamy rodzinie, delegacjom 

i wszystkim osobom uczestniczącym w pogrzebie.
Szczególne podziękowanie przesyłamy również proboszczom -  Kazimierzowi Piechockiemu, 

Krzysztofowi Młynarczykowi i Stanisławowi Walęszczakowi 
za odprawienie uroczystej Mszy Świętej i odprowadzenie na miejsce spoczynku.

Żona i dzieci

W dniu 22 kwietnia 2009 r. na 
Cmentarzu Parafialnym w Ro-
kietnicy pożegnaliśmy sołtysa wsi 
Krzyszkowo,  Pana Romana Mu-
szyńskiego. Urodził się w Krzyszko-
wie i całe swoje życie związany był 
z tą, najstarszą miejscowością na-
szej Gminy. Jako sołtys był współor-
ganizatorem obchodów – 850 lecia 
Krzyszkowa. Pełniąc funkcje sołty-
sa zawsze wspierał wszelkie uroczy-
stości kulturalne oraz był inicjato-
rem remontu Świetlicy Wiejskiej w 
Krzyszkowie.
Zauroczony pięknem najbliższej 
okolicy wolne chwile spędzał na 
łonie natury wspólnie z przyja-
ciółmi wędkując nad Jeziorem 
Pamiątkowskim. 
W pamięci sołtysa wsi Rokietnica, 
Józefa Fudali, pozostanie zawsze 
jako człowiek pogodny, życzliwy i 
otwarty na propozycje różnorod-
nych działań społecznych. 

Ze wspomnień  
współpracownika …

„Przez prawie 9 lat współpracy 
zdążyłem dobrze poznać Roma-
na. Był człowiekiem otwartym, 
pomocnym, umiał okazać empa-
tię. Był nie tylko moim szefem, 
ale także przyjacielem. Po śmier-
ci mojej żony wspierał mnie i du-
żo mi pomógł. W firmie trakto-
wany byłem nie jak pracownik, 
tylko jako członek rodziny. Nigdy 
nie odmawiał mi pomocy. Jego 
śmierć była dla mnie szokiem i na 
pewno ciężej będzie teraz bez nie-
go. Ja będę dalej kontynuował to 
co razem robiliśmy, tak jak on 
by tego chciał i wierzę, że będzie 
mnie wspierał duchowo”. 

Ze wspomnień żony…

„Na okręt „Trans – Życie” wsied-
liśmy razem 29 sierpnia 1970 
roku. Pierwszym portem, do 
którego dobiliśmy było małe, 
bez żadnych mediów, służbo-
we mieszkanko w byłej szkole w 
Krzyszkowie. Tu zrodziły się na-
sze pomysły na życie oraz dwój-
ka dzieci Asia i Hubert. Mój mąż 
uparcie myślał o swojej niezależ-
ności, nie chciał jak mawiał pra-
cować „u kogoś”. Pierwszym jego 
pomysłem w tym kierunku było 
kupno „Żuka” i postawienie go 
na taksówce bagażowej. Brał się z 
życiem za bary, walczył z tonami 

węgla i materiałów budowlanych 
przewożąc je do klientów. Cie-
szył się z każdej zarobionej zło-
tówki, którą trudno było odłożyć 
w ówczesnych czasach. Po kilku 
latach za namową ojca i moje-
go teścia Stefana zaczęliśmy my-
śleć o własnym „M”, bo służbów-
ka zrobiła się ciasna. Kupiliśmy 
działkę wydzieloną z ziemi szkol-
nej w Krzyszkowie, wykarczowa-
liśmy stare owocowe drzewa. Tak 
rozpoczęła się trudna i mozolna 
praca z budową własnego domu. 
Motorem wszelkich działań był 
mój Romek. Załatwiał materia-
ły, które zwoził z różnych części 
Polski, aby przed Świętami Bo-
żego Narodzenia w 1977 roku 
móc się wprowadzić do własne-
go domu, czując się najszczęśliw-
szym człowiekiem na świecie. 
Jednak na tym nie skończył. Po-
jawiła się ukochana córka Gosia. 
Zmienił transport małogabary-
towy na ciężki. Uparcie dążył do 
postawionego celu – zmian na 
lepsze. Na drodze życia pojawił 
się własny sklep, a w lipcu 1981 
roku „Zakład pogrzebowy”, któ-
ry do końca uważał za „czwarte 
dziecko” i swoje dzieło. 
Przez 6 lat pełnił funkcję soł-
tysa wsi Krzyszkowo. Prawie 
39 lat płynęliśmy na statku ży-
cia pokonując burze i sztormy, 
by wypływać na ocean spoko-
ju. Kiedy nasze dzieci usamo-
dzielniły się i pojawiły się wnu-

ki, które kochał bezgranicznie, 
wkradł się wielki niepokój. Ro-
mek zaczął czuć się bardzo źle 
nie mówiąc mi o tym, aby za-
oszczędzić zgryzoty. Przypad-
kowo dowiedziałam się, że ma 
kłopoty z sercem, które tak 
skrzętnie ukrywał. W rezulta-
cie 20 stycznia 2009 roku po-
szedł do szpitala. Wydawałoby 
się, że wszystko będzie dobrze. 
26 stycznia przeszedł operację, 
po której wybudził się, sam od-
dychał, sam włączył sobie ko-
mórkę i do mnie zadzwonił. 
Wszystko było dobrze!!! Jednak 
to tylko złudzenie!
29 stycznia dostał udar i wpadł 
w śpiączkę. Wspólnie walczyli-
śmy o każdą chwilę, każdą go-
dzinę i każdy dzień jego życia aż 
do 18 kwietnia. W tym dniu, w 
samo południe straszny i pod-
stępny pirat życiowy – śmierć! 
zabrała nam go na zawsze. 
W tej chwili zawitał do ostatnie-
go portu i wysiadł. My płynie-
my dalej bez wspaniałego kapi-
tana ciągle oglądając się wstecz 
i daremnie wypatrując jego ko-
chanej sylwetki, dobrych pomy-
słów i właściwych rad. Do końca 
mego życia pozostanie w moim 
sercu, w sercach dzieci, wnu-
ków, rodziny i przyjaciół. Dla 
nas był i pozostanie „Wielki”.

Wysłuchała 
Maria Chojnacka

Wspomnienie o Romanie Muszyńskim…
FORUM MIESZKAŃCÓW
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Ostatnimi czasy we wszystkich środkach maso-
wego przekazu jest głośno o śmierci na życzenie, 
o skróceniu cierpienia nieuleczalnie chorym, którym 
współczesna medycyna nie jest w stanie pomóc. 
Czyżby to kolejny temat zastępczy?
Eutanazja - pojęcie z zakresu etyki, a właściwie bio-
etyki jest niemal tak stare jak świat cywilizowany. 
W starożytnej Grecji pierwsze wzmianki o prawie 
do dobrej śmierci notuje się już w V wieku pne. 
Eutanazja wywoływała już wtedy i wywołuje dziś 
ogromne emocje. Emocje natury moralno - etycz-
nej i prawnej. W tym zakresie na przestrzeni ponad 
XXV wieków niewiele się zmieniło. Było i jest grono 
jej zwolenników i przeciwników. Współcześnie we 
wszystkich niemal społeczeństwach jest przyzwo-
lenie na skrócenie cierpienia nieuleczalnie chorym 
zwierzętom. Mówi się wtedy o „uśpieniu” zwierzę-
cia, o geście humanitarnym. Natomiast, gdy w grę 
wchodzi życie ludzkie już takiej jednomyślności nie 
ma. Wszyscy, zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy 
mają dylematy natury moralno - etycznej.
Eutanazja dzieli się na - ortotanazję (eutanazję 
bierną) - traktowaną jako spowodowanie śmierci 
poprzez zaniechanie, zaprzestanie podawania leków 
podtrzymujących życie, odłączenie od respiratora.
Eutanazja czynna to nic innego jak spowodowanie 
śmierci z litości (zabójstwo). W Polsce eutanazja 
jest czynem zabronionym i zagrożonym karą pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Ortotanazja szczególnie ostatnio jest przedmiotem 
dyskusji, rozważań osób bezpośrednio związanych 
z problemem skrócenia cierpień osobistych, cier-
pieniem najbliższych kochanych osób, nie mających 
żadnych szans na wyzdrowienie. Nie tak dawno 
temu telewizja nadawała kontrowersyjny program 

o matce opiekującej się synem, który po wypad-
ku komunikacyjnym pozostaje w śpiączce ponad 
20 lat. Jest podłączony do respiratora, musi być 
sztucznie karmiony i zdaniem lekarzy jest praktycz-
nie bez szans na jakąkolwiek poprawę w zdrowiu, 
na samodzielne życie. Żyje, a właściwie wegetuje 

tylko dzięki troskliwej, całodobowej opiece matki. 
Zdesperowana matka wyraziła gotowość własno-
ręcznego odłączenia syna od respiratora z... miłości 
do niego. Jednak na taki czyn nie pozwala polskie 
prawo. Po emisji programu wywiązała się szeroka 
dyskusja zwolenników, także przeciwników tej formy 
eutanazji. Część z nich popiera tę formę skrócenia 
życia w sytuacji, gdy nie ma najmniejszych szans 
na choćby częściowe wyzdrowienie. Zabójstwo z li-
tości, prawo do dobrej śmierci, budzi jednak o wiele 
więcej sprzeciwów zarówno natury moralno - etycz-
nej jak i prawnej. Wątek moralno - etyczny jest tutaj 

oczywisty, dużo obaw niesie także zalegalizowanie 
prawne eutanazji. W niedemokratycznych struktu-
rach państw prawo to mogłoby stać się narzędziem 
do walki z opozycją.
Prawnie eutanazja zalegalizowana jest w Holandii, 
Belgii, Luksemburgu, Albanii, Japonii i kilku stanach 
USA. W Szwajcarii dopuszczalna jest autoeutanazja 
poprzez samodzielne przyjęcie przez chorego środka 
nasennego w dawce śmiertelnej. Podanie leku na-
sennego poprzedza wielokrotnie powtarzana jasna, 
czytelna deklaracja pacjenta o gotowości odebrania 
sobie życia oraz niezależne badania komisji lekar-
skich, potwierdzające bezsilność medycyny.
Z badań ankietowych na pytanie o zgodę na skró-
cenie życia nieuleczalnie chorym na żądanie lub 
życzenie, 90% Holendrów odpowiedziało twierdzą-
co, w Australii odsetek wyniósł 75%, w katolickiej! 
Hiszpanii - 67% zaś w Polsce - 45%. Jednak na 
pytanie zadane Polakom o możliwość odłączenia od 
aparatury - tak powiedziało 55% respondentów.

Zamiast podsumowania.
Próbowałem choć pobieżnie, to jednak w miarę 
obiektywnie pokazać historię i statystykę eutanazji 
z jej problemami etycznymi, moralnymi i prawnymi. 
Dla Polaków deklarujących w ponad 90% katoli-
cyzm sprawa powinna być prosta. Bóg jest dawcą 
życia i tylko On może je skrócić, odebrać. Koniec 
i kropka.
Jednak od czasu do czasu pojawiają się zwątpienia 
nawet tych głęboko wierzących i pytania - dlaczego 
ja? Dlaczego moja najbliższa osoba? Dlaczego? Prze-
cież Bóg jest nieskończenie dobry, miłosierny i wie co 
czyni. A może tu należy szukać odpowiedzi?

adeck

Na zdrowie

O eutanazji 
– moje trzy grosze

Eutanazja (gr.) dobra śmierć, łatwa śmierć.

Niektóre z miejsc w szczególny 
sposób odsłaniają nam Boże mi-
łosierdzie. Jedno z nich, zapewne 
znane wielu mieszkańcom naszej 
gminy, znajduje się w Kiekrzu 
nad Małym Jeziorem Kierskim. 
To tutaj, w 1929 r. podczas poby-
tu w tutejszym domu zakonnym 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bo-
żej Miłosierdzia, św. s. Faustyna 

Kowalska doznała mistycznego 
spotkania z Jezusem. Do miejsca, 
w którym ono nastąpiło prowa-
dzi „Droga św. Faustyny”. Znaj-
duje się przy niej figura świętej 
oraz most Jana Pawła II, który 
kanonizował ją w 2000 r. Dro-
gę wieńczy ołtarz polowy stojący 
nad brzegiem jeziora. W Niedzie-
lę Miłosierdzia Bożego, 19 kwiet-

nia, sprawowa-
na była przy nim 
uroczysta Msza 
św. pod prze-
wodnictwem bp. 
Zdzisława Fortu-
niaka. − „Panu 
Bogu dziękujemy, 
że w swoim miło-
sierdziu daje nam 
takie szczególne 
świadectwa, jaki-
mi są świadectwa 
życia św. s. Fau-

styny i bł. ks. Michała Sopoćko 
oraz takie miejsca, jak to miej-
sce w Kiekrzu. Prawdziwie, jest 
to uświęcony skrawek naszej zie-
mi” − mówił bp Fortuniak bło-
gosławiąc na zakończenie Mszy 
św. wizerunek Jezusa Miłosier-
nego, który przeznaczony jest do 
kaplicy kierskiego domu Zgro-
madzenia. Znajdują się w niej 

także relikwie Apostołki Boże-
go Miłosierdzia, natomiast w in-
nym klasztornym budynku sio-
stry urządziły pokój pamiątek 
z czasów św. s. Faustyny, w któ-
rym pielgrzymi mogą bliżej po-
znać życiorys świętej i historię 
tego miejsca.

Kamila Tobolska
Fot. Kamila Tobolska

Wyjątkowy skrawek ziemi

Na zdjęciu: bp Zdzisław Fortuniak  
i ks. proboszcz Janusz Buduj z parafii w Kiekrzu
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Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych  
i Ich Rodzin „ROKTAR” 

zaprasza wszystkich swoich członków  
i sympatyków z rodzinami na 

„I Powiatowy Turniej Koszykówki 
Osób Niepełnosprawnych 

o puchar Starosty Poznańskiego”

który odbędzie się 06.06.2009 r.  
o godz. 10.00 na boisku „Orlik 2012”

 przy Gimnazjum z Oddziałami Integracyj-
nymi w Napachaniu w Gminie Rokietnica.

Celem zmagań sportowych jest wzrost integra-
cji wśród młodzieży niepełnosprawnej  z terenu 
powiatu poznańskiego. Nawiązanie wzajem-
nych kontaktów na szczeblu ponadgminnym. 
Podniesienie umiejętności samodyscypliny 
i gry zespołowej. Podwyższenie własnej sa-
mooceny uczestników zawodów. Zwiększenie 
sprawności fizycznej i propagowanie zachowań 
prozdrowotnych. Większa wzajemna więź i 
wzajemne wsparcie opiekunów osób niepełno-
sprawnych. Rozpropagowanie kultury fizycznej 
wśród  młodzieży niepełnosprawnej. Zaanga-
żowanie mieszkańców do udziału w organizo-
waniu przedsięwzięć na rzecz integracji osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin. Zachęcenie 
młodzieży do współpracy w ramach wolonta-
riatu. 

Impreza odbywa się pod patronatem Starosty 
Poznańskiego, Wójta Gminy Tarnowo Podgór-
ne, Wójta Gminy Rokietnica. Jest dotowana ze 
środków Starostwa Powiatowego w Poznaniu i 
Gminy Rokietnica. Partnerem biorącym udział 
w realizacji zadania jest Dyrektor Gimnazjum 
z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu. 
Patronat medialny sprawują radio Merkury”, 
„Głos Wielkopolski”, „FILANTROP naszych 
czasów” oraz prasa lokalna: „Rokickie Wia-
domości” i „Sąsiadka – Czytaj”.

Program turniejów:
10.00 otwarcie zawodów, powitanie zapro-

szonych gości 
 część artystyczna – występ Zespołu 

Pieśni i Tańca „Lusowiacy”
10.30 rozgrywki sportowe w grupach aż do 

grupy finałowej
 wręczenie pucharów i nagród
15.30 zakończenie zawodów 
 cześć artystyczna – występ osób 

niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia  
„ROKTAR” 

ok. 16.00 zakończenie imprezy.

W trakcie zawodów – napoje, słodki poczęstu-
nek oraz grochówka.

Zofia Michałek   
Prezes Stowarzyszenia „ROKTAR”

Przed radosnym Alleluja 

2 kwietnia 2009r. miało miejsce spotkanie 
uczestników zajęć terapeutycznych, ich ro-
dziców i terapeutów przy babie wielkanocnej 
i upominkach od Zająca.

„FILANTROP”  
w Stowarzyszeniu

1 kwietnia odwiedził nasze Stowarzyszenie 
oraz zajęcia terapeutyczne redaktor naczelny 
pisma ruchu twórców osób niepełnospraw-
nych „FILANTROP naszych czasów” pan 
Marcin Bajerowicz z dziennikarką panią Ka-
roliną Kasprzak. (Art. w majowym numerze 
„FILANTROPA”).

Na końskim grzbiecie

Na Woli w Poznaniu rozpoczęliśmy raz w ty-
godniu zajęcia z hipoterapii. Dla niektórych 
naszych podopiecznych to pierwsze bliskie 
spotkania z koniem, dla innych z jazdą na ko-
niu. Dużo emocji i dużo przyjemności.

Na ryby
Na koniec maja, wśród imprez z okazji Dni 
Tarnowa, zostaną również przeprowadzo-
ne zawody wędkarskie na stawie w tarnow-
skim parku przy kościele. Dzięki wicepre-
zesowi naszego Stowarzyszenia p. Heniowi 
Wiśniewskiemu, zagorzałemu wędkarzowi, 
zostaną specjalnie przygotowane stanowiska 
wędkarskie dla naszych podopiecznych. Bę-
dzie niezła zabawa! Zapraszamy!

Koszykówka i piknik
 06.06.2009 r. o godz. 10.00  czeka nas duża  
impreza sportowa o zasięgu powiatowym - 
„I Powiatowy Turniej Koszykówki Osób 
Niepełnosprawnych o puchar Starosty Po-
znańskiego” 
Turniej połączony z piknikiem odbędzie się 
na  boisku „Orlik 2012” przy Gimnazjum z 
Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu w 
Gminie Rokietnica.

Serdecznie zapraszamy wszystkich człon-
ków i sympatyków Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ROK-
TAR” na wspólne kibicowanie i biesiado-
wanie przed przerwą wakacyjną!

Zofia Michałek
Prezes Stowarzyszenia „ROKTAR”

ZAWODY WĘDKARSKIE
pod patronatem 

Koła Wędkarskiego w Tarnowie Podgórnym
dla podopiecznych 

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych  
i Ich Rodzin „ROKTAR”

31 maja 2009 roku o godz. 14.00
w Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym
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TWÓJ 
DOKTOR
CHROŃ  
SERCE
Choroby układu krążenia są główną przy-
czyną zgonów w Polsce i na świecie. 
O skali zagrożenia świadczą liczby. 
W 2001 roku choroby te były przyczy-
ną zgonu ponad 17� tysięcy osób w na-
szym kraju. Niestety pod tym względem 
należymy do niechlubnej czołówki eu-
ropejskiej.
 Ważną role w rozwoju chorób układu 
krążenia odgrywają niektóre wzorce za-
chowań składające się na współczesny 
styl życia. Są to: niewłaściwe odżywia-
nie, mała aktywność ruchowa, palenie 
papierosów, picie alkoholu, stres. Utrzy-
mywanie ich przez dłuższy czas może 
doprowadzić do zaburzeń biochemicz-
nych i fizjologicznych u człowieka m. in. 
do dyslipidemii, otyłości, cukrzycy, nad-
ciśnienia tętniczego.
Światowa Organizacja Zdrowia 

uznała następujące czynniki ryzy-
ka jako najistotniejsze w przypad-
ku chorób układu krążenia:
- nadciśnienie tętnicze krwi (wartości 

RR>140/90)
- zaburzenia gospodarki lipidowej 

(podwyższone stężenie we krwi cho-
lesterolu całkowitego, LDL-choleste-
rolu , trójglicerydów i niskie stężenie 
HDL-cholesterolu)

- palenie tytoniu
- niska aktywność ruchowa
- nadwaga i otyłość
- upośledzona tolerancja glukozy
- wzrost stężenia fibrynogenu
- wzrost stężenia kwasu moczowego
- nadmierny stres
- nieracjonalne odżywianie
- wiek
- płeć męska
- obciążenia genetyczne
Oddziałując na czynniki ryzyka moż-
na w znaczący sposób obniżyć zachoro-
walność i umieralność z powodu chorób 
układu krążenia.
 Narodowy Fundusz Zdrowia poprzez le-
karzy podstawowej opieki zdrowotnej 
realizuje program profilaktyki układu 

krążenia. Jest on adresowany do osób, 
które w danym roku kalendarzowym są 
w wieku �5,40,45,50,55 lat i które nie 
były poddane badaniom objętym pro-
gramem w ciągu ostatnich 5 lat. Pro-
gram nie jest oczywiście przeznaczo-
ny dla osób z już rozpoznaną chorobą 
układu krążenia. W ramach programu 
oznaczany jest poziom cholesterolu cał-
kowitego, cholesterolu HDL, cholestero-
lu LDL, trójglicerydów, cukier na czczo, 
wskaźnik masy ciała (BMI), wykony-
wane jest ekg oraz przeprowadzany 
jest wywiad i badanie fizykalne. Dane 
te służą lekarzowi do określenia stop-
nia zagrożenia chorobami układu krą-
żenia, od czego uzależnione jest dalsze 
postępowanie profilaktyczne. Pacjenci, 
u których rozpoznano chorobę układu 
krążenia w zależności od wskazań me-
dycznych otrzymują zalecenia dotyczą-
ce trybu życia lub zostają skierowani na 
dalszą diagnostykę czy leczenie do po-
radni specjalistycznych.
 Celem głównym programu jest obniże-
nie o ok. 20% zachorowalności i umie-
ralności z powodu chorób układu krą-
żenia populacji objętej programem 

poprzez wczesne wykrywanie, reduk-
cję występowania i natężenia czynni-
ków ryzyka.
 Cele pośrednie to:
- zwiększenie wykrywalności i skutecz-

ności leczenia chorób układu krążenia
- wczesna identyfikacja osób z podwyż-

szonym ryzykiem chorób układu krą-
żenia

- promocja zdrowego stylu życia: nie-
palenia, prawidłowego odżywiania 
się, aktywności fizycznej. 

 Każdy z pacjentów zadeklarowanych do 
lekarza rodzinnego, który spełnia kryte-
ria programu zostanie imiennie zapro-
szony na przeprowadzenie przysługują-
cych mu badań.
 Prosimy o korzystanie z tej możliwości 
zgodnie zasadą: lepiej zapobiegać niż 
leczyć.
 Jak ważne jest zastosowanie się do za-
sad zdrowego stylu życia obrazuje fakt, 
iż tylko 20% naszego zdrowia zależy od 
medycyny naprawczej, a pozostałe 80% 
od środowiska i naszych zachowań zdro-
wotnych.

lek.med. Jolanta Dańczak 
specjalista medycyny rodzinnej

Dopełnieniem ogrodu przydo-
mowego często są rośliny w po-
jemnikach. Ten typ dekoracji po-
zwala na wprowadzenie roślin na 
podesty schodów, w bezpośred-
nim sąsiedztwie wejścia do bu-
dynku lub miejsca wypoczyn-
kowego na tarasie lub balkonie. 
Obsadzenie pojemników może-
my zmieniać kilkakrotnie w cią-
gu roku, co pozwala na wpro-
wadzanie roślin sezonowych, 
podkreślenie charakteru pory 
roku. Pojemniki świetnie zastę-
pują rabaty kwiatowe w okresie, 
gdy jeszcze nie zagospodarowali-
śmy ogrodu. 

Dobierając pojemniki, ich barwę, 
formę oraz rodzaj tworzywa z ja-
kiego są wykonane musimy kie-
rować się charakterem otoczenia, 
kolorystyką i stylem budynku. 
Należy pamiętać, że najkorzyst-
niej w zestawieniu z barwą ro-
ślin wyglądają naturalne barwy 
pojemników, np. barwa terrako-
ty, ciemne odcienie zieleni, bar-
wy ziemi. Wypadają one  również 
korzystnie w zestawieniu z więk-
szością barw elewacji. Pojemnik 
może być wykonany z tworzywa 
sztucznego, gliny, drewna lub wi-
kliny. Zakładamy, że na długości 1 
metra pojemnika o głębokości 20 
cm wysadzimy 5 – 8 roślin, a przy 
głębokości 15 cm 4 -5 sztuk. Za-
wsze musimy pamiętać o zapew-
nieniu roślinom odpowiedniej 
przestrzeni niezbędnej dla wzro-
stu, zgodnej z ich potrzebami.
Przygotowując pojemniki do ob-
sadzania roślinami należy za-
bezpieczyć otwory odpływowe 
na ich dnie przed zapychaniem 
podłożem. Przykrywamy je ka-
wałkami potłuczonych doniczek 

ceramicznych. Na dno dajemy 
warstwę drenażu (kamyki, kawa-
łeczki styropianu) ułatwiającego 
odprowadzenie namiaru wody 
z pojemnika. Następnie wsypu-
jemy podłoże do ½ wysokości 
skrzynki i ustawiamy rośliny. 
Wyjmujemy je z doniczek han-
dlowych i delikatnie rozluźnia-
my zewnętrzną część bryły ko-
rzeniowej, co przyspieszy rozwój 
drobnych korzeni pobierających 
wodę i substancje pokarmowe. 
Rośliny zwisające umieszcza-
my bliżej brzegu pojemnika, lek-
ko skośnie, a pozostałe pionowo. 
Dosypujemy podłoże, korze-
nie muszą być dobrze przykry-
te. Podłoże uciskamy, zwłaszcza 
przy ścianach pojemnika i wo-
kół roślin, musi przylegać do ko-
rzeni roślin. Podlewamy i kon-
trolujemy poziom podłoża – jego 
powierzchnia powinna znajdo-
wać się ok. 2-3 cm od krawędzi. 
Dzięki temu podczas podlewania 
woda nie będzie się przelewała 
poza pojemnik.
Dobierając podłoże dla obsa-
dzenia mieszanego wybierzemy 
uniwersalne podłoże dla roślin 
balkonowych, dla obsadzenia 
jednogatunkowego decydujemy 
się na podłoże specjalistyczne, 

np. dla pelargonii, surfinii.
Planując obsadzenie pojemnika 
możemy wybrać jeden lub kilka 
gatunków kierując się ich cecha-
mi plastycznymi – barwą, fak-
turą liści, pokrojem. Zestawia-
jąc gatunki ze sobą pamiętajmy, 
by charakteryzowały się podob-
nymi wymaganiami wodnymi 
i świetlnymi. Możemy zastoso-
wać rośliny sezonowe lub wie-
loletnie lub ich połączenie. Przy 
obecnej ofercie roślin jest nie-
skończenie wiele możliwości, co 
pozwala na uzyskanie obsadzeń 
dekoracyjnych przez cały rok. 

Maria Matuszczak
Zespół Szkół im. J i Wł.  

Zamojskich w Rokietnicy

Pamiętajmy o ogrodach

Rośliny w pojemnikach
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W zdrowym ciele zdrowy duch 
– czyli czar dwóch kółek. 
17 maja 2009 
Zamglony niedzielny poranek, po deszczo-
wej sobocie budzi niepokój w sercach orga-
nizatorów II Rodzinnego Rajdu Rowerowego. 
Jednak chłód, którym przywitała nas pogo-
da jest pozorny. Z chwili na chwilę ogrze-
wa go kolejna para dwóch kółek uczestni-
ków, zmierzających na start przed Klubem 
Sołeckim Mrowino-Cerekwica. Hasło raj-
du -  „W zdrowym ciele zdrowy duch” nie 
jest chybione. „Wspaniały pomysł” mówią 
rejestrujące się w biurze rajdu całe rodzinne 
drużyny i grupy przyjaciół z Poznania, Ba-
ranowa, Przeźmierowa, Kaźmierza, Chlu-
dowa, Rokietnicy, Mrowina, Przybrody, a 
nawet  z Zielonej Góry. Plac przed klubem za-
pełnia barwna grupa przygotowanych na ro-
werową przygodę ludzi, na fotelikach rodzi-
ców w małych kolorowych kaskach siedzą 
dzieci – jesteśmy razem i to jest najważniej-
sze. Organizatorzy  - Sołectwo Mrowino-Ce-
rekwica, Biblioteka Gminna w Rokietnicy 
i Urząd Gminy w Rokietnicy, wsparci do-
świadczeniem emerytów ze Stowarzyszenia 
„Pod Kasztanem” w Cerkwicy, kolejny raz 
udowadniają, że każde przedsięwzięcie może 
się udać jeśli jest odpowiednio przygotowa-
ne. Każdy uczestnik otrzymuje więc na star-
cie znaczek, będący pamiątką po zeszłorocz-
nej przygodzie, wyczerpujące informacje na 
temat trasy, przygotowanych atrakcji, zacho-
wania zasad bezpieczeństwa, a towarzyszą-
ce rajdowi zaplecze techniczne, medyczne, 
obsługa medialna i oczywiście aprowizacyj-
na (butelka wody, talony żywnościowe), po-
zwalają czuć się bezpiecznie, tym bardziej, 
że pilotują nas zaprzyjaźnieni z rajdem poli-
cjanci  z Rokietnicy, a dalej na trasie z Kaź-
mierza, wsparci przez druhów strażaków. 
Skrzętnie liczeni uczestnicy nie zawiedli – 
jest nas 220, uśmiechniętych, zadowolonych, 

chłonnych przygody w pięknej przyrodniczej 
scenerii, szczęśliwych, że udało się zostawić 
codzienną bieganinę, weekendowego, telewi-
zyjnego lenia i ruszyć przed siebie. Mijamy 
zielone pola zbóż, dorodne łany rzepaku, po-
kryte bujnym listowiem drzewa i pozdrawia-
my witających nas na trasie mieszkańców ko-
lejnych wiosek: Kokoszczyna, Góry, Brzeźna. 
Zmęczenie?– nikt go nie czuje, balast kilo-
metrów? – nabija tylko rowerowe liczniki. Co 
daje nam siłę? Wzajemna życzliwość, proste 
słowa pozdrowienia, dowody przyjaźni i tro-
ski. Wjeżdżamy do Kaźmierza, dalej, Aleją 
Jabłoniową, kierując się w stronę Gorsze-
wic, jednego z 18 sołectw Gminy Kaźmierz, 
której Wójt, Wiesław Włodarczak, wraz z 
wójtem Gminy Rokietnica, Bartoszem Dere-
chem, objął patronat nad rajdem. Wita nas 
Sołtys Grzegorz Ciborek z małżonką i goś-
cinni mieszkańcy, częstując pysznym pla-
ckiem i kawą. Poznajemy ciekawą historię tej 
miejscowości, wymienionej po raz pierwszy 
w historycznych źródłach w 1394 roku. Jed-
nak odkryte na tym terenie w 1873 r. cmen-
tarzysko kultury łużyckiej, z wczesnego okre-
su epoki żelaza, pozwalają datować początki 
osadnictwa na tym terenie na 700 r. p.n.e. 
Zresztą piękne i malownicze Jezioro Bytyń-
skie znajdujące się w niedalekiej odległości 
od Gorszewic, którego błękit wód podziwiali-
śmy wjeżdżając z naturalnego wzniesienia do 
wioski, kryje całe mnóstwo archeologicznych 
ciekawostek. Na Wyspie Komorowskiej i Ma-
łej Wyspie Komorowskiej oraz na lądzie sta-
łym w okolicach Komorowa przeprowadzone 
badania wykopaliskowe z wczesnej epok że-
laza dowiodły bowiem, że przez tereny gmi-
ny Kaźmierz przechodził 4 tysiące lat temu 
szlak bursztynowy, czego dowodem jest 
odnaleziona para miedzianych wołków w 
jarzmie, datowana właśnie na ten okres. 
Piękna i przyjazna to ziemia, zapraszająca 
nad Jezioro Bytyńskie z sześcioma wyspami 

i rezerwatem ptactwa wodnego, do rezerwa-
tu „Bytyńskie Brzęki” i „Brzęki przy Starej 
Gajówce” ze stanowiskami rzadkiego gatun-
ku drzewa – jarząb brekinia, do rezerwa-
tu „Huby Grzebieniskiem” z obuwikiem po-
spolitym i lilią złotogłów, nad piękny Zalew 
Radzyński, którego urokliwe zakątki podzi-
wialiśmy podczas ubiegłorocznego rajdu, do 
pięknych lasów z wieloma pomnikami przy-
rody, głównie dębami szypułkowymi (pa-
miętamy okaz z Kopaniny-Emilianowa), li-
pami drobnolistnymi i kasztanowcami.
Na pewno wrócimy tu w indywidualnych wę-
drówkach. A tymczasem posileni kiełbas-
ką upieczoną przy ognisku, którą poczęsto-
wali nas organizatorzy, trochę rozleniwieni, 
ruszamy dalej, zapraszani gorąco na Kaź-
mierskie ścieżki przez gospodarza tej zie-
mi, Pana Wójta Wiesława Włodarczaka, 
który oczywiście nam towarzyszy. Następny 

CUDZE CHWALICIE...
UROCZE ZAKĄTKI 
Gminy Kaźmierz
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przystanek mamy w Chlewiskach, kolejnym 
sołectwie gminy Kaźmierz na naszym szlaku, 
gdzie mieszkańcy przygotowali liczne atrak-
cje. To co nas zdumiewa i bardzo wzrusza to 
spontaniczna gościnność, bo wszędzie przyj-
mowani jesteśmy jak najbliższa, choć gwoli 
ścisłości jednak dość liczna, rodzina. Pan An-
drzej Marciniak, sołtys Chlewisk, przemie-
rza pięknie przygotowane boisko piłkarskie 
kierując się w naszym kierunku, pokazuje 
przygotowane miejsca parkingowe i zaprasza 
do zabawy. Mini turniej piłkarskich strzel-
ców natychmiast wyłania spośród uczestni-
ków rajdu kilka drużyn (w tym grupę dzieci), 
nie dających chwili wytchnienia dzielnemu 
bramkarzowi z Chlewisk. Gromkie oklaski 
towarzyszą zmaganiom strażaków, którzy 

pod wodzą Naczelnika, Andrzeja Maciej-
czyka, prowadzą do swej remizy i demon-
strują wóz, własnoręcznie wyremontowany 
i przygotowany do akcji oraz opowiadają hi-
storię Jednostki OSP w Chlewiskach. I zno-
wu jesteśmy onieśmieleni poczęstunkiem: 
kawą, herbatą, ciastem, pysznymi jogurtami 
i kefirem z kaźmierskiej mleczarni. A potem 
Andrzej Marciniak pokazuje nam to z cze-
go najbardziej jest dumny – pięknie przygo-
towaną, w adaptowanej własnymi rękami ze 
starej kotłowni świetlicy, prezentację multi-
medialną, będącą kroniką społeczności sołe-
ctwa i ich solidaryzmu, pozwalającego zebrać 
siły do wykonania rzeczy, które innym wyda-
wać się mogą niemożliwe. A na koniec naj-
większa atrakcja – zwiedzanie gospodar-
stwa rolnego z nowoczesną komorą udojową 
dla krów, a w niej pokaz na żywo, który spro-
wokował lawinę pytań skrzętnie wyjaśnia-
nych przez sympatyczną zootechnik – Panią 
Julię. Pora się żegnać. Meta już blisko. Przez 
Przybrodę wjeżdżamy na boisko w Cerkwi-
cy, gdzie wita nas skoczna muzyka z konsoli 

DJ Małego i znany zapach pysznej grochów-
ki. Czas na podsumowania i gratulacje. Pani 
Urszula Sobczyk z Mrowina okazała się naj-
starszą, ale i obdarzoną modelową kondycją 
uczestniczką rajdu. Jej kompanem został Pan 
Edmund Paterka, weteran poprzedniej edy-
cji rajdu, a ich pojętnymi uczniami dzielne 
maluchy – Dominik Kusa i Gabriela Szu-
ba. Czy było warto? Gromkie brawa dla Rysia 
Lubki, który w organizację rajdu jak zwykle 
włożył całą duszę były odpowiedzią i podzię-
kowaniem.
Do zobaczenia za rok.

D.P.

Osoby, dla których II Rodzinny Rajd Ro-
werowy stał się najważniejszym tematem 
ostatnich tygodni: Ryszard Lubka, Róża 
Lubka, Teresa Wieczorek, Klaudia Wieczorek 
- opieka medyczna, Ewa Lota, Ania Skrzy-
piec, Lidka Zastróżna i Danuta Potrawiak z 
Urzędu  Gminy w Rokietnicy, Szymon Lubka 
i jego najbliżsi, Arek Klapiński z żoną, dzielni 
policjanci z Rokietnicy i Kaźmierza, strażacy 
Jednostki OSP Mrowino i Przybroda oraz so-
łectwa Chlewiska i Gorszewice z Gminy Kaź-
mierz, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokiet-
nicy
Dziękujemy sponsorom: Panu Piotrowi Ła-
komemu – Piekarnia w Rokietnicy, Panu Do-
minikowi Chlebowskiemu – PHU Wentyl w 
Rokietnicy

Zgodnie z zapowiedzią Pana 
Gabriela Kotłowskiego za-
mieszczoną w poprzed-

nim numerze „Rokickich 
Wiadomości”, podajemy wy-

kaz sklepów w których moż-
na zaopatrzyć się w ziarna kil-

ku odmian słonecznika i wysiać je w swoich 
przydomowych ogródkach. Znakiem rozpo-
znawczym są drewniane skrzynki wykonane 
przez propagatora słonecznikowej akcji na te-
renie Gminy Rokietnica, który zaprasza także 
do prowadzonego przez siebie składu drewna 
Welco.Br Kotłowski przy ul. Golęcińskiej 65 

w godzinach od 8.00 do 16.00, w którym tak-
że można kupić nasiona słonecznika. 
Zadbajmy, aby i w tym roku słonecznik stał 
się ponownie Uśmiechem Gminy Rokietni-
ca i jednoczył naszą społeczność wokół idei 
wzajemnej życzliwości, otwartości i przy-
jaźni. A może macie Państwo własne prze-
myślenia i pomysły jak rozszerzyć i wzbo-
gacić naszą akcję? Prosimy o kontakt.

urzad@rokietnica.pl
Rokietnica:
 Sklep „Bratek”- kwiaciarnia ul.Kolejowa
 Sklep spożywczo-przemysłowy Małgorza-

ta Antkowiak ul. Szamotulska

 Sklep „ Drewniak” Marcin Wujek ul. Pocz-
towa

 „Chata Polska”- ul. Golęcińska 16
 Kwiaciarnia Jadwiga Nadolna-Czachor,  

ul. Golęcińska

Napachanie:
 Pawilon handlowy Zbyszko Bednarski – 

Napachanie

Mrowino:
 P.H.U. „Egi” Michał Janowicz, ul. Poznań-

ska 4a

Kiekrz:
 Sklep spożywczy  ul. Kierska

SŁONECZNIK – UŚMIECH DLA ROKIETNICY
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K R Ó T K O  Z  P O W I A T U . . .
Rozpoczęcie zajęć rekreacyjnych na nowych boiskach szkolnych  

wybudowanych przez powiat poznański
„Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie 
Poznańskim”, to tytuł projektu realizowanego przez powiat poznański w ramach dofinansowania 
przyznanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Przedmiotem projektu, jest budo-
wa na terenie szkół ponadgimnazjal-
nych, prowadzonych przez powiat po-
znański, przyszkolnych otwartych boisk 
wielofunkcyjnych, placów zabaw, na 
których realizowany będzie program 
profilaktyki prozdrowotnej dla dzieci 
i młodzieży do 18 roku życia. 
Zakres przedsięwzięcia w części in-
westycyjnej obejmuje budowę:
• Boiska wielofunkcyjnego przy Ze-

spole Szkół im. Jadwigi i Władysła-
wa Zamoyskich w Rokietnicy oraz 
boisk w filiach ZS w Rokietnicy w 
Murowanej Goślinie i w Poznaniu,

• Dwóch boisk wielofunkcyjnych 
przy Zespole Szkół im. A. Wo-
dziczki w Mosinie,

• Boiska wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkół im. Gen. Dezydere-

go Chłapowskiego w Bolechowie,
• Boiska wielofunkcyjnego przy 

Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Mosinie 
oraz placu zabaw w filii Ośrodka 
w Puszczykowie,

• Boiska wielofunkcyjnego i placu 
zabaw w Domu Dziecka w Kórni-
ku – Bninie,

• Boiska wielofunkcyjnego oraz pla-
cu zabaw w Ośrodku Wspomaga-
nia Rodziny w Kobylnicy. 

Na nowo wybudowanych boi-
skach przeprowadzane będą od 1 lipca 
br. nieodpłatne zajęcia sportowo-re-
kreacyjne dla dzieci w wieku szkol-
nym (w tym dzieci niepełnoprawnych) 
z terenu powiatu poznańskiego. Odby-
wać się będą one w trzech panelach: 

tygodniowym, weekendowym i waka-
cyjnym i obejmują dyscypliny sportu 
m.in. takie jak: koszykówka, siatków-
ka, unihokej, gry i zabawy ruchowe, 
aerobik, badminton. Zajęcia będą pro-
wadzone przez doświadczonych trene-
rów. Celem zajęć jest promowanie ak-
tywności ruchowej wśród młodzieży 
jako czynnika zapobiegającego choro-
bom cywilizacyjnym tj. otyłość, choro-
by układu krążenia. 

Muzeum - Pracownia Litera-
cka Arkadego Fiedlera jest szczegól-
ną placówką w powiecie poznańskim, 
zawsze otwartą na zwiedzających, 
proponującą im atrakcyjną ofertę. 
Każdego roku do Puszczykowa przy-
bywają rzesze miłośników podróży 
szlakami Arkadego Fiedlera. 

W ciągu 35 lat działalności Mu-
zeum poza zaadaptowaniem starego 
domu rodziny Fiedlerów, znacznie roz-
budowano Ogród Kultur i Tolerancji, 
którego największą atrakcją niewątpli-
wie jest wierna kopia żaglowca Santa 
Maria w skali 1:1, na którym Krzysz-
tof Kolumb dopłynął do Ameryki. Już 
wkrótce rozpoczną się prace nad my-
śliwcem Hurricane, dobrze znanym 
z książki Arkadego Fiedlera „Dywi-
zjon 303”, który uczestniczył w bitwie 
o Anglię. Stanie się on kolejną atrakcją 
puszczykowskiego Muzeum. 

W Ogrodzie Kultur i Tolerancji 
w Puszczykowie 4 maja 2009 roku 
gościło wiele znanych osobistości, 
najbliższych przyjaciół, współtwór-
ców muzeum, przedstawicieli władz 
lokalnych, mediów. W obchodach 
wzięli udział Marek Woźniak Mar-
szałek Województwa Wielkopolskie-
go, Przemysław Pacia Wicewojewoda 
Wielkopolski, Jan Grabkowski Staro-
sta Poznański, Tomasz Łubiński Wi-
cestarosta, Ewa Dalc - Członek Za-

rządu Powiatu w Poznaniu oraz wielu 
przedstawicieli Rady naszego powia-
tu, a także posłowie i senatorowie. 

Synowie wybitnego pisarza i po-
dróżnika Arkady Radosław oraz Ma-
rek odebrali gratulacje i życzenia 
dalszych sukcesów oraz wytrwało-
ści w prowadzeniu Muzeum. Zgro-
madzeni goście mogli obejrzeć bar-
wne widowisko „Teatr mody według 
Bambrów”. 

Uroczystości rocznicowe odby-
ły się w świetnej atmosferze. Zarów-
no gospodarzom, jak i gościom dopi-
sywały humory. Nie zawiodła także 
pogoda. 

Agnieszka Witt
Wydział Promocji

„Epizody Powstania Wielkopol-
skiego Miasta i Gminy Pobiedziska”, 
„Piotr Mocek - Powstaniec Wielko-
polski z Mosiny”, „Zapomniany bo-
hater - Piotr Mocek” - to tytuły naj-
lepszych prac w konkursie „Epizody 
Powstania Wielkopolskiego”, organi-
zowanego przez powiat poznański. 
Wpisuje się on w obchody ogłoszone-
go przez Radę Powiatu Roku Powsta-
nia Wielkopolskiego. 

Podczas sesji Rady Powiatu 
w dniu 29 kwietnia br. Jan Grabkow-
ski Starosta Poznański wraz z Piotrem 
Burdajewiczem, Przewodniczącym 
Rady Powiatu w Poznaniu, wręczy-
li nagrody zwycięzcom. Komisja kon-
kursowa przyznała pierwsze miejsce 
Patrycji Kuter z Gimnazjum w Zespo-
le Szkół w Jerzykowie. Patrycja otrzy-

mała laptop i pamiątkowy dyplom. 
Drugie miejsce zajął Wojciech Sieja-
kow z Gimnazjum Nr 2 w Mosinie. 
Laureat dostał kamerę cyfrową i dy-
plom. Trzecie miejsce komisja przy-
znała Patrycji Głuchej z Gimnazjum 
w Pecnej, która oprócz pamiątkowego 
dyplomu otrzymała także aparat cy-
frowy. Ponadto komisja konkursowa 
przyznała nagrodę specjalną Gimna-
zjum w Jerzykowie, którego uczniowie 
uzyskali najlepsze wyniki w konkur-
sie. Przedstawicielka szkoły odebrała 
rzutnik multimedialny. 

Starosta pogratulował wszyst-
kim laureatom, rodzicom oraz dyrek-
cji szkół. 

Agnieszka Witt
Wydział Promocji

Nagrodzeni laureaci konkursu  
„Epizody Powstania Wielkopolskiego”

Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera  
w Puszczykowie ma już 35 lat!

W czasie trwania projektu or-
ganizowane będą turnieje sportowe 
i festyny dla dzieci w trakcie których 
uczestnicy będą mogli zapoznać się 
z informacjami na temat zdrowego 
stylu życia i kształtować swoją kon-
dycję fizyczną. Projekt w swoich za-
łożeniach ma służyć promowaniu ak-
tywności fizycznej oraz umiejętności 
organizowania sobie przez młodzież 
czasu wolnego jako elementu właści-
wie rozumianego samowychowania. 

Realizacja projektu zakończy się 
pod koniec 2010 r. 

Wszystkie informacje można uzy-
skać pod adresem e-mail: eeagrants@
powiat.poznan.pl, www.powiat.po-
znan.pl i tel. 061 8410-754

Agnieszka Ladorska
Wydział Tworzenia  

i Realizacji Projektów
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Marta Dąbrowska
Rokietnica, ul. Dworcowa

kom. 502 472 733

Salon pielęgnacyjny dla psów i kotów
strzyżenie i trymowanie wszystkich ras wg wzorca FCI
przygotowanie do wystaw
indywidualne dobieranie fryzur  
dla psów nierasowych oraz kotów
kąpiele kosmetyczne oraz lecznicze

www.psie-spa.pl

Sklep zoologiczny „SARIA”
karmy na wagę artykuły pielęgnacyjne
akcesoria akwarystyka zwierzęta
pon-pt 10-18, sob 10-14

•
•
•

•

Strażackie święto
2.05.2009 r. Majówka - Dzień Strażaka

3.05.2009 r. - Cerekwica
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