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Drodzy Czytelnicy!
Kalendarz nieubłagalnie wskazuje początek lata, a my obserwując pogodę 

zastanawiamy się czy to przypadkiem nie jesień. I nie chodzi tu wcale 
o tęsknotę za błogim leniuchowaniem na rozgrzanym piasku, kąpielami 

słonecznymi i wodnymi uciechami – na to z pewnością przyjdzie jeszcze 
czas, ale o troskę o sady, pola, warzywne ogródki i nasze bezpieczeństwo 

wystawiane co róż na próbę pogodowym anomaliom. Nawałnice z wiatrem, 
deszczem, piorunami i gradobiciem pokazują, że to nie my jesteśmy królami 

życia mającymi wyłączny wpływ na losy świata i że warto, choć czasami, 
z większą pokorą pokłonić się naturze. 

Zresztą to co w naszej codzienności coraz bardziej zastanawia, budzi 
niepokój i mnoży kolejne obawy, ma swoje źródło nie tylko w świecie 

do końca od nas niezależnym. Daleko bardziej niebezpieczne jest bowiem to, co w swym nieustannym 
zabieganiu, braku czasu, pogoni  za niszczącym naszą duchowość i wrażliwość materializmem i pozornym 

ulepszaniem życia, jesteśmy w stanie ofiarować sobie nawzajem.
A przecież tak niewiele trzeba. Może warto w tym celu podpatrzeć świat dzieci i dzięki odrobinie fantazji 

z rzeczy zwykłej, wyczarować opartą na najprostszych zasadach -  niekoniecznie baśniową - krainę szczęścia 
i uśmiechu? Może warto po prostu wstać o świcie i pobiec z rodziną ku słońcu, a na dobranoc obdarzać 

się uśmiechem? Może warto popatrzeć wokoło i zapytać czy moje „ja” komuś nie dokucza i nie doskwiera? 
Może warto wziąć w ręce to wszystko i sprawić, by nie było trzeba ciągle dziękować sobie za normalność. 

Zapraszam do lektury zwłaszcza stron, oddanych w tym numerze dzieciom.
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„Rokickich Wiadomości”

Zaczynamy wielkie odliczanie...
...do kolejnej edycji „Rokietnickiego rumpucia”. Do 5 września zostały tylko 67 dni (od 1 lipca). Więcej szczegółów i pierwsze hity już 
w następnym, wakacyjnym numerze „Rokickich Wiadomości”. Śledźcie też Państwo naszą stronę internetową www.rokietnica.pl.

NASZE wakacyjne propozycje
ROCK CAMP ROCKIETNICA – pierwszy 
muzyczny festiwal w Rokietnicy
Rusza wakacyjny  
konkurs fotograficzny 
	 zapraszamy	wszystkich,	na	kolejną	przygodę	z	obiektywem,	
tym	razem	pod	hasłem	„Zielono	mi,	czyli	wakacje	z	przyrodą”.	
Warunkiem	uczestnictwa	jest	złożenie	w	dniach	20-24	sierpnia	
2009	r.	w	GOK,	ul.	Szkolna	3c	minimum	trzech	fotografii	w	forma-
cie	A4,	z	których	jedna	dotyczyć	będzie	terenu	Gminy	Rokietnica.	
Szczegóły	i	regulamin	dostępne	na	stronie	www.rokietnica.pl	oraz	
pod	nr	tel.:	061	8	145	171;	061	89	60	614;	061	89	60	605;

Na letnim szlaku – zostań reporterem  Rokickich Wiadomości” 
	 Jak	zatrzymać	na	dłużej	letnie	wrażenia,	kolory,	dźwięki,	zapachy,	impresje,	niecodzienne	wydarzenia	i	błogą	beztroskę?	Wystarczy	je	zapisać	na	skrawku	papieru,	a	w	wolnej	
chwili	zredagować	i	wrzucić	e-mailem	na	naszą	skrzynkę:	urząd@rokietnica.pl,	by	pod	koniec	września	przeczytać	w	„Rokickich	Wiadomościach”	swój	reportaż,	felieton	czy	
mały	esej.	To	będzie	jak	spóźniona	pocztówka	z	wakacji,	przypominająca	z	odrobiną	nostalgii,	letni	krajobraz		i	czas,	który	chcielibyśmy	zatrzymać	na	długie	jesienne	i	zimowe	
wieczory.	Serdecznie	zapraszamy	do	literackiej	przygody	z	piórem.	

Coś dla zdrowia – propozycja na aktywną rekreację
	 Wakacje	to	doskonała	okazja	by	zadbać	o	swoją	kondycję	fizyczną.	Wykorzystajmy	więc	piękną	pogodę,	ciekawe	przyrodnicze	plenery	i	czas,	którego	mamy	więcej,	włóżmy	
sportową	odzież	i	pobiegnijmy	przed	siebie.	Dotlenione	płuca	i	sprawne	mięśnie	przydadzą	się	na	kolejne	biegi	w	ramach	Rodzinnego Grand Prix w Rokietnicy – następny 
start 16 września 2009 o godz. 10.00. 	

 „W przedziwnym mieszkam 
ogrodzie,

Gdzie żyją kwiaty i dzieci
I gdzie po słońca zachodzie

Uśmiech nam z oczu świeci”.
Leopold Staff
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Bartosz Derech 
Wójt gminy Rokietnica

Szanowni Państwo,

Czwartego czerwca obchodzili-
śmy dwudziestą rocznicę pierwszych 
po II Wojnie Światowej częściowo 
wolnych wyborów do Sejmu i całko-
wicie wolnych wyborów do Senatu. 
Wybory te były efektem ustaleń, któ-
re zapadły przy okrągłym stole. Wy-
darzenia, o których wspomniałem są 
niewątpliwie olbrzymim sukcesem. 
Odnoszę wrażenie, że większość z 
nas zapomina jak wiele zmieniło się 
na przestrzeni tych dwóch dekad. 
Wśród wielu opinii polityków, publi-
cystów podsumowujących ten okres 
dało się słyszeć, że bardzo duży 
udział w tych zmianach mają samo-
rządy. Faktycznie ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym, ustawa z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym, czy 
ustawa o samorządzie województwa 
z dnia 5 czerwca 1998 (z racji wejścia 
w życie - w 1999 r., w przypadku 
ustawy o samorządzie powiatowym i 
wojewódzkim w tym roku obchodzi-
liśmy dziesięciolecie, odpowiednio 
Powiatu Poznańskiego i Wojewódz-
twa Wielkopolskiego) zmieniły obli-
cza naszych „Małych Ojczyzn”.

Rozwój oświaty, szerokopoję-
tej infrastruktury, czy kultury to 
zasługa ustaw, które powierzyły 
zadania realizowane w przeszłości 
bezpośrednio przez władze cen-

tralne, osobom, których skutki 
wykonywania tych zadań dotyczą 
bezpośrednio. Z tego też powodu 
reforma samorządowa niemalże 
jednogłośnie otrzymuje miano naj-
lepszej w ostatnim dwudziestoleciu. 
Muszę Państwu przyznać, że z dużą 
dumą i satysfakcją, goszcząc delega-
cje zagraniczne (przede wszystkim 
naszych przyjaciół z Finlandii), 
słyszę pochwały dotyczące zmian, 
które następują w naszym kraju, a 
które gołym okiem zauważalne są 
na terenie naszej gminy.

Drodzy Państwo piszę te słowa 
nie po to, aby, uznać, że osiągnęli-
śmy cel. Zaszłości, które musimy 

nadrobić są olbrzymie, przed nami 
jeszcze ogrom pracy, którą musimy 
wykonać, ale uważam, że wbrew 
antagonizmom, różnicom czy inne-
mu spojrzeniu, warto przypomnieć 
sobie jak wyglądało nasze życie dwa-
dzieścia lat temu. Warto też analizu-
jąc historię naszej ojczyzny postawić 
tezę, że znajdujemy się w najlepszej 
sytuacji od 300 lat i to bez względu 
na przejściowy kryzys ekonomiczny, 
który aktualnie przeżywamy.

W związku ze zbliżającym 
się okresem wakacyjnym, życzę 
Państwu udanego wypoczynku, 
a naszym pociechom wspania-
łych wakacji.

Wójt Gminy  
Rokietnica
wydzierżawi lokal użytkowy	 (do	
remontu)	 o	 powierzchni	 88,40 m²	
położony	 w	 Cerekwicy, ul. Sza-
motulska 7	 z	 przeznaczeniem	 na	
działalność	gospodarczą.
Lokal	wyposażony	jest	w	instalacje:	
wod.-kan.,	elektryczną,	nie	posiada	
centralnego	 ogrzewania	 /istnieje	
możliwość	przyłączenia	do	central-
nego	ogrzewania	w	budynku/.

Oferta	winna	zawierać:
1.	 Określenie	ceny	za	1	m²	
powierzchni	użytkowej	lokalu.

2.	 Rodzaj	proponowanej	działalno-
ści	 wraz	 z	 opisem	 dotyczącym	
formy	i	zakresu.

Informacje	 dotyczące	 ww.	 lokalu	
można	 uzyskać	w	 Urzędzie	 Gminy	
Rokietnica	w	godz.:	poniedziałek	od	
12.00-18.00.	 wtorek-piątek	 8.00-
12.00	tel.	061	8960622	pokój	nr	9.
Oferty	w	zamkniętej	kopercie	z	na-
pisem	„lokal	użytkowy-Cerekwica”	
należy	 składać	 w	 sekretariacie	
Urzędu	 Gminy	 Rokietnica,	 pokój	
nr	 18	 do	 dnia	 3.07.2009	r.	 godz.	
15.00.

Wójt	 Gminy	 Rokietnica	 zastrzega	
sobie	 brak	 rozstrzygnięcia	 w	 po-
wyższej	sprawie	bez	podania	przy-
czyny.

Kochana Halu!
Przywykliśmy do tego, że miesiąc maj 
kojarzy nam się z pięknem, wzajemną 
miłością i życzliwością. Nic dziwnego, 
gdyż zawsze był to najpiękniejszy mie-
siąc w roku. Miesiąc, kiedy przyroda 
rozkwitała, a ludzie byli nastawieni do 
siebie życzliwie. Jak się okazuje, nic co 
piękne nie trwa wiecznie. Dlaczego tak 
twierdzę? Sama to ocenisz po przeczy-
taniu mojego listu. W miesiącu maju 
miały miejsce dwie sesje Rady Gminy 
Rokietnica. Jedna z nich, ta zwyczaj-
na, miała miejsce w dniu 11 maja 2009 
roku, a gwiazdą tej sesji był Pan Sta-
rosta Poznański Jan Grabkowski, któ-
ry na zaproszenie Pana Wójta Derecha 
wziął udział w debacie na temat współ-
pracy z Powiatem Poznańskim. Druga 
ta niezwyczajna, (czyli nadzwyczajna), 
odbyła się w dniu 18 maja 2009 roku, 
a zwołana została na wniosek Klubu 
Radnych RFO w celu odwołania Prze-
wodniczącej Rady Gminy. Zgodnie z 
naszym zwyczajem zacznę od przybli-
żenia Ci przebiegu sesji z dnia 11 maja 
2009 roku. Rozpoczęła się o godzinie 
15.00. Jak zwykle otwarcia dokonała 
Pani Przewodnicząca Bartol, która po-
witała przybyłych gości i uczestników 
sesji. Po stwierdzeniu prawomocno-

ści obrad radny Ryszard Lub-
ka wniósł o zmianę porządku 
obrad, poprzez wprowadzenie 
punktu dotyczącego przedstawie-
nia przez członków Komisji Oświa-
ty Rady Gminy Rokietnica wyniku an-
kiet bezpieczeństwa. Wniosek przyjęto 
12 głosami za przy jednym głosie prze-
ciw. Tym samym Rada przyjęła propo-
nowany porządek obrad, uzupełnio-
ny wnioskiem pana Radnego Lubki. 
Następnie radni 11 głosami za przy 2 
wstrzymujących się przyjęli protokół 
z obrad poprzedniej sesji. W interpe-
lacjach i zapytaniach głos zabrali rad-
ny Ryszard Lubka – w sprawie budowy 
płotu wokół działki nr 322/11 i 322/22 
w Mrowinie oraz radna Jolanta Pan-
kowska – w sprawie sposobu utylizo-
wania eternitu na terenie Gminy Ro-
kietnica. Radny Tadeusz Matuszek 
złożył zapytanie dotyczące terminów 
równania dróg gminnych oraz zapo-
trzebowania na umieszczenia w „Roki-
ckich Wiadomościach” numerów tele-
fonów gminnych urzędników. Zwrócił 
też uwagę na problem krzaków zara-
stających pobocze ul. Pawłowickiej. 
Radny Wojciech Mazurek przedsta-
wił problem zarastania rowu meliora-
cyjnego przy drodze powiatowej w so-
łectwie Żydowo-Rostworowo. Radny 

Sławomir Kieliszek zapytał natomiast 
Panią Przewodniczącą, w jaki sposób 
informuje radnych o spotkaniach Mię-
dzygminnej Unii Radnych. Poinformo-
wał też, że złożył właśnie wniosek o od-
wołanie Przewodniczącej z pełnionej 
przez nią funkcji. Pomyślałam wów-
czas, ze pan radny poczuł się dotknię-
ty tym, że go nie zaproszono na spotka-
nia Przewodniczących i Wójtów gmin 
w dniu 07.05.2009 roku. Jak się jednak 
okazało był to „wierzchołek góry lo-
dowej” nieuzasadnionych, moim zda-
niem, żądań i pretensji. Po panu rad-
nym Kieliszku o głos poprosił pan Wójt. 
Podziękował Panu Staroście Grabkow-
skiemu za przybycie i krótko przedsta-
wił płaszczyzny współpracy Gminy Ro-
kietnica ze Starostwem Poznańskim. 
Nie muszę Ci chyba wspominać, że 
współpraca ta układa się pomyślnie, 
na co wskazał nie tylko Pan Wójt, ale 
i Pan Starosta. Tym samym rozpoczę-
ła się debata na temat „Współpracy z 
Powiatem Poznańskim”. W swoim wy-
stąpieniu Pan Starosta Grabkowski
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poinformował uczestników sesji 
o priorytetowych kierunkach w dzia-
łaniu Starostwa. Przy tegorocznym 
budżecie sięgającym 205 mln złotych, 
starostwo zamierza przeznaczyć na 
drogi 40 mln. złotych. Nie będzie jed-
nak budowy nowych dróg lecz remon-
ty już istniejących. Jak poinformował 
Pan Starosta w 2008 roku wydano na 
remonty dróg w Gminie Rokietnica 2,5 
mln złotych, a w roku 2009 planowane 
są wydatki rzędu 2,3 mln. złotych. Sta-
rostwo prowadzi też aktywną politykę 
oświatowo-sportową (w naszej gminie 
znajduje się Zespół Szkół im. Zamoj-
skich, dla których organem prowadzą-
cym jest Starostwo Poznańskie) oraz 
modernizuje i rozwija sieć wydziału 
komunikacji. Starosta wskazał też na 
konieczność wybudowania w najbliż-
szej przyszłości spalarni odpadów do 
czego zmusza nas polityka Unii Euro-
pejskiej w zakresie ochrony środowi-
ska. Jak poinformował sankcje na nie 
wykonanie tego przedsięwzięcia by-
łyby bardzo dotkliwe. Po zakończeniu 
wystąpienia Starosty, pytania zaczęli 
zadawać radni i uczestnicy sesji. Po za-
kończeniu wypowiedzi Pana Starosty 
głos w debacie zabierali: radna Sylwia 
Kiejnich – w kwestii stanowiska Sta-
rostwa w sprawie przebiegu i budowy  
S-11 i zapłaty gminie podatków z tytułu 
działalności Zespołu Szkół w Rokietni-
cy, radny Ryszard Lubka, który zwrócił 
uwagę, że Starosta wydał decyzję doty-
czącą uproszczenia planu zagospoda-
rowania lasu w myśl której dopuścił do 
usunięcia drzew w lesie graniczącym 
z bagnami. Teren ten przylega do do-
liny Samicy Pamiątkowskiej i podlegać 
winien ochronie. Swą wypowiedź Pan 
Lubka uzasadnił dokumentacją foto-
graficzną, podkreślając przy tym, że do 
wydania decyzji doszło bez konsulta-
cji z władzami gminy i jej mieszkańca-
mi; radny Wojciech Mazurek wskazu-
jąc na fatalny stan nawierzchni drogi 
powiatowej łączącej Rokietnicę z gmi-
ną Oborniki (fakt ten potwierdziły też 
w swoich wypowiedziach obecne na se-
sji radne powiatowe pani Grażyna Gło-
wacka i Ewa Kuleczka-Drausowska), 
radni Arkadiusz Klapiński, Małgorza-
ta Szymańska, Tadeusz Matuszek, Sła-
womir Kieliszek i sołtys Józef Fudala 
– w sprawie odtworzeń rowów melio-
racyjnych i wycinki porostów przy dro-
gach powiatowych oraz „garbów” na 
jezdniach. W odpowiedzi Pan Starosta 
wyraził ubolewanie z tytułu wydanych 
przez Starostwo decyzji dotyczących 
zmiany sposobu zagospodarowania 
lasu na Zmysłowie, lecz wskazał, że de-
cyzje te Starostwo wydało zgodnie z 
prawem. W wypowiedziach Pan Sta-
rosta podkreślił też, że kwestiami me-
lioracji zajmują się spółki wodne, a 
drogami powiatowymi Zarząd Dróg 
Powiatowych. Zadaniem Starostwa po-
prawienie bezpieczeństwa na drogach, 

budowa chodników i oświetlenia win-
na pozostać natomiast w gestii gmin. 
W sprawach interwencji dotyczą-
cych dróg powiatowych mieszkańcy 
gminy winni zwracać się bezpośred-
nio do Zarządu Dróg Powiatowych 
lub do Zarządzania Kryzysowego 
w Powiecie. Jak zapewnił Pan Wójt, 
wszystkie wnioski mieszkańców, rad-
nych oraz spostrzeżenia urzędników są 
przekazywane do Starostwa. W to aku-
rat wierzę, natomiast na ile skutecznie? 
Może już czas żeby nasi radni, sołtysi i 
mieszkańcy wspomogli Urząd Gminy 
zwracając się z interwencjami wprost 
do decydentów tych dróg, a wiec tak 
jak to sugerował Pan Starosta? Na py-
tanie mieszkańca o program związany 
z odnawialnymi źródłami energii, Pan 
Starosta oświadczył, że priorytetem 
jest program utylizacji azbestu. Jest to 
autorski program Starostwa realizowa-
ny w gminach powiatu poznańskiego. 
Z tego programu finansowane jest de-
montowanie i utylizacja pokryć azbe-
stowych przez wyspecjalizowane firmy. 
Nadzoruje to i płaci za to Powiat. Nato-
miast odnawialne źródła energii są ga-
łęzią prywatnego biznesu. No i widzisz 
kochana za jednym zamachem Pan 
Starosta odpowiedział i mieszkańcowi 
ulicy Radziwoja i pani radnej Jolancie 
Pankowskiej. Na tym właściwie debata 
się zakończyła. Radni, sołtysi i miesz-
kańcy mieli dzięki staraniom Pana 
Wójta możliwość uzyskania informa-
cji „u źródła”. Po przerwie Rada Gminy 
przystąpiła do rozpatrywania projek-
tów uchwał. Najpierw po dość burzli-
wej dyskusji radni 8 głosami za przy 3 
przeciw (radni Elżbieta Brzeźniak, Jo-
lanta Pankowska, Sławomir Kieliszek) 
i jednym wstrzymującym się, uchwa-
lili miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica w rejonie ulicy Szamotul-
skiej, Szkolnej i Traktu Napoleońskie-
go. Podjecie tej uchwały poprzedziło 
rozpatrzenie przez Radę uwag miesz-
kańców. Dzięki jej podjęciu nasza gmi-
na będzie mogła przystąpić do budowy 
gimnazjum w Rokietnicy, tak potrzeb-
nego naszym dzieciom, z pełnym wy-
korzystaniem dotacji unijnych. Na-
stępnie radni dziesięcioma głosami za 
przy jednym wstrzymującym się, pod-
jęli uchwałę w sprawie „przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w 
miejscowości Mrowino, Napachanie, 
Rokietnica - teren ciągu ekologiczne-
go Samicy Pamiątkowskiej” oraz jed-
nogłośnie podjęli uchwałę w sprawie 
„współdziałania z Powiatem Poznań-
skim w realizacji zadania własnego w 
zakresie usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest”. Podczas debaty w spra-
wie „zmian w budżecie gminy na rok 
2009”, głos zabrali: Wójt Gminy Rokiet-
nica - wnosząc zdeklarowaną na ko-
misji wspólnej autopoprawkę, radny 

Jerzy Gmerek – wskazując, że nie war-
to przeznaczać tak znaczących środ-
ków na dokończenie budowy drogi do 
miejscowości Dalekie, znajduje się za-
ledwie 5 posesji, radna Elżbieta Brzeź-
niak – wyrażając m.in. zaniepokojenie 
o los i należytą opiekę dla bezpańskich 
psów w związku ze zmianą firmy, któ-
ra będzie realizować zadanie wyłapy-
wania i opieki nad psami z naszego 
terenu oraz faktu, że radni dopiero na 
sesji dowiedzieli się, o jaką firmę cho-
dzi. Odpowiedzi pani radnej Brzeźniak 
udzielił Sekretarz Gminy, który poin-
formował, że realizacja tego zadania 
leży w gestii Urzędu Gminy, a wybrano 
firmę o połowę tańszą i z pełną opie-
ką weterynaryjną dla zwierząt. Wiesz 
Halu czasami to naszych niektórych 
radnych nie rozumiem. Cierpią na głód 
władzy czy co? Jak tak dalej pójdzie to 
nie urzędnik, a Rada będzie decydo-
wała o zakupie długopisu lub spinacza 
w tym lub innym sklepie. Ostatecznie 
Radni podjęli uchwałę. Za jej uchwa-
leniem głosowało 6 radnych, przeciw 
było 2 radnych, od głosu wstrzyma-
ło się 3 radnych. Następnie Pan Wójt i 
Pani Przewodnicząca oraz Przewod-
niczący Komisji Rady Gminy, złożyli 
sprawozdania ze swoich prac w okre-
sie międzysesyjnym. W wolnych gło-
sach i wnioskach głos zabierali:sołtys 
Józef Fudala, Sekretarz Gminy, radny 
Arkadiusz Klapiński, radny Tadeusz 
Matuszek, radny Zbigniew Muszyński 
i radny Sławomir Kieliszek. Ten ostat-
ni zwrócił się do Pani Przewodniczą-
cej o udzielenie odpowiedzi na zada-
ne pytanie o spotkanie MUR-u. Pani 
Przewodnicząca oświadczyła, że spot-
kanie w Baborówku organizowała gmi-
na Szamotuły, przy czym Przewodni-
czący Rady Gminy Szamotuły zaprosił 
na nie Przewodniczących Rad czterech 
gmin partnerskich, wiceprzewodni-
czących tych Rad, szefów Komisji Rad 
Gmin, Wójtów i Burmistrzów, skarbni-
ków i sekretarzy. Trudno w tej sytuacji 
było wymuszać na organizatorach do-
proszenie kolejnych radnych z naszej 
gminy, gdy inne gminy tego nie uczy-
niły. Pani Przewodnicząca podkreśli-
ła też, że „Rokickie Wiadomości” nie są 
już organem prasowym Rady Gminy, 
lecz czasopismem Gminy Rokietnica. 
Po tych wyjaśnieniach Pani Przewod-
nicząca zwołała wspólne posiedzenie 
Komisji Rady Gminy poświęcone funk-
cjonowaniu spółek gminnych na dzień 
18 maja na godz. 15.00 i zamknęła po-
siedzenie Rady Gminy Rokietnica.
Druga sesja – ta nadzwyczajna – zwo-
łana została przez Panią Przewodni-
czącą Rady Gminy Rokietnica na dzień 
18 maja 2009 roku, na godzinę 11.00. 
Inicjatorami jej zwołania i chyba 
twórcami materiałów sesyjnych byli 
radni: Aleksandra Bartnik, Sławo-
mir Kieliszek, Tadeusz Matuszek 
i Jolanta Pankowska. Tak kochana, 

cały klub RFO. Celem sesji było podje-
cie przez Radę Gminy Rokietnica (na 
wniosek ww. radnych), uchwały o od-
wołanie ze stanowiska Przewodniczą-
cej Rady Gminy pani Teresy Bartol. 
Punktualnie o godzinie 11.00 stawiłam 
się na sali sesyjnej. Zastałam już tam 13 
radnych i… mojego starego znajomego 
pana Ideologa. Wiesz dawno go nie wi-
działam, ale nie dziwiła mnie jego 
obecność, gdy musiał przecież dopilno-
wać zarówno tych „mocno niezależ-
nych” jak i „bezstronnych radnych”. 
Oczywiście wszystko w interesie naszej 
gminnej społeczności. Sesję otworzyła 
Pani Przewodnicząca Bartol, która 
przekazała jej prowadzenie wiceprze-
wodniczącemu Ryszardowi Lubka. 
Przewodniczący Lubka stwierdził pra-
womocność obrad i przystąpił do reali-
zacji programu sesji. Na początku rad-
na Jolanta Pankowska wniosła 
autopoprawkę do projektu uchwały 
o odwołanie Przewodniczącej Rady, 
a mecenas Beata Schulz-Górka zwróci-
ła uwagę na konieczność uzupełnienia 
projektu uchwały o zapisy „uchwała 
wchodzi z dniem podjęcia” i „wykona-
nie uchwały powierza się Wójtowi Gmi-
ny Rokietnica”. Radni przyjęli popraw-
ki 11 głosami za przy 2 głosach 
przeciwnych. Następnie radny Sławo-
mir Kieliszek przeczytał wniosek Klu-
bu RFO o odwołanie Pani Przewodni-
czącej, wraz z uzasadnieniem. Było 
tego trochę, po „wyciśnięciu” stwierdzi-
łam, że zarzuty te dotyczyły: niewłaści-
wego prowadzenia posiedzeń Rady 
przez Panią Przewodniczącą, dokony-
wania podziałów pomiędzy radnymi 
na lepszych i gorszych (w tym bardzo 
ważne - nie poinformowania radnych 
o spotkaniach MUR-u, a więc pozba-
wienie ich możliwości wzięcia udziału 
w tych spotkaniach), błędów występu-
jących w projektach uchwał, nie dostar-
czania radnym materiałów na debaty, 
nie dopuszczania zamieszczania wypo-
wiedzi niektórych radnych i autorów/
autorek artykułów w „Rokickich Wia-
domościach”, zamieszczania przez Pa-
nią Przewodniczącą treści i słów o cha-
rakterze religijnym w jej artykułach. 
Generalnie to by było tyle. Moim zda-
niem zarzuty były tak uniwersalne, że 
można je było podczepić do każdego, 
kupa śmiechu. Widziałam, że najbar-
dziej zabolało Panią Przewodniczącą 
oskarżenie jej o stronniczość i odmien-
ne traktowanie radnych. Po odczytaniu 
przez radnego Kieliszka wniosku, rada 
wybrała komisję skrutacyjną. Jej prze-
wodniczącą została radna Elżbieta 
Brzeźniak, a członkami radny Tadeusz 
Matuszek i Arkadiusz Klapiński. Po 
wyborze komisji, Pani Przewodnicząca 
zgodnie ze statutem ustosunkowała się 
do odczytanych zarzutów. Zwróciła 
wówczas uwagę, że zawsze jej dobrem 
nadrzędnym było dobro wszystkich 
radnych. Starała się nie dzielić, lecz łą-
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czyć. Cała jej energia była nakierowana 
na budowanie jedności między radny-
mi. Do dzisiejszej sesji myślała, że jej się 
to udało. Jednak jak widać się pomyliła. 
Nie przeczy, że podczas prowadzenia 
sesji mogły się jej przydarzyć przejęzy-
czenia lub drobne pomyłki. Prowadze-
nie sesji to ciężka niejednokrotnie wie-
logodzinna praca. Każdy ma więc 
prawo do błędów, które nie skutkują 
naruszeniem wizerunku gminy czy do-
bra mieszkańców i są zwykłą ludzką 
pomyłką. Jeżeli te drobne błędy tak do-
tknęły niektórych radnych, to ona 
z serca przeprasza. Nie dziwię się roz-
goryczeniu Pani Przewodniczącej, 
gdyż jak zauważyłam na sesjach Pani 
Przewodnicząca bardziej krytycznie 
podchodziła do koleżanek i kolegów 
z własnego klubu niż z opozycji. 
Z pewnością Pan radny Kieliszek bę-
dąc Przewodniczącym Klubu Radnych 
RFO, występował w dobrze pojętym in-
teresie klubu „Razem ponad Podziała-
mi” i stąd te zarzuty! A może są one 
efektem nie dopuszczania przez Panią 
Bartol do pyskówek między niektóry-
mi radnymi i ośmieszania powagi sesji 
i Rady Gminy? To już sama Kochana 
ocenisz jak przyjedziesz do Polski 
i weźmiesz udział w sesji. Po wystąpie-
niu Pani Przewodniczącej o głos po-
prosił radny Wojciech Mazurek. Przy-
toczył on zapisy z „Poradnika Radnego” 
w myśl których, Przewodniczący ma 
obowiązek bronić radnych, a radni 
winni być dla mieszkańców wzorem 
i przykładem. Tymczasem jak stwier-
dził, oskarża się Panią Przewodniczącą 
o niegodne i stronnicze postępowanie, 
podczas gdy to właśnie po jednym 
z wyjazdów Pani Przewodnicząca wsta-
wiła się do radnych za panem radnym 
Sławomirem Kieliszkiem. Zajęła wów-
czas stanowisko, że nie ma potrzeby 
mówić o jego zachowaniu w szerszym 
gronie. Powiem Ci, że jestem ciekawa, 
co też takiego zrobił pan radny Sławo-
mir Kieliszek na tym wyjeździe? Na-
stępnie głos zabrał Pan Wójt Derech. 
Oświadczył autorytatywnie, że duża 
część ataków tak naprawdę kierowana 
jest w jego kierunku. Przecież to nie 
Przewodnicząca, a on jest odpowie-
dzialny za przygotowywanie 99% pro-
jektów uchwał. W przeszłości (czytaj 
2007 rok) zdarzały się pomyłki z na-
zewnictwem, ale przypadłość ta została 
szybko usunięta. Zdarzają się niekiedy 
literówki, ale tego do końca nie da się 
uniknąć. Natomiast zarzut o brak pa-
rafki radcy prawnego jest bezzasadny, 
gdyż sygnatura taka nie ma mocy obo-
wiązującej, co wyjaśniał mecenas So-
wisło. Radny Sławomir Kieliszek 
w swojej kolejnej wypowiedzi podkre-
ślił, że na stronie internetowej RFO pi-
szą wszyscy mieszkańcy i mają oni pra-
wo do krytycznych uwag w stronę 
władzy. Tak samo jest w gminie Suchy 
Las, natomiast niedopuszczalne są nie-

które wypowiedzi, które pojawiły się na 
łamach gminnych „Rokickich Wiado-
mości”. Masz babo placek, moralność 
Kalego! Na jednych stronach treści 
obraźliwe, a nawet nieprawdziwe mogą 
być, bo są to strony RFO. Jednak jak 
inny organ medialny przedstawi w spo-
sób taktowny prawdziwe uwagi o za-
chowaniu „władzy”, to już jest źle? Naj-
lepiej zamknąć „Rokickie Wiadomości” 
i pozostanie tylko Forum internetowe 
RFO, bo do tego chyba pnie pan radny 
Kieliszek i jego zwierzchnicy! Radna 
Sylwia Kiejnich ustosunkowując się 
do zarzutów dotyczących MUR-u 
przypomniała, że inicjatywa naro-
dziła się podczas międzygminnego 
wyjazdu szkoleniowego w Ustce. Na 
organizowanych w okresie później-
szym, przez Rady zaprzyjaźnionych 
gmin spotkaniach, zapraszani byli tyl-
ko Przewodniczący, wiceprzewodni-
czący Rad, przewodniczący komisji, 
wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy 
i sekretarze. Za wyjazdy te płacili z 
własnej kieszeni. To samo potwierdził 
radny Lubka. Radna Elżbieta Brzeźniak 
stwierdziła, że nieistotne jest, kto płacił, 
lecz to, że nic nie wiedziała, że taki twór 
jak MUR powstał. Co więcej Przewod-
nicząca winna informować radnych 
o spotkaniach i zaproszeniach na nie 
radnych. No masz, przecież każde dzie-
cko w gminie wie już o inicjatywie Mię-
dzygminnej Unii Radnych! Pisała 
o tym prasa (i to nie tylko lokalna). 
O głos poprosił Pan Sekretarz. Przypo-
mniał radnym, że inicjatywa MUR-u 
narodziła się podczas wspólnego szko-
lenia w Ustce, na które zostali zaprosze-
ni wszyscy radni w tym pani Elżbieta 
Brzeźniak. To czy przyjęli zaproszenie 
to sprawa tych radnych. Jednak nie 
uczestnicząc w tak ważnych wyjazdach 
nie można mieć pretensji o podjęte 
tam cenne inicjatywy. Jeżeli chodzi 
o „Rokickie Wiadomości” to o ich 
kształcie nie decyduje Rada, lecz Ze-
spół Redakcyjny. W czasopiśmie tym 
przedstawiana jest tylko i wyłącznie 
prawda. Z pewnością jest ona dla nie-
których osób niewygodna. Jeżeli ktoś 
z radnych czy innych osób czuje się 
obrażony lub stwierdził nieprawdę, to 
może skierować swoje pretensje do 
Sądu Rejonowego w Szamotułach lub 
do Prokuratury. Prawdziwe czasopis-
mo ma obowiązek informować czytel-
ników o wszystkich ważnych sprawach. 
Zgodnie z obowiązującym w Polsce 
prawodawstwem, twórca ma też prawo 
do nieskrępowanego wyrażania swoich 
uczuć i myśli, obowiązuje też zasada 
wolności sumienia i wyznania. Piętno-
wanie Przewodniczącej, że jako dzien-
nikarka (a nie Przewodnicząca), wpi-
suje w swoje artykuły słowa 
o wartościach chrześcijańskich, jest 
sprzeczne z obowiązującym prawem. 
Sekretarz potwierdził też, że błędy, 
o których mowa występowały spora-

dycznie w uchwałach w 2007 roku. Pani 
Przewodnicząca, uzupełniając swoją 
wypowiedź, poinformowała, że wszyst-
kie zaproszenia kierowane do radnych 
są im doręczane lub wywieszane na 
tablicy ogłoszeń przed Biurem Rady. 
MUR natomiast jest inicjatywą spo-
łeczną i nikt, kto uczestniczy w jego 
pracach nie podpisywał żadnych dekla-
racji przynależności. W spotkaniach 
uczestniczą tylko te osoby, które są na 
niezapraszane przez gospodarzy. Rad-
ny Sławomir Kieliszek w dalszej części 
swoich zarzutów wskazał, że termin se-
sji nadzwyczajnej był zmieniany i w ta-
kiej sytuacji radni nie mogą normalnie 
pracować. W tym momencie nie wy-
trzymał Pan Sekretarz. Wykazał on 
Panu Kieliszkowi, że przesunięcia ter-
minów sesji było spowodowane błęda-
mi i brakami w złożonym przez Klub 
Radnych RFO wniosku. Wniosek ten 
został uzupełniony (wniesienie przez 
panią radną Pankowską i panią mece-
nas poprawek na sesji wykazało, że nie 
do końca) i poprawiony dopiero 
w czwartek po południu. Zgodnie 
z obowiązującym statutem radni 
otrzymali całość materiałów, z po-
twierdzonym terminem sesji, na 24 
godziny przed sesją, chociaż sesja ta 
terminowo kolidowała z pracą Wójta 
i Komisji Rady Gminy, o czym składa-
jący wniosek musieli wiedzieć. Tak, 
więc doręczenie materiałów i wskaza-
nie terminu odbyło się zgodnie z pra-
wem uchwalonym przez… Radę Gmi-
ny (w tym radnych RFO). Po 
wypowiedzi Pana Sekretarza atak przy-
puścił Pan radny Jerzy Gmerek. Powie-
dział, że czasopismo przez długi czas 
było organem Rady Gminy a teraz nie 
jest. Wyraził on opinię, że czasopismo 
obniżyło swój poziom od czasu zmian 
i że w nim cyt. „szydzi się z radnych”. 
Radny zapytał jak Przewodnicząca mo-
gła do tego dopuścić. Stwierdził rów-
nież, że tryb zwołania sesji był taki jak 
przedstawił pan radny Kieliszek. W od-
powiedzi Pan Sekretarz potwierdził, że 
tryb zwołania sesji był… prawidłowy. 
Sekretarz zwrócił uwagę na fakt, że Sąd 
Rejestrowy w swoim postanowieniu 
wskazał, że Rada Gminy nie może być 
organem prowadzącym „Rokickie Wia-
domości”, gdyż nie ma osobowości 
prawnej. Zmiany więc dokonały się już 
w 2007 roku na mocy tegoż Postano-
wienia Sądu. Natomiast należy rozróż-
nić funkcje Przewodniczącej Rady od 
funkcji społecznego dziennikarza, któ-
re nie mają ze sobą wspólnego. Na dzi-
siejszej sesji radni RFO wnioskują o od-
wołanie Przewodniczącej Rady, a nie 
członka Zespołu Redakcyjnego. 
I słusznie, inaczej nikt z osób pełnią-
cych funkcje społeczne nie mógłby 
normalnie pracować czy realizować 
swoich zainteresowań. Tak samo oceni-
ło to ośmiu radnych odrzucając wnio-
sek pana radnego Gmerka o przedsta-

wienia owego postanowienia Sądu. Za 
rozszerzeniem dyskusji o tematy spo-
za obowiązków ustawowych Przewod-
niczącej Gminy głosowali radni: Sła-
womir Kieliszek, Jolanta Pankowska, 
Tadeusz Matuszek, Jerzy Gmerek i El-
żbieta Brzeźniak. Po głosowaniu Prze-
wodniczący Lubka zamknął dyskusję, 
a radny Gmerek złożył wniosek for-
malny o przerwanie sesji i jej wzno-
wienie o godzinie 17.30. Powiem Ci, że 
w pierwszej chwili mnie to zaskoczy-
ło. Przecież teraz pozostało już tylko 
przyjąć regulamin i przeprowadzić gło-
sowanie. Zastanawiałam się, o co cho-
dzi z tą przerwą. Dopiero po chwili do-
szło do mnie, że na sali brak było jednej 
z wnioskodawczyń tj. radnej Aleksan-
dry Bartnik, a wobec kiepskich argu-
mentów za odwołaniem, (co pokazało 
głosowanie nad pierwszym wnioskiem 
radnego Gmerka), wnioskodawcy i ich 
poplecznicy chcieli pewnie „popraco-
wać nad radnymi”. Jednak większość 
radnych przychyliła się do wniosku 
i przerwę zarządzono. O godzinie 17.30 
pan wiceprzewodniczący Ryszard Lub-
ka wznowił posiedzenie. Rzeczywiście, 
tak jak przypuszczałam, na sali pojawi-
ła się radna Aleksandra Bartnik. Pro-
wadzący sesję odczytał proponowany 
regulamin głosowania. Po jego przy-
jęciu radni przystąpili do głosowania 
tajnego. Nie potrzeba było być jas-
nowidzem żeby określić wynik na 
podstawie głosów w dyskusji. Ob-
stawiłam, więc 6:8 i wygrałam! No, 
bo widzisz kochanie, komplet radnych 
z RFO to 4 głosy i dwa głosy tych am-
bitnych a głodnych władzy i zaszczy-
tów. Po odczytaniu wyników głosowa-
nia Przewodniczący Lubka obwieścił, 
że uchwała w sprawie odwołania pani 
Teresy Bartol z funkcji Przewodniczą-
cej Rady Gminy Rokietnica, została od-
rzucona 8 głosami (przeciw podjęciu 
takiej uchwały) i 6 głosami za (podję-
ciem tej uchwały). Tym samym zakoń-
czył on sesję nadzwyczajną Rady Gmi-
ny Rokietnica. A mi po tym zdarzeniu 
pozostał tylko potęgujący się niesmak 
do niektórych radnych za ich postawę, 
tym bardziej, kiedy byłam świadkiem 
jak radni atakujący Panią Przewodni-
czącą i głosujący za jej odwołaniem, 
składali jej gratulacje z pozostania na 
tej funkcji. Hipokryzja? Mało powie-
dziane. Na tym kończę Halu i mam 
nadzieję, że więcej takich zdarzeń nie 
będę Ci musiała opisywać. Po próbie 
ugodzenia w Pana Rysia Lubka poprzez 
odwoływanie jego żony z funkcji sołty-
sa, przyszedł czas na pana Wójta i Pa-
nią Przewodniczącą. Ja natomiast za-
daję sobie pytanie: kogo z pracujących 
dla dobra gminy Rokietnica wezmą te-
raz nasi milusińscy na tapetę w „dobrze 
pojętym interesie Gminy Rokietnica”?

Pozdrawiam,  
Leokadia
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W dniu 2 czerwca 2009 roku około godziny 17:00 
nad terenem Rolniczo - Sadowniczego Gospodar-
stwa Doświadczalnego Przybroda przeszła silna 
nawałnica z gradobiciem, która objęła 100% po-
wierzchni sadu oraz należące do Gospodarstwa 
pola uprawne. W ciągu 25 minut bardzo inten-
sywnego opadu gradu z deszczem spadło ponad 
40 litrów wody na metr kwadratowy. 
W sadzie uszkodzeniu uległy wszystkie uprawia-
ne gatunki począwszy od czereśni, wiśni, śliw po-
przez jabłonie, grusze, morele, brzoskwinie, nek-
taryny, a na borówce amerykańskiej kończąc. 
Administrator R-SGD Przybroda, dr Jerzy Mazur, 
w dniu 4 czerwca 2009 roku powołał Komisję pod 
przewodnictwem dr inż. Zbigniewa Grucy z Kate-
dry Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, do oceny i oszacowania strat po gra-

dobiciu na owocach wszystkich gatunków upra-
wianych w sadzie. Komisja stwierdziła następu-
jące fakty:
- porozrywaną i poprzecinaną skórkę owoców w 
wielu miejscach na 60% owoców, rozległe i liczne 
obicia w 80% wszystkich gatunków owoców, po-
nadto porozrywane liście i wybite dziury o średni-
cy 1-2 cm, poprzecinaną korę na młodych pędach, 
a 10% owoców uszkodzonych opadło na ziemię. 
Największym, prawie 100% stratom uległy owo-
ce usytuowane na wierzchołkach drzew, a także 
od strony wschodniej – kierunku zacinania gra-
du i uderzenia nawałnicy. W celu zabezpiecze-
nia owoców przed gniciem oraz chorobami kory 
i drewna, dokonano oprysku całej powierzch-
ni sadu preparatem grzybobójczym. Ze względu 
na kolejne liczne opady nie wykluczono ponow-

nej lustracji sadu, w celu ustalenia stanu owoców, 
w terminie późniejszym.
Podczas gradobicia na terenie Rolniczo - Sadow-
niczego Gospodarstwa Doświadczalnego Przy-
broda uszkodzeniom uległy także uprawy rolni-
cze: w rzepaku - uszkodzone i poobijane głównie 
łuszczyny górne, w pszenicy ozimej - uszkodze-
nia liści flagowych, na burakach cukrowych - 
uszkodzonych zostało 50% liści a na kukurydzy 
– stwierdzono ogólne uszkodzenia roślin. Osta-
teczną wielkość strat w poszczególnych gatun-
kach roślin uprawianych w R-SGD Przybroda, 
będzie można oszacować dopiero w momencie 
zbiorów, a także oceny jakości owoców. 

mgr inż. Filip Mazur
R-SGD Przybroda

BURZA GRADOWA NAD R-SGD PRZYBRODA

Późnym popołudniem, 22-maja 2009 roku rozpoczął się piknik eko-
logiczny w pięknej scenerii Gospodarstwa Agroturystycznego Pań-
stwa Barbary i Macieja Kortusów w Rokietnicy. To wymarzone miej-
sce do odpoczynku na świeżym powietrzu, wśród drzew i krzewów 
okalających duży staw, w którym gołym okiem podziwiać można 
wiele gatunków ryb. Spotkanie to miało na celu zaprezentowanie 
stanowiska Gminnego Stowarzyszenia Rokietnica 2000, popierają-
cego dbałość o naturalne środowisko, w którym żyjemy, w nastę-
pujących kwestiach:
m budowa elektrowni wiatrowych;
m budowa instalacji gazowych; 
m produkcja zdrowej żywności;
m segregacja odpadów. 

Trzeba tu powiedzieć, że im czystsze powietrze, im mniej środków 
chemicznych i metali ciężkich w ziemi tym jesteśmy zdrowsi i bar-
dzie odporni na choroby. A patrząc na nas samych i nasze dzieci to z 
tą odpornością bywa różnie. To spotkanie propagowało i zachęca-
ło wszystkich uczestników do codziennego dbania o nasze natural-
ne środowisko zwłaszcza tam, gdzie mieszkamy, pracujemy i od-
poczywamy. Do tego postępowania zachęcało wiele plakatów o tej 

tematyce. Na spotkanie przybyło wielu sympatyków 
i  gości. Pana Wójta Bartosza Derecha reprezentował 
sekretarz gminy, Pan Leszek Skrzypiński, Radę gmi-
ny Pani Przewodnicząca Teresa Bartol. Był też obec-
ny propagator zdrowej żywności Pan Witold Wróbel 
z Małżonką i Pan Tomasz Świderski, który będzie bu-
dował na terenie naszej gminy elektrownie wiatrowe. 
Całe to biesiadowanie na łonie przyrody było przepla-
tane dobrą muzyką i wspaniałym śpiewem w wykonaniu Piosen-
karki Pani Leny zamieszkującej na terenie naszej gminy. Była to 
dobra okazja to wspólnego spotkania, rozmów i wymiany poglą-
dów wśród mieszkańców naszej gminy. Nie zabrakło też wspania-
łych własnoręcznie przygotowanych potraw, które na świeżym po-
wietrzu wspaniale smakowały. Jednym słowem zdrowe powietrze, 
zdrowa żywność i wspaniała oprawa muzyczna sprawiły, że ekolo-
giczny piknik długo zostanie w pamięci wszystkich uczestników. 
Pragnę w imieniu swoim i członków Gminnego Stowarzyszenia Ro-
kietnica 2000 podziękować wszystkim, którzy przyczynili sie do 
zorganizowanie tej imprezy, a szczególnie:
m Barbarze i Maciejowi Kortus, 

m Tomaszowi Świderskiemu i Romanowi Bajon,
m Witoldowi Wróblowi, 
m Lenie Niemira, 
m oraz paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Żydowa i Ro-

stworowa. 
W związku ze zbliżającym się okresem wy-
poczynkowym życzę wszystkim wspania-
łej pogody i radosnego spędzania urlopu w 
gronie rodziny i przyjaciół. 

PIOTR HAŁAS 
Przewodniczący Gminnego  

Stowarzyszenia Rokietnica 2000

Spotkanie na pikniku ekologicznym 
Gminnego Stowarzyszenia Rokietnica 2000

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  

w Rokietnicy 

zaprasza dzieci w wieku 9 – 14 lat 
do udziału 

w projekcie krajoznawczym

„Gdzie sól warzono  
i ryby są olbrzymie”

Termin realizacji 25.08.2009 r  - wtorek
Odpłatność - 20 złotych.

Zapisy	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury		
w	Rokietnicy	ul.	Szkolna	3a
od	dnia	1	lipca	2009	roku			
w	godzinach	pracy	placówki.
Telefon:	061	8145-171

Zapraszamy!

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  

w Rokietnicy

zaprasza dzieci w wieku 9-14 lat 
do udziału 

w realizacji projektu plastycznego 

„Papierowy świat  
i słone anioły”

Z nami:
• interesująco spędzisz czas; 
• stworzysz  niepowtarzalne i 

ciekawe rzeczy;
• zdobędziesz nowe umiejętności.

Udział	w	projekcie	jest	bezpłatny.
Ilość	miejsc	ograniczona.
Decyduje	kolejność	zgłoszeń.

Dziecko	może	uczestniczyć	tylko	w	jed-
nym	dwudniowym		bloku	programowym.

	Jedno	spotkanie	trwa	około	2	godziny.

Miejsca i terminy realizacji:

p	 Blok	I		-	Świetlica	w	Krzyszkowie
27.07.	i	28.07.		godzina10.00	

p	 Blok	II	–	Świetlica	w	Napachaniu
29.07.	i	30.07.			godzina	10.00
p	 Blok	III	–	Świetlica	w	Żydowie
3.08.	i	4.08.		godzina	10.00	

p	 Blok	IV	–	Klub	Sołecki	w	Mrowinie
5.08.	i	6.08.		godzina	10.00	

p	 Blok	V	–	Gminny	Ośrodek	Kultury		
w	Rokietnicy

10.08.	i	11.08.		godzina	10.00	

Zapisy	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	
w	Rokietnicy		ul.Szkolna	3a	
w	dniach:	1-	9	lipca	2009	
w	godzinach	10.00	–	12.00

Telefon	kontaktowy:	061	8145-171

Zapraszamy!F
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„Spacery bałtycką plażą,
 smaczne halibuty i skecze przy grillu”

„Morze zaszumiało dla aktyw-
nych 10º w skali Beauforta”

Taki	 właśnie	 żywioł	 towarzyszył	 trzydniowej	 wycieczce	
do	Dziwnowa,	którą	zorganizowało	Sołectwo	Napachanie	
–	Dalekie	z	myślą	o	najbardziej	aktywnych		mieszkańcach	
„	zasłużonych	zwłaszcza	w	pracy	przy	ostatnich	konkur-
sach	Stołów”	 i	 „Koszy”	świątecznych.	Do	 imprezy	dołą-
czyły	również	mieszkanki	sołectw	Rokietnicy,	Krzyszkowa	
i	Kobylnik.	Nasza	gmina	słynie	przecież	z	integracji!
Aczkolwiek	 początek	 wycieczki	 nie	 nastrajał	 optymi-
stycznie	 (wiele	 kilometrów	 przepięknej	 skądinąd	 trasy	
tonęło	w	strugach	ulewy),	humory	dopisywały	wybornie,	
a	 to	głownie	za	sprawą	umuzykalnianej	 rodziny	Wilhel-
mów	z	synem	Andrzejem	na	czele!	Pani	Krysia	zadbała	
o	 śpiewniki	 i	 wszyscy	 mogli	 chóralnie	 dołączyć	 głosy	
w	 biesiadnych	 przyśpiewkach	 i	 starych	 harcerskich	
piosenkach.	 Po	 dojeździe	 na	 miejscu	 i	 ulokowaniu	 w	
gościnnym	 schronisku	 towarzystwo	 ruszyło	 niemalże	
biegiem	 na	 plażę,	 by	 nacieszyć	 oko	 naszym	 kochanym	
Bałtykiem.	I	nie	zawiódł		się	nikt	,	kto	oczekiwał	silnych	
wrażeń!	Morze	szalało	w	sztormowym	 rytmie	przy	10º	
w	skali	Beauforta!	Wiatr	zrywał	czapki	i	kapelusze,	wy-
wijał	kurtki	i	zasypywał	przejścia	na	plażę	na	wysokości	
poręczy	schodów.	Nie	zrażeni	tym	wycieczkowicze	prze-
mierzali	dziwnowskie	plaże	do	późnych	godzin	nocnych	
pamiętają	 widocznie,	 iż	 wiosenne	 sztormy	 szczególnie	
obfitują	w	jod	i	są	niezwykle	pożyteczne	dla	górnych	dróg	
oddechowych.	W	domowych	pieleszach,	przy	codziennej	

pogoni	i	prozie	życia,	tak	mało	jest	okazji	do	wsłuchania	
się	w	siebie…	Spacer	morską	plaży	jest	do	tego	ideal-
nym	miejscem.
Sen	również	smakował	wszystkim	wybornie!
Ku	 radosnemu	 zdziwieniu	 następny	 poranek	 zachwycił	
wszystkich	słoneczną	pogodą	i	był	wspaniałą	okazją	do	
kontynuacji	 nadmorskich	 spacerów	 i	 rekonesansu	 alei	
i	zaułków	tego	nadbałtyckiego	miasteczka.	Nie	zabrakło	
też	chętnych	do	zwiedzania	niewielkiego	portu	i	przysta-
ni	jachtowej.
Dla każdego coś miłego! 
Myliłby	się	ktoś,	kto	uważałby,	że	skoro	do	pełni	letniego	
sezonu	jeszcze	parę	ładnych	tygodni,	to	polskie	kurorty	
nadbałtyckie	 świecą	 pustkami	 i	 pozamykanymi	 pla-
cówkami	 handlowymi.	Wręcz	 przeciwnie.	 Dziwnów	 tęt-
nił	wypoczynkowo-	 turystycznym	rytmem	 jak	w	środku	
lata!	Deptaki	pełne	roześmianych	twarzy,	sklepy	świeżej	
„spożywki”	 i	 pachnących	bułek,	 a	 smażalnie	 ryb	nęci-
ły	 zapachem,	 o	 który	 wielkomiejskich	 centrach	 można	
pomarzyć	 –	 i	 w	 gminie	 Rokietnica	 również.	 Nic	 więc	
dziwnego,	że	dziwnowskie	sklepy	z	pamiątkami	 i	 rybne	
restauracyjki	były	najliczniej	odwiedzane	tego	dnia	miej-
scem	przez	naszych	wczasowiczów.
Po	 wyczerpujących	 spacerach,	 zwiedzaniu	 i	 kulinar-
nych	 emocjach	 organizatorzy	 przygotowali	 nieomal	
rodzinne	 popołudnie	 przy	 domowych	wypiekach,	 grillu,	
gitarze	i	śpiewie,	a	nawet	–	jak	wymagała	chłodna	aura	
–	rozgrzewającej	domowej	nalewki	na	wiśniach.	Zabawa	
trwała	 do	 zmroku,	 a	 młodzieżowa	 część	 wycieczkowi-
czów	zakończyła	wieczór	w	miejscowej	dyskotece.	
Trzeci,	 ostatni	 dzień	 wycieczki	 obfitował	 jak	 zwykle	
w	smętne	 nastroje	 i	 komentarze	 związane	 ze	 zbliżają-
cym	się	wyjazdem.	No	i	chyba	najsmutniejszy	moment-	
pożegnalny	spacer	morska	plażą,	mewy	–	śmieszki	nad	

głowami,	ostatnie	białe	muszelki	jakby	ukradkiem	wsu-
wane	do	kieszeni…	I	najczęściej	powtarzane	tego	dnia	
zdanie	„Musimy	tu	powrócić”.
Wielką	 atrakcją	 –	 przez	wielu	 uznaną	 za	 największą	 -
było	zwiedzanie	Kamienia	Pomorskiego	z	romańsko-	go-
tycką	katedrą,	w	której	odbywa	się	jeden	z	największych	
w	 Europie	 Festiwali	 Muzyki	 Organowej.	 Szczególnie	
ukontentowani	 byli	miłośnicy	muzyki	 organowej,	 którzy	
mieli	niecodzienną	okazję	wysłuchania	prawie	godzinne-
go	koncertu	organowego	utworów	J.S	Bacha	oraz	innych	
twórców	tej	muzyki.
„To	były	piękne	dni”	mówili	uczestnicy,	dopominając	się	
od	organizatorów	kolejnego	wyjazdu	w	niedalekiej	przy-
szłości.

Teresa	Bartol

Z serca  
do serca...
„Zazdrość jak bumerang 
– rani bardziej atakującego 
niż atakowanego”

Pani Tereso,

Może to dość banalny problem, ale coraz mocniej mi 
doskwiera i nie umiem sobie z nim ani poradzić ani 
znaleźć wytłumaczenia. Moja szwagierka jest bar-
dzo zazdrosna i to o wszystko. O męża, o dzieci, a 
nawet o dobre słowo, które teściowa ma dla mnie. 
Muszę starannie ukrywać każdą kupioną rzecz, bo 
gdy ona to widzi zaraz robi jakieś uwagi albo prze-
staje z nami rozmawiać. Mieszkamy niedaleko i spo-
tykamy się bardzo często stąd też jej pogłębiająca się 
zazdrość stanowi dla nas istotną barierę we wza-
jemnych kontaktach”.

Pani Czytelniczka 
Anna K.

Zazdrość jest chyba jedną z najbardziej bezsensow-
nych przywar ludzkich- jej działanie jest niezwykle 
toksycznie, a często wręcz destrukcyjne, niszczące. 
A cel zawiści? żaden.
Zazdrość potrafi zniszczyć reputację, rozbijać ro-
dziny, koncerny przemysłowe, a nawet powodować 
morderstwa, zmniejszać krąg naszych przyjaciół, 
rujnować nasze interesy. Podczas gdy opieszałość, 
może stać się złodziejem czasu, zazdrość staje się 
mordercą dusz. 
Grecy znani z upodobania do mitów powtarzają hi-
storię o człowieku, który nie mogąc znieść iż jego 
rodacy wznieśli pomnik ku czci zwycięzcy igrzysk 
olimpijskich, poprzysiągł sobie ten pomnik zbu-
rzyć. Każdej nocy wychodził i w ciemności kuł pod-
stawy pomnika. W końcu pomnik upadł, ale na nie-
go – ofiarę własnej zazdrości. 
Biblia, której rada jest mądrzejsza od porad najwy-
bitniejszych psychiatrów, ostrzega nas przed każ-
dym rodzajem zazdrości, a zwłaszcza byśmy nie 
zazdrościli „bogatym i tym którym się dobrze po-
wodzi, gdyż uschną szybko jak trawa”. Zazdroszcząc, 
tym którym wiedzie się lepiej niż nam, nie przyczy-
niamy sobie ani złotówki, a doprowadzamy do ban-
kructwa naszą psychikę. Zazdrosny człowiek od-
czuwa powodzenie innych ludzi jako swoją klęskę, a 
ironią tej sytuacji jest nieunikniona porażka jego sa-
mego.To najbardziej utajniona trucizna… działania, 
której skutki są zgubne przede wszystkim dla tych 
którzy zazdroszczą. Nie widziałam człowieka, który 
w najmniejszym stopniu poprawił swój los przez za-

zdroszczenie innym, natomiast spotkałam się z wie-
loma przypadkami ludzi, zniszczonych psychicznie 
i duchowo przez ich własną zawiść. Wiele tzw. Ksiąg 
przestrzega przed zazdrością i jej zgubnymi skutka-
mi: Horacy „Sycylijczycy nie znaleźli gorszej fortu-
ny od zazdrości” , albo „ Człowiek zazdrosny usycha 
na widok cudzego powodzenia”, Petroniusz posu-
wa się do bardziej drastycznego porównania pisząc: 
„Sępem, który karmi się naszą wątrobą, wyszarpuje 
nam serce i nerwy jest zazdrość…” 
Chrześcijanie mają znacznie bliższe „pierwowzo-
ry” zazdrości: Kain zabił Abla z zazdrości o Łaskę 
Bożą, bracia sprzedali Józefa do niewoli z zazdrości 
o względy Ojca, saduceusze i faryzeusze zazdrościli 
Jezusowi, że darzono Go zaufaniem, etc. , etc. 
Zawiść jest bronią podobną do australijskiego bu-
merangu, który mocniej rani atakującego niż ata-
kowanego, zabija radość szczęście i zadowolenie 
z życia w ogóle. Ludzie zazdrośni są często rozgory-
czeni, zawzięci, uparci, żyjący w chaosie wewnętrz-
nych sprzeczności. Człowiek zazdrosny skazany jest 
na samotne życie, bo zawiść izoluje od przyjaciół.
Radzę byś Aniu wzięła Twoją szwagierkę na bardzo 
długą i szczerą rozmowę. Sprzyjać temu może let-
nia aura, spacer wśród pachnących łąk i lasów wyj-
dzie z pewnością na zdrowie, a sama rozmowa może 
uzdrowić i  Twoją szwagierkę i Wasze rodzinne kon-
takty tak przecież istotne w życiu każdego z nas.

Czekam na Wasze listy  
Wasza Przewodnicząca Teresa Bartol

Przepraszam wszystkich moich Czytelników za 
miesięczną przerwę w naszej rubryce. Cóż, wszy-
scy przechodzimy w życiu różne próby, mniejsze 
lub większe, ale i one kiedyś miną, a skutek, któ-
ry pozostawiają jest… cudownym środkiem na 
uszlachetnienie naszego spojrzenia na życie i na 

ludzi, którzy nas otaczają. 
Dlatego z całego serca dziękuję tym wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do zaistnienia tej próby w moim 
życiu. Próby pokory, zaufania i cierpliwości.
I choć były to dla mnie bardzo bolesne chwile, wie-
rzę, iż owoce które przyniosą, wzbogacą nie tylko 

mnie i moja dalszą pracę, ale i tych z grona moich 
współpracowników, dla których prawda jest tylko 
jedna, a miłosierdzie przewyższa zazdrość i ego-
izm. Tym którzy zostali ze mną serdeczne dzięki. 
Semper Fidelis.

Teresa Bartol
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DNI ŚRODKOWEJ FINLANDII
CO SŁYCHAĆ U NASZYCH ZAGRANICZNYCH PRZYJACIÓŁ – czyli „Dni Fińskie” w Gminie Rokietnica

W dniach 19-21 maja 2009 r. w Klubie Sołeckim Mrowino-Cerekwica i Gminnym Ośrodku Kultury 
w Rokietnicy odbyły się imprezy związane z „Dniami Środkowej Finlandii”, których celem było za-
interesowanie naszych mieszkańców historią i kulturą kraju przyjaciół z Viitasaari – miasta part-
nerskiego Gminy Rokietnica ze Środkowej Finlandii. Patronat nad całym przedsięwzięciem objął 
Pan Vesa Himanen, ambasador Finlandii w Rzeczpospolitej Polskiej, a jego gośćmi specjalnymi byli 
członkowie władz miasta Viitasaari, przybyli w tych dniach do Rokietnicy na zaproszenie Wójta 
Gminy Rokietnica, Bartosza Derecha i Przewodniczącej Rady Gminy Rokietnica, Teresy Bartol. Po-
niżej relacja z najciekawszych wydarzeń zorganizowanych w ramach „Dni Środkowej Finlandii”

Dnia 19 maja w Gminnym 
Ośrodku Kultury przygotowa-
no wystawę fotografii  autor-
stwa Romana Misa zatytułowaną 
„Z wizytą u przyjaciół – wspo-
mnienia z podróży”.
Pan Roman Mis jest pasjona-
tem fotografowania. Wykonał 
w Finlandii ponad 800 fotografii, 
utrwalił na kliszy piękno przyro-
dy, krajobrazy, a przede wszyst-
kim ludzi.
Na otwarcie wystawy, oprócz 
mieszkańców gminy i przedsta-
wicieli władz przybyli zaproszeni 
Goście z zaprzyjaźnionej gminy 
Viitasaari. Odwiedzający wysta-
wę mieli okazję porozmawiać z 
autorem zdjęć, a następnie przy 
kawie zapytać Gości z Finlan-
dii o warunki życia w ich kraju, 
o panujące zwyczaje i inne inte-
resujące sprawy. W rozmowach 

niezbędny był tłumacz.
Kolejnego dnia spotkaliśmy się 
w Klubie Sołeckim w Mrowinie, 
gdzie została otwarta wystawa 
prac plastycznych „Finlandia – 
kraj naszych przyjaciół”. Auto-
rami prac były dzieci i młodzież 
z naszej gminy. 
Niezapomnianych wrażeń do-
starczył nam koncert pieśni 
i melodii fińskich w wykonaniu 
zespołu Henia Łukaszewskiego. 
Właściwie, wykonawców było 
znacznie więcej, gdyż do śpie-
wu włączyli się goście z naszej 
partnerskiej, fińskiej gminy jak 
i wszyscy obecni na koncercie. 
Królowały melodie w rytmie tan-
ga, a dwie melodie przypomina-
ły znane pieśni partyzanckie. Po 
koncercie zaproszono wszyst-
kich do stołu, tego wieczoru 
mogliśmy skosztować fińskich 

przysmaków w polskim wyko-
naniu. Serwowano zupę łoso-
siową i śledzie po fińsku, ciasto 
marchewkowe, chleby kukury-
dziane, kminkowe, ze słoneczni-
kiem i żytnie oraz konfiturę wie-
loowocową. Jako typowo polski 
przysmak podano smalec.
Te specjały przygotowały  Panie 
z Klubu Kobiet Aktywnych dzia-
łającego przy Gminnym Ośrodku 
Kultury oraz Restauracja „Pod 
Gruszą” w Rokietnicy. Wszystkie 
przepisy zostały wydane w for-
mie broszurki.
W dniu 21 maja z Gośćmi  z Fin-
landii spotkały się dzieci i mło-
dzież. Tego dnia wręczono na-
grody autorom najlepszych prac 
plastycznych. Była również oka-
zja obejrzeć film o przyrodzie na-
szych przyjaciół.

Informacja GOK

Wystawa Fotografii w GOK w Rokietnicy, wystawa  
plastyczna, kulinarne niespodzianki i konkurs plastyczny

ZUPA Łososiowa
• ½ kg.  Łososia(bez ości i skóry);

• kilka plastrów lub kawałków 
wędzonego łososia - nie jest to jednak 

konieczne 
• 3 marchewki

• 2 pietruszki – korzeń
• 1 por

• 1 cebula
• 3 ziemniaki

• pęczek zielonej pietruszki
• pęczek zielonego kopru

• sól, pieprz, gałka muszkatołowa, 
ziele angielskie,

• śmietana  oraz odrobina oliwy 
z oliwek

• można dodać troczę pomidorów 
pokrojonych w kostkę.

Marchew, korzeń pietruszki, cebulę 
i ziemniaki pokroić w kostkę. Drobno 

posiekać por. Ugotować wywar z 
warzyw z dodatkiem przypraw i oliwy.

Do prawie miękkich warzyw dodać 
łososia pokrojonego w kostkę  

(można dodać trochę wędzonego 
łososia do smaku).

Gotujemy do miękkości. Pod koniec go-
towania dodajemy pokrojone w kostkę 

pomidory i  posiekaną zieloną 
pietruszkę. Zabielamy śmietaną.

Przed podaniem dodajemy drobno 
posiekany koperek.

Podaje się z chlebem.

Przepis: prosto z Finlandii
Przygotowała :Restauracja „Pod Gruszą” 

z Rokietnicy

Podziękowanie
Pragnę	 bardzo	 serdecznie	 podziękować	
Paniom:
•	 Krystynie	Grzegorczyk;
•	 Elżbiecie	Najderek;
•	 Joannie	Połącarz;
•	 Jadwidze	Starzonek.
za	pomoc	w	realizacji	niezwykłych	atrak-
cji	 z	zakresu	kultury	kulinarnej	 i	przygo-
towanie	 wspaniałych	 wypieków.	 Ciasto	
marchewkowe	 i	 pyszne	 chleby	 okazały	
się	rarytasem,	a	wielu	uczestników	spot-
kania	marzy	 już	o	kolejnych	spotkaniach	
tego	typu.

Dziękuję	Panu	Józefowi	Gawronowi	i	Pra-
cownikom	 Restauracji	 „Pod	 Gruszą”	 za	
przygotowanie	rybnych	atrakcji.	
Zupa	 łososiowa	 i	śledzie	po	 fińsku	sma-
kowały	 wszystkim	 wyśmienicie.	 Goście	
z	Viitaasarii	byli	zachwyceni	.
Dziękuję	Państwu	Róży	i	Ryszardowi	Lub-
ka	za	 	udostępnienie	 i	pomoc	w	przygo-
towaniu	Klubu	Sołeckiego	w	Mrowinie	na	
potrzeby	imprezy	.

Jadwiga Waligóra-Halke
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

w Rokietnicy
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W ramach „Dni Środkowej Finlan-
dii w Gminie Rokietnica”, w dniu 20 
maja 2009 roku odbyła się w Mro-
winie konferencja „Perspektywa 
zastosowania źródeł energii od-
nawialnej w Wielkopolsce“. Orga-
nizatorem konferencji było Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych Sp. z 
o.o. w Rokietnicy. Patronat honoro-
wy nad konferencją objął Wójt Gmi-
ny Rokietnica Bartosz Derech i Prezes 
Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych Sp. z  o. o. w Rokietnicy 
Krzysztof Krzysztofiak. Gośćmi ho-
norowymi konferencji byli członko-
wie delegacji Urzędu Miasta i Gminy 
Viitasaari: Veikko Lindöf - Wiceprze-
wodniczący Rady, Markku Varonen 

- Menadżer Projektów Międzynaro-
dowych oraz Jorma Rito - Dyrektor 
Wydziału Kultury.
Uczestnicy Konferencji mieli możli-
wość wysłuchania i obejrzenia pre-
zentacji: „Energetyka wodna i jej 
możliwości zastosowania w Wiel-
kopolsce” zaprezentowanej przez 
prof. dr hab. Czesława Przybyłę, z 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu, „Przykłady zastosowania 
energetyki wodnej przez osoby 
prowadzące działalność gospodar-
czą” przedstawionej przez Panią Ewę 
Malicką i Pana Władysława Malickie-
go, „Zastosowanie geotermii, jako 
źródło energii odnawialnej” za-
prezentowanej przez Pana Zbignie-
wa Balcerkiewicza, „Doświadczenia 
w zastosowaniu pomp cieplnych, 
jako źródło energii odnawialnej” - 
zaprezentowanej przez dr inż. Roman 
Schefke, „Możliwości zastosowa-
nia energii wiatrowej na obszarze 
Wielkopolski”, które przedstawił 
dr inż. Jacek Leśny, „Suszarnie sło-
neczne – różnorodność zastosowa-

nia” - zaprezentowanej przez dr inż. 
Jacka Sobesto, „Możliwości wyko-
rzystania źródeł energii odnawial-
nej w gospodarce osadami ście-
kowymi na przykładzie Gminy 
Rokietnica“, które miałem przyjem-
ność zaprezentować przed tak licz-
nym audytorium.
W dyskusji udział wzięli Markku Va-
ronen i Jakub Cyplik - Prezes Zarzą-
du WindStrom Polska Energia Odna-
wialna. Pierwszy z nich przedstawił 
kierunki rozwoju energii odnawial-
nej w Środkowej Finlandii opartej na 
biomasie oraz informację dotyczącą  
kierunku zabezpieczenia energetycz-
nego kraju poprzez budowę kolejnych 
elektrowni jądrowych. Natomiast Ja-
kub Cyplik - inwestor farm wiatro-
wych w województwie zachodniopo-
morskim - przedstawił możliwości 
budowy farm na naszym terenie. 
Konferencję swą obecnością zaszczy-
cił także prof. dr hab. Jan Kryszak 
reprezentujący JM Rektora Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
który z zainteresowaniem odniósł 

się do możliwości zastosowania su-
szarni słonecznych w zagospodaro-
waniu osadów ściekowych w małych 
oczyszczalniach ścieków z przezna-
czeniem osadów jako źródła energii 
odnawialnej. Uczestnicy spotkania 
dyskutowali o praktycznym zastoso-
waniu prezentowanych urządzeń do 
powstania energii odnawialnej.  
W imieniu organizatorów chciałbym 
serdecznie podziękować uczestnikom 
konferencji, wśród których byli  przed-
stawiciele Starostwa Poznańskie-
go i Szamotulskiego, Urzędu i Rady 
Miasta Gminy Szamotuły oraz Urzę-
dów i Rad Gmin Kaźmierz, Tarnowo 
Podgórne i Rokietnica, dyrektor ZUK 
w Kaźmierzu Pani Ewa Spychała 
Szczególne podziękowania chciał-
bym złożyć członkom i sympatykom 
LGD Doliny Samy, którzy zaangażo-
wali się przy organizacji konferencji 
i aktywnie w niej uczestniczyli. 
W imieniu organizatorów

Janusz Filipiak 
Wiceprezes Zarządu 

„Lubię swój zawód” 
– wieczór z Teresą Lipowską,  
aktorką teatralną i filmową  
w Klubie Sołeckim Mrowino-Cerekwica. 

„Kiedy po 52 latach pracy jest ktoś kto chce się ze 
mną spotkać, poświęcić swój wolny czas, zosta-
wiając na chwilę sprawy te ważne i mniej znaczą-
ce, to jest to dla mnie znak, a zarazem ogromna sa-
tysfakcja, że wybór zawodu, który dokonałam nie 
był pomyłką”. Urodziła się w Warszawie. Wojen-
ne losy rzuciły ją do Łodzi. Tu skończyła średnią 
szkołę muzyczną w klasie fortepianu i, mimo ma-
rzeń o medycynie, wybrała łódzką szkołę teatral-
ną, co jej ojciec odebrał z takim przerażeniem, że  
z wrażenia spadł z drabiny. Związana przez dłu-
gie lata z Teatrem Ludowym w Warszawie, a po-
tem Teatrem Syrena, w którym, mimo przejścia na 
emeryturę gra do dzisiaj, uważa, że aktora przede 
wszystkim kształtuje scena i bezpośredni kontakt 
z widzem, weryfikującym natychmiast jego doko-
nania. Oczywiście szczytem marzeń jest pełna sala 
i zawsze wyczuwalna akceptacja. Ale i ocena kry-
tyczna ma swoje dobre strony – jest swojego ro-
dzaju filtrem, który pozwala aktorowi zweryfiko-
wać czasami zbyt wygórowane mniemanie o sobie 
samym. Dowodem wielkiej miłości do teatru jest 
także prywatne życie Pani Teresy. To przecież na 
scenie, jak z rozrzewnieniem opowiada, miała po-
czątek jej miłość i późniejszy poważny związek z 
ukochanym mężem, Tomaszem Zaliwskim, z któ-

rym wielokrotnie grała, a kiedy 
go zabrakło, po ciężkiej choro-
bie, to także tu, wśród kolegów 
po fachu i przychodzących na 
spotkanie właśnie z nią widzów, 
mogła zaleczyć bolesną ranę.
Pogodne usposobienie, otwartość, prostolinij-
ność, umiejętność mówienia o sprawach ważnych 
w bezpośredni sposób, bez zbędnej pozy i kamu-
flażu, przekonują szybko zgromadzoną tak licz-
nie tego wieczoru publiczność, na czym polega au-

tentyczność 
granej od 
d z i e w i ę -
ciu lat przez 
Teresę Li-
powską postaci Basi Mostowiakowej w serialu „M 
jak miłość”. Ciepły i zdystansowany stosunek do 
przemijającego czasu, akceptacja, choć czasami 
trudna i bolesna, tego co niesie ze sobą codzien-
ne życie, potrzeba spotykania się z innymi, prze-
kazywania im tego co ważne, dzielenia radością 
i doświadczeniem, niesienia pomocy, są wska-
zówką, którą Pani Teresa Lipowska zostawiła nam 

wszystkim. Tym starszym, często 
poszukującym sposobu na odna-
lezienie się w jesieni wieku i tym 
młodszym może zbyt zabiega-
nym, zajętym, zaabsorbowanym 
życiem zawodowym, zatracają-
cym czas, który pozwala cieszyć 
się tym co najważniejsze – zdro-
wiem, miłością, rodziną. Na ko-
niec cytat, przytoczony przez 
Teresę Lipowską z ostatniego bi-
leciku otrzymanego po premie-

rze od kochanego męża, który tak bardzo za-
padł mi w serce:
„Starość zabija miłość, ale to miłość pomaga 
starości. Dlatego serce nie ma zmarszczek”.

D.P.

Konferencja naukowa poświęcona energii odnawialnej
DNI ŚRODKOWEJ FINLANDII

Cykl spotkań autorskich Biblioteki Gminnej 
w Rokietnicy i Sołectwa Mrowino-Cerekwica.  
9 czerwca 2009 r.
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W magicznych objęciach dziesiątej muzy 
Inauguracja Klubu Filmowego w Gimnazjum w Napachaniu, 1 czerwca 2009 r. 

Daleko tu od Broadwayu, czy urokli-
wego Cannes, rozdającego swe złote 
palmy. Przed wejściem nie rozwinię-
to też czerwonego dywanu jak pod-
czas oscarowej gali. Jednak skrawki 
taśmy filmowej stanowiącej element, 
bardzo skromnej, ale za to wytwor-
nej scenografii, a przede wszystkim 
obecność znanych ludzi filmu: reży-
ser Doroty Latour i operatora Miro-
sława Skrzypczaka, pozwalają po-
czuć wyjątkowość tego dnia i klimat 
wielkiego świata kina, otwierającego 
nieśmiało swe magiczne wrota. Kto 
zna do nich szyfr - znalazł klucz; po-
trafi zamknąć w filmowym kadrze 
widzialny fragment historii, który 
jako dokument lub fabularne wyob-
rażenie stanowi zapis tego, co istot-
ne, przypomnienie tego, co zapo-
mniane, ocalenie tego, co chciano 
wymazać, inspirację skłaniającą do 
wzruszeń, emocji, głębokich prze-
żyć, a także buntu i walki.
Dla nowicjusza – amatora, z pewnoś-
cią wstępem do przygody z kinem 
nie jest dojrzały scenariusz, rozpisa-
ny scena po scenie. Nie jest nim tak-
że prawdziwy reżyserski plan, który 
pozwala konsekwentnie zrealizować 
przyjęte założenie przy pomocy bo-

gatej palety filmowych ujęć, szero-
kokątnych planów, wykadrowanych 
zbliżeń, rejestrowanych z zastosowa-
niem najnowocześniejszej techniki. 
Najważniejsza jest przede wszystkim 
inspiracja i wewnętrzne przekonanie 
o tym, że każda opowieść utrwalona 
w formie dokumentu czy opowieści 
fabularnej jest warta opowiedzenia, 
że jeśli w jakiś sposób dotyka twór-
cę i go wzrusza, przekazując praw-
dę o ludziach, znajdzie oddźwięk u 
widza. W oczach młodzieży, wsłu-
chanej w żywą opowieść Doroty 
Latour – wybitnego reżysera i sce-
narzysty filmowego, wychowan-
ki PWST w Krakowie, zdobywającej 
swe pierwsze reżyserskie szlify na 
deskach Teatru Starego w Krakowie, 
a potem w telewizji u boku Kazimie-
rza Kutza, wyczytać można oprócz 
fascynacji pewną niecierpliwość, 
która, bez zbędnych wstępów i teo-
retycznych wykładów, każe ruszyć 
przed siebie z kamerą i zrobić swój 
pierwszy film. Ale w tym spojrzeniu 
jest także pewna wątpliwość -  czy 
warto? A jeśli tak, to jak to zrobić? 
Jaka jest recepta na pierwszy suk-
ces, który pozwoli oddać się filmo-
wej pasji bezgranicznie?

Oglądamy wspólnie doku-
ment, według scenariusza i 
w reżyserii Doroty Latour, 
który w pewnym sensie 
stanowi odpowiedź na to, 
czym jest praca filmowca i 
na czym polega jej magia, 
czar, w pewnym sensie ta-
jemnica, po wielokroć nie 
mająca odzwierciedlenia w 
zachwycie tysięcy widzów. 
Jego bohaterem jest irań-

ski reżyser Khosrow Sinai i film, któ-
ry zaczął kręcić blisko 40 lat temu. 
Przygotowywana przez 10 lat histo-
ria, opowiadająca o losach polskich 
kobiet i dzieci - uchodźców z tere-
nów Związku Radzieckiego, ewaku-
owanych do Iranu wraz z tworzącą 
się Armią gen. Wł. Andersa, zagi-
nęła  w trakcie irańskiej rewolucji. 
Dopiero po 25 latach jej kopia przez 
przypadek trafiła w ręce Janusza Si-
dora i Doroty Latour, a w Poznaniu 
odbyła się pierwsza projekcja filmu, 
który jak wyznał irański reżyser 
był dziełem jego życia. „Zapomina-
nie requiem” Khosrow’a Sinai, przy-
noszące bogatą dokumentację lo-
sów Polaków w trakcie i po II wojnie 
światowej, wreszcie ujrzało światło 
dzienne. Irański reżyser otrzymał 
w czerwcu 2008 r. z rąk Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Krzyż Kawaler-
ski Orderu Zasługi Rzeczypospoli-
tej Polskiej, a on sam i opowiedziana 
przez niego historia stała się tema-
tem reportażu „Perskie requiem”  - 
Doroty Latour i wielkiego tournee 
po europejskich scenach filmowych. 
Można by rzec cudowny zbieg oko-
liczności ze szczęśliwym zakończe-
niem. Wizyta irańskiego reżysera w 
Polsce, jego spotkania z Sybirakami, 
którym nie udało się wyjechać do 
Iranu, zapowiedź kontynuacji opo-
wiedzianej historii w formie filmu 
fabularnego w koprodukcji irańsko – 
polsko – rosyjskiej, wreszcie pamiąt-
ki i pozdrowienia, zawiezione przez 
Khosrow Sinai bohaterce „Zapo-
mnianego requiem”, 92 letniej Polce 
Annie, mieszkającej w Iranie, której 
przed śmiercią dane było doświad-
czyć bliskości utraconej Ojczyzny 

jest tym, co pracy filmowca, mimo 
tylu przeciwności nadaje prawdziwy 
sens. „Chodzi o to abyśmy czuli, że 
to co robimy ma jakiś sens. Bez tego 
przekonania ta bardzo ciężka pra-
ca, zabieganie o sfinansowanie pro-
dukcji, walka na planie, a potem 
czekanie na mniejszy czy większy 
sukces, który niejednokrotnie jest 
przypadkiem, byłoby bezcelowe” 
– powiedziała na spotkaniu w Na-
pachaniu Dorota Latour, zachęcając 
młodzież do rozpoczęcia przygody z 
filmem, a pozostałych jego uczestni-
ków do dyskusji w ramach kolejnych 
pokazów. Następne spotkanie Klubu 
Filmowego PIXEL w Gimnazjum w 
Napachaniu już 16 czerwca. Zachętą 
i mottem oraz przedsmakiem przy-
gody z kinem niech będzie wyznanie  
Khosrow’a Sinai:
„Kocham kino. Dla mnie to życie 
nie praca. Chwila przemija, a pa-
mięć wciąż trwa. Zaprzedałbym 
siebie, miłość i wieczność, wszyst-
ko, by raz zobaczyć jak pamięć od-
chodzi, a chwila wciąż trwa.” 

D.P.

TURNIEJ BILARDOWY 24 MAJA
W	dniu	24	maja	został	 rozegrany	ostatni	 ran-
kingowy	 turniej	 bilardowy	 I	 cyklu	 turniejów	w	
Akademii	Bilardowej.	Zwycięzcą	po	raz	kolejny	
został	 Andrzej	 Barski,	 drugie	 miejsce	 zajął	
Marcin	 Mucha,	 trzecie	 Łukasz	 Judkowiak,	 a	
czwarte	 Krzysztof	 Koralewski.	 Andrzej	 Barski	
ostatecznie	 wygrał	 cały	 ranking,	 a	 wręczenie	
pucharu	 nastąpi	 podczas	 Turnieju	 Masters,	
który	 odbędzie	 się	 w	 Akademii	 Bilardowej	
21.06	o	godz.	12	(relacja	w	następnym	nume-
rze).	Do	 Turnieju	Masters	 zakwalifikowało	 się	
pierwszych	26	osób	z	rankingu,	a	będzie	o	co	
walczyć.	 Za	 pierwsze	 3	miejsca	 przewidziane	
są	bowiem	puchary	i	nagrody.

NOWA EDYCJA  
TURNIEJÓW RANKINGOWYCH
Już	 13	 września	 w	 Akademii	 Bilardowej	 za-
czynamy	 kolejny	 cykl	 turniejów	 bilardowych.	
Zapisy	przyjmowane	są	już	od	teraz,	aż	do	dnia	

rozpoczęcia	 zawodów.	 SERDECZNIE	 ZAPRA-
SZAMY.	 Nieco	 zmieniona	 formuła	 rozgrywek	
powinna	 ułatwić	 rywalizację	 amatorom	 gry	w	
bilard	z	zawodnikami	z	drużyny	Akademii	Bilar-
dowej.	W	skrócie	będzie	to	wyglądać	tak,	że	te-
oretycznie	słabszy	zawodnik	otrzyma	handicap	
od	lepszego	zawodnika.	Szczegółowe	informa-
cje	są	dostępne	w	Akademii	lub	pod	numerem	
telefonu	601635887.

RADOSŁAW BABICA  
10. W RANKINGU ŚWIATOWYM
Pan	 Radosław	 Babica	 jako	 jedyny	 reprezen-
tant	 z	 Polski	 wyjechał	 na	 zawody	 Pucharu	
Świata,	 które	 odbyły	 się	 w	 Manili	 (Filipiny).	
Nasz	 mieszkaniec	 pokazał	 się	 z	 bardzo	 do-
brej	zajmując	ostatecznie	wysokie	5.	miejsce,	
pokonując	 m.in.	 aktualnego	 Mistrza	 Świata	
Darena	Appeltona(Anglia)	oraz	Mistrza	Europy	
Marcusa	Chamata(Szwecja).		W	kolejnych	za-
wodach	Pucharu	Świata,	które	miały	miejsce	w	

Szanghaju(Chiny)	był	9.
Po	tych	dwóch	udanych	występach	nasz	mieszka-
niec	zajmuje	10.	miejsce	w	rankingu	światowym.	
Jak	do	tej	pory	nikt	z	Polaków	w	historii	nie	zajął	
tak	wysokiego	miejsca.	Kolejne	zawody	Pucharu	
Świata	 już	 na	 początku	 lipca	 w	 Doha	 (Katar).	
Trzymamy	kciuki	za	naszego	mieszkańca!

BILARDOWA PRZYGODA II
8	czerwca	br.	w	Akademii	Bilardowej	odbyło	się	
uroczyste	zakończenie	przedsięwzięcia	„Bilar-
dowa	przygoda	2”	zorganizowanego	dla	dzieci	z	
Rokietnickiej	świetlicy	„Promycz-
ki”.	 Pod	 nieobecność	 Radosława	
Babicy	 spowodowaną	 uczestni-
ctwem	 w	 turnieju	 w	 Szanghaju,	
nad	 organizacją	 spotkania	 czu-
wała	jego	żona	Izabela.	W	zabawie	
przy	 stole	 bilardowym	 dzieciom	
towarzyszyli	 opiekunowie	 oraz	
najbliżsi	 –	 rodzice	 i	 rodzeństwo.	
Po	 serii	 różnorodnych	 ćwiczeń,	
które	 z	 zapałem	wykonywali	wy-
chowankowie	 Radosława	 Babicy	
wyłoniono	 najskuteczniejszego	
młodego	 bilardzistę,	 który	 otrzy-
mał	puchar	 i	 złoty	medal.	 Został	

nim	 Mateusz	 Kawa.	 Medale	 były	 również	 za	
drugie	i	trzecie	miejsca	–	odpowiednio	dla	Da-
wida	Wojciechowskiego	 i	Dawida	Majchrzaka,	
a	pozostali	 (Agatka,	Kamilka,	Krzysiu,	Miłosz,	
Michał	i	Bartosz)	otrzymali	wyróżnienia	w	po-
staci	pamiątkowej	statuetki.	Dumni	ze	swoich	
osiągnięć,	młodzi	 adepci	 chętnie	 pozowali	 do	
zdjęć.	 Imprezę	 zakończono	 hucznie	 i	 smacz-
nie	 –	 po	 gromkich	 brawach	 dla	 zawodników,	
wszystkich	zaproszono	na	pyszny	deser	 lodo-
wy.	Na	fotorelację	z	tego	spotkania	zapraszamy	
do	Akademii	Bilardowej	w	Rokietnicy!

Red.
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7 czerwca 2009 r. przyszło nam, dumnym 
z demokratycznych zdobyczy ostatnich dwu-
dziestu lat, zdawać kolejny egzamin dojrzało-
ści. Tylko tak bowiem określić należy udział 
społeczeństwa, świadomego nieskrępowa-
nego wpływu na kształtowanie oblicza swe-
go dnia codziennego i  perspektywy rozwoju, 
w wyborach. Ponownie jednak okazało się, że 
z tą dojrzałością bywa u nas różnie, a zapyta-
ni o konsekwencje  swej postawy odpowiada-
my, że przecież odpowiedzialność za wszyst-
ko ponoszą jacyś tajemniczy „oni”, a nasza 
rola polega tylko na kontroli i rozliczaniu 
albo ewentualnym proteście, gdy budowana 
z takim mozołem wygodna stabilizacja, któ-
rej daleko od zaangażowania i aktywności 
miałaby ulec zniszczeniu.
4 czerwca 1989 r. uczyliśmy się dopiero demo-
kracji. Dziś myślimy o tym dniu jak o chwi-
li wielkiej euforii, w której skrępowany dotąd 
naród, wyrwany z więzów, ruszył do urn, aby 
oddając głos na „Drużynę Lecha”, zadekla-
rować swoim udziałem gotowość budowania 
nowej rzeczywistości po obaleniu komuni-
zmu. Tymczasem do urn poszło 62,7%. Po-
laków - aż 37,3% zostało w domu. Gdyby za-
pytać wtedy o powody, pewno można by, po 
doświadczeniach lat 80-tych, a zwłaszcza sta-
nu wojennego, tłumaczyć taką postawę oba-
wą, niepewnością, brakiem wiary, pozytyw-
nych doświadczeń i krzepiących rezultatów 
jakichkolwiek prób obalenia znienawidzo-
nego systemu. Wielu już wtedy brakowa-
ło strzałów szampana, które towarzyszyły 
późniejszym zmianom w Pradze, czy wybu-
chu radości po obaleniu muru berlińskiego. 
Wyjście z szarej rzeczywistości zdawało się 
być przejściem w kolejną szarą rzeczywi-
stość, a pamiętne słowa Joanny Szczepkow-
skiej wypowiedziane w Dzienniku Telewizyj-
nym „Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku 
skończył się w Polsce komunizm”, długo jesz-
cze pozostawały szokiem. Na zorganizowanej 
w dniu 7 czerwca 1989 r. konferencji prasowej 
Komitetu Obywatelskiego Solidarności padły 
słowa, które z dzisiejszej perspektywy, mo-
głyby być komentarzem każdych kolejnych 
prób zaktywizowania społeczeństwa polskie-
go: „Martwi nas, że tak znaczna część elek-
toratu nie uczestniczyła w wyborach. Więk-

sza, niż sądziliśmy”. Może 
ktoś powie, ze w wypad-
ku wyborów do Parlamen-
tu Europejskiego, małą ak-
tywność Polaków, mającą 
swe odzwierciedlenie w za-
ledwie 24,53% frekwencji, 
tłumaczyć należy niedoin-
formowaniem, pewną abs-
trakcją, czy brakiem wiary 
w bezpośrednie przełożenie 
postawienia krzyżyka na 
karcie do głosowania na co-
dzienność przysłowiowego 
Kowalskiego. - Uproszczenie zbyt daleko idą-
ce, a przede wszystkim niezgodne z rzeczywi-
stością. Tak bogatej kampanii informacyjnej, 
zachęcającej do wzięcia udziału w wyborach, 
nie mieliśmy bowiem od dawna. Tradycyj-
nym spotom reklamowym, bilbordom, ulot-
kom, plakatom i materiałom informacyjnym 
w gazetach, próbującym sięgnąć po nowe ar-
gumenty, towarzyszyły prawdziwe strategie 
marketingowe w telewizji, radiu, internecie. 
Mieliśmy więc wyścigi po tytuł „Pępka Euro-

py”, próby zaktywizowania społeczności po-
szczególnych miast i gmin wykorzystujące lo-
kalne antagonizmy, by na zasadzie włożenia 
kija w mrowisko pokonać frekwencją w wy-
borach sąsiada – rywala, obietnice składane 
przez władze samorządowe mieszkańcom, w 
których zwycięska społeczność za każdy pro-
cent frekwencji otrzyma konkretną kwotę na 
dowolne inwestycje i wiele innych. Obok tych 
„na wskroś nowoczesnych”, organizowane 
były, także w Gminie Rokietnica, te najprost-
sze, choć chyba najbardziej skuteczne  - spot-
kania z kandydatami na europosłów, którym 
można było zadać pytanie, poddać w wąt-
pliwość ich poglądy, zapytać o sposób rozu-
mienia roli i znaczenia Parlamentu Europej-
skiego dla polskiej rzeczywistości. Przykro 
stwierdzić, że na czte-
rokrotne zaproszenie do 
wzięcia udziału w spot-
kaniach w sali sesyjnej 
UG w Rokietnicy odpo-
wiedziała tylko garstka 
mieszkańców. Ktoś po-

wie – za mało było plakatów, ulotek i zapo-
wiedzi. Ktoś inny, że nie miał czasu, bo aku-
rat miał inne ważne sprawy. Tylko jak w tej 
perspektywie wytłumaczyć głosy domagają-
ce się działań zmierzających do budowania 
społeczeństwa obywatelskiego z władzą bli-
ską szaremu obywatelowi, którą należy roz-
liczać za oderwanie od mas? Jak wytłuma-
czyć pretensje o źle rozdzielone lub słabo 
wykorzystane fundusze unijne i dalekie od 
codziennych realiów prawo regulujące w 2/3 
polską rzeczywistość? Odpowiedzialność za 
Polskę nie może być zaściankowym i kseno-
fobicznym przekonaniem o jej wyjątkowości. 
Nie do końca istotnym jest też zastanawianie 
się, w którą stronę skręci Unia? Bo napraw-
dę ważne jest tylko to, jacy ludzie będą nas 
reprezentować w instytucji, która zdecyduje 
o prawodawstwie i budżecie Wspólnoty Eu-
ropejskiej w najbliższej perspektywie, jakie 
będzie ich przygotowanie, kompetencje. A w 
to że Polska jest jej członkiem chyba nikt nie 
wątpi. Pytanie tylko jakim? Oby odpowiedzią 
nie była nasza frekwencja, albo tchnące tanim 
folklorem powtarzanie słów piosenki: „Euro-
po witaj nam z nami siądź, zdejmij płaszcz, 
Europo witaj nam i się daj lubić daj”.

D.P.

Czy Europa da się lubić? – na marginesie wyborów do Parlamentu Europejskiego

FORUM MIESZKAŃCÓW
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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 13.05.2009r. o godz.9:10 w Cerekwicy ul. 
Szamotulska policjanci z Rew. Dz. Rokietnica do-
konali zatrzymanie mężczyzny na gorącym uczyn-
ku prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie 
nietrzeźwości-1,07mg/l !! Sprawę prowadzi KP 
Tarnowo Pdg.

2. W dniu 14.05.2009 r. o godz. 11:40 w Mrowinie 
ul. Ogrodowa policjanci z Rew. Dz. Rokietnica do-
konali zatrzymania poszukiwanego mężczyzny. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

3. W dniach l4-15.05.2009r. w godz. 16:00-7:00 
w Rokietnicy ul. Platynowa dokonano włamania 
z kradzieżą do domu w budowie skąd skradziono 
3szt. stelaży WC oraz rozdzielacz do ogrzewania 
podłogowego. Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

4. W dniu 20.05.2009r. o godz. 21:00 w Sobocie 
ul. Poznańska policjanci z Rew. Dz. Rokietnica 

dokonali zatrzymania poszukiwanego mężczyzny. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

5. W dniu 02.06.2009 r. w godzinach popołudnio-
wych policjanci z Rew. Dz. Rokietnica na gorącym 
uczynku dokonali zatrzymania mężczyzny, który 
dokonał kradzieży roweru górskiego Gary Fisher o 
wartości ok. 1.500zł. Sprawę prowadzi KP Tarno-
wo Pdg.

6. W dniach 09-10.06.2009 r. w godz. 18:00-7:00 
w Rokietnicy ul. Cyprysowa z domu w budowie 
dokonano kradzieży pieca gazowego Viessmann, 
2 wkłady kominowe, 2 wkrętarki, szlifierkę kąto-
wą, rury CO, grzejnik CO. Sprawę prowadzi KP 
Tarnowo Pdg.

7. W dniu 12.06.2009 r. w godz. 1:00-8:40 w Ro-
kietnicy ul. Golęcińska dokonano kradzieży pojaz-
dy marki Seat Ibiza 2002 r. kol. błękitny metalik. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

KOMUNIKAT
W związku z planowaną na kwiecień 2010 roku 
uroczystością odsłonięcia tablicy upamiętniającej 

ofiary poległych policjantów podczas II Wojny Świa-
towej Rew. Dz. Rokietnica zwraca się z prośbą o 
kontakt członków rodzin poległych policjantów bądź 
znajomych poległych policjantów na terenie naszej 
gminy.
Osoby mogące pomóc w ustaleniu sprawców oraz 
szczegółów wyżej wymienionych przestępstw pro-
szone są o kontakt z dzielnicowymi Rewiru w Ro-
kietnicy. Anonimowość zapewniona. Zwracamy się 
również z prośbą do mieszkańców naszej Gminy o 
zwracanie szczególnej uwagi na osoby, których 
zachowanie i wygląd mogą wskazywać, że planują 
dokonanie przestępstwa i informowanie o tym dy-
żurnego KP Tarnowo Podgórne pod nr telefonu 061-
8146-997.

Kącik Kryminalny  
gminy Rokietnica

W artykule umieszczonym w czerwcowych 
„Rokickich Wiadomościach (nr 6/119), skraca-
jąc swą wypowiedź, podałem, że jeszcze mam 
trudności ze wzrokiem. Dziś mogę już Szanow-
nych Czytelników poinformować, moje oczy 
zaczynają w pełni pracować po przebytej ope-
racji. Dzięki prof. Krystynie Pecold i jej współ-
pracownikom – wybitnym specjalistom Po-
likliniki Okulistycznej w Kobylnikach, mogę 
czytać, pisać, rysować, a nawet jeździć ulu-
bionym rowerem. Z tego miejsca pragnę zło-
żyć im gorące wyrazy wdzięczności. Oby tacy 
Mistrzowie trudnego zawodu lekarskiego, jak 
Pani prof. Krystyna Pecold, od 10 lat mieszkan-
ka naszej gminy i jej zespół, łączący wiedzę z 
nowoczesną techniką diagnostyczną, zrodzili 
się winnych trudnych zawodach na Rokietni-
ckiej Ziemi. A jest ona bogata w zdolną Mło-
dzież, kochających Rodziców i mądrych na-
uczycieli. 
Do tej młodzieży - od przedszkola poprzez 
szkołę podstawową, gimnazjum, liceum, szko-
ły techniczne oraz uczelnie wyższe wszelkiego 
typu – zwracam się w wakacyjnym zasłużo-
nym wypoczynku, z serca idącymi życzeniami: 
niech dobry odpoczynek (wędrówki, kąpiele – 
tylko bezpieczne, wspinaczki górskie, pomoc 
najbliższym, sport wszelkiego rodzaju) przy-
wróci Wam wszystkim moc dobrego zdrowia i 
potęgi Ducha dla zdobywania jak najgłębszej, 
jak najprawdziwszej, ulubionej wiedzy z róż-
nych dziedzin. Niech Wasi Rodzice, Wasi Na-
uczyciele i Profesorowie będą mieli mistrzów 
na miarę pełnych skromności Wielkich Synów 
Polskiej i Rokietnickiej Ziemi.
Jej obrońcy:
l Powstańcy Wielkopolscy – znani i nie-
znani (generał Dowbór-Muśnicki, grób w Lu-
sowie);

l Żołnierze Armii Poznań walczący z napa-
dem germańskim w latach 19�9 – 1945 (gen. 
Ignacy Ledóchowski, zamordowany w jenie-
ckim obozie Dora-Nordhausen w 1945 r.);
Jej rządzący:
l Minister Roman Dmowski (mieszkaniec, 
rolnik w Sobocie);
Jej święci:
l Św. Urszula Ledóchowska (nauczycielka, 
zakonnica w Pniewach – tam jej grób);
l Św. Faustyna Kowalska (zakonnica pra-
cująca w Kiekrzu);
Jej wielcy, ale mało znani: rolnicy i ro-
botnicy (zamordowani w latach 19�9-1946 
przez niemieckich najeźdźców w obozach za-
głady czy przymusowych robotach i na wy-
siedleńczych tułaczkach).
To nasza ziemia, Polska Ziemia, ich wychowa-
ła i wyżywiła; to jej oddali swą pracę, osobistą 
godność i świętość oraz to, co najcenniejsze – 
własne życie.
Zwracam się do Was – Droga Młodzieży na po-
czątku wakacyjnego odpoczynku, by w Wa-
szym programie obok nabierania zdrowia i tę-
żyzny fizycznej, znalazł się czas na ćwiczenia 
pamięci, pojedynki mądrości z niewiedzą, czy-
tanie najlepszych naszych dzieł literackich oraz 
przygotowanie się do uczczenia historycznych 
rocznic, przypadających końcem tego roku i w 
całym następnym. Niektóre z nich wymienię 
dla ułatwienia wyboru i i ukierunkowania hi-
storycznych zdarzeń. Oto one:
l 70-lecie wybuchu II wojny światowej 
(sprawcy: Niemcy Hitlera – 1.09.19�9 oraz 
ZSRR Stalina – 17.09.19�9);
l �0 rocznica I pielgrzymki papieża Jana 
Pawła II do Polski – 2 – 10.06.1979 r. w „Roku 
Dziecka”);
l 9�0 rocznica śmierci Stanisława ze Szcze-

panowa, biskupa męczennika w Krakowie;
l 200 rocznica urodzin Juliusza Słowackie-
go (1809) oraz 160 rocznica jego śmierci w Pa-
ryżu (1849). Skonał na rękach swego kolegi, 
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, który dwa 
lata później wstąpił do seminarium duchow-
nego. Został kapłanem i metropolitą war-
szawskim, założycielem Zgromadzenia Sióstr 
Rodziny Maryi. Po potwierdzeniu drugiego 
cudu za jego wstawiennictwem Stolica Apo-
stolska zapowiedziała na 11 października 2009 
r. kanonizację tego arcybiskupa – zesłańca.
l Rok bieżący (2009) jest obchodzony – 
decyzją Sejmu RP, jako rok Juliusza Słowa-
ckiego. On razem z Mickiewiczem, Norwidem, 
Krasińskim zaliczany jest do grona najwybit-
niejszych polskich narodowych wieszczów 
doby romantyzmu.
l Minęła jakże  cicho i skromnie 70 rocznica 
śmierci św. Urszuli Ledóchowskiej (29.05.19�9 
r. w Rzymie) oraz 50 sprowadzenia Jej relikwii 
do Pniew, gdzie spoczywają w kaplicy domu 
macierzystego Szarych Urszulanek.
l Kto i kiedy uczci 40 – tą rocznicę (1969 r.) 
powstania Koła Różańcowego Matek z Rokiet-
nicy. Im skromnym, zapracowanym, oddanym 
wychowaniu dzieci i młodzieży, należy się sza-
cunek i cześć od wszystkich mieszkańców.
l 600 – lecie bitwy pod Grunwaldem 
(15.07.1410) – zwycięstwo wojsk polskich i li-
tewskich nad Krzyżakami i ich pomocnikami.
l 55 – lecie szturmu Berlina w II wojnie 
światowej przez Armię Czerwoną (450 000) i 
Wojsko Polskie (15 000) i zdobycie go (29.04 
do 2.05.1945 r.).
l 4�5 rocznica (�0 września 1574 r.) po-
wstania w Poznaniu, w Kolegium Jezuitów, 
pierwszej w Polsce Sodalicji Mariańskiej – bar-
dzo zasłużonej organizacji na polu wychowa-

nia i nauczania młodzieży. Istnieje do dziś. 
Zdelegalizowana przez rządy komunistyczne 
w okresie od 1949 r aż do dnia 17 lipca 200� r. 
W tym okresie działała w ukryciu.
l Ostatecznie – 90. rocznica zakończenia – 
prawnego i wojskowego – Powstania Wielko-
polskiego (2� marca 1920 r.).

Wiele rocznic kulturowych, artystycznych, te-
atralnych, malarskich, sportowych, odkryw-
czych, naukowych niosła ze sobą Polska Zie-
mia, w tym i Rokietnicka. Dobrze byłoby, gdyby 
nasza młodzież, spróbowała odszukać rocz-
nic godnych uczczenia (np. 190 rocznica uro-
dzin Stanisława Moniuszki minęła 5.05.2009 
r.). Wielką radością płonąć będą serca Wa-
szych Rodziców, gdy piękną i bogatą polszczy-
zną – w stylu naszych wieszczów – napiszecie 
sami do swojego miesięcznika „Rokickie Wia-
domości”. Niech będą to Wasz własne odkry-
cia, własne odczucia Prawdy, Dobra i Piękna, 
głębokie umiłowanie historii naszej Ojczyzny. 
W jej ziemi jest krew i prochy Waszych i moich 
przodków. Oddajcie tej ziemi hołd i nieście jej 
grudki w obce kraje jak relikwie. Niech każda 
cząstka tej Ziemi, Polskiej Ziemi, będzie Wam 
i Waszym Potomkom – ŚWIĘTA.

Na wszystkie dni Waszego wakacyjnego wy-
poczynku, życzę dużo pogody Ducha i słońca, 
radości, rozmów z najbliższymi domownikami; 
spacerujcie, róbcie wycieczki, pomagajcie Ro-
dzicom. Życzę Wam wszystkim wielkiej ciszy 
serc, by słyszeć  siebie, najbliższych i mocno 
kochać tych, którzy szybko odchodzą.
Wracajcie wszyscy zdrowi i szczęśliwi do ław 
szkolnych i akademickich, by szukać „Praw-
dy jasnego promienia” dla siebie, najbliższych 
i naszej niepodległej, niezależnej Ojczyzny – 
POLSKI.

Stanisław Florian Sikorski

Policjanci Rewiru Dzielnicowych w Rokietnicy ser-
decznie dziękują druhom strażakom z Jednostek OSP 
w Mrowinie, Przybrodzie i Rokietnicy za pomoc w za-
bezpieczeniu procesji Bożego Ciała oraz imprez sporto-
wych i rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy 
Rokietnica.

Jesteśmy Wszyscy Razem – w Pracy, Modlitwie i Odpoczynku
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Ani się obejrzeliśmy a to już półme-
tek naszych biegowych spotkań w ple-
nerze. Wrażenia? Jesteśmy jak jedna 
sportowa rodzina – stając na starcie 
sprawdzamy: „nie widzę Pani Dorot-
ki. Rybińscy dziś znowu w komple-
cie. Michał nie mógł dzisiaj pobiec? 
A co z Kasią? Zdrowa?” Polubili nas 
także słuchacze Akademii Wieku Do-
stojnego – witamy ich po raz kolej-
ny uśmiechniętych z kijkami w dło-
niach. Każda nieobecność któregoś z 
uczestników komentowana jest z tro-
ską, a nowa postać witana z wielką 
życzliwością. Pogoda piękna. W po-
wietrzu czuć jeszcze poranny orzeź-

wiający chłód, budzący upojo-
ną deszczem przyrodę. Gdzieś 
tam w głowie kołaczą się słowa 
piosenki nawiązujące do hasła 
dzisiejszego biegu – „iść, ciągle 
iść w stronę słońca”. Zastana-
wiamy się czy damy radę, kie-
dy Roman Mis wyjaśnia prze-
bieg pięciokilometrowej dziś 
trasy wiodącej ulicami Osied-
la Parkowego w Rokietnicy, w 
pobliżu tak dobrze znanego 
nam Traktu Napoleońskiego, 
na którym wyznaczony został 
start i meta biegu. Podwójna 
pętla wśród nowych pięknych 

domów, których mieszkańcy zajęci so-
botnią krzątaniną w ogrodzie pozdra-
wiają nas uśmiechem. „Zapraszamy 
do nas!” – wołamy, w odpowie-
dzi słysząc – „może następnym 
razem”. Choć każdy biegnie in-
nym rytmem, dostosowanym 
do stopnia sprawności fizycz-
nej, wieku i wytrenowania, to 
jednak mając w nogach już tro-
chę kilometrów nabitych w trak-
cie rokietnickich biegów, łatwiej 
znosimy trudy trasy, poprawia-
jąc za każdym razem kondy-
cję. Podobno feromony szczęś-
cia i zadowolenia uwalniane są z 

organizmu po dwudzie-
stu minutach biegu, po-
zwalając znieść dalszy 
wysiłek. Może i tak, na-
tomiast pewne jest jed-
no – tym co w sposób 
najbardziej skuteczny 
pozwala dobiec po raz 
kolejny do mety, jest ro-
dzinna rywalizacja. Po-
stawny tato biegnący 
noga w nogę z małym 
synkiem, mamy wspie-
rające swe pociechy czę-
sto zwalniając i trzymając maluchy za 
rękę, dzielnie sekundujący dziadko-
wie, wołający z wysportowaną częś-
cią rodziny, która już zameldowa-
ła się na mecie do pozostałej na trasie 

części drużyny – „jeszcze trochę. Da-
cie radę”. I choć brakuje tchu trzeba 
biec. Ku słońcu. Po kolejne punkty w 
rodzinnej rywalizacji. Nagroda? Jest 
nią wielka satysfakcja, oklaski i życzli-
wość reszty uczestników, z pewnością 
zawieszony na szyi medal w poszcze-

gólnych klasyfikacjach, ale przede 
wszystkim świadomość wspólnie spę-
dzonych chwil. Z rodziną. Ze sobą na-
wzajem. Kiedy pięcioletnia Lidka wpa-
da z mamą na metę, a potem na rękach 
Romana Misa odbiera medal dla naj-
młodszego uczestnika biegu, pozu-
jąc z wielkim wdziękiem i uśmiechem 
na twarzy do zdjęcia  wszyscy  wiemy, 
że kolejny raz, teraz już we wrześniu, 
damy radę!

D.P. 

Czternaście duetów rodzinnych spot-
kało się 25 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej w Mrowinie, aby spędzić sobotnie 
popołudnie bawiąc się przy stołach teni-
sowych w kolejnym turnieju organizowa-
nym przez Uczniowski Klub Sportowy 
„Słowian” i Gminny Ośrodek Kultury. 

W tym roku rodzinne duety po-
dzielone zostały na dwie kategorie: 
„rodzic + dziecko” i „rodzeństwo”. 
W tej pierwszej oprócz siedmiu tatu-
siów bardzo dzielnie walczyły dwie 
mamy: pani Knopczyńska z synem 
Dawidem i pani Witkowska z cór-
ką Sandrą. Mimo, że nie udało im 
się zająć miejsc w czołówce, to hu-
mory dopisywały do samego końca 

zawodów. W tej kategorii zgodnie z 
przewidywaniami zwyciężył pan Ja-
cek Florkiewicz grający w parze z 
synem Krzysztofem, którzy w fina-
le pokonali 3:1 pana Jarosława Kusa 
grającego z córką Kingą. Trzecie 
miejsce zajęli pan Krzysztof Kacz-
marek z córką Zosią, a czwarte pre-
zes „Słowiana” Jarosław Kurzawa 
z synem Michałem.

Wśród pięciu grających rodzeństw 
pierwsze miejsce wywalczyła Zosia Kacz-
marek z bratem Wojtkiem, przed Wero-
niką i Wojtkiem Geremkami oraz Pa-
trykiem i Marcinem Michalakami.

Wszystkie pary niezależnie od 
zajętych miejsc bawiły się przednio, 

a dzięki wsparciu i pomocy Gminne-
go Ośrodka Kultury oraz działającej 
przy Urzędzie Gminy Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych kończyły zawody obdarowane 
pucharami, pamiątkowymi statuet-
kami oraz słodkimi paczkami.

Sędzią głównym naszego tur-
nieju tradycyjnie był Rafał Sklepik, 
a sędziami pomocniczymi zawodni-
cy sekcji tenisa stołowego UKS „Sło-
wian” Mrowino.

Jacek Olejniczak

ZMAGANIA TENISOWYCH DUETÓW

Startującym mamom humory dopisywały. 
Przy stole pani Witkowska z córką Sandrą, 
a na ławeczce pani Knopczyńska.

Laureaci turnieju w towarzystwie sędziego 
głównego Rafała Sklepika.

Pobiegliśmy „Ku słońcu” – 6 czerwca 2009 r.
trzeci bieg w ramach I Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy.

Klasyfikacja generalna rodzin 
po 3 biegach:

1. Kaniewscy 33 pkt.
2. Piechalakowie 22 pkt.
3. Rybiński 12 pkt.
4. Michta (Emilia) 8 pkt.
5. Matuszewscy 7 pkt.
6. Bajon  6 pkt.
7. Michta (Joanna) 6 pkt.
8. Potrawiak 6 pkt.
9. Rzepczyńscy 6 pkt.
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„ Nie ma regat, które nie mają 
znaczenia i wszystkie są 

na swój sposób najważniejsze” 

Rok 2009 rozpoczęty. Szymon 
Wierzbicki z załogantem Wojtkiem 
Lewandowskim rozpoczęli sezon 

od mocnego uderzenia. Zwycięży-
li w regatach o Puchar Europy Cen-
tralnej, zdobywając piękne puchary 
ufundowane przez Pana Wójta Bar-
tosza Derecha. Była to piękna im-
preza największa po Mistrzostwach 
Świata i Europy. Zawody te zgro-

madziły ponad 60 jachtów z Polski, 
Niemiec, Czech i Węgier. Miały one 
wspaniałą oprawę. Gościliśmy orkie-
strę wojsk lotniczych, miały miejsce 
pokazy samolotu, śmigłowca a także 
modeli pływających i latających. Or-
ganizatorzy zapewnili też rozrywkę 
podczas pikniku żeglarskiego, czę-

stując pyszną grochówką i karków-
ką. Imprezę kończył profesjonalny 
pokaz sztucznych ogni.
Perfekcyjna organizacja, o czym mo-
gliśmy się przekonać podczas tych 
zawodów i rozgrywanych w ubie-
głych latach, z całą pewnością przy-
czynia się do propagowania pięknej 
dyscypliny sportu jakim jest żeglar-
stwo i powierzaniu nam organizacji 
kolejnych regat. 
Następnymi zawodami które odby-
ły się w maju były prestiżowe regaty 

w Pucku będącą eliminacją 
do Mistrzostw Świata (Ar-
gentyna) i Mistrzostw Eu-
ropy (Hiszpania). Przy bar-
dzo silnym wietrze Szymon 
wygrał zdecydowanie.
 Natalia Wierzbicka wraz 
z Kasią Sosulską z Kiekrza 
zdobyły 3 miejsce w katego-

rii kobiet. 
Kluczowymi regatami w czerwcu 
były Mistrzostwa Polski PSKC gdzie 
zwyciężyła załoga Szymona Wierz-
bickiego, zdobywając złoty medal. 
Natalia Wierzbicka w kat. kobiet 
przypłynęła z medalem srebrnym. 
Zawody te były ostatnią elimina-
cją do MŚ i ME. Kwalifikacje wygrał 
zdecydowanie Szymon. Następnymi 
regatami był Olsztyn gdzie Szymon 
zajął także I miejsce.
Czerwiec kończymy regatami w Me-

moriale Bolesława Kna-
sieckiego będącym jubi-

leuszem 60-lecia klubu 
ŻLKS Kiekrz, gdzie pły-

wają Szymon i Natalia.
Lipiec rozpoczniemy 

zgrupowaniem kadry 
w Pucku i dalej wyjazd 

do Hiszpanii na Mistrzo-
stwa Europy. Trzymajcie 
kciuki. Relacja w następ-

nych wydaniach RW. 

Tomek Wierzbicki

Witam Państwa serdecznie,
zawody Pucharu Świata, które odbyły 
się na torze regatowym Malta w Po-
znaniu w dniach 22 – 24 maja 2009 
r. należały do bardzo ciężkich. Był to 
bowiem trzeci start w ciągu zaledwie 
jednego miesiąca i naprawdę sporo 
nas kosztował, tym bardziej, że prze-
cież chciałyśmy na „swoim torze”, 
przed publicznością tak bardzo nam 
bliską, wypaść jak najlepiej.
Pogoda sprawiła nam w dniu fina-
łu dużą niespodziankę. Po bardzo 
wietrznych pierwszych dwóch dniach 

zawodów, kiedy pływało się bardzo 
ciężko, na niedzielny finał k2 wyraź-
nie się uspokoiła i mogłyśmy swo-
bodnie walczyć o najwyższe trofe-
um. Z pewnością, w zdobyciu złotego 
medalu pomogły mi pozdrowienia, 
które otrzymałam od czytelników 
„Rokickich Wiadomości” i ściskane 
przez Państwa palce. Z całego serca 
dziękuję za pamięć i wsparcie. Obec-
nie przygotowuję się do Mistrzostw 
Europy, zaplanowanych na 25-28 
czerwca, w Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich w Wałczu. Mistrzostwa 

Europy będą ostatnim sprawdzianem 
do głównej imprezy tego sezonu - Mi-
strzostw Świata w Kanadzie, w poło-
wie sierpnia. Pozdrawiam wszystkich 
miłośników sportu w mojej gminie, 
prosząc o kolejny doping i duchową 
pomoc,

Małgorzata Chojnacka

Pozdrowienia od Małgosi Chojnackiej 
prosto z Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

Żeglarskie sukcesy Szymona i Natalii Wierzbickich

Podziękowania
Serdeczne podziękowanie za pomoc w organizacji regat 

o Puchar Europy w Kiekrzu .
Dziękuję :

l Pani Danucie Błaszczyk – Firma Shark
l Pani Oldze Warcholik – Firma Forte-Sweden
l Panu Stefanowi Kaczmarkowi – Firma Kares
l Panu Maciejowi Styczkowi – Firma Edica
l Panu Jarkowi Nowakowi  - Firma Sunex
l Panu Andrzejowi Zajdelowi – Firma Sunex
l Panu Krzysztofowi Krzysztofiakowi – Firma PUK
l Panu Piotrowi Łakomemu – Piekarnia Rokietnica
l Panu Arturowi Lisiakowi – Cukiernia Kamilek
l Panu Józefowi Gawronowi – Restauracja pod gruszą 
l Panu Piotrowi Ignaszakowi – Meble Kuchenne
l Panu Michałowi Twardowskiemu – Dywaniki samoch.

Specjalne podziękowania dla Pana Bartosza Derecha, Pani Teresy Bartol, 
Pana Leszka Skrzypińskiego, Pani Katarzyny Paulus,

 Pani Danuty Potrawiak i Pani Lidii Zastróżnej.

  Tomek Wierzbicki
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Mistrzostwa Europy karate JKA, któ-
re ponownie odbyły się w  Belgradzie 
były udane pod wieloma względa-
mi. Chciałoby się powiedzieć, że pod 
każdym. Wróciliśmy z tarczą, dum-
ni, że mogliśmy godnie reprezento-
wać, nasze szkoły, gminę, kraj, ale prze-
de wszystkim dumni z naszego kolegi 
Bartka - srebrnego medalisty tych mi-
strzostw. Nasza wyprawa  rozpoczęła 
się 21 maja 2009 r., wyjazdem z Pozna-
nia o godz. 18-ej, dodam, że punktual-
nie jak na zdyscyplinowanych „kara-
teków” przystało. Na pożegnanie kilka  
uścisków, ciepłych słów, życzeń szczęś-
liwego powrotu - i w drogę. Bardzo dłu-
gą, dwudziestogodzinną. Dla nas to nie 
pierwszyzna, bowiem to już czwarte 
Mistrzostwa Europy, w których mie-
liśmy zaszczyt brać udział, a Belgrad 
„czekał” na nas już po raz drugi. Po-
dróż była męcząca, ale najważniejsze, 
że bezpieczna. Przebiegała pod czuj-
nym okiem pięciu trenerów kadry. 
Po nocy spędzonej w autokarze, poko-
naniu trzech granic, powitał nas nieco 
zmieniony po 5 latach od czasu ostat-
niego naszego tam pobytu, Belgrad. 
Po „zainstalowaniu” się w hotelu, bar-
dzo pięknym budynku w centrum 
Belgradu, udaliśmy się na poszuki-
wanie wspomnień, wąskimi krętymi 
uliczkami. Bartek z pewnością o brą-

zowym medalu ME, który wówczas 
zdobył, ja i Przemek o czwartych miej-
scach. Oczywiście koniecznie należa-
ło odwiedzić sklepik z pamiątkami, z 
którego, z racji przepięknych przed-
miotów, trudno było wyjść. Będąc 
już bardzo zmęczeni, podpierając się 
przysłowiowym „nosem”, wróciliśmy 
do hotelu na spoczynek. Ponieważ od-
prowadziła nas do łóżek straszna „bel-
gradzka” burza, sen nie przyszedł ła-
two. Rankiem, ubranych w kimona 
biało – czerwonych, zawieziono auto-
karem na halę sportową. Tu poczuli-
śmy „tę” atmosferę, sportowcy i kibice 
wiedzą co mam na myśli, a pozostali 
„muszą” uwierzyć na słowo. Na trybu-
nach byli już zgromadzeni zawodnicy - 
ekipy z innych krajów. Należało wziąć 
głęboki oddech i.... Zaczęło się, rozpo-
częły się pierwsze starty. W sobotę in-
dywidualne. Niestety, nie powiodło mi 
się w walce o wejście do ścisłej ósem-
ki - w kata pokonała mnie Białorusin-
ka. Poczułam niedosyt, ale i dreszcz 
słysząc za plecami „Polska, Polska...”. 
W międzyczasie w walce o medale ki-
bicowaliśmy naszym młodszym kole-
żankom z kadry, z zaprzyjaźnionego 
klubu. - Udało się jest pierwszy me-
dal i radość w polskiej ekipie. Kolej na 
Przemka Protasewicza i znów emocje 
sięgają zenitu. Przemek staruje z za-
wodnikiem gospodarzy - trudny prze-
ciwnik... W tle rozbrzmiewa „Polska, 
Polska”. Walka trwa ...Niestety. Jedna 
sekunda zaważyła na jej wyniku. Cze-
kamy ... I oto dla nas, walka wieczoru 
- Kumite Bartka Protasewicza i... znów 
zawodnik gospodarzy w walce -  tym 
razem o złoty medal. Walka zdawa-
ła się nie mieć końca. Sędziowie dwu-
krotnie wskazywali remis. Nie, to już 
nie była tylko walka Bartka i skądinąd 
sympatycznego Serba, ale Serbia kon-
tra reszta Europy na siłę jedności ki-

bicowania. Do nasze-
go gromkiego „Polska, 
Polska”, na przemian 
z „Bartek, Bartek”, 
przyłączały się kolejne 
ekipy z Danii, Szkocji, 
Niemiec Anglii, Ukrai-
ny. Nasza „Polska” roz-
brzmiewało w różnych 
językach - to było nie-
powtarzalne, fantastyczne przeżycie. 
Tymczasem sędzia główny zdecydo-
wał o trzecim starciu. Walka - piękna 
technicznie. Ale stało się - wazari dla 
Serba, a Bartek staje się posiadaczem 
srebrnego medalu Mistrzostw Europy 
- złoto może następnym razem. Serce 
szalało na widok gdy podchodzili do 
Bartka i do nas zawodnicy, trenerzy z 
innych krajów i poklepując po ramie-
niu mówili, że dla nich wygrał Bartek. 
Dla nas rzecz jasna też...Ogromna ra-
dość trwała jeszcze bardzo długo.  
Sobotnie zmagania zakończyły się. 
Przyszedł czas na otrząśnięcie się i po-
zytywne nastawienie na starty w nie-
dzielę. Podczas całych mistrzostw 
wspieraliśmy się wzajemnie. Nasz klu-
bowy kolega Przemek z naszej trój-
ki jest najstarszy, starał się dodać mi 
otuchy, by ponownie obudzić we mnie 
ducha walki na niedzielne starty dru-
żynowe, które przyniosły nie mniej-
sze wrażenia i emocje. Drużyna w 
kumite w składzie trzech zawodni-
czek: Paulina, Justyna i Basia - oby-
dwie zawodniczki z sucholeskiego klu-
bu, spotkałyśmy się na macie, w walce 
o brązowy medal z Czeszkami. Każda 
z nas walczyła ze swoją przeciwniczką. 
Muszę przyznać, że udało się Przem-
kowi tego ducha walki we mnie obu-
dzić, oj udało się (swoją drogą niezły 
z niego psycholog). Walka była zacię-
ta, prowadziłam jeden - zero, znów w 
tle słychać było nasze „Polska”...i na 10 
sekund przed końcem walki ku zasko-
czeniu naszych kibiców sędzia przy-
znał punkt - wazari Czeszce. Ostatecz-
nie zajęłyśmy V miejsce. Jaka szkoda, 
być tak blisko medalu na „odległość 10 

sekund” przy regulaminowym cza-
sie max 2 minut. Teraz moja kolej, na 
okazanie wsparcia koledze. Wpraw-
dzie Przemkowi ducha walki nie bra-
kowało, a już na pewno nie trzeba było 
żadnego „ducha” budzić, starałam się 
więc, by moje poczucie humoru to-
warzyszyło koledze do momentu jego 
startu. I znów wszyscy razem cała ka-
dra przypomnieliśmy o sobie obec-
nym na hali, podczas startu naszych 
męskich drużyn. Tu należy dodać, że 
jeden z naszych trenerów kadry był sę-
dzią na tych mistrzostwach. Sędziował 
na macie, na której startowały druży-
ny, w tym drużyna Przemka w kumi-
te. Tu podobnie trzech zawodników 
naszych przeciwko trzem Węgrom w 
walce o medal. Walka Przemka była 
zacięta, mieliśmy wrażenie, że nie 
wszystkie punkty sędziowie zaliczają. 
„Zdzieraliśmy” gardła, kibicując z ca-
łych sił. Sędzia przerwał walkę przy-
znając punkt Przemkowi. Przemek tę 
walkę wygrał  dodam, że ulubioną i do 
perfekcji - nie tylko moim zdaniem - 
opanowaną techniką, za trzy punkty. 
W rezultacie drużyna Przemka zajęła 
również V miejsce.
Bartka srebro i dwa V miejsca dla UKS 
„Błyskawica”, to sukces. Biorąc pod 
uwagę nasz młody wiek, choć tę dy-
scyplinę uprawiamy już ja 8,  a Bartek 
i Przemo 9 lat. To lata wyrzeczeń, cięż-
kiej pracy na treningach, zgrupowa-
niach i nauki w szkole jednocześnie, 
przeplatanych radosnymi chwilami 
takimi jakie te opisane powyżej. Dla 
takich chwil warto uprawiać sport.

Paulina Dukat

Z siatkarskich boisk
Tradycyjnie, w okresie wiosennym 
rozgrywany jest turniej siatkówki 
drużyn amatorskich pod patrona-
tem Wójta Gminy Rokietnica. Tym 
razem na sali sportowej w Pamiąt-

kowie spotkaliśmy się już po raz szó-
sty. Rywalizowały cztery zespoły: 
Jaźwce (leśnicy z Obornik), Osied-
lowy Team (uczniowie z 5 liceum w 
Poznaniu), MIAMI (ubiegłoroczne 
Czerwone Diabły po liftingu)i Pło-
mień Napachanie (organizator im-
prezy). Mecze rozgrywaliśmy do 

dwóch wygranych setów, ale tyl-
ko dwa z nich zakończyły się wyni-
kiem 2:0. W pozostałych konieczne 
było rozegranie trzeciego, decy-
dującego seta, co znacznie wydłu-
żyło czas turnieju. Sekretarz Gmi-
ny, Pan Leszek Skrzypiński, który 
przyjechał wręczyć nagrody dziel-
nie kibicował walczącym zespo-
łom do samego końca. Zwycięstwo 
w turnieju przypadło licealistom 
z 5 LO (Osiedlowy Team). Drugie 
miejsce zajął zespół MIAMI, trzecie 
Płomień, a czwarte Jaźwce, którzy 
pilnie trenują i zapowiedzieli srogi 
rewanż za rok. Turniej zorganizo-
wany przez UKS Płomień Napacha-
nie przebiegał w bardzo miłej at-

mosferze, a finałem było wręczenie 
przez Pana Sekretarza pucharów 
i dyplomów ufundowanych przez 
Wójta Gminy Rokietnica Pana Bar-
tosza Derecha.

Wojciech Brych-Kadziński

Udane Mistrzostwa Europy w Karate 
JKA – Belgrad 2009
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PRZEWODNIK MIESZKAŃCA
„Jesteśmy u siebie”  - co każdy obywatel wiedzieć powinien

W związku z istotnymi zmianami wprowadzonymi z dniem 1 lipca 2009 roku przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy, tym razem w PORADNIKU MIESZKAŃCA wszystko o… 
nowych cenach, zasadach i harmonogramie odbioru śmieci i surowców wtórnych od mieszkańców Gminy Rokietnica.

 Plan wywozu śmieci na rok 2009
(częstotliwość wywozu – jeden raz w miesiącu) 

Miejscowość Data
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

ROKIETNICA	ul.	Obornicka,	Spokojna,	Działkowa,	Witkowa,	Dworcowa,	Wierzbowa,	Miła,	Wesoła,	Sielska,	
Dobra,	Urocza,	Pogodna,	Przyjemna,	Senna,	Jasna,	Cicha,	Szamotulska,	Sportowa,	Łąkowa,	Zakątek,	Krót-
ka,	Kręta,	Łanowa,	Zacisze,	SOBOTA,	BYTKOWO

1	 31.07 9 7 4 2

ROKIETNICA	Os.	Koszycy	(ul.Słowackiego,	Wyspiańskiego,	Mickiewicza,	Miłosza,	Reja,	Reymonta,	Fredry),	
Os	Trakt	Napoleoński		(Legionów	Polskich,	Kosynierów,	Szwolażerów,	Kościuszkowców,	Ułanów,	Huzarów,	
Trakt	Napoleoński,)	,	ul.	Koszycy,	Szkolna,	Parkowa,	Tęczowa,	Poranek,	Świt,	Leśna,	Modrzewiowa,	Cedro-
wa,	Klonowa,	Dębowa,	Bukowa

2 3 10 8 5 3

PRZYBRODA,	CEREKWICA 3 12 10 8 5 3
STARZYNY,	KIEKRZ	ul.	Ogrodowa,	Żeglarska,	Szkutnicza,	Poznańska,	Ptasia,	Wierzbowa,	Wiatraczna,	Wa-
kacyjna,	Strumykowa,	Muzealna,	Podjazdowa,	Kierska,	Brzozowa,	Altanowa,	Kasztanowa,	Sadowa,	Okręż-
na,	Parkowa,	Polna,	Spokojna,	Sosnowa,	Wczasowa,	Krótka,	Topolowa,	Zielona,	Lipowa,	Akacjowa,	Ostra,	
Świt,	Poranek,	Jutrzenka,	Brzask

6 13 11 9 6 4

ŻYDOWO,	ROSTWOROWO,	ROKIETNICA	ul.	Graniczna,	Konwaliowa,	Wrzosowa,	Szafirkowa,	KIEKRZ	ul.	Wło-
ska,	Grecka,	Portugalska,	Holenderska,	Starzyńska,	Radosna,	Leśna,	Jodłowa,	Różana,	Kolejowa,	Świer-
kowa

15 14 14 12 9 7

ROKIETNICA	ul.	Golęcińska,	Rolna,	Zielona,	Gminna,	Pocztowa,	Podgórna,	Wspólna,	Makowa,	Chabrowa,	
Polna,	Spichrzowa,	Magazynowa,	Os.Parkowe	(ul.Brzozowa,	Jaśmininowa,	Kasztanowa,	Cyprysowa,	Lipo-
wa,	Akacjowa,	Jesionowa,	Jodłowa,	Daglezjowa)

16 17 23 21 19 16

MROWINO,	DALEKIE 17 26 24 22 19 17
KRZYSZKOWO,	ROKIETNICA	ul.	Ks.	J.	Poniatowskiego,	Kolejowa,	Boczna,	Błękitna,	Słoneczna,	Złota,	Srebr-
na,	Platynowa,

20 27 25 23 20 18

PAWŁOWICE,	KIEKRZ	–CHWALISZEWO	(ul.Czysta,	Błękitna,	Słoneczna,	Tęczowa,	Mokra,	Torfowa,	Falista,	
Kręta,	Boczna,	Prosta,	Łąkowa,	Cicha)

29 28 28 26 23 21

ROGIERÓWKO,	KOBYLNIKI,	NAPACHANIE 30 31 28 26 23 21

Przedsiębiorstwo	Usług	Komunalnych	prosi	o	wystawienie	pojemników	przed	posesją.	Pojemniki	zakluczone,	nie	wystawione	przed	posesją,	z	braku	dostępu	nie	będą	opróżnione.	
Wywóz	rozpoczyna	się	według	grafiku	każdego	dnia	o	godz.	7.00	-	17.00.

 Plan wywozu śmieci na rok 2009
 (częstotliwość wywozu –raz na dwa tygodnie) 

Miejscowość Data
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

POZNAŃ-MICHAŁKOWO	ul.	Admiralska,	Biwakowa,	Bojerowa,	Bosmańska,	 Fregatowa,	Galeonowa,	 Jach-
towa,	 Kajakowa,	 Kapitańska,	 Karawelowa,	 Kąpielowa,	 Komandorska,	 Korwetowa,	Marynarska,	 Morska,	
Okrętowa,	Podjazdowa,	Regatowa,	Rekreacyjna,	Retmańska,	Szantowa,	Szkutnicza,	Szkunerowa,	Wilków	
Morskich,	Żaglowa

7	i	21 4	i	18 1	i	15	
i	29

13	i	27 10	i	24 8	i	22

SOBOTA,	BYTKOWO	PAWŁOWICE,	KIEKRZ-CHWALISZEWO	(ul.Czysta,	Błękitna,	Słoneczna,	Tęczowa,	Mokra,	
Torfowa,	Falista,	Kręta,	Boczna,	Prosta,	Łąkowa,	Cicha),	NAPACHANIE,	KOBYLNIKI

8	i	22 5	i	19 2	i	16	
i	30

14	i	28 12	i	25 9	i	23

KIEKRZ,	STARZYNY,	 POZNAŃ	ul.	Nad	Jeziorem,	Altanowa,	Chojnicka,	Kierska,	Liliowa,	Pawłowicka,	Sana-
toryjna,	Turystyczna,	Willowa,	Sztormowa,	ROGIERÓWKO,	WIELKIE,	PSARSKIE

9	i	23 6	i	20 3	i	17 1	i	15	i	29 13	i	26 10	i	28

DALEKIE,	 MROWINO,	 CEREKWICA,	 PRZYBRODA,	 ROSTWOROWO,	 ŻYDOWO,	 ROKIETNICA	 ul.	 Boczna,	
Srebrna,	Złota,	Platynowa,	Szafirkowa,	Konwaliowa,	Wrzosowa,	Graniczna,	Błękitna,	Słoneczna,	Kolejowa

10	i	24 7	i	21 4	i	18 2	i	16	i	30 16	i	27 11	i	29

KRZYSZKOWO,	ROKIETNICA	os.	Trakt	Napol	(ul.	Trakt	Napoleoński,	Ks.	J.	Poniatowskiego,	Legionów	Pol-
skich,	Kosynierów,	Szwolażerów,	Kościuszkowców,	Huzarów,	Ułanów)	,	os.	Parkowe	(ul.Brzozowa,	Jaśmi-
ninowa,	Kasztanowa,	Cyprysowa,	Lipowa,	Akacjowa,	Jesionowa,	Jodłowa,								os.	Kalinowe		Daglezjowa,	
Pod	Gruszą)

13	i	27 10	i	24 7	i	21 5	i	19 2	i	17	i	30 14	i	30

ROKIETNICA	Os.	Koszycy	(ul.	Mickiewicza,	Miłosza,	Słowackiego,	Wyspiańskiego,	Reymonta,	Reja,	Fredry),	
ul.	Obornicka,	Wierzbowa,	Miła,	Wesoła,	Sielska,	Dobra,	Urocza,	Pogodna,	Przyjemna,	Senna,	Jasna,	Ci-
cha,	Spokojna,	Witkowa,	Dzialkowa,	Dworcowa,	Pocztowa,	Golęcińska,	Spichrzowa,	Magazynowa,	Gminna,	
Wspólna,	Zakątek,	Łanowa,	Zacisze,	Kręta,	Krótka,	Podgórna,	Rolna,	Zielona,	Polna,	Makowa,	Chabrowa,	
Szamotulska,	Sportowa,	Łąkowa,	Koszycy,	Tęczowa,	Poranek,	Świt,	Szkolna,	Parkowa,	Leśna,	Modrzewio-
wa,	Cedrowa,	Klonowa,	Dębowa,	Bukowa

14	i	28 11	i	25 8	i	22 6	i	20 3	i	18 1	i	15	
i	31

Przedsiębiorstwo	Usług	Komunalnych	prosi	o	wystawienie	pojemników	przed	posesją.	Pojemniki	zakluczone,	nie	wystawione	przed	posesją,	z	braku	dostępu	nie	będą	opróżnione.	
Wywóz	rozpoczyna	się	według	grafiku	każdego	dnia	o	godz.	700	-	1700.
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 Harmonogram zbiórki surowców wtórnych na 2009 rok – makulatura, tworzywa sztuczne.
Miejscowość	 DATA

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
POZNAŃ,	MICHAŁKOWO,	ROGIERÓWKO,	WIELKIE,	PSARSKIE 2 4 1 2 2 1
BYTKOWO,	SOBOTA,	PAWŁOWICE,	KIEKRZ-CHWALISZEWO		(ul.Czysta,	Błękitna,	Słoneczna,	Tęczowa,	Mo-
kra,	Torfowa,	Falista,	Kręta,	Boczna,	Prosta,	Łąkowa,	Cicha),	ŻYDOWO,	ROSTWOROWO

7 5 2 6 3 8

KOBYLNIKI,	NAPACHANIE,	DALEKIE,	PRZYBRODA,	CEREKWICA 8 11 8 12 6 9
KIEKRZ	ul.	Kierska,	Leśna,	Jodłowa,	Różana,	Świerkowa,	Kolejowa,	Brzozowa,	Topolowa,	Kasztanowa,	Aka-
cjowa,	Polna,	 Spokojna,	Okrężna,	 Sosnowa,	Ostra,	 Parkowa,	Szkutnicza,	 Żeglarska,	 Sadowa,	Ogrodowa,	
Lipowa,	Zielona,	Portugalska,	Holenderska,	Górska	Grecka,	Włoska

14 12 15 13 10 15

KIEKRZ	 ul.	 Starzyńska,	 Radosna,	 Poznańska,	 Polna,	 Ptasia,	Wiatraczna,	Wierzbowa,	 Świt,	 Poranek,	 Ju-
trzenki,	Brzask,	Wczasowa,	Krótka,	Altanowa	Podjazdowa,	Strumykowa,	Wakacyjna,	Muzealna,	STARZYNY

15 13 16 14 12 16

MROWINO,	KRZYSZKOWO 16 18 22 21 17 17
ROKIETNICA	os.	Trakt	Napol	(ul.	Trakt	Napoleoński,	Ks.	J.	Poniatowskiego,	Legionów	Polskich,	Kosynierów,	
Szwolażerów,	Kościuszkowców,	Huzarów,	Ułanów)	 	 	os.	Koszycy	(ul.	Mickiewicza,	Miłosza,	Słowackiego,	
Wyspiańskiego,	Reymonta,	Reja,	Fredry)	os.	Parkowe	(ul.Brzozowa,	Jaśmininowa,	Kasztanowa,	Cyprysowa,	
Lipowa,	Akacjowa,	Jesionowa,	Jodłowa,	Daglezjowa),	ul.	Koszycy,	Tęczowa,	Świt,	Poranek

21 19 23 22 18 18

ROKIETNICA	ul.	Obornicka,	Spokojna,	Działkowa,	Witkowa,	Wierzbowa,	Miła,	Wesoła,	Sielska,	Dobra,	Uro-
cza,	Pogodna,	Przyjemna,	Senna,	Jasna,	Cicha,	Szamotulska,	Sportowa,	Łąkowa,	Łanowa,	Zacisze,	Zakątek,		
Krótka,	Kręta,	Kolejowa,	Błękitna,	Słoneczna,	Boczna,	Srebrna,	 Złota,	Platynowa,	Graniczna,	Wrzosowa,	
Szafirkowa,	Konwaliowa

22 25 24 23 25 23

ROKIETNICA	ul.	Dworcowa,	Golęcińska,	Rolna,	Zielona,	Gminna,	Pocztowa,	Podgórna,	Wspólna,	Makowa,	
Chabrowa,	Polna,	Spichrzowa,	Magazynowa,	Szkolna,	Parkowa,	Leśna,	Modrzewiowa,	Cedrowa,	Klonowa,	
Dębowa,	Bukowa

29 26 30 28 27 30

UWAGA !!! Prosimy zapoznać się z regulaminem biorących udział w akcji segregacji odpadów! Worki z surowcami wtórnymi prosimy wystawić przed posesję w dniu 
planowanej zbiórki do godziny 700. Surowce nie wystawione w wyznaczonym terminie, źle posegregowane, bądź zawierające inne odpady niż zaznaczone w regula-
minie, nie będą odbierane !!!

 Harmonogram zbiórki surowców wtórnych na 2009 rok – szkło.
Miejscowość DATA

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
POZNAŃ,	MICHAŁKOWO,	ROGIERÓWKO,	WIELKIE,	KOBYLNIKI,	NAPACHANIE 6 3 7 5 9 7
PAWŁOWICE,	KIEKRZ-CHWALISZEWO,	KIEKRZ,	STARZYNY 13 10 14 19 16 14
ŻYDOWO,	ROSTWOROWO,	KRZYSZKOWO,	MROWINO,	CEREKWICA,	DALEKIE,	PRZYBRODA	 20 17 21 20 24 22
ROKIETNICA,	BYTKOWO,	SOBOTA 28 24 29 27 30 29

W worku z opisem szkło należy umieszczać: butelki białe i kolorowe, słoiki  - bez nakrętek, kapsli, korków.
Nie należy umieszczać: szkła okiennego, luster, porcelany, fajansu, ceramiki, szkła żaroodpornego i zbrojonego.  

 OGŁOSZENIE

W	związku	z	dostosowaniem	dla	naszych	klientów	z	terenu	m.	Poznania	systemu	odbio-
ru	odpadów	niesegregowanych	do	Uchwały	NR	XLIX/646/V/2009	Rady	Miasta	Poznania	
z	dnia	10	lutego	2009	r.,	od	1	lipca	2009	zmieniony	został	cykl	wywozu	śmieci	z	„dwa 
razy w miesiącu”	na	„raz na dwa tygodnie”	oraz	harmonogram	wywozu	surowców	
wtórnych.	Równocześnie	z	powodów	logistycznych	od	1	lipca	2009,	zostały	zmienione	
wszystkie	harmonogramy	wywozu	odpadów	dla	wszystkich	pozostałych	klientów	P.U.K	
Sp.	 z	 o.o..	Nowe	 harmonogramy	 będą	 dostarczone	 do	 klientów	 obsługiwanych	 przez	
P.U.K	Sp.	z	o.	o.	w	miesiącu	czerwcu	br.	oraz	będą	dostępne	w	siedzibie	naszego	przed-
siębiorstwa	na	ul.	Pocztowej	3	w	Rokietnicy	i	na	stronie	internetowej	www.puk.com.pl.

W	związku	z	likwidacją	z	końcem	czerwca	bieżącego	roku	wysypiska	śmieci	w	Rumian-
ku,	 z	 którego	 dotąd	 korzystaliśmy	 i	wynikającą	 z	 tego	 koniecznością	 dowozu	 śmieci	
do	położonych	dalej	i	droższych	wysypisk	zmuszeni	jesteśmy	do	podniesienia	od	dnia	
1	lipca	cen	za	nasze	usługi.	Nowy	cennik	zamieszamy	poniżej.	

lp. rodzaj pojemnika
/ kontenera

częstotliwość wywozu netto za 
pojemnik

brutto za 
pojemnik

1. Worki	foliowe	120	l jednorazowe 13,73	zł 14,69	zł

2. K	8	60	l
raz	na	dwa	tygodnie 7,91	zł 8,46	zł
1	raz	na	miesiąc* 8,78	zł 9,39	zł

3. K	9	80	l
raz	na	dwa	tygodnie 10,55	zł 11,29	zł
1	raz	na	miesiąc* 11,69	zł 12,51	zł

4. K	6	90	l
raz	na	dwa	tygodnie 11,85	zł 12,68	zł
1	raz	na	miesiąc*	 13,16	zł 14,08	zł

5. K	4	100	l
raz	na	dwa	tygodnie 13,20	zł 14,12	zł
1	raz	na	miesiąc* 14,62	zł 15,64	zł

6. K	5	110	l
raz	na	dwa	tygodnie 14,49	zł 15,50	zł
1	raz	na	miesiąc* 16,09	zł 17,22	zł

7. K	1	120	l
raz	na	dwa	tygodnie 15,83	zł 16,94	zł
1	raz	na	miesiąc*	 17,55	zł 18,78	zł

8. K	2	140	l
raz	na	dwa	tygodnie 18,45	zł 19,74	zł
1	raz	na	miesiąc*	 20,48	zł 21,91	zł

9. K	3	240	l
raz	na	dwa	tygodnie 31,64	zł 33,85	zł
1	raz	na	miesiąc* 32,73	zł 35,02	zł

10. K	7	1100	l
raz	na	dwa	tygodnie 74,55	zł 79,77	zł
1	raz	na	miesiąc* 92,83	zł 99,33	zł

*	-	nie	dotyczy	Gminy	Poznań

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 3, 62 - 090 Rokietnica
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Sekretariat: 061 8 145 743 Dział Techniczny: 061 8 145 269 
Dział Inwestycyjny: 061 8 145 839 Fax: 061 8 145 838

www.puk.com.pl

Telefony alarmowe dyżurnych  
pracowników PUK w Rokietnicy:

Oczyszczalnia ścieków w Bytkowie – zgłaszanie awarii  
na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (24 godziny)  

– tel. stacjonarny: 061 8145 351; tel. komórkowy: 0 502 664 658;
Dział eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej  

w godz. 7.00 – 23.00 tel. komórkowy: 0509 951 954;
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O UŚMIECH DZIECKA – czyli jak spontanicznością i odrobiną szalonej fantazji  
sprawić radość dzieciom – OBCHODY DNIA DZIECKA W GMINIE ROKIETNICA

Czerwony autobus rodem z ulic 
Londynu, atrakcją Dnia Dzie-
cka w Klubie Sołeckim Mrowi-
no-Cerekwica.
Punktualnie o godzinie 11.00, 30 
maja 2009 r., w wypełnionej po 
brzegi sali Klubu Sołeckiego w 
Mrowinie-Cerekwica zaczyna się 
koncert niespodzianek, przygoto-
wanych dla wszystkich chętnych 
dzieci przez przejętych rolą or-
ganizatorów: zawsze wyposażo-
nego w mikrofon, donośny głos i 
niezwykłe pomysły Rysia Lubka, 
rozdającą jak zwykle słodkie „co 
nieco” Różę Lubka, zachęcającą 
do każdej formy twórczej aktyw-
ności Teresę Wieczorek i oczywi-
ście wyposażonego w nieodłącz-
ny atrybut – aparat fotograficzny, 
Arka Klapińskiego. Za kotarą 
sceny słychać poruszenie. Kiedy 
zaczynają rozbrzmiewać skocz-
ne takty wesołej muzyki, spokoj-
na (w miarę) dziecięca widownia 
i udający „stateczną” powagę do-
rośli, przemieniają się w rozkoły-
saną radością publiczność, cze-
kającą na pierwsze atrakcje. 
Najpierw bawi nas występ grupy 

tanecznej z Zespołu Szkół w Ro-
kietnicy, która w takt „makareny” 
zaprasza do tańca dzieci ochoczo 
wkraczające na scenę. Mały Woj-
tek z wielkim czerwonym liza-
kiem w zaciśniętej dłoni otwiera 
szeroko oczy gdy na scenie po-
jawiają się dzielni śmiałkowie 
– uczestnicy konkursu „Mam 
talent”. Kogóż tu nie było – roz-
tańczeni raperzy wykonujący w 
charakterystyczny takt muzyki 
wymagające niezwykłej sprawno-
ści ewolucje, trochę nieśmiała Na-
talia wtulona w ramiona mamy 
podczas recytacji wierszyka, 
uśmiechnięty Marcin, opowiada-
jący rymem o deszczu i parasolce, 
czy mieszany quintet wykonują-
cy utwory  Eweliny Flinty, Łuka-
sza Zagrobelnego i Dody. Wszyscy 
przejęci – wszak to niejednokrot-
nie pierwszy występ na scenie 
przed tak szerokim audytorium. 
Nagrodą są zawsze gromkie okla-
ski i wywołujące uśmiech na twa-
rzy słodkości. 
Kiedy na sali pojawiła się ślicz-
na policjantka, zapowiadając na-
stępną atrakcję, żadna siła nie 

była w stanie powstrzymać sie-
dzące dotąd spokojnie dzieci 
przed ustawieniem się w kolejce 
po specjalny i do tego bezcenny, 
bilet. Ruszamy przecież w tra-
sę rozśpiewanym czerwonym 
autobusem. Kto jest żądny wra-
żeń i przygody z wiatrem, sia-
da na otwartym jak przystało na 
londyński pojazd piętrze. Reszta 
pod opieką najpierw Rysia Lubki, 
a podczas drugiego kursu, Pani 
Dorotki Halądki, siada na par-
terze. Przez Przybrodę, w której 
dołączają do nas tamtejsze dzie-

ci ruszamy do Rokietnicy. Czuwa 
nad nami profesjonalna służ-
ba mundurowa - Pani Sandra, 
no i oczywiście sprawny kierow-
ca wyposażony w donośny klak-
son i tubę, przez którą z wielkim 
entuzjazmem pozdrawiamy mi-
janych mieszkańców, wesoło od-
powiadających machaniem ręką 
na nasze pozdrowienia. Podróż 
się wprawdzie kończy, ale nie 
kończą się niespodzianki. Pani 

Teresa Wieczorek i sympatycz-
ne Panie bibliotekarki zapra-
szają wszystkich miłośników 
pędzla i kredek na konkurs pla-
styczny. Ciekawe czy mamy i ta-
tusiowe rozpoznali na barwnych 
obrazach dzieci swoje podobizny 
– nie wypada jednak zaprzeczać. 
Z pełnymi kieszeniami nagród, 
wygranymi na loterii fantami za-
dowolone dzieci, trochę zmęczo-
ne wrażeniami, z ochota pała-
szują doskonałe ciasta, upieczone 
przez dorosłych, no i przygoto-
waną nad ogniskiem kiełbaskę, 

a radosny uśmiech dopełnia 
kleks z ketchupu i rozmazanej na 
policzkach musztardy. 
„Fantazja, fantazja, bo fantazja 
jest od tego, aby bawić się, aby 
bawić się, aby bawić się na całe-
go” – nauczmy się tego od dzieci, 
my dorośli, czasami zbyt poważ-
ni, przywiązujący zbyt dużą wagę 
do jakże często nieistotnych dro-
biazgów.

D.P. 
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Zawody wędkarskie  
z okazji Dnia Dziecka (31.05.)
W niedzielę, 31 maja na rzece Samicy, przy wypływie z jez. Małego Kierskiego 
odbyły się zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Startowało 52 młodych 
wędkarzy (chłopców i dziewczynek) w przedziale wiekowym od 4 do 16 lat. 
Każdy, przed rozpoczęciem zawodów otrzymał koszulkę z logiem Koła PZW Ro-
kietnica. Mimo złych prognoz, pogoda dopisała. Na wcześniej przygotowanym 
łowisku, wędkowanie rozpoczęto o 9:30, a zakończono dwie i pół godziny póź-
niej. Juniorzy w asyście opiekunów łowili metodą spławikową, a ich głównymi 
zdobyczami były płotki, wzdręgi i krąpie licznie występujące w tej wodzie. 
Po zakończeniu rywalizacji i zważeniu ryb przyznano nagro-
dy za najlepsze wyniki oraz rozdano upominki dla reszty dzieci. 
Można też było spróbować szczęścia w konkurencji rzutowej (węd-
karstwo rzutowe) i strzelaniu z wiatrówki do tarczy (konkurencję 
prowadził Janusz Gołaski), a także zjeść słodkie wypieki.
Główne nagrody - puchary, dyplomy i sprzęt wędkarski - przyzna-
no za pierwsze pięć miejsc:

I. Zbigniew Sokołowski (0,94 kg)
II. Natalia Jackowiak (0,84 kg)
III. Maciej Oleszuk (0,74 kg)
IV. Alan Powałowski (0,70 kg)
V. Mateusz Maciejewski (0,64 kg)

Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki węd-
karskie oraz paczki ze słodyczami.
Zarząd Koła nr 118 PZW Rokietnica pragnie podziękować 
wszystkim sponsorom: firmie wędkarskiej JAXON (za ufundo-
wanie nagród), firmie lakierniczej Zbigniewa Kaźmierczaka, 
cukierni „Kamilek” Artura Lisiaka, Markowi Drgasowi (sklep 
„Chata Polska”), Dawidowi Strzeleckiemu (fima „Da-Mar”), 
Grażynie i Pawłowi Zielińskim (targowisko Rokietnica) oraz 
sponsorom indywidualnym: Markowi Locie, Adamowi Siejkowi, Krzysztofo-
wi Siejkowi, Irenie i Szczepanowi Tylkowskim oraz Maciejowi Kordusowi.

Towarzyskie zawody wędkarskie  
na jez. Rościeńskim (03.05.2009 r.).

W dniu 3 maja odbyły się spławikowo-gruntowe zawody wędkarskie rozgry-
wane na jeziorze Rościeńskim, na terenie gminy Skoki. Startowało 28 osób w 
dwóch kategoriach: seniorów i juniorów. Podczas zawodów złowiono w su-
mie 109,68kg ryb (średnio prawie 4kg na jednego zawodnika), wśród których 
przeważały dorodne karasie, leszcze i płocie.

MALOWAĆ ŚWIAT KOLORAMI TĘCZY  

    –  CZYLI JAK WIDZĄ TO DZIECI

Spontaniczność, fantazja, beztroska, szczęście malowane 

chwilą oddaną do wyłącznej dyspozycji niezwykle twórczej 

wyobraźni. Bez zbędnej reżyserii, wymyślnej scenografii czy 

skrupulatnie przygotowanego scenariusza, nie zakładającego 

jakichkolwiek pomyłek.  Po prosu być razem i cieszyć się tym, 

że świat smutku, konfliktów i wydumanych waśni jest tak bar-

dzo daleko stąd. Taki jest ICH świat.

Katarzyna Kurczewska – VB. 

Przychodzę na rodzinny festyn organi-

zowany na Dzień Dziecka w naszej szko-

le co roku. Bardzo cieszę się, że zawsze są 

tu jakieś fajne niespodzianki. Choć mam 

już rower w domu, to jestem szczęśliwa, że w loterii wygrałam dru-

gi. Nie mam jakichś specjalnych marzeń związanych z tym dniem – 

wszystko co dla nas zorganizowano bardzo mi się podoba.

Ola Stolarek, Monika Skórska, Zuzia Zachciał Dzień Dziecka to nasz dzień, w którym możemy robić to co najbardziej lubimy – dobrze się bawić. Wszyscy to akceptują i nareszcie nikt nie każe nam być ciągle poważnym. Nasze marzenia? Chciała-bym zostać sławną pływaczką, a ja marzę o ma-łym piesku Yorku, a ja – o własnym pokoju. Czy to prawda, ze dzieci chcą jak najszybciej dorosnąć? Nie. Tak. Czyli bardziej tak czy bardziej nie? Dorosły może robić wiele rzeczy, których nam teraz nie wol-no, może też pracować, ale nie wypada mu się już bawić i być tak beztroskim jak my teraz. Tego byłoby nam najbardziej szkoda. I tego, że możemy się codziennie uczyć – dodaje Monika. Gdyby dane wam było poprawić to, co najbardziej Was w świecie dorosłych denerwuje, co byście zmieniły? Wszędzie panował by po-kój, więcej byłoby w nim miłości, a jeśli ktoś by się kłócił, to tylko tak jak my w tej chwili – trochę na niby, bo najfajniejsze jest przecież to, że zawsze potrafimy się pogodzić, zapomnieć o tym, o co się posprzeczałyśmy i razem dalej się bawić.

Hasło „Wakacje z Bogiem” mieszkań-
cy Kiekrza znają od wielu lat. Przy-
świeca ono Festynowi corocznie orga-
nizowanemu przez Parafialny Odział 
Akcji Katolickiej. Celem tej imprezy 
jest zebranie funduszy na wakacyj-
ny wypoczynek dla dzieci z rodzin, 
których nie stać na to, aby sfinanso-
wać wyjazd najmłodszych. W tym 
roku przykościelny plac 14 czerwca 
wypełnił się radosnym gwarem licz-
nie przybyłych kierskich parafian. 

Chętnie korzysta-
li oni ze wszystkich 
pr z y gotow a nyc h 
przez organizato-
rów atrakcji, ma-
jąc świadomość, że 
każda wydana na 
Festynie złotówka 
zostanie przezna-
czona na wakacje 
dla dzieci. Jak zwy-
kle dużym zaintere-

sowaniem wśród 
uczestników cie-
szyła się wiel-
ka loteria. Dzięki 
wyjątkowej ofiar-
ności sponso-
rów, rozlosowa-
no w niej cenne 
nagrody, wśród 
których główną 

Wspólna zabawa z myślą o dzieciach

była kamera cyfrowa. Miłemu spę-
dzaniu czasu sprzyjała oferta stoisk z 
pysznym, gospodarskim jadłem i wy-
piekami oraz piękna pogoda. Sporą 
atrakcją była również demonstracja 
akcji ratowniczej poszkodowanego w 
wypadku samochodowym, przygo-
towana przez jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rokietnicy i Przy-
brodzie pod kierownictwem Pana Pa-

wła Czachora. Na Festynie nie mogło 
zabraknąć także muzyki. Na scenie 
wspólnie zaśpiewali najmłodsi wraz z 
ks. proboszczem Januszem Budujem. 
Odbył się również koncert poznań-
skiego zespołu Syjon, który radośnie 
wyśpiewał utwory w stylu gospel.

Kamila Tobolska
zdjęcia Kamila Tobolska
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Klasyfikacja seniorów:
I. Paweł Zieliński (8020 g)
II. Dawid Baum(7980g)
III. Waldemar Kapłon (7600g)
IV. Artur Winkiel (5560g)
V. Daniel Powałowski (5480g)
Klasyfikacja juniorów:
I. Marcin Bryl (8860g)
II. Jacek Walkowiak (5800g)
III. Piotr Poborski (4200g)
IV. Maciej Oleszuk (2540g)

Puchar dla najlepszego wędkarza (wg wagi złowionych ryb) ufundowany 
przez kol. Marlenę Powałowską wręczono Marcinowi Brylowi, a puchar 
za największą (najdłuższą) rybę przyznano Stanisławowi Resslerowi.
Podziękowania za smaczny bigos i rozdanie poczęstunku składamy Eli-
zie, Anecie i Helenie Kaźmierczak.

Zarząd Koła PZW Sterlet
Zdjęcia: Maciej Mińczykowski

Zuzanna Pucek, Magda Majchrzak, Sylwia Pucek,  Mikołaj Majchrzak, Iwona Pucek – Czekamy na ten dzień  co rok, a kiedy nad-chodzi nie możemy się już doczekać niespo-dzianek, które dla nas przygotowali dorośli. Bardzo lubimy te atrakcje, a zwłaszcza pre-zenty, które w tym dniu dostajemy. Przyje-chaliśmy do Mrowina z Pamiątkowa – tam chodzimy do szkoły. Podoba nam się to, co tu przygotowano dla dzieci. Są konkursy, słodkości i scena, na której lubimy występować. Mama pomogła nam przygotować układ taneczny do piosenek, które najbardziej lubimy. Mogłyśmy się odświętnie ubrać, założyć korale i błyszczące bluzki. Kim chcielibyście zostać? Ja królem, a ja królową, a ja … księżniczką. Chcielibyśmy mieć więcej pieniędzy, by dla dzieci organi-zować więcej dni takich jak ten. A reszta? Wszystko się nam podoba.

Kasia Kujawa, Ola Maćkowiak, Tytus 

Niewiedział – lubimy hip-hop, w dniu 

takim jak ten pozwala nam poczuć się 

na luzie, być po prostu sobą. Nie mamy 

żadnych wątpliwości, że Dzień Dzie-

cka wymyśliły dzieci – dorośli często 

są zbyt poważni, by mogło to im przyjść do głowy. Ale podczas takich im-

prez przypominają sobie jak to dobrze być zwyczajnie wesołym i robić to co 

się naprawdę lubi. Tak jest na przykład z naszym tańcem. Nie potrzebuje-

my wielkiej sceny i specjalnej okazji – wystarczy, że się spotkamy, włączy-

my muzykę, którą kochamy, a wtedy jej klimat podpowiada układy, które 

przygotowaliśmy np. na dziś. Marzenie? Zaprosić PEJĘ, by i u nas dał kon-

cert „Hip-hop dzieciom”. A tak na poważnie – Pojechalibyśmy do Afryki, 

zawieść biednym małym, często bardzo głodnym Murzynkom jedzenie i 

dla nich tańczyć, by byli jak my weseli i beztroscy.

ŻYWIOŁY TWORZYŁY 
DZIEŃ DZIECKA
Powietrze (silny wiatr), pierwszy ży-
wioł tworzący świat według starożyt-
nej filozofii, nie opuszczał Przybrody 
od samego rana 23 maja. Ustawia-
nie namiotów na otwartej przestrze-
ni i organizacja biura imprezy, była 
prawdziwą walką z Matką Naturą. 
Dwa kolejne żywioły: ogień i wodę, 
zagwarantowali już w tym dniu, dzie-
ciom i dorosłym, druhowie z czterech 
jednostek  Ochotniczych Straży Po-
żarnych.
Zobaczyć strażaków na żywo w akcji 
gaszenia pożaru czy rozcinania sa-
mochodu, na szczęście, rzadko kto 
ma możliwość, dlatego pokaz przez 
nich przygotowany dla mieszkań-
ców Przybrody, podczas Dnia Dzie-
cka, wzbudził  ogromne zaintereso-
wanie. Fiat 126p przekazany przez 
panów Dobrochowskich z Przybrody, 
najpierw został profesjonalnie roz-
cięty przez druhów z Pamiątkowa, 
których zadaniem było dostać się do 
rannego kierowcy, a następnie, w wy-
niku wybuchu baku z paliwem, uga-

szony przez druhów z Mrowina, 

Chlewisk i Przybrody.  Dzięki straża-
kom dzieci mogły także samodzielnie 
rozwinąć i zwinąć wąż strażacki oraz 
wejść do wozu i na sygnale przejechać 
się wokół miejscowości. Nieco wysił-
kowym zadaniem było sporządzenie 
przez starsze dzieci mapy Przybro-
dy. Nie chodziło tutaj tylko o prawid-
łowe naniesienie nazw ulic i miejsc 
szczególnych, jak przydrożny krzyż 
czy stacja kolejowa, ale o usytuowa-
nie na mapie miejsc topograficznych 
znanych i nazwanych przez samych 
mieszkańców Przybrody , np. : „sza-
niec”, „graniczka”, „spalona stodoła”.  
Miejsca, które przez dziesięciolecia 

stanowiły cel wszystkich wędrówek 
i zabaw poprzednich pokoleń, zaczy-
nają odchodzić w niepamięć , dlatego 
zadaniem podstawowym rysowania 
mapy, było przywrócenie tych miejsc 
w świadomości mieszkańców. Znako-
micie poradziły sobie z tym wyzwa-
niem trzy dziewczyny: E. Kamińska, 
A. Tomicka i D. Brandyk.       
Dzień Dziecka nie może się obyć bez 
zabaw sprawnościowych, zręcznościo-
wych czy szybkościowych i takich też 
w Przybrodzie , pod fachowych okiem 
druha Marcina Pietrzaka, nie zabra-
kło. Dzięki społecznej zbiórce pienię-
dzy przeprowadzonej wśród miesz-
kańców, każde dziecko otrzymało 
paczkę ze słodkościami, a dzięki oso-

bistemu zaangażowaniu M. 
Kurczewskiej, dodatkowo dzie-
ci mogły cieszyć się z zabawek . 

Żywiołowy Dzień Dziecka w Przybro-
dzie zakończył się ogniskiem i meczem 
siatkówki: strażacy kontra cywile.
Impreza w plenerze nie należy do ła-
twych w przygotowaniu, tym bardziej 
jeśli nie posiada się miejsca, ani dóbr 
materialnych, niezbędnych do jej 
przeprowadzenia. Każde załamanie 
pogody grozi katastrofą organizacyj-
ną, bo nie ma planu „B” czyli przenie-
sienie imprezy w miejsce zadaszone. 
Pogoda i ludzie na szczęście dopisali!
Za pomoc materialną, finansową 
i usługową w przygotowaniu Dnia 
Dziecka w Przybrodzie podzięko-
wania składam: Jadwidze Waligóra-
Halke, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Rokietnicy, Bożenie Li-
siak dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Mrowinie, księdzu proboszczowi 
Krzysztofowi Młynarczykowi z Pa-
rafii w Cerkwicy, jednostkom OSP z 
Chlewisk, Mrowina, Pamiątkowa i 
Przybrody, MDP z Przybrody,  Radzie 
Sołeckiej w składzie: J. Białek, R. Jan-
kowiak i M. Kurczewski; osobom in-
dywidualnym-mieszkańcom: A. Kę-
dziora, A i J Skrodzcy, S. Dusza, B. 
Zawodni, M. Brandyk, K. Janikow-
ska, M i M Pietrzak, M. Kurczewska, 
H. Kordylasiński oraz rodzinie Do-
brochowskich . Impreza odbyła się na 
terenie należącym do Uniwersytetu 
Przyrodniczego w administrowaniu  
R-SGD Przybroda.    

Magdalena Jujeczka
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Festyn w SP  
w Mrowinie
W poniedziałek 1 czerwca o godz. 
9 w Szkole Podstawowej w Mro-
winie rozpoczął się festyn z oka-

zji Dnia Dziecka. W tym roku 
w dziecięcym święcie w naszej 
szkole uczestniczyły również 
maluchy z przedszkola. Bohate-
rów uroczystości zabawiał clown 
z trzema pomocnikami. Przy-

gotowali oni kąciki zabaw, licz-
ne konkursy, dużo muzyki i żar-
tów. Dzieci przyszły w specjalnie 
na te okazję przygotowanych stro-
jach. Podziwialiśmy pomysłowość 
twórców przebrań. Były zabawne 

Fizie Pończoszarki, biała mumia, 
błyszczący rycerz, piękne księż-
niczki, Czerwone Kapturki, różne 
owady, a królowały tęczowe peru-
ki na głowach oraz wesoły śmiech, 
zabawa i tańce na parkiecie. 

X Rodzinny Jarmark Rokietnicki  
z okazji Dnia Dziecka
Dnia 30 maja bieżącego roku od-
był się kolejny szkolny festyn or-
ganizowany przez Zespół Szkół w 
Rokietnicy.  Pracownicy Zespo-
łu Szkół zapewnili uczestnikom 
wiele atrakcji:  loteria fantowa, 
rozgrywki sportowe, konkurs ro-
dzinny, występy szkolnych ze-
społów, makijaż artystyczny. W 
loterii fantowej można było wy-
grać szereg atrakcyjnych nagród 
m. in.  rowery, MP3 i DVD. Dzie-
ci mogły sprawdzić swoje umie-
jętności bezpiecznej jazdy na 
rowerze na torze przeszkód przy-
gotowanym przez nauczycieli i 
Żandarmerię Wojskową z Pozna-
nia. Tajemnice rodzinne ujawni-
li uczestnicy konkursu rodzinne-
go, którzy ambitnie zmagali się w 
przygotowanych konkurencjach. 
Zapału nie zabrakło zawodni-
kom konkurencji sportowych. 
Niepokonana była drużyna pił-
karska z klasy Vb.  Niezwycięże-

ni okazali się też gimnazjaliści w 
rywalizacji z nauczycielami szko-
ły w siatkówce. Rada Rodziców 
przygotowała licytację cennych 
fantów, wśród których znalazł się 
prawdziwy brylant,  rower, srebr-
na biżuteria oraz wiele innych 
cennych przedmiotów. W tym 
czasie rodzice miło spędzali czas 
przy kawie i ciastku  w Kawiaren-
ce Pierwszaka. Dla zmęczonych i 
głodnych nie zabrakło też kiełba-
sek z grilla.  Wszystkim naszym 
uczniom zapewniono drobny po-
częstunek. Największą niespo-
dzianką i radością okazały się 
rowery! Już samo uczestnictwo 
gwarantowało dzieciom udział 
w losowaniu czterech rowerów. 
Chociaż pogoda w tym roku nie 
dopisała, to wszyscy byli zado-
woleni z mile spędzonego dnia w 
rodzinnym gronie. Uzbieraliśmy 
tego dnia 8 257 złotych. Wszyst-
kim serdecznie dziękujemy!
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Szkoła Podstawowa w Mrowinie

9 czerwca 2009 roku w Przedszkolu 
„Bajeczka” odbyła się Olimpiada Spor-
towa Sześciolatków o Puchar Wójta 
Gminy Rokietnica. Sportowe zmaga-
nia obserwowali Wójt Gminy Rokiet-
nica p. Bartosz Derech oraz Dyrek-
tor Przedszkola „Bajeczka” p. Emilia 
Świst. W rywalizacji wzięło udział aż 
pięć grup: reprezentanci Szkoły Pod-

stawowej w Mrowinie, dzie-
ci z Zespołu Szkół w Ro-
kietnicy oraz trzy grupy 
sześciolatków z „Bajeczki”. 
W różnych konkurencjach, 
które zasługiwały na miano olimpij-
skich, należało wykazać się skocznoś-
cią, zwinnością, szybkością, a nawet 
precyzją! Dzieci biegały, czworakowa-
ły, rzucały woreczkiem na odległość, 
skakały na jednej nodze… Rozemo-
cjonowane dzieci dopingowały swoich 
kolegów i koleżanki z grupy, specjalnie 

na tę okazję przygotowanymi wierszy-
kami i okrzykami. Nie wszyscy jednak 
mogli wygrać, niektórzy ukradkiem 
ocierali łzy… Puchar Wójta i pięk-
ne nagrody zabrały do Mrowina dzie-
ci z tamtejszej szkoły, ale i dla resz-
ty sześciolatków nie zabrakło miłych 
niespodzianek. Olimpiadę zakończył 
słodki poczęstunek i wspólna zaba-

wa w ogrodzie 
przedszkolnym. 
Z niecierpliwością 
czekamy na kolej-
ną olimpiadę!

Izabela Olejniczak
nauczycielka Przedszkola 

„Bajeczka” 

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
Praktyki na promie

Uczniowie Technikum w zawodzie tech-
nik hotelarstwa odbyli w tym roku szkol-
nym praktykę na promach cypryjskiej 
firmy Unity Line. Promy, na które zaokrę-
towali się nasi uczniowie to Scania oraz 
Polonia, kursujące na trasie: Świnoujście – 
Ystad. Praktyka obejmowała pracę na sali 
konsumpcyjnej (w restauracjach i barach) 
oraz housekeeping czyli służbę pięter. 
Uczniowie przez 2 tygodnie mieli okazję 
poznać tajniki hotelarstwa w niecodzien-
nym miejscu i przy okazji zwiedzić Szwe-
cję. Uczestniczyli także w próbnych alar-
mach „człowiek za burtą” i posmakowali 
życia na morzu. 

Uczniowie mieli zapewniony bezpłatny 
nocleg na promie oraz bezpłatne wyży-
wienie. Firma Unity Line zwróciła tak-
że uczniom koszty podróży. Praktykan-
ci wrócili do szkoły zmęczeni ale bardzo 
zadowoleni. W przyszłym roku szkol-

Zespół Szkół w Rokietnicy Co	słychać	w	bibliotece	szkolnej?...

8 czerwca w bibliotece Szkoły Podsta-
wowej przy Zespole Szkół w Rokietnicy od-
była się uroczystość pasowania na czytelni-
ka uczniów klas pierwszych. Zaszczytnym 
mianem „Rycerza Książki” nazwanych zo-
stało 62 dzieci. Przed samą uroczystością 
pasowania uczniowie zdawali „egzamin” 
z wiedzy o bibliotece szkolnej, o lekturach 
i ulubionych bohaterach książek dla dzie-
ci, zapoznali się z regulaminem biblioteki 
szkolnej i obejrzeli scenkę z życia książek, 
którą specjalnie na tę okazję przygotowały 
uczennice klasy VIa, aktywnie działające 
w bibliotece na co dzień.

Wszystkie dzieci otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy i słodycze. Mam nadzieję, że 
od tego dnia jeszcze chętniej zaglądać będą 
do biblioteki. Niekoniecznie po to, by wy-
pożyczyć książkę. Bo w bibliotece można 
też książkę poczytać lub pooglądać, moż-
na odrobić zadanie domowe, skorzystać z 
komputera – nie tylko w celach naukowych,  
można też uczyć się przez zabawę czyli gry, 

quizy i krzyżówki na internetowych stro-
nach edukacyjnych.

W bibliotece czeka na wszystkich cieka-
wa książka i pani bibliotekarka.

Serdecznie zapraszam!
Katarzyna Piechalak

P.S. Przy okazji kończącego się roku szkol-
nego chciałabym życzyć wszystkim ucz-
niom cudownych, słonecznych, radosnych, 
sympatycznych wakacji.

Dziękuję uczniom i ich Rodzicom za 
współpracę i wsparcie poprzez przynosze-
nie do biblioteki książek i czasopism z włas-
nej biblioteczki. Dziękuję za wsparcie fi-
nansowe poprzez kupowanie artykułów 
świątecznych i książek na kiermaszach or-
ganizowanych przez bibliotekę szkolną.

Dziękuję szczególnie młodzieży z ak-
tywu bibliotecznego za pomoc w pracy, za 
inspiracje i chęć działania. Dziękuję uczen-
nicom klasy VIa, które kończą już naukę w 
szkole podstawowej: Paulinie Bartczak, 
Ani Piszorze, Ani Świst, Dominice Ka-
szyńskiej i Kindze Wojtczak.

Udanych wakacji!

SKO	W	ZESP.	SZKÓŁ	W	ROKIETNICY

Od pięciu lat w Zespole Szkół w Rokietni-
cy działa Szkolna Kasa Oszczędzania do 
której należą uczniowie klas I – III.
Dzieci od najmłodszych lat uczą się 
oszczędności i szacunku do pieniądza.
Patronat nad SKO objął Zarząd Spółdziel-
czej Grupy Bankowej w Poznaniu i Od-
dział w Rokietnicy.
Dzięki naszemu Patronowi uczniowie 
klas pierwszych z okazji przyjęcia ich do 
grona uczniów otrzymali  słowniczki or-
tograficzne i encyklopedie.
W miesiącu kwietniu ogłoszono konkurs 
na projekt rokietnickiej monety. Brało w 
nim udział 68 uczniów.  W grupie wieko-
wej klas pierwszych zwyciężył Marcin Bą-
kowski, który otrzymał dziecięcy laptop, 
II miejsce zajął Jakub Fabiś, a III Jakub 
Ciźla. Chłopcy  zostali nagrodzeni grami 
edukacyjnymi. W grupie wiekowej klas 

drugich zwyciężyła Weronika Matuszew-
ska, której podarowano  MP3. II miejsce 
zajęła Alicja Staśkiewicz, III Oliwia Marci-
niak -  otrzymały gry i puzzle. W klasach 
trzecich  pierwszym miejscem cieszył się 
Marta Gałecka. Za swoją pracę otrzyma-
ła MP3. II miejsce przypadło Katarzynie 
Maciejewskiej, a III Adrianowi Dopiera-
le. Oni również otrzymali gry. Bank nie 
zapomniał o pozostałych uczestnikach. 
Wszystkim dzieciom wręczono piłki. Na-
grody ufundował Zarząd Spółdzielczej 
Grupy Bankowej w Poznaniu i Oddział 
w Rokietnicy. Pani Dyrektor Małgorzata 
Pożoga- Witoszyńska osobiście wręczyła 
zwycięzcom nagrody.
Gratulujemy nagrodzonym!
Dziękujemy Zarządowi i Pani 
Dyrektor za ufundowanie  nagród!

Opiekun SKO
M.Przynoga

V Olimpiada Sportowa 
Sześciolatków o Puchar Wójta 
Gminy Rokietnica

Paweł w Ystad, z tyłu prom Skania.

Dziewczyny idą do pracy ...

Michał w swojej kabinie

nym planowana jest praktyka dla kolej-
nych naszych uczniów, którzy chcą nabyć 
doświadczenie zawodowe na morzu. 

Katarzyna Nowicka-Nawrot

Kurs sędziów florystycznych
W dniach 5-6czerwca w Zespole Szkół 
im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy od-
był się podstawowy kurs sędziów flory-
stycznych. Organizatorem kursu było 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Ogrodnictwa Oddział Poznański oraz 
Federacja Florystów Europejskich FLO-
RINT. W kursie prowadzonym przez ho-
lenderskich wykładowców uczestniczy-
ło 17 florystów polskich i zagranicznych. 
Uczestnicy zdobyli certyfikaty sędziów 
florystycznych krajowych lub międzyna-
rodowych.

Budowa boiska  
wielofunkcyjnego
Od początku czerwca trwają intensywne 
prace budowlane przy boisku wielofunk-
cyjnym. Powstaje ono przy wsparciu 
udzielonym przez Islandię, Lichtenste-
in i Norwegię poprzez dofinansowanie ze 
środków Mechanizmu Finansowego Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uroczyste oddanie boiska planowane 
jest na 6 lipca o godzinie 12.00. Otwar-
cie połączone będzie z festynem plene-
rowym inaugurującym rozpoczęcie pro-
jektu ,,Promocja zdrowia poprzez sport 
– zespół przyszkolnych otwartych boisk 
wielofunkcyjnych w powiecie poznań-
skim”. 
W okresie wakacji planuje się 40 godzin 
zajęć tygodniowo dla młodzieży do lat 
18, min. zajęcia z koszykówki, siatkówki, 
aerobik, minihokeja.
Zapisy na zajęcia w sekretariacie szko-
ły: tel. 061 8 145 234 oraz bezpośrednio 
u instruktorów. Szczegółowe informacje: 
www.zsrokietnica.edu.pl

Nabór do szkół policealnych
Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich 
w Rokietnicy ogłasza w roku szkolnym 
2009/2010 nabór do Policealnych Szkół 
w zawodzie:
- florysta
- technik informatyk

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

www.zsrokietnica.edu.pl
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Ludzie,
których warto poznać

Danuta Potrawiak: Od jak daw-
na trenujesz karate i dlaczego 
wybrałeś właśnie tą dyscyplinę 
sportu?
BARTEK PROTASEWICZ – 
Wicemistrz Europy w karate 
w JKA z Belgradu, tytułu zdo-
bytego w maju tego roku: To 
już chyba dziewiąty rok. Wszyst-
ko zaczęło się od momentu, kie-
dy wraz ze starszym bratem po-
szedłem na jego trening, a potem 
pojechałem jako kibic na pierw-
sze zawody. Karate bardzo mi 
się spodobało, wiec zapytałem 
mamę, czy też mogę trenować. 
I tak zostało. Od samego począt-
ku z UKS „Błyskawica” i trenerem 
naszej sekcji, Panem Jarkiem Ku-
cem. Muszę przyznać, ze miałem 
okazję w ciągu tego okresu cza-
su, podczas różnych zgrupowań 
czy obozów przygotowawczych, 
uczestniczyć w zajęciach w wielu 
klubach, jednak takiej atmosfery 
na treningach jak w naszym klu-
bie, pod kierunkiem Pana Jarka, 
nie ma nigdzie i to jest chyba je-
den z najważniejszych powodów, 
dla których nadal ćwiczę karate. 
Poza tym jest to dyscyplina, któ-

ra kształtuje zawodnika, pozwala 
mu się doskonalić w sposób cią-
gły. Jej specyfika, pewna filozo-
fia, sprawia, ze nigdy nie można 
powiedzieć, że w karate osiągnęło 
się już wszystko. To pociąga mnie 
w tym sporcie chyba najbardziej 
i choć w tej chwili wolnego cza-

su nie mam aż tak wiele, trenin-
gi, czasem 3, 4 razy w tygodniu po 
półtorej godziny, są  nadal wielką 
przyjemnością i tym co bardzo lo-
bię robić.
D.P.: czy zawody, turnieje, wy-

jazdy zagraniczne są dla ciebie 
dodatkową zachętą do uprawia-
nia sportu?
Bartek: z pewnością tak. Kon-
frontacja z europejską czołówką, 
bo w moim przedziale wiekowym 
nie odbywają się zawody o zasię-
gu światowym, daje możliwość 

porównania swoich umiejętno-
ści, podpatrzenia techniki, sposo-
bu prowadzenia walki. Poza tym 
szansa zdobycia jakiegoś znaczą-
cego tytułu jest wielką motywa-
cją do dalszej pracy. Jednak my 
zawodnicy karate mamy właści-
wie bardzo niewielki wpływ na to 
czy uda nam się gdzieś dalej wyje-
chać. Poza wynikiem i kwalifika-
cjami do kadry narodowej, zdo-
bytymi na kolejnych krajowych 
zawodach i turniejach, są jeszcze 
koszty, które trzeba ponieść orga-
nizując wyjazd zagraniczny. Nie-
stety karate, nie jest dyscypliną 
olimpijską, i dlatego, jak mi wia-
domo, nie mamy dofinansowania. 
Tylko dzięki naszym rodzicom, 
pomocy ze strony klubu, urzędu 
gminy, czy urzędu marszałkow-
skiego udaje nam się w tych zawo-

dach uczestniczyć, co oczywiście 
bardzo nas cieszy.
D.P.: z jakich tytułów jesteś naj-
bardziej dumny?
Bartek: na pewno największym 
moim sukcesem jest Wicemi-
strzostwo Europy w JKA zdoby-
te w maju tego roku w Belgradzie. 
Tu także udało mi się wywalczyć 
trzecie miejsce w  Mistrzostwach 
Europy w 2005 r. Miasto jest więc 
dla mnie szczęśliwe. W ubiegłym 
roku w Pradze, także na zawo-
dach tej rangi, wszedłem do fina-
łu, ale dalej się już nie udało.
D.P: Co z Mistrzostw Europy 
w Belgradzie zapadło w twojej 
pamięci najbardziej?
Bartek: na pewno walka finało-
wa i trochę kontrowersyjna prze-
grana z przedstawicielem gospo-
darzy – Serbem. Sama walka, 
dwukrotnie zakończona w przepi-
sowym czasie remisem, była bar-
dzo fair. Dyskusyjna nieco była 
ocena sędziów, co w tej dyscypli-
nie sportu niestety dość często się 
zdarza. Jednak, jak powiedział mi 
jeden z trenerów, lepiej jest zostać 
wicemistrzem w dobrym stylu niż 
kiepskim mistrzem Europy po 
stronniczym werdykcie sędziów 
i to jest chyba prawda. Z samej 
medalowej ceremonii pamię-
tam najbardziej poczucie ogrom-
nej ulgi, że skończyło się napię-
cie i wielki stres. Radość z tytułu 
przyszła później. Czy poprawił-
bym coś w stoczonej walce gdy-
bym miał możliwość rozegrać ją 
z Serbem ponownie? Trudno po-
wiedzieć, bo każde spotkanie, na-
wet z tym samym przeciwnikiem 
jest inne, oparte o inny scenariusz 
powstający właściwie z chwili na 
chwilę – wystarczy inaczej pod-
niesiona ręka, inne ułożenie cia-

BARTEK PROTASEWICZ  
  i GRZEGORZ KANIEWSKI
– wielcy mistrzowie  
   dziecięcych aren sportu

Determinacja, zaangażowanie, upór i konsekwencja 
nie pozwalają nazywać ich dziećmi. Wolą, gdy mówi 
się o nich młodzicy, juniorzy, a hobby, któremu z ta-
kim zacięciem i pasją oddają  swój wolny czas, nazywa 
się w sposób fachowy z wykorzystaniem sportowej 
terminologii. Jest więc K-1, K-2, kajakarstwo długo-
dystansowe, czy JKA w kata i kumite. Dla wielu z nas, 
to tajemnicze, nic nie mówiące skróty. Dla chłopców, 
pełnych powagi syconej doświadczeniem startów 
w poważnych zawodach, ale z radosnym uśmiechem 
zadowolenia przynależnym głównie dzieciom, 
to wielki powód do dumy.
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ła i wszystko trzeba rozegrać ina-
czej, reagując na bieżąco.
D.P.: A co wicemistrz Europy 
robi na co dzień?
Bartek: uczę się w gimnazjum 
przy poznańskim „Marcinku” 
w klasie z poszerzonym języ-
kiem francuskim. Dlaczego? Lu-
bię przedmioty humanistyczne 
i chyba taki profil wybiorę w li-
ceum, języki zaś bardzo się dzi-
siaj przydają. Angielski znam 
dobrze, nadal też się go uczę, po-
stanowiłem więc poznać jeszcze 
jeden. Ze szkołą mam, chyba jak 
każdy uczeń, związane jedno ma-
rzenie - żeby dużo wiedzieć i aby 
wiedza „weszła” do głowy jak naj-
mniej boleśnie – może najlepiej 
sama. A o co chciałbym w swym 
najbliższym otoczeniu poprawić, 
zmienić? Chyba to, byśmy wszy-
scy, i ci co trenują jakąś konkretną 
dyscyplinę sportu i lubiący sport 
rekreacyjnie, mieli gdzie ćwi-
czyć. Marzymy przede wszystkim 
o pięknej sali sportowej i nowo-
czesnych otwartych kompleksach, 
na których wszyscy moglibyśmy 
się spotykać i rywalizować.

Spotykamy się od zeszłego 
roku na biegowych trasach 
Rokietnicy, na których niebie-
skooki GRZESIU KANIEW-
SKI z kolegami i całą rodziną 
z wielkim sportowym zacię-
ciem staje na starcie i zawsze 
w czołówce zmierza do mety.

D.P.: Biegasz, pływasz na kaja-
kach. Od kiedy zaczęła się Twoja 
przygoda ze sportem.
GRZESIU KANIEWSKI, 
uczeń Szkoły Podstawowej 

w Rokietnicy: Kaja-
ki w UKS „Błyskawica”, 
pod opieką trenera Pawła 
Dankowskiego trenuję 
już trzeci rok. Mogę po-
wiedzieć, że od tego cza-
su zacząłem też biegać, 
w ramach treningu bo-
wiem każdy kajakarz bie-
ga, gra w piłkę, uczęsz-
cza na siłownię. Zdarza 
się nawet, że podczas za-
jęć na wodzie trener za-
rządza przerwę, podczas 
której, w ramach dosko-
nalenia kondycji, biega-
my albo gramy w piłkę, 
wracając za czas jakiś 
jeszcze raz na wodę. 

D.P.: Czy starcza ci sił, aby po 
intensywnym przecież trenin-
gu jaki odbywa każdy kajakarz, 
uprawiać sport dla relaksu, re-
kreacyjnie?
Grzesiu: Tak i bardzo to lubię. 
Stąd mój udział w rokietnickich 
biegach, którymi zaraziłem naj-
pierw tatę i braci, a teraz nawet 
mamę i najmłodszą siostrę Lidkę.
D.P.: Wielkim Twoim sukcesem 
jest tegoroczny, jeszcze bardzo 
świeży, TYTUŁ MISTRZA POL-
SKI w pływaniu długodystan-
sowym. Opowiedz nam o atmo-
sferze tych zawodów i Twoich 
emocjach z nimi związanych.
Grzesiu: pojechaliśmy do Tych 
koło Katowic, gdzie na torze rega-
towym odbyły się długodystanso-
we starty na odcinku dwóch kilo-
metrów. Pogoda była trudna – fale 
biły od boku i dopiero na nawro-
cie zaczęły mi sprzyjać uderzając 
od dziobu. Płynąłem w kategorii 
chłopców z rocznika 1997 i 1998. 
O zwycięstwie zdecydowało chyba 
to, że jestem trochę nietypowym 
zawodnikiem lubiącym właśnie 
taki układ fal. Najswobodniej pły-
wam bowiem pod falę lub z falą 
boczną, która u innych często pro-
wadzi do wywrotek. Właśnie swo-
boda z jaką płynąłem oraz umie-
jętne rozłożenie sił umożliwiły mi 
zwycięstwo.
D.P.: Z jaką przewagą pokona-
łeś rywali i jaką obrałeś strategię 
żeby być najlepszym?
Grzesiu: Kiedy ja byłem już na 
mecie, następny zawodnik miał 
do niej jeszcze 200 m. Płynąłem 
mocno przez pierwsze 200 me-
trów, by potem nieco odpocząć 

i zebrać siły na finisz, w którym 
trzeba dać z siebie wszystko. Uda-
ło się i bardzo się z tego cieszę, 
tym bardziej, że w biegu starto-
wało około 20 kajakarzy z moje-
go rocznika.
D.P.: Twoje zwycięstwo z Tych 
nie jest jedynym osiągnięciem 
na kajakarskich torach regato-
wych.
Grzesiu: W zeszłym roku, wraz 
z Mateuszem Ostrowskim byliśmy 
drudzy na długodystansowych 
Mistrzostwach Polski w Warsza-
wie. Kajaki są teraz dla mnie bar-
dzo ważne i myślę, że długo będę 

jeszcze trenował, by starty, w któ-
rych biorę udział kończyć zwycię-
stwem. Jednak gdy kiedyś zacznę 
pracować, może jako masażysta 
po ukończeniu AWF, będzie to 
przede wszystkim rekreacja, tak 
jak bieganie i na pewno zawsze 
sport w takiej formie będzie dla 
mnie ważny. Jakie mam marze-
nia? Nie są jakieś bardzo konkret-
ne. Chciałbym po prostu gdzieś 
pojechać, dużo zobaczyć i zwie-
dzić, a sportem zwyczajnie się cie-
szyć.

Z młodymi mistrzami sportu  
rozmawiała Danuta Potrawiak

Sekcja Karate UKS „BŁYSKAWICA” w Rokietnicy
w związku z wyjazdem zawodników na Mistrzostwa Europy 
– Belgrad 2009 r., któremu Patronował Wójt Gminy Rokiet-
nica, składa serdecznie podziękowania, za umożliwienie wy-
jazdu: Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, Wój-
towi Gminy Rokietnica, Pani Danucie Błaszczyk – Firma 
SHARK – Poznań, oraz Panu Gabryelowi Kotłowskiemu- 

Welco.Br. – Rokietnica, a także Pani Małgorzacie Szymań-
skiej za pomoc w zoorganizowaniu wyjazdu.

Zawodnicy stanęli na wysokości zadania – Bartek Protase-
wicz został wicemistrzem Europy w kumite indywidualnym, 
Paulina Dukat i Przemek Protasewicz zajęli V miejsca w ku-

mite drużynowym.
Dziękujemy zawodnikom za godne reprezentowanie klubu, 
gminy i kraju. Kadrowiczom oraz ich trenerowi Jarosławowi 

Kucowi serdecznie gratulujemy, życząc wytrwałości  
w drodze do osiągania wyznaczonych celów sportowych  

a także w życiu osobistym. 

Prezes UKS „Błyskawica”
Hanna Wocko
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Zwycięstwo drużyny z Kaźmierza i Napachania w I Turnieju Piłkarskim Czterech Gmin ORLIK 2012

Król Strzelców:  
Mateusz Pawlak – SP Szamotuły
Najlepszy Bramkarz: 
Mikołaj Wielicki – SP Mrowino
Organizator	I	Turnieju	Piłkarskiego:
AZS	Poznań	i	Klub	Sportowy	Arka	
Kiekrz;

Współorganizatorzy:
Urząd	Gminy	w	Rokietnicy	i	Gimna-
zjum	z	Oddziałami	Integracyjnymi	w	
Napachaniu;
Patronat	Honorowy:
Wójtowie	Gmin:	Kaźmierz	–	Wiesław	
Włodarczak,	Tarnowo	Podgórne	–	Tade-
usz	Czajka,	Rokietnica	–	Bartosz	Derech	
oraz	Zastępca	Burmistrza	Miasta	i	
Gminy	Szamotuły	–	Jaromir	Zieliński;
Patronat	medialny:
Telewizja	WTK,	Radio	Merkury	Poznań,	
Polska	Głos	Wielkopolski;
Fundatorzy	pucharów,	nagród	i	medali:
•	Urząd	Gminy	w	Rokietnicy;
•	AZS	Poznań;
•	Starostwo	Powiatowe	w	Poznaniu	i	
Szamotułach;
•	Urząd	Gminy	w	Kaźmierzu;
•	Urząd	Gminy	w	Tarnowie	Podgórnym;
•	Urząd	Miasta	i	Gminy	w	Szamotułach;
•	Dom	Wydawniczy	REBIS	Sp	z	o.o.	
w	Poznaniu;

Sponsorzy	i	dobroczyńcy:
•	Dyrektor	Jacek	Welman,	nauczyciele,	
personel	oraz	uczniowie	Gimna-
zjum	z	Oddziałami	Integracyjnymi	
w	Napachaniu;
•	Grzegorz	Jakś	–	Wiceprezes	Arki	
Kiekrz;
•	Wojciech	Weiss	–	Wiceprezes	AZS	
Poznań;
•	Leszek	Skrzypiński	–	Sekretarz	
Gminy	Rokietnica;
•	 Jednostka	OSP	w	Napachaniu;
•	 Jednostka	OSP	w	Rokietnicy;
•	Sędziowie	Turnieju	z	Wielkopolskiego	
Okręgowego	Związku	Piłki	Nożnej	
w	Poznaniu;
•	Tomek	Małek	i	Marcin	Potrawiak	-	
pomoc	w	prowadzeniu	biura	Turnieju;	
•	Ryszard	Lubka	-	specjalne	
podziękowania	za	społecznikowską	
działalność,	pasję	i	serce	wkładane	
w	każde	przedsięwzięcie;

Zorganizowany w dniu 7 czerwca 
2009 roku I Turniej Piłkarski Czterech 
Gmin Orlik 2012, z udziałem 6 drużyn 
w kategorii szkół podstawowych i 4 -  
reprezentujących gimnazjalistów, ro-
zegrany w atmosferze sportowej rywa-
lizacji, godnej najlepszych mistrzów, 
zakończył się zwycięstwem reprezen-
tacji Szkoły Podstawowej w Kaźmie-
rzu i Gimnazjum z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Napachaniu – Gmina 
Rokietnica.
W kategorii Szkół Podstawowych 
rozgrywki odbywały się w dwóch 
grupach. Niekwestionowanym leade-
rem Grupy A została drużyna ze Szko-
ły Podstawowej w Kaźmierzu, nato-
miast zwycięzcę w Grupie B spośród 
dwóch drużyn, które zebrały tą sama 
ilość punktów – Szkoły Podstawowej 
w Przeźmierowie i Szkoły Podstawo-
wej w Szamotułach, wyłonić musiały 
rzuty karne. Ostatecznie w Finale Tur-
nieju jako druga zagrała drużyna ze 
Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie. 
Pełen emocji i bardzo wyrównanej gry 
mecz zakończył się bezbramkowym 
remisem. Zgodnie z regulaminem, 
trzeba było więc rozegrać rzuty karne. 
W ich wyniku zwycięzcą Turnieju w 
kategorii szkół podstawowych zosta-
ła drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Kaźmierzu. Okazały puchar, ufun-
dowany przez Wójta Gminy Rokiet-
nica szczęśliwy zespół odebrał z rąk 
Starosty Szamotulskiego, Pana Pa-
wła Kowzana.
W kategorii szkół Gimnazjalnych 
rozgrywki wobec zgłoszenia się czte-
rech zespołów, odbywały się według 
systemu „każdy z każdym”, a zwy-
cięzcą rywalizacji została drużyna, 
która zdobyła w rozgrywkach naj-
większą liczbę punktów. Zagrzewani 
przez swych trenerów i opiekunów pił-
karze uraczyli widzów widowiskiem, 
obfitującym w wiele ciekawych akcji, 
a przede wszystkim dużą ilość bra-
mek. Choć trzeba przyznać, że poziom 
umiejętności zaprezentowanych przez 
poszczególne drużyny był wyrówna-
ny, to jednak zdecydowanym zwy-
cięzcą został zespół z Gimnazjum 
w Napachaniu, gromadząc na swym 
koncie aż 7 punktów (następna druży-
na zdobyła ich np. 5, a kolejna 4). Pu-
char dzielnym piłkarzom wręczył 
wyjątkowy gość sportowych zma-
gań w Napachaniu – poseł na Sejm 
RP, Pan Jacek Tomczak.
Jak przystało na prawdziwy Turniej i te 
zawody miały swojego króla strzelców 
i najlepszego bramkarza. Piękne statu-
etki z rąk Ryszarda Lesińskiego, Prze-
wodniczącego Kolegium Sędziów przy 
Wielkopolskim Okręgowym Związ-
ku Piłki Nożnej w Poznaniu odebra-

li – Mateusz Pawlak ze Szkoły Pod-
stawowej w Szamotułach, zdobywca 
najpiękniejszych bramek oraz Miko-
łaj Wielicki ze Szkoły Podstawowej 
w Mrowinie, podziwiany za bram-
karską klasę i skuteczność.
Ceremonia wręczenia nagród dzięki 
organizatorom Turnieju – AZS Po-
znań i Klubowi Sportowemu Arka 
Kiekrz oraz jego patronom honoro-
wym – wójtom gmin Kaźmierz, Ro-
kietnica, Tranowo Podgórne i Za-
stępcy Burmistrza Miasta i Gminy 
Szamotuły, miała bardzo uroczysty 
charakter. Trzy zwycięskie zespo-
ły w każdej kategorii otrzymały pu-
chary, a ich zawodnicy medale oraz 
nagrody rzeczowe. Zadbano także o 
wszystkich uczestników sportowych 
zmagań. Obdarowani upominkami 
ufundowanymi przez Dom Wydaw-
niczy „Rebis” Sp. z o.o., w Poznaniu, 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
oraz cztery zaprzyjaźnione gmi-
ny, posileni, dzięki przychylności 
sponsorów i organizatorów Turnie-
ju, wspaniałą grochówką i „szneką 
z glancem”, z pewnością z zadowole-
niem wspominać będą piłkarski tur-
niej przeprowadzony na gościnnej 
murawie Orlika w Napachaniu. 

D.P.

WYNIKI KOŃCOWE:
SZKOŁY PODSTAWOWE
1	Miejsce		 SP	Kaźmierz
2	Miejsce	 SP	Przeźmierowo
3	Miejsce	 SP	Szamotuły
4	Miejsce	 Arka	Kiekrz
5	Miejsce	 SP	Rokietnica
6	Miejsce	 SP	Mrowino
GIMNAZJA
1	Miejsce	 Gimnazjum	w	Napachaniu
2	Miejsce	 Gimnazjum	nr	4		

w	Szamotułach
3	Miejsce	 Gimnazjum	w	Rokietnicy
4	Miejsce	 Gimnazjum	Tarnowo		

Podgórne
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Przygotowania do I Powiatowe-
go Turnieju Koszykówki Osób 
Niepełnosprawnych trwały od 
dawna i jak wszystkie działania 
„ROKTARU” pozwalały być ab-
solutnie pewnym, że pierwsza 
w powiecie poznańskim impre-
za sportowa tej rangi zakończy 
się pewnym sukcesem. Nikt nie 
brał pod uwagę tego, że plany or-
ganizatorom pokrzyżować może 
pogoda. Jednak dla zawsze go-
towych na wszystko członków 
stowarzyszenia, którym nie tak 
dawno temu udało się wreszcie 
zaznaczyć w społeczeństwie swo-
ją jakże ważną obecność, nie mo-
gło być mowy o poddaniu się fali 
zwątpienia i niemocy. Mimo ko-
lejnych deszczowych dni dzielni 
organizatorzy zapinali wszyst-
ko na ostatni guzik. Po raz kolej-
ny okazało się, że połączone siłą 
dobrej woli, przyjacielskich re-
lacji i zwykłej ludzkiej życzliwo-
ści dłonie, przenosić mogą góry, 
a w tym konkretnym przypad-
ku - chmury odsłaniając piękny 
błękit zalanego słońcem nieba. 
Orlik w Napachaniu i jego oto-
czenie, przypominało kolorowe 
miasteczko. Namioty ze słodkoś-
ciami, bukietami kwiatów, pach-
nącymi truskawkami, napojami 
dla uczestników zawodów, ich 
przyjaciół, bliskich i zaproszo-
nych gości,  prezentowały się im-
ponująco. Wszyscy chętni, a było 
ich wielu, nabyć mogli wyjątkowe 
prace plastyczne przygotowane 
przez podopiecznych „ROKTA-
RU” w ramach zajęć warsztatów 
terapii zajęciowej oraz poczęsto-
wać się pyszną grochówką. Jed-
nak centralnym miejscem im-
prezy było oczywiście tartanowe 
boisko do koszykówki, na którym 
do zawodów stanęło pięć drużyn, 
zagrzewanych do walki przez 
zgromadzonych na widowni kibi-
ców. Pokonać nieśmiałość, obawę 
przed odrzuceniem i śmiesznoś-
cią, uwierzyć w siebie, by stać się 
niekwestionowanym mistrzem 
- to było najważniejsze przesła-
nie tej imprezy. Przygotowana w 
sposób profesjonalny – z losowa-
niem drużyn i systemem rozgry-
wek „każdy z każdym”, zawodo-
wym sędzią koszykówki, panem 

Adamem Filipionkiem z Wielko-
polskiego Związku Koszykówki 
w Poznaniu, prawdziwym spor-
towym komentarzem pana Wojt-
ka Brych-Kadzińskiego, do końca 
obfitowała w chwile emocji i na-
pięcia rozstrzygane często rzuta-
mi osobistymi. I choć wyłoniła 
mistrzów – Zespół Koniczyn-
ka z Murowanej Gośliny, który 
z dumą dzierżył piękny Puchar 
Starosty Poznańskiego, wręcza-
ny w imieniu Jana Grabowskie-
go przez Dyrektor Powiatowego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie, Pa-
nią Elżbietę Bijaczewską, to przy-
gotowany przez organizatorów 
system nagradzania spowodo-
wał, że żaden z uczestników za-
wodów nie wyjechał z Napacha-
nia z pustymi rękami. Były więc 
mniejsze puchary i piłki do ko-
szykówki dla pozostałych dru-
żyn, medale i upominki dla każ-
dego uczestnika, nagrody dla 
najlepszego trenera, za grę „fair 
play”, za największą ilość zdoby-
tych punktów, dla najlepszej za-
wodniczki, najmłodszego uczest-
nika. Upominki otrzymali też 
sędziowie, wolontariusze i wszy-
scy trenerzy drużyn. Całe zawo-
dy, rozpoczęte z przytupem przez 
Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy, 
kierowany przez radną powiato-
wą Panią Krystynę Semba i za-
mykająca je ceremonia, pełna 
owacji i wzajemnych serdeczno-
ści dowiodły, że nie ma wśród nas 
ludzi niepełnowartościowych, 
marginalizowanych, odstawio-
nych gdzieś na bok, na bardziej 
stosowny moment – lepsze czasy. 
Wyciągnij rękę, podaj dłoń, po-
zwól położyć sobie głowę na ra-
mieniu, przytul tego, kto właśnie  
w tej chwili o to prosi, kołysz się 
w rytm wesołej muzyki, nagra-
dzaj każdy podjęty wysiłek, ak-
ceptuj inność i śpiewaj jak Pta-
ki  - wolne, szczęśliwe, radosne, 
swobodne i bezpieczne. Żaden 
z naszych trochę mniej doskona-
łych braci nie będzie musiał wte-
dy prosić za pomocą artystycz-
nych środków wyrazu o nadzieję, 
która marzeniem nazywa oczy-
wistość.

D.P.

Kiedy po swojej stronie ma się nawet najbardziej kapryśną pogodę

Drużyny biorące udział w zawodach i ich końcowa klasyfikacja:
I Miejsce II Miejsce II Miejsce IV Miejsce V Miejsce

SOS 
KONICZYNKA	
Murowana	
Goślina

MUSTANGI I		
Zespół	Szkół	
Zawodowych	
w	Poznaniu,	
ul.	Żniwna

PŁOMIEŃ I	
Napachanie

MUSTANGI II	
–	Zespół	szkół	
Zawodowych	
w	Poznaniu,	
ul.	Żniwna

PŁOMIEŃ II	
Napachanie

l	 Organizator:	Stowarzyszenie	Osób	Niepełnosprawnych	i	Ich	rodzin	„ROKTAR”.
l	 Turniej	 jest	 zadaniem	 powierzonym	 i	 wspartym	 przez	 Starostwo	 Powiatowe	
w	Poznaniu	i	Gminę	Rokietnica,	a	partnerami	biorącymi	udział	w	jego	realizacji	
jest	Gmina	Tarnowo	Podgórne	i	Gimnazjum	z	Oddziałami	Integracyjnymi	w	Na-
pachaniu.

l	 Patronat	 medialny:	 Radio	 „Merkury”,	 „Polska	 Głos	 	 Wielkopolski”,	 „Filantrop	
naszych	czasów”,	„Sąsiadka	–	Czytaj”	i	„Rokickie	Wiadomości”

l	 Fundatorzy	Pucharów,	medali	i	nagród:
m	Starosta	Poznański	–	Puchar	dla	zwycięzcy	turnieju
m	Wójt	Gminy	Tarnowo	Podgórne	–	puchary	dla	pozostałych	drużyn	i	medale	
dla	wszystkich	uczestników	Turnieju

m	Wójt	Gminy	Rokietnica	–	piłki	do	koszykówki	dla	każdej	drużyny	oraz	upo-
minki	dla	wszystkich	uczestników	Turnieju

Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin ROKTAR 
składa SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
-	 P.	 Janowi	 Grabkowskiemu,	 Staroście	
Poznańskiemu,

-	 P.	Darii	Kowalskiej-Tonder,	Wicedyrek-
torowi	 Wydziału	 Promocji	 Starostwa	
Powiatowego,

-	 P.	 Bartoszowi	 Derechowi,	 Wójtowi	
Gminy	Rokietnica,	

-	 P.	 Tadeuszowi	 Czajce,	Wójtowi	 Gminy	
Tarnowo	Podgórne,

-	 P.	 Tadeuszowi	 Zimnemu,	Wicewójtowi	
Gminy	Tarnowo	Podgórne,

-	 p.	Ryszardowi	Lubce,	Wiceprzewodni-
czącemu	Rady	Gminy	Rokietnica	i	jed-
nocześnie	Przewodniczącemu	Komisji	
Oświaty	i	Sportu	w	Gminie	Rokietnica,

-	 p.	Leszkowi	Skrzypińskiemu,	Sekreta-
rzowi	Gminy	Rokietnica	i	jednocześnie	
prowadzącemu	 Turniej	 Koszykówki	 o	
Puchar	Starosty	Poznańskiego

-	 p.	 Jackowi	 Welmanowi,	 Dyrektorowi	
Gimnazjum	z	Oddziałami	Integracyjny-
mi	w	Napachaniu,

-	 p.	 Stanisławowi	 Wilhelmowi,	 Komen-
dantowi	OSP	w	Napachaniu,

-	 p.	 Krzysztofowi	 Krzysztofiakowi,	 Pre-
zesowi	PUK	w	Rokietnicy,

-	 p.	Jerzemu	Królowi,		
Prezesowi	ROKBUS	w	Rokietnicy,

-	 p.	Piotrowi	Łakomemu,		
Kierownikowi	Piekarni	w	Rokietnicy,

-	 p.	 Arturowi	 Lisiakowi,	 Kierownikowi	
Cukierni	„Kamilek”	w	Rokietnicy,	

-	 p.	Grażynie	 i	Antoniemu	Michno,	ZUH	
„GAFIT”

-	 p.	Markowi	Trepka	–	Arka	Kiekrz	PHU	
SCREEN	DRUK	S.A.,

-	 p.	Krystynie	Semba,	Kierownikowi	Ze-
społu	„Lusowiacy”,

-	 p.	Wojtkowi	Brych-Kadzińskiemu,	na-
uczycielowi	 wychowania	 fizycznego	
w	Gimnazjum	z	Oddziałami	Integracyj-
nymi	w	Napachaniu,

-	 p.	Robertowi	Domżał	–	dziennikarzowi	
„Polska	Głos	Wielkopolski”,	

-	 p.	 Karolinie	 Kasprzak	 –	 dziennikarce	
„Filantrop	naszych	czasów”,	

-	 p.	 Danucie	 Potrawiak	 –	 redaktorowi	
naczelnemu	„Rokickich	Wiadomości”.

wszystkim	 terapeutom	 oraz	 całym	 ro-
dzinom	 osób	 niepełnosprawnych	 Sto-
warzyszenia	 „ROKTAR”,	 ich	 znajomym	
i	 przyjaciołom	 za	 ogromną	 życzliwość,	
współpracę,	 hojność	 oraz	 zrozumienie	
okazane	naszej	organizacji	w	czasie	przy-
gotowań	 do	 I	 Turnieju	 Piłki	 Koszykowej	
dla	 Osób	 Niepełnosprawnych	 	 o	 Puchar	
Starosty	Poznańskiego.

Napachanie, czerwiec 2009 r.
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Koło Wędkarskie  
dla ROKTAR-u
31.05.2009 pod przewodnictwem 
Zarządu  Koła Wędkarskiego w 
Tarnowie Podgórnym na czele 
z prezesem, p. Markiem Perzem 
oraz za sprawą wiceprezesa ROK-
TAR-u, zagorzałego wędkarza, 
p. Henryka Wiśniewskiego zor-
ganizowano w Parku 700-lecia 
w Tarnowie Podgórnym zawo-
dy wędkarskie dla uczestników 
zajęć terapeutycznych Stowa-
rzyszenia Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin „ROKTAR”. 
Wcześniej w  tym celu specjalnie 

wpuszczono do stawu karpie ze 
stawów hodowlanych. Na tę oka-
zję przygotowano stanowiska do 
wędkowania, wędki i towarzy-
stwo doświadczonego wędka-
rza. Potem już tylko 3 godz. pil-
nego wpatrywania się w spławik, 
czy ryba nie bierze, ciche poga-
wędki, spokój i pełen relaks dla 
rasowych wędkarzy oraz próba 
charakteru dla nadaktywnych 
na co dzień. Na szczęście pogoda 
się na ten czas unormowała, nie 
padało. Przyjechaliśmy z cały-
mi rodzinami. Było ciepło, a na-
wet parno. Jednak na koniec za-
wodów już w małym pośpiechu 

wręczane były medale i upomin-
ki. Najpierw Małgosi Mruk, któ-
ra samodzielnie wyłowiła dorod-
nego karpia, a potem pozostałym 
zawodnikom, którzy po dekora-
cji medalami losowali wyłowione 
karpie przez swoich opiekunów, 
członków Koła Wędkarskiego. 
Pamiątkowemu zdjęciu towa-
rzyszyła już wielka granatowa 
chmura a odjazd odbywał się w 
strugach deszczu, jeżeli ktoś zdą-
żył wsiąść do samochodu. Nie-
którzy , chroniąc się w namiocie 
przed deszczem, musieli moc-
no go trzymać, żeby nie odleciał 
wraz z wichurą.

 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR” 

Witam wszystkich amato-
rów sadownictwa. Po raz 

kolejny mieliśmy okazję przeko-
nać się, jak bardzo efekty naszej 
pracy w ogrodzie zależą od po-
gody. Niedawno przeszły nad na-
szym regionem gwałtowne burze 
z silnymi wichurami i lokalnie 
gradobiciem. Zabezpieczenie się 
przed skutkami takich anoma-
liów pogodowych jest praktycz-
nie niemożliwe. Na większych 
powierzchniach stosuje się w sa-
dach osłony przeciwwiatrowe 
z wysokich drzew, na przykład 
świerków. Widziałem również 
stosowane na zachodzie Euro-
py konstrukcje z naciągniętymi 
siatkami chroniącymi drzewa 
i owoce na nich przed ewentu-
alnym gradem. W Wielkopol-
sce gradobicia zdarzały się do tej 
pory stosunkowo rzadko, potęż-
ne wichury i nawałnice wystę-
powały co kilka lat i stosowanie 

kosztownych zabezpieczeń było 
do tej pory nieopłacalne. Jed-
nakże z powodu obserwowanych 
zmian pogody w ostatnim czasie 
– być może trzeba będzie o tym 
pomyśleć.

W naszych ogrodach przy-
szła pora na nagrodę za 

dotychczasowe trudy - pora zbio-
rów. Jesteśmy na ukończeniu 
zbiorów truskawek i po raz kolej-
ny przekonujemy się dobitnie, że 
truskawki muszą być chronione 
3-4 opryskiwaniami przed sza-
rą pleśnią. Ten powszechnie wy-
stępujący grzyb powoduje gnicie 
owoców i potrafi zniszczyć więk-
szość dojrzewających truskawek. 

W naszych ogrodach i sa-
dach przydomowych czę-

sto uprawiamy pod drzewami 
owocowymi warzywa i rośliny 
jagodowe. Oczywiście zgodnie z 
zasadami rolnictwa ekologiczne-
go i zdrowym rozsądkiem ogra-

niczamy stosowanie chemicz-
nych środków ochrony roślin. 
Jednakże czasami trzeba z nich 
skorzystać. Koniecznie pamię-
tajmy o terminach karencji, czy-
li okresie, jaki musi upłynąć od 
momentu zastosowania danego 
środka ochrony roślin, do zbio-
ru owoców czy warzyw, również 
tych, które są pod opryskiwany-
mi drzewami. Często w bieżącym 
okresie pojawiają się na młodych 
przyrostach drzew i krzewów 
mszyce. Mamy do wyboru spo-
ro skutecznych preparatów zwal-
czających tego szkodnika. Chcąc 
ochronić pożyteczne owady, na 
przykład pszczoły, warto zwró-
cić uwagę na okresy prewen-
cji, czyli czas, kiedy dany prepa-
rat jest niebezpieczny dla innych 
niż zwalczane gatunków. Opry-
skiwania najlepiej wykonać wie-
czorem, po oblotach pszczół. Jest 
to również pora, kiedy zwykle 
uspokaja się wiatr, co pozwala 
na precyzyjne opryskiwanie, bez 
zwiewania preparatu na sąsied-

nie rośliny i na ogrodnika! Dla 
porządku przypomnę o stosowa-
niu odpowiednich zabezpieczeń 
– gumowych rękawic, okularów 
itp. Zawsze należy przeczytać do-
kładnie instrukcję stosowania 
środków ochrony roślin, dokład-
nie przeliczyć dawkę czy koncen-
trację preparatu. Życzę powodze-
nia.

mgr inż. Grzegorz Musielak

Dziękujemy p. Markowi Perzowi 
i jego wspaniałym wędkarzom  z 
Koła Wędkarskiego w Tarnowie 
Podgórnym za piękną przygodę z 
wędkowaniem.

Stoiska ROKTAR-u  
nie było

Ze względu na ulewny deszcz, 
kałuże i błoto, mimo wcześniej-
szych przygotowań, zorganizo-
wania miejsca na placu, namiotu, 
przywiezienia prac przygotowa-
nych na zajęciach terapeutycz-
nych przez podopiecznych 
Stowarzyszenia „ROKTAR” zre-
zygnowaliśmy ze stoiska. Jesz-
cze będzie wiele okazji do zapre-
zentowania się, np. przy okazji 
„I Powiatowego Turnieju Koszy-
kówki Osób Niepełnosprawnych 
o Puchar Starosty Poznańskie-
go” przy kompleksie boisk „Orlik 
2012” w Napachaniu (06.06.09), 
na dożynkach „U księdza za pło-
tem” w Lusowie (30.08.09), na 
festynie „Rumpuć” w Rokietni-
cy  (05.09.09), na andrzejkach 
w Gimnazjum w Napachaniu 
(27.11.09). Zapraszamy!

Zofia Michałek

Pamiętajmy o ogrodach
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TWÓJ 
DOKTOR
DAR ŻYCIA
14 czerwca jest dniem urodzin Karola Landste-
inera laureata Nagrody Nobla, odkrywcy gru-
powego układu krwi ABO.14 czerwca został 
wybrany jako Światowy Dzień Honorowych 
Dawców Krwi przez trzy organizacje: Między-
narodowa Federację Organizacji Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzyna-
rodową Organizację Honorowych Krwiodaw-
ców oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Transfuzji Krwi. Do tych organizacji dołączyła 
Światowa Organizacja Zdrowia. Jest to corocz-
ne święto wielu milionów osób, które w każ-
dym zakątku naszego globu oddają krew, by 
ratować ludzkie życie. Niezależnie bowiem 
od koloru skóry, wyznania, poglądów 
krew łączy wszystkich ludzi na świecie.
Krew to płynna tkanka, składająca się z krwi-
nek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi 
i osocza. Jest bezcennym lekiem, którego po-
mimo wielu prób i postępu naukowego  nie 
udało wytworzyć się syntetycznie. Jest po-
trzebna nie tylko ofiarom wypadków, ale tak-
że cierpiącym na szereg poważnych chorób.
Celem Światowego Dnia Honorowych Daw-
ców Krwi jest podniesienie świadomości spo-
łecznej dotyczącej istoty oddawania krwi, za-
chęcenie wszystkich ludzi do włączenia się 

do idei honorowego krwiodawstwa oraz po-
dziękowania wszystkim Honorowym Daw-
com Krwi za propagowanie tej idei. Ponadto 
ŚDHDK wskazuje istotę systematycznego od-
dawania krwi, by uniknąć braków krwi, które 
systematycznie występują w wielu krajach na 
całym świecie w okresie letnim, kiedy wzra-
sta zapotrzebowanie na krew, a ilość osób od-
dających maleje.
W tym roku tematem przewodnim Świa-
towego Dnia Honorowych Dawców krwi 
jest „Bezpieczna krew dla bezpiecznego 
macierzyństwa”. Każdego roku odnotowuje 
się ok. 500 tys. zgonów dzieci bądź ich matek 
spowodowanych takimi chorobami jak ane-
mia, malaria, HIV/AIDS, zakażeniami ran, bądź 
poprzez konflikt serologiczny, czyli niezgod-
ność pomiędzy grupami krwi matki i ojca. W 
każdej sekundzie ktoś na świecie potrzebuje 
krwi do ratowania życia. Dzięki 80 milionom 
jednostek krwi rocznie pozyskanym w skali 
globu można uratować wiele z tych istnień. 
I Ty możesz przyłączyć się  
do grona dawców życia.
Dorosły człowiek posiada ok. 5-6 l krwi. Jed-
norazowo dawca - mężczyźni nie częściej niż 
co 8 tygodni, kobiety nie częściej niż co 12 ty-
godni - oddaje 450 ml krwi, czyli mniej niż 
10% swojej krwi. Organizm w ciągu kilku go-
dzin uzupełnia ilość krwi, która została po-
brana!
Kto może oddać krew ?

 osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą 
co najmniej 50 kilogramów;

 osoby, u których w ciągu ostatnich 6 mie-

sięcy nie wykonano tatuażu, przekłucia 
uszu lub innych okolic ciała;

 osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy 
nie miały wykonanych diagnostycznych 
badań i zabiegów endoskopowych (ga-
stroskopii, panendoskopii, artroskopii, la-
paroskopii);

 osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy 
nie były leczone krwią lub jej składnikami;

Osoby dorosłe mogą oddać krew po okresie: 
 6 miesięcy po dużych zabiegach chirur-

gicznych;
 2 tygodni po przebyciu grypy lub infekcji z 

gorączką;
 2 tygodni po zakończeniu leczenia anty-

biotykami;
 7 dni po wykonaniu małego zabiegu chi-

rurgicznego;
 48 godzin po szczepieniu przeciwko gry-

pie i żółtaczce oraz anatoksyną przeciw-
tężcowa;

 � dni po zakończeniu miesiączki;
 6 miesięcy po porodzie lub zakończeniu 

ciąży;
Przed pobraniem potencjalny dawca ma bez-
płatnie wykonywane badania:

 oznaczenie grupy krwi w układzie ABO i 
Rh;

 pełnej morfologii krwi;
 ALAT;
 znaczników wirusowego zapalenia wą-

troby typu B i C, AIDS oraz zakażeń kiłą.
Istnieje wiele objawów, chorób i pobieranych 
leków, które trwale lub okresowo dyskwali-
fikują osobę jako dawcę krwi. W przypadku 

przeciwwskazań  do oddania krwi możesz po-
móc też w inny sposób. W Polsce od ponad 
10 lat realizuje się kampanię promocyj-
no-edukacyjną na rzecz Honorowego 
Krwiodawstwa, w którą zaangażowane są 
media i znane osobistości. W chwili obec-
nej te działania są prowadzone poprzez 
kampanię społeczną KREWNIACY. Prowa-
dzony jest program edukacyjny dla najmłod-
szych - Honorowe Krwinki, aktywizowane są 
środowiska lokalne w całym kraju do promo-
cji Honorowego Krwiodawstwa w ramach 
programu KrewniacyClub, zbierane są fundu-
sze na zakup ruchomej stacji krwiodawstwa 
do poboru krwi im. Jana Pawła II. Fundacja 
Krewniacy została założona przez Mar-
cina Velinowa, honorowego Krwiodaw-
cę i mistrza AIKIDO.
Krewniakiem może zostać każdy, niekoniecz-
nie oddając krew lub deklarując wolę bycia 
dawcą narządów do transplantacji. To każdy, 
kto wspiera Honorowe Krwiodawstwo i dzia-
łania Fundacji. 
Moja 22 letnia córka 10 maja 2009 r. zupełnie 
nas zaskakując, przyniosła do domu Legity-
mację Honorowego Dawcy Krwi z pierwszym 
wpisem. Myślę, że to pokolenie posądzane 
o skrajny egoizm i materializm jest gotowe 
do niesienia pomocy innym i na naszym tere-
nie pojawi się więcej takich legitymacji, jeśli 
aktywnie włączymy się do propagowania tak 
szlachetnej idei.

lek.med. Jolanta Dańczak 
specjalista medycyny rodzinnej

Według	 Pierwszej	 Księgi	 Mojżeszowej	 Adam	 i	 jego	 po-
tomkowie	żyli	bardzo	długo.	Noe	miał	ponoć	500	lat	gdy	
spłodził	 Sema,	 Chama	 i	 Jafeta.	 Bóg	 był	 jednak	 niezbyt	
zadowolony	z	faktu	długowieczności	ciała	człowieka	i	po-
stanowił,	iż	może	on	żyć	najwyżej	120	lat.	Dzisiejsze	świa-
towe	rekordy	długowieczności	na	ogół	nie	przekraczają	tej	
biblijnej	granicy	mimo,	że	w	ostatnich	latach	średnia	życia	
znacznie	się	podniosła.
Profesor	Zbigniew	Cendrowski,	autor	książkowego	opraco-
wania	naukowego	„	Będę	żył	107	lat”	w	momencie	pisania	
tekstu	miał	64	lata.	W	uzasadnieniu	tytułu	powołuje	się	na	
zgodność	medycyny	i	Biblii	co	do	możliwości	osiągnięcia	
wieku	120	lat.	By	jednak	to	osiągnąć	niezbędne	jest	po-
stępowanie	zgodnie	z	zaleceniami	dotyczącymi	zdrowego	
stylu	życia.
Autor	 sam	 realizujący	warunki	 zawarte	w	opracowanym	
przez	 siebie	Dekalogu	 Zdrowego	Stylu	 Życia	 twierdzi,	 że	
osiągnięcie	granicy	120	lat	jest	możliwe.	Zakłada	jednak,	
że	nie	wszystko	może	ułożyć	się	po	jego	myśli,	dlatego	od-
pisuje	sobie	13	lat,	stąd	owe	tytułowe	107	lat.	Zarzeka	się,	
że	gdyby	nie	udało	się,	to	i	tak	pozostałe	43	lata	mogą	być	
bardzo	ciekawe.
W	tym	miejscu	można	by	postawić	pytanie:	dlaczego	aku-
rat	107,	a	nie	na	przykład	105	lat?
O	odpowiedź	należało	by	zapytać	samego	autora.
Jeśli	zakłada	się,	że	każdy	z	nas	może	żyć	120	lat	to	dla-
czego	większość	wykorzystuje	swoją	szansę	w	50	–	70%?	
Przyczyn	należy	szukać	w	tzw.	polu	zdrowotnym.	Na	owe	
pole	wpływają	niżej	wymienione	czynniki:
-	czynniki	genetycznie	dziedziczne		. . . . . . . . . . . ok.	15%
-	medycyna	i	opieka	zdrowotna	. . . . . . . . . . . . . . ok.	10%
-	środowisko		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ok.	20%
-	styl	życia	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ok.	53%
Pierwsze	trzy	czynniki	są	po	części	niezależne	od	człowieka,	
natomiast	okazuje	się,	iż	w	ponad	50%	pola	zdrowotnego	
czwarty	czynnik	-	styl	życia	zależy	niemal	wyłącznie	od	sa-
mego	człowieka.	Podstawowymi	czynnikami	ryzyka	utraty	
zdrowia,	 nawet	 życia	 to:	 hipokinezja,	 niewłaściwa	 dieta,	

uzależnienia,	stres.	Wg	Cendrowskiego	owe	czynniki	odpo-
wiadają	nawet	w	80%	za	stan	naszego	zdrowia.	
	Prof.	Cendrowski	opracował	własny	dekalog.	Fiński	pro-
gram	 promocji	 zdrowia	 zawiera	 7	 zasad,	 których	 prze-
strzeganie	może	przedłużyć	życie	nawet	o	10	lat.
1.	 nie	palić	papierosów	(palenie	zwiększa	o	1/3	ryzy-
ko	raka	płuc	i	o	1/4	zawału	serca)

2.	 nie	pić	(lub	umiarkowanie)	alkoholu
3.	 utrzymywać	w	normie	masę	ciała

4.	 zachować	aktywność	fizyczną
5.	 zawsze	jeść	śniadanie
6.	 nie	dojadać	pomiędzy	posiłkami
7.	 spać	co	najmniej	7	godzin	na	dobę.

Wszyscy	 szukający	 nadziei	 na	 długie	 życie	 w	 zdrowiu	 i	
szczęściu	ze	swymi	problemami	zawracają	się	do	lekarzy	
a	dobry	lekarz	to	przede	wszystkim	człowiek	(Tytus Cha-
łubiński	–	lekarz	–	odkrywca	Zakopanego).
	 „Medical	 Tribune”	 swego	 czasu	 zamieścił	 ciekawą	 in-
formację.	Otóż	na	100	osób	zgłaszających	się	do	lekarza	
tylko	wobec	15%	 interwencja	medyczna	 jest	skuteczna.	
W	15%	medycyna	jest	bezsilna,	zaś	w	pozostałych	70%	
organizm	jest	we	stanie	sam	się	wyleczyć.
Medice	sana	te	ipsum	(lekarzu	ulecz	się	naprzód	sam).	Ta	
starożytna	maksyma	jest	i	dziś	jak	najbardziej	aktualna.	
Po	 co	 zaraz	 sięgać	 po	 środki	 farmakologiczne,	 skutecz-
ne	 w	 prawdzie	 w	 zwalczaniu	 choroby,	 lecz	 wywołujące	
uboczne,	 negatywne	 skutki?	 A	 może	 lepiej	 zastosować	
stare,	sprawdzone	domowe	sposoby	leczenia	jak:	herbat-
ka	babuni,	nalewki	z	cebuli,	czosnku,	różne	ziółka?
	Długość	 życia	 zależna	 jest	 od	podstawowych	praw	na-
tury.	Jednym	z	nich	jest	ruch.	„Natury	nie	da	się	oszukać.	
Ruchu	i	wysiłku	fizycznego,	które	są	warunkiem	zdrowia,	
życia	i	rozwoju	nie	da	się	zastąpić	niczym”	(Z.	Cendrow-
ski).	Spadek	sprawności	fizycznej	jest	pierwszym	sygna-
łem	starzenia	się.	Ten	trend	można	zahamować,	opóźnić	
podejmując	jakiekolwiek	zajęcia	zwiększające	aktywność	
fizyczną.
Na	zakończenie.
Prof.	 Zbigniew	 Cendrowski	 mając	 64	 lata	 zaplanował	
dalsze	43.	dziś	ma	ok.	80	 lat.	Realizując	konsekwentnie	
swoje	plany	życia	zgodnie	z	opracowanym	prze	siebie	De-
kalogiem	Zdrowego	Stylu	Życia	ma	nadzieję	dożyć	107	lat.	
A	może	więcej?

Artykuł	opracowałem	na	podstawie	bibliografii	:	
Z.	Cendrowski	-	Będę	żył	107	lat.	Agencja	Promo	–	Lider.	Warszawa	1996r.
J.	Cendrowski	–	rycina-	drzewo	zdrowia.

adeck

Na zdrowie

O granicach ludzkiego życia
Adam przeżył 930 lat i umarł.
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Często się zdarza, że miejsce, 
które mamy okazję podziwiać 
czy zwiedzać, swej sławy wca-
le nie zawdzięcza założycielom. 
Przez długie lata zwyczajne i po-
spolite, jak wiele innych, staje się 
niezwykłe dopiero dzięki osobie, 
która potrafi nadać mu niepo-
wtarzalny urok. 

Tak jest i w przypadku kórnickie-
go zamku, którego historia sięga-
jąca Mikołaja Górki i wieku XV, 
zaczyna się właściwie z chwilą 
objęcia tych dóbr w 1826 r. przez 
Tytusa Działyńskiego i jego po-
tomków. Wszechstronnie wy-
kształcony, już we wczesnej mło-
dości zdradzający trwającą do 
końca życia kolekcjonerską pa-
sję, postanowił przebudować 
odziedziczony zamek z obron-
nej twierdzy na mieszkalną re-
zydencję. Plany pokrzyżował wy-
buch powstania listopadowego. 
Za aktywny w nim udział Ty-
tus Działyński, jako jeden z ad-
iutantów generała Skrzyneckie-
go, został ukarany przez władze 
pruskie konfiskatą majątku. Po 
ośmiu latach pobytu na emigra-
cji, powraca do Kórnika, by z pa-
sją zająć się realizacją, trwającej 
20 ostatnich lat jego życia, prze-
budowy zamku, zmieniającej go 
w neogotycka budowlę z orien-
talnymi zdobieniami, zamiesz-
kałą jednak, ze względu na złe 
rozwiązanie ogrzewania tylko 
latem. Dwukondygnacyjna bu-

dowla swą mieszkalną część mia-
ła głównie na parterze. Do dziś 
zachowały się w niej przepiękne 
inkrustowane posadzki łączące 
kilka rodzajów drewna, w tym i 
to pochodzące z okalającego za-
mek parku, okazałe szafy gdań-
skie, zawierające w bogatej orna-
mentyce sprytnie ukryte zamki, 

tak, by nie burzyły harmonii 
zdobień, sekretarzyki z szylkre-
tem – masą rogową otrzymywa-
ną z pancerzy żółwi, porcelana 
z Miśni, a także wiele cennych 
mebli czy ozdób przekazanych 
Tytusowi przez rodzinę, znają-
cą jego kolekcjonerskie pasje. 
Jest wśród nich fortepian z salo-
nu Klaudyny Potockiej, rodzonej 
siostry Tytusa, przy którym na 
emigracji zasiadał Fryderyk Cho-
pin, są autografy Adama Mickie-
wicza (m.in. III część Dziadów, 
ballada Pani Twardowska) i Ste-
fana Garczyńskiego, które zasi-
liły cenne zbiory biblioteki kór-

nickiej, jest oryginalny rysunek 
Norblina przedstawiający obrady 
Sejmu Czteroletniego, malarstwo 
historyczne oraz portrety ro-

dzinne przodków: Działyńskich, 
Czartoryskich, Zamoyskich. 
Drugie piętro zamku od razu 
przeznaczone zostało przez Ty-
tusa na bibliotekę i muzeum. 
Piękna sala mauretańska zawie-
ra okazy sztuki wojennej, naczy-
nia codziennego użytku, piękny 
ołtarz w srebrze przedstawiający 
15 tajemnic różańca, wystawia-
ny na Starym Rynku w Pozna-
niu na Boże Ciało. Dzieło przebu-
dowy zamku kórnickiego kończy 
jedyny syn Tytusa, Jan Kanty, z 
wykształcenia botanik, oddają-
cy się z lubością największej pasji 
swego życia - tutejszemu arbore-

tum, które położone na przeszło 
40 hektarach powierzchni, mia-
ło stać się wedle zamysłów jego 
założycieli - ojca i syna, zbiorem 
najciekawszych okazów przyrod-
niczych z całej półkuli północnej 
i ośrodkiem kształcenia leśników 
i ogrodników. Być może zimny, 
pozbawiony kanalizacji zamek 
i spędzane w ogrodzie w Kórni-
ku i Gołuchowie z taką luboś-
cią godziny, były przyczyną tzw. 
„białego małżeństwa” Jana Kan-
tego z Izabelą Czartoryską, która 
spędzić w Kórniku miała ponoć 
tylko trzy dni, płacząc za swo-
im mężem dopiero nad jego gro-
bem. Nie mniej jednak pieniądze 
Czartoryskich pozwoliły utrzy-
mać blask obu zamków – w Kór-
niku i Gołuchowie. 
Po bezpotomnej śmierci Jana 
Działyńskiego Kórnik otrzymu-
je jego siostrzeniec – Władysław 
Zamoyski. Pojawia się jednak 
w nim na stałe dopiero w 1920 
roku, nie przyjmując warunku 
postawionego mu przez władze 
pruskie uzależniające zgodę na 
objęcie kórnickich dóbr od przy-
jęcia pruskiego obywatelstwa. 
Władysław pozostaje jednak Po-
lakiem – wyjeżdża do Zakopane-
go zostawiając Kórnik w rękach 

CUDZE CHWALICIE...
Czar podpoznańskich pałaców,  
zamków, rezydencji i ogrodów.

Akademia Wieku Dostojnego  
z wizytą w Kórniku
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zarządców. Tam wykupuje Kuź-
nice, gdzie jego matka prowadzi 
szkołę dla dziewcząt, część lasów 
tatrzańskich, z których później 
powstał Tatrzański Park Narodo-
wy i najważniejsze - tereny wokół 
Morskiego Oka, które dzięki nie-
mu po odzyskaniu niepodległo-
ści zostają w Polsce. Wdzięczni 
Mieszkańcy Zakopanego w paź-
dzierniku 2004 r., w 80 roczni-
cę śmierci Władysława, wysta-
wili mu pomnik na Krupówkach. 
Swoje oddanie sprawom narodo-
wym potwierdza obecnością na 
konferencji pokojowej po zakoń-
czeniu powstania wielkopolskie-
go, by w kuluarach wspierać Ro-
mana Dmowskiego, walcząc o jak 
najlepsze warunki dla Polski. Po 
powrocie do Kórnika bezdziet-
ny Władysław pisze testament, 
przekazując wszystko co posiadał 
na własność całemu społeczeń-
stwu. Aby ktoś jego ostatniej woli 
nie podważył, Władysław odda-
je testament do Parlamentu, któ-
ry ustawą sejmową w 1925 r., już 
po jego śmierci, zatwierdził po-
wstanie Fundacji „Zakłady Kór-
nickie” opiekującej się tym miej-
scem jeszcze po wojnie. Po jej 
rozwiązaniu, od 1953 r. Kórnik – 

muzeum, biblioteka i arboretum 
zostaje powierzony Polskiej Aka-
demii Nauk. 
Będąc w Kórniku nie sposób nie 
odwiedzić w jednej z komnat 
zamku „Białej Damy” – Teofili 
z Działyńskich, Szołdrskiej, Po-
tulickiej, spoglądającej z wiel-
kiego portretu właścicielki za-
mku w XVIII w., w jego wersji 
barokowej. To ona zauroczo-
na paryskimi ogrodami założy-
ła w Kórniku ogród francuski, po 
którym biegały pawie, z regular-
nymi alejkami, przystrzyżony-
mi równo krzewami, klombami 
kwiatów, fontannami, kamien-
nymi rzeźbami zwierząt. Kto 
o niej zapomni ponoć nawiedza-
ny jest w nocy przez ducha Teo-
fili, schodzącego z portretu, aby 

przechadzać się po salonach za-
mku, tarasie, alejkach parku. Ale 
jak mówi legenda widzą ją przede 
wszystkim mężczyźni pod wpły-
wem mocnych wrażeń.
Kórnicki ogród najpiękniejszy 
jest właśnie w maju, gdy kwitną 
najpierw bzy, a potem azalie i ro-
dodendrony. Swój obecny kształt, 
zwany angielskim lub krajobra-
zowym ze względu na otwartą 
przestrzeń, stawy, łąki i tzw. na-
sadzenia grupowe (ten sam ga-
tunek, ale w różnych odmia-
nach i formach), zawdzięcza, tak 
jak cały Kórnik, Tytusowi Dzia-
łyńskiemu i jego synowi Jano-
wi. Właśnie dzięki nim i sprowa-
dzanym nasionom i sadzonkom 
drzew i krzewów, nieznanym do-
tąd w Polsce, w naszych ogrodach 

rosną jodły koreańskie, żywotni-
ki zachodnie, jodły Veitcha, czy 
kolokwicje chińskie, a wśród 3,5 
tys. gatunków roślin w najstar-
szym w Polsce kórnickim arbo-
retum znaleźć można kilkuset-
letnie okazy drzew rodzimych, 
przede wszystkim lip liczących 
ok. 350 lat, buków i dębów. Są 
tu też dobrze zadomowione po-
nad stuletnie egzemplarze egzo-
tycznych magnolii drzewiastych, 
jodeł greckich czy najstarszych 
w Polsce cypryśników błotnych 
z wykształconymi pneumato-
forami. Cieszą oko magią barw, 
bogactwem odmian i gatunków 
i pasją, z jaką opiekują się nimi 
wszyscy pracownicy arboretum.

D.P.

Moje Mazury…
Piękne nasze polskie morze,
piękne nasze polskie góry,
piękny Kraków, Zakopane,
równie piękne są Mazury.

Ośrodek Wczasowy PTTK w Pie-
ckach stał się na 5 dni naszym 
schronieniem, bo od 18 do 22 
maja liczną grupą ponad czter-
dziestu gimnazjalistów, pod 
opieką pomysłodawczyni wy-
jazdu p. E. Piotrowskiej (wycho-
wawczyni klasy III a), p. E. Wa-
silewskiej (wychowawczyni klasy 
III b), pod czujnym okiem p. dy-
rektora J. Welmana oraz troskli-
wą opieką p. A. Rataja i wsparciu 
p. T. Gazdy, ruszyliśmy na spot-
kanie mazurskim krajobrazom. 
Piecki zachwyciły nas swoją uro-
dą. Ośrodek położony jest na 
skraju Mazurskiego Parku Kra-
jobrazowego oraz Puszczy Pi-
skiej, w pobliżu trasy Mrągowo 
- Szczytno. Wody jeziora Wągiel, 
nad którym malowniczo położo-
ny jest teren ośrodka, zakwali-

fikowane są do I klasy czystości 
(strefa ciszy). 
Napachanie opuściliśmy zaraz 
po sprawdzeniu stanu autokaru, 
który ze stoickim spokojem pro-
wadził wytrawny kierowca p. Mi-
rek. Pierwszym punktem naszej 
wycieczki był górujący nad mia-
stem, pochodzący z przełomu 
XIII i XIV w. zamek krzyżacki 
w Gołubiu- Dobrzyniu. Począt-
kowo - siedziba komtura, a po 
wojnie trzynastoletniej - starosty 
Ulryka Czerwonki. Przebudowa-
ny po 1422 r. (dostawiono wte-
dy dwie okrągłe wieże od strony 
przedzamcza, z której zachowała 
się tylko jedna). 
Atrakcji tego dnia nie było dość, 
bo pełni wrażeń po potyczkach 
z historią, musieliśmy skierować 
myśli ku sprawom pozaziem-
skim i przy pomocy sprzętów as-
tronomicznych w olsztyńskim 
planetarium, zgłębialiśmy taj-
niki znaków zodiaku, czerpiąc 
wiedzę ze skarbnic pamięci o na-
szym Układzie Słonecznym. Póź-
nym popołudniem dotarliśmy 

do sielskich Piecek, gdzie mo-
gliśmy się oddać sprawom nieco 
bardziej przyziemnym, jakimi są 
posilenie umęczonych wędrówką 
ciał i przyjemne przymiarki do 
nowych legowisk.
Po wieczornym spacerze i krót-
kim rekonesansie okolicy, o 24.00 
p. dyrektor kategorycznym bary-
tonem, nieznoszącym sprzeciwu, 
ogłosił ciszę nocną. 
Wtorkowy poranek to zapowiedź 

kolejnych mazurskich wypraw. 
Tego dnia ruszyliśmy na podbój 
Giżycka, gdzie zdobyliśmy twier-
dzę Boyen. Twierdza wzniesiona 
w latach 1844-1856 jest doskona-
le zachowanym przykładem pru-
skiej szkoły fortyfikacyjnej. Po-
łożona na zachód od Giżycka, na 
wąskim przesmyku pomiędzy 
dużymi jeziorami Niegocin i Ki-
sajno, stanowiła główne ogniwo 
w łańcuchu umocnień zamykają-
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cych od wschodu dostęp na teren 
państwa pruskiego. Zbudowa-
na została na obszarze liczącym 
ok.100 ha i stanowiła bardzo 
ważny obiekt strategiczny Prus 
Wschodnich. Twierdza Boyen 
należy do najlepiej zachowanych 
XIX-wiecznych budowli obron-
nych w Polsce.
Następnie odwiedziliśmy Mu-
zeum Ziemi Mazurskiej w Ow-
czarni, gdzie przez chwilę by-
liśmy gośćmi w tradycyjnej 
mazurskiej chałupie, w której 
mogliśmy oglądać typowe wy-
posażenie domu z charaktery-
stycznymi dla regionu meblami 
oraz sprzętem codziennego użyt-
ku, należącymi niegdyś do boga-
tego gospodarza. Muzeum Ziemi 
Mazurskiej położone we wsi Ow-
czarnia zajmuje część budynków 
po byłym majątku ziemskim. 
Gromadzi i eksponuje meble, 
sprzęty gospodarstwa domowego 
oraz maszyny rolnicze. W zabyt-
kowej chacie odtworzono daw-
ny wystrój mazurskiej chałupy. 
Urządzono tradycyjną dla Ma-
zur „ciemną kuchnię” z otwar-
tym paleniskiem. W ekspozycji 
znajdują się również przedwojen-
ne mapy i broń.Zanim wrócili-
śmy na obiad, zobaczyliśmy jesz-
cze pochodzący z XIV w. zamek 

w Rynie. Dzień zakończyliśmy 
ogniskiem, pieczeniem kiełbasek 
i śpiewem.
W środę zmierzyliśmy się z du-
chami przeszłości w Wilczym 
Szańcu, w którym od 1941 r. 
mieściła się główna kwatera Hit-
lera. Trudno wyobrazić sobie, 
że w tych ruinach, bunkrach 
i schronach, dziś bujnie zalesio-
nych, znajdowało się zamasko-
wane miasteczko- 200 budyn-
ków: schrony, baraki, 2 lotniska, 
elektrownia, dworzec kolejowy, 
urządzenia klimatyzacyjne, wo-
dociągi, ciepłownie, dwie centra-
le dalekopisowe. W 1944 r. miesz-
kało tu ponad 2000 osób. 20 lipca 
1944 r. pułkownik hrabia Claus 
Schenk von Stauffenberg doko-
nał tu nieudanego zamachu na 
Adolfa Hitlera. Ta mrożąca krew 
w żyłach historia, której świade-
ctwa mogliśmy oglądać, wyma-
gała ukojenia nerwów, dlatego 
kolejnym punktem naszej wy-
cieczki był koncert organowy 
w Świętej Lipce.
Jeszcze tego dnia podziwialiśmy 
zamki w Reszlu i Kętrzynie. 
Mogliśmy nacieszyć oczy mazur-
skimi pejzażami, by pełni wra-
żeń powrócić do Piecek. A tam…
dyskoteka!
Czwartkowy deszczowy dzień 

rozpoczęliśmy pysznym śnia-
dankiem i wyprawą do Muze-
um Przyrodniczego w Kurty-
nie. W leśniczówce Pranie, gdzie 
mieści się Muzeum Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
usłyszeliśmy ciekawostki o ży-
ciu i twórczości tego nietuzinko-
wego poety, obejrzeliśmy zdjęcia, 
rękopisy, fragmenty jego tekstów. 
Wreszcie rozkołysani na „wy-
spach szczęśliwych” pojechali-
śmy do Mikołajek.
W Mikołajkach spacerowaliśmy 
po mieście i… płynęliśmy stat-
kiem po jeziorze Śniardwy. 

Gdy już będę na Mazurach
zwiedzę miasto Mikołajki
by przekonać się czy prawda,,
że są piękne „tak jak z bajki”. 

Turystyka bywa jednak niezwy-
kle forsująca dla ciała i intelektu. 
Pamiętali o tym nasi opiekuno-
wie i w ostatnim dniu wycieczki 
mogliśmy odprężyć się w parku 
wodnym „Tropikalna” znajdu-
jącym się w znanym „Hotelu Go-
łębiewski”. Długa zjeżdżalnia, 
baseny, sztuczne fale… wszystko 
to sprawiło, ze poczuliśmy przed-
smak raju na ziemi.
Ostatnia noc w Pieckach była 
deszczowo - burzowa, ta nieła-

skawość gromowładnego Zeusa, 
sprawiła, że plany szalonej zielo-
nej nocy spełzły na niczym.
W piątkowy dzień pożegnali-
śmy się z Pieckami i ruszyliśmy 
w stronę Napachania. Zatrzy-
maliśmy się jeszcze na Polach 
Grunwaldzkich… Smutek po-
przedzający rozstanie i świado-
mość kresu niezwykłej podróży 
osłodziła mi nagroda, którą moje 
koleżanki i ja otrzymałyśmy za 
najczystszy pokój. Do Napacha-
nia dotarliśmy o 21.00.
To, że podróże kształcą brzmi jak 
truizm. Gdyby jednak nie inwen-
cja nauczycieli, ich troska, fanta-
zja i pomysłowość, nigdy w tak 
krótkim czasie nie zobaczyłabym 
tak wielu ciekawych i pięknych 
miejsc w ciągu zaledwie niespeł-
na pięciu dni. Za to chciałabym 
serdecznie podziękować. Wyjazd 
na basen (najmocniej utkwił mi 
w pamięci), Wilczy Szaniec, noc-
ne rozmowy, nowe przyjaźnie… 
wszystko to, czego opisać się 
nie da, pozostaje w mej pamię-
ci i pewnie długo pozostanie, bo 
wyjazd ten był dla mnie niezwy-
kłą przygodą, dobrą zabawą i po-
uczającym doświadczeniem.

Kinga Olejniczak, klasa Ia,  
Gimnazjum w Napachaniu

Z prac Rady Powiatu
27.05 2009r. odbyła się kolejna XXX sesja 

Rady Powiatu w Poznaniu, jej głównymi temata-
mi to:
 Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia 

Programu Ochrony Środowiska i Planu gospo-
darki odpadami dla Powiatu Poznańskiego;

 Uchwalenie „ Programu Zdrowotnego Powiatu 
Poznańskiego na lata 2009 – 201�”;

 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powia-
towego Centrum Rodzinie za rok 2008.

Program Ochrony Środowiska został sporzą-
dzony dla Powiatu Poznańskiego na lata 2008 – 
2011 z perspektywą na lata 2012 -2015. Program 
ten stanowi aktualizację dotychczas obowiązu-
jącego, uchwalonego w 2004 r. Celem niniejsze-
go Programu jest wybór i wskazanie optymalnej 
drogi postępowania w zakresie racjonalnego ko-
rzystania ze środowiska, ochrony elementów śro-
dowiska narażonych na degradację w wyniku 
gospodarczej działalności człowieka oraz przywró-
cenia pierwotnych walorów obszarom już zdegra-
dowanym w sensie ekologicznym. Aktualizacja 
Programu uwzględnia wyniki Raportu z wykona-
nia dotychczas obowiązującego Programu. Niniej-
szy dokument swoim zakresem obejmuje również 
wskazania konkretnych celów i zadań realizowa-
nych z zakresu ochrony środowiska dla Powiatu 
Poznańskiego w horyzoncie czasowym (4 lat) z 
uwzględnieniem celów zadań strategicznych, dłu-
gofalowych dla kolejnych 4 lat. Cele i zadania krót-
kookresowe są ujęte w harmonogram określają-
cy, m.in. jednostki organizacyjne odpowiedzialne 
za wdrażanie, lata realizacji oraz niezbędne na-

kłady finansowe do realizacji Programu. Ponad-
to w niniejszym Programie Powiatowym określo-
no wytyczne sporządzania programów gminnych 
– gmin z terenu powiatu, które powinny być spój-
ne z powiatowym, co m.in. ułatwi proces opinio-
wania Gminnych Programów przez Zarząd Powiatu 
oraz ich wdrażanie i podejmowanie wspólnych ini-
cjatyw przez Powiat i Gminy w celu pozyskiwania 
środków finansowych na ich realizację, a także uła-
twi monitorowanie Powiatowego Programu.

Rada zatwierdziła również Program Zdro-
wotny Powiatu na lata 2009 -201�. Program ten 
jest kontynuacją Programu Zdrowotnego Powia-
tu Poznańskiego na lata 2005 -2008. Został on 
opracowany na podstawie aktualnych danych de-
mograficzno- epidemiologicznych. Celem strate-
gicznym jest „Poprawa zdrowia i związanej z nim 
jakości życia oraz zmniejszanie różnic w dostępie 

do świadczeń zdrowotnych mieszkańców powiatu 
poznańskiego. Oczekuje się, iż wynikiem realizacji 
tych działań będą w przyszłości korzystne zmiany 
w stanie zdrowia ludności powiatu poznańskiego. 
Może krótko zatrzymam się przy ocenie realizacji 
Programu 2005 -2008. Na jego realizację powiat 
poznański przeznaczył ok. 1 .1�5.000 zł.  W 2005 
r. przeznaczono środki na profilaktykę w zakresie 
wczesnego wykrywania chorób nowotworowych 
przewodu pokarmowego, wątroby i chorób tarczy-
cy oraz na badania przesiewowe uszkodzeń słuchu 
u dzieci do lat 7. Z uwagi na duże zainteresowanie 
prowadzonymi badaniami jak również wynikiem 
analiz badań, które wykazały znaczny odsetek za-
grożeń Zarząd Powiatu postanowił kontynuować 
program w 2006 z poszerzeniem o nowotwór jajni-
ka. W 2007 r. przeznaczono środki na wczesne wy-
krywanie raka gruczołu krokowego, oraz cukrzycy 

typu II, badania te w porównaniu z 2006 r. noto-
wały bardzo niską frekwencję i brak zainteresowa-
nia ze strony panów.

W 2008 środki przeznaczono na profilaktykę 
raka szyjki macicy i tu zainteresowanie znaczące. 
Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie akcją, 
Powiat Poznański postanowił w 2009 r. przezna-
czyć kwotę 1.000 .000 zł na kontynuację zadania. 
Zachęcam do korzystania z bezpłatnych badań, 
które trudno uzyskać od lekarza rodzinnego, który 
na profilaktykę nie ma środków. Rada wysłuchała 
i przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowe-
go Centrum Rodzinie za 2008 r. Zostało ono bardzo 
szczegółowo omówione przez p. dyrektor Elżbietę 
Bijaczewską. Pozwolę sobie bliżej przedstawić wy-
datkowanie środków na likwidację barier.

Wydatkowanie przeznaczonych na bariery 
w 2008 roku środków finansowych przedstawia ta-
bela poniżej.

Wnioski na bariery przyjmowane są na bieżą-
co, nie ma możliwości realizacji wszystkich wnio-
sków na likwidację barier architektonicznych, 
a zwłaszcza złożonych w ostatnich miesiącach 
roku. Wynika to z  długiej procedury obejmującej 
między innymi: wizję lokalną, przydział środków 
finansowych, wykonanie kosztorysu planowanych 
prac, korektę w/w kosztorysu, zawarcie umowy, 
a zwłaszcza realizację zadania wymagającą często 
kilku miesięcy.

Wiceprzewodnicząca
Komisji Komunikacji 

Budownictwa 
i Infrastruktury

Krystyna Semba

Lp. Rodzaj likwidacji barier dla osób 
niepełnosprawnych

Wnioski przyjęte  
w 2008 roku

Wnioski zrealizowane  
w 2008 roku

Liczba		
osób

Kwota	w	zł	
wnioskowana

Liczba		
osób

Kwota	w	zł	
wydatkowana

1. Bariery architektoniczne 
w	tym:
-	dla	dorosłych	osób	
-	dla	dzieci	i	młodzieży

174
	

155
19

2.094.162
	

1.808.651
285.511

48
	
39
9

471.549
	

396.683
74.866

2. Bariery w komunikowaniu się
w	tym:
-	dla	dorosłych	osób	
-	dla	dzieci	i	młodzieży

99
	
78
21

345.899
	

271.086
74.813

93
	
72
21

235.599
	

174.167
61.432

3. Bariery techniczne
w	tym:
-	dla	dorosłych	osób	
-	dla	dzieci	i	młodzieży

46
	
37
9

420.141
	

286.883
133.258

43
	
34
9

344.434
	

211.595
132.839

OGÓŁEM 319 2.860.202 184 1.051.582
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K R Ó T K O  Z  P O W I A T U . . .

Promocja zdrowia poprzez sport

W ramach zajęć sportowo-re-
kreacyjnych osoby zainteresowa-
ne będą mogły uczestniczyć m.in. 
w zajęciach z koszykówki, piłki 
nożnej, siatkówki, aerobiku, uni-
hokeja, piłki ręcznej - z podziałem 
na dziewczęta i chłopców, a także 
z badmintona czy tenisa. 

Zajęcia będą się odbywać na 
nowopowstałych boiskach wielo-
funkcyjnych, w następujących lo-
kalizacjach:
• Zespół Szkół im. Jadwigi i 

Władysława Zamoyskich  
w Rokietnicy, ul. Szamotul-
ska 24,

• Zespół Szkół im. Jadwigi i 
Władysława Zamoyskich  

w Rokietnicy – filia w Muro-
wanej Goślinie, ul. Szkolna 1,

• Zespół Szkół im. Jadwigi i 
Władysława Zamoyskich  
w Rokietnicy – filia w Po-
znaniu, ul. Rubież 20,

• Zespół Szkół im. Adama Wo-
dziczki w Mosinie, ul. Topo-
lowa 2,

• Zespół Szkół im. Gen. Dezy-
derego Chłapowskiego w Bo-
lechowie, ul. Obornicka 1,

• Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Mosinie,  
ul. Kościelna 2,

• Dom Dziecka w Kórniku-
Bninie, ul. Błażejewska 63,

• Ośrodek Wspomagania Ro-

dziny w Kobylnicy,  
ul. Poznańska 91.

Oprócz boisk wielofunkcyj-
nych Powiat Poznański wybudo-
wał także nowoczesne place za-
baw na których również odbywać 
się będą zajęcia rekreacyjne (patrz 
www.powiat.poznan.pl ):
• Dom Dziecka w Kórniku-

Bninie, ul. Błażejewska 63,
• Ośrodek Wspomagania Ro-

dziny w Kobylnicy,  
ul. Poznańska 91,

• Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika  
w Puszczykowie, ul. Kaspro-
wicza 3,

Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
są realizowane w ramach projek-
tu pn. „Promocja zdrowia poprzez 
sport - zespół przyszkolnych ot-
wartych boisk wielofunkcyjnych 
w Powiecie Poznańskim”, który 
zakłada budowę zespołu boisk 
wielofunkcyjnych i placów zabaw 
oraz czynne uczestnictwo dzieci 
w prowadzonych zajęciach spor-
towo - rekreacyjnych i organizo-
wanych imprezach o podobnym 
charakterze.

Więcej informacji:
Starostwo Powiatowe  

w Poznaniu
Wydział Edukacji  

tel. (061) 8410 754
www.powiat.poznan.pl 

Wsparcie udzielone przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię  
poprzez dofinansowanie  

ze środków Mechanizmu  
Finansowego Europejskiego  

Obszaru Gospodarczego.

Z dniem 1 lipca 2009 r. Powiat Poznański zaprasza dzieci i młodzież do 18 roku życia na bezpłatne 
zajęcia sportowo-rekreacyjne, które będą realizowane w 9 strefach rekreacji dziecięcej,  
co tydzień od poniedziałku do soboty przez cały okres wakacji.

Zajęcia te będą prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, w tym również przez 
instruktorów sportu od godzin porannych do późnopopołudniowych w zależności od lokalizacji 



Świat w oczach dzieci - 1 czerwca w Gminie Rokietnica

Rokietnica biega – 6.06.2009 r.

I Turniej Piłkarski Czterech Gmin

I Powiatowy Turniej Koszykówki Osób Niepełnosprawnych


