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Drodzy Czytelnicy!
Czy jesień musi być smutna? Z pewnością nie, gdy wraz z przebłyskującym 

w pajęczynie babiego lata i złotych liściach drzew słońcem, spoglądamy na 
brzemienne w dojrzałość barw, kształtu i smaku owoce szczodrej natury, 

zbierane z lubością  z pól, lasów, sadów i ogrodów. Sycąc się ich smakiem, 
radując z obfitości, z nadzieją spoglądamy na długą zimę, bo to w nich zaklęte 

zostało wspomnienie zielonej wiosny, upalnego lata i dojrzałej jesieni. 
Jesień nie musi być smutna, bo wraz z powrotem uczniów do szkół 

i studentów na uczelnie, wnosi do opustoszałych miejskich aglomeracji 
otwartość, młodość, zapał, ożywcze fluidy nowych trendów, zatrzymane 

w ubiorach szalone barwy lata, niesforne linie i kształty, ciekawe wydarzenia 
inspirowane tym w co wierzą, kochają i o co walczą.

Jesień nie jest smutna nawet wtedy, gdy 1 listopada wiedzie nas na cmentarze. Wydarte 
przygnębiającej legendzie, są przecież enklawą ciszy w zgiełku świata. Pięknymi choć milczącymi 

ikonami pamięci skłaniającymi do refleksji i ciepłych wspomnień, łamiącymi łuną światła po zmroku 
granicę między ziemią i niebem, śmiercią i życiem.

Kiedy więc „o szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny i pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny”  
pomyślmy, że to piękna muzyka, której zastanawiającej i inspirującej siły dotknąć możemy na 

koncertach, że to liryczna strofa z wiersza wieczorów poetyckich, czy sztuki teatralnej. Zdejmij 
więc kapcie, zostaw w domu nostalgię i przygnębiający nastrój i rusz na spotkanie ze sztuką. To nie 

prawda, że nie ma jej w zasięgu ręki. Przecież wystarczy tylko trochę chcieć.
Zapraszam do jesiennej, mam nadzieję, że choć trochę inspirującej ciało i ducha, lektury. 
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„Rokickich Wiadomości”

NASZE PATRONATY:
	6.11.2009 – godzina 19.00, 

Klub Sołecki Mrowino- Cerekwica, 
koncert „Miłość Ci wszystko wybaczy…  
i nie tylko” – przeboje przedwojennych kabaretów w wykona-
niu: Kalina Perz – wokal, Karina Jakubowska – skrzypce, Mariusz 
Matuszewski – fortepian; wstęp wolny;

	13.11.2009 – godzina 18.30, Klub Sołecki Mrowino-Cerekwica, program 
warsztatowo-profilaktyczno-rozrywkowy pt.: „Wybory czy „Wyborowa”, 
nasza profilaktyka uzależnień”. W programie m.in. występ poznańskiego 
kabaretu „Pod spodem”; organizatorzy: Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica;

	Konkurs na kartę świąteczną „Boże Narodzenie – Nowy Rok”, 
organizowany przez GOK w  Rokietnicy i Referat Promocji Urzędu 
Gminy w Rokietnicy  - szczegóły strona 30;

	Kolejne ogólnodostępne wykłady Akademii Wieku Dostojnego 
w Klubie Sołeckim Mrowino-Cerekwica, zawsze o godzinie 18.30:
• 26.10.2009 – Promieniowanie elektromagnetyczne i jego oddziały-

wanie na człowieka – dr nauk przyrodniczych Kazimierz Narożny;
• 9.11.2009 – O przemijaniu słów kilka – prof. dr hab. Jerzy Świ-

dziński;
• 23.11.2009 – Archeozoologia. Historia zwierząt i ludzi – prof. dr 

hab. Daniel Makowiecki;
• 7.12.2009 – Transplantologia we współczesnej medycynie – dr 

n. med. Marek Karczewski, adiunkt Uniwersytetu Medycznego w 
Poznaniu, wybitny specjalista w dziedzinie transplantacji nerek;

• 16.12.2009 – środa -Spotkanie Opłatkowe. Koncert Kolęd Chó-
ru Uniwersytetu Medycznego pod dyr. prof. Przemysława Pałki. 
Wspólne śpiewanie i poczęstunek – chętni proszeni są o przy-
niesienie świątecznego ciasta do kawy;

	29.12.2009 – 2.01.2010 – Europejskie Spotkania Młodych Tai-
ze w Poznaniu. Teren MTP. Otwórzmy nasze domy dla przyjaciół. 
Szczegóły strona 31.

Moja pierwsza wigilia  
– pamiętam.
Podziel się swoją opowieścią  
z czytelnikami „Rokickich 
Wiadomości”
Wiele jest słów symboli, jednak 
żadne z nich nie jest tak jedno-
znacznie czytelne jak wigilia. 
To przecież dom rodzinny, 
bliskość tych, których kocha-
my, słowa i melodyjność ko-
lęd, ciepło ognia, siła dobra 
i przebaczenia, najbardziej 
szczera i prawdziwa wspólnota.
Każdy z Państwa pamięta tą, którą dane było Wam 
przeżywać po raz pierwszy w swym własnym domu 
– także tym zbudowanym od podstaw w Rokietnicy 
czy pozostałych miejscowościach gminy.
Pierwsza choinka, stół zakryty obrusem, zasta-
wa, potrawy - jakie były? Podzielcie się swoimi re-
fleksjami, przekażcie kolor, zapach, smak i nie-
zwykłość pierwszej wigilii. Oddajemy Wam łamy 
świątecznej gazetki i nowy portal internetowy, na 
którym od końca listopada uruchomimy miejsce 
przeznaczone na Wasze felietony.
Piszcie: danuta.potrawiak@rokietnica.pl oraz na 
adres: Redakcja „Rokickich Wiadomości”, ul. Go-
lęcińska 1, 62-090 Rokietnica, z dopiskiem „Moja 
pierwsza wigilia – pamiętam”.

BEZPŁATNE BADANIA 
MAMMOGRAFICZNE

Urząd Gminy Rokietnica informuje, 
że Ośrodek Profilaktyki i Epidemio-
logii Nowotworów w Poznaniu, na 
podstawie umowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia wykona 

BEZPŁATNE BADANIA  
MAMMOGRAFICZNE.

W badaniach mogą uczestniczyć 
kobiety w wieku 50 – 69 lat, które 
w ciągu 2 lat nie korzystały z profi-
laktycznej mammografii opłacanej 
przez NFZ.
Badania rozpoczną się o godz. 9.00. 
W ciągu godziny wykonanych zo-
stanie około 10 – 12 mammografii. 
Podstawą wykonania badania jest 
dowód osobisty oraz ważny doku-
ment ubezpieczenia !!!

Badania odbędą się w dniu 
27.11.2009r.

Rejestracja na badania pod 
numerem: 061 8960622  

pokój nr 9.

Ambulans stanie w Rokietnicy przy 
budynku Urzędu Gminy.
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Bartosz Derech 
Wójt gminy Rokietnica

To co Was „gryzie”
Szanowni Państwo,

Od 1 października gmina Rokiet-
nica ma swój nowy portal interneto-
wy. Zdając sobie sprawę z faktu, że 
nie wszyscy Państwo czytacie czaso-
pismo gminne „Rokickie Wiadomo-
ści”, czy uczestniczycie w zebraniach 
sołeckich i sesjach Rady Gminy oraz 
posiedzeniach jej komisji, postano-
wiliśmy stworzyć naszym mieszkań-
com możliwość przekazania zapytań, 
bolączek i zgłaszania propozycji. Już 
pierwsze dni działania nowej strony 
internetowej pokazały, że posunięcie 
to było ze wszech miar słuszne. Ilość 
osób korzystających ze stworzonej 
możliwości zaprezentowania swojego 
zdania jest znaczna. W dniu dzisiej-
szym ustosunkuję się do najczęściej 
zadawanych pytań i poruszanych 
problemów.

„Nie lubię gminnych dróg, zwłasz-
cza tej wiodącej przez centrum 
Rokietnicy, która odstrasza przy-
jezdnych, widocznych na nich 
dziur, błota i kałuż.” 

Najwięcej z nich dotyczyło sta-
nu dróg w naszej gminie. W tym 
miejscu pragnę Państwu wyjaśnić, 
że drogi na terenie gminy dzielą się 
na cztery kategorie: są to drogi woje-
wódzkie – do nich należy m.in. droga 
nr 184 z Poznania do Szamotuł, dro-
gi powiatowe – do najważniejszych 
zaliczyć należy: drogę z Poznania 
przez Kiekrz do Rokietnicy i dalej do 
Zmysłowa i Mrowina, drogę przez 
Napachanie do drogi wojewódzkiej 
nr 184, drogę przez Sobotę do dro-
gi krajowej K-11 oraz drogi gminne 
i drogi prywatne. O ile jako gmina 
odpowiadamy za utrzymanie dróg 
gminnych, o tyle nie mamy praktycz-
nie żadnego wpływu na stan i utrzy-
manie dróg krajowych, powiatowych 
i prywatnych. Pieniądze pochodzące 
z naszych wspólnych podatków, 
a przeznaczone na utrzymanie dróg 
wojewódzkich, powiatowych, prze-
kazywane są przez rząd bezpośred-
nio do urzędu marszałkowskiego i do 
starostwa powiatowego w Poznaniu. 
Dalej trafiają do Dyrekcji Dróg Wo-
jewódzkich i do Zarządu Dróg Po-
wiatowych. Odpowiedzialni za ich 

stan są Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego i Starosta Poznań-
ski. Zaręczam Państwu, że staramy 
się na bieżąco monitować w tych 
instytucjach wszelkie uszkodzenia 
tych dróg, jak również stwierdzone 
zarośnięcia poboczy. Czynimy to 
z różnym skutkiem. Niektóre nasze 
interwencje są załatwiane szybko, 
inne z dużym opóźnieniem a inne… 
pomijane milczeniem. Z pewnością 
ten stan rzeczy uległby poprawie 
gdyby województwo i powiat prze-
kazały zadania utrzymania tych 
dróg gminom – oczywiście z należ-
nymi na ich utrzymanie pieniędzmi. 
Niestety nie leży to w gestii gmin. Co 
więcej, mamy do czynienia ze swo-
istą eksterytorialnością, co oznacza, 
że bez zgody województwa i powiatu 
(wyrażoną w postaci uchwał rad), 
nie wolno gminie nawet za włas-
ne pieniądze dokonywać napraw 
i modernizacji tych dróg. Rozumiem 
rozgoryczenie mieszkańców Kobyl-
nik, ale to nie w mojej i rady gminy 
mocy leży modernizacja i naprawa 
drogi wojewódzkiej, tak jak i dróg 
powiatowych. Zapewniam, że czynię 
i czynić będę starania w celu zwięk-
szenia bezpieczeństwa i poprawienia 
komfortu użytkowania tych dróg. 

„Niepojęty jest fakt, że ul. Trakt Na-
poleoński wciąż jest dziurawa i je-
dynie utwardzona. Absolutna ko-
niecznością jest wylanie tam asfaltu 
i stworzenie chodników, które po-
prowadzą do centrum wsi!” 

Drogi gminne staramy się na-
prawiać i modernizować w miarę na-
szych możliwości budżetowych. Tym 
z Państwa, którzy nie znają kosztów 
budowy dróg pragnę powiedzieć, 
że kilometr jej budowy to ponad 1,5 
miliona złotych, które należy wydać z 
budżetu gminy. Budżetu skromnego, 
gdyż mimo iż udało się go zwiększyć 
w tej kadencji o 5 milionów złotych, 
to nadal jest on stosunkowo niski i 
wynosi w tym roku 24,5 mln złotych. 
Po odliczeniu kosztów stałych zwią-
zanych z oświatą, administracją, do-
płatami do wody, ścieków, do trans-
portu itp. na wszystkie inwestycje w 

całej gminie pozostaje więc około 3-4 
milionów. To niewiele jeżeli gmina 
posiada 130 km dróg do wybudowa-
nia i utrzymania. Dlatego też budując 
drogi i oświetlenia tylko w niewiel-
kim stopniu możemy zaspokoić żą-
dania mieszkańców. Wiedzą o tym 
tak zwani starzy mieszkańcy i musi-
cie też wiedzieć o tym Państwo - nasi 
„nowi mieszkańcy”. Od trzech lat 
mocno przemy do przodu, sporo jed-
nak czeka nas pracy zanim dogonimy 
najbliższych sąsiadów. Ale jest to re-
alne i do tego będę dążył. Jeżeli cho-
dzi o Trakt Napoleoński, to będzie on 
budowany po zakończeniu inwestycji 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad – obwodnicy S-11. 

„Dlaczego nie budujecie ścieżek 
rowerowych, które mogłyby być 
jakąś alternatywą”  

Poruszacie Państwo często 
problem ścieżek rowerowych, które 
są pewną alternatywą dla chodni-
ków i dróg. Niestety wymaga to po-
szerzenia pasa drogowego. Biorąc 
pod uwagę fakt, że drogi przebiegają 
przez teren prywatny, pociągałoby to 
za sobą konieczność wyasygnowania 
przez gminę bardzo dużych sum na 
wykup ziemi pod poszerzenia (nie 
licząc kosztów wykonania tych ście-
żek). Przy naszym budżecie jest to 
aktualnie niemożliwe.

W kwestii oznakowania piono-
wego pragnę zapewnić, że na bie-
żąco staramy się uzupełniać znaki 
drogowe. Mieszkańców Zmysłowa 
informuję, że wydałem już stosow-
ne polecenia dokonania kontroli 

i stwierdzenia zasadności postawie-
nia znaku „Strefa zamieszkania”. 
Jest to konieczne, gdyż oznakowanie 
to jest mocno restrykcyjne dla sa-
mych mieszkańców - m.in. zakazuje 
parkowania jakichkolwiek samocho-
dów poza strefami wyznaczonymi. 

W kwestii opłaty adiacenckiej 
wypowiadałem się już na łamach 
naszego czasopisma. Zainteresowa-
nych odsyłam do poprzednich nu-
merów „Rokickich Wiadomości”.

„Proponuję powołać Straż Gmin-
ną, ponieważ tego bardzo nam 
brakuje.” 

Koszt powołania i utrzymania 
Straży Gminnej jest tak wysoki, że 
pozwolić sobie mogą na tą formację 
tylko bardzo zasobne gminy. W na-
szym przypadku jeszcze przez długi 
czas jest to niemożliwe. Dlatego też 
zacieśniliśmy współpracę z policją i 
uruchomiliśmy płatne patrole Sekcji 
Ruchu Drogowego. Ponadto kontrole 
i interwencje wykonują urzędnicy 
gminni. W sprawie zastawiania sa-
mochodami chodnika przy „Chacie 
Polskiej” wielokrotnie interwenio-
waliśmy w Komisariacie Policji w 
Tarnowie Podgórnym. Stosowane 
przez policjantów wysokie grzywny 
nie zniechęcają jednak amatorów 
„wygodnego parkowania”. Cóż pozo-
staje nam czekać czy wcześniej zmę-
czy się policja czy też zabraknie pie-
niędzy na mandaty mieszkańcom. 

Teren, na którym znajduje się 
targowisko należy w całości do PKP. 
Gmina tylko dzierżawi niewiel-
ki fragment od ulicy Dworcowej. 
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W sprawie bezpieczeństwa i porząd-
ku na tym terenie interweniowała 
u PKP policja. Skutki już są widocz-
ne. Niestety nie będąc właścicielem 
nie mamy też wpływu na powiększe-
nie lub przesunięcie targowiska.

„Dlaczego nie ma żadnych infor-
macji o GKS Rokita, jakby nie było 
reprezentuje gminę i wypadałoby 
coś o chłopakach napisać.” 

Wiadomości na temat Gminne-
go Klubu Sportowego „Rokita” znaj-
dują się na naszej stronie interneto-
wej, zapraszam.

Zadania z zakresu utrzymania 
porządku i czystości realizuje na zle-
cenia gminy, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp z o.o. w Rokietnicy. 
Oczywiście za te usługi płacimy my 
wszyscy z budżetu gminy. Nie zwal-
nia to właścicieli nieruchomości od 
ustawowego obowiązku utrzymania 
porządku i czystości  przy posesjach 
oraz na przyległych do nierucho-
mości chodnikach. W tym zakresie 
staramy się reagować nakazowo. 
Nie mniej to czy nasza gmina będzie 
czysta (jak np. Kargowa - miasto 
kwiatów i zieleni), zależy w głównej 
mierze od Państwa.

Zdaję sobie sprawę, że oczeku-
jecie Państwo więcej imprez i wyda-
rzeń kulturalnych w naszej gminie. 
Staramy się temu sprostać w miarę 
posiadanych środków. Wyznając 
zasadę, że lepsza jedna duża gmin-

na impreza kulturalno-rozrywko-
wa, wspólna dla całej społeczności, 
niż kilka niewielkich w Rokietnicy 
z niewielką frekwencją, organizuje-
my „Rokietnicki Rumpuć”, na któ-
rym w tym roku bawiło się ponad 
10.000 osób. Poprzez organizacje 
pozarządowe jesteśmy też współor-
ganizatorami turniejów i zawodów 
na szczeblu gminy i powiatu. Stara-
my się wzbogacać ofertę Gminnego 
Ośrodka Kultury. Wielkie uznanie 
należy się tez sołtysom i radom sołe-
ckim, które organizują imprezy i fe-
styny o zasięgu często przekraczają-
cym społeczność lokalną. Myślę że w 
miarę naszych gminnych możliwo-
ści będziemy poszerzać nasza ofertę. 
Liczę też na Państwa inicjatywę.

Na zakończenie odpowiem na 
dwa zapytania.

„dlaczego taka forma korespon-
dencji a nie forum?” 

Otóż odpowiem tak, nie boję się 
krytyki, co więcej uważam, że jest 
ona niezbędna dla dobrego zarzą-
dzania gminą. Musi to jednak być 
krytyka konstruktywna. Jak każdy 
człowiek z pewnością nie ustrzegę 
się błędów. Jednak by było ich jak 
najmniej, korzystam z doświadczeń 
innych. Tak było i w przypadku stro-
ny internetowej. Nasi sąsiedzi, któ-
rzy wprowadzili na swoich stronach 
formum, starają się obecnie szybko 
z tego zrezygnować. Dlaczego? Otóż 

zgodnie z obowiązującym prawem 
administrator strony (a więc i forum) 
odpowiada prawnie za zamieszczone 
na niej wypowiedzi. Niestety istnieje 
spora grupa osób, które wykorzy-
stują takie strony do wylania swoich 
frustracji, niechęci osobistych czy 
zawiedzionych nadziei. Sformułowa-
nia jakich wtedy używają, nie tylko 
nie mają nic wspólnego z kulturą 
polityczną, ale wręcz naruszają dobra 
osobiste innych. Taka sytuacja skut-
kować może pociągnięciem admi-
nistratora strony – w tym wypadku 
urzędników gminnych i władz gminy 
– do odpowiedzialności karnej i spo-
wodować likwidację strony. Dlatego 
też pozwolicie Państwo, że stoso-
wać będziemy trochę inne rozwią-
zanie, które ma być przede wszyst-
kim środkiem zaradczym, a nie 
areną słownych potyczek. Myślę, że 
dzięki temu już nikt nigdy nie bę-
dzie musiał nazywać naszej gminy 
„Albanią powiatu poznańskiego”. 
Deklaruję też, że zawsze udzielać 
będę odpowiedzi na wszystkie waż-
kie zapytania.

„Na rubieży Gminy, jak piąte koło 
u wozu” 

Mieszkańców Kobylnik „Ma-
łych” i wszystkie osoby, które od 
niedawna są naszymi mieszkańcami 
zapewniam, że w Naszej Gminie nie 
ma podziału na lepszych i gorszych 
mieszkańców. Żadna miejscowość 

i żadna osoba nie jest i nigdy nie 
będzie traktowana jak „piąte koło u 
wozu”. Proszę jednak o zapoznanie 
się z budżetem naszej gminy – a wiec 
przychodami i rozchodami – który 
dostępny jest zarówno na stronie in-
ternetowej, w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Tych, którzy wbrew oczywistym 
faktom powątpiewają jeszcze w re-
alność wybudowania hali i centrum 
handlowego w Rokietnicy, pragnę 
poinformować, że od chwili powoła-
nia spółki gminnej ROS trwają prace 
projektowe i planistyczne. Zanim 
bowiem przystąpimy do stawiania 
murów domu musimy najpierw wy-
konać projekt i uzyskać wszystkie 
wymagane prawem pozwolenia. 

Dziękuję Państwu za wszystkie 
uwagi i zapraszam do współpracy,

Bartosz Derech

5 października 2009 roku Wójt gminy 
Rokietnica podpisał umowę z Dy-
rektorem Departamentu Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego o przyznanie pomocy w ra-
mach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego PROW na lata 2007-2013 na 
realizację operacji: Budowa placów 
zabaw w miejscowościach Kiekrz, 
Krzyszkowo, Mrowino, Napachanie 
i Żydowo w gminie Rokietnica.
Wysokość dofinansowania z Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 
165 724,00 zł. 
Place zabaw powstaną w miejscowoś-
ciach:
• Kiekrz, działka nr 410
• Krzyszkowo, ul. Główna, działka nr 

191/13 
• Mrowino, ul. Ogrodowa, działka nr 

319/2 
• Napachanie, ul. Poznańska, działka 

nr 237 
• Żydowo, ul. Rostworowska, działka 

nr 33 
Termin wykonania przedsięwzięcia - 15 
listopada 2009 r. 

W skład każdego z placów zabaw będą 
wchodziły m.in. następujące urządze-
nia zabawowe:
• piaskownica 2 szt.
• zestaw 1 szt. (elementy składowe: 

drabinka ukośna, mostek łukowy, 
przeplotnia z lin, trap ruchomy 
z klocków, trap wejściowy)

• altana - 1 szt.
• bujak na sprężynie 1 szt.
• huśtawka podwójna -1 szt.
• karuzela – 1 szt. 
• zestaw gimnastyczny - 1 szt.
• huśtawka ważka – 1 szt.
• ławka z oparciem – 5 szt.

Planowane place zabaw będą spełnia-
ły wszystkie normy bezpieczeństwa. 
Poprzez ich budowę zaspokojone 
zostaną potrzeby społeczne 
i kulturalne mieszkańców 
wsi oraz stworzone 
zostaną korzystne 
warunki opieki nad 
dziećmi, a także 
uatrakcyjniona oferta 
turystyczna dla osób odwiedzających 
miejscowości z dziećmi. 

Agnieszka Antczak

W Gminie Rokietnica powstanie 5 nowych placów zabaw 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: „Budowa placów zabaw w miejscowościach Kiekrz, Krzyszkowo, Mrowino, Napachanie i Żydowo w gminie 

Rokietnica” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania 313, 322, 323  

„Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacja Wójta Gminy Rokietnica

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ro-
kietnicy i sołectw wywieszono na okres 21 
dni Zarządzenie nr 49/2009 Wójta Gminy 
Rokietnica z dnia 30 września 2009 roku 
w sprawie podania do publicznej wiado-
mości wykazu nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży oraz Zarządzenie 
nr 50/2009 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 
30 września 2009 roku w sprawie podania 
do publicznej wiadomości wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do dzierżawy. 
Wszelkie uwagi odnośnie informacji zawar-
tych w wykazie należy składać do Urzędu Gmi-
ny w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, pokój nr 1. 
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Na ostatniej /wrześniowej/ Sesji Rady Gminy Ro-
kietnica jeden z punktów obrad obejmował pre-
zentację koncepcji architektonicznej, stanowią-
cej bazę do wykonania projektu budowlanego dla 
przyszłej inwestycji. Przekazana też została in-
formacja na temat postępu i zaawansowania prac 
od momentu powstania Rokietnickiego Ośrod-
ka Sportu Sp. z o.o. W skrócie można tą informa-
cję streścić następująco: Spółka została zorgani-
zowana, uzyskała niezbędne wpisy do rejestrów, 
po okresie organizacji rozpoczęła działania w celu 
uzyskania ostatecznej koncepcji architektonicznej 
i oczekuje na wydanie wymaganych decyzji admi-
nistracyjnych w tym temacie. Podjęte też zostały 
niezbędne działania w zakresie uporządkowania 
i oznakowania obiektu, mające na celu ogranicze-
nie dostępu do obiektów budowlanych osób nie-
upoważnionych.
W tym miejscu przypominamy, że przebywanie 
na terenie należącym do ROS Sp. z o.o. osób nie-
upoważnionych, z uwagi na występujące poten-
cjalne zagrożenia wypadkami, jest zabronione.
Z ubolewaniem zauważamy, że specjalne oznako-
wanie niestety jest okresowo niszczone.
W tym wydaniu „Rokickich Wiadomości” przed-
stawiamy Państwu kolejną odsłonę wizualizacji 
Hali Sportowej z Kompleksem Handlowo- Usłu-
gowym, tym razem jest to widok od strony pół-
nocno- wschodniej.

Nasza oferta dla handlu i usług

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że 
Rokietnicki Ośrodek Sportu, Spółka z o.o. w Ro-
kietnicy prowadzi działania zmierzające do reali-
zacji budowy Hali Sportowej wraz z towarzyszą-
cym jej Centrum Handlowo- Usługowym.
W nowo powstałym obiekcie utworzone zostaną 
powierzchnie pod wynajem na działalność han-
dlową i usługową. W połączeniu z halą widowi-
skowo - sportową powstanie obiekt o niepowta-
rzalnym klimacie, dysponujący szeroką ofertą z 
zakresu sportu i rekreacji oraz handlu i usług, dla 

mieszkańców Gminy i jej gości.
Naszą ofertę powierzchni handlowo- usługowych 
kierujemy przede wszystkim do podmiotów pro-
wadzących działalność gospodarczą. Zapraszamy 
do współpracy.
Osoby i firmy zainteresowane wynajmem po-
wierzchni, w nowo powstającym kompleksie 
sportowo-usługowo-handlowym w Rokietnicy 
(pomiędzy ulicami: Sportowa, Szamotulska, Kole-
jowa), prosimy o kontakt pod nr tel. 601-091-959, 
e-mail: biuro@ros-rokietnica.pl lub bezpośrednio 
w siedzibie ROS sp. z o.o. w Rokietnicy, ul. Golę-
cińska 1 (budynek B, na parterze).
Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony in-
ternetowej, na której możecie Państwo wstępnie 
zapoznać się z naszą ofertą i uzyskać podstawowe 
informacje – www.ros-rokietnica.pl 

****************
Przedstawiamy Państwu przykładowy wykaz po-
wierzchni pod wynajem, które powstaną po wy-

budowaniu zespołu obiektów o charakterze: spor-
towym, rekreacyjnym, handlowym i usługowym. 
Istnieje możliwość elastycznej aranżacji pomiesz-
czeń (łączenie i podział). Zapraszamy do współ-
pracy.
Parter: market – ok 950 m2

galeria handlowa /pasaż/ - 56 m2 -10 pow., 65 
m2 – 2 pow., 71 m2 – 2 pow., 31 m2 i 20 m2

galeria handlowo- usługowa /front/ – ok.32 
m2 – 4 pow., 41 m2 – 1 pow., 71 m2 – 1 pow.
galeria handlowo- usługowa /zachodnia/ - 
56 m2 – 4 pow., 31m2 i 20 m2, 

Piętro: zespół odnowy biologicznej – ok. 650 m2 
(od strony północnej)
zespół usługowo- handlowy – ok. 700 m2 (od 
strony zachodniej – front)

Rokietnicki Ośrodek Sportu Spółka z o.o. 
62-090 Rokietnica  

ul. Golęcińska 1
tel. 061 8960-632, 601-091-959

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROKIETNICY – Co dalej?

Kochana Halu!

Nie wiem jak tam u Ciebie w Irlandii, ale 
u nas tegoroczna jesień zupełnie prze-
mieszała się z zimą. Na dworze jest tak 
zimno, że człowiek najchętniej nie wy-
chodziłby z łóżka. Co prawda z uwagi na 
wiek mojego ślubnego poza pierzyną na 
żadne atrakcje raczej liczyć nie mogę, to 
jednak łóżko samo w sobie stanowi wy-
starczającą alternatywę do spędzenia 
wolnego czasu przy brzydkiej pogodzie. 
Ale „słowo się rzekło, kobyłka u płota”, 
jak Ci obiecałam, że będę chodzić na Se-
sje Rady Gminy, tak chodzę. W dniu 28 
września 2009 roku o godzinie 15.00 od-
była się 41 sesja Rady Gminy Rokietni-
ca. Oczywiście uczestniczyłam w niej 
jako widz. Pomimo tak ważnego tema-
tu debaty jaką było „przedstawienie 
prac związanych z budowa hali spor-

towo-widowiskowej” przez projektan-
ta oraz Prezesa ROS Sp. z o.o. w Ro-
kietnicy, frekwencja nie powaliła mnie 
na kolana. Ale po kolei. Sesja rozpoczę-
ła się jak zwykle otwarciem i powitaniem 
przybyłych radnych i gości, przez pa-
nią Przewodniczącą Bartol. Nie powiem 
było mi miło, gdyż pani Przewodniczą-
ca powitała również publiczność, a więc 
i moją skromną osobę. Następnie stwier-
dziła prawomocność obrad i przedstawi-
ła proponowany porządek sesji. Wówczas 
o głos poprosił pan Wójt, który zwraca-
jąc się do Rady Gminy wniósł o przyjęcie 
przez Radę, do porządku obrad, projektu 
uchwały  w sprawie nadania nazwy ulicy 

w miejscowości Bytkowo. Rada 
jednogłośnie wprowadziła do 
porządku obrad projekt powyż-
szej uchwały. Następnie radni przy-
jęli protokół z obrad 40 sesji. W punk-
cie interpelacje i zapytania radnych, 
głos zabrali: radny Sławomir Kieliszek 
– w sprawie problemu składowania od-
padów  w miejscach po punktach odbio-
ru odpadów segregowanych jak również 
utrzymywania pewnej ilości „gniazd” od-
bioru tych surowców przy likwidacji po-
zostałych oraz w sprawie naprawy odcin-
ka drogi dojazdowej do pól w Bytkowie; 
radny Ryszard Lubka – w sprawie nie 
pobierania opłaty targowej przez PUK 

od handlarzy wyrobami masarskimi z 
Komornik; radna Elżbieta Brzeźniak – 
w sprawie zagospodarowania czterech 
przystanków autobusowych w ciągu uli-
cy Obornickiej oraz uporządkowania 
„łącznika” ulicy Działkowej z ulicą Bocz-
ną, radny Wojciech Mazurek – zapytanie 
dotyczące naprawy odcinka drogi służą-
cej jako dojazd do pól w Rostworowie. 
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W dalszej części sesji pan Sławomir Pa-
tycki – prezes spółki ROS - poprosił pa-
nią Przewodniczącą o wyrażenie zgody 
na zabranie głosu przez projektanta hali 
sportowo-widowiskowej i centrum han-
dlowego, pana profesora Romualda Gica. 
W swoim wystąpieniu architekt przed-
stawił pełną koncepcję funkcjonowania 
obiektów oraz wykonane już działania 
planistyczne. Z jego wypowiedzi dowie-
działam się, że z uwagi na zastój rynków 
mieszkaniowych, zrezygnowano z budo-
wy domów, których sprzedaż miałaby po-
kryć część inwestycji, na rzecz utworze-
nia zespołu handlu oraz supermarketu. 
Zyski z wynajmu powierzchni handlo-
wych pozwolą nie tylko spłacać kredyt, 
ale i utrzymać funkcjonowanie komplek-
su sportowego. Ze względów finansowych 
odłożono też w czasie realizacje tzw. wy-
dłużonego ronda zastępując go jednym 
rondem z zespołem parkingowym. Are-
na sportowa w hali będzie wielofunkcyj-
na. Może wiec w każdym momencie stać 
się pełnowymiarowym boiskiem sporto-
wym lub też trzema boiskami treningo-
wymi. W hali zlokalizowana też będzie 
składana widownia (na parterze i pię-
trze) oraz zespół usług odnowy biologicz-
nej. Na parterze mieścić się będzie także 
supermarket i powierzchnie handlowe. 
Co więcej ponowna ekspertyza potwier-
dziła, że stan pylonów jest zadawalający, 
a ich konstrukcja pozwala zamontować 
dach w postaci łukowej. W celu przeję-
cia i kontynuowania inwestycji wstrzy-
manej ponad 12 lat temu, pan profesor 
uregulował kwestię praw autorskich z pa-
nem Lechem Misiakiem – twórcą pier-
wotnej koncepcji  budowy hali (tej której 
realizacja przed laty została przerwana). 
Pozostaje jeszcze odnalezienie w Staro-
stwie Powiatowym dokumentacji kon-
strukcyjnej istniejących obiektów i właś-
ciwie wszystkie sprawy formalne zostaną 
wyprostowane. Pozostanie wówczas tylko 
ogłoszenie przetargu na projekt, uzyska-
nie kredytu i przystąpienie do realizacji 
fizycznej przedsięwzięcia. Po panu Gicu 
glos zabrał prezes Patycki. Potwierdził za-
kończenie wszelkich formalności związa-
nych z organizacją spółki. Poinformował  
też, że obecnie prowadzone są działania w 
celu doprecyzowania koncepcji architek-
tonicznej oraz przygotowywany jest prze-
targ na wykonawcę projektu budowlane-
go. Pan prezes zdał również Radzie relację 
z podjętych działań w zakresie zabezpie-
czenia terenu. Zapewnił, że zakończono 
analizę ekonomiczną wraz z symulacją 
najbardziej niekorzystnej sytuacji finan-
sowej. Na jej bazie należy stwierdzić, że 
przedsięwzięcie „spina się”. Jak widzisz 
kochana taka budowa to wielce skompli-
kowana sprawa. Szybciej by to wszystko 
szło gdyby budować od podstaw, niż po-
szukiwać dokumentów sprzed kilkunastu 
lat. Ale z drugiej strony Gmina musiała-
by pokryć koszty rozbiórki nie wspomi-
nając już o prawie 2 milionach złotych 
poczynionych inwestycji. Dobrze, że Pre-
zes ROS-u radzi sobie z tymi problema-

mi. Po wypowiedzi pana Gica i pana Paty-
ckiego rozpoczęła się debata. Głos w niej 
zabierali: radny Ryszard Lubka, radny 
Sławomir Kieliszek, radna Sylwia Kiej-
nich, radny Arkadiusz Klapiński, radny 
Wojciech Mazurek, radny Jerzy Gme-
rek, pan prezes Patycki i pan Wójt. Mu-
szę przyznać, że debata była bardzo me-
rytoryczna i to zarówno po stronie pytań 
jak i odpowiedzi. Pytania głównie doty-
czyły sposobu finansowania inwestycji 
oraz zagospodarowania pomieszczeń. 
Pan Wójt ponownie podkreślił, że war-
to rozważyć możliwość wspólnego eks-
ploatowania obiektu z powiatem, co być 
może skutkowałoby przystąpieniem po-
wiatu poznańskiego do spółki. Jak za-
uważyłam radni byli usatysfakcjonowa-
ni otrzymanymi informacjami. Ja ze swej 
strony mogę jedynie powiedzieć, że jeżeli 
istniały jeszcze jakieś wątpliwości co do 
tego czy hala widowiskowo-sportowa i 
centrum handlowo-usługowe powstanie, 
to przekazane podczas debaty informa-
cje prezesa ROS-u całkowicie je rozwia-
ły. Po zakończeniu debaty, radni przy-
stąpili do rozpatrywania projektów 
uchwał. Jako pierwszy pod obrady tra-
fił projekt uchwały w sprawie „podwyż-
szenia kapitału zakładowego Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Rokietnicy i zmian w akcie założyciel-
skim spółki”. Po jego odczytaniu i otwar-
ciu debaty przez panią Przewodniczącą, 
o głos poprosiła radna Elżbieta Brzeź-
niak. Spytała prezesa Krzysztofiaka czy 
wymieniona w projekcie uchwały kwota 
zostanie przeznaczona na uzupełnienie 
„braków” czy też na inwestycje. W od-
powiedzi prezes PUK-u poinformował, 
że dotychczasowe inwestycje PUK rea-
lizuje z kredytów. Nic wiec dziwnego, że 
przedsiębiorstwo musi płacić raty. Nato-
miast proponowane do aportu kwoty zo-
staną wydatkowane w głównej mierze na 
dwa odwierty wody w Napchaniu i zakup 
nowej śmieciarki. Zwrócił też uwagę pani 
Radnej, że w tym roku PUK przeznaczył 
na inwestycje  ponad 1 milion złotych co 
stanowi 1/6 obrotów przedsiębiorstwa w 
całym roku.
O głos poprosił tez pan Wójt. Poinfor-
mował radnych, że pieniądze przezna-
czone na aport pochodzą z umorzonej 
części kredytu jaki gmina zaciągnęła w  
BOŚ. Części kredytu z tego banku jest bo-
wiem umarzalna pod warunkiem prze-
znaczenia tej kwoty na działalność pro-
ekologiczną.  W związku z tym, że PUK 
realizuje za gminę przedsięwzięcia z za-
kresu oczyszczalni i odbioru ścieków, nie-
czystości stałych i dostarczania wody, to 
właśnie tam winny trafić te środki. Po-
wiem Ci Halu, że w pełni się zgadzam z 
panem Wójtem i prezesem Krzysztofia-
kiem. Sytuacja z wodą w gminie (z uwa-
gi na szybki wzrost liczby mieszkańców i 
przedsiębiorców) jest tak trudna, że jeżeli 
szybko nie uruchomi się nowych studni i 
„uzdatnialni” wody to w roku 2010 może 
czekać nas posucha w kranach. A przy 
tym to wręcz genialne posuniecie. Prze-

cież tak naprawdę to ten aport finansuje 
bank, któremu w innym przypadku gmi-
na musiałaby zapłacić resztę rat i odsetek. 
Po odpowiedzi Wójta i prezesa Krzyszto-
fiaka o głos poprosiła ponownie pani rad-
na Brzeźniak. Jej zdaniem PUK już do-
stał w tym roku aport w postaci dwóch 
działek wartych kilkaset tysięcy złotych. 
Dlatego też uważa, że te pieniądze nale-
żałoby przeznaczyć na inny cel. W odpo-
wiedzi pan prezes PUK-u zwrócił uwagę 
na fakt, że to był aport rzeczowy, z którym 
trzeba było zdążyć przed wejściem w ży-
cie uchwały dotyczącej naliczania gmi-
nom podatku VAT od darowizn i apor-
tów. Natomiast żadnych wymiernych 
skutków finansowych dla przedsiębior-
stwa nie było. Na zakończenie dyskusji o 
głos poprosił radny Jerzy Gmerek. Spytał 
czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej akceptu-
je proponowane rozwiązanie aportowe z 
umorzeń kredytu. Wójt potwierdził, że w 
tej sprawie urząd zwracał się telefonicz-
nie do WFOŚiGW i otrzymał odpowiedź 
pozytywną. Zarządzono głosowanie nad 
uchwałą. Radni 11 głosami „za” przy 
jednym przeciwnym – radna Elżbieta 
Brzeźniak – podjęli uchwałę. Swoją dro-
gą bardzo się cieszę, że nasi radni w tak 
ważnych dla naszej rokietnickiej społecz-
ności sprawach mocno chodzą po ziemi. 
Rozwiązanie które przyjęli, jest bowiem 
ze wszech miar słuszne i… logiczne. Przy 
tym bardzo korzystne dla Gminy. Jako 
drugi „na tapetę” trafił projekt uchwały w 
sprawie „zmian w budżecie na 2009 rok”. 
Pan Wójt na wstępie wniósł autopopraw-
kę do tej uchwały, związaną z przyzna-
niem Gminie dotacji unijnych w ramach 
PROW na budowę placów zabaw w miej-
scowości Kiekrz, Mrowino, Żydowo, Na-
pachanie i Krzyszkowo. Złożył też uzasad-
nienie do projektu uchwały. Powiem Ci 
kochana, że byłam zaskoczona. O tym, że 
mamy w kraju nadal narastający kryzys, 
wiedziałam. Kryzys ten musiał zaowoco-
wać zmniejszeniem wpływów do budże-
tu z PIT-ów, tym bardziej że „Warszawka” 
stosuje swoje przeliczenia dzieląc wpływy 
przez ilość mieszkańców Polski i dopiero 
wówczas przekazując pieniądze. Tym sa-
mym nasz gminny rozwój w ocenie sza-
cownego ministerstwa niewiele znaczy. 
Natomiast moje zaskoczenie wzięło się 
z tego, że pan Wójt i pani Skarbnik z dużą 
ostrożnością podeszli pod koniec 2008 
roku do zapewnień rządowych, dzięki 
czemu nasza gmina nie odczuła tak moc-
no skutków kryzysu. Przyznasz że wobec 
młodego wieku tego duetu robi to wraże-
nie. Co więcej w celu wyrównania deficy-
tu pan Wójt nie ścinał inwestycji lecz  do-
konał cięć w budżecie na wynagrodzenia 
urzędników. Między innymi zrezygno-
wał z zatrudnienia w roku 2009 zastęp-
cy Wójta a wygospodarowane środki 
przesunął na dofinansowanie zagrożo-
nych inwestycji. Rada Gminy z aprobatą 
przyjęła proponowane zmiany. Za przy-
jęciem uchwały głosowało 11 radnych, 
jedna radna wstrzymała się od głosu 

(pewnie miała swój autorski plan wycho-
dzenia z kryzysu). Następnie radni jedno-
głośnie podjęli uchwałę w sprawie „nada-
nia nazwy ulicy w miejscowości Bytkowo, 
gmina Rokietnica”. Tak się tylko zasta-
nawiam czy nazwa „Golfowa” pochodzi 
od tego golfa sportowego czy od tego do 
noszenia na grzbiecie? I na tym podej-
mowanie uchwał się zakończyło. Jesz-
cze Pan Wójt i pani Przewodnicząca zło-
żyli sprawozdanie ze swoich „poczynań” 
w okresie międzysesyjnym, a przewod-
niczący komisji o „poczynaniach” swoich 
komisji i nadszedł czas na odpowiedzi na 
zgłaszane interpelacje oraz wolne głosy 
i wnioski. Pan Wójt poinformował, że w 
związku z zamknięciem wysypiska w Ru-
mianku nasze śmieci są wywożone do 
wysypiska w miejscowości Mnichy (gdzie 
to jest?). Ponadto poinformował, że na-
stąpiła likwidacja „gniazd” do segregacji 
odpadów, a istniejące przy wspólnotach 
działają na bazie osobnych porozumień 
wspólnot z PUK-iem. Przy okazji dowie-
działam się, że nie ma chętnych na odbiór 
segregowanych odpadów. Tak, tak kocha-
na Unia swoje, a życie swoje. W tym roku 
PUK dopłacił już do odbioru segregowa-
nych odpadów ponad 100 tysięcy złotych! 
Jak tak dalej pójdzie to do tych dyrektyw 
unijnych będziemy musieli dopłacać 
dużo więcej. No ale cóż ekologia kosztu-
je. Po panu Wójcie głos zabrał pan rad-
ny Sławomir Kieliszek. Poruszył problem 
składowania odpadów w lasach i zapytał 
czy urząd kontroluje firmy w zakresie za-
gospodarowania odpadów. Odpowiedzi 
udzielił pan Sekretarz. Poinformował o 
aktualnie prowadzonych kontrolach pod-
miotów fizycznych i prawnych w zakre-
sie posiadania umów na odprowadzanie 
i wywóz nieczystości płynnych i stałych. 
Przypomniał też, że każdy ma obowiązek 
obywatelski powiadomienia policji o wy-
rzucaniu odpadów w miejscach do tego 
nie przeznaczonych, a urzędnicy, sołtysi 
i radni również obowiązek prawny zwią-
zany z pełnionymi przez nich funkcjami. 
Urząd Gminy, ze swej strony, niezwłocz-
nie reaguje na wszystkie zgłoszone lub 
stwierdzone nieprawidłowości, sporzą-
dza dokumentację i przekazuje ją policji. 
Pan Sekretarz potwierdził też, że opłatę 
targową poza prowadzonym przez gmi-
nę targowiskiem, pobiera sołtys. Radna 
Jolanta Pankowska zaapelowała o usta-
nowienie na stałe „Dnia torby papiero-
wej”, a radna Elżbieta Brzeźniak zasyg-
nalizowała powstanie garbów na drodze 
powiatowej przy przepompowni ścieków 
w Rokietnicy. Po tych wystąpieniach pani 
przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica, 
zamknęła 41 sesję Rady. 
Ja szłam do domu zadowolona. Bo to i bu-
dowa hali mocno idzie do przodu i kry-
zys jest w Gminie pod kontrolą. Jakoś tak 
lżej na duszy jak się słyszy o zdrowym 
rozsądku i pomyślunku naszych włoda-
rzy i o tym, że to nie kosztem tylko nas 
mieszkańców ten kryzys w Gminie Ro-
kietnica jest likwidowany.  Pozdrawiam

Leokadia
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Sukcesy naszych mieszkańców na ogólnopolskich arenach
PUCHAR DLA ROKTARU
Prawdziwą niespodziankę sprawili 
zawodnicy Stowarzyszenia ROKTAR 
na VIII Turnieju Bocci o Puchar Pre-
zesa Polskiego Komitetu Paraolim-
pijskiego - po zaledwie roku trenin-
gów, na swoich pierwszych zawodach 
9 października w Wągrowcu, zdoby-
li I miejsce i Puchar Prezesa PK-
Par. Monika Koralewska, Małgo-
sia Mruk i Krzysztof Stępniak w 
finałowym spotkaniu pokonali Ze-
spół Szkół z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Poznaniu 10 : 1.

Do Wągrowca pojechały dwie dru-
żyny ROKTARU (Roktar 1: Kora-
lewska, Mruk, Stępniak i Roktar 2: 
Kram, Wiśniewska, Szulc), by zdo-
być turniejowe szlify i doświadcze-
nie. Wprawdzie oba zespoły po-
siadły umiejętność gry w boccie, to 
jednak przy turniejowym debiucie 
oraz w perspektywie konfrontacji z 
drużynami z Poznania, Kalisza czy 
Owińsk, które uprawiają tę grę od 
kilku czy kilkunastu lat, nikt raczej 
nie marzył o wysokiej lokacie.
Tymczasem podczas zawodów oka-
zało się, że wprawdzie trema jest, ale 

umiejętności naszych zawodników 
dorównują rutyniarzom z innych 
klubów. Najpierw wygrali zawody w 
swojej grupie, by w finale dokończyć 
dzieła i pokonać wyżej notowany ze-
spół z Poznania. Druga drużyna sto-
warzyszenia, Roktar 2, uplasowała 
się na 7 miejscu.
Gra naszych mistrzów z ROKTARU, 
boccia, funkcjonuje też pod bardziej 
znanymi nazwami francuskimi: bo-
ulle lub pentaque, czyli po prostu 
kule. Gra w kule!
Nazwa boccia odnosi się tylko do dy-
scypliny paraolimpijskiej dla osób 
niepełnosprawnych. Zawodnicy nie 
grają kulami metalowymi, ale z two-
rzywa wypełnionego granulatem, 
pozostałe zasady są wszędzie takie 
same.
Gra jest bardzo prosta i jak zapew-
niają jej entuzjaści grać w nią może 
każdy, bez względu na wiek, spraw-
ność czy stopień wysportowania.
Celem graczy jest umieszczenie kul 
własnego koloru jak najbliżej kuli 
białej, która wyrzucona jest na boi-
sko na początku gry przez jednego 
z zawodników. Kule używane przez 
grających mają kolory czerwony i 
niebieski. Rywalizuje dwóch zawod-

ników lub dwie drużyny. Gracze dys-
ponują 12 kulami (po 6 jednego kolo-
ru), którymi rzucają na zmianę. Kule 
można rzucać w sposób dowolny. Po 
wyrzuceniu ostatniej kuli sędziowie 
obliczają wynik. Im więcej kul dane-
go koloru leży przy kuli białej, tym 
więcej punktów otrzymuje zawod-
nik, do którego kule należą.
Po raz pierwszy w kule dla niepeł-
nosprawnych zagrano w 1984 roku 
podczas paraolimpiady w Nowym 
Jorku. W Polsce palma pierwszeń-

stwa w promocji tej dyscypliny spor-
tu należy do Poznania. Od 1990 roku 
rozgrywane są Otwarte Mistrzostwa 
Wielkopolski w Bocci. Bierze w nich 
udział około 150 osób.
Natomiast Światowa Federacja Petan-
que zrzesza ponad 50 krajów, a łącz-
na liczba graczy licencjonowanych w 
krajowych federacjach przekroczyła 
liczbę 5 milionów, najwięcej graczy 
pochodzi oczywiście z Francji, w któ-
rej jest to sport narodowy.

Magdalena Jujeczka

Pasztety z Żydowa 
– bezkonkurencyjne!
Wielki sukces z ub. roku to nie przy-
padek. Panie z Koła Gospodyń w 
Żydowie reprezentujące gminę Ro-
kietnica oraz Sołectwo Żydowo – Ro-
stworowo, wzięły udział w IV edycji 
Ogólnopolskiego Festiwalu Pasz-
tetników, który się odbył w Ostrze-
szowie w dn. 26-27. września 2009 
roku.
Powtórzyły sukces z ubiegłego roku 
zajmując w kategorii (Koła Gospo-
dyń oraz Gospodarstwa Agrotury-
styczne) I-e i II-e miejsce.
Konkurencja w której startowały 
Panie to pasztety pieczone, wyroby 
wykonane z surowego, pieczonego 
lub gotowanego mięsa z dodatkiem 

podrobów, warzyw, grzybów, sera, 
które należy rozdrobnić przez ma-
szynkę do mięsa. 
Odpowiednie proporcje dodatków, 
jajka, bułki, mąki oraz przypraw i 
ziół tworzą odpowiednią konsysten-
cję oraz smak.
Wszystkie składniki należy staran-
nie wyrobić (wymieszać) następ-
nie masę pasztetową nałożyć do fo-
remek i poddać obróbce termicznej 
w temperaturze około 160-180 ºC 
przez okres 1,5 godz. Gotowy pasztet 
można serwować na zimno lub cie-
pło jako przystawkę lub danie obia-
dowe z dodatkiem sosów i jarzyn.
Atrakcyjny wygląd, dekoracja, smak 
i konsystencja to walory, które oce-
nia Kapituła Konkursowa.
W tym roku Panie z Koła Gospo-
dyń przygotowały dwa pasztety na 

konkurs w Ostrzeszowie - pasztet z 
królika i pasztet z borowikami, któ-
re urzekły komisję konkursową pod 
przewodnictwem dr. Grzegorza Rus-
saka (obecnego co roku na Rumpu-
ciu). Oba pasztety po wnikliwej oce-
nie wszystkich walorów kulinarnych 
znalazły uznanie wśród jury kon-
kursu i zajęły II i I miejsca. Nagrody 
i gratulacje w imieniu Pań z Żydowa 
odebrała reprezentujaca je w Ostrze-
szowie Przewodnicząca Rady Gminy 
Rokietnica, Teresa Bartol
Za przygotowanie pasztetów i udział 
w konkursie pasztetników – Ostrze-

szów 2009 r. słowa podziękowania 
kieruję dla Pań K. Dziedzic, G. Wiś-
niewskiej, E. Mazurek, E. Wencka, 
J. Piwowarczyk, J. Spochaczyk, p. P. 
Hałasa, p. R.Szczerbika, który po-
magał przy dekoracji końcowej pasz-
tetów oraz  p. Witolda Wróbla sym-
patyka Koła, który zaprosił Panie do 
wzięcia udziału w konkursie.
Sukces naszych Pań osiągnięty na 
Ogólnopolskim Festiwalu Pasztet-
ników w Ostrzeszowie to wielka pro-
mocja naszej Gminy oraz Sołectwa.

Wojciech Mazurek 



9Rokickie Wiadomości – listopad 2009

Sukcesy naszych mieszkańców na ogólnopolskich arenach

„Kurs Florystyczny”

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy 

zachęca mieszkańców gminy Rokietnica do wzięcia 

udziału w bezpłatnym „Kursie Florystycznym”.

Kurs jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego i przeznaczony dla osób pełnoletnich, 

zamieszkałych w województwie wielkopolskim, w 

miejscowościach do 25 tysięcy mieszkańców.

Każdy uczestnik kursu otrzyma bezpłatnie materiały dydaktyczne, a po jego 

zakończeniu certyfikat potwierdzający jego ukończenie. 

W Rokietnicy kurs odbywać się będzie w dniach 20-22 listopada 2009r .

Zapisy przyjmuje i bliższych informacji udziela dyrektor GOK 

od dnia 21 października br. Tel.061-8145-171, kom.697-888-348

Ilość miejsc ograniczona. Jadwiga Waligóra - Halke

W dniach 3 i 4 października br .na 
terenach Warszawskiego Centrum 
EXPO XXI odbywał się „Europej-
ski Festiwal Sztuki i Rękodzie-
ła”. Na tym festiwalu Pani Barba-
ra Miecznik zdobyła I miejsce w 
konkursie plastycznym pt: „Jesień 
puka do drzwi”.
Na konkurs Gminny Ośrodek 
Kultury przesłał wiele prac autor-
stwa uczestników zajęć „Pracow-
ni zręcznych rąk”, jednak praca 
Pani Basi okazała się najpięk-
niejsza wśród prac nadesłanych 
z całej Europy i zyskała uznanie 
wśród profesjonalistów.

Pani Barbara Miecznik odebrała 
gratulacje i nagrodę z rąk Pani Ewy 

Błaszczyk i prowadzącego uroczy-
stość Rafała Bryndala.
Nadmienić należy, że przesłane na 
konkurs prace plastyczne zostały 
zlicytowane na cele charytatywne, a 
w tym przypadku na rzecz fundacji 
Ewy Błaszczyk „Akogo?”.
Gratulacje dla Pani Barbary Miecz-
nik.

Jadwiga Waligóra - Halke

Nagroda na „Europejskim Festiwalu Sztuki  
i Rękodzieła” w Warszawie

15 września 2009 r. w pięknej scene-
rii Ogrodu Botanicznego w Poznaniu 
została podsumowana kolejna edycja 
konkursu „Gmina Rokietnica w kwia-
tach i zieleni”. Tradycją lat ubiegłych 
jego organizatorkami były rokietni-
ckie radne Elżbieta Brzeźniak, Jolanta 
Pankowska i Aleksandra Bartnik, wie-
dzione pasją głównej sprawczyni całe-
go przedsięwzięcia, także radnej Ro-
kietnicy – Małgorzaty Szymańskiej. 
Podczas dwóch objazdów przeprowa-
dzonych 20 maja i 31 sierpnia 2009 
roku, pozwalających podziwiać kra-
sę zgłoszonych ogrodów w odsłonie 
kilku pór roku, dokonano trudnej ich 
oceny. A nie było to zadanie łatwe. 
Wszystkich 12 zielonych królestw, peł-
nych barw kwiatów, krzewów i zapa-
chu drzew, stanowi nie tylko dowód 
niezwykłej staranności ich właścicie-
li, ale przede wszystkim miłości do 
przyrody, swoistego z nią zespolenia, 

łącznie z pomysłowością adaptacji do 
celów użytkowych. Komisja Konkur-
sowa ogłosiła więc jednomyślnie swój 
werdykt, przyznający nagrodę głów-
ną i wyróżnienie wszystkim 12 uczest-
nikom gminnych zmagań. Nagrodą 
w konkursie, której forma tak bardzo 
spodobała się w roku ubiegłym, była 
wspólna wycieczka uczestników, tym 
razem do pełnego przyrodniczych cie-
kawostek Ogrodu Botanicznego, pro-
wadzonego przez Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po 
wspólnym spacerze z pełną kompe-
tentnej wiedzy przewodniczką, panią 
Aleksandrą Dalke, przy dobrej kawie i 
odrobinie słodkości, wręczone zostały 
dyplomy i statuetki, w których kształ-
cie wprawne przyrodnicze oko dopa-
trzeć się może konturów liścia. Wspól-
ne gratulacje i rozmowy, pozwalające 
wymienić botaniczne doświadczenia, 
zdobytą wiedzę i bogactwo wrażeń, 

towarzyszyły uczestnikom wycieczki 
podczas drogi powrotnej, stanowiąc 
z pewnością źródło wielu inspiracji i 
praktycznych zastosowań w prowa-
dzonych z taką pasją i zaangażowa-
niem ogrodach.
Zespół oceniający składa wszyst-
kim uczestnikom tegorocznej edycji 
konkursu serdeczne gratulacje, za-
chęcając do wzięcia udziału w przy-
szłorocznych zmaganiach także tych 
wszystkich z Państwa, którzy nie-
dawno dołączyliście do grona na-
szych mieszkańców. Pokażcie swo-
je ogrody – twórzcie magię miejsca, 
które przecież jest naszym wspól-
nym domem. Naprawdę warto. 

D.P.

Nagrodzone ogrody konkursu 
„Gmina Rokietnica  
w kwiatach i zieleni”
• Ogród Pani Elżbiety Szklarek 

z Mrowina;
• Ogród Pani Leokadii Adamkie-

wicz z Kiekrza;
• Ogród Pani Małgorzaty Górznej 

z Mrowina;
• Ogród Państwa Marii i Macieja 

Chojnackich z Krzyszkowa;
• Ogród Pani Heleny Kozłowskiej 

z Krzyszkowa;
• Ogród Pani Wandy Hojan z Napa-

chania;
• Ogród Państwa Haliny i Stanisła-

wa Tyburskich z Rokietnicy;
• Ogród Pani Krystyny Grzegor-

czyk z Rokietnicy;
• Ogród Państwa Zofii i Stefana 

Kurzak z Rokietnicy;
• Ogród Pani Mieczysławy Skrzy-

piec z Napachania;
• Ogród Państwa Violetty i Pawła 

Gawenda z Rokietnicy;
• Ogród Pana Dariusza Bączkow-

skiego z Kiekrza.

Najpiękniejsze ogrody gminy Rokietnica
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Trwają jeszcze zbiory owoców, nie-
stety sporo jabłek i gruszek jest nie-
co uszkodzonych przez czerwco-
wy grad. Drobne, korkowe plamy na 
owocach nie mają co prawda wpły-
wu na smak czy wartość odżywczą 
owoców, ale konsument woli owoce 
bez skazy. Trudno się temu dziwić, 
lecz z niepokojem obserwuję tren-
dy w sprzedaży owoców. Ujmując te-
mat lakonicznie praktyczni Amery-
kanie określali to tak: owoce muszą 
być wielkie, kolorowe i… mogą być 
bez smaku. Kiedyś wrócimy do tego 
jak kształtuje się gusty klientów, ale 
w tym artykule, zgodnie z kalenda-
rzem, zajmę się zagadnieniem ma-
teriału szkółkarskiego do sadzenia. 
Przedstawione poniżej uwagi doty-
czą nadal najczęściej dostarczanego 
sadowniczego materiału szkółkar-
skiego, to znaczy owocowych drze-
wek jednorocznych z odsłoniętymi 
korzeniami.
Odwieczny problem: sadzić drzewa 
owocowe jesienią czy wiosną powo-
li traci na ostrości. Zimy są łagod-
niejsze i spadki temperatur poniżej 
-25 stopni Celsjusza są rzadkie, stąd 
ryzyko uszkodzeń mrozowych jest 

mniejsze niż kilkanaście lat temu. 
Kalendarz prac jesienią też jest spo-
kojniejszy i dłuższy. Na podstawie 
mojej wieloletniej praktyki pole-
cam sadzenie jesienne drzew owo-
cowych. O ile zimowe, silne uszko-
dzenia drzew są teraz rzadsze, to 
osłabienie i często śmierć nowo po-
sadzonych drzew na skutek braku 
wody są nadal dość częste. Wyko-
pane ze szkółki drzewa mają uszko-
dzony system korzeniowy, szczegól-
nie część korzeni najdrobniejszych 
jest zniszczona. Kupujący mate-
riał szkółkarski nie mogą praktycz-
nie skontrolować czy postępowano 
właściwie z wykopanymi drzewka-
mi. Można sprawdzić przed zaku-
pem, czy korzenie są zabezpieczone 
przed wysychaniem, czy system ko-
rzeniowy jest w dobrej kondycji - czy 
korzenie szkieletowe są nieuszko-
dzone, czy jest wiele drobniejszych 
korzeni, czy są zdrowe, nie zapleś-
niałe, nie sczerniałe, nie wyschnię-
te i pomarszczone. Potrzeba do tego 
wprawnego oka, nieco doświadcze-
nia, ale i tak nie mamy pewności czy 
system korzeniowy jest naprawdę w 
dobrej kondycji. Najlepiej kupować u 

solidnego szkółkarza, być może war-
to nawet pojechać do szkółki drzew 
owocowych i tam dokonać zakupu. 
Dobry materiał szkółkarski to pod-
stawa sukcesu, ale nie gwarancja po-
wodzenia! Teraz my przystępujemy 
do dzieła! Pamiętajmy, korzenie to 
żywy organ i do tego bardzo delikat-
ny. Im drzewko zostanie szybciej po-
sadzone, a korzenie krócej narażo-
ne na brak wody, tym lepiej. Już sam 
transport do domu powinien być 
staranny. Zwykle martwimy się o to, 
by nie złamać nawet jednej gałązki. 
Tymczasem i tak zmniejszymy ko-
ronę o połowę przy wiosennym for-

mowaniu. Dbajmy głównie o system 
korzeniowy. Przewożone drzewka 
powinny być zabezpieczone przed 
wysychaniem, korzenie – na przy-
kład osłonięte folią, zroszone, lekko 
obsypane wilgotnym torfem. Rzad-
ko po przywiezieniu do domu mo-
żemy natychmiast drzewka posa-
dzić- choć tak byłoby najkorzystniej! 
Jeśli nie posadzimy drzewek od razu, 
to należy je niezwłocznie zadołować, 
to znaczy ustawić drzewka w rowku 
i korzenie obsypać ziemią, a potem 
podlać. Najlepiej nie zwlekać z sa-
dzeniem! Powodzenia!

mgr inż. Grzegorz Musielak

PAMIĘTAJMY O OGRODACH
Witam miłośników sadownictwa.

Wieści z Żydowa

Na prawdziwe grzybobranie jeździ 
się do największych wielkopolskich 
kompleksów leśnych tj. lasów wokół 
Nowego Tomyśla oraz Puszczy Note-
ckiej. 
Pierwszy tegoroczny wysyp grzybów 
był na przełomie czerwca i lipca.Po-
kazały się pierwsze borowiki, pod-
grzybki oraz bardzo dużo kurek.
W tym roku grupa grzybiarzy z Ży-
dowa wybrała się do Puszczy Note-
ckiej w rejon Rzecina oraz Białej. 
Wśród zebranych grzybów domino-
wały podgrzybki, były również zie-
lonki, kurki oraz prawdziwki.
W okolicach Rzecina ukształtowanie 
terenu oraz różnorodność drzewosta-
nu powodują, że kto lubi przebywać 
na łonie przyrody miał prawdziwą 
ucztę. Przepięknie ubarwione kolora-

mi jesieni drzewa (buki, dęby, brzo-
zy) sprawiały niesamowite wrażenie 
w otoczeniu wrzosowych polan.
Choć nie zebrano tylu grzybów co w 
ubiegłym roku każdy z uczestników 
wycieczki był zadowolony, a maryna-
ty oraz susz z przywiezionych grzy-
bów uzupełnią spiżarnie na zimę.

Wojciech Mazurek 

Wycieczka na grzyby 3.10.2009r.
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Wieści z Przybrody

ŻEGNAJ LATO NA ROK
Jak żegnać lato, to na wesoło, bo 
przecież nie na długo i nie na zawsze. 
Za rok znowu do nas wróci! Czekając 
na przyszłoroczne cieplejsze dni, bę-
dziemy wspominać, jak dobrze było 
się pobawić w ostatnich promieniach 
tegorocznego słońca.
Pożegnanie lata w Przybrodzie od-

było się właściwie z powitaniem pol-
skiej złotej jesieni. Ostatnia sobota 
września była wprawdzie przepięk-
nie słoneczna i ciepła, ale już w ko-
lorystyce jesiennej. Na uczestników 
zabawy czekały konkurencje spor-
towo- rekreacyjne: rzut beretem i to-
czenie felgi rowerowej na odległość, 
rzutki, skok w dal czy mini futbol 
oraz warsztaty plastyczne, na któ-

rych można było nauczyć się robie-
nia eko-toreb z szarego papieru i 
obejrzeć wystawę prac o tematyce 
jesiennej. Każdy kto wziął udział w 
zabawie otrzymywał upominek, na-
tomiast zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji specjalne nagrody.
Prawdziwymi atrakcjami na impre-
zie były pieczone ziemniaki z ogni-
ska i pizza.

To już czwarte przedsięwzięcie tego 
typu w Przybrodzie. Wcześniej od-
były się plastyczne warsztaty jesien-
ne, wyjazd do Gniezna i na Lednicę 
oraz sportowa zabawa plenerowa.
Środki na ich przeprowadzenie po-
chodzą z Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
przy wsparciu środków własnych. 

Magdalena Jujeczka

Wieści z Mrowina

Ponoć poniedziałek nie sprzyja spot-
kaniom z kulturą - że to mit i prze-
sąd, którym nie należy się kierować, 
potwierdził kolejny z cyklu, wieczór 
z aktorem, zorganizowany przez Te-
resę Wieczorek, dyrektor Biblioteki 
Gminnej w Rokietnicy przy współ-
pracy z Sołectwem Mrowino-Cere-
kwica. 19 października 2009 r., tuż 
po godzinie 19.15, zgromadzeni w 
cerekwickim klubie widzowie, mieli 
okazję spotkać się z aktorem Teatru 
Nowego w Warszawie – Mirosławem 
Kowalczykiem, znanym szerszej 
publiczności z ról w telewizyjnych 
serialach „Plebania”, „Na dobre i na 
złe” czy „Kryminalni”. Jesienny wie-
czór sprzyjający minorowym na-
strojom i nostalgii, przemienił się w 
pełne dobrego przedwojennego hu-
moru, groteski i nieco frywolnych 
tekstów spotkanie z kabaretem dwu-
dziestolecia międzywojennego. Na 
czym polegała jego niepowtarzalna 
i niezapomniana atmosfera? Z pew-

nością na umiejętności czerpania 
radości i wesela z każdego zwykłe-
go dnia, skłonności do piętnowania, 
zawsze z dużą dozą dystansu i samo-
krytycyzmu, przywar, tych małych 
i nieco bardziej poważnych, przyna-
leżnych naszej nacji. Przede wszyst-
kim jednak niezapomniane spot-
kania z kabaretem „Qui Pro Quo”, 
pierwszym powstałym na ziemiach 
polskich po odzyskaniu niepodle-
głości, były okazją do konfrontacji 
z życiem wspaniałych tekstów Ju-
liana Tuwima, w których literackość 
tak mistrzowsko przeplatała się z ję-
zykiem potocznym, a dwuznacz-
ność wykreowanych scen i żartobli-
wych historii, pozwalała zaspokoić 
najbardziej wysublimowane i kry-
tyczne wobec rzeczywistości gusta. 
Któż z nas nie pamięta postaci Euge-
niusza Bodo, Miry Zimińskiej, Zuli 
Pogorzelskiej czy zawsze lirycznej, 
pełnej elegancji i nietuzinkowego ta-
lentu Hanki Ordonówny.

Przedwojenny kabaret, to także 
Lwów. I tu dzięki przygotowanemu 
przez Mirosława Kowalczyka reper-
tuarowi mięliśmy okazję się prze-
nieść. Zapachniało kresową wylew-
nością, gościnnością, szczerością 
zawsze na wskroś otwartych na dru-
giego człowieka serc, a także  spe-
cyficznym żartem i wspominanym 
przez wielu z nostalgią śpiewnym ję-
zykiem, w którym „Kuliega, kulie-
dze zawsze rękę poda”.
Były też teksty tak charakterystyczne 
dla warszawskiej ulicy, przekazane 
językiem handlujących „cwaniacz-
ków”, potrafiących „wcisnąć” 
przechodniom cokolwiek, 
oczywiście jako „jedyną 
okazję” i to w dodatku 
„za friko” oraz melodie 
podwórkowe rodem z 
przedwojennego Czerniakowa.
Wciągnięci w zabawę, wkrótce ra-
zem z naszym gościem śpiewaliśmy 

wesołe przedwojenne piosenki udo-
wadniając, że przesłanie artysty, 
jakim opatrzył swój program po-
świecony kabaretom przedwojen-
nej Polski, by ocalić od zapomnienia 
natchnioną duchem wolności atmo-
sferę tamtych lat, a przede wszyst-
kim barwne postaci tworzących ją 
ludzi, udało się w pełni zrealizować. 
A więc: „Bracie – więcej gazu!, póki 
jeszcze młodość trwa. Więcej gazu 
(…) szkoda jest każdego dnia!”
Do zobaczenia na następnych wie-
czorach z aktorem.

D.P.

„W życiu  piękne  są  tylko  chwile” 
– czyli podróż sentymentalna w lata 20-te
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Zespół Szkół w Rokietnicy

Jednym z elementów działań prewen-
cyjnych Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Poznaniu jest edukacja prowa-
dzona wśród uczniów naszych szkół. 
Do tych najmłodszych, których bez-
pieczna droga do szkoły, w związku 
z rosnącym natężeniem ruchu, ob-
jęta została szczególną troską, skie-
rowanych zostało kilka programów, 
w przystępny i wesoły sposób przy-
bliżających zasady ruchu drogowe-
go. Dzieci doskonale znają już Pyr-
ka, sympatyczną maskotkę ubraną 
w policyjny mundur i jego przeróżne 
przygody kończące się pouczającym 
morałem, ale znają też i bardzo sza-
nują prawdziwych policjantów, z któ-
rymi uwielbiają rozmawiać, a prze-
de wszystkim przeprowadzać akcje 
„na żywo”. Rokietnickich pierwsza-
ków i dzieci uczące się w „zerówce” 
25 września 2009 r. odwiedzili więc, 
już wcześnie rano, zaprzyjaźnieni 
policjanci z Komisariatu w Tarnowie 
Podgórnym. Hasłem dnia, do któ-
rego dzieci przygotowały się wraz z 

wychowawczyniami bardzo staran-
nie, była akcja o tajemniczym kryp-
tonimie „cytrynka”. Zanim jednak 
do niej doszło, podczas pogadanki 
o poprawnym przechodzeniu przez 
ulicę w miejscach oznakowanych i 
tych nie posiadających przysłowio-
wych „pasów”, dzieci zasypały panie 
policjantki gradem pytań i spostrze-
żeń prosto z życia, dając przykła-
dy zdumiewającej wiedzy na temat 
bezpieczeństwa i umiejętności pod-
glądania nie zawsze poprawnych za-
chowań dorosłych. Kulminacyjnym 
momentem była oczywiście wypra-
wa na ulicę i możliwość podpatrze-
nia policjantów w prawdziwej akcji. 
Dzieci przygotowały na ta okolicz-
ność prawdziwe niespodzianki dla 
kierowców: dla tych jadących po-
prawnie – uśmiechniętą cytrynkę, 
gromkie brawa i szczere dziecięce 
podziękowania, a dla złapanych na 
„gorącym” uczynku użytkowników 
drogi, będących nieco na bakier z 
przepisami – szklankę najprawdziw-

szego, szczególnie kwaśnego soku z 
cytryny.
Tych ostatnich było niestety najwię-
cej, a dzieci oprócz napoju-manda-
tu, dawały dorosłym prawdziwą re-
prymendę, zobowiązując kierowców 
do solidnej poprawy. Taka przestro-

ga, wypowiedziana przez dzieci, wo-
bec których my dorośli powinni-
śmy świecić przykładem, jest chyba 
większą karą niż najsurowszy man-
dat. I oby pamiętną, gdy przyjdzie 
zbyt ciężko dociskać pedał gazu.

D.P.

Cytrynka dla naszych kierowców 
– uczniowie z Zespołu Szkół w Rokietnicy patrolują ul. Szkolną.

W roku szkolnym 2009/2010 na-
sza szkoła po raz drugi rozpoczęła 
swoją działalność w międzynarodo-
wym programie Comenius. Droga 
ku temu była trudna i wyboista ale 
szczęśliwie udało nam się ją przebyć 
bez potknięć i wywrotek. Współpra-
cować będziemy z uczniami i na-
uczycielami czterech szkół z czte-
rech krajów europejskich: Belgia, 
Hiszpania, Włochy i Niemcy. 
“Feel at home”, a więc “Czuj się jak 
w domu”, bo tak brzmi temat na-
szego projektu, otwiera przed nami 
drzwi wyobraźni, za którymi kry-
ją się pokłady pomysłów i ciekawych 
zadań do wykonania. Zaczęliśmy od 
konkursu na “logo” projektu i wybo-
ru maskotki szkoły tematycznie zwią-
zanej z Patronem Szkoły. Wyniki po-
znamy w niedalekiej przyszłości. 
Głównymi celami projektu są: kreo-
wanie takiego środowiska szkolnego, 

w którym uczniowie, rodzice i wszy-
scy pracownicy szkoły będą „czuć się 
jak w domu” oraz doskonalenie zna-
jomości języka angielskiego. Cele te 
będziemy chcieli osiągnąć poprzez 
stworzenie „międzynarodowych pio-
senek na dobry humor”, zbudowanie 
„europejskiej ulicy” i napisanie „pod-
ręcznika dobrych praktyk”.
Zadbamy także o utrzymywanie ma-
ilowych jak i tradycyjnych kontak-
tów między uczestnikami projektu. 
Przede wszystkim jednak chcemy 
przybliżyć naszym dzieciom niezna-
ne im, inne kultury.
W związku z programem w szko-
le działa “Klub Comenius”, którego 
przedstawicielki: Patrycja Baumann, 
Dominika Sujak i Daria Wróbel czyli 
“comeniuski J” zadbają o kreowanie 
i rozpowszechnianie projektu.

Ilona Śpiewak
Katarzyna Pohl

Comenius w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
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Sprzątanie 
Świata 2009
Dnia 18 września 
Szkoła Podstawowa 
im. Jan Brzechwy, jak co 
roku, uczestniczyła w ak-
cji Sprzątania Świata 2009 r. 
„Pomagajmy Ziemi – codziennie”, 
bo tak brzmiał temat tegorocznej ak-
cji sprawił, że postanowiliśmy roz-
budować i przedłużyć naszą akcję 
aż do końca marca 2010r, ponieważ 
chcemy dbać o naszą planetę każde-
go dnia.

Naszym głównym ce-
lem było kreowanie czło-

wieka odpowiedzialne-
go za swoje środowisko 
i zdrowie, świadome-
go faktu, że każde nasze 
działanie ma wielokie-

runkowy i długofalowy wpływ na 
środowisko przyrodnicze w którym 
żyjemy - bo każdy z nas decyduje czy 
posegreguje śmieci, uszczelni ciek-
nący kran, wyłączy niepotrzebną ża-
rówkę, pomoże ptakom w zimie. 
Chcemy rozbudzać ekologiczne za-
interesowania uczniów, ich świado-

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
Centrum Kształce-
nia na Odległość na 
Wsiach w Rokietnicy

Projekt Centra Kształcenia na Odle-
głość na Wsiach powstał w odpowiedzi 
na potrzebę zapewnienia możliwości 
rozwijania i uzupełniania kwalifika-
cji zawodowych. Dzięki Projektowi na 
terenach wiejskich utworzona została 
sieć 379 współpracujących ze sobą 
ośrodków oświatowo-kulturalnych 
z dostępem do bogatej oferty szko-
leniowej. 
Głównym celem Projektu jest 
zmniejszenie dysproporcji edukacyj-
nych pomiędzy wsią, a miastem. Zo-
stanie on osiągnięty poprzez możli-
wość udziału w Projekcie.
Do udziału w Projekcie zaprasza-
my osoby pragnące podnieść swo-
je kwalifikacje zawodowe, zdobyć 
nowe umiejętności, zwiększyć swo-
je szanse na rynku pracy, a w dal-
szej perspektywie – zdobyć lepszą, 
ciekawszą pracę oraz podnieść swoją 
pozycję społeczną. Jednym słowem 

zmienić swoje życie na lepsze!
Projekt adresowany jest w szczegól-
ności do osób z utrudnionym do-
stępem do edukacji, między innymi 
do osób niepełnosprawnych, a także 
tych, którzy ze względów czasowych 
czy finansowych nie decydują się na 
dojazdy do oddalonych, większych 
ośrodków edukacyjnych. Udział w 
szkoleniach jest bezpłatny. Dodatko-
we informacje o projekcie znajdzie-
cie Państwo na stronie www: http://
www.edukacjaonline.pl.

Gdzie należy się zgłosić,  
aby rozpocząć naukę? 

Centrum zlokalizowane jest w Ze-
spole Szkół im. J. i Wł. Zamoyskich 
w Rokietnicy ul. Szamotulska 24. 
Rejestracja uczestników odbywa się 
drogą elektroniczną (e-mail poniżej) 
lub osobiście w sekretariacie szko-
ły. Wszystkie osoby zainteresowane 
proszę o następujące dane: (imię, na-
zwisko, e-mail). Po rejestracji otrzy-
mują Państwo zdalny dostęp do 
innowacyjnych materiałów dydak-
tycznych – ponad 60 szkoleń e-lear-
ningowych m.in. „Techniki uczenia 
się”, „Zarządzanie kadrami”, „Gra-
fika komputerowa” oraz inne doty-
czące komputerów, „Język angielski” 
i wiele innych.
Istnieje również możliwość skorzy-
stania z Internetu w czasie dyżurów 

(informacja na stronie: http://www.
rokietnica.nazwa.pl  -> KSZTAŁCE-
NIE NA ODLEGŁOŚĆ). 

Zapraszamy do skorzystania z na-
szej oferty.

Opiekun centrum Piotr Janowski
e-mail: piotrjanowski@wp.pl

Wycieczka do Kórnika
6 października, zgodnie ze szkolną 
tradycją uczniowie pierwszych klas 
odwiedzili Zamek w Kórniku. Od-

wiedziny w Muzeum pozwoliły na 
lepsze poznanie życia prywatnego 
i działalności społecznej patronów 
szkoły - Jadwigi i Władysława Za-
moyskich.

mość oraz rozumienie relacji człowieka z przyrodą, 
pogłębić wiedzę na temat świata roślin i zwierząt 
oraz problemy ochrony przyrody przed dewasta-
cją.
Jak co roku akcja rozpoczęła się udziałem uczniów 
w warsztatach tematycznych, których efektem 
końcowym były plakaty, wiersze, listy, reklamy itp. 
Efekty naszej pracy będzie można podziwiać na ga-
zetce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 
Kolejnym krokiem będą zajęcia w terenie przepro-
wadzane indywidualnie przez poszczególne klasy 
w dowolnej formie i w dowolnym terminie – my 
zdecydujemy jak i kiedy „posprzątać świat”.

Ilona Śpiewak
Lidia Napierała 
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Zespół Szkół w Napachaniu

Tegoroczny wrzesień w naszym gim-
nazjum obfitował w wiele barwnych 
wydarzeń. W połowie września – jak 
co roku – braliśmy udział w akcji 
Sprzątania Świata. Młodzież z zaan-
gażowaniem rozbudzała swą świa-
domość ekologiczną.
Tradycją stało się także uczestni-
ctwo gimnazjalistów z naszej szkoły 
w wycieczce do Biskupina. Ten wy-
jazd zorganizowała Pani Katarzy-
na Majchrowicz. Kolejny już raz wę-
drowaliśmy przez starożytną osadę 
kultury łużyckiej, podziwiając śla-
dy minionych epok, uczestnicząc w 
barwnym festynie tym razem zwią-

zanym z kulturą węgierską.
Na początku października nasi gim-
nazjaliści mieli okazję przeżyć kolej-
ną lekcję demokracji biorąc udział w 
wyborach do Samorządu Szkolnego. 
Wybory poprzedzone były burzliwą 
kampanią wyborczą, wnikliwą ana-
lizą programów wyborczych zespo-
łów kandydatów.
I wreszcie 9 października wszy-
scy: rodzice, nauczyciele, przyjacie-
le szkoły mogliśmy bawić się na zor-
ganizowanym przez Radę Rodziców 
festynie.
 

Katarzyna Pękosz

Wrzesień w gimnazjum w Napachaniu

W czwartek 24 września w Szko-
le Podstawowej w Mrowinie odbyły 
się wybory do Samorządu Uczniow-
skiego. Poprzedzono je decyzją o 
tym, kto będzie reprezentował klasy 
od IV do VI. Następnie lista kandy-

datów zawisła na tablicy ogłoszeń w 
otoczeniu plakatów wyborczych. Za-
chęcały one do głosowania właśnie 
na tych, a nie innych uczniów, pro-
ponując częste dyskoteki, wycieczki, 
szkolny sklepik… W wyznaczonym 
dniu trzyosobowa komisja zasiad-
ła za stołem by nadzorować wybory. 
Ustawiono urnę, rozdano karty do 
głosowania. Każdy miał prawo od-
dać trzy głosy. Po obliczeniu wyni-
ków okazało się, że największym za-
ufaniem obdarzono następujących 
uczniów:

ABC demokracji czyli wybory do samorządu

Agnieszka Fudala – kl. VI
Eryk Kamiński – kl. V
Agnieszka Gubańska – kl. V

To właśnie oni stworzą podstawę Sa-
morządu Uczniowskiego. Gratuluje-
my, życzymy wielu pomysłów, zapa-
łu i wytrwałości w pracy. 

Sprzątamy Świat
Dyrektor Zakładu Zagospodarowa-
nia Odpadów w Suchym Lesie pan 
Krzysztof Krauze stwierdził, że Po-
znaniacy z roku na rok wykazują się 
coraz lepszymi wynikami segrega-
cji śmieci. Może właśnie akcje sprzą-
tania świata się do tego przyczyniły. 
Stanowią one tylko symboliczny gest, 
którego bezpośrednio oczekiwanym 

celem nie jest czystość miasta i wsi, 
lecz dzięki nim uświadamiamy so-
bie ważność działań ekologicznych. 
Dzieci sprzątając ulice, przy któ-
rych mieszkają, zastanawiają się nad 
problemem zaśmiecania. 
Ze Szkoły Podstawowej w Mrowinie 
wyruszyli na ulice swojej miejsco-
wości przed 10 rano. Każdej klasie 
przydzielono określony rewir, ręka-
wiczki ochronne, worki i oczywiście 

opiekunów. Do działania włączyły 
się również na miarę swoich możli-
wości Mrowińskie przedszkolaki. Po 
dwugodzinnej pracy w wyznaczo-
nych punktach piętrzyły się worki 
pełne śmieci.

W Polsce w akcji sprzątania świata 
bierze udział milion osób. Przestrze-
ganie zasad: nie śmieć, sprzątaj po 
sobie, segreguj odpady to codzien-
ny obowiązek, a nie tylko działanie 
od święta. 
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Piknik szkolny „Poznajmy się”
Rozpoczęcie roku szkolnego to dla 
uczniów zaczynających naukę nowa 
sytuacja. Wielu z nich na początku 
jest zagubionych. Rodzice i nauczy-
ciele też nie znają się jeszcze zbyt do-
brze.
Dlatego w tym roku Rady Rodziców 
Zespołu Szkół z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Napachaniu (przedszkole, 
podstawówka i gimnazjum) zapro-
ponowały zorganizowanie pikniku, 
którego hasło brzmiało „Poznajmy 
się”. Impreza odbyła się 09 paździer-
nika 2009 na terenie Gimnazjum w 
Napachaniu. Oprócz rodziców bio-
rących udział w organizowaniu pik-
niku z pomocą przyszła dyrekcja i 
grono nauczycielskie. Całą zabawę 
rozpoczęła efektownie syrena wozu 
strażackiego OSP Napachanie, a 
krótkie powitanie wygłosił pan dy-
rektor Zespołu Szkól Jacek Welman. 

Na piknik zjechało sporo uczestni-
ków w sile około dwustu osób (nie 
spodziewaliśmy się aż takiej fre-
kwencji). Każdy z nich znalazł dla 
siebie coś miłego. Na początek buź-
ki najmłodszych zostały upiększo-
ne efektownymi malowidłami przez 
koleżanki ze starszych klas gimna-
zjum. W tym czasie strażacy zapre-
zentowali możliwości sprzętu do ga-
szenia pożarów pozwalając dzieciom 
na lanie wody wężem strażackim. 
Nie obyło się także bez różnego ro-
dzaju konkursów prowadzonych 
przez rodziców i nauczycieli. Naj-
większym powodzeniem cieszył się 
paintball. W tym konkursie wzię-
ło udział aż 64 uczestników. Pozo-
stałe zawody były równie oblegane. 
Dla najmłodszych był konkurs ry-
sowania. Jury miało ogromny prob-
lem z wyborem najpiękniejszej pra-

cy i dlatego postanowiono nagrodzić 
wszystkich uczestników. Podobnie 
rzecz się miała z konkursem skoków 
na skakance, w którym uczestniczy-
ły dzieci i dorośli. Tutaj sprawnością 
i kondycją wykazały się między in-
nymi panie nauczycielki.
Sporym powodzeniem cieszył się 
również konkurs w przeciąganiu 
liny. Brało w nim udział kilka dru-
żyn: dzieci podzielone na kilka grup 
wiekowych, rodzice, nauczyciele i 
strażacy.
Równocześnie odbył się mecz w siat-
kówkę uczniowie i rodzice kontra na-
uczyciele. Wygrali ci ostatni. Chętni 
mogli również zagrać w piłkę nożną. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali na-
grody za udział w konkursach.
Na tych, którzy nie mieli ochoty wy-
kazać się w zawodach czekały ła-
kocie. Tu podziękowania należą się 
mamom i tatom za upieczenie prze-
pysznych ciast. Swe wypieki ofia-

rowały także cukiernia „Kamilek” 
z Rokietnicy oraz cukiernia „Lima-
ro” z Mosiny. Wszyscy mogli ogrzać 
się przy ognisku podczas pieczenia 
kiełbasek. Nie zabrakło także chle-
ba z piekarni w Rokietnicy, smalcu 
i ogórków kiszonych, a wystrzałowy 
finał możliwy był dzięki fajerwer-
kom podarowanym przez sołty-
sa Napachania, pana Mieczysława 
Czerniejewskiego.
Na zakończenie uczestnicy mieli 
śpiewać przy ognisku. Jedna z mam 
przygotowała nawet śpiewniki… 
Tylko coś śpiewający nie dopisali. 
No cóż, może za rok… Oby pogo-
da dopisała tak, jak w tym roku, bo 
o resztę się nie martwimy. Jednym 
(dwoma) słowem: BYŁO FANTA-
STYCZNIE.

Rada Rodziców
 Zespołu Szkół z Oddziałami  

Integracyjnymi w Napachaniu

Sprzątamy 
 świat!
18 września odbyło się w naszej 
szkole „Sprzątanie Świata”. W to sło-
neczne piątkowe południe, po kilku 

pierwszych lekcjach wszyscy ucznio-
wie zebrali się pod szkołą, by Pani 
wicedyrektor Anna Kozyra powtó-
rzyła - znane dobrze wszystkim - 
zasady dotyczące segregacji śmieci. 
Rozdano nam worki i jednorazowe 
rękawiczki. Każda klasa pod opieką 
dwóch nauczycieli miała wyznaczo-
ny teren do sprzątnięcia.

Na tym niewielkim ob-
szarze, za jaki odpowie-
dzialna była moja klasa 
z łatwością napełnili-
śmy odpadami wszyst-
kie przydzielone naszej 
klasie worki. Byliśmy 
zdumieni, że ludzie 
wprost prześcigają się w 
pomysłach pozostawia-
nia śmieci w tak róż-
nych miejscach. Moim 
zdaniem każdy śmiecą-
cy, bezmyślnie wyrzu-

cając papierek czy butelkę, powinien 
zastanowić się, jakie konsekwen-
cje ma życie w takim bałaganie i jak 
przez swoją nieświadomość przyczy-
nia się do degradacji środowiska. 
A my – gimnaziści - w czasie takich 

wypraw naocznie przekonujemy 
się, jak ważne jest, aby świadomie 
uczestniczyć w odpowiedzialnym 
tworzeniu otaczającego nas środo-
wiska.

Marta Konieczna, klasa IIa
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Ro-
kietnicy w swoich działaniach na 
rzecz rozwiązywania problemów 
społecznych szuka rozwiązań, które 
opierają się na współpracy instytu-
cji i pracujących w nich specjalistów. 
Związane jest to z tym, że pomoc 
społeczna ma coraz większy zakres i 
charakter interdyscyplinarny. Dzia-
łania takie, które w języku specjali-
stycznym określane są mianem out-
sourcingu, mają także swój wymiar 
ekonomiczny i przynoszą obopólną 
korzyść współpracujących ze sobą 
instytucji. Niosą bowiem za sobą: 
optymalizację kosztów obsługi, pod-
noszenie bezpieczeństwa organiza-
cji, nieponoszenie ryzyka kosztów 
pozyskiwania własnych pracowni-
ków oraz ich szkolenia, dostęp do 
specjalistów z wielu dziedzin, wyż-
szą elastyczność. Połączenie współ-
pracy na zasadach partnerstwa, wy-
miana doświadczeń, wiedzy w celu 
rozszerzenia działalności instytucji, 
poprawy konkurencyjności, jako-
ści usług, nosi również nazwę alian-

su strategicznego. Zatem takie za-
gadnienia jak outsourcing i alians 
wykorzystywane dotychczas w wy-
pracowaniu zysków w przedsiębior-
stwach, znalazły swoje zastosowa-
nie w i instytucjach działających na 
gruncie polityki społecznej i niena-
stawionych na zysk.
Partnerstwo lokalne na rzecz roz-
wiązywania problemów społecznych 
w gminie Rokietnica jest także ce-
lem strategicznym występującym w 
Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Rokietnica na 
lata 2008 – 2015. W roku bieżącym 
do interesujących form współpracy z 
innymi instytucjami wychodzących 
z ofertą dla naszych klientów jest na-
wiązana współpraca z:
• Ośrodkiem Wspomagania Dzie-

cka i Rodziny ŚWIATEŁKO w 
Obornikach, który oferuje mię-
dzy innymi: porady i konsultacje 
rodzinne, mediacje rodzinne, te-
rapie par, pomoc w zakresie peł-
nienia ról rodzicielskich, podej-
mowanie zadań wychowawczych, 

sprawowania opieki nad dzie-
ckiem.

• Poradnią Psychologiczno – Peda-
gogiczną w Luboniu, Oddział Suchy 
Las, która oferuje pomoc dzieciom 
pomoc w rozwiązywaniu trudno-
ści szkolnych, adaptacyjnych, emo-
cjonalnych i osobowościowych. Po-
nadto w ramach współpracy z tą 
instytucją zostały zorganizowane 
warsztaty z psychologiem i dorad-
cą zawodowym, których celem jest 
przede wszystkim pomoc w właś-
ciwym pełnieniu ról życiowych, 
poznanie i zbudowanie własnych 
możliwości pod kątem przyszłego 
zatrudnienia. Jest to oferta szcze-
gólnie skierowana dla kobiet, któ-
re dotychczas realizowały się 
głównie w macierzyństwie i chcą 
pozostać nadal dobrymi rodzica-
mi, przy jednoczesnym pełnieniu 
roli pracownika.

• Poradnie Lekarzy Rodzinnych, 
które w swoim zakresie pomo-
cy medycznej posiadają kontrak-
ty z psychiatrami i psychologa-
mi. Są to następujące poradnie 
NZOZ J.A.P. Med. Sp. z o.o. na Oś. 
Bolesława Chrobrego w Poznaniu 

oraz Familia S.C. Poradnia Leka-
rza Rodzinnego Poznań – Kie-
krz. Współpraca Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Rokietnicy z tymi 
poradniami polega na diagnozo-
waniu i leczeniu osób, które wy-
magają pomocy psychologicznej 
i psychiatrycznej i są jednocześ-
nie objęci oparciem społecznym 
przez nasz Ośrodek. 

Współpraca z partnerami lokalnymi 
ma służyć i przynosić przede wszyst-
kim korzyści naszym mieszkańcom, 
co wpisuje się w misję wymienio-
nej powyżej Strategii, która zakła-
da dążenie do integracji społecznej, 
poprawy warunków życia oraz eli-
minacji negatywnych zjawisk spo-
łecznych.
Osoby zainteresowane ofertą wyżej 
wymienionych instytucji proszone 
są o kontakt z pracownikami socjal-
nymi Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rokietnicy.

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej

Rafał Michalski

Zapraszamy na naszą stronę inter-
netową www.opsrokietnica.pl

Informacje OPS w Rokietnicy
OUTSOURCING i ALIANS w pomocy społecznej 

Dnia 7. 10. 2009 r. w naszej szkole od-
były się wybory do samorządu szkol-
nego. Parę dni wcześniej byliśmy wi-
dzami spotkania kandydatów z ich 
potencjalnymi wyborcami. Wyda-
rzenie to było bardzo burzliwe. Dwie 
grupy uczestniczyły w tym starciu. 
Reprezentantami wyborczych ugru-

powań byli: Basia Bartnik, Kamila 
Sołtysiak, Darek Andrzejewski, Ka-
rolina Urbaniak, Ola Apostoł i Pau-
lina Dukat. Prezentowali  nierealne 
wprost plany dotyczące szkoły. Sta-
liśmy się świadkami burzliwej dys-
kusji jednej z kandydatek z wyborcą. 
Kamila - bo o niej mowa - dzielnie 

odpierała atak, zgrabnie ripostowała 
drażliwe pytania, czym zjednała so-
bie sympatię większości z nas..
Lokal wyborczy został przygotowa-
ny w sali nr 4. W komisji wyborczej 
znaleźli się: Anna Bajon, Łukasz Jan-
ke i Mikołaj Augustyniak. Czuwali 
oni nad prawidłowym przebiegiem 
głosowania. Tego samego dnia od-
było się ogłoszenie werdyktu. Prze-

wodnicząca komisji oznajmiła, że 
wybory wygrała Kamila, Basia i Da-
rek przewagą 11 głosów.
Ich zwycięstwo dla nas – wyborców 
- jest krokiem w kierunku spełnienia 
obietnic wyborczych z taką pewnoś-
cią powtarzanych w czasie kampa-
nii. Zwycięstwo zobowiązuje!

Weronika Geremek, klasa IIb

Wybory to ważna część demokracji

W przybrodzkim sadzie  
jabłka się rumienią…

W dniu 16.09 dwie grupy przedszko-
laków z Mrowina: Biedronki i Moty-
le pojechały na wycieczkę do sadu w 
Przybrodzie.
Zanim poszliśmy do sadu, miły prze-
wodnik - pan Filip pokazał dzieciom 

gospodarstwo rolne. Każde dziecko 
z bliska mogło przyjrzeć się małym 
i dużym krówkom, a także malut-
kim kotkom, które razem z krówka-
mi zamieszkały w oborze. I te duże, 
i te małe zwierzątka wzbudziły za-
chwyt i olbrzymie zainteresowanie 
wśród małych odkrywców.
Potem udaliśmy się do sadu. Tam 
dzieci nauczyły się rozpoznawać 
drzewa owocowe: jabłonie, śliwy 
i grusze , na których wisiały dojrzałe 
owoce. Dzieci miały doskonałą oka-
zję poznać pracę sadownika, a w ma-
gazynie mogły  zobaczyć nie tylko 
jak sortuje się owoce, czy zajrzeć do 
chłodni, ale też poczęstować się so-
czystymi jabłkami.
Serdecznie podziękowaliśmy panu 
Filipowi Mazurowi za miłą wyciecz-
kę po sadzie i gospodarstwie i w do-
skonałych nastrojach, z pełnymi 
owoców brzuszkami wróciliśmy do 
mrowińskiego przedszkola.

Opiekunowie grup
Małgorzata Janowicz

Marzena Walendowska
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KROKIECIKI z kapustą i grzybami

Ciasto  
naleśnikowe:

 - 2 szklanki mąki,
- 1 szklanka mleka,

- 2 szklanki wody (najlepiej  
przegotowanej i ostudzonej),

- 2-� jajka,
- 1 łyżeczkę soli.

Farsz:
-  pieczarki lub suszone grzyby,

-  kiszona kapusta,
- 1 cebula,

-  masło,
-  sól, - pieprz 

Ta znana, szczególnie pannom wróż-
ba, wypowiadana w andrzejkowy 
wieczór, będąca z jednej strony proś-
bą o wstawiennictwo świętego An-
drzeja, patrona tego niezwykłego 
dnia, a z drugiej prośbą o Andrzeja 
(imię to od greckiego słowa andros, 
oznacza męża) doskonale ilustru-
je nastrój nieodłącznie towarzyszą-
cy przedostatniemu listopadowemu 
wieczorowi.
Skąd wywodzi się zwyczaj „An-
drzejek” i dlaczego, jako czas naj-
skuteczniejszych wróżb, przypadają 
one właśnie na noc z 29 na 30 listo-
pada, w wigilię świętego Andrzeja? 
Według dawnych wierzeń to właśnie 
ta noc miał moc magiczną, uchylając 
wrota do nieznanej przyszłości, tak-

że tej matrymonialnej. 
Dzień świętego Andrzeja przypa-
da na przełom roku liturgicznego 
i dwóch pór roku – jesieni i zimy. 
Wtedy to, po zakończeniu prac po-
lowych, zaczynał się czas kojarze-
nia małżeństw wzmocniony przeko-
naniem w szczególną siłę działania 
istot pozaziemskich, które w okre-
sie przedadwentowym, ze zdwojo-
ną skutecznością wpływały na moc 
wróżb i ich sprawdzalność.  Wyda-
je się, że kolebką tych wierzeń była 
Starożytna Grecja, której mieszkań-
cy byli przekonani, że dusza ludzka 
po śmierci zyskuje dar jasnowidze-
nia, wpływając na świat rzeczywisty 
poprzez zesłanie proroczych snów. 
Stąd uciekanie się do wróżb, zwłasz-

cza tych o podłożu matrymonial-
nym właśnie tego dnia, wynikało z 
przekonania w pomyślne ich speł-
nienie. Na greckie źródło pochodze-
nia zwyczaju „Andrzejek” wskazuje 
etymologia imienia patrona zwy-
czaju – wszak Andrzej po grecku to 
Andress (andros-mężczyzna, aner-
mąż). Sam święty Andrzej apostoł, 
rodzony brat świętego  Piotra, po-
chodzący z Betsaidy nad Jeziorem 
Genezaret jest oprócz patronowania 
rycerzom, rybakom i woziwodom, 
także opiekunem małżeństw i orę-
downikiem zakochanych. 
Niezależnie jednak od tego, jak głę-
boko sięgają korzenie andrzejko-
wej tradycji, przetrwała ona do dziś 
w kulturze europejskiej. Znana od 
XII wieku, do Polski przywędro-
wała w wieku XVI, a pierwsza pol-
ska wzmianka literacka o andrzej-
kowych zwyczajach pojawiła się w 
1557 r. za sprawą Marcina Bielskie-
go, autora „Komedyji Justyna i Kon-
stancyjej” 
Andrzejkowy zwyczaj znany był 
między innymi w Szkocji, której od 
ponad tysiąca lat patronuje świę-
ty Andrzej i którego krzyż znajduje 
się na narodowej fladze tego kraju. 
Podobnie jak w Polsce i tam wigilia 
św. Andrzeja była wieczorem wróżb. 
W Niemczech również wróżono w 
andrzejkową noc, a w dzień św. An-
drzeja wychodzili na ulice pierwsi 
kolędnicy. 
Celebrowanie tego dnia, pierwotnie 
zarezerwowanego wyłącznie dla pa-
nien, kawalerowie bowiem wróżyli 
sobie w „Katarzynki” przypadające 

w noc z 24 na 25 listopada, ma nie-
stety wielu przeciwników wskazują-
cych na niewłaściwość uciekania się 
do wróżb. Jednak patrząc na wszyst-
ko z przymrużeniem oka i traktując 
wigilię dnia świętego Andrzeja jako 
ostatnią przed adwentem okazję do 
zabawy, można przecież przyjem-
nie spędzić czas, teraz już w miesza-
nym, damsko – męskim gronie, le-
jąc wosk, układając buty w kierunku 
drzwi, czy przekłuwając serce z wy-
pisanymi na odwrocie męskimi i 
żeńskimi imionami, dystansując się 
od traktowania tych przepowiedni 
na serio.

oprac. D.P.

Na przyjacielski andrzejkowy wie-
czór polecamy Państwu także coś 
dla podniebienia:

Usmażyć cieniutkie naleśniki (po usmażeniu naleśników, zawsze 
przykrywamy je drugim talerzem i odstawiam na jakiś czas, aby 
zmiękły, wówczas łatwiej się zwijają). Umyte i obrane pieczarki kro-
imy w kostkę i podsmażamy na patelni zaś grzyby suszone namaczamy 
w zimnej wodzie przez 2-� godz., aż nasiąkną wodą i zmiękną. 
Z namoczonymi suszonymi grzybami robimy to samo co ze świeżymi - kroimy 
na kawałki, lecz nie za małe.  Na patelni topimy masło i wrzucamy posiekaną cebulę. Czekamy, aż się zeszkli. Taką 
cebulę wrzucamy do oddzielnego naczynia, a na rozgrzaną patelnię, też z masłem, wrzucamy grzyby. Dusimy je przez 
15 min. Wrzucamy wcześniej zeszkloną cebulę i razem dusimy jeszcze 10 min. Grzyby doprawiamy solą i pieprzem. 
Kapustę odsączamy (wyciskamy sos, w miarę dokładnie), lecz nie płuczemy. Następnie drobno kroimy i wrzucamy na 
patelnię, smażymy wraz z grzybami jakieś 10-15 min. Jak nadzienie będzie zimne, na usmażone uprzednio naleśniki 
nakładać farsz i zawinąć, obtoczyć w jajku i bułce tartej smażyć na małym ogniu, aż panierka się zarumieni. Podawać 
zaraz po upieczeniu najlepiej z czerwonym barszczykiem.  SMACZNEGO!

Oprac. Lidia Zastróżna

Wigilia świętego Andrzeja – przedadwentowe ostatki „Na A jest imion wiele w świecie
Lecz dla mnie Andrzej urok ma.

Pomóżcie wróżby, wy możecie,
Niechże Andrzeja los mi da.”

Andrzej Apostoł
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Podsumowanie sezonu 
2008/2009 – część druga
Poprzednia część podsumowania przedstawiała 
wyniki, jakie udało się osiągnąć tenisistom stoło-
wym „Słowiana” w ubiegłym sezonie w różnego 
rodzaju turniejach mistrzowskich i towarzyskich. 
Postępy, jakie poczynili nasi zawodnicy znalazły 
odzwierciedlenie w klasyfikacjach prowadzonych 
przez Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego za-
równo drużynowych i jak i rankingach indywidu-
alnych.
W Końcowej Klasyfikacji Ogólnej Współzawod-
nictwa Sportowego Klubów Wielkopolski w Te-
nisie Stołowym za sezon 2008/2009 Uczniowski 
Klub Sportowy „Słowian” Mrowino z dorob-
kiem 1496 punktów uplasował się na 26 miejscu 
wśród 73 sklasyfikowanych klubów. Trzeba do-
dać, że w ubiegłym sezonie nasz Klub w tej klasy-
fikacji zajął 49 pozycję z 584 punktami. 
Liczba zdobytych w minionym sezonie punktów 
dała też „Słowianowi” 11 lokatę w rejonie poznań-
skim.
Indywidualnie również postęp jest bardzo zauwa-
żalny, a przeciwnicy muszą coraz bardziej się li-
czyć z naszymi zawodnikami.
W kategorii żaków ( do kl. IV SP) Dawid Knop-
czyński zajął 24, a Wojtek Kaczmarek 31 miejsce 
wśród 76 sklasyfikowanych zawodników. Wojtek 
chodzi do III klasy i jeszcze dwa lata będzie brał 
udział w rozgrywkach tej kategorii.
Wśród młodziczek (kl. V – VI) najwyżej z naszych 
dziewcząt uplasowała się Sandra Witkowska zaj-
mując 18 pozycję z 47 zawodniczek. Zosia Kacz-

marek została sklasyfikowana na 22, a Kinga Kusa 
na 29 miejscu. Aleksander Ratajczak i Michał Ku-
rzawa w tej samej kategorii zajęli 34 i 35 lokatę w 
gronie 83 tenisistów.
Wśród 51 kadetek (I i II klasa gimnazjum) Kinga 
Olejniczak została sklasyfikowana na 22, a Wero-
nika Geremek na 23 pozycji.

Jacek Olejniczak

Trudny początek  
sezonu tenisistów „Słowiana”
Do nowego sezonu tenisiści stołowi z Mrowina 
przygotowywali się na wspólnym obozie (a nie-
którzy na dwóch) z zawodnikami z Obornik, 
którzy stanowią czołówkę Wielkopolski. Jed-
nak remont prowadzony w Szkole Podstawowej 
w Mrowinie uniemożliwił kontynuację treningów 
i utrwalenie zdobytej na obozie formy. W nowym 
sezonie trudno będzie nie tylko poprawić osiąg-
nięcia, a tak długa przerwa w treningach grozi na-
wet utratą wywalczonych w minionym sezonie 
pozycji. Mimo tego zawodnicy cały czas uczestni-
czą w rozgrywkach starając się walczyć o jak naj-
lepsze lokaty. Od początku sezonu uczestniczyli 
już w czterech turniejach klasyfikacyjnych w po-
szczególnych kategoriach.
Najlepiej wypadła Kinga Olejniczak, która w roz-
grywanym 12 września w Objezierzu I Wojewódz-
kim Turnieju Klasyfikacyjnym Kadetek wywal-
czyła doskonałą 9 lokatę.
Dzień później w Krzyżu odbył się I Wojewódzki 
Turniej Klasyfikacyjny Młodzików, w którym 
również uczestniczyli nasi zawodnicy. Wielkich 
sukcesów nie osiągnęli, a najlepiej wypadł Da-
wid Knopczyński wywalczając 25 miejsce. Wśród 
dziewcząt na takiej samej pozycji uplasowała się 
Michalina Małek. 
We wrześniu walczyły również żaki, które spot-
kały się na Turnieju Klasyfikacyjnym w Niecha-
nowie koło Gniezna. Tam reprezentował nas tyl-
ko Wojtek Kaczmarek, który ukończył zawody na 
miejscach 17 – 24.

Jacek Olejniczak

Nowe władze „Słowiana”
Tuż przed wakacjami członkowie Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Słowian” Mrowino spotkali 
się Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wybor-
czym. Celem było podsumowanie mijającej dru-
giej kadencji władz Klubu.
Przedstawione przez prezesa Jarosława Kurzawę 
i Jacka Olejniczaka sprawozdania finansowe i me-
rytoryczne za lata 2007 – 2008 po krótkiej dysku-
sji zostały jednogłośnie przyjęte. Podobnie zosta-
ły potraktowane planowane kierunki działalności 
i zamierzenia na nadchodzące lata.
Stwierdzono, że „Słowian” odgrywa czołową rolę 
w propagowaniu sportowego stylu życia wśród 
mieszkańców gminy, a coraz lepsze osiągnięcia 
szczególnie zawodników sekcji tenisa stołowego 
również zasługują na uwagę i wsparcie.
Plany na dalsze lata będzie realizował już nowy 

zarząd, do którego wybrano panią Beatę Kusa (zo-
stała sekretarzem Klubu) oraz panów: Rafała Gi-
zińskiego, Krzysztofa Kaczmarka, Jarosława Ku-
rzawę i Andrzeja Żebrowskiego. Decyzją nowego 
zarządu prezesem pozostał Jarosław Kurzawa. 
W skład komisji rewizyjnej weszli: pan Tomasz 
Ratajczak (przewodniczący) oraz panie Małgorza-
ta Witkowska i Dominika Włodarczak-Kukla.

Jacek Olejniczak

Tenisistki „Słowiana”  
w drugiej lidze
Zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami osiąga-
jące coraz lepsze wyniki zawodniczki UKS „Sło-
wian” Mrowino zostały w tym sezonie zgłoszone 
do udziału w rozgrywkach II ligi kobiet. Nieste-
ty w momencie zgłoszenia i dokonywania regu-
laminowych opłat nie podejrzewaliśmy nawet, że 
spotkają nas spore problemy z treningami spowo-
dowane przeciągającym się remontem szkoły. Mu-
sieliśmy zrezygnować z pełnienia roli gospodarza 
w tej rundzie rozgrywek. Możemy jednak zapew-
nić, że ambicji młodym tenisistkom z pewnością 
nie zabraknie. 

WIEŚCI 
Z TENISOWYCH STOŁÓW

TERMINARZ
Rozgrywek Drużynowych o Mistrzostwo II Ligi Kobiet
GRUPY B w Tenisie Stołowym na sezon 2009/2010

Startujące drużyny :
1. GLKS Orlęta Czacz
2. LZS UKS Bodzewo
3. UKS Słowian Mrowino
4. UKS Smecz Konin
5. UKS AG Kąkolewo

Nr 
meczu

Spotkania drużyn Godz.

I seria 11.10.2009 / niedziela /
217
218
219

UKS AG Kąkolewo – UKS Słowian Mrowino
GLKS Orlęta Czacz – UKS Smecz Konin
LZS UKS Bodzewo – UKS Smecz Konin

11.00
11.00
15.00

II seria 18.10.2009 / niedziela / 
220
221

UKS AG Kąkolewo – GLKS Orlęta Czacz
UKS AG Kąkolewo – LZS UKS Bodzewo

11.00
15.00

III seria 22.11.2009 / niedziela /
222
223
224

UKS Orlęta Czacz – LZS UKS Bodzewo
UKS Smecz Konin – UKS Słowian Mrowino
UKS Smecz Konin – UKS AG Kąkolewo

13.00
11.00
15.00

IV seria 6.12.2009 / niedziela /
225
226

GLKS Orlęta Czacz – UKS Słowian Mrowino
LZS UKS Bodzewo – UKS Słowian Mrowino

12.00
16.00Sandra Witkowska

Drugoligowa drużyna z Mrowina: Od lewej: Kinga Olejniczak, 
Zofia Kaczmarek i Kinga Kusa

Kinga Olejniczak
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Trzy złote medale zdobyli kajakarze na regatach 
centralnych organizowanych przez Polski Zwią-
zek Kajakowy.
Dwukrotnym Mistrzem Polski został Michał No-
wakowski. Pierwszy złoty medal  i tytuł Mistrza 
Polski zdobył w czerwcu na początku sezonu, wy-
grywając wyścig w k-1 (kajak jednoosobowy) na 
Długodystansowych Mistrzostwach Polski roz-
grywanych w Tychach. W  tych samych regatach 
w najmłodszej kategorii w konkurencji k-1 trium-
fował Grzegorz Kaniewski zdobywając tytuł Mi-
strza Polski. Na kolejny złoty medal trzeba było 
czekać do 20 sierpnia. Na torze regatowym w Byd-
goszczy rozegrane  zostały  Młodzieżowe Mistrzo-
stwa Polski (do lat 21). Na prestiżowym dystansie 
500m triumfował po raz drugi Michał Nowakow-
ski płynąc z Rafałem Jackowiakiem w k-2 i wygry-
wając z osadami kadrowymi. 
Trzy złote medale to lepsze niż cztery srebrne lub 
pięć brązowych? Pytanie pozostawiam otwar-
te. Z pewnością do dorobku złotych, można było 
dołożyć kilka innego koloru. Minimalnie brąz 
przegrał Rafał Jackowiak w k1 500m, również na 
czwartym  miejscu przypłynęła czwórka młodzi-
ków: Patryk Kulczyński, Maciej Wachowiak, Piotr 

Porysek i Mateusz Ostrowski. Pech 
wyeliminował z rywalizacji o pew-
ny medal na dwójce P. Poryska i M. 
Ostrowskiego. Potwierdzili to w in-
nych regatach wielokrotnie wygry-
wając z osadą, która zdobyła brązo-
wy medal na mistrzostwach.
W tym roku odbyło się zebranie spra-
wozdawcze Wielkopolskiego Stowa-
rzyszenia Sportowego w którym to 
sprawozdaniu „Błyskawica” zosta-
ła bardzo wysoko sklasyfikowana. 
W klasyfikacji klubów z wojewódz-
twa wielkopolskiego za lata 2006-
2008 „Błyskawica” Rokietnica znalazła się na 43 
miejscu z 285 klubów z wielkopolski i na 418 miej-
scu w całej  Polsce. W powiecie poznańskim zaję-
liśmy piąte miejsce spośród 36 klubów, które zdo-
były jakiekolwiek punkty w klasyfikacji punktowej 
sportu dzieci i młodzieży. W klasyfikacji poziomu 
sportowego gmin, Rokietnica znalazła się na 26 
miejscu z 85 gmin z wielkopolski wygrywając mie-
dzy innymi z Szamotułami, Grodziskiem Wielko-
polskim czy Obornikami.  
Wszystkie punkty do tych klasyfikacji zdobyła 

sekcja kajakowa i w pewnym stopniu także sek-
cja karate (sport nie olimpijski). W tym sprawo-
zdaniu nie został ujęty żaden inny klub z terenu 
naszej gminy ponieważ nie zdobył minimum 0,5 
punktu aby zaistnieć w tabeli. Pisząc o tych wyni-
kach nabieram przekonania, że wysiłek i poświę-
cenie przynoszą rezultaty i jednocześnie mam na-
dzieję, że wpłyną one na wysokość przyznanego 
dofinansowania z budżetu gminy. 

Paweł Dankowski  
trener UKS Błyskawica – sekcja kajakowa.

„BŁYSKAWICA W ZŁOCIE”
Sezon kajakowy 2009 dobiegł końca

Grzegorz Kaniewski i Mateusz Świerczyński  
k-2 Mistrzostwa Polski Ludowych Zespołów sportowych

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 Gawęda tel. 519 064 728  
Obsługuje miejscowości: Rokietnica, Krzyszkowo, Żydowo, Rostworowo, os. Zmysłowo
Dzielnicowy Rejonu nr II: sierż. Daniel Ryczek, Obsługuje miejscowości: Kiekrz, Pawłowice, Starzyny, 
Sobota, Bytkowo
Dzielnicowy Rejonu nr III: st. post. Łukasz Kwiatek, Obsługuje miejscowości: Mrowino, Cerekwi-
ca, Przybroda, Dalekie, Napachanie, Kobylniki, Rogierówko
DYŻUR CAŁODOBOWY: dyżurny Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym:  
tel. 061-841-48-60 lub 997, fax 061 841-48-65

1. W dniu 16.09.2009 r. o godz. 8.10 w 
Rokietnicy, ul. Dworcowa policjanci z OK 
KP Tarnowo Pdg. dokonali zatrzymania 
osoby poszukiwanej. Sprawę prowadzi 
KP Tarnowo Pdg.

2. W dniu 23.09.2009 r. o godz. 17.00 
w Mrowinie, oś. Zmysłowo policjant z 
Rew. Dz. Rokietnica i OPI KP Tarnowo 
Pdg. zatrzymali na gorącym uczynku 
2 sprawców nielegalnej wycinki drzew. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

3. W dniach 24/25.09.2009 r. w godz. 
22.00 - 09.00 w Cerkwicy, ul. Szamo-
tulska w restauracji „Biesiadna” n/n 
sprawca dokonał uszkodzenia szyby w 
drzwiach. Sprawę prowadzi KP Tarnowo 
Pdg.

4. W dniach 26/28.09.2009.r. w godz. 
16.00-8.00 w Rogierówku, ul. Kościusz-
ki z terenu domu w budowie dokonano 

kradzieży okna dachowego Velux Velta. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pdg.

5. W dniach 27/28.09.2009 r. w godz. 
15.00-6.50 w Kobylnikach, ul. Orze-
chowa dokonano włamania do baraku 
budowlanego skąd skradziono materiały 
budowlane i elektronarzędzia na łączną 
szkodę 4 tys. zł. Sprawę prowadzi KP 
Tranowo Pdg.

6. W dniu 28.09.2009 r. o godz. 15.20 w 
Pawłowicach, ul. Pawłowicka policjant z 
Rew. Dz. Rokietnica dokonał zatrzyma-
nia osoby poszukiwanej. Sprawę prowa-
dzi KP Tarnowo Pdg.

7. W dniu 29.09.2009 r. o godz. 18.15 w 
Rokietnicy, ul. Szamotulska grupa ok. 
7 młodych mężczyzn dokonała pobicia 
4 uczniów Z.S. w Rokietnicy. W drodze 
prowadzonych czynności służbowych 
ustalono 4 sprawców, a następnie za-
trzymano ich bezpośrednio po dokona-
niu pobicia. Zatrzymania dokonali poli-
cjanci z Rew. Dz. Rokietnica, OPI i OK 
KP Tarnowo Podgórne. Sprawę prowa-
dzi KP Tarnowo Podgórne.

8. W dniu 30.09.2009 r. o godz. 6.20 w 
Rokietnicy, ul. Mickiewicza  policjanci z 
zespołu ds. nieletnich KP Tranowo Pod-
górne zatrzymali 3 pozostałych spraw-
ców pobicia jw. Sprawę prowadzi KP 
Tarnowo Pdg.

9. W dniu 30.09.2009 r. o godz. 11.15 w 
Krzyszkowie, ul. Trakt Napoleoński i ul. 
Główna policjant z Rew. Dz. Rokietnica 
dokonał zatrzymania na gorącym uczyn-
ku mężczyzny, który kierował pojazdem 
Ford Mondeo w stanie nietrzeźwości-
wynik l,22mg/l !!! Sprawę prowadzi KP 
Tarnowo Pdg.

Osoby mogące pomóc w ustaleniu sprawców 
wyżej wymienionych przestępstw proszone 
są o kontakt z dzielnicowymi Rewiru w Ro-
kietnicy. Anonimowość zapewniona. Zwra-
camy się również z prośbą do mieszkańców 
naszej Gminy o zwracanie szczególnej uwagi 
na osoby, których zachowanie i wygląd mogą 
wskazywać, że planują dokonanie przestęp-
stwa i informowanie o tym dyżurnego KP 
Tarnowo Podgórne pod nr telefonu: 
061-8146-997, 061-84-148-60 lub 997.

Kącik Kryminalny  
gminy Rokietnica

KOMUNIKAT
W związku z planowaną na 

kwiecień 2010 roku uroczy-
stością odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej ofiary po-

ległych policjantów podczas 
II Wojny Światowej, Rew. 

Dz. Rokietnica zwraca się 
z prośbą o kontakt członków 
rodzin poległych policjantów 

bądź znajomych poległych 
policjantów na terenie  

naszej gminy.
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Drużynowe Mistrzostwa 
Świata na Filipinach 
– 5. miejsce

Podczas gdy większość miesz-
kańców Rokietnicy bawiło się na 
„Rumpuciu”, Radosław Babica – 
właściciel Akademii Bilardowej w 
Rokietnicy, uczestniczył w Dru-
żynowych Mistrzostwach Świata, 
które odbywały się na Filipinach. 
Polskę reprezentowało dwóch za-
wodników: Radosław Babica i Ma-
teusz Śniegocki. Po bardzo do-
brych pierwszych pojedynkach 
dopiero w ćwierćfinale nasi za-
wodnicy musieli uznać wyższość 
pierwszego składu Filipin. Jednak 
piąte miejsce uzyskane przez na-
szych reprezentantów na tak waż-
nej imprezie jest najlepszym wyni-
kiem w historii.
 

Drużyna Akademii 
Bilardowej zwycięża 
w meczu ligowym
Akademia Bilardowa odniosła 
pierwsze w historii zwycięstwo w 
II Polskiej Lidze Bilardowej. Dru-
żyna Akademii pokonała u siebie 
w pierwszym meczu zespół MEGA 
Bydgoszcz. W drugim spotkaniu 
goście z Bydgoszczy koniecznie 
chcięli się zrewanżować. Na szczęś-
cie sił starczyło im tylko na remis. 
Nasi zagrali w składzie: Magdalena 
Diering, Piotr Judkowiak, Andrzej 
Barski i Krzysztof Koralewski. Na 
uwagę zasługuje bardzo dobra po-
stawa Piotra Judkowiaka, któ-
ry zwyciężył w obu swoich spot-
kaniach nie dając żadnych szans 
przeciwnikowi. Spotkanie było sę-
dziowane przez wykwalifikowane-
go sędziego Polskiego Związku Bi-

lardowego Izabelę Babicę. Wyniki 
poszczególnych spotkań: 

Mecz I 
Akademia Bilardowa Rokietnica 
– MEGA Bydgoszcz 3:1 
„8-bil” Andrzej Barski – Michał 
Korytek 9:10 
„9-bil” Magdalena Diering – Bartosz 
Dolny 10:6 
“10-bil” Krzysztof Koralewski – Łu-
kasz Sikorski 10:7 
„14/1” Piotr Judkowiak – Marcin 
Szczególski 100:48 

Mecz II 
Akademia Bilardowa Rokietnica 
– MEGA Bydgoszcz 2:2 
„8-bil” Andrzej Barski – Michał 
Korytek 10:2 
„9-bil” Magdalena Diering – Bartosz 
Dolny 5:10 
“10-bil” Krzysztof Koralewski – Łu-
kasz Sikorski 6:10 
„14/1” Piotr Judkowiak – Marcin 
Szczególski 100:41

Turnieje  
w Akademii Bilardowej
Zapraszamy wszystkich do udzia-
łu w cyklicznie organizowanych 
turniejach w Akademii Bilardowej. 
Zagrać może każdy kto przyjdzie 
do akademii i zechce wziąć udział 
w zawodach. Nie ma żadnych ba-
rier wiekowych. Dla początkują-
cych bilardzistów jest atrakcyjna 
forma rozgrywek ułatwiająca im 
rywalizację z bardziej zaawanso-
wanymi zawodnikami. Początku-
jący gracze otrzymują handicap 
w postaci wygranych kilku partii. 
Dyrektor turnieju przed rozpoczę-
ciem zawodów przydziela zawod-
ników do poszczególnych grup: 
Fighter, Pretender, Pro lub Kil-
ler. Kolejny turniej już w niedzie-
lę 15 listopada, start o godzinie 12. 
Szczegółowe informacje dotyczą-
ce Turniejów i spędzania wolnego 
czasu przy stole bilardowym są do-
stępne w Akademii lub pod nume-
rem telefonu 0618144085. Przypo-
minamy, iż Akademia Bilardowa 
jest czynna codziennie od godziny 
16. Poniżej przedstawiamy pierw-
szą ósemkę ostatniego turnieju:
1. Tomasz Taraba - 20 pkt

2. Daniel Wieszczeczyński - 18 pkt
3. Piotr Judkowiak - 16 pkt
3. Andrzej Barski – 16 pkt
5. Krzysztof Koralewski – 14 pkt 
5. Jerzy Zieliński - 14 pkt
7. Norbert Tokłowicz – 12 pkt
7. Adrian Babica - 12 pkt
 

Nabór  
do Szkółki Bilardowej.
Zapraszamy wszystkie dzieci do 
wzięcia udziału w Szkółce Bilar-
dowej organizowanej w Rokietni-
ckiej Akademii Bilardowej. Zajęcia 
będą prowadzone przez wykwa-
lifikowanych instruktorów bilar-
dowych. Koszt udziału to 40 zł na 
miesiąc, w co wliczone jest 12 go-
dzin lekcyjnych przy stole bilardo-
wym. Szczegółowe informacje do-
stępne bezpośrednio w Akademii 
lub pod numerem 0618144085.

Radosław Babica został 
Mistrzem Ukrainy
Nasz mieszkaniec odniósł zwy-
cięstwo w silnie obsadzonym tur-
nieju bilardowym z cyklu „Best of 
the East” zorganizowanym w Ki-
jowie. Turniej był uznany za ot-
warte Mistrzostwa Ukrainy. Do 
osiągnięcia zwycięstwa Radek po-

trzebował dziewięciu kolejno wy-
granych pojedynków. Do końca 
roku pozostało niewiele, a przed 
naszym Mistrzem jeszcze bardzo 
dużo startów, m.in. Indywidual-
ne Mistrzostwa Świata na Filipi-
nach, Puchary Europy w Portuga-
lii i Hiszpanii, Best of the East na 
Węgrzech, Puchary Polski w Rze-
szowie i Kielcach, starty w Polskiej 
Lidze Bilardowej i na koniec sezo-
nu Mistrzostwa Polski w Sokółce.

WIEŚCI Z AKADEMII BILARDOWEJ

Komunikat dla narciarzy
Akademia Wieku Dostojnego proponuje wszystkim 
narciarzom - tym dobrze i słabo jeżdżącym atrakcyjny 
tygodniowy wyjazd w Dolomity Włoskie,  
Region Dolomiti Di Brento. 
Termin – 26 luty- 06 marzec 2010 (pełnia sezo-
nu). Cena ok. 1900 zł zawiera wszystko. Trans-
port autokarem, opiekę pilota, zakwaterowanie w 
hotelu /pokoje 2 osobowe/, wyżywienie: śniadania 
(stół szwedzki) i obiadokolacje, ubezpieczenie NNW, KLiA 
OC, opiekę prowadzących grupę na stoku. Skipass – gratis!
Wycieczkę organizuje BOOS Poznań, ul. Chwiałkowskiego 34, tel. 61 833 93 35.
Tam zgłoszenia i dodatkowe informacje /www.boos.poznan.pl/, lub Andrzej 
Deckert – tel. 606 365 798.
Osoby zainteresowane prosimy o szybki kontakt, gdyż oferta cenowo jest bar-
dzo atrakcyjna.
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D.P.: Może zabrzmi to dość banalnie, ale jakie 
to uczucie stanąć na najwyższym podium zawo-
dów sportowych tej rangi?

Małgorzata Chojnacka: na Mistrzostwach Świa-
ta w Darthmounth w sierpniu tego roku polskiej 
ekipie dane było tylko raz usłyszeć Mazurka Dą-
browskiego, cieszę się, że spotkało to Beatę Miko-
łajczyk i mnie. Trudno opisać ogarniające wów-
czas sportowca wzruszenie i ten niezapomniany 
dreszcz emocji, towarzyszący najpierw ceremonii 
wręczenia medali, a potem każdemu taktowi hym-
nu granego przecież tylko dla zwycięzców. Pamię-
tam, że pomyślałam o medalu zdobytym siedem 
lat temu jeszcze w kategorii juniorów. Wtedy było 
to dla mnie święto młodzieńczej siły, zapału – te-
raz wzruszające przeżycie dojrzałej już seniorki, 
rygorystycznie oceniającej swoje starty.   

D.P. każdy z nas po osiągnięciu sukcesu, kończą-
cego okres intensywnej pracy związanej z kon-
kretnym celem, wyznaczonym albo sobie sa-
memu, albo przez innych, odczuwa pewną ulgę 
– rodzaj likwidującego nieustanny stan napię-
cia spełnienia. Czy tak jest i w Pani przypadku?

M. Chojnacka: na pewno towarzyszyła mi wielka 
satysfakcja, będąca nagrodą za lata ciężkiej pracy 
i wyrzeczeń. Jednak przepełniająca serce radość 
zaraz przyniosła ze sobą refleksję, by nie zawieść 
kibiców, trenerów, rodziców, Państwa – miesz-
kańców mojej Rokietnicy, a przede wszystkim sie-
bie. Tytuł mistrzowski jest z pewnością zwieńcze-
niem pewnego etapu mojej sportowej kariery, ale 
jest także zobowiązaniem, mobilizacją. W najbliż-
szej perspektywie do kolejnych Mistrzostw Świa-
ta, które przecież będą odbywać się w przyszłym 
roku na poznańskiej Malcie – przed moją kocha-
na publicznością, której tak bardzo nie chciała-
bym zawieść

D.P.: jak ocenia Pani start rywalek, ich przygo-
towanie i atmosferę panującą na starcie finało-
wego biegu? 

M. Chojnacka: na Mistrzostwach Świata w Ka-
nadzie startowałam w 3 konkurencjach. Jednak z  
wiadomych względów najwięcej emocji, które zo-
stały głęboko w mojej pamięci dostarczył mi ten 
bieg, w którym zdobyłam złoty medal. Na star-
cie k2-1000 metrów startowałyśmy z Beatą Mi-
kołajczyk na środkowym torze. Obok nas płynę-
ły Mistrzynie Europy i zdobywczynie brązowego 
medalu także na zawodach w Darthmounth. Wie-
działyśmy, że będzie to ciężki bieg, ale nie wątpi-
łyśmy, że możemy go wygrać. Wystartowałyśmy 
bardzo mocno, a po połowie dystansu zdałyśmy 
sobie sprawę, że to my  jesteśmy faworytkami 
i mamy realne szanse stanąć na najwyższym po-
dium. Jednak po przepłynięciu linii mety czeka-
łyśmy z duszą na ramieniu na oficjalne wyniki, 

ponieważ Niemki, zdobywczynie srebrnego me-
dalu, miały bardzo mocny finisz i jak się później 
okazało wpłynęły na metę tylko minimalnie za 
nami. Rywalki były bardzo dobrze przygotowane. 
Szwedki, które na 1000 metrów były czwarte na 
500 metrów odegrały się i to one zajęły trzecią po-
zycję, tym razem nas spychając na czwartą. Taka 
to już jest sportowa rzeczywistość.

D.P.: jakie jest Dartmounth? Jak czuła się Pani 
w tym mieście? Czy jest przyjazne dla sportow-
ców? 

M. Chojnacka.: w Dartmounth w dalekiej Kana-
dzie, byłyśmy tylko kilka dni. Siłą rzeczy musiały-
śmy się koncentrować na regatach, po których za-
raz wracałyśmy do domu – na zwiedzane nie było 
po prostu czasu. Kanadyjczycy to bardzo mili lu-
dzie. Często na ulicy witali nas i pytali przyjaź-
nie o to jak się czujemy, jak minął nam dzień. Na 
same zawody przyszło bardzo wielu kibiców, spę-
dzając na torze regatowym całe dnie i dopingu-
jąc sportowców we wszystkich biegach, nie tylko 
tych finałowych. Dla nas szczególnie miłą niespo-
dzianką była obecność tamtejszej Polonii i widok 
polskich flag powiewających na trybunach.

D.P. Kiedy, a raczej czy w ogóle planuje Pani od-
poczynek  i czas na inne niż tylko sportowe za-
jęcia? 

M. Chojnacka: Niestety w przypadku sportowców 
nie można pozwolić sobie na zbytnie szaleństwo 
i nawet odpoczynek, po ciężkim i długim sezonie, 
musi mieć planowe ramy. Dla mnie miesiąc waka-
cyjnej przerwy stanowi preludium do grudniowego 
zgrupowania w Szczyrku, dlatego po kilku dniach 
pobytu nad polskim morzem i upragnionym odpo-
czynku w domu oraz ślęczeniem nad książkami – 
wszak trzeba nadrobić zaległości na studiach, będę 
się stopniowo wdrażać do pracy i systematycznie 
trenować tak, by na ostatni miesiąc roku być w peł-
nej dyspozycji. Muszę przyznać, że po sezonie 2009 
na następny czekam z niecierpliwością i dużym op-
tymizmem z wiarą i nadzieją, że będzie jeszcze lep-
szy niż ten miniony. 

D.P. Co skrywa serce Małgosi Chojnackiej -  za-
pracowanej kajakarki, mistrzyni świata, ale 
przede wszystkim pięknej i zawsze uśmiechnię-
tej kobiety?

M. Chojnacka: Mam wiele marzeń, które chcia-
łabym spełnić, a moje serce jest pełne optymi-
zmu i zapału, by je realizować. Jedno z tych ma-
rzeń mogę Państwu zdradzić – jest nim wyjazd na 
Igrzyska do Londynu w 2012 roku i zdobycie me-
dalu... 
Mam nadzieję że jak zawsze dotąd i tam będą Pań-
stwo ze mną.

Rozmawiała Danuta Potrawiak

specjalnie dla „Rokickich Wiadomości”
Ze wzruszeniem wspominam Darthmounth i marzę o Igrzyskach w Londynie
Rozmowa z Małgorzatą Chojnacką, Mistrzynią Świata w Kajakarstwie
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Po raz kolejny Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
„ROKTAR”, stało się organizatorem 
sportowych zawodów, tym razem 
w piłce nożnej, skierowanych do nie-
pełnosprawnych. Turniej realizo-
wał zadanie publiczne powierzone 
i wsparte przez Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu oraz Gminę Rokietnica. 
Partnerami biorącymi udział w rea-
lizacji zadania była Gmina Tarnowo 
Podgórne i Zespół Szkół z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Napachaniu. 
Patronat medialny sprawowały „Ra-
dio Merkury”, „Polska Głos Wielko-
polski”, „Filantrop naszych czasów”, 
„Sąsiadka-Czytaj” i „Rokickie Wia-
domości”. 

Uczestnicy zajęć terapeutycznych 
Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR” 
wzorem olimpiady wprowadzili za-
wodników na boisko.
Zawody otworzył wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Rokietnica Ry-
szard Lubka, następnie o Stowa-
rzyszeniu „ROKTAR” oraz celu 
spotkania mówiła prezes Stowarzy-
szenia, Zofia Michałek. Turniej pro-
wadził przyjaciel Stowarzyszenia 
i sekretarz Gminy Rokietnica w jed-
nej osobie, Leszek Skrzypiński.
Na początku wystąpił Dziecięcy Ze-
spół Folklorystyczny „Cepelia-Po-
znań” w trzech odsłonach. W pierw-
szej tańczyły cztery pary na wózkach 
inwalidzkich, w drugiej dzieci 
z młodszych klas szkoły podstawo-
wej, a w trzeciej młodzież gimnazjal-
na. Nasza uczennica Zespołu Szkół 
z Oddziałami Integracyjnymi w Na-
pachaniu, Ola Stępniak, jest człon-
kiem Zespołu „Cepelia-Poznań”. Po 
raz pierwszy występowała u siebie. 
Widowisko było wesołe i barwne, 
a szczególnie zachwycali i wzrusza-
li tańczący na wózkach.
O Puchar Starosty walczyło sześć 
zespołów:
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-

I Powiatowy Turniej Piłki Nożnej 
Osób Niepełnosprawnych

o Puchar Starosty Poznańskiego za nami!
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Na stronie
refleksje o integracji 

„Chcieć to móc” mówi stare polskie porzekadło. Na czym 
polega jego siła i moc, a przede wszystkim aktualność? 

Zdecydowanie na tym, że choć wielokrotnie weryfikowa-
ne przez życie, staje się nadal fundamentem nawet tych 

działań, które poddane chłodnej analizie zdają się zaprze-
czać możliwości doprowadzenia do szczęśliwego końca. 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rok-
tar”, zorganizowało dwie imprezy sportowe, które swoją rangą 

i organizacyjnym kunsztem dorównało, a nawet przewyższyło 
wiele przedsięwzięć, stanowiących żelazny punkt corocz-
nego kalendarza. Czerwcowy turniej piłki koszykowej i ten 

wrześniowy, piłki nożnej, pokazał bowiem, że najważniejszym 
elementem powodzenia wszelkich działań, nie jest wcale 

rutyna, której siła polega li tylko na cykliczności działań. Tam 
bowiem, gdzie dla jednych niemożliwe staje się przeszkodą nie 
do pokonania, łącząca członków stowarzyszenia determinacja, 

siła i konsekwencja działań, a przede wszystkim solidarność, 
zarażająca otoczenie swoją autentycznością, pozwoliła otwo-

rzyć drzwi i nakłonić do współpracy wiele instytucji i pokonać 
pozorną ludzką obojętność. Jak bowiem inaczej można nazwać 

umiejętność, nie posiadającej w tym względzie żadnego do-
świadczenia organizacji, której efektem stało się zdobycie drogą 

zawsze biurokratycznie sformalizowanych konkursów funduszy 
i to z wielu źródeł? Jak nie docenić faktu przystąpienia do 

realizacji trudnego działania bez uważanej przez wielu za wa-
runek sine qua non materialnej i organizacyjnej bazy i oparciu 

się w głównej mierze na wolontariacie i pukaniu do wielu 
często szczelnie zamkniętych drzwi? Jak nie zauważyć dbałości 
o wzbogacenie sportowej rywalizacji stojącą na bardzo wysokim 
poziomie artystyczną oprawą, zawsze tematycznie związaną z 
problemami, z którymi członkowie „Roktaru” i ich rodziny bo-
rykają się na co dzień? Jak nie docenić gościnności skierowanej 

do wszystkich – zawodników, przybyłych z wielu zakątków 
powiatu poznańskiego, wiernych kibiców, zaproszonych do 
współpracy partnerów, zarażonych ideą akcji sympatyków. 

Smutne tylko jest to, że wielki zapał i organizacyjną dbałość 
o każdy szczegół przedsięwzięcia, studzić musiała obawa o 

frekwencję wszystkich tych, którzy mówiąc wiele o inte-
gracji, wolą pozostać jej obserwatorami – czasem bardzo 
„z daleka”. Wszak obecność i słowa wsparcia są najprost-

szą formą integracji, dowodem zwyczajnej ludzkiej 
życzliwości, a nie ciążącym na nas obowiązkiem. 

D.P.

chowawczy w Mosinie,
 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 

im. Jana Brzechwy w Poznaniu,
 Sekcja Olimpiad Specjalnych 

„MUSTANGI ” w Poznaniu,
 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 

im. Janusza Korczaka w Pozna-
niu, 
 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 

im. Janusza Korczaka w Pozna-
niu,
 Sekcja „PŁOMIEŃ” Zespołu 

Szkół z Oddziałami Integracyj-
nymi w Napachaniu.

Mecze sędziował Łukasz Arasz-
kiewicz z kolegium sędziowskie-
go z Wielkopolskiego Związku Pił-
ki Nożnej w Poznaniu, syn słynnego 
piłkarza „Lecha – Poznań” Jarosła-
wa Araszkiewicza. 
Fundatorami nagród byli:
 Starosta Poznański - Jan Grab-

kowski – puchar dla zwycięskiej 
drużyny,

 Wójt gminy Tarnowo Podgór-
ne – Tadeusz Czajka - puchary 
dla pozostałych drużyn i meda-
le dla wszystkich uczestników 
turnieju,

 Wójt gminy Rokietnica – Bar-
tosz Derech - nagrody (piłka do 
nogi dla każdej drużyny oraz 
upominki dla każdego uczest-
nika).

W klasyfikacji końcowej zespoły 
uplasowały się następująco:
I miejsce – Zasadnicza Szkoła Za-
wodowa nr 2 im. Janusza Korczaka 
w Poznaniu (zespół I)
II miejsce – Sekcja Olimpiad Spe-
cjalnych „MUSTANGI” z Poznania
III miejsce – Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Mosinie
IV - Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
nr 2 im. Janusza Korczaka w Pozna-
niu (zespół II)
V – Zespół Szkół z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Napachaniu
VI – Zespół Szkół Specjalnych nr 101 
im. Jana Brzechwy w Poznaniu.
Zwycięskiej drużynie Puchar Staro-
sty Poznańskiego wręczała Dyrek-
tor Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie Elżbieta Bijaczewska. 
Puchary za II i III miejsce wręcza-
ła Dyrektor Wydziału Zdrowia Sta-
rostwa Powiatowego w Poznaniu Te-
resa Gromadzińska, a puchary za 
udział w Turnieju - Prezes Stowarzy-
szenia „ROKTAR” Zofia Michałek 
wraz z Wiceprezesem Henrykiem 
Wiśniewskim. Nagrody specjal-
ne dla trenera zwycięskiej drużyny, 
dla drużyny grającej fair play oraz 
dla najlepszych strzelców bramek 
wręczał Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Rokietnica, Ryszard Lubka. 
Wszyscy zawodnicy oraz ich trene-
rzy i opiekunowie otrzymali licz-

ne upominki, a każda drużyna piłkę do 
nogi. 22 wolontariuszy z Zespołu Szkół 
w Napachaniu służyło dużą pomocą w 
Turnieju Piłki Nożnej Osób Niepełno-
sprawnych. To oni właśnie w nagro-
dę otrzymali trąbki kibica, którymi 
odtrąbili zakończenie rozgrywek 
sportowych. Na koniec uczestni-
cy zajęć terapeutycznych Stowa-
rzyszenia „ROKTAR” przepro-
wadzili pod okiem terapeutki 
Ewy Lisowskiej hepening, do 
którego zaprosili wszystkich 
chętnych z widowni.
Pogoda była wyśmieni-
ta, emocji sportowych co 
nie miara, a w przerwach 
można było przejechać 
się bryczką, zjeść domo-
we ciasto czy smaczną 
grochówkę. 
Do zobaczenia za rok! 
Pierwsza sobota czerwca 
– Koszykówka, ostatnia 
sobota września – Piłka 
Nożna.

Serdeczne podziękowania 
dla sponsorów i wszystkich 
innych, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do 
uświetnienia tej imprezy 
sportowej.
l Mini Market „Gosia” 

Rokietnica
l Piekarnia – Piotr Łakomy
 – Rokietnica
l Cukiernia „Kamilek”
 Rokietnica
l Z.U.H. „GAFIT” Poznań
l Wytwórnia Wyrobów 
 Dziewiarskich – Kiekrz
l Sklep „Magda” w Rokietnicy
l Hurtownia Napojów – Hen-

ryk Michałowski - Pniewy
l Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych w Rokietnicy
l Zakład Usług Komunikacyj-

nych ROKBUS w Rokietnicy
l Straż Pożarna w Napacha-

niu
l Ryszard Lubka – Prze-

wodniczący Rady Gminy 
Rokietnica

l Jacek Welman – Dy-
rektor Zespołu Szkół z 
Oddziałami Integracyjnymi 
w Napachaniu

l Leszek Skrzypiński – Sekre-
tarz Gminy Rokietnica

l Marcin Jakobsze – radny 
gminy Rokietnica

l Sławomir Kieliszek - radny gminy 
Rokietnica

l Wojciech Brych-Kadziński 
– nauczyciel wychowania fizycznego 
w Gimnazjum w Napachaniu   

l Adam Rataj – nauczyciel, opiekun wo-
lontariuszy z Gimnazjum w Napachaniu

l Maria i Paweł Chojnaccy z Krzyszkowa.

W imieniu Zarządu  
Stowarzyszenia „ROKTAR”

Prezes Zofia Michałek
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Jakie to uczycie być prowadzonym przez prawdzi-
wego dyrygenta, w dodatku profesora, kierujące-
go na co dzień chórem, którego gościła niejedna 
sławna sala koncertowa? Na pewno niezwykłe, 
tym bardzie, gdy jest to człowiek tryskający hu-
morem, otwarty, pozbawiony charakterystyczne-
go dla wielu sław dystansu. „Nigdy się jeszcze nie 
zdarzyło bym dyrygował chórem bez próby, choć 
miewam sen, w którym staję przed  zespołem, kom-
pletnie mi nie znanym, a przed oczyma mam par-
tyturę, której dotąd nie widziałem” – powiedział 
prof. Przemysław Pałka, członek Dostojnej Rady 
Mędrców rokietnickiej Akademii, wzbudzając 
ogólną wesołość i rozładowując stres przed pod-
niosłym momentem zaśpiewania akademickiej 
pieśni „Gaudeamus igitur”. W Klubie Sołeckim 
Mrowino-Cerekwica, po wakacyjnej przerwie 
zebrali się punktualnie o godzinie 18.30, zeszło-
roczni słuchacze Akademii Wieku Dostojnego im 
Marii Konopnickiej, jej założyciele, dostojni profe-
sorowie, szanowni goście z wójtem gminy Rokiet-
nica, Bartoszem Derechem, gospodarze mrowiń-
skiego klubu oraz szczególnie ciepło witani nowi 
adepci, pragnący przyłączyć się do ćwiczeń ciała i 
ducha w ramach swojej dostojnej uczelni. Prowa-
dzenia uroczystości podjął się kanclerz AWD, An-
drzej Deckert, nieco onieśmielony skądinąd jak 
najbardziej należnym tytułem Jego Magnificencji 
Rektora, z którym w słowie wstępnym zwrócił się 
do niego wójt, Bartosz Derech. Podkreślając zna-
czenie działań integrujących lokalną społeczność, 
zwrócił szczególną uwagę na potrzebę śledzenia 
wszelkich nowinek obejmujących wiele ściśle po-
wiązane ze sobą dziedzin wiedzy, bez których zro-
zumienie świata i nadążenie za jego dynamicz-
nym rozwojem staje się bardzo trudne. Dobrze, 
gdy w tym trudnym zadaniu, uczestniczą wszyst-
kie pokolenia, także te z bagażem życiowego do-
świadczenia, a gdy poszerzanie wiedzy odbywać 
się może poprzez uczestnictwo w wykładach i za-
jęciach prowadzonych przez największych specja-
listów, właściwie tuż za progiem domu, należy ta-
kie inicjatywy wspierać szczególnie. 
Uroczystej inauguracji roku akademickiego 
2009/2010 dokonała pani profesor Krystyna Pe-
cold, podkreślając znaczenie spotkań ze słucha-
czami rokietnickiej akademii dla wszystkich 
wykładowców, wdzięcznych za wspaniały kon-
takt, dyskusję, zainteresowanie przedstawiany-
mi zagadnieniami oraz przyjacielską atmosferę. 

Jak przystało na uroczystość godną najwspanial-
szych uniwersyteckich auli, był i głos „młodzie-
ży”. Pani Teresa Słuszczak w bardzo wzruszającej 
mowie opowiedziała czym jest dla niej uczestni-
ctwo w zajęciach, zachęciła do zdobywania wie-

dzy wszystkich – bez względu na wiek i status oraz 
zaprosiła na zawsze otwarte wykłady akademii z 
gorącym hasłem: „na naukę nigdy nie jest za póź-
no – nie zamykajcie się w swoich domach, przy-

łączcie się do nas, naprawdę warto, zdobędziecie 
motywację, by dłużej i piękniej żyć” .
Burza oklasków i wręczenie indeksów zamknęło 
pierwszą część uroczystości, po której przyszedł  
czas na inauguracyjny wykład wygłoszony przez 
panią profesor Halinę Batura-Gabryel. Wybitna 
specjalistka pulmonolog, z bogatym doświadcze-
niem internistycznym przedstawiła najważniej-
sze prawdy i mity dotyczące grypy, wskazując na 
najprostsze metody jej zapobiegania i skutecznego 
leczenia oraz przestrzegając przed uleganiu me-
dialnej panice przed pandemią grypy, która naj-
częściej jest tylko sztucznie pobudzaną sensacją.
Niezwykle przyjemnym, tym razem „dla cia-
ła”, zwieńczeniem miłego wieczoru była niespo-
dzianka przygotowana przez dwóch sympatyków 
Akademii – pana Mariana Pawłowskiego, Preze-
sa FERMPOL Sp. z o.o. w Świebodzinie, który po-
darował słuchaczom i ich gościom… indyki i pa-
na Leszka Misiaczka z Kiekrza, który pokazał 
jak wspaniałe dania można z nich przyrządzić. 
A że były to prawdziwe delicje stanowiące arcy-
dzieło kulinarnej sztuki, przekonali się ci co byli, 
i wprawdzie nie miód i wino pili, ale miłe wraże-
nia w pamięci z pewnością umieścili.

D.P.

Członkowie Dostojnej Rady Mędrców  
obecni na uroczystości:
Prof. Halina Batura-Gabryel
Prof., Janusz Czebreszuk
Prof. Włodzimierz Fiszer
Prof. Przemysław Pałka
Prof. Krystyna Pecold
Prof. Jerzy Świdziński
Prof. Stefan Paszyc
Założyciele AWD im. Marii Konopnickiej w Ro-
kietnicy, Andrzej Deckert i Teresa Wieczorek ser-
decznie dziękują za obecność na uroczystości in-
auguracji AWD i zapraszają wszystkich chętnych, 

Kolejny Gaudeamus rokietnickiej AWDKolejny Gaudeamus rokietnickiej AWD

„na naukę nigdy nie jest za późno 
– nie zamykajcie się w swoich 

domach, przyłączcie się do nas, 
naprawdę warto, zdobędziecie 

motywację, by dłużej i piękniej żyć” 
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także osoby nie będące członkami Akademii, na 
otwarte wykłady według poniższego harmono-
gramu:
• 26.10.2009 – Promieniowanie elektromagne-

tyczne i jego oddziaływanie na człowieka – dr 
nauk przyrodniczych Kazimierz Narożny;

• 9.11.2009 – O przemijaniu słów kilka – prof. dr 
hab. Jerzy Świdziński;

• 23.11.2009 – Archeozoologia. Historia zwie-
rząt i ludzi – prof. dr hab. Daniel Makowiecki;

• 7.12.2009 – Transplantologia we współczesnej 
medycynie – dr n. med. Marek Karczewski, ad-
iunkt Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 
wybitny specjalista w dziedzinie transplantacji 
nerek;

• 16.12.2009 – środa -Spotkanie Opłatkowe. 

Koncert Kolęd Chóru Uniwersytetu Medyczne-
go pod dyr. prof. Przemysława Pałki. Wspólne 
śpiewanie i poczęstunek – chetni proszeni są o 
przyniesienie świątecznego ciasta do kawy.

Wszystkie spotkania mają miejsce w Klubie So-
łeckim Mrowino-Cerekwica, zawsze o tej samej 
porze – godzina 18.30.

Z serca  
do serca...
W świetle zniczy

Żółte liście coraz gęściej zaścielają jeszcze 
niedawno zieloną murawę, a w kalendarzu 
coraz bliżej listopad. I znowu przypominanie 
o konieczności odejścia…
Śmierć należy do tych przeżyć w ludzkiej eg-
zystencji, które wywołują w psychice naj-
głębsze rozdarcia i załamania. U wielu ludzi 
rozpacz po stracie najbliższych, wraz z inny-
mi  przykrymi przejawami, utrzymuje się na-
wet dłuższy czas, tworząc znany w psycholo-
gii „syndrom śmierci”. Myśl o śmierci, jako 
o zwykłym zjawisku życia, nie przysparzają-
ca bólu, niestety kończy się w momencie, gdy 
odchodzi ktoś bliski. Po osobistym otarciu 
się o takie przeżycia, śmierć staje się sygna-
łem wywołującym najdotkliwsze zranienia, a 
nawet zwątpienia w sens ludzkiego istnienia. 
Jest to niewątpliwie psychologiczny, ludz-

ki aspekt reakcji na śmierć, boleśnie przeży-
wanej, jak deprywacja emocjonalna, fizycz-
na czy społeczna z ukochanej osoby, z którą 
ludzkie emocje wiązały najgłębsze doznania. 
Nikt normalny, czy zdrowy psychicznie, nie 
jest – bo nie może być – wolny od emocjonal-
nej interpretacji tego przykrego zdarzenia.
W biblijnych relacjach śmierci czy pogrzebu 
nie ukrywano ludzkich łez rozpaczy i pragnie-
nia izolacji od żyjących. Znajdujemy wręcz za-
lecenie, aby „płakać z płaczącymi” i przez to 
wyrazić szczere współczucie osobom dotknię-
tym tym smutkiem. Śmierć również w aspek-
cie fizjologiczno-somatycznym jest zjawiskiem 
przykrym, choć obumieranie ludzkiego ciała, 
dłuższe lub krótsze, jest nie do uniknięcia.
Psychologia wprowadziła metody psychote-
rapeutycznego kontaktu z osobą umierają-
cą oraz z tymi, którzy jako ciężko chorzy wy-
magają zw. „opieki terminalnej”, czyli takiej, 
która w Polsce dają hospicja. W latach 70-
tych psychologia światowa prowadziła bada-
nia kontekstu tzw „sytuacji umierania”, ana-
lizując reakcję chorego i jego rodziny. Powstał 
wówczas termin „edukacja śmierci” i zapo-
czątkowano badanie nad przygotowaniem się 
i przystosowaniem do umierania i rozstania 
z życiem. Niestety – techniki emocjonalnego 
i społecznego radzenia sobie ze śmiercią nie 
poradziły sobie z uczuciami i reakcjami jakie 

prawie samorzutnie powstają i u odchodzą-
cych i u ich najbliższych…
Na tym smutnym tle chrześcijańskie „meto-
dy” rozwiązywania problemu reagowania na 
zjawisko śmierci eksplodują wręcz girlanda-
mi triumfalnych okrzyków: „Zwycięstwo!”, 
„Czeka nas życie!”, „Przed nami nieśmiertel-
ność!”, „Nie rozstajemy się na zawsze!”
Śmierć fizyczną apostoł Paweł nazywa „snem”, 
czyli stanem ustania jakiejkolwiek aktywno-
ści, aż do momentu obudzenia się ludzkiej 
duszy, a groby nie są wiecznym więzieniem. 
Największa nawet płyta czy kosztowna rzeź-
ba nie zatrzyma ludzkiej duszy, której pod tą 
płytą po prostu nie ma.
Smutna, bolesna, zabierająca śmierć, ozna-
cza dla chrześcijanina pierwszy krok do 
nieśmiertelności i prawdziwego szczęścia. 
Śmierć to nie koniec a początek.
Jakie odczucia zdominują nas w listopadowe 
dni, pełne wspomnień o tych co już odeszli? 
Czy psychologiczny dramat ludzkiej rozłąki 
i osamotnienia boleśnie 
nas przeniknie, czy też 
napełni nas nadzieją na 
wieczne spotkanie?

Wasza Przewodnicząca  
Teresa Bartol



26 Rokickie Wiadomości – listopad 2009

Ludzie,
których warto poznać

Solidność, obowiązko-
wość i przekonanie o 
hartującej ciało i ducha 
sile nowych wyzwań 
- przypadłość czy żela-
zna zasada życia?
Wspominając lata szkolne mówi o so-
bie, że uczył się dobrze, choć nie miał 
ambicji być klasowym czy szkolnym 
leaderem. Jednak w stwierdzeniu, że 
nigdy nie pozwolił sobie, by móc za-
wieść tych, którzy przekazując wie-
dzę i poświęcając swój czas, starali 
się robić to miedzy innymi także dla 
niego, kryje się charakter człowieka i 
jego nietuzinkowa osobowość. 
Po ukończonych w 1961 studiach w 
Wyższej Szkole Wychowania Fizycz-
nego w Poznaniu, zaczął uczyć w 
szkole podstawowej. Jednak po paru 
latach pracy, postanowił dać z siebie 
więcej – w szkole oprócz wychowa-
nia fizycznego było przecież tyle cie-
kawych rzeczy, z którymi, podnosząc 
poprzeczkę, można było się zmierzyć. 
Kolejne ukończone kursy umożliwi-
ły więc prowadzenie zajęć praktycz-

no-technicznych z dziećmi, a później 
także z nauczycielami specjalistami, 
którym mógł przekazać bogate umie-
jętności i metodyczno-dydaktyczne 
doświadczenie. „Zdobyty wśród dzie-
ci i młodzieży autorytet, a także za-
ufanie, poważanie i sympatia kole-
gów, były dla mnie zawsze źródłem 
największej satysfakcji i to te warto-
ści, obok ciekawości świata w głównej 
mierze motywowały mnie do stawia-
nia sobie nowych wyzwań” 

Jak skoczek wzwyż
W szkole podstawowej oprócz uko-
chanego w.f.-u uczył, z wyjątkiem 
języka polskiego i matematyki, 
praktycznie wszystkiego, najmilej 
wspominając lekcje geografii, biolo-
gii, czy historii. Mimo wielokrotnej 
propozycji pracy w jednym z renomo-
wanych poznańskich liceów konse-

kwentnie odmawiał. Nie interesowa-
ła go także posada dyrektora, zresztą 
do objęcia tej funkcji potrzebna była 
także „czerwona legitymacja”, a w 
jego życiu zmienianie barw za wszel-
ką cenę nigdy nie stanowiło najważ-
niejszej dewizy. Wkrótce pojawiła się 
jednak nowa propozycja, która oka-

zać się miała kolejnym wyzwaniem. 
Panu Andrzejowi zaproponowano ob-
jęcie etatu akademickiego w Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu na 
poznańskiej Akademii Medycznej. 
„To była następna poprzeczka, któ-
rą sobie podniosłem. Bo skoro zde-
cydowałem się tam pójść, musiałem 
się dokształcać”. Oprócz normalnych 
zajęć ze studentami z wychowania fi-
zycznego, przyszło wszak prowadzić i 

organizować wiele za-
jęć fakultatywnych, w 
tym trzech sekcji spor-
towych, obozów - zimą 
narciarskich, a latem - 
wodnych w formie tu-
rystycznych spływów 
kajakowych. Jak sko-
czek wzwyż dysponu-
jący kolejne wysokości, 
przeszedł w ramach stu-
dium wychowania fizycz-
nego wszystkie szczeble 

- od nauczyciela akademickiego po-
przez wykładowcę, starszego wykła-
dowcę, zastępcę kierownika studium. 
W 1996 r., po nagłej śmierci bliskiego 
przyjaciela i pierwszego trenera, ob-
jął funkcję kierownika studium, za-
proponowaną przez władze Akade-
mii Medycznej. Choć podjęcie decyzji 
nie było łatwe, przede wszystkim ze 
względu na osobę bliskiego sercu po-
przednika, trzeba było się z nią zmie-
rzyć natychmiast. Poprzeczka po raz 
kolejny poszła wyżej - „uważałem, że 
podjęcie nowych odpowiedzialnych 
zadań w ramach Akademii Medycz-
nej wymaga ode mnie odpowiedniego 
przygotowania zwłaszcza w dziedzinie 
promocji zdrowia poprzez ruch. Po-
stanowiłem więc doskonalić swój war-
sztat, także naukowo, otwierając prze-
wód doktorski najpierw na Akademii 
Wychowania Fizycznego u światowej 
sławy antropologa sportowego profe-
sora Drozdowskiego, a po dwóch la-
tach kontynuując badania głównie w 
dziedzinie biomedycyny, na Wydziale 
I Lekarskim Akademii Medycznej”.

Wielka nobilitacja
Obroniony doktorat, po 60-tce, będą-
cy efektem własnej pracy, bez jakiej-
kolwiek formy protekcji czy potrze-
by wyciągania z tarapatów, był wielką 
satysfakcją. Wyjątkową i niezwykłą 
tym bardziej, że dzięki uzyskanej wy-
sokiej ocenie ze strony promotora i 
recenzentów, uczelnia nadała mu ty-
tuł adiunkta, a praca doktorska An-
drzeja Deckerta została wydrukowa-
na w wydawnictwie uczelnianym, w 
którym zwyczajowo zamieszcza się 
tylko prace habilitacyjne.

Andrzej Deckert
z Andrzejem Deckertem, mieszańcem Kiekrza, doktorem 
biologii, wieloletnim kierownikiem Studium Wychowania 
Fizycznego Akademii Medycznej w Poznaniu, wychowawcą 
młodzieży, założycielem i kanclerzem Akademii Wieku 
Dostojnego w Rokietnicy, inicjatorem wielu przedsięwzięć 
integrujących mieszkańców, obdarzonym humorem i dow-
cipem człowiekiem renesansu, rozmowa o wyzwaniach, 
życiowych dewizach i Sokratesowskim  przesłaniu.

„Jeśli mimo wieku ciągłe poszukiwanie, stawianie wyzwań 
i poprzeczek, jest nadal bardzo istotnym celem, to jest to 
najważniejsza motywacja do życia, szczególnie wtedy, gdy 
w ich bezpośredniej orbicie są ludzie potrzebujący pomocy, 
zrozumienia czy akceptacji. – To jest moje przesłanie dla 
rówieśników, ale i tych znacznie młodszych i znacznie star-
szych. Ważny jest nie tylko cel na dziś, ale także na jutro 
i pojutrze – jeśli tego nie rozumiesz, umierasz.” 
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Związki z Kiekrzem
Zaczęły się w latach 60-tych, kiedy to 
nie było jeszcze podziału na Kiekrz 
„poznański” i Kiekrz „kierski”. „Jeź-
dziliśmy tu często z żoną i kiedy po-
jawiła się możliwość wybudowania 
własnego domu nie mięliśmy właści-
wie wątpliwości, w jakiej okolicy Po-
znania on stanie, a że dodatkowo za-
wsze kochałem wieś i nigdy nie bałem 
się jej realiów z podjęciem decyzji nie 
było żadnych problemów”.

Amicus Studentorum 
- Przyjaciel Studenta 
spod znaku wodnika
Choć pływać nie lubił i początkowo 
w kajakowych eskapadach studen-

tów Akademii Medycznej brał udział 
tylko jako bierny uczestnik, to jednak 
jego z górą czterdziestoletnie związ-
ki z przyrodniczymi zakątkami pol-
skich rzek i jezior zdają się dowodzić, 
że wodna „klątwa” i tak w końcu do-
padnie każdego, kto urodził się pod 
znakiem wodnika. Pan Andrzej jest 
zodiakalnym sceptykiem, ale jak sam 
twierdzi jest coś z prawdy w twier-
dzeniu, że podopieczni aquariusa są 
ludźmi niespokojnymi, poszukujący-
mi nowych wyzwań, wychodzącymi 
naprzeciw ludziom i ich problemom, 
starając się im sprostać i zaradzić. 
Wielokrotnie w pracy ze studentami 
zdarzały się sytuacje trudne, które 
na pozór wydawały się nie mieć roz-
wiązania. Zawsze wtedy starał się za-
stąpić to co niemożliwe pytaniem o 
sposób wybrnięcia ze ślepego zaułku 

i jeśli znajdował choć cień 
woli współpracy, wszyst-
ko kończyło się dobrze. Za 
jeden ze swoich najwięk-
szych życiowych sukcesów 
uważa zdobyty u studen-
tów i podopiecznych także 
dzięki tej postawie, auto-
rytet, życzliwość i sympa-
tię, gotowość do wspólne-
go podejmowania nowych 
wyzwań zawsze z humo-

rem i uśmiechem na 
twarzy. Nic dziwnego, 
że wśród zasług i tytu-
łów najcenniejszy jest 
ten honorowy, przy-
znawany raz w roku, 
zupełnie bezinte-
resownie, kilku na-
uczycielom i wykła-
dowcom Akademii 
Medycznej przez sa-
morząd studencki. 
Amicus Studento-
rum – Przyjaciel Studenta, stał się dla 
Pana Andrzeja wyróżnieniem tym 
bardziej niezwykłym i cennym, że 
został, jako jedyny, jego dwukrotnym 
laureatem i to zupełnie niezależnie, 
stając w szranki z prawie tysięczną 
rzeszą konkurentów po fachu. „Jest 
to dla mnie taki dar serca - podzię-
kowania za pracę nie dla dyplomów, 
medali i zasług lecz dla satysfakcji wi-
docznej w słowach, gestach, a przede 
wszystkim w czynach.”

Uczeń Sokratesa
Popiersie filozofa, przywiezione przez 
wnuczki z Grecji – ojczyzny myślicie-
la, nieodłącznie towarzyszy Panu An-
drzejowi górując na półce nad jego 
biurkiem, zaś jego słynne powiedze-

22 sierpnia 2009r. organizujemy po-
żegnanie z latem w piękne słoneczne 
popołudnie przy Klubie Sołeckim. 
Swoim śpiewem i humorem włączy-
liśmy do zabawy „młodą parę”, któ-
ra miała swoją uroczystość weselną 
w restauracji „Biesiadna” śpiewa-
jąc tradycyjne 100-lat. Nie zabrakło 
wśród nas członków naszych rodzin 
i znajomych, z którymi bawimy się 
do zmierzchu.
12.09.2009r., zaproszeni przez Stowa-
rzyszenie ER „Jedność Czapury-Wió-
rek na święto „Pieczonej Pyry”, je-
dziemy tam własnymi samochodami. 
Zostajemy zaskoczeni bardzo miłym 
przyjęciem przez organizatorów. 

Święto „Pieczonej Pyry” – to też 
konkursy i zabawy związane z ziem-
niakami. My bierzemy udział w kon-
kursie literackim gdzie trzeba ułożyć 
czterowiersz o ziemniakach, w któ-
rym zajmujemy pierwsze miejsce. 
Ale wszystko co miłe i przyjemne 
kończy się z nadchodzącym zmierz-
chem i przypomina nam o powrocie 
do domu.
W dniach 28 do 30 września 2009 r. 
członkowie Stowarzyszenia „Pod 
Kasztanem” jadą do Ośrodka Wypo-
czynkowego „Karina” w Pszczewie, 
malowniczo położonego nad jezio-
rem wśród lasów . Mimo przygody 
podczas jazdy autokarem i przesiad-

ki do innego, szczęśliwie dojecha-
liśmy do celu. Na widok Ośrodka i 
luksusowych warunków zakwatero-
wania, po powitalnej obfitej i smacz-
nej kolacji szykujemy wraz z zespo-
łem „Luz Bluz” wspaniałą zabawę. 
Bawili się z nami nasi seniorzy Wan-
dzia i Roman, którzy obchodzili 35 
rocznicę ślubu. Zabawa przeplatana 
była tańcem i wspólnym śpiewem. 
Pogoda była kapryśna - raz słon-
ko raz deszcz - co nie przeszkadza-
ło w spacerach nad jezioro i do lasu, 
by zobaczyć, czy mimo niesprzyjają-
cych warunków, znajdą się grzyby. 

Trzeba powiedzieć, że były osoby, 
którym udało się „coś” znaleźć. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się 
konkursy, a było w czym się wykazać 
(rzut beretem, skakanka, ringo, bieg 
z ziemniakami, konkurs umysłowy). 
Najlepsi otrzymali nagrody. W na-
stępnym dniu, kto miał siłę i ochotę, 
mógł bawić się przy płytach. Ku za-
skoczeniu frekwencja i humor dopi-
sały. Czas szybko mija i trzeba wra-
cać do domu, przyrzekając sobie że 
za rok znów przyjedziemy, aby odpo-
cząć i trochę się zabawić.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów„Pod Kasztanem”

nie „Wiem, że nic nie wiem”, jest mot-
tem i odpowiedzią na słuszność obra-
nej życiowej drogi. Powątpiewanie 
w doskonałość i skończoność posia-
danej wiedzy i umiejętności zawsze 
powinno wymuszać stawianie so-
bie kolejnych wyzwań i poprzeczek. 
Przeświadczenie o poznaniu wszyst-
kiego, osiągnięciu wyżyn wiedzy 
i życiowej mądrości, podważa kom-
petencje, tłumi motywację do do-
skonalenia się, ale przede wszystkim 
zabija wrażliwość i otwartość na dru-
giego człowieka, 
Sprawmy, żeby proste prawdy stały 
się dla nas najbardziej oczywiste – jak 
dla Pana Andrzeja.

Rozmawiała Danuta Potrawiak
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Ten cytat to słowa Wielkiej Polki – cichej, pokor-
nej, pracowitej zakonnicy św. Urszuli Ledóchow-
skiej – Patronki Wielkopolski. Jej grobowiec – 
w kaplicy klasztoru w Pniewach. Była opiekunką, 
wychowawczynią i wspaniałą nauczycielką mło-
dzieży wielu narodów. Polek, Rosjanek (do rewo-
lucji), Finek, Łotyszek, Szwedek, Norweżek, Du-
nek, a nawet Angielek – końcem XIX i początkiem 
XX stulecia.
Podanymi na wstępie jej myślami, pragnę zwró-
cić – Drodzy i Szanowni Czytelnicy „Rokickich 
Wiadomości” – Wasze patriotyczne umysły i ser-
ca na rocznice, które w bieżącym roku w licznych 
obchodach zostały pominięte lub zepchnięte na 
margines.
Zacznę od Św. Urszuli Ledóchowskiej, która 70 lat 
temu zmarła w Rzymie, a 20 lat wstecz (1989) cia-
ło Urszuli, w stanie nienaruszonym, sprowadzo-
no do Pniew i złożono w kaplicy Domu Zakon-
nego USJK. Założycielka Sióstr Urszulanek Serca 
Jezusa Konającego została w 1927 roku nagrodzo-
na przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego, 
Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim 
Odrodzenia Polski za wielką swą pracę nauczy-
cielki i wychowawczyni. Zabudowania klasztor-
ne i szkolne ufundowała w Pniewach w uznaniu 
za ratowanie młodzieży, wychowanie i kształcenie 
w skandynawskich krajach w I wojnie światowej – 
rodzina królewska z Norwegii.
Czy Tej Polce tak wielkiej, a równocześnie skrom-
nej zakonnicy, nie należały się ogólnopolskie rocz-
nicowe obchody? Czy może wielkie osiągnię-
cia wychowawcze, które zdziałała dla 
młodych i z młodymi, komuś się nie 
podobały, bo to Polka, zakonni-
ca katolickiego zrzeszenia? Niech 
„Szare Siostry Urszulanki” pra-
cują tak, jak Święta Założyciel-
ka Zakonu, to wszelkiego ro-
dzaju zło i wroga działalność 
zakończą szybko swoje ataki 
i zagrożenia. W pamięci pol-
skiego narodu zostanie zawar-
te tylko wszystko co Dobre, któ-
re młodzież ucząca się zatrzyma 
w swoich sercach na całe życie.
Kolejna data rocznicowa też marginesowo 
potraktowana, to 435 rocznica powstania w Polsce 
– w ostatnim roku panowania króla – uciekiniera 
Henryka Walezego, a początkiem panowania Ste-
fana Batorego – Sodalicji Mariańskiej, organizacji 
katolickiej. Jej miejscem utworzenia był Poznań, 
a w nim Kolegium Jezuickie. Sodalicja Mariań-
ska, to stowarzyszenie religijne i świckie, którego 
podstawowym celem było: „Przez miłość Matki 
Najświętszej i wierną Jej służbę, dążyć do wybit-
nych postępów w nauce, najlepszego wypełnia-
nia swych codziennych obowiązków oraz rozwoju 
i pogłębiania cnót chrześcijańskich”.
Sodalicje Mariańskie w Polsce, mimo twardej re-

guły życia, rozwijały się szyb-
ko – podobnie jak wcześniej (11 
lat) we Włoszech, Francji, Hi-
szpanii, Portugalii, Niemczech. 
Rycerskie ryngrafy na piersiach 
obrońców Ojczyzny naszej w 
okraesach niepowodzeń histo-
rycznych, były dowodem nie tyl-
ko wielkich zalet ducha i męstwa, 
ale fundamentalnym wsparciem pa-
triotyzmu w 125 latach niewoli. Obroni-
liśmy język polski, wiarę, tradycje rodzinne i hi-
storię niepokonanego narodu tak, że w 1920 roku 
mogliśmy po odzyskaniu niepodległości stanąć 
do odbudowy samodzielnego państwa polskiego. 
Rodzina polska, mocna wiarą, nauką, mądrością 
i doświadczeniem życiowym zdobytym w katoli-
ckich organizacjach, a szczególnie Sodalicji Ma-
riańskiej, była twardym fundamentem Odrodzo-
nej Polski. Nie potrafiła go zdruzgotać II wojna 
światowa i „wyzwoleńcza” okupacja (prawie 50-
letnia) – ZSRR. Czy nie można było uczcić tej wie-
loletniej rocznicy z 1574 roku? Gdzie są nasi Ro-
dacy? Gdzie nasze polskie patriotyczne wnętrza? 
Gdzie młodzi Polacy? Korzystając z tego miejsca 
i czasu pragnę podziękować z głębi serca Paniom 
i Panom – mieszkańcom naszej Gminy, którzy 
30 września bieżącego roku byli na dziękczynnej 
mszy św. odprawionej przez ks. proboszcza Tade-
usza Lorka dla uczczenia 435 rocznicy działalno-
ści w Polsce Sodalicji Mariańskiej i mojego 72-let-

niego w niej członkostwa do chwili obecnej.
Sodalicje Mariańskie zostały zlikwi-

dowane w 1949 r. decyzją ówczes-
nych władz, a wznowiono ich dzia-

łalność Ustawą z dnia 17 maja 
1989 r., której rozporządzenie 
wykonawcze MSWiA nadało 
osobowość prawną dopiero 17 
lipca 2003 r.
Te dwie rocznice (1949 i 1989) 
nie licząc głównej z 1574 r. zno-

wu na marginesach znalazły swe 
uroczyste obchody. Ale czy na tych 

rocznicach koniec „zapominania”, a 
może „obawy”? Kolejne „kwiaty”: bie-

żący rok – decyzją uchwały parlamentu –  
poświęcono pamięci Juliusza Słowackiego. Wielki 
patriota, wybitny poeta o błyskotliwym wyraża-
niu uczuć i myśli w epoce romantyzmu. Kolega po 
piórze A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego, C.K. Nor-
wida, obchodzi w bieżącym 2009 r. swoje dwie 
okrągłe rocznice: 200-lecie urodzin i 160-lecie 
śmierci. 40 lat życia w głębokiej wierze i błysku 
poezji-szabli, w zaborczym ucisku, aż do śmierci 
w Paryżu. Przy łóżku konającego był obecny ka-
nonizowany 11.10.2009, późniejszy kapłan i arcy-
biskup Warszawy, nagrodzony zesłaniem na 20 
lat rosyjskiej katorgi, ks. abp. św. Szczęsny Feliń-
ski. Juliuszowi Słowackiemu prawdziwie królew-

ski pogrzeb urządzono w wolnej Polsce 28 czerw-
ca 1927 r., po przywiezieniu szczątków poety z 
paryskiego cmentarza Montmartre. Szczątki poe-
ty umieszczone zostały na Wawelu obok Adama 
Mickiewicza w krypcie Wieszczów Narodowych – 

„bo królom był równy” (J. Piłsudski).
Mam nadzieję, że twórczość Juliusza Sło-

wackiego znajdzie swój oddźwięk we 
wszystkich mediach, nie pomijając 

teatru, gdy ks. abp. Szczęsny Fe-
liński będzie uroczyście kanoni-
zowany 11.10.2009 r. w Rzymie. 
A może UE włączy się do tych 
uroczystości?
Czy na tych „marginesowych” 
uroczystościach już możemy 

skończyć? Dodam jeszcze jedną 
– 190 rocznicę urodzin Stanisła-

wa Moniuszki (5.05.1819r.). To wiel-
ki twórca stylu narodowego w pieś-

niach, operach i formach kantatowych; 
patriota, społecznik i wzór małżonka. Dyry-

gent Opery Warszwskiej, pedagog w Instytucie 
Muzycznym. Twórca słynnych i lubianych (nawet 
w Europie) oper: „Hrabina”, „Verbum mobile”, 
„Straszny dwór”, „Halka”; autor „Śpiewnika do-
mowego”, „Litanii Ostrobramskich”, muzyki do 
„Sonetów krymskich”. Czy znowu marginesowe 
uroczystości? Polsko obudź się! Pokaż bogactwo 
swojej kultury, pięknego języka, porywającej za 
serca muzyki i rycerskiego męstwa w walce z wro-
gami Ojczyzny i całej Europy. Nie czekaj Ojczyzno 
moja, aż podziękują Ci za pomoc. Na akt wdzięcz-
ności stać tylko wielkich godnością ludzi i wielkie 
– własną, pozytywną, dobrą historią – Narody.
Własnych polskich rocznic – od początku istnie-
nia naszego państwa – mamy wielką liczbę, o po-
tężnej głębi treści i osiągnięć budzących zdumienie 
obcych. Od Klemensa Janickiego począwszy – (syn 
chłopa wielkopolskiego, absolwent uniwersytetu w 
Bolonii, nagrodzony wieńcem laurowym za poezję 
łacińską, krótko, bo zaledwie 27 lat żyjący) – aż po 
XXI wiek. Niech one wypełnią nasze przekazy me-
dialne swą treścią, by „ocalić polskość”, naszą na-
rodową godność i nauczyć współczesnych miesz-
kańców, jeszcze polskiej niepodległej ziemi – czci i 
szacunku dla krwi przodków własnych rodzin, któ-
rzy między Odrą a Dnieprem, między Verdun we 
Francji a daleką Syberią – spoczywają.
Przygotujmy się do wszystkich rocznic naszej Oj-
czyzny w nadchodzącym 2010 roku, a szczególnie 
uczczenia zwycięstwa w 1410 roku nad Krzyża-
kami oraz do beatyfikacji (a może i kanonizacji) 
wielkiego Papieża Polaka – Jana Pawła II (I kwar-
tał następnego roku).
Może zdziwi czytelników „Rokickich Wiadomo-
ści” dodatkowa tematyka moich rozważań. Od 
dawna chciałem ją rozwinąć, bo widzę, słyszę 
i czytam fakty, zdarzenia oraz wypowiedzi eu-
ropejskich uzurpatorów – komisarzy (czemu ta 
„bolszewicka” nazwa), atakujących coraz częściej 
i wszędzie Dobro, Prawdę i Piękno istniejące w na-
szej Ojczyźnie – w mojej Ojczyźnie.

Jeden z wielu Polaków przeszka-
dzający w grabieży Ojczyzny 

i naszych dusz – zawsze ten sam 
z Wami Wszystkimi – 

Stanisław Florian Sikorski

„WOLNEGO LUDU ŚPIEW…”
Juliusz Słowacki – 1831 r.
„Święty - to przyjaciel, pocieszyciel – to brat kochający.
Odczuwa nasze biedy, troski, modli się za nas,  
pragnie dobra naszego i szczęścia.”
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refleksje na stronie... 
Muzyka nie znająca granic,  

czyli jak łączyć i uczyć tolerancji.
Choć kronika dziejów jest głównie zapisem politycznych konfliktów, 

pojawiania się państw, ich rozwoju, kryzysu, często upadku, ekspansji 
jednych narodów w celu ich dominacji nad innymi, to w dziedzictwie 
ludzkości dzięki jej kulturotwórczej naturze istnieją elementy, które w 
sposób naturalny łączą i równoważą, dając w efekcie harmonię i zespo-
lenie. Należy do nich z całą pewnością muzyka, o której nie bez powodu 

zwykło się mówić, że nie zna granic. O jej sile pozwalającej pokonać ludz-
kie uprzedzenia, sycone  skłonnością do ulegania manipulacji i częstokroć 

nie mającej nic wspólnego z prawdą sugestii, świadczy zjawisko, które 
zwykliśmy określać wspólnym mianem muzyki żydowskiej. Kojarzona zbyt 

ściśle z obrządkiem religijnym, co wywoływało w powszechnym odbiorze 
pewną poznawczą rezerwę, odkryta na nowo w Polsce w latach 90-tych 

ubiegłego stulecia, wraz z całą kulturą przeżywa w Polsce swój wielki rene-
sans. Najbardziej spektakularnym tego przejawem są  festiwale żydowskie, 

z których ten na krakowskim Kazimierzu jest jednym z najważniejszych. 
Tym co w muzyce żydowskiej, porywające i fascynujące, jest jej wielka 

duchowość i emocjonalność, sprawiająca, że nawet w najbardziej wesołych i 
skocznych utworach zaliczanych do nurtu tzw. muzyki klezmerskiej, granej 

podczas uroczystości i ślubów przez  zespoły muzyczne i kapele wiejskie, 
słychać rodzaj płaczu przez śmiech, a może radowania się poprzez płacz.  

Radość i cierpienie – wydające się zestawieniem na wskroś paradoksalnym, 
mające swe źródło w bogatej i smutnej historii narodu wybranego, stanowią 
w utworach instrumentalnych i tych śpiewanych nie tylko po hebrajsku czy 
w jidysz, ale i po polsku, w jednej chwili absolutną i nierozerwalną jedność. 
Właśnie to zjawisko tłumaczy w sposób chyba najbardziej oczywisty powód, 

dla którego śpiewający od 2000 roku w Poznaniu zespół, kierowany przez 
Bogusława Łowińskiego przyjął jako swoją nazwę hebrajskie słowo SHA-
LOM. Oznacza ono bowiem, poza prostym zwyczajowym tłumaczeniem 

jako „pokój”, coś znacznie więcej niż tylko brak kłótni i sporów – oznacza 
całkowitość, wewnętrzne dopasowanie się do siebie wszystkiego, nieobec-
ność jakiegokolwiek braku czy rozłamu. Koncerty zespołu stanowią więc 
połączenie skocznych i wesołych utworów klezmerów, przywodzących w 

pamięci atmosferę żydowskich miasteczek, pełnych gwaru przekupniów, 
wesołej zabawy w karczmach, rubasznych kawałów o wiecznie targują-

cych się sprzedawcach, rabinach, starszych paniach i panach z muzyką 
żydowskich synagog. Zachwycona publiczność odbiera ten spektakl jak 
nierozerwalną całość, uzupełniającą się i przenikającą nawzajem. Ale 

poruszający najgłębszą strunę ludzkiej duszy dźwięk klarnetu, skrzypiec, 
akordeonu z uzupełniającym całość basowym kontrapunktem, niesie ze 

sobą jeszcze jedno przesłanie – potrzeby tolerancji i pojednania.  Nie 
sposób przejść bowiem obok takich pieśni jak „Miasteczko Bełz” (Mayn 
Sztele Bełz), wyrażającej tęsknotę za czymś co zniszczone przez niena-

wiść, zamarło i zatrzymało się w czasie, czy „Wąski most”,  
symbolizujący braterskie podanie dłoni.

Przejmującym dopełnieniem tej pointy, jest postać zmarłego tak 
niedawno Marka Edelmana. Świadectwo jego życia to przecież 

niezaprzeczalny dowód na możliwość łączenia i tolerancji kultur, 
które inni przez lata chcieli poróżnić i sobie przeciwstawić.

D.P.

Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rokiet-
nicy składa uprzejme podziękowania za okazana pomoc i facho-
we zabezpieczenie tegorocznej uroczystości odpustowej w Cer-
kwicy przez jednostki OSP Mrowino i OSP Przybroda.

Uroczysta Inauguracja Roku Kul-
turalnego 2009/2010 odbyła się 2 
października w stylowej sali Pała-
cu Zespołu Szkół J. i W. Zamoyskich 
w Rokietnicy. 
Swoją obecnością uroczystość za-
szczycili Pani Teresa Bartol Prze-
wodnicząca Rady Gminy Rokietnica, 
Pan Ryszard Lubka – Wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Rokietnica, 
Prezesi Spółek Gminnych - Pan Je-
rzy Król i Sławomir Patycki oraz Soł-
tysi Pani Maria Chojnacka i Pan Jó-
zef Fudala.
Ogromną radość organizatorom 
sprawiła obecność (w tym waż-
nym dla kultury dniu) licznej gru-
py mieszkańców Gminy Rokietnica, 
stałych bywalców imprez organizo-
wanych przez Ośrodek.
Rozpoczynając imprezę, dyrektor 
ośrodka kultury powiedziała kil-
ka słów na temat zakończonego nie-
dawno „Kongresu Kultury Polskiej”.

Uroczystość uświetnił występ 
zespołu „Shalom”, w które-
go wykonaniu usłyszeliśmy 
instrumentalne utwory kle-
zmerskie oraz śpiewane 
w języku polskim i hebraj-
skim dawne i nowe pieś-
ni żydowskie. Soliści Pani 
Jagoda Kram i Pan Bogu-
sław Łowiński zbierali za-
służone brawa, a solowe 
popisy instrumentalne na-
gradzane były owacyjny-
mi okrzykami i oklaska-
mi. Nie zabrakło dowcipów 
żydowskich, opowiadanych 
tego wieczoru przez założy-
ciela i szefa zespołu Pana 
Bogusława Łowińskiego, 
a migocące światło świec 
spowodowało, że był to 
wieczór wyjątkowy.

Informacja GOK

Inauguracja Roku Kulturalnego  
w Gminie Rokietnica
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Atmosfera miejsca tożsama jest z osobowoś-
cią człowieka, który je firmuje. Truizm stary jak 
świat? Z pewnością tak, ale poza licznymi karko-
łomnymi próbami nie mającymi nic wspólnego z 
dobrym smakiem, trudno jest znaleźć wiele chwa-
lebnych dowodów potwierdzających tą regułę, 
szczególnie w przypadku prób nadania działalno-
ści stricte gospodarczej atrybutów nietuzinkowo-
ści. Tak zwana muzyka „do kotleta”, którą raczą 
nas liczne jadłodajnie nie warta jest przecież tego, 

by nazwać ją artystycznym wydarzeniem, czy du-
chową ucztą. Zdarzają się jednak miejsca niezwy-
kłe – gdzie klient to gość, a serwowane dania – to 
specjały staropolskiej kuchni podane ze smakiem 
i elegancją; gdzie poczuć można „dawnych wspo-
mnień czar”, posłuchać poezji przy lampce wina, 
spotkać aktora skłonnego do refleksyjnych zwie-
rzeń czy kochającego swoje zajęcie muzyka. 
Jaki mógł być więc jubileusz 10-lecia działalności 
restauracji, która stała się wielokrotną „Przysta-

nią” tak wielu już gości? – nie-
zwykły, ciepły, pełen miłych 
niespodzianek – trochę „za-
czarowany”, jak jej właściciel. 
Kiedy bowiem w swingowo-
jazzowym stylu zaśpiewał Pa-
weł Bączkowski, z pochodze-
nia szamotulanin, czarujący 
swym głosem i interpretacją 
piosenek Franka Sinatry, De-
ana Martina, Nat King Cole’a, 
Elvisa Presleya czy Louisa 
Armstronga także bywalców 
Teatru Buffo w Warszawie, 
nietrudno było przenieść się 
myślą do lat wyczarowanych 
przez orkiestrę Glena Millera 
i kołysząc się  nucić piosenkę 

„strangers in the night”, zgrabnie przetłumaczoną 
przez wykonawcę – „obcy w taką noc”…
Z pewnością w imponującej kolekcji zdjęć Roma-
na Kałużnego dokumentujących najważniejsze  
wydarzenia z życia restauracji, a może  właściwiej 
byłoby powiedzieć – z wielkiego kawałka życia jej 
właściciela – znajdzie się i to z jubileuszu dziesię-
ciolecia obchodzonego 4 października 2009 r. 

D.P.

Świętujemy z naszymi przyjaciółmi
jubileusz 10-lecia działalności Restauracji „Przystań” w Mrowinie

Zapraszamy
na koncert

PiAtek   6 listopada 2009 roku 
                        godzina 19.00
Klub Sołecki w Mrowinie

Konkurs na kartę świąteczną „Boże Narodzenie – Nowy Rok”

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy oraz Wydział Promo-
cji Urzędu Gminy w Rokietnicy zapraszają dzieci i młodzież do udziału 
w konkursie plastycznym na wykonanie kartki świątecznej o tematyce 
bożonarodzeniowej i noworocznej.

Regulamin konkursu: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie 

Gminy Rokietnica lub uczęszczających na zajęcia „Pracowni zręcznych 
rąk”. 

2. Uczestnik konkursu powinien wykonać kartę okolicznościową  o tematyce 
„Boże Narodzenie – Nowy Rok”.

3. Praca wykonana może być w dowolnej technice plastycznej.
4. Praca oddana na konkurs ma być samodzielną pracą uczestnika.
5. Wielkość kartki (po złożeniu)-1/4 formatu A4 czyli format A6.
6. Prace należy włożyć do koperty.
7. Na kopercie zamieścić:
· imię i nazwisko uczestnika;
· wiek uczestnika;
· adres zamieszkania
· telefon kontaktowy.
8. Organizator przewiduje drobne nagrody.
9. Organizator nie zwraca prac konkursowych.
10. Najładniejsze kartki będą wysłane do urzędów i firm współpracujących z 

Gminą Rokietnica.
11. Prace  na konkurs należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Ro-

kietnicy ul. Szkolna 3a lub Urzędu Gminy w Rokietnicy pokój 16 do dnia 23 
listopada 2009 roku do godziny 14.00(poniedziałek).

Paweł Bączkowski -piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, instru-
mentalista, aktor, juror
Występował w TVP1, TVP 2, TV Polonia, TV Polsat, TVN 7. Od 1988 r. na 
scenach Mrągowskiego Festiwalu Country. Współpracował z reżysera-
mi (min. Laco Adamik, Feridun Erol, Krzysztof Jaślar), kompozytorami 
i autorami tekstów (Katarzyna Gaertner, Marek Gaszyński, Marek Ma-
jewski) i z orkiestrami  Zbigniewa Górnego i Janusza Stokłosy.
Jego piosenki były nagradzane na konkursach i festiwalach (m.in. 
w Opolu, Kielcach). Najpopularniejsze płyty; „Smak Życia”, „Mój 
głos- Mój krzyk”, „Życzę Wam Wesołych Świąt”, „Paweł Bączkowski 
Sings Elvis Songs ”, „Czas wspomnień – światowe przeboje po polsku” 
i najnowsza pt. „Przytulony”. Śpiewa w Teatrze Studio Buffo, grał 
w telenowelach, występował w największych salach m.in. Spodek, Are-
na, Sala Kongresowa. Muzycy, występujący z Pawłem Bączkowskim to 
absolwenci Wyższych Szkół Muzycznych. m.in. Akademii Jazzu i rozryw-
ki w Katowicach i Akedmii Muzycznej w Poznaniu.
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PRZEWODNIK MIESZKAŃCA
„Jesteśmy u siebie”  - co każdy obywatel wiedzieć powinien
Tym razem wszystko o… nowym portalu Rokietnica.pl
Internet uznawany przez niektórych za jedno z największych zdobyczy cywilizacyjnych, symbol porozumienia i swobodnej wymia-
ny myśli bez względu na granice państw czy kontynentów jest bezsprzecznie najszerszym i nieskrępowanym źródłem informacji. 
Nie ulegając zbytniej euforii i dostrzegając płynące stad zagrożenia trzeba przyznać, że jego niewątpliwą zaletą jest prostota 
i szybkość komunikowania się ze światem, zdobywania i przekazywania wielu wiadomości bez konieczności wychodzenia z domu, praktycznie o każdej 
porze dnia i nocy, dającą dodatkowo możliwość oszczędności czasu i pieniędzy.

Dlaczego stworzyliśmy nowy portal Rokietnica.pl?

Po pierwsze, by sprostać wymogom czasów, rosnącym 
potrzebom osób korzystających z Internetu, 
Po drugie, by umożliwić  dotarcie do szerokiego i zróżni-
cowanego grona odbiorców, 
Po trzecie, by dać szeroką paletę możliwości dotarcia 
do różnorodnych źródeł wiedzy na temat funkcjonowania 
gminnej społeczności 
Po czwarte, by przy funkcjonalności i prostocie obsługi 
dać użytkownikom nowoczesne, sprawne i ergonomiczne 
narzędzie komunikacji
Wreszcie po piąte, by był to portal przyjazny, stworzony 
z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy, przeznaczony 
dla nich, ale także mówiący o ich wyjątkowości, specyfi-
ce, niepowtarzalnym klimacie miejsca, w którym żyją.

Hasło: „Naprzeciw wyzwaniom”
Brzmi trochę przewrotnie jak cukierkowa deklaracja z 
wyborczych bilbordów, w której autentyczność trudno 
uwierzyć. „Naprzeciw” w społecznym odbiorze przestało 
bowiem oznaczać wolę działania i sprostania problemom 
stając się tylko kolejną pustą obietnicą. Czy warto więc 
spróbować, by było inaczej? Warto, bo kto nie słucha 
tworzy wirtualną przestrzeń, której niestety nie da się 
zmienić kliknięciem komputerowej myszki, czy polece-

niem „wytnij”. Pamięć ludzka jest bowiem trwalsza od 
najdoskonalszego dysku i w łatwy sposób weryfikuje 
błędy.

Jakim więc wyzwaniom musimy sprostać?– 
Najpierw tym najprostszym utrudniającym codzienne 
życie, które pokonać możemy sami przy odrobinie dobrej 
woli. Koniecznie tym twórczym, pozwalającym 
realizować pasje i marzenia, kształtować i rozwi-
jać talenty, budować nowoczesność wspartą tra-
dycją i szacunkiem dla przeszłości. Wreszcie tym 
strategicznym, na które spojrzeć trzeba z dalszej 
perspektywy, konsekwentnie i odpowiedzialnie, 
co nie oznacza  nieomylnie i nieweryfikowalnie.

Jakie zastosować metody?
1. Słuchać „co nas gryzie” – 

Internetowa ankieta stworzona po to, by komunikat uczy-
nić dwustronną wymiana informacji i opinii, zmuszającą 
do zastanowienia, refleksji, zmiany decyzji, a już na pewno 
do szukania konkretnych rozwiązań, a przynajmniej prób 
wyjaśnienia problemu czy wyprowadzenia z błędu tak, by 
osąd o „Albanii Powiatu Poznańskiego” można tylko od-
rzucić, uznając go za nadużycie.  

Na zaproszenie arcybiskupa poznańskiego Stani-
sława Gądeckiego, Poznańskiej Grupy Ekumenicz-
nej oraz prezydenta Miasta Ryszarda Grobelnego, 
Wspólnota z Taizé organizuje Poznaniu w dniach 
29 grudnia 2009 r. do 2 stycznia 2010 r. 32. Eu-
ropejskie Spotkanie Młodzieży. Formuła tego wy-
jątkowego wydarzenia (do Poznania spodziewany 
jest przyjazd od 40 do 60 tysięcy młodych ludzi), 
które przebiegać będzie pod hasłem „Torować 
drogi zaufania”, polega na wspólnej modlitwie i 
rozważaniach w obrębie grup tematycznych zorga-
nizowanych głównie na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. Uczestnicy spotkań, przyby-
wających w tych dniach z całej Europy, zostaną za-
kwaterowani na terenie parafii Poznania i najbliż-
szych okolic - w sumie ok. 200, w dużej mierze 
u rodzin deklarujących chęć przyjęcia ich na ten 
czas w gościnę. Również parafie gminy Rokietnica 
zostały poproszone przez organizatorów o aktywne 
włączenie się w przygotowanie 32 Europejskich 
Spotkań Młodych, a w wielu z nich – Rokietnica, 
Kiekrz i Cerekwica, odbyły się już związane z tym 
tematem spotkania. Aby ułatwić Państwu moż-
liwość przyłączenia się do tej bezinteresownej 
akcji, „Rokickie Wiadomości” zamieszczają dekla-
rację gościny, którą po wypełnieniu należy oddać 
w swojej parafii. Wszelkie pytania i wątpliwości 
można zgłaszać u proboszczów w parafiach oraz 
w Centrum Przygotowań Taizé. Adresy i telefony 

 Parafie na terenie gminy Rokietnica: 
Parafia 
p.w. Chrystusa Króla 
w Rokietnicy
ul. Szkolna 2, 
62-090 Rokietnica
Tel: 061 8145 272

Parafia 
p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego 
w Cerkwicy
ul. Szamotulska 12, 
62-090 Cerekwica
Tel: 061 8144 895

Parafia 
p.w. Michała 
Archanioła 
w Kiekrzu
ul. Chojnicka 41
Tel: 061-848-26-51

Parafia 
p.w. Narodzenia NMP 
w Sobocie
ul. Poznańska 9, 
62-090 Sobota
Tel: 061-814-52-84

Parafia 
p.w. Świętego 
Mikołaja 
w Żydowie
ul. Przecławska 3
62-090 Żydowo
Tel: 061-814-52-89

32. Europejskie Spotkanie Młodzieży w 2009 r. w Poznaniu

podajemy poniżej. O szczegółach 
przygotowań będziemy Państwa 
na bieżąco informować. Deklaracja 
gościny – na odwrocie strony.

Centrum Przygotowań  
Taizé – Poznań 
ul. Mielżyńskiego 24
61-725 Poznań
Tel.: 061-655 96 66 
E-mail: info@taize-poznan.pl
Centrum zaprasza w godzinach: 
od poniedziałku do piątku w godz. 
od 10.00 do 12.00, od 14.00 do 
16.30 i od 18.00 do 19.00; w soboty od 10.00 do 12.00 i od 14.00 do 16.30.

Zakład Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” w Rokietnicy podjął współpracę z organizatorami Euro-
pejskich Spotkań Młodych, deklarując nieodpłatne przewiezienia zakwaterowanych na terenie gminy 
Rokietnica uczestników w ramach regularnych linii komunikacji gminnej.

Red. 
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2. tworzyć portal
Czyli miejsce porozumiewania się poprzez zbiory łatwo 
dostępnych informacji niezbędnych na co dzień, dają-
cych wszechstronny obraz życia danej społeczności, od-
powiadających jej zróżnicowanej społecznie, mentalnie i 
politycznie strukturze.

Budowa, czyli jak działa portal Rokietnica.pl? 

1. Sekcje – działy portalu
Wszystkie wiadomości zawarte na stronach portalu 
zostały odpowiednio pogrupowane, wyselekcjonowane i 
odznaczone charakterystycznym dla siebie kolorem two-
rząc trzy zasadnicze działy: Sekcję Obywatela (zielona), 
Administracji (niebieska) i Biznesu (brązowa).
Każda z nich zawiera odpowiednio dobrane informacje, 
np.: zbiór wiedzy o gminie i jej mieszkańcach – Sekcja 
Obywatela, czy zbiór wiadomości z urzędu – Sekcja Ad-
ministracji. Sekcje widoczne są w pełnym menu z lewej 
strony, jak i w zakładkach ułożonych w górnej prawej 
części strony.
l Sekcja Obywatela – to dział adresowany do wszyst-

kich poszukujących wiedzy o gminie. 
Znajdują się tam: informator gminny, 
wiadomości sportowe, kulturalne, in-
formacje dotyczące zdrowia, integra-
cji, czy tablica ogłoszeń. Ważną za-
kładką jest kalendarium, informujące 
o tym co ciekawego wydarzy się w 
najbliższym czasie i czego w żadnym 
razie przeoczyć nie wypada, oraz 
„tylko w Rokietnicy”, dające przekrój 
informacji o tym co u nas wyjątkowe 
i niepowtarzalne
l Sekcja Administracji – to dział 
zawierający wszystkie wiadomości 
z urzędu, podzielony na następujące 
podgrupy: Urząd Gminy, Przyjazna 
Gmina, Sołectwa, Gmina w liczbach, 
Studium kierunków i strategia, 
Partnerzy i Inwestycje w Gminie.

l Sekcja Biznesu – to dział, w którym znaleźć można: 
wiadomości gospodarcze, Gminny Katalog Bizne-
su, ofertę inwestycyjną, czy wskazówki jak założyć 
własną firmę. Tutaj samodzielnie i bezpłatnie, za po-
mocą prostej ankiety, można wypełnić i dodać swoje 
ogłoszenie, czy umieścić firmę w 
katalogu. 

2. Ergonomia – czyli jak łatwo 
poruszać się po stronie

Niewątpliwą zaletą portalu jest jego 
przejrzystość, czytelność, pozwala-
jąca na niemal intuicyjne poruszanie 
się po poszczególnych sekcjach, 
działach i zakładkach. Staraliśmy 
się to osiągnąć drogą odpowiednio 
zastosowanej kolorystyki, dużej 
liczby zdjęć i opisów.  Ważną rze-
czą są tu tzw. „zajawki” – czyli 
zwiastuny informacji, które rozpro-
wadzają po stronie i kierują czytel-
nika do pełnej zawartości tekstu.  

Najważniejsze wiadomości zamieszczone są zawsze na 
przednim planie, dzięki czemu każdy użytkownik szybko i 
sprawnie znajdzie wszystkie newsy. Łatwość poruszania 
po stronie zapewnia też z pewnością stałe, boczne menu 
po lewej stronie, które pełni funkcję spisu wszystkich 
treści.
Portal nie zapomina też o zwolennikach papierowego wy-
dania „Rokickich Wiadomości”. Dzięki stronie interneto-
wej bazującej na tematycznych działach gminnego cza-
sopisma, jego czytelnicy mogą w sposób bardziej pełny 
prześledzić przebieg najważniejszych wydarzeń, mając 
możliwość dotarcia do dodatkowych newsów, kolorowych 
fotografii i uzupełniających temat opisów. Tradycyjnie 
elektroniczna kopia „papierowej” gazetki dostępna jest 
w wersji PDF w dziale Redakcja. Tutaj także korzystając 
z bezpośredniego „przekierowania” za pomocą linków 
do najbliżej związanych z gminą partnerów można łatwo 
przekonać się o tym, że nie działamy w próżni. 

3. współpraca.
Nic co nas dotyczy nie może powstawać bez nas – dla-
tego wykorzystując nowe narzędzie komunikacji poczuj 
się choć w części współtwórcą wyjątkowego klimatu 
miejsca, w którym mieszkasz – wszak jesteś u siebie.
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Niniejszy artykuł jest kontynuacją cyklu o promocji 
zdrowia w jednostkach farmaceutycznych. Jego pi-
lotażowy felieton ukazał się w nr 10 (123) Rokickich 
Wiadomości.
Przez kolejne cztery miesiące każda z aptek działa-
jących na terenie Gminy Rokietnica będzie kolejno 
prezentować swoje, autorskie opracowania. Dzisiaj 
czyni to Apteka Kierska z Kiekrza. Apteka powstała 
w 2000 roku i mieści się w specjalnie zaprojektowa-
nym obiekcie o pow. 200 m kw. Placówkę rodzinną 
prowadzi mgr farm. Ewa Macholz wraz z córką Anną 
Macholz – Zielonką i zięciem, mgr inż. Krzysztofem 
Zielonką, który jest dodatkowo absolwentem Tech-
nikum Farmaceutycznego. W tej aptece pacjent 
może liczyć na pomoc. Także w niedziele i święta. 
Zachęcam do lektury.  

adeck 

Po pięknym, słonecznym wrześniu nastał chłodny 
i deszczowy październik. Mamy już jesień, porę nie 
przez wszystkich lubianą. Może również dlatego, że 
okres ten sprzyja przeziębieniu i grypie. Aby nie dać 
się przeziębieniu, na które zapada co najmniej 40 % 
osób raz w roku, staramy się wzmocnić swoją odpor-
ność. Można to zrobić na różne sposoby. 
W każdej aptece znajdziemy wiele preparatów, które 
pomogą nam zapobiec przeziębieniu. 
W naszej aptece dużym zainteresowaniem cieszą się 
preparaty zawierające olej z wątroby rekina gren-
landzkiego. Są to m.in.: Ecomer, Preventic Standard 
i Preventic Extra 500 mg, Iskial, Rekinal, Biomarine. 
Pobudzając pracę układu immunologicznego, chronią 
nasz organizm przed infekcjami. Alkiloglicerole (AKG), 
wchodzące w skład wymienionych wyżej preparatów, 
działają również przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybi-
czo. Krajowego pochodzenia Preventic Extra w tym 
sezonie posiada 15 kapsułek gratis w opakowaniu. 

Warto również wspomnieć o preparacie Doppelherz 
Aktiv na odporność, który łączy w sobie działanie 
czosnku i żeń-szenia. Allicyna zawarta w czosnku 
wzmacnia siły obronne organizmu, natomiast żeń-
szeń pobudza działanie układu odpornościowego. 
Preparaty Allitol i Alliofil zawierają sam czosnek. 
Pacjenci pytają również o preparaty na bazie jeżówki 
purpurowej (Echinacea ratiopharm – krople i tablet-
ki, Echinasal – syrop). Wyciąg  z jeżówki pobudza 
reakcje odpornościowe organizmu. 
Jak co roku niesłabnącym zainteresowaniem cieszą 
się preparaty zawierające rutozyd i witaminę C (Ruti-
noscorbin, Ascorutical, Cerutin, Rutinacea, 
Nursea odporność). Popularna 
Rutinacea występuje w 
postaci table-
tek, tab-

letek do ssania (wersja Junior) i syropu dla najmłod-
szych. Bogaty skład ma preparat Ceruvit Junior, który 
oprócz rutozydu i witaminy C zawiera także wyciąg 
z jeżówki purpurowej, dziką różę, wapń, czarny bez 
i czarną porzeczkę. Na zakażenia wirusowe  szcze-
gólnie narażone są dzieci przedszkolne, jak i szkolne. 
Bioaron C i Immunoaron C to syropy na bazie aloesu, 
chętnie kupowane przez rodziców dzieci 3-letnich i 
tych starszych. W profilaktyce przeziębienia poleca-
my także preparaty propolisowe, wyciąg z grapefrui-
ta i popularną witaminę C. Mamy także pacjentów, 
którzy szczepią się przeciwko grypie. Szczepionka 
przeciw grypie jest określana jako swoista  i zawiera 
dawkę szczepów wirusów grypy. Vaxigrip i Influvac 
są najbardziej popularnymi szczepionkami przeciw 
wirusowi grypy. 
W wyborze preparatu mającego podnieść naszą od-
porność, nie należy kierować się tylko reklamą. Warto 
poradzić się lekarza pierwszego kontaktu lub znaleźć 
poradę w aptece. Lepiej jest zapobiegać niż leczyć. 

mgr farm. Anna Macholz-Zielonka

Na zdrowie
Promocja zdrowia  

w aptekach

Z prac Rady Powiatu
W dniu �0 września 2009r. odbyła się XXXIII 
sesja Rady Powiatu. Rozpatrywane uchwa-
ły dotyczyły przeważnie dróg powiatowych. 
Jedna z nich dotyczyła powierzenia Gminie 
Stęszew niektórych zadań publicznego za-
rządzania drogami powiatowymi – na od-
cinku drogi Rybojedzko – Strykowo dł �.0 
km. Gmina Stęszew przeznaczyła na ten cel 
950 tys. zł, Powiat Poznański 150 tys. zł. Po-
zostałe uchwały dotyczyły pozbawienia dro-
gi - nr.24��P relacji Bolechowo  -Trzasko –
Potasze – Owińska  g. Czerwonak; nr.2450P 
relacji Rybojedzko –Sapowice – Strykowo 
g. Stęszew; nr.2494P relacji Stęszew /ul Mo-
sińska, Trzebawska – Trzebaw g. Stęszew; 
nr.249�P relacji Trzebaw – Będlewo g. Stę-
szew; nr.249P relacji Czerwonak – Wierze-
nia g. Czerwonak g. Swarzędz, kategorii drogi 
powiatowej. Drogi te nie spełniają wymo-
gów, określonych w art.6a ust.I ustawy z dnia 
21marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 
z  2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), dla drogi po-
wiatowej. Wymienione drogi stanowią uzu-
pełnienie sieci dróg służących wyłącznie lo-
kalnym potrzebom, nie stanowią połączeń 
miast będących siedzibami powiatów z sie-
dzibami gmin i siedzib między sobą. Pozba-

wienie kategorii drogi następuje  w drodze 
uchwały rady powiatu w porozumieniu z za-
rządem województwa po zaciągnięciu  opinii  
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) 
gmin, na obszarze których przebiega dro-
ga oraz zarządów  sąsiednich powiatów, a w 
miastach na prawach powiatu – opinii pre-
zydentów miast. Zarząd Powiatu w Poznaniu  
dysponuje wyżej wymienionymi opiniami.
Rada dokonała zmian w budżecie na rok 2009 
oraz zapoznała się ze sprawozdaniem z prac 
Zarządu Powiatu w Poznaniu od 21 sierpnia 
do 25 września 2009 r. 
W ramach XXXIII sesji odbyła się debata na 
temat „Gospodarka odpadami w Powiecie 
Poznańskim”. Powiat Poznański to �10 tys. 
mieszkańców, 2 tys. km2 powierzchni (70 
jezior, 42 tys. ha lasów). W 2002-200� do-
konano likwidacji i rekultywacji Mogilni-
ka (Wagowo g. Pobiedziska) składowiska 
zawierającego głównie przeterminowane 
środki ochrony roślin. Niebezpieczne odpady 
przekazano do spalarni w Niemczech. Na re-
kultywację, monitoring skażeń gruntu i wód 
podziemnych przeznaczono 150 tys .zł 
W 2000 - 2002 r. zakupiono 56� komple-
ty pojemników do selektywnej zbiórki od-
padów, które zostały przekazane wszystkim 
gminom. Do 2006 r. kompleksowa zbiórka, 

później zadanie przejęły gminy. 200� - 2007r. 
zorganizowano szereg spotkań poświęco-
nych stworzeniu związku ds. gospodarki od-
padami. Od 2007r. podjęcie wspólnie z mia-
stem Poznań działań na rzecz powołania 
międzygminnego związku. W skład ZZO Po-
znań mają wejść gminy: Suchy Las, Muro-
wana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobie-
dziska, Kostrzyń, Kleszczewo, Buk, Poznań, 
Oborniki. Na Eko –Edukację przeznaczono 
środki finansowe z PFOŚiGW (na Forum Eko-
logiczne , konkursy dla młodzieży szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych, konkursy 
dla nauczycieli „najlepsze zajęcia z zakresu 
ekologii”, szkolenia dla nauczycieli, przed-
stawicieli gmin, radnych powiatu, wykłady i 
spotkania z praktykami i fachowcami z dzie-
dziny ekologii z uczniami szkół).
Program zalesiania powiatu poznańskiego na 
lata 2008-2020 obejmuje 200 obszarów. W 
ramach tego programu zostały zrealizowane 
następujące zadania dotowane z PFOŚiGW:
 Wykonanie pasa zadrzewień śródpolnych 

pomiędzy Swadzimiem – Chybami g. Tar-
nowo Podgórne na sumę 105 tys. zł.

 Budowa Parku Leśnego w Niepruszewie 
g. Buk na sumę 20 tys. zł.

 Zielony ekran akustyczny g. Kleszczewo 
na sumę 5 tys. zł.

 Zespół Parkowo-Krajobrazowy Woje-
wództwa Wielkopolskiego na sumę 
15 tys. zł.

Chęć uczestnictwa w programie zwiększa-
nia lesistości Powiatu Poznańskiego wyraziły 
g. Rokietnica i Dopiewo. Aktualnie trwa we-
ryfikacja zadań przewidzianych do realizacji 
przez ww. gminy. Jeżeli chodzi o gospodar-
kę wodną planuje się przeznaczyć środki na: 
regenerację zbiorników małej retencji, aktu-
alizację operatu przeciwpożarowego, moni-
toring czystości jezior powiatu, oczyszczenie 
połączeń kanałów i przesmyków między je-
ziorami. Od 2002r. Powiat Poznański wspiera 
finansowo działania na rzecz redukcji lisów. 
Prowadzi równeż  akcję ochrony jerzyków po-
przez wydanie ulotki na temat roli jaką one 
spełniają (zjadają ogromne ilości komarów, 
meszków i much), dlatego przy wydawaniu 
decyzji pozwolenia na budowę czy potwier-
dzenia termomodernizacji pracownicy będą 
dołączać ulotkę jak należy pomóc tym pta-
kom.
 

Radna Powiatu  
Krystyna Semba
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Zacytuję § 12 Ogólnych Warunków 
Umów, w nawiasach dołączę ko-
mentarz.

1 „§ 12. Lekarz ubezpieczenia 
zdrowotnego, kierując świadcze-

niobiorcę do poradni specjalistycz-
nej lub do leczenia szpitalnego, do-
łącza do skierowania: 
(Lekarzem ubezpieczenia zdrowot-
nego jest każdy lekarz działający w 
oparciu o umowę z nfz ,zarówno le-
karz rodzinny jak i specjalista).
1) wyniki badań diagnostycznych i 
przeprowadzonych konsultacji, bę-
dące w jego posiadaniu, umożli-
wiające lekarzowi ubezpieczenia 
zdrowotnego lub felczerowi ubez-
pieczenia zdrowotnego kierującemu 
postawienie wstępnego rozpozna-
nia stanowiącego przyczynę skiero-
wania;
2) istotne informacje o dotychczaso-
wym leczeniu specjalistycznym lub 
szpitalnym oraz zastosowanym le-
czeniu.

2 W przypadku skierowania świad-
czeniobiorcy do leczenia szpital-

nego przez felczera ubezpieczenia 
zdrowotnego przepis ust. 1 stosuje 
się odpowiednio.

3 W przypadku stwierdzenia bra-
ku możliwości dalszej opieki w 

danej poradni specjalistycznej, po 
uzasadnieniu w dokumentacji me-
dycznej, lekarz ubezpieczenia zdro-
wotnego kieruje świadczeniobiorcę 
do poradni specjalistycznej, w tym o 
tej samej specjalności, uwzględnia-
jąc wyniki badań diagnostycznych i 
przeprowadzonych konsultacji oraz 
istotne informacje o dotychczaso-
wym leczeniu specjalistycznym i 
szpitalnym, a także o zastosowanym 
leczeniu.
(Nie ma więc potrzeby, a wręcz nie 
należy odsyłać pacjenta do lekarza 
rodzinnego , by na podstawie kon-
sultacji pisemnej specjalisty lub, 
jak to często bywa ,relacji ustnej 
pacjenta wystawił skierowanie do  
innego specjalisty).

4 Lekarz ubezpieczenia zdrowot-
nego, także w poradni specjali-

stycznej, lub felczer ubezpieczenia 
zdrowotnego, w przypadku stwier-
dzenia wskazań do hospitalizacji, 

wystawia skierowanie do leczenia 
szpitalnego. 
( To lekarz będący specjalistą w da-
nej dziedzinie wystawia skierowa-
nie do szpitala na oddział celem 
dalszej diagnostyki i leczenia np. 
na zabieg zaćmy okulista, na koro-
narografię kardiolog. Niezgodne z 
przepisami jest odsyłanie pacjenta 
do lekarza rodzinnego, by wypisał 
skierowanie na planowane przyję-
cie na oddział specjalistyczny).

5 Lekarz ubezpieczenia zdrowot-
nego leczący świadczeniobiorcę 

w poradni specjalistycznej zobowią-
zany jest do pisemnego, nie rzadziej, 
niż co 12 miesięcy, informowania le-
karza ubezpieczenia zdrowotnego 
lub felczera ubezpieczenia zdrowot-
nego kierującego i lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej świadcze-
niobiorcy o rozpoznaniu, sposobie 
leczenia, rokowaniu, ordynowanych 
lekach, w tym okresie ich stosowania 
i dawkowania oraz wyznaczonych 
wizytach kontrolnych.
(Prosimy naszych pacjentów, by 
domagali się od leczących ich czę-
sto wielu specjalistów zaświadcze-
nia dla lekarza rodzinnego, gdyż 
to ułatwi nam podejmować dalsze 
decyzje terapeutyczne lub diagno-
styczne i pozwoli uniknąć np. dub-
lowania się leków , które mogą mieć 
różną nazwę handlową, a mają ta-
kie samo działanie .Pacjent nie-
świadomie, bez nadzoru lekarza 
rodzinnego, który jest koordynato-
rem procesu leczenia, może pobie-
rać podwójną dawkę farmaceuty-
ku, co może niekorzystnie odbić się 
na jego stanie zdrowia.)

6 Lekarz podstawowej opieki zdro-
wotnej może kontynuować lecze-

nie farmakologiczne świadczenio-
biorcy zastosowane przez lekarza w 
poradni specjalistycznej, jeżeli po-
siada informację, o której mowa w 
ust. 5.

(Chciałabym tu wspomnieć, że to 
nie jest „tylko wypisanie” jak często 
słyszymy od pacjentów . Autoryzu-
jąc druk recepty bierzemy na siebie 
całą odpowiedzialność za skut-
ki zarówno zdrowotne jak i finan-
sowe-kontrole zasadności wysta-
wiania recept szczególnie z literką 
„P”. Jednocześnie informujemy pa-
cjentów chorych przewlekle ,że ist-
nieje możliwość wypisania recept 
na trzy najbliższe miesiące od wi-
zyty lekarskiej połączonej z bada-
niem lekarskim. Porcje miesięczne 
mogą posiadać różne daty, co po-
zwala rozłożyć związany z nim wy-
datek na raty.)

7 W przypadku, gdy świadcze-
niobiorca objęty leczeniem spe-

cjalistycznym wymaga wykonania 

niezbędnych dla prawidłowego le-
czenia dodatkowych badań diagno-
stycznych, pozostających w związku 
z prowadzonym leczeniem, skiero-
wania na te badania wystawia i po-
krywa koszty ich wykonania świad-
czeniodawca udzielający świadczeń 
ambulatoryjnej opieki specjalistycz-
nej. Dotyczy to również lekarza, o 
którym mowa w art. 57 ust. 2 pkt. 1-
6 ustawy.
(Niedopuszczalne jest odsyłanie 
pacjentów do lekarzy rodzinnych 
po skierowanie na badania kon-
trolne, gdyż porada specjalistyczna 
ma wkalkulowany koszt tego bada-
nia i powinno być ono zlecone przez 
prowadzącego leczenie specjalistę. 
Przykład: Pacjent po urazie koń-
czyny dolnej ,zaopatrzony w SOR –
wykonano rtg kończyny-przekaza-
ny w leczenie do ortopedy wszelkie 
badania konieczne do leczenia tego 
urazu otrzymuje od specjalisty)

8 W przypadku zakwalifikowa-
nia świadczeniobiorcy do lecze-

nia szpitalnego, a w szczególności do 
planowego leczenia operacyjnego, 
szpital wykonuje konieczne dla le-
czenia szpitalnego badania diagno-
styczne i konsultacje.
(Pacjenci często zgłaszają się do le-
karza rodzinnego z wykazem ba-
dań, które należy wykonać przed 
przyjęciem do szpitala. Powinny 
być one wykonane w pierwszej do-
bie pobytu szpitalnego)

9 Osoby uprawnione na mocy art. 
34 lub 40 ustawy nie mogą wy-

stawiać świadczeniobiorcy w czasie 
trwania leczenia w zakładach opieki 
zdrowotnej przeznaczonych dla osób 
wymagających całodobowych lub 
całodziennych świadczeń zdrowot-
nych zleceń na środki pomocnicze i 
wyroby medyczne będące środkami 
ortopedycznymi oraz ordynować le-
ków.
(Często rodziny zgłaszają się po re-
cepty lub pielucho majtki dla oso-
by będącej na oddziale szpitalnym. 
Lekarz rodzinny nie ma prawnych 
możliwości wystawienia recep-
ty lub zlecenia, gdyż po zweryfiko-
waniu elektronicznym usług w nfz, 
natychmiast zostanie wychwyco-
ne dublowanie świadczeń w leczni-
ctwie otwartym i zamkniętym. Po-
nadto przypominamy, że wszelkie 
dokumenty -recepty, zaświadcze-
nia o stanie zdrowia, kserokopie 
kartotek pacjentów- udostępnia-
my tylko osobom mającym do tego 
uprawnienia. Jest to rodzic lub 
opiekun prawny osoby niepełno-
letniej, lub osoba posiadająca pi-
semne upoważnienie do reprezen-
towanie pacjenta. Druki takich 
upoważnień możecie Państwo po-
brać w rejestracji naszej poradni.)

10 Świadczeniodawca wydaje 
świadczeniobiorcy po zakoń-

czeniu leczenia szpitalnego, a także 
w przypadku udzielenia świadczenia 
w szpitalnym oddziale ratunkowym 
lub izbie przyjęć, stosownie do zaist-
niałej sytuacji, niezależnie od kar-
ty informacyjnej, następujące doku-
menty:
1) skierowania na świadczenia zale-
cone w karcie informacyjnej;
2) recepty na leki i zlecenia na środ-
ki pomocnicze lub wyroby medycz-
ne będące środkami ortopedyczny-
mi zlecone w karcie informacyjnej;
3) zlecenia na transport zgodnie z 
odrębnymi przepisami. 
„Narodowy Fundusz Zdrowia przy-
pomina ponadto, że na świadcze-
niodawcy ciąży obowiązek zapozna-
nia z przepisami, o których mowa w 
§ 12 wszystkie osoby, które udziela-
ją świadczeń opieki zdrowotnej lub 
udzielają informacji świadczenio-
biorcom o sposobie, trybie oraz za-
sadach udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych w jego placówce.

Ze względu na obszerność proble-
matyki będziemy kontynuować ten 
temat w następnym numerze pisma.

Lek.med.Jolanta Dańczak
Specjalista medycyny rodzinnej

TWÓJ DOKTOR
O czym pacjent powinien wiedzieć
Wobec licznych pytań i wątpliwości, z którymi się spotykamy ze stro-
ny pacjentów spróbuję przybliżyć Państwu przepisy, które obowiązują 
świadczeniodawców wykonujących usługi medyczne w ramach umów 
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
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K R Ó T K O  Z  P O W I A T U . . .
Bezpłatne szczepienia przeciw HPV w powiecie poznańskim
W drugiej połowie października w gminach wchodzących w skład powiatu poznańskiego rozpoczęła 
się akcja bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV, który stanowi bezpośrednią przyczynę 
raka szyjki macicy, a także wielu innych nowotworów. Do szczepień uprawnione są dziewczęta 
urodzone w roku 1996, zameldowane w powiecie poznańskim na pobyt stały lub czasowy.

Kolejne posiedzenie Rady Aglome-
racji Poznańskiej odbyło się 9 paź-
dziernika  2009 roku w Urzędzie 
Miasta w Śremie. Gospodarzem ze-
brania był Adam Lewandowski, Bur-
mistrz Śremu, a wśród zaproszonych 
gości znaleźli się między innymi Ry-
szard Grobelny, Prezydent Poznania; 
reprezentujący Starostę Poznańskie-
go Tomasz Łubiński, Wicestarosta; 
wójtowie i burmistrzowie miast i 
gmin wchodzących w skład aglome-
racji oraz  prof. UAM dr hab. Tomasz 
Kaczmarek, Dyrektor Centrum Ba-
dań Metropolitalnych Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Na spotkaniu  omówiono między 
innymi zagadnienia związane z go-
spodarką odpadami, międzygmin-
nym schroniskiem dla zwierząt czy 
projektem badawczym, dotyczącym 
funkcjonowania i kierunków rozwo-
ju aglomeracji. Najszerzej dyskuto-
wano właśnie nad ostatnią kwestią. 
Projekt, o którym mowa realizowa-
ny będzie w czterech etapach obej-
mujących diagnozy, strategie, po-
szczególne programy rozwoju oraz 
ich wdrażanie i realizację. W roku 
bieżącym opracowania i eksperty-
zy odnosić się będą do sytuacji spo-
łeczno-gospodarczej, kwestii prze-
strzennych, administracyjnych czy 
spraw związanych z ogólnie pojmo-
waną funkcjonalnością aglomeracji 
jako całości. Celem tych działań jest 

podniesienie konkurencyjności ob-
szarów wchodzących w skład zrze-
szenia, a w konsekwencji poprawę 
jakości życia ich mieszkańców. Jak 
wynika z raportu z realizacji badań, 
przygotowanego przez Konsorcjum 
Badań nad Aglomeracją, koordy-
nowanego przez CBM UAM, bada-
nia nad konkurencyjnością oraz we-
wnętrzną spójnością aglomeracji są 

„adekwatne do rozwiązań stosowa-
nych w nowoczesnych, integrujących 
się przestrzennie i funkcjonalnie eu-
ropejskich regionach miejskich”. 
W październiku i listopadzie, pod-
czas Akademii Aglomeracyjnej, pre-
zentowane będą wyniki prac zespo-
łów tematycznych. Podstawowym 
zadaniem Akademii ma być propa-
gowanie wiedzy na temat funkcjono-
wania aglomeracji poznańskiej oraz 
konfrontowanie założeń teoretycz-

nych z szeroko pojmowaną prakty-
ką działań jednostek terytorialnych 
i instytucji działających w ramach 
stowarzyszenia.
Szczegółowe informacje na temat 
projektu, aglomeracji poznańskiej 
oraz kwestii związanych z funkcjo-
nowaniem metropolii w Polsce i w 
Europie można uzyskać na stronie 
internetowej www.cbm.amu.edu.pl

Karolina Korcz, Gabinet Starosty

Rak szyjki macicy oraz pozosta-
łe choroby wywoływane przez wi-
rus brodawczaka ludzkiego (HPV) 
uznane zostały przez Światową Or-
ganizację Zdrowia za jeden z naj-
poważniejszych problemów zdro-
wia publicznego. Na całym świecie 
na nowotwór szyjki macicy zapa-
da około pół miliona kobiet, z czego 
przeszło połowa umiera. W Polsce 
statystyki są jeszcze bardziej prze-
rażające, pomimo faktu, że wczesne 
wykrycie raka szyjki macicy umożli-
wia całkowite wyleczenie. 
Częścią strategii walki z wirusem 
HPV w państwach europejskich, 
USA i Australii jest finansowa-
nie szczepień ze środków publicz-
nych. W naszym kraju szczepienia te 
znajdują się w Programie Szczepień 

Ochronnych i określane są jako za-
lecane. Sytuacja taka umożliwia za-
angażowanie się w profilaktykę raka 
szyjki macicy również samorządom. 
Pierwszym powiatem w Polsce, któ-
ry zrealizował projekt wyłącznie ze 
środków własnych był Powiat Po-
znański.  Jednakże – jak podkreśla 
Jan Grabkowski, Starosta Poznański 
– aby program profilaktyczny miał 
sens, konieczna jest jego długofalowa 
realizacja. Dlatego też zdecydowali-
śmy się na sfinansowanie szczepień 
przeciwko HPV dla wybranego rocz-
nika dziewcząt.
Koszty programu  w roku bieżącym 
wynoszą 1 746 200 zł brutto. 1 000 
000 zł pochodzi z budżetu Powiatu 
Poznańskiego, a pozostała kwota z 
dotacji gmin Buk, Dopiewo, Klesz-

czewo, Komorniki, Kostrzyn, Kór-
nik, Luboń, Mosina Pobiedziska, 
Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, 
Swarzędz i Tarnowo Podgórne.
Inicjatywa Powiatu Poznańskie-
go jest cenna z dwóch powodów. Po 
pierwsze, dzięki szczepieniom można 
uchronić dziewczęta nie tylko przed 
rakiem szyjki macicy, ale także in-
nymi nowotworami narządów płcio-
wych. Trzeba pamiętać, że wirus 
HPV jest odpowiedzialny również za 
wiele przypadków raka pochwy i sro-
mu oraz bardzo uciążliwe w lecze-
niu brodawki płciowe. Drugi powód 
to towarzysząca szczepieniom akcja 
edukacyjna. Dzięki niej więcej kobiet 
zgłasza się na badania cytologiczne. 
Połączenie obu rodzajów profilakty-
ki to szansa na znaczące zmniejsze-

nie liczby zachorowań na raka szyj-
ki macicy – podkreśla prof. Witold 
Kędzia, szef Wojewódzkiego Ośrod-
ka Koordynującego Program Pro-
filaktyki Raka Szyjki Macicy w Po-
znaniu.
 Za edukację zdrowotną oraz prze-
prowadzenie szczepień na terenie 
powiatu poznańskiego w roku 2009 
odpowiedzialny jest NZOZ EDIC-
TUM z Poznania. W tym roku w 
powiecie poznańskim zaszczepio-
nych zostanie 2411 nastolatek. Ak-
cję szczepień poprzedzać będą spot-
kania edukacyjne z  ich rodzicami i 
opiekunami.

Karolina Korcz, Gabinet Starosty,  
na podst. Materiałów  

NZOZ EDICTUM 

Rada Aglomeracji w Śremie



W harmonii z przyrodą 
– „Gmina Rokietnica w kwiatach i zieleni”


